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Teigiama, kad

BUY VICTORY BONDS!

NEGRAŽIAI ELGIA 
MASI SU KARO 

VETERANAISIš Washingtono rašo W. IT. 
Lawrence, kad politikai ir fi- 
nansieriai susirūpino, kiek So
vietų Sąjunga pagamina ir tu
ri aukso. Visi žino, kad Sovie
tų Sąjunga bus pirmutine po 
Jungtinių Valstijų aukso val
dytoja. Ji turi apie 20 aukso 
kasyklų. Spėjama, kad Sovie
tai turi nuo dviejų iki dešimts 
bilionų dolerių vertės aukso.

SUIMTAS DAR VIENAS 
NUŽIŪRIMAS MERGAI

TĖS NUŽUDYTOJAS

Chiim Komunistai, Esą, 
Patenkinti Chiang Kai- 

Sheko Pareiškimu
London, saus. 10. — Ket

virtadienį atsidarė visuoti
nas Jungtinių Tautų susi
rinkimas. Jame dalyvauja. 
atstovai nuo §l-nos šalies. 
Anglijos premjeras Clement 
Attlee pasakė įvadinę kai-

10,000 Kareivių Pro 
testavo Honolulu

Jungtinių Tautų Suva 
žavime Londone Da

lyvauja 51 Šalis

REIKALAUJA PARUOŠI KALTINIMUS PRIEŠ 
ĮTARIAMUS MERGAITES NUŽUDYTOJE

Lenkija Negausianti
Paskolų iŠ Amerikos

Austrijoj ir Anglijoj 
Jankiai Taip Pat 

Protestuoja
ES/ JAV SULAIKYTI KARO 
VEIKSMAI TARP CHIANGO 
. IR CH1NILKOMUNISTV

ri progą patarnauti//visai 
žmonijai.

Tyrinėja Susidūrimą su 
Negrais Maniloj

rašo, kad jie sa- 
ątmesdami 

valdžios

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL

Washington.— Įvyko trys 
žibalo sandėlių sprogimai.

Buvo pasiūlyta Bulgarijoj 
socialistams ir saujalei, besiva
dinančiai “žemvaldžių parti
ja,“ po vieną vietą dabartinėj 
valdžioj. Bet kur tau! Tie po
nai sumanė padiktuoti visai 
Šaliai savo valią!

Sovietų Sąjungos dienraštis 
“Izviestija 
vo pasielgimu 
Bulgarijos liaudies 
draugišką pasiūlymą 
sirašo patys sau politinį galą

Jau- 
apsivilkęs kariniu 
privertė

Newark, N. J.-Mirė
Walt. Skeistaitis

IŠPLĖŠĖ $7,500 IŠ NEW 
ARKO BANKO

• Newark
nuolis
švarku, privertė United 
States Trust banko tarnau
tojus paduoti jam $7,000 ir 
pabėgo. Jis grūmojo su- 
sprogdint banką, jei ne
gaus pinigų.

prezid. Trpmanas nei ka
ro departnientas neišaiški
no, kodėl taip ilgai laikomi 
karo veteranai Vokietijoj ir 
Pacifiko Vandenyno srityj, 
kuomet galima juos pava
duoti kitais, naujesniais ka
reiviais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaiha $6.50 Metams
* Užsieniuose $8.00

Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Ragina Kongresą 
Ištirt, Kodėl Ne

grąžinami Kariai

Roma. — Visoj Italijoj 
plinta plėšimai.

praleist tautininkų trauki
nius į' Mandžuriją. Visur 
kitur tebėra s u 1 aikytas 
traukinių judėjimas tarp 
komunistų ir tautininkų 
sričių. Taikymui tautininkų 
su komunistais pasidarbavo 
generolas Marshall, laikina
sis Amerikos ambasadorius.

Atsidarant patariama j ai 
tautininkų, komunistų ir ki
tų partijų konferencijai, 
Chiang Kai-shekas paskel
bė, kad bus pripažintos tei
sėtomis visos polit. parti
jos. Kartu jis prižadėjo iš
laisvint visus “grynai” po
litinius kalinius ir pripažint 
žodžio ir spaudos laisvę.

PABRANGINA PLIENĄ 
$4 TONUI

Manila. — Karinė vyriau
sybė tyrinėja, dėl ko įvyko 
susikirtimas tarp negink
luoto negrų kareivių bata
liono ir filipinų milicijos bei 
baltųjų amerikonų. Iš pra
džios buvo pranešta, Kad 
baltasis sandėlio sargas 
nušovė negrą, neteisėtai pa- 
siėmusį drabužių. Paskui 
buvo paskelbta, kad negras 
nušovė filipiną sargą. Pra
sidedant susidūrimui, ne
ginkluoti negrai pasigrobė 
šiek tiek ginklų ir amunL 
cijos.' s r .

Varšava. — Jungtinių 
Valstijų atstovas pareiškė, 
jog Amerika neskolins Len
kijai reikalingų pinigų; tai 
esą todėl, kad dabartinė len
kų valdžia neduoda amenU 
kiniam bizniui laisvės ir 
kad ji nutarė perimt į ša
lies nuosavybę beveik visas 
pramones.

Eisenhower Įsakė Grąžint 
Iš Užjūrių Visus Atlieka

mus Amerikos Karius
mus grąžinimus.

Gen. Eisenhower pastebi, 
kad Pacifiko Vandenyno 
srityje reikės ir toliau pa
laikyt 375,000 kariuomenės; 
ji turės, tarp kitko, saugot 
ąnrerikinių reikmenų sandė
lius nuo sugedimo irišvogi-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal
va generolas Eisenhower 
saus. 9 d. išleido įsakymą 
negaišuojant sugrąžint • iš 
užjūrių visus tokius karei
vius, kurie ten nėra būtinai 
reikalingi. Iš įsakymo ma
tyt, kad nebus baudžiami 
kareiviai, kurie demonstra
vo Maniloje, rfeikalaudami 
gabent juos namo.

Gen. Eisenhower liepė 
vąrtot visus galimus laivus 
grąžint atliekamiems karei
viams; sako, jie turi būti 
grąžinami pagal tarnybos 
ilgį ir nuopelnų punktus. 
Eisenhoweris pripažino, jog 
karo departmentas bereika
lingai buvo suvaržęs gali-

Chicago. — Policija suė
mė valgyklų darbininką 
Franką Hollandą, kurį taip 
pat nužiūri, kaipo 6-šių 
metų mergaitės Suzanne 
Degnan pagrobėją ir nužu
dytoj ą.

Chicago. — Detektyvai 
tebekvočia džianitorių Hek
torą Verburghą, 65 metų, 
džianitoriaus pačią, Ver- 
burgho draugą, kitą džiani
torių Desere Smetą ir dar 
kelis asmenis; jieško kalti
ninko, kas pagrobė iš namų 
Suzanne Degnan, išžagė ją, 
nužudė, sukapojo kūną ir 
sumetė gabalus į išmatų 
subėgimo duobes. - : J

11 VOKIEČIŲ ATOMINIŲ 
MOKSLININKU GRĮŠIĄ 

NAMO

Washington. — Praneša
ma, jog valdžia sutiko pa
kelti plieno kainą $4 tonui, 
girdi, kad kompanijos turė
tų iš ko pridėti darbinin
kam algų.

8,000 Mechanikų Streikas 
44-se Valstijose Apšlubina 

Telefonų Veikimą

Viena. — 362 Amerikos 
kareiviai Vienoje, Austri
jos sostinėje, pasiuntė pre
zidentui Trumanui protestą 
per radiją,: kad jie perilgai 
laikomi tarnyboj ir negrą
žinami namo. Kartu jie pro
testavo karo sekretoriui R. 
Pattersonui, generolui Ei- 
senhoweriui ir* 24-iems se
natoriams.

Durtuvais Sustabdė 
Jankiu Demonstra- 

clia Frankfurte

London. — 1,800 Ameri
kos kareivių ir oficierių 
Anglijoj pasiuntė protesto 
kablegramą Amerikos spau
dai dėl to, kad jie per ilgai 
ir be reikalo laikomi Angli
joj. Savo proteste jie primi
nė, jog anglės amerikonų 
kareivių pačios greitai siun
čiamos į Jungtines Valsti
jas, o “mes jau treji metai 
ir ilgiau laukiame pasima
tyti su savo žmonomis ir 
vaikais.”

Jugoslavijoj spauda pradė
jo smarkią kritiką prieš kata
likų archivyskūpą Alois Ste- 
pinac. Pasirodo, kad tas Vati
kano popiežiaus atstovas ben
dravo- su hitlerininkais karo 
laiku, rėmė nacių “valdžios“ 
Kroatijoj Ustači gaujas. Ir 
patsai Ustači nuo partizanų 
prieglaudą rado katalikų baž
nyčioj, kur jis organizavo 
prieš-liaudiškus išstojimus. Su 
katalikų bažnyčios viršūnių 
pagalba jis ir į užsienį pabė-

Washington 
konas kongresmanas Cl. J. 
Brown ir kai kurie kiti pa
reiškė, jog kongresas turė
tų ištirt, kodėl valdžia vis 
^ar negrąžina šimtų tūks
tančių kareivių iš užjūrių. 
Brown nurodė, jog Ameri
kos armijoj tebėra 4,300,- 
000 vyrų, o komandieriai 
sako, užtenka pusės miliono 
iki 600,000 kariuomenės 
tvarkai palaikyti Japonijoj 
ir Vokietijoj.

Demokratas kongresma
nas Johnson taipgi siūlė iš-

KRISLAI
Mūsų Tautai Gėdą.
Popiežiaus Atstovas.
Sovietų Auksas.
Kas Kam Patinka?
Visų Neisnaikins.

Rašo D. M. SOLOMSKAS

demonstraciją sausio' 10 d.
Savo kalbose kareiviai 

skundėsi, kad jie užjūryje 
laikomi po dvejus metus, 
kad negrąžinami namo tu
rintieji po 50 ir daugiau 
tarnybos punktų, o pačiose 
Jungtinėse Valstijose palei
džiami iš armijos kareiviai 
tik su 36 punktais.

Kareivių kalbėtojai ir la
peliai pašiepė aukštesniuo
sius oficierius, kad jie sa
vo naudai perdaug laiko 
kariuomenės ;girdi, laikinie
ji generolai ir pulkininkai 
būtų numušti iki majorų ir 
kapitonų laipsnių, jeigu bū
tų^ tinkamai sumažintas jų 
komanduojamų k a r eivių 
skaičius.

United Press pranešė* 
kad areštuota 20 kareivių iš 
tų, kurie dalyvąvo trečia
dienio demonstracijoj.

valstijose prieš Western 
Electric kompaniją, gami
nančią įrengimus Bell siste
mos telefonų stotim. Strei- 
kieriai apleido darbą visose 
tose stotyse, kur beveik 
nuolat reikia mechanikų 
tuoj autiniams pataisymams. 
Streikas todėl iš pirmos 
dienos pradėjo krikdyti pa-

New York. — Streikuoja 
telefąnų stočių mechanikai 
visoseSw aisti jose, a p a rt 
Montanoj Vermonto, New 
Hampshire\r Maine. 8,000 
streikierių, Nacionalės Te
lefonų Darbininkų Federa
cijos narių, reikalauja pri
dėt po $2 algos dienai ir 
pagerint kai kurias darbo

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso išleistas 
įstatymas sako’, jog sugrįžę 
karo veteranai turi būti pri
imti į tuos pačius darbus, 
kuriuos jie turėjo pirm\re- 
krutavimo. Bet veteranai 
randa tokius skirtumus net 
valdinėse įstaigose:

Kol jie tarnavo kariuo
menėje, tai likusieji įstai
gose valdininkėliai buvo pa
aukštinti keliais laipsniais 
ir žymiai pakelta alga; o 
sugrįžusiems v e t eranams 
siūloma senasis laipsnis su 
tokia pat alga, kokią jie 
gaudavo pirm paėmimo į 
karinę tarnybą. /

General Electric kompa
nija sutinka priimti atgal 
grįžusius iš kariuomenės 
inžinierius tiktai ta sąlyga, 
kad jiems bus mokama tiek 
pat algos, kaip pirm jų re
krutą vimo. Panašiai elgia
si ir kitos kompanijos.

Chungking, saus. 10. — 
Pranešama, jog chinų ko
munistų vadas gen. Chou 
En-lai užgyrė vidurinės 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko pasižadėjimus.

Atidarydamas tautininkų, 
komunistų ir kitų deiųokra- 
tinių partijų, patariamąją 
konferenciją, Chiang Kai- 
shekąs pareiškė, kad bus 
suteiktos pilietinės laisvės 
visiems gyventojams, kad 
visos politinės partijos bus

Mr. Victor H. Bernstein dar 
kartą iškėlė viešumon, kad 
Vokietijoj esanti lietuviai jr 
latviai, “baltai,“ yra 90% hit
lerininkai, fašistai, patys savo 
valia pabėgę nuo liaudies.

Jie net didžiuojasi, kad yra 
vienodo kraujo ir vienodų idė
jų su hitlerininkais. Bet juos 
šeria UNRRA. Jiems duoda 
šimtus tūkstančių dolerių ir 
Nacionalis Karo Fondas Ame
rikoje.

Kada tam bus padarytas 
galas? Kada mūsų pinigais 
bus sustota šerti hitlerininkai? 
Ar ne laikas Amerikos lietu
viams sukelti masinius protes
tus prieš Nacionalį Karo Fon
dą, kad jis sustotų teikęs šim
tus tūkstančių dolerių naciams 
per Bendrąjį Amerikos Lietu
vių Fondą ?

lipinuose gen. Styer rapor
tavo generolui MacArthu- 
rui, jogjtareiviai demons
travo todėl, kad jie labai 
pasiilgę namų; kad jie nie
ko neužpuolė ir nekėlė be
tvarkės, todėl nebus bau- 
'džiami. Gen. MacArthur ir 
Eisenhower užgyrė Styerio 
raportą ir nutarimą ne
bausi demonstrantų.

landas, paruoštų tam tikrus 
kaltinimus prieš įtariamus 
piktadarius. Nes iki šiol 
Verburghas ir kiti tik ben
drai kvočiami ir nesudary
tą apčiuopiamų kaltinimų 
prieš juos. Labiausiai įta
riamas Verburghas, kurio 
prižiūrimo namo skiepe 
rasta žmogžudystės ženklai. 
Vei*burghas atkakliai gina
si, kad nieko nežinąs apie 
tą nedorybę, ir neduoda at
sakymų j detektyvų klausi
mus.

Honolulu, Hawaii salos 
sostinėje, 10,000 kareivių, 
susirinkę Hickman aikštėje, 
protestavo Amerikos karo 
departmehtui, kad jie ne
gražinami namo. Marinin- 
kai suruošė; > savo protesto 
mitingą atskirai. ,

ORAS. — Bus vidutiniai 
šalta ir giedra.

sikalbėjimus telefonais įvai
riose vietose.

Šį penktadienį »streikie- 
riai pradeda daugmeniškai 
pikietuoti ’visas tokias dar
bavietes. Kol kas dar ne
baigta skaityti balsai dau
giau kaip 200,000 telefonis
čių ir telefonistų. Jie baisa- 

įVo klausimą, ar streikuot iš 
i pritarimo jau streikuojan
tiems darbininkams prieš 
Western Electric fabrikus. 
Teigiama, kad telefonjstai 
ir telefonistės nutarė neit 
darban per streiko pikieti- 
ninkų eiles.

rin-
, pripažinta miestų- 

| bendruomenių savivaldybė 
ir paleisti visi politiniai kali
niai. v

Gen. Chou En-lai sakė: 
“Mes ne tik norime sustab
dyt pilietinio karo mųšius, 
bet tikimės, kad chinai jau 
niekuomet nekariaus vieni 
prieši kitus.”

Chungking, saus. 10. — 
Pranešama, kad vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas, pagaliaus, suti
ko sustabdyt visus karo 
veiksmus prieš Chinijos ko
munistus. Iki‘šiol jis reiškė 
intenciją pulti komunistus 
šiaurinėse Jehol ir Chahar 
provincijose; kol Chiang 
Kai-sheko tautininkai užims 
svarbiuosius ten miestus.

Ketvirtadienį Chiang 
Kai-shekas priėmė komu
nistų pasiūlymą įvesti visur 
paliaubas, įsakė savo ka
riuomenei sustabdyt mūšius 
ir pasilikt dabartinėse lini
jose. Komunistai •' sutiko

* Prezidentas Trumanas spau
dos korespondentams taip aiš
kino Balkanų klausimus, kad 
jie sako,. jam nepatinka Ju
goslavijos, Bulgarijos ir Ru
munijos valdžios.
- žinoma, ne tame dalykas, 
kiek prezidentui patinka vie
nos ar kitos šalies valdžia, 
tvarka ir liaudies nusistaty
mas. Gal būti Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos val
dininkams ir žmonėms nepa
tinka patsai prezidentas Tru
manas, jo valdžia, jo tvarka, 
be negi Mjp. Trumanas dėl to 
keis sav<5* nusistatymą, kad 
jiems įtikti! Neigi jugoslavai 
arba bulgarai keis savo nusi
statymą.

Trečiadienį vakare kara- 
jlius Jurgis VI suruošė 

Trečiadienį iš graboriaus Jungtinių Tautų delegatams 
Buyausko šermeninės pra-1 bankietą St. James palociu- 
nešė Laisvės įstaigai telefo-1 je. Sveikindamas juos, ka
nu, kad sausio 8 d. mirė ralius pareiškė, kad jie tu- 
Walter Skeistaitis, newar- 
kiečiams gerai pažįstamas 
biznierius. Jis gyveno po 
num. 149 Polk St. Jo kūnas 
pašarvotas grab. Buyausko 
koplyčioje, 426 Lafayette 
Street. Laidotuvės įvyks 
sausio 12 d., 2 vai. po pietų, 
Evergreen kapinėse, Eliza- 
bethe, N. J. Dėl daugiau in
formacijų, liečiant laidotu
ves, kreipkitės į Buyausko 
laidotuvių įstaigą, 
nas Market 2-5172

London
Anglija leidžia sugrįžt vie
nuolikai vokiečių atominių 
mokslininkų į Vokietiją, bet 
jie galės gyventi tiktai ame- 

Telefo- rikonų ir anglų užimtose 
| Vokietijos dalyse.

SIŪLO PABRANGINT 
SVIESTĄ 18 CEN

TŲ SVARUI
Washington. — Jungtinių 

Valstijų žemdirbystės de- 
partmento galva Anderso
nas siūlo 18 centų pabran
ginti sviesto svarą vartoto
jams. Tam griežtaį prieši
nasi Chester Bowles, kainų 
administratorius. B o w les 
sako, Andersono siūlomas 
pabranginimas išpūstų svie
sto kainą iki 75 ar 76 cen
tų svarui.

Jau pirmiau pranešta, jog 
tūli atsakingi valdininkai 
leis pakelti mėsos kainas 
vartotojams, kai skerdyklų 
kompanijos sutiks pridėti 
savo darbininkams algos.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
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Britai vis grūmoja sunai
kinti Indonezijos kovotojus. 
Jie net lapelius barsto, grū
modami “kanuolių ugnimi ir 
lėktuvų bombomis viską nu
šluoti.“ Perdaug pasimojo!

Indonezijoj yra 75,000,000 
Žmonių. Britai jau nemažai 
miestų ir miestelių sudegino, 
nemažai jie dar sudegins, bet laikomos lygiomis, neužilgo 
visų indonezų neišžudys. Prie bus paskelbti visuotini 
to, turi atminti, kad jų elgėsis Rimai 
Indonezijoje ras atgarsį Indi ‘ 
joj, Egipte, Sudane, Irake 
kitose jų. kolonijose.

KAREIVAI RUOŠIA NAUJA DEMONSTRACIJĄ 
j. . x

Frankfurt, Vokietija. — 
5,000 Amerikos" kareivių čia 
demonstravo saus. 9 d., pro
testuodami, kad jie be rei
kalo perilgai laikomi Vokie
tijoj. Dohfonstyantai mėgi
no įsiveržti įj?; vyriausiojo 
komandieriaus J gen. J. T. 
McNarney raštinę didžiame 
I. G. Farben fabriko name. 
Prie durų sustatyti keli tu
zinai parašiųtištų su atkiš
tais durtuvais sulaikė ka
reivius, norėjusius pasikal
bėti su pačiu gen. McNar
ney.

- Buvo praneštą, kad gene
rolas priimtų tiktai karei
vių komitetą. Tas pasiūly
mas atmestas. Kareivių kal
bėtojai pareiškė, jog gene
rolas McNarney nusigan
dęs ir bijo visiems pasiro
dyti. Kareiviai trukšmingai 
už tai sveikino kalbėtojus ir 
nubalsavo suruošti naują
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sako, jog nenuostabu, kad kareiviai de- I Darbininkai Daugiau Paga

I

Į 
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Amerikietis sargybiniu neatsitraukdamas saugo nacių 
viršytą Hermann Goering Nuremberg kalėjime laike 
karo kriminalistų teismo, Visi Įkaitintieji yra be palio
vos saugojami, kad neleisti patiems nusižudyti,

Elsauo, jog nenuostabu, Kad Kareiviai 
Įnpnstruoja^ Jie jau keli mėnesiai pir
miau negu ĄmeriKoą dviliąipiliečiui 
BOJO, kad Amerikos laivai ąptąrnąuja 
generolo Chiang Kąi-sheko ąrniŲą* Jis 
sako, kad jiems augštį karo viršfilinkąi 
daug “žadėjo, bet savo pažadų niekados' 
neišpildė,” todėl jie nustojo kareivių pa- 
sįtįKėjįmp.

Iš Frankfurt, Vokietijos, PM išspaus
dino šiinto kareivių laišką, kur jiė stato 
valdžiai klausimus:

Kodėl negrąžinami iš Vokietijos se
niai tarnaujanti kariai, o iiį vieton ne- 
siunciama naujokai? Kodėl nesilaikoma 
nustatytos punktų sistemos? Ar bus iš
pildytas žodis gen. Marshallo, kuris sa
kė, kad visi kare dalyvavę bus grąžinti 
iki kovo 20 dienos? Kodėl armijoj lai
komi po 45 metų amžiaus kariai, kurie 
kovose dalyvavo, o Amerikoj į armiją 
neima senesnių, kąip 26 metai? kodėl 
vyrįausybė nesiunčia į užsienį okupaci
joms tuos karius, kurie karo laiku buvo 
Amerikoj? .■ ' H ;

Karių išstojimai sujudino spaudą' ir 
kongresmanus bei senatorius. Senatorius 
Ed. C. Johnson, iš Colorado, sako, kad 
reikalaus iš valdžios atskaitų: kiek yra 
armijoj žmonių, kur jie yra, kam jie 
ten laikomi jr kokiais tikslais armija nė
ra reikalingu greičiu demobilizuojama? 
Jis yra Senato Karo Reikalams Komite
to narys.

< mina, Bet Mažiau Uždirba
tyrinėjo, kiek padidėjo darbi
ninkų algos, palyginus su pro- 
duktyviškumo padidėjimu bė
gy j 1919 ir 1939 metų perio
do. Ir to biuro surinkti davi
niai rodo, kad 1939 metais al
gos buvo tik 32.7 nuošimčiais 
didesnės, negu ‘ 1919 metais. 
Bet tuo pačiu sykiu per tą lai
ką darbininkų produktyvišku- 
mas (ant«■ darbo valandos) pa
kilo 128 nuošimčiais fabrikuo
se.

Tas parodo, kad dąrbininkų 
produktyyiškutnąs žymiai pa
kilo, ypatingai labai pakilo 
laike karo. * Mat, laike karo 
stokąvo darbininkų. Tai buvo 
dedamos pastangos patobulin
ti mašinerijk, kad tuo būdu 
pakelti gamybą. Darbininkai 
patiekė daug pasiūlymų, kaip 
padidinti gamybą. Valdžia iš
leido 700 milionų dolerių ty
rinėjimui, kaip padidinti ga
mybą. Ir ačiū tam produkty- 
viškumas gamyboj žymiai pa
kilo.

Laike karo padaryti išradi
mai gamybos pakėlimui žy
miai pakels produktyviškumą. 
Įvairūs elektroniški įtaisai įve
dama gamybos srityj. Metalo 
sujungimo ir suliejimo srityj 
išrasta nauji būdai, kuriu pa
galba galima daugiau paga
minti su mažesniu skaičium 
darbininkų.

Taigi, atsižvelgiant į tuos 
faktus, darbininkų proęlukty- 
viškumas užtektinai pakilęs 
ant tiek, kad fabrikantai au
tomobilių ir kitose pramonėse 
gali pakelti algas ant 30 nuo
šimčių ir dar pasidaryti gerus 
pelnus.

Panaikinus karinius darbus, 
sutrumpinus dąrbo savaitę iki 
40 valandų, abėlnąi darbinin
kų taip vadinama f‘namo par- 
sinešama” algą žymiai suma
žėju.

Todėl dai’bo ; unijos visur 
reikalauja, kad, darbininkų aL 
gos būtų pakeltos ant tiek, 
kad darbininkų “namo parsi- 
nęšama” alga būtų tokią, ko
kią buvo kar^ metu, kuomet 
darbininkai /dirbo- nemažai 
viršlaikio.

Darbdaviai T ; gi nurodinėja, 
jog darbininkų, produktyvišku- 
mas esąs perimas ir dėl to, 
esą, negalimą!, žygiai pakelti 
algas. ■ v ; p '■

Charles į. Wilson, prezi
dentas General Motors korpo
racijos įr .kįtį; indųstriąlistąi 
tvirtina, kad jįępadidinus pro- 
duktyviškumo negąĮima pa
kelti algų airt tiek, kiek uni
jos reikalauja?

Taigi, pravartu palyginti 
darbininkų produktyviškumą 
su nupuolimu namo parsineša- 
mų algų.

CIO tyrihbjimo departmėn- 
tas pastaruoju laiku surinko 
įdomių faktų tuo klausimu.

štai pirmas faktas. Karo 
Gamybos Taryba (War Pro
duction Board) neseniai tyri
nėjo, kaip karas paveikė ų 
pramoninę krašto ekonomiją 
bėgyje Į939-1944 metų perio
do. Surado, kad per tą laiko
tarpį produktyviškumas padi
dėjo apie 25 nuošimčius, kas 
liečia darbininkus. Daiktų pą- 
gaminimąs viso padidėjo vie
nu trečdaliu per tą periodą.

štai antras faktas. Federa- 
lės valdžios statistikos biuras 
(Bųręąu of Labor Statistics)

Salaikyti Pagalbą Lietuvių Hit
lerininkams Vokietijoj

Jąų pirmiau eile ametikinių korespęn- 
deptų rašū iš Vokietijos, kad ten esanti 
lietuviai pabėgėliai yra tikri naciai—de
mokratijos ir lietuvių tautos priešai.

Sausio 9.d. dienraštis PM išspausdi
no ilgą straipsnį savo korespondento Mr. 
Victor H. Bernsteino, kuris dar kartą 
gatvirtina, kad Vokietijoj lietuviai pa- 

egėliai yra tikri naciai.
Pagal UNRRA visi Pabaltiios pabė

gėliai reikia skaityti, kaipo “displaced 
persons” ir jiems teikti maistą, drabu
žius, butą ir kitokią pagalbą. Pasirodo, 
kad pusė UNRRA pagalbos eina užlai
kymui šios kategorijos pabėgėlių, tik
rumoj veik išimtinai hitlerininkų. Tuos 
“displaced persons” sudaro toki pabėgė
liai, kurie nenori grįsti į savo šalis, tai 
yra, kurie prasikaltę prieš savo tautas 
ir bijosi užpelnytos bausmės. Jais yra 
lietuviai vokiški nacionalistai, latviai, es
tai, rusai ir ukrainiečiai baltagvardie
čiai, jugoslavai — nacių šalininkai, anti
demokratiniai lenkai ir kiti.

Ne veltui pastaruoju laiku lietuviai 
vokiški nacionalistai—hitlerinipkai eiles 
pina ir straipsnius rąšo garbindami “D. 
P.”—“displaced persons.” Jie, patekę į 
tą kategoriją, valkiojas be darbo, gauna 
maistą, drabužius, apavus ir kitas reik
menis, organizuojasi ir veikia provoka
vimui karo prieš Sovietų Sąjungą, de
mokratinę Lenkiją, Jugoslaviją, Bulga
riją ir Rumuniją.

Mr. V. H. Bernsteinas aplankė lietu
vių vokiškų nacionalistų kempę arti 
Bambergo, Bavarijoj; kur yra 450 toki 
bėgliai. UNRRA viršininkas Mr. Ralph 
Price apklausinėjo juos jr 398 asmenys 
pasirodo, kad jie yra “volksdeutsche” 
—vokiečių pripažinti “vokiškojo, krau
jo” ir persiėmę vokiška (nacių) ideolo
gija. Pasirodo, kad 90 nuos. jų patys 
pabėgo į Vokietiją tarpe rugsėjo ir spa
lių mėnesių, 1044 metąis, tai yra, kada 
Raudonoji Armija baigė laisvinti Lietu
vą. Viso vokiškų nacionalistų lietuvių, 
latvių ir estų yra Amerikos, Anglijos 
ir Francijos zonose apie 70,000. Visi jie 
suryja dideles sumas iš UNRRA pinigų.

Greta UNRRA jie dar gauna ir kito
kią pagalbą. Kaip žinome, Amerikoj Na- 
cionališ Karo Fondas yra paskyręs $600,- 
000 pinigų Bendram Amerikos Lietuvių 
Fondui, kuris už tuos pinigus užlaiko 
dįdelę grupę žmonių ir siunčia reikme
nis hitlerininkams į Vokietiją.

Amerikos lietuvių yra pareiga sukelti * 
audrą protestų prieš UNRRA ir- Nacio- 
nalį Karo Fondą, prieš pinigų išleidimą 
hitlerininkų užlaikymui, kurie ne tik ne
nori atsisakyti nuo savo pragaištingo 
nusistatymo, bet provokuoja naują pa
saulinį karą,

Western Union Dark. Streikas
Western Union Telegrafų Co. darbi

ninkai paskelbė streiką. Jie jau senai 
įteikė kompanijai reikalavimą pakelti al
gą. War Labor Board pripažino dar
bininkų reikalavimus teisingais dar spa
lių mėnesį, 1945 metais, kad jiems alga 
būtų pakelta 10 centų į valandą.

Bet kompanija visokiais būdais išsi
sukinėjo, kas irsukinėjo, kas ir privertė darbininkus 
skelbti streiką, kad priversti ją skaitytis 
su jų teisingais reikalavimais.

Laiškas iš Lietuvos
Pąulina Ukanytė, Viekšnių 
valsčiaus, Mažeikių apskričio, 

rašo laišką Aleksandrui 
Ukąniui, Chicagoj

Laiškas Labai Įdomus
1045 metai, 
Rugsėjo mėn.

Brangioji Giminėle:
Sveikinam mes jumis. Kaip 

begyvenate, ar sveiki esate? 
Ąr gavote nuo manęs ląiškus; 
aš buvau viską aprašius apie 
savo visus vargus, kaip pra
leidom karą, kad per keturis 
metus 
mirė, 
kažin 
gyvi ? _
atrašyti. Parėjo rusai, paskui 
vokiečiai, nebegalėjo laiškų 
rašyti į Ameriką. Dabar visur 
laiškai eina.

Brangus dėdele ir dėdienė
je, jums neteko karo ugnį ma
tyti. Kaip gerai. O mes viso
kių ugnių jr bildėsių matėme 
ir girdėjome. Kaip parėjo ru
sai pirmą kartą, tada nebuvo 
didelio mūšio, paskiau kaip 
parėjo vokiečiai buvo dides
ni mūšiai, bet pas mus nebu
vo, toliau mušėsi.

O dabar buvo mūšis. 1944 
metais parėjo rusai. Lapkričio 
6 dienę jau pradėjome girdė
ti ąrmotų balsus; toj pusėj 
ant Papilės vis kas kart bąl- 
singiau. Vieną dieną jau su 
visu arti buvo mūšis. Visų šau
tuvų balsai girdėti, o mes sku
binam bulves dėti į rūsį. Ma
no tėtelė karves ganė. Pra
dėjo rusų lėktuvai atlėkti ap
žiūrėti vokiečių, o mums bai
mė, kad nepradėtų šaudyti. 
Tik stąigą iš miško .atlekia 
šaudydami. Nebežinome, kur 
bėgti. Kritome į griovį, tik 
latikiam, kada klius kulka, bet 
nekliuvo nei vienam. Bijome 
naktį begulti, kad lėktuvai vis 
lekia. Biskį ątgulėm su dra
bužiais. Pradėjo bildinti į du
ris. Atsikėlėme visi. Eina tėte
lė įleisti į trobą. Atidaro du
ris. Pilnas kiemas rusų. Mes 
ir nusigandom. Sakydavo žmo
nės, kad jie žudo užėję, bet i 
nieko nedarė. Tokie geri. Par,yra karas. Kiek r-eikia,visokių 
buvo biskį ir išėjo ant Gudų, baimių praleisti. Kiek mano 
Dar tėtelė turėjo juos pavesti, j tėtei ė laukė kąro pabaigos, 
Tik klausia jie, ar vokiečių čia bet niekaip nesulaukė, numb

• - rė.

neliko nei vieno. Visi 
Mapo tėtalė sakydavo, 
kaip Amerikoj, ar visi 
Tada laiškų negalėjoDarbininkas.Unijos ir Liaudis su Kareiviais

Kąda Ameriką pasiekė žinios apie ka
reivių demonstracijas Maniloj, Guam 
saloj, Franci jo j ir kitur, tai darbo uni
jos ir liaudis simpatingai /pasisekė • už 
kareivius.

United Auto Workers CIO prezidentas 
R. J. Thomas pareiškė pilną simpatiją 
kareiviams ir pasiuntė telegramas se
natoriams ir kongresmanams, kad jie 
kreiptų atydą į teisingus kareivių rei
kalavimus.

Buffalo mieste virš 9,000 CIO unijis- 
tų darbininkų pasisakė už kareivius, pa
siuntė telegramas senatoriams, kongres
manams ir prezidentui, reikalaujant iš
pildyti karių reikalavimus.

Tūkstančiai Amerikos kareivių Pary
žiuj demonstravo prie Jungtinių Valstijų 
ambasados, paremdami Manilos kareivių 
reikalavimus.

Andrews Field, netoli Washingtono, 
virš 1,000 kareivių entuziastiškai sveiki
no Maniloj savo draugų išstojimus, ‘ Pa- 

' našiai visur liaudis ir kariai atsiliepė į 
kareivių reikalavimus grąžint juos namo.
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Prezidentas Nedavė Kareiviams
Atsakymo

Prezidentas TrUmanąs, pasikalbėjime 
su spaudės korespondentais, nurodė dvi 
priežastis, kodėl mljžfalšką Amerikos ar
mija yra užjūryL Pirma—stoka techniš
kų priemonių kuriam parvežti. —jAntra 
I* politinis reikalas,

pastatyti kareivių klausimus: ^Kodėl 
šimtai Amerikos transportų aptarnauja 
Cninijos, Britanijos ir Jiolandijos ar
mijas?”

Antra, — kareiviai nereikalauja, kad 
armija būtų atšaukta iš Vokietijos ir Ja
ponijos. Bet ir ten nereikalinga laikyti 
bent po pusę miliono Amerikos karei
vių, nes prie palaikymo tvarkos prisi
deda kitos šalys >—- Sovietų Sąjunga, 
Britanija, Chinija, Francija ir tt.

Kas dėl kareivių išstojimo Maniloj ir 
L kitur, tai iš Tolimų Rytų grįžęs dienraš-

Kodėl Šeria Reakcininkus?
Dienraščio PM korespondentas Victor 

H, Bernstein rašo iš Nurenbergo ir ste
bisi, kodėl Jungtinės Valstijos šeria tūks
tančius jugoslavų reakcininkų, besivadi
nančių “Karališka Jugoslavijos armija.” 

z Kaip žinome, Jugoslavijoj karaliaūs 
nėra, ten paskelbta liaudies respublika. 
Su ja palaiko diplomatinius ryšius ir 
mūsų šalis. Bet netoli Nurenbergo yra 
karališkas “vuiskas,” uniformoj, kuris 
ginklų pagalba planuoja grįžti į Jugosla
viją ir pradėti naminį karą. Taip Kalba 
jų komandierius generolas Popovich ir 
kiti.

Tarpe šios “Karališkos Armijos” yra 
daug antį-semitų, atvirų demokratijos 
priešų, bendravusių su Hitlerio armija 
karui prieš Jugoslavijos pabtizanus, 
keikiančių maršalą Tito.

Korespondentas stato klausimus: Ko
dėl Jungtinės Valstijos, pripažindamos 
Jugoslavijos respublikos valdžią, turė
damos su ja diplomatinius ryšius ir tuo 
pačiu kartu maitina ir aprūpina tą ^Ka-1 
rališką Armiją,” - kuri £uri tikslą ka
riauti prieš Jugoslavijos liaudį? Ąr ne 
tpdėl ir Washihgtono valdininkai karts 
nuo kąrto piktai šaudo į Jugoslavijos 
liaudies valdžią ir tvarką? Prie ko veda 
tokia WashingtonQ valdininkų dubelta- 
va politika? z •

Bilioniniai bankai kontro
liuoja didžiausias korporacijas 
Amerikoj. Tie bankai šiandien 
deda visas pastangas, kad su
ardyti Amerikos darbo unijas.

Šiomis dienomis United 
Press
“bilionierių” bankų. ‘Tik per 
vienus 1945 metus tų bankų 
bendras turtas ' padidėjo ant 
$5,000,000,000, palyginus su 

■ jų turtu 1944 metų pabaigoj. 
J Viršūnėj tų didžiųjų bankų 
stovi šeši bankai: Chase Na
tional, Bank of America, Na
tional City 'Bank, Guaranty 
Trust Go., Continental lįlinois 
National Bank & Trust Co., ir 
Manufacturers Trust Co.

Keturi iš. tų bankų', kuriuos 
valdo Morgano ir Rockefelle
rs interesai, kontroliuoja šias 
korporacijas:

General Motors 
General Electric 
U. S. Steel 
American Telephone 

Telegraph ' 
Standard Oil 
International Harvester 
Montgomery Ward 
Western Electric, kuri yra 

skyrius A. T. & T. korporaci
jos. ’ '

Phelps Dodge.
Viso$ tos korporacijos pasi

darė milžiniškus pelnus laike 
karo.

Upited Press peržvalga pa- 
rodo, kad su ‘ gruodžio 31 d., 
1945, visas kapitalas 17 staTp- 
biausių (bilioninių) bankų sie
kia $44,171,02^055. Gi tik 
yįenęri JUStal pirmiaM> P944 
metais, visas kapitalas X6 bi- 
lioninįy bankų sįękė $39^523,- 
810,9Š9.

J tą bapkų skaičių įeina: 
First National of Chicago, 
Central ♦ Hanover, Bankers 
Trust, Security-First National, 
First National-of Boston, Che
mical Bank and Trust, Irving f 
Trust, Bank of Manhattan, 
National Bapk of Detroit, 
Clevęląpd Trust Co. apd First 
National of NeW York.

Naujas boloninis bankas, 
tai, Cleveland Trust Co. Tas 
bankas kontrohubja Eaton 
Manufacturing kompaniją.

Cleveland Tractor kompaniją 
ir Oliver Farm Equipment 
korporaciją.

Labai stambius finansinius 
interesus General Motors kor
poracijoj turi pagarsėjusi du

Visam pasaulyj stambiau
sias privatiniai kontroliuoja
mas komercinis bankas yra 
Chase National Bank. Su gruo
džio 31 d., 1945 m., jo kapi
talas viso siekė $6^092,600,- 
648, 1944 metais turėjo viso 
kapitalo $5,169,003,956. Tą 
banką dominuoja Rockefelle- 
rio ir Morgano finansiniąi in
teresai.

Bank of America pabaigoj 
1945 metų turėjo $5,092,600,- 
648.

Trečią vietą užima National 
Cįty Bank of New York su 
$5,434,372,000 pabaigoj lp45 
metų. Pabaigoj 1944 metų tu
rėjo $4,469,689,465. šį banką 
kontroliuoja Ęųpkęfeflerio in
teresai.

Morgano ir Ro'pkefellerio 
interesai kontroliuoja banką 
Manufacturers Trust Co.

Morgano finansiniai intere
sai dominuoją šiuos 
Guaranty Trust Co.; 
Trust, First National 
York ir Irving Trust.

Bendras kapitalas
žiausių Amerikos bankų 
piktais buvo $16,024,000,000. 
Gi pabaigoj 1945 metų bend
ras tų bankų kapitalas jau sie
kė $34,591,615,283. Reiškia, 
daugiau, kaip dvigubai padi
dėjo,

Tie bankai, turėdami stam
bius interesus įvairiose stam
biose ^korporacijose, pasidarė 
milžiniškus pelnus karo metu.

Viekšniuose. Kiek vargome. 
Nei pamiegoti naktį. Lėktuvų 
ėjimas, bombardavimas. Vie
ną vakarą išėjo tėtelė pasi
klausyti ar neateina lėktuvai, 
pažiūrėti gaisrų. Ir aš išėjau 
pasiklausyti bildėsių, ugnių 
pažiūrėti. Atsisėdau su tėtele 
pas rėvą ir žiūrime į Viekš
nius. Viekšniai dega! O šau
dymas, o bildesys! Lėktuvai 
skrenda ir bombarduoja. Bai
su • žiūrėti. Visose pusėse de
ga. Girdisi, šaukia Paviekš- 
niuose “Ura!” Mus apėmė 
baimė, kad negaliu nei apsa
kyti. Tėtė įėjo į trobą, aš pa
likau viena ir žiūriu ant 
Viekšnių. Tuojau išėjo iš tro
bos mano brolis Kazė ir jis 
atsisėdo prie manęs. Daug lėk
tuvų praėjo pro mūsų viršuj

. Naktis. Tamsu.
Ateina lėktuvas tiesiai ant 

mūsų. Paleido lempą. Gal ži
note tas lempas, kur iš lėktu
vų paleidžia. Labai yra švie
sios, viską gali matyti. Nušvi
to mūsų visas kaimas. Prilėkė 
pas Ukanio Simono kiemą, 
pradėjo bombarduoti, išmetė 
daug bombų,bet nekliuvo į 
budihkąf

Pas dvarą daug bombų iš
metė. Mums baimė! Nebežino
me, ką daryti. Bijome, kad ir 
pas mus nepradėtų mesti bom
bas. O balsas (trenksmas) ne
svietiškas. Durys visos atsida- 
rinėjo, rodos, sūdna diena. Di
desnės baimės jau nereikėjo;

Išyedėm visus gyvulius į 
mišką ir viską iš trobų iš- 
kraustėm ir patys išėjome į 
mišką. Baugu, kad neuždegtų, 
bet neuždegė. Pareisime biskį 
į trobą valgyti išsivirti ir vėl 
būsime lauke. Lėktuvai ėjo ir 
ėjo plieną ir naktį. Nieko taip 
nebuvo baugu, kaip lėktuvų.

Paskiaus išginė iš Viekšnių 
vokiečius. Buvo geriau tada. 
Vokiečiai bėgo, tebesilaikė tik 
Latvijoj. Dar ilgai mušėsi, 
pąskiau pasidavė. •
' Kaip gerai, kad karas pasi

baigt Neduok Dieve, kada

/

Jei patys jau turite Lais
vės bankieto bilietą, tai ne
pamirškite kitus pakalbinti, 
kad įsigytų, bilietų. Laisvės 
vakarienė bus sausio ? Jan. 
2Į7 dieną.

Oi, brangus dėde ir dėdie
nėje, kiek mes esame vargų ir 
rūpesčių perleidę per keturis 
tuos metus, kad niekas jiegali 
apsakyti. Senuolis mirę, kiek 
gaila buvo. Tiek jis mane my- 

T, . •. Ulėjo. Po dviejų metų cįocė
KarmomOnės vlsur! Ęagdonienė mirė, ir vėl gai- 

*7“;“ . pfl®. m.us.|la. Kiek ciocė Bagdonienė bu- 
V ek mu . leįto, IVQ gera o jj metą mano tė- 

1 j telė mirė, visą karą praleido 
ir numirė. Juk ir tamstos ne
galėjote mislyti, kad bus visi 
mirę, kąd nieką žmogus nega
li žinoti, kad už kelių metų ne
liks jų nei vieno.

Sudiev, brangus dėde ir dė
dienėje, pasilikit sveiki!

nėra. Bet nebuvo. Paskiau tū
telė parėjo namo.

Pradėjo eiti rusų kariuome
nė. Armotas vežė. Pristatė ar- 
inotų pas Razevičės dvarą.’ 
Pradėjo šaudyti iš tų armotų. 
Pašėlęs balsas, kad ir ausys 
spenga.
pilna. Privažiavo 
žmonių? iš • 
Ten dar buvo vokiečiai, 
mums liepė rusai atsitraukti | 
toliaus, bet mes nesitraukėme, 
buvome savo namuose. Sako
ma, kaip bus taip, bet niekur 
neisime. Bet gerai, kad nie
kur iį nėjome. Rusai toliau pb 
Viekšniais pradėjo muštis, Ten 
vokiečiai dar susilaikė kokias 
keturias . dienas, mušėsi Pa-1
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SOCIAL SECURITY

kurį užlaiko Social Security Board.

Ne Visus Darbus Įstatymas Padengia

Jokis pirminis benefitas nėra mažesnis kai $10 į mė
nesį. Jeigu aprokuojant pasirodytų, kad išeina mažiau, 
tai vistiek benefito suma buna pakelta iki $10.

Kad gauti senatvės mėnesinius benefitus, sulaukus sudėkite visą savo uždarbį (visas algas)ę bet rokuojant 
65 metų amžiaus ar daugiau, darbininkas turi būt dir- mėnesius, ant kurių padalinti, nepriskaitykite bile ber- 
bęs' dirbtuvėj, fabrike, kasykloj, krautuvėj, raštinėj ar tainio pirma suėjimo jums 22 metų amžiaus, ir kuriame 
kitose biznio arba pramonės vietose. Tuos darbus pa- jūs uždirbote mažiau, negu $50.

Penktadienis, Sausio. 11, 1946

Vaizdas is Antrojo Demokratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavimo, Įvykusio 1945 m. lapkr. 25-24 dd. Pittsburghe

Kanadiečiai Pagerbė 
Sovietų Jūrininkus

, Ką Ji Jums Reiškia
Daugelis nesupranta, kaip ir kokie benefitaiv mokama 

sulig Social Security (Socialės Apsaugos) Įstatymo. Pas 
daugelį kylą įvairūs klausimai.

Henry Salmon, manadžeris Social Security Board raš
tinės Brooklyne, patiekė platų paaiškinimą tuo reikalu. 
Čia paduodame pamatinius jo nurodymus tuo reikalu.

Senatvės Benefitus Gali Gauti Sulaukę 65 Metų
Darbininkas, sulaukęs 65 metų amžiaus, nustojęs dirb

ti pelnijimuisi pragyvenimo, gali gauti senatvės mėne
sinius benefitus, sulig minėto įstatymo senatvės benefi
tų išmokėjimo patvarkymų. Tokio darbininko žmona, 
sulaukus 65 metų amžiaus, arba jo vaikai, dar neturin
tieji 18 metų amžiaus, taipgi gali gauti mėnesines įplau
kas arba benefitus iš federalės valdžios.

Kuomet numiršta darbininkas, turintis teisę prie so
cialės apsaugos, tai, neatsižvelgiant į jo amžių, jo vai
kai žemiau 18 metų amžiaus ir jo našlė su tokiais vai
kais gauna mėnesinius benefitus. Jeigu nėra tokių vai
kų arba našlės, tai mirusiojo darbininko užlaikomi tė
vai, 65 ar daugiau metų amžiaus, turi teisę gauti tokius 
mėnesinius benefitus. Jeigu jokis šeimynos narys neturi 
teisės tuojaus-gauti tuos mėnesinius benefitus, tai sykiu 
išmokama visa pamirtine mokestis.

Suma kiekvieno tokio benefito priguli nuo darbinin
ko vidutinės mėnesinės algos darbuose, kuriuos tas įsta- mm

tymas padengia, su dadedamu kreditu už išdirbtą me- nepridėkite prie visos sumos savo algos to, ką jūs ūž
tų skaičių tokiuose darbuose. Jo benefitai ir jo šeimos dirbotė tarp 65-to gimtadienio ir sausio 1, 1939 m., ir 
benefitai apskaitliuojami vaduojantis jo algų rekordu, I rokuojant mėnesius, ant kurių padalinti, palikite tą 
kurį užlaiko Social Security Board. laiką to kalendorinio bertainio, kuriam jūs pasiekėte 65

metų amžiaus ir prieš sausio 1, 1939.
Jeigu jums suėjo 22 metai po balandžio 1, 1937 m.,

arba

o

iSiič

dengia minėtas įstatymas. Bet tas įstatymas nepaden
gia darbus žemdirbystėj,- darbus patarnautojų privati
niuose namuose, valdiškus darbus, darbus prie įvairių

$2Q.OO
, 10.00

ienų, 
teisę gauti mėnesinius benefitus, tai kokiam

30.00
2.10

TELEFONŲ MECHANI
KŲ STREIKAS

religinių ir kitokių net ant pelno paremtų organizacijų, .nuošimčių iš pirmų $50 savo vidutinės mėnesinės'algos v I u..: : i n__ ____________ ___ __ i—
Reikalinga, kad jūs būtumėt gavę mokėzti mažiausia 

$50 kiekvienam tam tikro skaičiaus kalendorinių bertai
nių, dirbant prie tokių darbų, kuriuos tas įstatymas 
padengia. Kalendorinis bertainis susideda i§ trijų mėne
sių, ir prasideda: su 1 sausio, .balandžio, liepos ir spalio. 

'Tie bertainiai, laike kurių dirbdamas asmuo gavo mo
kėti $50 ar daugiau, vadinasi “padengtais bertainiais. 
Tokių “padengtų bertainių” darbininkas galėjo įsigyti 
ir jau sulaukęs 65 metų amžiaus pirma 1937 ir 4938 me
tų, o jau tais metais darbas po 65 metų amžiaus nebe
buvo" skaitomas ir jau tais metais nebebuvo galima to
kio amžiaus asmeniui įsigyti tokių “padengtų bertainių.”

Kad turėti teisę gauti mėnesines senatvės apdraudos 
mokestis (arba benefitus), tai tu turi turėti skaičių 
padengtų bertainių, kurių skaičius būtų lygus mažiau-' 
šia pusei skaičiaus kalendorinių bertainių tarpe gruo
džio 31 d., 1936 m., ir pradžios bertainio, kuriam jums 
suėjo 65 metai amžiaus. Tačiaus bile atsitikime reika
linga, kad jūs turėtumėte šešis tokius “padengtus ber- 
tainius,” kad gauti benefitus. Kuomet jau jūs turite 40 
tokių bertainių, tai jūs jau turite teisę gauti senatvės 
benefitus tol, kol gyvensite. '

Tik tuomet rokuojama, kad jūs dirbote, jeigu jūs už-

dirbote virš $14.99 į mėnesį tokiam darbe, kurį įstaty
mas padengia.

Kaip Sužinoti, Kiek Gali Gauti į Mėnesį
Daugelis nori žinoti, kokią sumą galės gauti senat

vės benefitų į mėnesį, sulaukęs 65 metų amžiaus ir nu
stojęs dirbti už algą.

Tam tikras nuošimtis jūsų vidutinio mėnesinio už
darbio (algos) bus jūsų mėnesinė benefitb mokestis, pri
dedant prie to kreditą už kiekvienus padengtus metus; 
tai yra, kreditas už kiekvienus kalendorinius metus, lai
ke kurių jums buvo užmokėta $200 ar daugiau kaipo al
ga už darbus, kuriuos įstatymas padengia: Kad išrokuoti 
savo mėnesinius benefitus, reikalinga štai kas padaryti:

(1) Surask savo vidutinę mėnesinę algą.
(2) Paimk tos vidutinės algos nuošimtį ir pridėk prie 

jo kreditą už padengtus metus.
(1) Štai kaip galima surasti vidutinę mėnesinę algą: 

Sudėk į vieną sumą visą mokestį, kurią gavai už darbą 
ar darbus, kuriuos įstatymas padengia, nuo to laiko, kai 
tas įstatymas įėjo galion (sausio 1, 193.7) iki pradžios 
kalendorinio bertainio, kuriam jūs’patiekiate savo rei
kalavimą ir turite teisę gauti senatvės benefitą, ar tai 
sulaukus 65 metų amžiaus, ar vėliaus. Tą bendrą sumą 
padalink ant skaičiaus mėnesių- viso to periodo.

Tačiaus tai bendrai taisyklei yra dvi išimtys. Viena 
paliečia darbininkus,’ kurie buvo 65 metų amžiaus prieš 
1939 metus; kita paliečia jaunus žmones, kuriems suėjo 
22 metai, po 1 d. balandžio, 1937 m.

Jeigu jūs buvote 65 metų amžiaus pirma Į93I9 metų,

(2), Kad surasti, kiek jūs galite gauti į mėnesį se
natvės benefito, štai kaš reikia padaryti: Paimkite 40 

^paskui paimkite 16 nuošimčių likusios sumos (arba ba
lanso), iki $200; tada sudėkite tas skaitlines į daiktą. 
(Vidutinė mėnesinė alga negali būt skaitoma didesnė 
kaip $250 į mėnesį.) Paimkite vieną nuošimtį tos sumos 
už kiekvienus metus, kuriuose jūs uždirbote $200 ar 
daugiau darbuose, kuriuos įstatymas padengia, ir pri
dėkite tą nuošimtį prie pirmesnės sumos. Visa tokia 
suma yra jūsų, mėnesinis benefitas.

Pavyzdžiui, daleiskime, kad jūs uždirbote vidutiniai 
$150 į mėnesį ir dirbote per septynis metus. Tai jūsų 
benefito aprokąvimas bus sekamas:

40 nuošimčių už pirmus $50 .........
10 nuošimčių už likusią sumą $100 .

Sudėjus kartu tas sumas ....... .
7 nuošimčiai už $30 už 7 metus..........

Viso - , $32.10
Tai; yra jūsų taip vadinamas “pirminis apdraudos be

nefitas.” Bile benefitai jūsų šeimynai yra paremti ant 
tos sumos. Pirminis apdraudos benefitas yra aprobuo
jamas, kuomet darbininkas nustoja dirbęs už algą su
laukęs 65 metų amžiaus ar daugiau arba kai jis numiršta.

Darbininkų žmonos Gali Gauti Senatvės Benefitus
Žmonos darbininkų, kurie gauna senatvės benefitus, 

taipgi gali gauti, senatvės benefitus sulaukusios 65 me
tų amžiaus. Žmonos benefito suma bus pusė sumos, 
kiek gauna jos vyras.

Jeigu numiršta darbininkas, kuris gaudavo senatvės 
benefitą, tai pasilikusi jo žmona, 65 ar daugiau metų 
amžiaus, jau gauna tris-ketvirtadalius tos sumos, kiek 
gaudavo jos vyras. Reiškia, vyrui mirus, jos senatvės 
benefito suma padidėja.

Asmuo, kuris įgauna senatvės benefitą, negali užsiimti 
darbu už atlyginimą. Asmuo skaitosi dirbančiu už atly
ginimą, jeigu uždirba virš $14.99 į mėnesį.

Asmuo, gaunantis benefitą ir norintis vėl sugrįžti prie 
darbo už atlyginimą, turi apie tai pranešti Social Se
curity Board’ui.

Benefitai Vaikams ir Našlėms
Kuomet numiršta darbininkas, kuris turi reikalingą 

skaičių taip vadinamų “padengtų bertainių,” tai jo šei
myna gali gauti mėnesinius benefitus.

Socialės Apsaugos Įstatymo taip vadinami Senatvės 
ir Pasilikusiųjų Apdraudos patvarkymai nusako, kad 
mirusiojo vaikai, kurie dar neturi 18 metų amžiaus, 
gauna mėnesinius benefitus.

Pasilikusi mirusiojo darbininko našlė, nepaisant jos 
amžiaus, taipgi gauna mėnesinius benefitus, kol ji glo
boja mirusiojo paliktus vaikus.

Tokiam atsitikime našlė gauna tris-ketvirtadalius taip 
vadinamo “pirminio apdraudos benefito,” o kiekvienas 
vaikas gauna vieną pusę to “pirminio apdraudos be
nefito.” z; \

Jeigu darbininkas Numiršta nepalikdamas nei žmonos, 
nei vaikų žemia]T18 metų amžiaus, tai jo tėvai, sulaukę 
65 metų amžiaus, gali gauti mėnesinius benefitus.

Išmokėjimas Viena Suma **
Jeigu ^numiręs darbininkas nepalieka jokių asm 

kurie turėtu teise gauti mėnesinius benefitus, tai tok 
atsitikime į’b esama apdrauda išmokama viena bendra 
suma, kuri yra lygi tokio darbininko šešiems mėnesi
niams benefitams. Ta suma gali būt išmokėta: *

Vancouver, B. C. — Gruo
džio 21 diena pasiliks LLD ir 
visų lietuvių istorijoj. Tą die
ną buvo suruoštas Hastings 
Auditorijoj b an kietas ir kon
certas pagerbimui Sovietų Są
jungos jūrininkų. Koncertą1 
ruošė keturios organizacijos: 
Kanados Rusų Federacijos, 
Kanados Ukrainų Draugijos, 
Latvių Darbininkų Kliubo ir 
^eĮuvių Literatūros Draugi
jos.

Programos pildyme dalyva
vo rusų ir ukrainų chorai ir 
Sovietų Sąjungos jūrininkai. 
Kalbėtojai buvo nuo visų or
ganizacijų ir laivyno. Nuo 
LLD kuopos ' kalbėjo kuopos 
sekretorius draugas Algirdas 
Grinkus.

Buvo įteiktos dovanos dėl 
keturių laivų.: apdarai dėl lai
vų knygų (log book) su visų 
organizacijų parašais. •

Kadangi tą dieną J. Stali
nui sukako 66 metai, tai buvo 
pasiųstas pasveikinimas, tele
grama nuo visų organizacijų.

Parengimas puikiai pavyko. 
Nors jis buvo ruošiamks^ne 
pelno tikslu, tačiau atliko ir 
pelno, kuris buvo padalintas 
tarp visų keturių organizaci
jų. Kiekviena organizacija ga
vo po $72.28. Kadangi dabar 
rusai veda kampaniją nupir
kimui įrankių Sovietų Sąjun
gos žmonėms dėl atstatymo 
6,000,000 sugriautų namų, tai 
visos organizacijos savo pel
ną paaukojo tam tikslui.

Buvo labai malonu matyti 
keturių tautų moteris darbuo- 
jantią kartu prie vakarienės, | 
kuri buvo labai puiki ir gausi. 
Kas toj vakarienėj buvo, il
gai nepamirš. Tai buvo vieny
bės ir kultūros vakaras.

1. Tokio darbininko pasilikusiai žmonai, arba
2. Jo vaikams, ar anūkams, jeigu nėra žmonos,
3. Tėvams, jeigu nėra vaikų ar anūkų.
Jeigu nėra nei tokių giminių, tai ta suma gali būt 

išmokėta tokio darbininko laidotuvių padengimui.
Prie pabaigos štai kas patartina:
1. Visada turėkite Social Security Kortą. Ji nurodo, 

kad jūs turite apdraudą federalėj valdžioj.
2. Parodykite tą kortą kiekvienam naujam darbda

viui, taip, kad jis paimtų jūsų teisingą vardą, numerį 
jūsų Social Security sąskaitos.

3. Jeigu jūs esate 65>ar daugiau metų amžiaus ir nu- 
stojatę dirbę, tai tuojaus atsikreipkite į artimiausią So
cial Security Boardą.

4. Atsitikime mirties darbininko, kuris turi Social Se
curity sąskaitą, reikia kaip galima greičiausia apie tai 
pranešti Social Security Boardui.

Jeigu kitaip negalėtumėte sužinoti, tai vietinis jūsų 
paštas galėtų suteikti jums antrašą Social Security 
Boardo raštinės.

Penktadienį pradės staty
ti savo streiko pikietininkus 
8,000 mechanikų prieš Wes
tern Electric kompaniją, 
gaminančią telefonų įren
gimus.

NACIAI ŽUDIKAI
Numberg.— Teisme prieš 

vokiečius karinius krimina
listus parodyta, jog feld
maršalo Goeringo įsakymu 
buvo šaudomi nukritę Am* 
rikos lakūnai To rei 
ir buvęs nacių užsi 
ministeris Ribbentropas.



VIENAS IŠ 350 SI ŠAUDYTIJJU WORCESTER, MASS
Trijų Aktų Operete(Pabaiga)

Sekmadienį

Sausio 13 January i

Pradžia 3-čią vai. dieną

*

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

chicagos žinios
3

HWa jack plasti r

Kas nori gražiai laikų praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

t

NOTARY 
PUBLIC

■ ■

1

< 459 GRAND ST.
ii (Skersai nuo Republic Teatro)

Gerbiamieji! šis bus ^idiečių šeštas vaidinimas šios 
operetės. Aišku, atsilankę turės kuom pasigrožėti, nes ai- 
diečlai įgiję praktikos, pasitiki, kad dainos ir vaidinimas 
bus atlikta šauniai. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dainos- 
dailės mylėtojus dalyvauti. KOM.

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Režisierė ir Choro Mokytoja—Josephine Karsokienė 
Akompanistė—Biruta Šalaviejutė

įkūdlenis.
tež,-r „t:?‘.atrsu

ATEIKITE PASIMATYT! SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

lĮMįįįli X»—■A

Į MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
! GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

1113 Mi tam St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

♦ ’ m Ą . .* t. t '

LIETUVIU SALEJE 
29 ENDICOTT STREET

“Kada Kaimas Nemiega
STATO SCENON AIDO CHORAS

Greit Palengvina žiauria

STRĖNŲ GĖLį

Tarybinis milicininkas A. Andrikis ir 
aš nedalyvavome siaubingose mirtininkų 
muštynėse. Daugelis kaip ir mudu sėdi
me sukniubę prie žemės, rankom galvą 
susiėmę. Prie mūsų prisiartina vokietis, 
ir, drožęs kančium per galvą, įsako eiti 
padėti žydams kasti kapų duobę. Nuėjęs, 
aš paimu kastuvą iš B. Liubino, kuris 
buvo visai nuvargintas, nukamuotas. 
Kasti sunku. Nėra jėgų. Žemė labai 
įdžiūvusi, molis. Kasamas bendras ka
pas neperplatus, bet gana ilgokas — apie 
40 metrų ilgio. Kasu. Smeigiu kastuvu 
į žemę ir vėl ištraukiu. Badydamas kas- 

. tuvu kiptą žemę, atsiminiau jaunystėj 
girdėtą keistą duobkasio dainą, kurią 
deklamuodavo vaikščiodamas Nemuno 
pakrantėmis Dūšelė. Tai buvo milžiniško 
ūgio, stambaus sudėjimo, pusiau pami
šęs senis. Vaikai, nuėję į Nemuną mau
dytis ar meškerioti, jį pamatę, dingdavo, 
kaip Žvirbliai nuo vanago. Tačiau jisaikaip Žvirbliai nuo vanago. Tačiau jisai 
niekuomet tyčia vaikų negąsdindavo. 
Žmonių jisai buvo Dūšele vadinamas. 
Dabar jis atsistojo mano akyse kaip gy
vas. Iš tolo jį nugirdę, žmonės sakyda
vo: jau Dūšelė duobę kasa. Bus šerme
nys. Smaigydamas kastuvu įdžiūvusį 
molį, rodos, girdžiu Dūšelės balsą ir jo 
nejaukų “Kasu ..

Kasu duobes visiems gilias. , 
Moka—nemoka,—visiems kasu,— 
Kasu, kasu, kasu.
Kasu jauniems, kasu seniems,
Prašo—neprašo ir jiems kasu,—
Kasu, kasu, kasu.
Vadams, galiūnams, vargšams ir ponams, 
Vargui neturtui ir milijonams,— 
Kasu, kasu, kasu.
Vagystei, melui, geriems darbams, 
Išminčių knygoms, jų pelenams,— 
Kasu, kasu, kasu.
Didmiesčių rūmams ir palapinei;
Meno paminklams, vaiko birbynei,—

* Kasu, kasu, kasu.
Kalnams, pakalnėms, jūroms gilioms, 
Tyrlaukių smėliui, pievoms derlioms,— 
Kasu, kasu, kasu.
Mano kastuvo nieks nepakeis,—

r Kasia, kol žemė dūmais nueis,— <
Kasu, kasu, kasu.

“Kasu visiems!“ O aš — patsai sau 
kasu. Noriu-nenoriu, bet vis dėlto kasu, 
visi kasam, kasam sau. Truputėlį apri
męs, kasdamas dairausi mirtininko

• žvilgsniu į visas puses. Pasisukęs šonu 
šlaito pusėn, nuklydau žvilgsniu į čia pat 
augančius medžius ir krūmus. Pro juos 
matyti Nemunas, Suvalkija, Jurbarko 
sala. O dar toliau, Mažosios Lietuvos 
link, matytis Sudargo kalnas. Pačioje 
to kalno aukštumoje mojuoja sparnais 
vėjinis malūnas. Ten visur vaikšto gyvi 
žmonės, o mes sau kapus kasame. Ar jie 
žino, ar jaučia, kas čia darosi? Nejau 
nežino? O reikėtų — turėtų žinoti, gel
bėti ... Kastuvas nelenda žemėn, net ko
ja minamas nelenda. Vėla dairausi, at
sisuku į rytus, J šalia esantį medžiais

......... ■“......... ..... —-----------------

K. Ambrozaitis. ’ , '
apaugusį šlaitą.. Tarp šlaito ir kašafnos 
duobės, už kelių &etrų, —.spygliuotų 
Vielų tvorą.'Iš karto pastebėjau, kad ties 
pat manim vienoje tvoros vietoje vielos 
praplėstbB"trek, kad bė didelio'vargo, pro 
tą vietą galima būtų išlįsti. 0 %£1 pa
vyktų? Mano* galvojimą ir bedygstantį 
planą tą pat akimirką nutraukė 'budelio 
kančius, kurį pajutau ant feavo pečių'. 
Įsako nusiimti švarką, švarką numetu 
šalia kriaušės, uoliai griebiuos kastuvo, 
smeigiu pūkšdamas žemėn, o galvoj vie
na mintis: bėk! Paskutinė proga! Aiš
ku. Bet kuomet, — tučtuojau, ar dar 
palaukus? O ko laukti? Kulkos? Viena 
sekundė išspręs: žūti ar būti. Pro mane 
lėtais žingsniais, kupinas kvailo išdidu
mo, mosuodamas kančium, vėla praeina 
tas pats vokietis. Aš-kasu,, 'uoliai. Jsąąu. 
Vėl žvilgteriu į tvorą. Rodos, kad tvoros 
skyle dar labiau padidėjo, prasižiojo, 
Medžiai lapuoti, tankūs, — už tvoros -r- 
gilus intakas. O vokietis? Už kokių 8-10 
metrų nub manęs. Et—nušaus, tai bebė
gant, besigęlbstint nušaus, bet ne sau 
pačiam kapą^bekasant. Ausyse suspengė 
kažkoks skambesys, tartum ženklas bėg
ti, akyse ir sąmonėje išnyko pavojai, bu
deliai — viskas. Tai vyko sekundę, aki
mirką, o gal dar trumpiau. Smogiau ka
stuvą kapan, o patsai, — šūvio greitu
mu sprunku į pirmiau pastebėtą tvoros 
spragą ir — į šlaitą. Paskui nesigirdi 

- nei riksmo, nei Šūvio. Pavyko. Pro tvor^ 
išlindau vienu šuoliu. Tvoroj liko puse 
marškinių, aš visas kruvinas. Bet, jau 
krūmuose, šlaite, tarp medžių. Dabar 
galiu slapstytis ir bėgti, bėgti ko toliau.

• Virš krūmų ir medžių suūžė orlaivis. 
Krūmai ir kalnai manęs neišduos. Jie 
mano geri pažįstami, prieteliai. Dar ma
žas būdamas žiemos metu ateidavau į 
tuos krūmus malkauti. Vasarą čia uo
gaudavau. Čia man viskas pažįstama, 
kiekviena pėda.

XI.
Nei pats nepajutau, kaip atsidūriau 

už kokio puses kilometro nuo žudynių 
vietos. Sprukau, taip, ’kad nuo batų atšo
ko padai. Bet kas daryti dabar? Eiti to
liau? Pavojinga, nes gali kas pastebėti 
ir vėla galiu pakliūti. Dalis rūbų likp 
kapuose, marškiniai sudrisko į skudu
rus belendant pro tvorą. Aš beveik nuo
gas ir kruvinas nuo budelio mušimų ir 
nuo vielos įdrėskiųių. Pavojus čia pat, 
visur aplinkui. • Susijaudinimas toks di
delis, kad nei gulėti, nei nusėdėti, nega
liu. Širdis jau nebeplaka, bet tiesiog rai
čiojasi krūtinėj ir, lyg švino gabalas įdė
tas į kokį apvalų daiktą, raicioja mane 
nuo šono ant kito, mėto iš vietos į vietą. 
Norėčiau pasiklausyti, ar kas nesiveja, 
neslenka patylomis prie manęs. Bet kar
tais atrodo, kad širdies plakimas nustel
bia lapų šlamėjimą. Kažkoks instinktas 
ir nerimo jausmas sako, kad reikia tuoj 
eiti lauk iš krūmų. Vėl atrodo, kad kiek
viena sekundė ilgiau čia pasilikti sudaro 
pavojų. Čia gali tuoj mane sučiupti. Ko
dėl taip manau — patsai suprasti nega
liu.
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80 Agitatorių Aiškink' 
Rinkimų Nuostatus

UKMERGĖ. 4- 80 Ukmer
gės miesto' agitatorių išvyko į 
valsčiūš aiškinti vdlštiečiams 
“Rinkimų. i' TSRŠ. AfckMau- 
šią ją' Tarybą nuostatus.” Jie 
padės .valsčių agitatoriams ge
riau organizuoti darbą rinki
minės kampanijdš riietu:, Da
bar Ukmergės Apskrities, yals- 
'čiuose jau veikia 23'rateliai; 
kuriuose nagrinėjami rinkimų 
/nuostatai ir Stalino Konstitu
cija.

Tarybiniai Darbuotojai
• Nagrinėja Nuostatus
KĖDAINIAI. — Kėdainių* 

apskrities Grinkiškio valsčiaus 
apylinkių tarybų pirmininkai 
ir sekretoriai pradėjo rinkimų 
nuostatų nagrinėjimą. Jie re
guliariai’ susirenka prie vals
čiaus vykdomojo komiteto. 
Užsiėmimams vadovauja vals
čiaus partinis organizatorius 
drg. Taitarįnas, Jam padeda 
mokytojas , agitatorius drg. 
Martinavičius.

Eksplozija Sunaikino Dvi 
Jmctaes

Cicerą smarkiai supurtė 
apie 50 eksplozijų, kurios su
naikino ir sudegino Western 
Tire & Auto Co. įmonę, taipgi 
Borin Art Products Corp?, pri- 

m :

darant apie $1,000,000 nuo-

Liepsnos kilo net 100 pėdų 
aukštyn. Ciceros ugniagesiai 
šaukėsi Chicagos ugniagesių 
pagelbos, bet ir tai virš minė
tos įstaigos veik visai sunaikin
tos. Borino bildingas ypač vi
sai sugriautas, sunaikinta daug 
tepliotų paveikslų ir kito gero.

'Nori Atimti Leidimą iš 
Nesąžiningų Graborių

Chicagos Laidotuvių Direk
torių Susivienijimo veikiantis 
sekretorius Jos. A. Gavin sa

lad jo organizacija jau 
iai svarsto, kaip tą profe- 

galima būtų apšvarinti 
visokių šaisterių, nesąži- 

gų graborių, kurie atlupa 
Mes sumas pinigų iŠ nelai- 
i papuolusių našlių.

u išrinkta komitetas tartis 
isjoru Kelly apie tai. No- 
Jieškotl būdų atėmimui

leidmų iš nesąžiningai besiel
giančių graborių.

United Charities Legal Aid 
Bureau padavė Probate teis
mui skundą prieš John, D. Re
gan, 822 W. Madison St. Mrs. 
Gerania Espinoza, karo vete
rano našlė, trijų vaikų motina 
nusiskundė, jog tas graborius 
paėmęs jos vyro apdraudos 
popieras ir iŠsiskaitęs $1,622 
už laidotuves iš $2,000 ap
draudos.

Vien už grabą paskaitęs 
$1,075. Graborius tvirtina, jog 
Mrs. Espinoza pati pasirinku
si tokį brangų grabą, bet naš
lė sako, kad tai ne tiesa. Uni
ted Charities reikalauja visą 
reikalą ištirti ir šaukia grabo
rių į Probate teismą. Nurodo
ma, kad buvę atsitikimų, kad 
grabas iškasdavo ištyrimui ar 
jie tikrai verti, kiek už juos 
buvo užmokėta. '■ .
Swift Kompanija Siūlo Mažą 

Algų Pakėlimą
Swift & Co., viena keturių 

didžiųjų stakjardų kompanijų, 
siūlo pakelti "darbininkams al
gas 7 centus ir pusę į valan
dą. Unija reikalauja pakelti

Maloniam palengvi
nimui bfmdjK 61 Hva- 
rų, len-'vą, patikrin
ta būda atliuosuoti 
paprasta strgniį gė
la. Tik uždėk Viena 
Johnson’s ft A CK 
PLASTER’I ant pat 
skaudamos vietos.

Švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO, .itim 
nugara. lengvina skausmų it suStyvėjlmų. 
šilta multino priedanga apsaugo nuo per- 
Salimo—suveržia it prilaiko—jautiesi pui
kiai! Pagamina Johnson & Johnson.

Visose Vaistinėse. *
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80 nuošimčių ir Swift pasiūly
mas, manoma, bus atmestas, 
nes jis labai mažai pakeltų al
gas.

Unija reikalaūja daugiau ir 
skelbia — eis į streiką sausio 
16, jei algos nebus pakeltos.

Dvi didelės unijos — plieno 
ir elektros darbininkų—-taipgi 
nusitarę , apie sausio 14 eiti 
streikai ’z

Chicaga, del to gali būti lau 
kas didelių streikų.

New York.
kad gal New Yorko apylin 
kėj bus parinkta Jungi 
Tautų sėdyba.

- Spėjama,

Sieninių Laikraščių Paroda
ŠIAULIAI. — LKP (b) Šiau

lių miesto komiteto salėje su
rengta vietos įiųonėse ir įstai
gose leidžiamų sieninių laik
raščių paroda. Savo išvaizda, 
geru sutvarkymu, medžiagos 
įvairumu bei vertingumu išsi
skiria Šiaulių miesto vidurinės 
ekonominės mokyklos sieninis 
laikraštis “Ekonomistas” ir 
“Titnago” spaustuves sieninis 
laikraštis “Tarybinis spaustu
vininkas.” šiuose laikraštėliuo
se yra daug aktualių straips
nelių įvairiomis vidaus gyveni
mo temomis, gražių tarybinių 
eilėraščių ir iliustracijų.

Sieninių' laikraščių parodą 
gausiai lanko įmonių ir įstai
gų darbininkai bei tarnauto
jai. Jie pasimoko čia, kaip 
reikia leisti sieninius laikraš
čius.

Spalio Revoliucijos Minėjimas 
Ukmergėje

UKMERGĖ. — Ukmergie
čiai iškilmingai pažymėjo Spa
lio revoliucijos 28-ąsias meti
nes. Lapkričio men. 7 d. nuo 
pat ryto miesto aikštėje pra
dėjo telktis įmonių, įstaigų 
darbuotojai ir mokyklų moks
leivių kolonos. Aikštėje įvyko 
iškilmingas mitingas, kuriame 
kalbėjo LKP (b) Ukmergės 
apskrities komiteto sekretorius 
drg. Matulionis, apskrities 
švietimo ir meno darbuotojų 
profsąjungos pirmininkas drg.. 
Lebionka ir kt.

Po to įvyko darbo žmonių 
manifestacija. Priešakyje žen
gė metalo apdirbimo fabriko 
“Vienybė” kolektyvas, kuris 
spalio men. planą įvykdė 
196.8%. Už dekoruotų “Vie-J 
nybės” •; mašinų rikiavosi koklių 
fabriko, avalynės, maisto ir ki
tų įmonių bei įstaigų kolekty
vai, moksleivių kolonos. Mani
festacijoje dalyvavo apie 7,* 
000 ukmergiečių.
^Z'.. ............. ----------- u--------------- ------- ■------ ' 11 . “ " • -------

Vilnonė Medžiaga Viršum 
Plano

KAUNAS. — “Litekso” fa
brikas, Lietuvos tekstilės pra
monės spalinių lenktynių ini
ciatorius, viršijo spalio mėne
sio darbo planą.
. Fabrike pirmauja meisterio 
drg. Trunavičiaus aūdimo ce
chas. žymiausiosios audėjos 
spartuolės Veronika * Jakilevi- 
čienė ir V. Arnauskaitė atlie
ka po 2 normas per pamainą.

Verpimo ceche geriausių re
zultatų pasiekė verpėjos Povi
laitytė, Majauskaitė ir Brožei- 
kaitė. Jos kasdien pagamina 
viršum plano audinių.

Kaip Marijampoliečiai Minėjo 
Spalio Revoliuciją

MARIJAMPOLĖ. — Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos 28-jų metinių minėji
mui Marijampolė ruošėsi iš 
anksto, šventės išvakarėse 
gatvės pasipuošė vėliavomis, 
paveikslais ir šūkiais, o vaka
re sužibo iliuminacijų šviesos. 
Lapkričio 6 d. vakare Dramos 
Teatre įvyko apskrities vyk
domojo komiteto iškilmingas 
posėdis, dalyvaujant partinių, 
tarybinių, profsąjunginių ir vi
suomeninių organizacijų atsto
vams. Turiningą pranešimą 
davė atvykęs iš Vilniaus, drg. 
Sidaravičius. Po pranešimo

J. KARSOKIENfi

sveikinimo žodį tarė cukraus'ir įstaigose, kur skaityta pra- 
fabriko darbininkų ir komjau
nimo atstovai. Pabaigoje įvyko 
koncertas, kurio programą at
liko vietinės meno saviveiklos 
ir Dramos teatro pajėgos.

Iškilmingi minėjimai taip 
pat įvyko mokyklose, įmonėse

nešimai apie» Spalio revoliuci
jos reikšmę. Ta proga įmonės 
ir mokyklos padarė savo dar
bų apžvalgas ir iškėlė darbe 
bei moksle pasižymėjusius as
menis. Lapkričio 7 d. įvyko 
paradas.

J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Ave. - Newark, N. J.

JUSTIN M.

BVYAUSKAS
MATTHEW A.

BVYAVSKAS
laidotorig Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

j GREEN STAR BAR & GRILL
! LIETUVIŠKAS KABARETAS ' i

■■

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

Laidkituvių
Direktorius
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Liūdesio valandoj kreipi j 
kitČs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- 1 
me modemišką patarna- < 
vimą. Patogiai ir gražiai ’ 
modemiškai įruošta mū- 1 
sųv šermenine. Mūsų pa- j 
tarnavimu ir kainomis ' 
būsite patenkinti. į

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neriš
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

į Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

| Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na- 
§ mųose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis 
■į I
| fru-Ember Fuel Co., Ine.
I 496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
I Telefonas EVergreen 7-1661



TEISIA TARNAVUSI NA
CIAM ANGLŲ OFICIERIŲ

STREIKIERIAI REIKALAUJA 
GRĄŽINT JANKIUS Elizabeth, N. J. ir Apylinkės Lietuviams

i« '< >*n«>........

FEMALEHELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

London. — Buvęs AnglL 
jos armijos oficierius.Nor
man Baillie-Stewart? ‘ yra
teisme kaip savo krašto iš- 

"• davikas. Jis pirm karo išda
vinėjo karines anglų slapty
bes naciams ir už tai buvo 
nubaustas 5 metais kalėji
mo. Paskui jis išvyko į Vo
kietiją ir tapo jos piliečiu. 
♦ Karo metu jis vedėL hitle
rinę propagandą per Vokie
tijos radiją. Bet abejojama, 
ar jis už tai bus nusmerk- 

- tas mirti. Nes jeigu jis Vo
kietijos pilietis, tai negalįs 
būti Anglijos išdavikas. An
tra vertus, anglų įstatymai 
nepripažįsta pilietybės pa
keitimo karo laiku.

Pervest Californiją Arabams, 
Ragina Irako Atstovas

Kairo, Egiptas. — Ara
biškos Irako valstybės sei
mui vienas atstovas davė 
pasiūlymą, kad California 
būtų atskirta nuo Jungtinių 
Valstijų ir pavesta ara
bams, kupė norėtų atvykti 
iš Irako ir kitų arabiškų 
kraštų.

Tas atstovas sakė, arabai 
turi tiek teisės į Californi
ją, kaip žydai į Palestiną.

Kenosha, Wis
Gerai Pavyko Naujų Metų 

Vakaras
Gruodžio 31 d. į German- 

American svetainę susirinko 
gražus būrys žmonių, kad at
sisveikinus su senais metais ir 
pasitikus naujus metus. Visi 
gražiai linksminosi iki vėlu
mos nakties. Kadangi prie 
įžangos tikietų svečiams buvo 
duota vakarienė, tad mūsų 
gaspadinės M. Dementienė ir 
B. Vabalickienė turėjo sun
kiai padirbėti, kad patenkinus 
svečius.

Draugė K. Pakšienė daug 
darbuojasi platindama Vilnies 
Kalendorių 1946 metų, ir tu
rėjo geras pasekmes. (

Šį parengyną rengė LDS 65 
kuopa naudai LDS 7-to Aps
kričio.

Iš LDS 65 Kp. Susirinkimo
Sausio 2 dieną Bargers sve

tainėje įvyko susirinkimas 
LDS 65 kuopos, šiame susirin
kime gautą vienas naujas na
rys. Dar trūksta vieno nario ir 
mūsų kuopai skirta kvota bus 
padvigubinta. Aš pianau, kad 
mes lengvai tą padarysime.

Buvo išduotas raportas iš 
antros dienos gruodžio paren
gimo, kuriame programą pildė 
LKM Choras iš Chicagos. Iš 
raporto paaiškėjo, kad pelno 
nuo parengimo liko $124.05, 
iŠ kurio $62.03 priduota Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetui, Chicagos Skyriui. Taip
gi $32 surinkta aukų pagal
bai Lietuvos žmonių per G. 
Venckų ir A. Rusecįą, kurie 
buvo LDS 65 kp. įgalioti. To
kiu būdu pagalbai Lietuvos 
žmonių per LDS 65 kp. su
kelta ir komitetui priduota 
$94.03.

* Mirė Petras Latoža
Gruodžio 29 d., 1945 m., 

Veteranų ligoninėje/ Wood, 
Wis., mirė kenoshietis Petras 
Latoža, 55 metų amžiaus. Jis 
buvo Pirmo Pasauljpio Karo 
veteranas.

Petras Latoža gimė liepos 
15 d., 1890 m., Skaudvilės pa
rapijoje. J Ameriką atvyko 
1911 metais.

P. Latoža buvo* pažangus 
žmogus ir kol sveikas buvo, 
priklausė prie pažangių orga
nizacijų, kaip tai: LDS 65 kp., 
LLD kp. ir Komunistų PartL 
jos. Visą laiką buvo Vilnies 
skaitytojas.

P. Latoža buvo rąmads bū
do ir buvo visų mylimas.

Lai būną jam lengva šios 
šalies žemelė!

Draugas,f fe

Linden, N. J.—čia strei- 
kuojantieji a u t o m o b i- 
lių darbininkai siunčia tele
gramas ir laiškus prez. Tru- 
manui ir kongresmanams, 
reikalaudami tuojau sugrą
žint kareivius iš Mąnilos.

Japonai Hong Konge Nužudė 
10,000 Gyventojų

Hong Kong. — Anglų vy
riausybes įsakymu, čia Big 
Wave Bay pajūry atkasinė
jami didžiuliai bendri ka
pai, kur japonai laidojo sa
vo nužudytus hongkongie- 
čius. Atrodo, kad japonai 
okupantai išžudė iki 10,000 
gyventojų.

Baigiama Atstatyt Šiaulių

Šiauliai. —- Jau baigiama 
atstatyt Šiaulių geležinke
lių stotis, kurią vokiečiai 
sudegino. Atstatymo dar
bas, trukęs pusketvirto mė
nesio, lėšuoja 7 milionus 
rublių.

Pravažiuojančių patogu
mui stotyje įrengiami lau
kiamieji kambariai, valgyk
los, kirpykla, paštas ir tt.

United Press rašo, kad 
keli desėtkai francūzų ir 
amerikonų kareivių mušėsi 
pęiHais ir durklais vienoj 
Marseille kavinėj.

Terre Haute, Ind.
Mirė Ona Šapalienė

Iš mūsų miesto retai kada 
pasirodo keli žodžiai apie lie
tuvių veikimą. Priežastis ta
me bene bus svarbiausia, kad 
nėra jokio veikimo, mažai lie
tuvių ir kartas nuo karto taą 
skaičius mažėja. Vieni pasitei
sina jau pailsę, nusenę. Kuris 
tų senesniųjų ir norėtų kiek 
veikti, aplinkybės leidžia ir 
dirvos yra, bet negauna ko
operacijos. Tada dirva taip su
sitraukė, kąd negalima veikti.

Pavyzdžiui, dabar eina mū
sų LDS vajus. Įstojimo sąly
gos labai puikios, nes hera 
įstojimo mokesties. Iš jau pa
gyvenusių nesiranda tinkamą 
į mūsų organizaciją. O iš jau
nesniųjų rastųsi keletas, bet 
prie jų prieiti ne vieno darbas. 
Pas mus jaunuoliai į lietuvių 
organizacijas visai nenori žiū
rėt. žinoma, jaunuoliai tame 
nekalti, kad juos tėvai taip iš
auklėjo. O suradimui kokiu 
būdu prie ją prieiti ne vieno 
darbas. Pagalvokime mes, se
niai, apie tai.

1945 metai jau pasibaigė. 
Bet mūsų Lt)S 17 kp. neauga, 
o mažėja. Vįenas narys išsi- 
braukė, nors buvo cĮ^ta visos 
pastangos palaikyti, bet neda
vė paąekmių. Pagalimus, negai
lestingoji mirtis gruodžio 1 d., 
1945 m., išplėšė iš mūsų tar
po kitą narę, būtent Oną Sa- 
balienę, apie ’40 metų am
žiaus. Tai buvo gana jauna 
moteris, bet mirtis nežiūri, se
nas ar jaunas.

. Kada kuopą sužinojo apie 
narės mirtį, sušaukė f nepa
prastą susirinkimą bendrai su 
SLA 46 kp. (pas mus, nežiū
rint, kurios kuopos nąryS mirš
ta, abidvi veikia bendrai), 
kad apkalbėjus, kaip geriau 
atiduot pąskutinį patąrnavį- 
mą. Paskirta 4 narfąi pabūt 
per naktį po 2 prie karsto. 
Pąskirta karsto nešėjai, nutar
ta nupirkti gėlių ir kaip vie
nos, taip ir antros Hu°pŲ na
riai, kuriem aplinkybės leido, 
palydėjo į kapus. Velionė Sa- 
baiienė paliko nuliūdime savo 
vyrą Kazimierą, dvi dukteris, 
tris seseris ir daugelį artimes
nių bei tolimesnių giminių. 
Palaidota gruodžio 4 d., Kal
varijos kapuose^ Ilsėkis, drau
ge Sabaliene, šaltoj žemelėj I

Dalyvis.

“Kada Kaimas Nemiega”
TrijųVdlfsmy Operete

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. Režisierius—-Jonas Juška. 
Rengia Lietuvių Darbininkų Progresyviškąs KLiubas, Elizabeth, N. J. 

Šeštadienį, Sau šio-Janu ar y 12 
LITHUANIAN LIBERTY HALL

269 Second St. Elizabeth, N. J.
Durys atdaros 6:30 v. v. Vaidinimas 7 v. v.

Įžanga: 85c — šokiams 40c (taksai iškaityti)

ŠORIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

PETĘAS GRABAUSKAS 
Burbos,’ ūkininko rolėje

NASTE BUKNIENE
Katrės, ūkininkės rolėje

Tabako Darbininkai Remia 
Streikierius

Prieš keletą dienų į trum
pą1 laiką buvo sukeltą tarpe 
cigarų išdirbystės darbininkų, 
$152 dėl paramos General 
Motors streikuojančių darbi
ninkų.

Pas mus veikia Cigar Work
ers Int. Union. — AFL, tačiau* 
tvirtai atjaučia CIO-UAW ko
vas.

Tampa mieste yra trys ci
garų išdirbimo dirbtuvės, bū
tent: Villasor — Perfecto — 
Gąrcia ir Garcia-Vega.

Nemažai čia dirba meksi
kiečių ir negrų, bet darbininkų 
solidarumas jaučiamas. Mek
sikiečiai daugumoje nemoka 
skaityti anglų kalboje, tai 
jiems lapeliai gaminami ispa
nų kalba.

Abelnai paėmus Tampa 
apylinkę, tai drąsiai galima 
pasakyti, kad joje jaučiama 
tvirtesnis darbininkų organi
zuotumas ir kovingumas, negu 
bile kitame Floridos mieste.

^ogiausia čia tai, kad ku
nigija nesnaudžia ir, varde re
ligijos, dirba sušilę, kad tik 
griauti santaiką tarpe baltųjų 
ir negrų.

Kas liečia lietuvius, tai bent 
šių žodžių rašėjui neteko pa
tirti, o jei yra, tai gal veikią 
tarptautipiąi. Katinas.

OPEREITORKOS PRIE
SIUVAMŲ MAŠINŲ

SENIAI ĮSTEIGTA ĮSTAIGA 
52 Savaitės į Metus 

GERA ALGĄ 
VAKACUQS IR MVENTiS 

SU ALGA

NITEKRAFT CORP, 
451 SOUTH JEFFERSON STREET 

• ORANGE, N. J.

REIKIA MERGINŲ 
RAŠTININKIŲ AR 

PARDAVĖJŲ 
Gera Alga. 

Greiti Pakilimai. 
Nuolatinis Darbas.

KREIPKITĖS TARPE 9 IR 12

STANLEY STORES
2007 BOSTON ROAD, 

BRONX.
(EAST 177TH ST. STATION)

SIUVAMU 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
nuolatinis Darbas

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS 
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

MOTERYS

Kiek ši ūkininkų pora prikenčia, prisiskandalija ir priverkia dėl ;■ 
savo gpdumo link turto, tai šiurpas krečia juos matant ir girdint 
scenoje. O PETRAS GRABAUSKAS taipgi ir NASTE BUKNIENE !; 
labai gabiai vaidina Šiame veikale.

VITAS, eigulis, susimyli su Burbų augintine našlaite BRONE, jų !•
romansas eina kraudingomis vargšų dainorpis, solais ir duetais. O :
Jądžentas ir Ventienė yra geri dainininkai ir geri vaidintojai.

Toliau eina romansas Marytės, pasiturinčio ūkininko dukters <;
su Petru, jos tėvo bernu. Šią porą vaidina LILLIAN K. BELTE su ■;
ALEKU VELIČKA, abu geri solistai ir gabūs aktoriai. Jų roman- ■! 
sas sukelia baisų skandalą, verksmą ir, paniką ūkininko Burbos ;! 
šeimoje. Nes tėvai mierijo apvesdinti savo 'dukrą su turtingu, senyvu J 
žiopliu, bet jų pastangos ir viltis pralobti dingsta. Marytė ir Petras !■ 
vaidinime dainuoja daug solų ir duetų. Abu geri aktoriai ir geri dai- !; 
nininkai. • J;

Visas Brooklyno AIDO CHORAS' dainuoja daug gražių liaudies : į 
dainų ir vaidina Lietuvos kaimo jaunimą tautiškuose kostiumuose. !;

Tai labai įspūdingas veikalas, stačiai jaudina publiką; kurie kartą ■; 
matė jį, nori dar pamatyti. Tad ir elizabethiečiai nepraleiskite šios i 
progos, pamatykite ir pasigėrėkite šiaja operete. S

Dienraščio Laisves Bendroves 
SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKIETAS 

* •* • ’ ' i •»

Sausio 27 d. (Jan. 27th), įvyks dienraščio Laisves 
bendroves dalininkų suvažiąviinas. Tų pačių dienų, 
vakare, bus bankietas. Laiko beliko pora gerų sa
vaičių iki Šių svarbių įvykių. Bet ar jau esame pa
siruošę dalyvauti suvažiavime? Ar pagalvojome 
apie naujus sumanymus savo dienraščio naudai? Ar 
jau įsigyjome bankieto bilietus?^Laikąs ir labai lai
kas turėti bilietus. Mažiausia savaitę prieš bankietų 
rengėjai turi žinoti kiek bUs parduota tikietų, ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę,

Suvažiavimų ir bankietų turime imti rimtai. Taip 
rimtai kaip mes imame patį savo dienraštį. Kurie 
dar nesate dienraščio Laisves bendroves dalininkai 
privalote tuojau įsigyti Šerų. Tik už $10 jūs galite 
būti Laisves leidėjais ir savininkais, Kiekvienus 
sveikas ir dirbantis žmogus gali būt Laisves savi
ninku. Tai gražus ir garbingas dalykas būti leidėju 
didžiausio, labiausių mėgiamo lietuvių dienraščio 
Amerikoje. Jau dabar apsileidimas pažangiam žmo
gui,' kuris dar iki Šiol nėra Laisvės bendrovės šė- 
rininkū. Bet jęi nepasirūpins patapti šeripinku iki 
suvažiavimo, tai nesuprantu kų manyti apie tokį 
progresyvį.. ‘ ■■ ' ’ ■

Bankietas, draugai, irgi yra pubų visiį,dalykas. 
Visi turime rūpintis,kad jis pavyktų* Nelaukime* 
kad kas mums primintų, bet patys supraskime* kad 
reikia rūpintis diėhraščio pp|ųjk|mn* Ti$m, ne^me 
bėdoje, Tačiaus turime žiūrėti į ateitį, turime pa
sirūpinti rezervo sunkesniems laikams. Bankietas 
yra viepus iš daugelio būdų užsidirbti savo dien- 
raščiui šimtukų-kltų finansinės atsparos.

Atsiminkime irtų f aktų, jogdienraščio laisvės 
priešai, visokį fašistiniai pašlemėkai dabar yra ait
resni negu kad jie buvo anksčiau. Mūsų parengi
mams jie stengiasi pakenkti kiek. galėdami. Nes 
ir tas tun^ų nuis paakstįnti būti veiklesniais. Ne
tik patys tarime būti bųnkiete sausio-Jan. 27-tą 
dienų, bet Privalome rūpintis, kad kuo daugiausia 
sukviesti žmonių į bankietų, kad padaryti \ Bankiėtų j 
pilnai sėkmingi!. . ? 1 t

H

Los Angeles, Cal
Vyras Grįžo iš Armijos, Rado 

Žmona Kalėjime
Mrs. Pauletta Fears, kuri 

gyveno savo namuose 1235 E. 
92nd St., likosi išmesta iš na
mų su jos tėvais, kurie ten gy
veno per 13 metų.

Josios vyras Anton Fears 
yra karo mūšių herojus ir dė
vi “purple heart” ant savo 
krūtinės. Jis buvo mūšių lau
ke, kuomet Pearl Harbor bu
vo užpultas. Taip pat dalyva
vo eilėje kitų mūšių, kaip Eu
ropoje, taip Pacifike.

Dabar jis prisiuntė telegra
mą, kad grįžtąs garbingai pa- 
liuosuotas iš armijos. Tačiau 
jo žmoną ta telegrama pasie
kė kalėjime. Priežastis jos bu
vimo kalėjime ta, kad ji už
protestavus prieš priteisimą, 
kad jį su tėvais turinti apleis
ti savo nąmųs, kur per 13 me
tų gyveno, kad ten būk tai ne
valią juodveidžiąms gyventi. 
Ir kuomet ji tąį užprotesta
vo, tai teisėjas pripažino, kad 
jį “įžeįdė teismo garbę.”

Nežinia, kaip jausis grįžęs 
karys, kuomet jis ras sayo 
žmoną ir jos tėvus kalėjime ir 
už tai, kad jie nori gyventi jų 
pačių name.

Kuomet mes kalbame apie 
mūsų šalies laisvę ir pilpą tei
sę apie nuosavybę, tai kai to
ki dalykai įvyksta,
žmogus galvoti, kąd ir 
šalyje norįjna mindžioti 
žmogaus ląisvė jr teisė.

Jau seniai laikąs 
žmonėms atidaryti jsąvo akis
ir rimčiau pagalvoti apie kovą 
už žmoniškesnį ir teisingesnį 
gyvenimą. ; ’ Lietuvė.

tai imi 
mūsų 
darbo

darbo

Newark, N. J.
Mire W. Skeįstaitis

! Sausio 8 .d., mirė Walter 
Skeistaitis, gyvenęs po 140 
Polk St. Jis mirė Mountain
side ligoninėje, Mt. Clair, N. 
J. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaUs Buyąusko koplyčioje, 
426 Lafayette Street. Laidotu
vės įvyks sausio 12 d., 2 vai. 
dieną, Evergreen kapinėse, 
Elizabeth, N. J. Velionis pali
ko nuliūdime moterį Eliza
beth,, sūnų Walter, Jr., anūką 
ir daugiau giminių.

Laidotuvių pareigomis rūpį- 
pasi graboriaus Buyausko lai
dotuvių įstaiga.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLP 10 kp. ęuslpinkimas jvy^s 

13 d. sausio; 7 v. v., 735 Fairmouąt 
Avė. Laikas jau pradėti mokėti duo
kles už 1946 m. Taipgi daugelis ną- 
?ių negavot knygą Bernardo Gave- 
io Klaida už 1945 metus. Dalyvaą- 
dte Visk -r SmįtĮąnfi. .. (8-0) ?

fe

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų. 

Sekcijų Darbas. GERA ALGA.
TAIPGI RANKINĖS PROSAVOTOJOS 

50 WEST 3RD STREET 
(4-tos Lubos) 

GRAMEROY 7-3924

MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI. 
$24 pradžiai. 5 dienų savaitė. Nuolat. 

Progos pakilimam. 
BERNHARD COHN, 

45 LISpfeNARD STREET, N. Y. C. , 
__ ^2

MERGINOS PARDAVĖJOS 
PRIE POST EXCHANGE 

kreipkitės Asmeniškai 
FORT TOTTE'N POST EXCHANGE 

FORT TOTTEN. N. Y.
(10)

MERGINOS IR MOTERYS 
REIKALINGOS

UŽSIDIRBIMUI $32 I SAVAITĘ 
KAIPO PRADINES

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stoties. 8th Avenue subvė.

COMMUNITY LAUNDRY
38-60 55th St. Woodside, Queens, L. I.

ATRINKIMUI VILNONIŲ 
ATKARPŲ

GERA ĄLGA
9 Boerum St. Brooklyn

....... '__ __ 
REIKALINGA MOTĘRŲ 
DIRBTI PRIE RINGIŲ '

(COILS)
Linksmos Darbo Sąlygos 

BITTERMAN ELECTRIC CO. 
50 HENRY STREET

____________ BRQOKLYN
, MERGINOS

18 IR VIRŠAUS 
LENGVAS ŠVARUS DARBAS SU 

LINKSMOMIS DARBO 
SĄLYGOMIS

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
Patyrusios operatorės, taipgi mokinės pfle 
vięų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių.

GARANTUOTAS MINIMUM
V AKACIJOS SU ALGA 

SATEIKATOS - POMIRTINES 
APDRAUOA

JULIUS DRITTEL 
PRACTICAL FROCKS, Inc. 

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J. .. ,

’(is)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155« kp. susirinkimas 
įvyks 14 d? sausio, 7:30 v. v. Liet. 
Salje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Turime svarbių reikalų 
šių metų pradžioje. —A. W. (9-10)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks pir

madieni, %sausio 14 d. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., 7:30 v. v. 
(Tiesoj įvyko klaida). Visi nariai 
dalyvaukite, nes turėsime išrinkti 
Finansų Sekr. — Pauline Baranaus
kienė. (9-10)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 15 d., 7:30 v. v. L. A. U. 
Kliubo salėje, 2 W. 22nd St. Būtinai 
visi nariai privalote dalyvauti šiame 
suvirinkime, nes ąpart kitų svarbių, 
reikalų, delegatai išduos raportą iš 
LLD 2-ro Apskr. konferencijos. — P. 
Janiūnas, sekr. (9-10)

• -
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 13 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott St. Draugai, dalyvaukite visi, 
reikia duokles šį metą užsimokėti 
anksti, kad visi galėtumėt gauti 
knygas. — J. M. Lukas, sekr.- 

(9-10)

HARTFORD, CQNN.
šeštadienį,’ sausio 12 d. įvyks II-ro 

karo veteranų simpatijos paroda, iš
reikš savo simpatiją Amerikos’ karei
viams 
nijoj, 
džios, 
namo, 
šomi 
House, ant tyfain St., šeštadieni, 
11:45 ryte. Paroda prasidės tarp 1 
ir 2 vai. po pietų. Pageidaujama, 
kad visi veteranai dėvėtų savo ar
mijos uniformą. Parodą rengia li-ro 
Karo Veteranų Grupė. Kviečiame ir 
I-rrto Karo Veteranlis. — Reporteris.

■fe (9-10)

Maniloj, Bhilippinuose ir Chi- 
reikaląudami Amerikos yąl- 
)<ad juos greičiau parvęštų 
Il-ro Karo veteranai pra- 

sUsirihkti prie Old State

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyksLDS

sąųsio 13 d., 2 vai. dieną. Lietuvių 
Piliečių Kliube, 631 Walnut SI- Vi
si nariai malonėkite dalyvauti susi
rinkime. — Evelyn Farion. (9-10)

WORCESTER, MASS.
Sausio 13 d., Sekmadieni. 3 vai. 

dieną* po 29 Ėndicott Št., Aldo Cho
ras suvaidins gražią operetę — “Ka
da Kaimas Nemiega,” 3-jų atidęngi- 
mų. Šis bus aidiečių šeštas vąicįini- 
mas, tad aišku, jog jie įsigijo daug 
praktikos, įdėjo i operetę daug pa
gerinimų, Kviečiame visus dailės 
mylėtojus ateiti, pasigėrėti va|(įinį- 
mu ir dainom. — Kbm. (8-9) 
v -fežii ■ ‘ ,

merginos, 
EGZAMINUOTOJ OS 

LENGVAS DARBAS. NUOLAT. 
GERA ALGA. PAKĖLIMAI 

KARO FABRICS 
142 W. 24th St., N. Y. O.

■ ■-„.--J_____ _________________

REIKIA MERGINŲ
MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS
SOLAR GOLD LEAF Cp.

216 ALABAMA AVE.
BROOKLYN.

FINGER WAVER—MANICURIST 
Putyrusi. Vafli.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78tt> SU.)
- (1S)

ATRINKTOS
Patyrusio sprie avių tarnų, 

perą Alga. Puikiausios gąlygos.
179 McKIBBEN ST., BROOKLYN 

(Tarpe Bush wick Ave. & Humboldt St.)
fig)

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS IR 

KAVOS FIRMOJE
NUOLAT ‘ S 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BĄrclay 7-7934 - Ext. 33

^,<4. J

Reikia OPERATORKŲ, prie moteriškų koštų. 
Nuolatinis darbas, gera alga. Važiuokite 

Bus No. 12 nuo Penn Stoties.

H0S« M
VALYTOJOS. Ofisų Nąmų. Nuolat. 

62c | valandų.
Kreipkite tarp 4 ir 6 P.R.

INGĘ. P FiM St., N«w W

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

- F ” ..................... 1 ***1' “** 1
FOUNTAIN DISPENSERS 

KREIPKITĖS 
LA GVARPIA ROST EXCHANGE 

LA GUARDIA FIELD, N. Y.
Matykite mrs. pitts uo)

PAUKUINiNKAS
Stiprus vyras pagelbėjimui ant trokp. Nuo
latinis darbas ir gera alga tinkamam vyrui.

MALLETT & ROSENBERG, 
§6 CQQK STREET, BkOO^LYN. . . i 

’ (S)

DUONŲ PATIKKJNTOJAI 
WHOUSAUE BĄKERY

N»kUni« darbas. Nuolat. 
į Turi būt su patyrimu. 

QRAMBRCY 5.7§QO

.z
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Tel. Virginia 7-4499

malonus ir myli- 
choristas-bassas; 
karinę tarnybą, 
jo pasiilgęs. Da-

New Yorko majoras O’Dwy
er sakė, kad jis nežinąs, ar 
miestas norės įsileisti UNO lai
kinai® apsibūti miesto ribose.

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Choras, 
Newarko, 
suvaidinti 

Deja, atsi-

Veteranai United Automo
bile Workers unijos Uariai, 
General Motors streikieriai, šį

liuosą, 
darbo 
dienų,

Parke. 
18,000 

lydės

itankesnę liniją jie 
įtreiką greičiau lai- 
8 pagelbsti svečiai 
kitų unijų.

— raštiš- 
sunėšimai 
pundų ir 

darbo va-

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TWL. EVERGREEN 8-9770

Manager
JOHN A.f PAULEY

Licensed Undertaker

.i.rr, j t >.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

St.,
R.

'Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

A 7 T...

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarptf Ten Eyck Ir Maujer St». 
BROOKLYN S, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

;r ? ii® y•
Ar; 77,^,

| Koplyčias suteikiam nemokamai i 
g visose dalyse miesto. »
g Tel. Virginia 7-4499 \

Penktadienis, Sausio 11, l1 
1 ■) - •- 11 “ ■—-i—

NewYork(kZWž'#f Ziiiio^
Jurgis Kazakevičius I Tas Naudingas Pasimatymas 
Sugrjžo iš Italijos jau ^{a paĮ

Sgt. Geo. Kazakevičius
Jurgis Kazakevičius, sūnus 

Laisvės kaimynų Onos ir Jur- 
. gio Kazakevičių, gyvenančių 

18 Stagg St., Brooklyne, par
vyko namo iš karinės tarny
bos sausio 7-tą. Tą pat vaka
rą tėvai, sesutė Florence, gru
pė giminių ir artimų draugų- 
kaimynų pasitiko Jurgį su 
draugišku-šeimynišku pažmo- 
nėliu jų pačių namuose.

Už j ūry j e, Sici 1 i j o j-Ital i j o j, 
Jurgis išbuvo apie 18 mėnesių, 
viso tarnyboje apie 40 mėne
sių. Tarnybą turėjo vieną iš 
spalvočiausių, kokios galimos 
eilinio kario ar pradinių laips
nių į oficierius gyvenime. At
likęs s pamatinį apmokymą, 
Jurgis apkeliavo daugelį vals
tijų įvairioms paskirtims at
likti. Užjūryje taipgi daug ap- 
matęs, daug įdomių žmonių 
sutikęs, vietų aplankęs. Tuos 
įspūdžius jisai vaizdžiai per
duodavo tankiuose, ilguose 
laiškuose motinai, asmeniš
kiems ir organizaciniams drau
gams. Daugelis jo laiškų til
po ir Laisvėje. Iš jų matėme jo 
gilų įžvalgumą į esamas pa
dėtis.

Gabus ir energiškas meno 
srityje, Jurgis lygiai talentin
gas ir energiškas pasirodė ka
rinėje tarnyboje.

Atostogų proga, Jurgis bu
vo nuskridęs Francijon, suras
ti ir aplankyti brolio Vinco 
pasilsio- vietovę —< Vincas ten 
likosi už mūsų pergalę...

Brooklyniečiai, taipgi great- 
neckiečiai, su kuriais Jurgis 
daug darbavosi dainos, muzi
kos, liaudies šokių srityje pirm 
išvykstant tarnybon, kartu su 
jo mylimaisiais džiaugiasi Jur
gio sugrįžimu, linki jam lai
mės civiliniam gyvenime. Visi 
nekantriai laukė jo sugrįžtan
čio į savo eiles.

Atsipeikėjęs iš po' kelionės, 
sausio 8-tą Jurgis atlankė lais- 
viečius ir LDS Centrą. R.

Western Union Streikieriai 
24 Valandų Pikiete _ 4

y r i a u siu 
Western Union 
mos darbininkų 
eitą trečiadienį 
tavimas
prieš firmą dėl jos laužymo 
Federal Communications Ak-

streikuojančių 
telegrafų fir- 
veiksmu per

buvo pareika- 
vyriausybės veikti

Joseph P. Selly, streiko va
das. ir prezidentąs American 
Communications Association, 

O, kaltino Western Union 
Co. priėmime reguliarių tele
grafo pranešimų nuo kostume- 
rių ir siuntime jų special de
livery laiškais už 16 centų. 
Spaudos konferencijoj unijos 
viršininkas įrodė kompanijos 
prasižengimą įstatymui.

Pikietuoja Be Pertraukos
Unija pastatė nepertrauktą 

pikietą. maršuojantį į abi pu- 
dvilinka juosta aplink visą 

estem Union Bildingą, 60 
Hudson St., New Yorke, per 
ištisas 24 valandas. Kai kurie 
treikieriai išsilaikė pikiete po 

8^'8 iki 15 valandų, nors unijos 
reguliaris vienu

į terminas yra skiriamas po dvi 
; valandas per dieną — vieną 

valandą marguoti, antrą iląfr

■K

Norisi priminti visiems ge
rai pasivaišinti ir gražiai — 
prie to dar ir naudingai — pa
silinksminti mėgėjams, jog 
mūsų parinktinės šeimininkės 
jau kapoja kiaulaitės deš
roms ir jų kojytes košelienai. 
Viską tą ir daug ko kito ska
naus rasite šio šeštadienio va
karą, sausio 12-tą, apatinėje 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

O po pat stogu, viršutinėje 
svetainėje, rasite muzikantus 
—prakaitą braukiančius, pol
kas, valcus ir karštesnę muzi
kė traukiančius linksmiems 
šokėjams. Tai bus kojų mikli- 
nimo ir gracioziškumo paro- 
davimo programa.

“Pritrūkome Darbo — Prašo 
me Daugiau Darbo”

Visi dejuoja, kada pritrūks
ta darbo. Užbaigę darbą Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto Drabužių Centre, 417 
Lorimer St., žmonės kartais 
apsidžiaugia. Džiaugiasi pro
ga gauti vakarą kitą 
atsikvėpti. Bet kada 
pritrūksta ilgiau poros 
pasidaro liūdna. . .

Liūdna ne dėl savęs, 
šio .darbo duonelės niekas ne
valgo. Po dienos darbo kitur, 
čia yra liuosnoris, nemokamas 
darbas paramai Lietuvos žmo
nių. Liūdna dėl to, kad juo čia 
darbo mažiau, tuo ilgiau rei
kės ruošti 11-tas Siuntinys do
vanų Lietuvos žmonėms, juo 
mažesnis tas siuntinys gali te- 
susidaryti. O Lietuvoje pagal
bos avalyne ir drabužiais rei
kalas dar labai didelis, reika
las nelaukiantis.

Taigi, komitetas ir jo talki
ninkai, pereitą trečiadienį, už
baigę sukrauti paskiausia gau
tus drabužius, atsidusę, 
ko:

—Pritrūkome darbo; 
šome daugiau darbo!

Tai signalas visiems 
giau parinkti, daugiau aukoti, 
greičiau atsiųsti - atnešti dra
bužių ir čeverykų.

Atnešė Drabužių:
Paskiausiu laiku gerų padė

vėtų drabužių ir batų atnešė:
K. Rušinskienė
W. Baltrušaitis 
M.- Norbutienė 
P. Gustaitis

tis, trečią vėl maršuoti ir po 
to jau grįžti namo.

Būdami ilgiau pikiete strei
kieriai jaučiasi, kad padėjimu 
palaikyti 
pagelbsti 
mėti. Jiei 
pikietai i

Per garsiakalbį, įrengtą ke
liaujančiame sunkvežimyje, 
unija perduoda pikietams 
streiko ir pasaulio žinias, mu
ziką, instrukcijas.

Streikas yra 100% sąlyčius, 
sako pranešimas iš unijos. Jei
gu bando praeiti, tai tik pro
fesionališki streiklaužiai, ko
kiais padorūs žmonės šioje ga
dynėje nebegali patekti, nes 
visi protingi ir švarūs žmonės 
žino ir gerbia tas unijas ir uni-> 
jistus, kurie kovoja už geresnį 
gyvenimą sau, tuo pat sykiu ir 
visam kraštui.

vora Unijos General Motors streikieriai, sj 
pradėjimu šeštadienį per pietus pikietuos 

GM bildingą, esantį prie Co
lumbus Circle, Broadway ir 
59th St., New Yorke.

šokių pertraukoje girdėsi
me kai ką skirtingo. D. M. šo- 
1 omskas, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro sekretorius, 
trumpai peržvelgs mūsų pro
blemas svarbiausių dienos įvy
kių šviesoje.

Įžanga į tą smagų vakarą 
tik 50c. GH nauda iš jūsų čia 
atsilankymo ir pasivaišinimo 
(prie šio vakaro rengėjų ba
ro) eis/ Lietuvos žmonių para
mai. Ateidami taipgi galite at
nešti jau turimas surinktas do
vanas drabužiais, čeverykais 
ar kitkuo.

Balių rengia ir kviečia vi
sus—

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kom. Brooklyn© Skyrius.

G. Belinis. z
čia skelbiami tik vietinių at

nešti (ir tik tie, ant kurių, pun
do užrašyta, kas aukoja). Iš 
kitur gauti būna atsiuntusiems 
komiteto sekretorės pakvituo
jami atvirute, o paskelbimą 
aukojusių privalo atlikti pa
tys tas dovanas surinkusieji, 
vietinių komitetų korespon
dentai.

_ Dirbo Drabužių Centre:

Paskiausiu laiku drabužių 
sukrovime dirbo (neįskaityta 
nematomieji darbai 
kieji, susirinkimai, 
atnešamų-atvežamų 
t.t., taipgi ne visų 
karų darbininkus teko maty
ti) :

K. Petrikięnė 5 vakarus.
N. Buknienė, V. Bunkus po 
vak.

O
J. Rušinskas, L. avrilovi- 

čius, J. W. Tomso s po 2 v.,
P. Gustaitis, T./Lisajus, M. 

 

Gražienė, V. Karbonas, G. Be

 

linis, J. Balčiūnas, J. Vinikai- 
tis po 1 v.

V. čepuliui, kaip žinia, pri
sieina ateiti visų vakarų darbo 
pasekmes suadresuoti-suregis- 
truoti. Kaipo veikiančiajam 
pirmininkui nacionalio LPTK, 
be abejo“, susidaro ir kitokių 
pareigų apart darbo krautu
vėje.

Beje,- komitetas dar turi j« 
skrynias kraunamų, apkala
mų siuntinių. Tam darbui pa
kvies, kada jau bus viskas pa
ruošta. T-a.

Briedienos ir Meškienos
PARE

Walter Ambrosas nušovė 
BRIEDĮ ir MEŠKĄ.
Tad šį Šeštadienį, 

SAUSIO-JAN. 12-tą
Mr. Ambroses rengia Brie

dienos ir Meškienos Parę.
Bus jų Ta verne—
406 So. 3rd St., 

kamp. Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

7 vai. vakaro
Prašo visus brooklyniečius 
susirinkti ir nori visus pa
vaišinti naujais bei retai 

gaunamais valgiais— 
meškiena ir briediena.

(Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Bi

Simas Norkus Parvyko 
Iš Karo Tarnybos

Simas Norkus, sūnus Laisvės 
įstaigos darbininko Simo Nor
kaus, šiomis dienomis sugrįžo 
iš kariškos tarnybos į civilinį 
gyvenimą.

Simas ištarnavo viršl du me
tus. Atlikęs pamatinį apmo
kymą, iš karto buvo pasiųstas 
į Pacifiko sritį. Kaipo geras 
mechanikas, ne už ilgo buvo 
sugrąžintas į J. V. pasimo
kinti daugiau, įsigyti' naujau
sių žinių apie naujausius bom- 
banešių motorus, o po to ir 
vėl sugrąžintas į Pacifiką. 
Buvo pakeltas į petty officer. 
Jo pirma skridimo su bombo
mis ant priešo, diena buvusi ir 
paskutinė — karas pasibaigė. 
Simas sugrįžo namo sveikas ir 
energingas. Kaip ir visi vete
ranai, jis pasiryžęs susirasti 
darbą, auklėti laimingą šeimą 
ir niekad, niekad nematyti 
daugiau karų.

Geros kloties!
Simas Norkus su žmona 

Adele ir apie 2 metų dukryte 
Pat gyvena 78 Milford 
East New Yorke.

Paskelbti Planai 
Armijos Paradui

Armijos orlaivyno paradas 
įvyks New Yorke sausio 12-tą, 
šį šeštadienį, garsiąja 5th Avė.

Pirmieji parade riedės di
džiuliai tankai, pribūnantieji 
iš Brooklyno Manhattan tiltu, 
—34 tankai. Tankų pervažia
vimo laikų — 10:15 iki 11:30 
vyriausis tilto kelias bus užda
rytas trafikui. Tankai eis til
tu tik po tris vienu kartu — 
taip praretinami tilto saugu
mai, kad nesukrėsti. Po tankų 
se(ks jų naikintuvai ir kita sun
kioji karo lauko artilerija.

Tankams grįžtant, 4:30 iki 
6 vai. po piet tiltas vėl bus 
uždarytas trafikui.

Prie Washington Square 
mechanizuotoji armiją susitiks 
su 9,000 narių iš 82nd Air
borne Divizijoj ir 4,000 iš 13- 
tos, atvykusiais iš Camp 
Shanks. Iš čia paradas pra
sidės 1 vai., pirm to išklau
sius 15 minučių, programos, 
kuri bus transliuojama per 
radio. Maršuos 5th Avė. Tė- 
mytojams pastoliai bus įreng
ti prie didžiojo knygyno, 42nd 
St. — karių giminėm^ — ir 
prie 82nd, Central 
Pastarajame talpinsis 
žiūrovų. Maršuotojus
40 C-47 lėktuvų, traukiančių 
sklandytuvus ir 48 mūšio lėk
tuvai, atskridę iš Mitchell 
Field.

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

. geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 6-6191

\DANTV GYDYTOJAS 

Df. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

. Valandos:
Penktadieniais Uždaryta
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Do-Re-Mi
Praeitą penktadienį ir sek

madienį Aido Choro repetici
jose operetės “Kada Kaimas 
Nemiega” buvo daug choristų, 
tarp kurių matėsi keletas ir 
pirmiau nematytų veidų. Tai 
geras ženklas; kuo daugiau 
bus veidų —- tarp jų atsiras ir 
gerų balsų... 

* >!« *
Aido Choras su išskėstomis 

rankomis pasitinka pirmadie
nį, sausio 7 d., sugrįžusį iš 
karinės tarnybos savo buvu
sį gerą narį saržentą Jurgį 
Kazakevičių. Jurgis Aidui bu
vo visuomet 
mas, kaipo 
jam išėjus į 
choras buvo 
bar linkime jam geriausio pa
sisekimo civiliniame gyvenime.

* * * z
Vadinasi, jau šį šeštadienį, 

12 sausio, važiuosime į Eliza- 
bethą suvaidinti Vlado Railos 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega.” Jei V. Raila Šiuos žo-

Jefferson Mokyklos 
Nauji Kursai Prasi

dės šį Pirmadienį
Naują rekordą sudarė pir

moji registracijos diena Jef
ferson Socialių Mokslų Moky
klon, 575 Avenue of the Ame
ricas, New Yorke. Kaip skel
bia dr. Howard Selsam, mo
kyklos direktorius, 1,150 as
menų įsirašė vienai, o kai ku
rie ir kelioms klasėms žiemi
nio termino. /

Bėgiu dviejų metų gyvavi
mo mokykla yra turėjus arti 
25,000 vyrų ir moterų studen
tų. Sekamam terminui yra 13'0 
skirtingų kursų suaugusiems, 
jaunimui ir vaikams. Kursas 
tęsiasi per 12 savaičių.

Pamokos prasidės šį pirma
dienį, 14-tą. Registracija da
bar ir per visą pirmą pamokų 
savaitę.

REIKALAVIMAI
Reikalingas namų prižiūrėtojas 

(Superintendent). 20 šeimų namas; 
Williamsburghe. Gaus 4 gražius 
kambarius. Žiemą $40, vasarą $30, 
Skambinkite SLocum 6-4086, tarpe 
6 ir 8 v. v. v. (8-10)

JF.W.Shalins!
I (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
f WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
S'

Joseph Garszva į
į Undertaker & Embalmer I 

I 
i

s

džius skaito, tai — še, Vladai, 
dešinę už parašymą operetės, 
kuri yra, kaip angliškai vadi- 
dina tikrai “HIT!” žinoma, 
reikia pasveikinti ir Daratą 
Judzentavičienę už pritaiky
mą operetei dainų. Garbė, už 
tai V. Railai ir D. Zdaniutei- 
Judzentavičienei už gražų su- 
kombinavimą žodžių, dainų ir 
gaidų, kas klitena kiekvieno 
lietuvio jausmus .ir atnaujina 
jo ar jos pergyventus atsimi
nimus.

Kad operetė yra “Hit,” tai 
galima spręsti dar ir iš to, jog 
Worcesterio Aido Choras ją 
vaidins jau šęštą kartą, o 
Brooklyno Aido Choras suvai
dins bent tris kartus.. Kiek te
ko nugirsti, tai jau mačiusie
ji operetę dar važiuos ją pa
matyti Elizabethe šį šeštadie
nį, sausio 12, ir kai kurie dar 
važiuos į New arką, sausio 26, 
trečiu kartu operetę pamatyti.

* * *
Beje, pats autorius V. Rai

la režisūruoja savo parašytai 
operetei Kalifornijoj. Nereikia 
nei linkėti jam gerų pasek
mių, nes jis jas turės kuo ge
riausias.

* * *
Brooklyno Aido 

apart Elizabetho ir 
dar turi užkvietimų 
operetę ir kitur, 
žvelgiant į kai kurių vaidinto
jų padėtį, jų darbo sąlygasj 
rengėjams dideles išlaidas dėl 
kelionės tolumo, ir t.p., Aido 
Choras buvo priverstas į tuos 
užkvietimus atsakyti neigia
mai. Gaila.

Dėl to raginami visi, norin
tieji operetę pamatyti, pasi
naudoti proga Aido Chorui ją 
vaidinant Elizabethe, sausio

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodčllų.

Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Bennis, Gruen, Longine®, 

Jules, dtargensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. ®

ATDARA VAKARAISTeL ST. 8-8178

12 ir Newarke, sausio 26 die
nomis.

* * *
Energingas Aido Choro ba** 

sas ir abelnai geras darbuoto
jas,. atrodo, viską daro greit. 
Petras Velykis susitiko su žyd
raake bionduke, Emily Rngie- 
niute, (apie ją Laisvėj buvo 
plačiai rašyta, jai baigiant 
slaugės mokslą); Petras pra
eitą savaitę užmovė Emiliukei 
ant piršto žiedą, o ji, mirkčio
dama savo žydrąsias, jam sa
kė: “Taip, brangusis Petreli, 
aš prižadu būti tau ištikima ir 
būsiu. . . tavo ant visados.” 
Kada nors birželo mėnesį ti
kimės ir vestuvių. Jei taip, tai 
jau dabar linkime jiems lai
mės ir lauksime linksmų ves
tuvių. • ♦ ♦

Neužmirškite būti šio penk-, 
tadienio Aido Choro repetici
jose, nes tai bus paskutinės 
prieš važiavimą. į Eliząbethą 
vaidinti “Kada Kaįmas Ne
miega.” •*

O šeštadienį, sausio 12, visi 
choristai ir vaidintojai būkite 
prie Laisvės salės 3:30 vai. po 
pietų, nes tuo laiku bus čia 
busas ir tuo laiku sutarta iš
važiuoti. Taipgi, kurie paša-, 
liečiai ar choristai turite auto
mobilius, tai atvažiuokite su 
jais. Atrodo, kad yra daug no
rinčių važiuoti ir pageidauja 
patogesnės — automobiliais— 
kelionės.

Iki malonaus pasimatymo, 
elizabethiečiai!

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometris fa

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y<

Tel. ST. 2-8342




