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Kražiai Parėmė.
Didžiojo Krašto Didžioji 

Nelaimė.
Žmones Žudo, Bet

Žmogžudžių Nesuranda. 
Kreditas Komunistams. 
Maldos už Gyvuosius. 
Futbolės Skandalas.

Rašo A. BIMBA

Darbas 
gražiai. Paskutinis rūbu ir če- 
verykų siuntinys (dvyliktasis 
iš eilės) bus gana didelis. Iš 
daugelio kolonijų dar tikima
si nemažai siuntinių.

Komiteto skyriams savo rei
kalus sutvarkyti ir užbaigti 
veiklą duodamas visas sausio 
mėnuo. Centralinis Komitetas 
nieko nebepriims po sausio 
mėnesio.
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Kaštono Lietuviu Piliečiu 
Kliubas paaukojo šimtą dole- ’ 
rių Lietuvos žmonių pagalbai. 
Pinigus prisiuntė iždininkė j 
Evelyn Farion. Prie tos šimti- j 
nes dar keletas nariu pridėjo 
devynis dolerius. į

Kaip matėte spaudoje p ra- į

kimo1 KomUetas ' darb^baigs Spnalnriai Kritikuoja Amerikos Paramą Diktatoriškai 
labai netolimoje ateityje. To- į Chiango Valdžiai; Reikalauja Visu Partiją Valdžios 
dėl tie, kurie dar nori Lietu- ! 
vos žmonėms paaukoti per šį ;
komitetą, 
binti.

Didžiojoje Chinijoje smar
kiai vystosi civilinis karas. Už 
tą karą visa atsakomybė puo
la ant Kuomintango Partijos 
ir Chinijos diktatoriaus Chiang 
Kai-sheko.

Dabar jau aišku ir tas, kad 
mūsų šalies nesveika ir kenks
minga politika Chinijoje pri
sidėjo prie paruošimo civili
niam karui dirvos. Mūsų vy
riausybė įsimylėjo į Chiang 
Kai-sheko kliką ir padeda jai 
neleisti Chinijos žmonių va
liai pasireikšti.

Prezidentas Trumanas ir 
čia parodė savo diplomatinę 
trumparegystę ir pasidavimą 
reakcinėms jėgoms.

Nuo karo pabaigos Pietinė
se Valstijose nulinčiuoti devy
ni negrai. Valdžia “sušilus 
ieško“ žmogžudžių, bet nei 
vieno nesuranda!

Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo iš visokio žmonišku
mo?

/>

New Yorko Herald Tribune 
korespondentas David Perl
man rašo iš Francijos ir klau
sia: “Kodėl Francijos mainie- 
riai virsta raudonaisiais?“

Plačiai jis apie tai kalba. 
Atsakymą randame viename 
sakinvj. Perlman sako: “Fran
cijos komunistai didžiausiu at
sidavimu darbuojasi už dides- 
nj atlyginimą, didesnes mais
to porcijas ir geresnes darbo 
sąlygas darbininkams.“

Už tai ne tik mainieriai, 
bet visa darbininkų 
Francijoje kasdien 
“raudonesnė.“

Tai, aišku, nepatinka tiems, 
kurie norėtų matyti Franci joj, 
kaip ir visur kitur, darbo žmo
gų bejėgiu prieš monopolistinį 
kapitalą. Tačiau tie nelaimin
gi laikai jau , praėjo ne tik 
Francijoj, bet ir pas mus, 
Amerikoj, ir visur kitur.

klasė 
darosi

ftl

Neseniai New Yorke gaisre 
žuvo keletas desėtkų moterų 
ir vaikų. Už tas nelaimingas 
aukas dabar New Yorko baž
nyčiose kalbami poteriai ir 
laikomos mišios.
Dievas, kad jis tuos nekaltus 
vaikus ir motinas priimtų į 
dangų pas save!

Prašomas

Bet kur tų kunigų logika? 
Juk jeigu yra dangus, tai tie 
nekalti žmonės be jokio pra
šymo turėtų ten patekti. Ne
jaugi dar ir Dievas juos baus, 
kam juos be laiko New Yor- 
ko miestas nubaudė mirtimi?

Jeigu laikyti mišias ir kal
bėti poterius, tai ne už tuos, 
kurie gaisre žuvo, bet už tuos,

(Tąsa 5-me pusk)
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AMERIKA DARBUOJASI 
DEL TAIKOS CHINIJOJ, 

SAKO PREZIDENTAS

FAŠISTINIS GENEROLAS 
ANDERS KOMANDUOJA 

LENKŲ ŽUDIKUS

Washington.— Prez. Tru
manas išleido ilgą pareiški
mą dėl Jungtinių • Valstijų 
politikos link -Chinijos. Jis 
prižada, jog Amerika ir to
liau dės pastangas, kad bū
tų baigtas naminis chinų 
karas ir kad Chinija galė
tų geroviškai gyventi. Tuo 
tarpu “mes vengsim kišimo
si į pilietinį chinų karą”, sa
ko prezidentas.

x Trumanas gyrė savo pa
siuntinio gener. Geo. Mar- 
shallo bandymus sutaikyti 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkus su komunistais. 
Jis apgailestavo, kad dar 
nesusimezga tautinė chinų 
vienybė. Prezidentas tikisi, 
jog karas tarp tautininkų 
ir komunistu 
$500,000,000 
jai paskolos

I Amerikos.
Trumanas 

biausia Amerikos 
menės pareiga Chinijoj per 
paskutinius metus buvo pa- 

; dėt iškraustyt japonų ka
riuomenę. Prieš metus Chi
nijoj buvo 113,000 ameriko
nų kareivių ir jūrininkų, 
aiškino prezidentas, o dabar 
jų tėra tik 14,000. Ir Ame
rikos kariuomenė pasiliks 
Chinijoj, kol bus reikalinga, 
pridūrė Trumanas. Vienas

• pamatinių tos kariuomenės 
t uždavinių buvo apsaugoti 
geležinkelius ir kitus susi
siekimus su vidurine Chini
ja, sakė jisai.

Senatorių Kritika ir 
Pasiūlymas

Taip prezidentas atsiliepė 
demokrato senatoriaus J.

E. Murray ir į republikono 
sen. Ralpho Flander kriti
ką. Jiedu smerkė diktatoriš
ką vienos Chiang Kai-she
ko Kuomintango partijos 
valdžią Chinijoj ir peikė A- 
merikos paramą tokiai val
džiai. Senatoriai Murray ir

nesulaikys 
žadėtos Chini- 

(kreditų) iš

sakė, svar-
kariuo-

i

GRAIKU PARTIZANŲ 
“MOBILIZACIJA”

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai pasakoja, būk 
nauji tūkstančiai graikų 
partizanų susitelkę pasieni- 
niuose Jugoslavijos ruož
tuose, miestų Skoplje 
ir Bitolj srityje. Monarchis- 
tai skelbia, būk tie partiza
nai apsirengę amerikinėmis 
ir angliškomis uniformomis 
ir esą “jugoslavų oficierių 
komanduojami.”

(Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
rėmė Graikijos monarchistų 
reikalavimą siųst Jungt. 
Tautų įgaliotinius ištirt ne
ramumus ir kautynes palei 
Graikijos rubežių su Jugo
slavija ir Bulgarija. Jugo
slavų ir bulgarų atstovai, iš 
savo puses, reikalavo, kad 
Jungt. Tautų pasiuntiniai 
pąčioje Graikijoję ištirtų 

Flanders reikalavo sušaukt 
plačią Kuomintango tauti
ninkų ir chinų komunistų 
konferenciją ir pakviest į 
ją atstovus Anglijos, Sovie
tų ir Jungtinių Valstijų. Ta 
k o n f e r e n c i j a turė
tų pasistengti užbaigt 
naminį chinų karą ir padėt 
įkurt Chinijoj sudėtinę val
džią, kurioj dalyvautų visos 
politinės partijos, — sako 
šiedu senatoriai.

IRANO SEIMAS SVARSTYS 
SUTARTI SU SOVIETAIS 
DĖL ŽIBALO VERSMIŲ

Teheran. — Kada susi
rinks naujasis Irano seimą, 
jis svarstys sutartį dėlei lei
dimo Sovietam naudot žiba
lo versmes šiaurinėje Irano 
dalyje, kaip pranešė prem
jeras Ghavam. Ta sutartis 
buvo aplamai padaryta tarp 
Ghavamo ir Sovietų amba
sadoriaus Sadčikovo .praei
tą balandžio mėnesį. Naujo
jo seimo rinkimai, keturis 
kartus atidėti, jau įvyksią 
šį šeštadienį ar sekmadie
nį.

Plieno Darbininkai
Stato Reikalavimus

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
reikalauja žymiai - pakelti 
jiems algą, apmokėti už su
gaištamą laiką nuo įėjimo 
pro fabriko vartus iki pa
ties darbo ir nuo darbo iki 
išėjimo pro vartus. Taip pat 
reikalauja apmokamų meti
nių švenčių, ekstra primo
kė! už darbą šeštadieniais 
ir sekmadieniais, įvest so- 
cialę darbininkų apdraudą 
kompanijų lėšomis ir t.t.

Tokius reikalavimus uni
ja formaliai išstatys sam
dytojams po naujų metų. 
Unija turi apie 500 tūkstan
čių narių.

Graikijos Monarchist!!
Policija Sušaudė
Penkias Moteris

Salonikai, Graikija. —Už 
šio didmiesčio vienam kai
me policistas nušovė pen
kias’ moteris. Nušovė jas 
prie tos vietos, kur pirmiau 
įvyko minos eksplozija ir 
užmušė vieną policistą. Už
mušto policisto draugas, į- 
siutęs, penkias moteris ant 
vietos nudėjo, o šešias su
žeidė. Graikijos monarchis- 
tinė policija siuna ant žmo
nių.

Tokio. — Muštynėse tarp 
baltųjų ir negrų amerikonų 
kareivių japoniškame kliu- 
be užmuštas vienas.

monarchist^ kautynes su 
partizanais ir kitus daly
kus.) •• .

Pirmasis tonas anglies po mainieriu streiko krauna
mas i sunkvežimi prie Hickman, Pa. Nors angl'akasiai 
tojimu prieš juos drausmių ir bausmių nei kiek nesuma- 
sugrjžo j darbą, tačiau jų pasipiktinimas valdžios var- 
žėjęs.

CHINŲ KOMUNISTŲ VADAS 
PAREIŠKĖ, JOG CHIANGO 
VALDŽIA BUS NUŠLUOTA

Yenan, Chinija. — Chinų 
komunistų vadas, generolas 
Chou En-lai sakė, jog dide
lis skaičius naujų demokra
tinių elementų netrukus 
prisidės prie komunistų ko
vai prieš Chiang Kai-sheko 
tautininkų valdžią. Chou 
En-lai tvirtino, kad prieš 
Chiang Kai-sheką pakils 
daug žmonių iš jo paties 
Kuomintango - tautininkų 
partijos.

“Komunistai per šešis 
mėnesius sulaužys karinio 
tautininkų ofensyvo nugar
kaulį, —užreiškė gen. Chou 
En-lai. — Ir per metus į- 
vyks plačios atmainos, ku
rios pakeis Chinijos valdžią 
ir ūkine santvarka.” v'

Irano Armija Panaikino 
Azerbaidžano Savivaldybę^ 
Areštavo Demokratų Vadus
Teheran, Iran. — Irano 

armija užėmė visą šiaurinę 
to krašto provinciją Azer
baidžaną ir panaikino de
mokratinę azerbaidžaniečių 
savivaldybę, kaip sakė Ira
no premjeras Eb.mad Gha
vam. Armija buvo,ten pa
siųsta neva rinkimam pri
žiūrėti.

Buvęs demokratinis Azer- 
bai d Žano gene i -al-guberna- 
torius dr. Salamollah Dja- 
vid ir azerbaidžaniečiu ta-

Jankiu Armija Taikai Tabrize Užmušta 600
Washington. — Amerikos 

armijos vadai reikalauja 
bent 1,750,000 kariuomenės 
taikos metu. Tuo tikslu jie 
duos sumanymą kongresui.

Anglijos seimas nutarė 
perimti geležinkelius į vai* 
džios nuosavybę.

Paskutiniame savo pasiū
lyme generolui Marshallui, 
prez. Trumano pasiuntiniui, 
Chou-En-lai reikalavo, kad 
Chiang Kai-shekas uždary
tų “steigiamąjį” vienos savo 
tautininkų partijos seimą ir 
kad atšauktu savo kariuo
menę į, tas pozicijas, kur ji
nai buvo šių metų sausyje. 
Jei Chiang Kai-shekas tuos 

’reikalavimus įvykdytų, . tai 
komunistai sutiktų panau
jinti derybas dėl mūšių su
stabdymo ir atšauktų savo 
kariuomenę iš Charbino, 
Tsitsiharo ir Chefoo.

Chou En-lai priminė ma
sinius streikus Shanghajuje 
ir kitur prieš badą, kartu ir 
prieš nelemtą Chiang Kai- 
sheko valdžią.

rybos prezidentas Shabos- 
tari dabar laikomi kaip a- 
reštantai viename name Te
herane. Suimta “pora de- 
sėtkų” Trano Tudeh demok
ratų partijos vadų, kaip 
pripažino premjeras Gha
vam. Tudeh priešai uždarė 
demokratų kliubus, sakė 
premjeras United Press’os 
korespondentui. Irano ka
riuomenė saugo Sovietų 
konsulatą sostinėje Tehe
rane.

Maskva. — Irano kariuo
menė vien Tabrize, 
baidžano sostinėje, nukovė 
600 žmonių; nužudė ir kai 
kuriuos Sovietų piliečius.

Brooklyn. — R. Hynes ne
tyčia nušovė savo draugą 
Karty Barschową.
į

Lenkija Protestavo, kad Anglai Globoja Tą Teroristą Vadą; 
Mikolaičiko “Valstiečiai” Bendradarbiauja su Fašistais
Varšava. — Lenkijos vai- dentams tų dokumentų fo- 

džia sučiupo dokumentus, tografijas. Jis pranešė, jog 
kurie parodo, kad genero- lenkų valdžia perleido An- 
las Wladyslaw Anders, len- glijai įrodymus apie ryšius 
kų armijos komandierius tarp 
Italijoj, yra vyriausias va
das fašistų-teroristų, vei
kiančių prieš demokratinę 
Lenkijos valdžią namie.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas, ge
nerolas Viktor Grosz paro
dė svetimšaliams korespon-

PIETINIAME SACHALINE 
ATSTEIGTOS KASYKLOS
GERAI DIRBA SOVIETAM I lenku fašistai nužudė,“r žu- 

—----- į dikų išlaidos. Pasirodo, kad
jie per mėnesį išleido 45,000 
dolerių, daugiausia auksu, 
ir 2,200 rublių. Dokumente 
surašyta 214 nužudytų Len
kijos valdininkų ir valdžios 
rėmėjų ir vienas sovietinis 
kapitonas tik vienoje aps
krityje.

Areštuotas fašistinis pul
kininkas Rzepecki prisipa
žino, kad generolas Anders 
paskyrė jį teroristų koman- 
dierium Lenkijoje. Rzepec- 

' ki taipgi prisipažino, kad įis 
! palaikė ryšius su buvusios 

Visuotinas Streikas i Sva,džios nariais Lon‘

* Maskva. — Sovietu inži
nieriai ir darbininkai at- 
steigė bent 25 angliakasyk- 
las pietinėje Sachalino sa
los pusėje. Tą salos dalį 
pirm karo valdė Japonija. 
Pagalinus, vejami laukan 
japonai suardė ir užgriovė 
kasyklas.

Tos kasyklos dabar duoda 
112 nuošimčių anglies virš 
plano. Pietiniame Sachaline 
esą 10,000 ketvirtainių my
lių anglies sluoksnių.

Neapoly j, Italijoj
Roma.— Visuotinas dvie

jų dienų streikas suparaly
žiavo Italijos didmiestį Ne
apolį. Streikieriai demons
truodami reikalavo maisto, 
pašalpos bedarbiams ir dau
giau lėšų skirti viešiems 
darbams. Kartu jie protes
tavo prieš monarchisto ma
joro politiką. Streikieriai! 
užėmė radijo stotį ir užda
rė priešingus darbininkams 
laikraščius, šeimininkės čia, 
Florencijoj, Trejuzzi, Saler
no j ir kituose miestuose 
plėšė maisto krautuves. 
(Šiuos žodžius berašant, 
pranešama, kad jau baigtas 
streikas Neapolyje.)

Iranas Sušaudė Šimtus
Azerbaidžano Demokratų;
Puolė Sovietų Piliečius

Maskva. — Sovietu radi
jas ir spauda praneša, kad 
Irano armija ir policija su
šaudė šimtus demokratinių 
žmonių šiaurinėje tos šalies 
provincijoje Azerbaidžane. 
Irano kariuomenė ir polici
ninkai taip pat užpuldinėjo 
sovietinius piliečius ir jų 
nuosavybę toje provincijoje.

ŠALČIAUSIA VIETA 
PASAULYJE

Maskvos radijas sakė, 
šalčiausia pasaulyje vieta

Azer- yra Kolymos Taiga, Sibire. 
Ten užrekorduota 90 laips
niu šalčio žemiau zero, k-

Reggio Calabr., Italija. — 
Andrea Crea, mėgindamas 
nušaut pelę, pats netyčia 
nusišovė.

fašistinio generolo 
Anderso ir slaptųjų žmog
žudiškų gaujų Lenkijoje. 
Lenkų valdžia ne kartą pro
testavo Anglijai, kad anglų 
vyriausybė globoja generol. 
Andersą.

Vienas dokumentas - įsa
kymas su generolo Anderso 
parašu liepia žudyt “pavo
jingus” ( d e mokratinius) 
žmones. Kitame dokumente 
yra surašąs žmonių, kuriuos

Per kelias paskutines by
las Varšuvoje buvo įrodyta, 
kad St. Mikolaičiko “vals
tiečių” partijos vadai bend
radarbiavo su slapukais fa
šistais - teroristais. Lenkų 
valdžia kaltina Angliją ir 
Juntg. Valstijas, kad jos 
remia Mikolaičika, vyriau
sią tokių “valstiečių” vadą.

LENKAI TEISIA NACIUS 
KRIMINALISTUS

Varšava. — Lenkų teis
mas tardo Ludwigą Fische- 
rį, buvusi hitlerinį Varšu
vos gubernatorių, ir tris ki
tus nacius kriminalistus. Jie 
kaltinami už Varšavos nai
kinimą ir šimtų tūkstančių 
žydų ir lenkų išžudymą.

INDO-CHINŲ KOVA 
SU PRANCŪZAIS

Paryžius. —' Išsiveržė 
nauji mūšiai tarp Indo-Chi- 
nos Viet Nam savivaldybės 
pdtrijotų ir francūzų ka
riuomenės. Užmušta 14 
francūzų ir 15 Viet Nam 
žmonių. Franci ja siunčia 
specialius atstovus taikyti 
francūzus su Indo-chinais.

Philadelphiaj Sudegė 
Penki Asmenys

Philadelphia, Pa. — Per 
gaisrą pigiame Abe’s Kote
lyje sudegė 5 žmonės ir ap
svilo 40. Gaisras, sakoma, 
kilęs iš rūkyto lovoje ciga
rete.

Neapolis, Italija. — Sus
treikavo šio miesto darbi
ninkai, reikalaudami dau
giau maisto.
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Dūksta T arkų Janičarai
Hitleriškos rūšies razbaininkai jau seniai veikė Tur

kijoj ir buvo žinomi, kaipo janičarai. Turkų sultonų val
dininkai atrinkdavo jaunus berniukus, atimdavo juos 
nuo tėvų, arba paimdavo kitose šalyse net krikščionių 
vaikus ir juos specialiai išauklėdavo paklusnume sulto
nams. Tie auklėtiniai buvo tikri žvėrys. Jie nežinojo nei 
tėvo, nei motinos, nei brolių, nei seserų. Jie žiauriusiu 
būdu žudydavo sultonų priešus.

Turkų janičarai dešimtimis ir šimtais tūkstančių 
pjaudavo armėnus, gruzinus ir Balkanų šalių gyvento
jus. Jie karo lauke skerdė belaisvius. Jie šimtais tūks
tančių trėmė armėnus ir gruzinus iš jų tėvynės, veždami 
į kitas tolimas šalis.

Bet turkų sultonai savo tikslo neatsiekė. Turkija sa
vo užkariavimuose susidūrė su rusų tauta ir Rusija par
bloškė Turkijos galybę. Natūralu, kad tarpe turkų šovi
nistų pasiliko daug neapykantos prieš rusus, tikrai nūs ir 
kitus Sovietų Sąjungos gyventojus. Nenuostabu, kad tie 
šovinistai kiekvienoj progoj puola Sovietų Sąjungą. Tur
kai šovinistai prisimena, kada jie valdė Balkanų pussalį, 
didelius plotus centralinėj Europoj net iki Lenkijos ir 
Užkauzijos tautas.

Po pirmo pasaulinio karo nusirito Turkijoj sultonas 
nuo sosto. Tūlam laikui susidarė ten pažangesnė vyriau
sybė priešakyj su Kemal-Paša. Bet jarti mirus, Turkijoj 
reakcija didėja ir auga. Ji auga prieš kitas tautas —ar
mėnus, gruzinus, kurdus; ji auga prieš demokratiją.

Turkijoj komunistų judėjimas ir unijų organizavi
mas yra nelegalis dalykas. Dabar pranešama, kad turkai 
fašistai sugaudė 44 vadus, kurie veikė organizavime dar
bininkų unijų, apšvietos kliubų arba dirbo prie laikraš
čių, kurie reikalavo liaudžiai laisvių, nors atsargiai pasi
sakydavo už demokratines teises. Turkai fašistai giriasi, 
kad jie kirto komunistams ir demokratams “užbaigiamą
jį smūgį.”

Jie apsirinka! Taip manė Lietuvoj Smetona, naikin
damas komunistus ir demokratus, taip manė Hitleris ir 
Mussolinis, o kur jie dabar?

K

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 <1. iki Sausio 1 d., 1947 
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:

K. Žukauskiene, Newark ....................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
A. Stripeika, Elizabeth ................ .
Hartford Vajininkai, Conn..................
M. Svinkūnienė, Waterbury .......
P. Pilėnas, Philadelphia ......... .........
LLD 2 kp. So. -Boston........................
J. J. Bakšys, Worcester....................
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh.............
V. Ramanauskas, Minersville...........

P.

P.

F. Klaslow-P. Beeis, Great Neck 1222 
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1219 
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ........... ................ 1160
Baranauskas, J. Mockaitis,
Bridgeport .......................... 1118
Shimaitis, Brockton ..........  1082
J. Anderson,- Rochester ..... 1056
Bekešienė, Rochester, N. Y. 1010

LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,
Binghamton ..........................

J. Simutis. Nashua ..................
J„ Grybas-Krasauskas, Norwood 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
LLD 25 kp., Baltimore .............
L. Pruscika, Chicago ......
P. Šlajus, Chester ..........
S. K. Mazan, Cleveland . 
C. K. Urban, Hudson ....
S. Puidokas, Rumford ................  591
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584 
J. Bimba, Paterson ....... ..........
M. Janulis, Detroit ............:......
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 
J. Rudman, New Haven ..........
A. P. Dambrauskas, Haverhill

Panaikinti Atomines Bombas!
Daugiau negu aišku, kad karas yra barbariškas da

lykas, kuris milionais žudo žmones, naikina miestus, dau
gelio metų sunkaus darbo vaisius! Toki ginklai, kaip nuo
dingos dujos, bakterijų skleidimas jau pirmiau didžiumos 
valstybių buvo pasmerkti ir uždrausti naudota. Atominė 
bomba yra barbariškas ir pavojingas ginklas. Vien Na
gasaki mieste jos pagalba buvo užmušta 70,000 civilių 
žmonių — vaiku, moterų, seneliu ir miestas sunaikin
tas! << W

Jungtinių Tautų seimas nutarė, kad turi būti už
drausta naudojimas atominių bombų. Seimas nutarė, kad 
turi būti daromi žingsniai prie mažinimo apsiginklavimo, 
kad sumažinus karo pavojų, kad sumažinus apsiginkla
vimo išlaidas — tą naštą, kuri spaudžia civilius gyvento
jus.

Jungt. Tautų seimas nutarė atominės bombos naudo
jimo uždraudimui paimti apsvarstymui Jungtinių Valsti
jų pasiūlytą planą. Bet tas nereiškia, kad tą planą priim
ti tokį, kokis jis yra. Tame plane Mr. B. M. Baruch visai 
nekalba apie tų atominių bombų panaikinimą, kurios jau 
pagamintos. Tas planas reikalingas pataisyti.

Bet Mr. Baruch, vietoj pasiūlyti Jungt. Tautų seimo 
nutarimų ir diskusijų dvasioj pataisymus, tai nori maši
naliai savo planą pravaryti. Tas iššaukė naujų ginčų 
tarptautinėj komisijoj. Tie vienpusiški planai grūmoja 
sutrukdyti Jungt. Tautų nutarimą atominės bombos ir 
nusiginklavimo reikaluose. O tas kenkia pasaulinės tai
kos reikalams ir ant ilgiau apsunkina Amerikos piliečius 
karo našta, nes dabar mūsų vyriausybė karo reikalams 
išleidžia 80 nuošimčių visų valdžios įplaukų.

Kas Ką Rašo ir Sako Skaitytojų Balsai

A. Levanienč, Los Angeles 
V. Padgalskas, Mexico ....
M. Smitrevičienė, Detroit 
V. J. Valaitis, New Britain 
LLD 77 kp., Cliffside ......
S. 
A. 
A. 
S. 
J.
F.

Punktų 
.. 6984 
. . 6904 
.. 5619 
.. 4075 
.. 4013 
.. 3891 
.. 2754 
.. 2704 

... 1554 

... 1248
312

Sharkey, Easton ........
Gudzin, Schenectady .. 
Navickas, Haverhill .... 
Tvari jonas, Hamtramck 
Blažonis, Lowell ........
Wilkas, Wilmerding .....
Valinčius, Pittston .....
Sprindis, Kenosha .......
Žukiene, Binghamton ..

Pastebėjau- net kelis drau
gus rašančius prieš talpini
mą kelionės įspūdžių į mū
sų dienraštį. O Binghamto- 
ne didžiuma Laisvės skaity
tojų, ypač mes, moterys, e- 
same labai dėkingos įspū
džių rašytojams ir kviečia
me jus visus, kurie tik tu
rėsite progos išvažiuoti į ki
tas valstijas, tai nepamiršti 
informuoti Laisvės skaity
tojus apie savo įspūdžius.

I Kuriem draugams jie nepa
tinka, tai gali neskaityti. 
Dienraštis Laisvė yra pla- 
čios visuomenės skaitomas 
ir mes manome, kad jis di
džiumai patinka.

Mes binghamtonietės dė
kingos J. A. Sliekui, V. Vil
keliui, V. Stankui, dr. J. 
Simans, Eva Simans ir ki
tiems kurie aprašė Floridą 
ir ten esamas gyvenimo są
lygas. Ypatingai mes dėkin
gos Jonui Kaškaičiui, kuris, 
plačiai mūsų šalį ir veikimą 
aprašo savo įspūdžiuose 
Per Teksus 4r Kaliforniją. 
Dėkui ir Laisvei.

J. K. Na Valinskiene.

“DANAI NEAPKENČIA 
LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ”

Po tokia antrašte Smeto- 
nuko - Karpiuko Dirva 
(No. 49) išspausdino vieno 
pabėgėlio Danijoje rašinį.

Mes jau seniau žymėjo
me, jog danai, demokratinio 
nusiteikimo žmonės) labai 
neapkenčia (žinoma, teisin
gai) lietuviškų pabėgėlių. 
Danai nori, kad jie kuovei- 
kiausiai grįžtų į ten, iš kur 
atbėgo. Danijos vyriausybė 
pradėjo net kai kuriuos pa
bėgėlius versti darban, kas, 
žinoma, lietuviškiems sme- 
tonininkams labai nepatiko. 
Kaip tai gali Danijos val
džia drįsti juos, ponus, — 
buvusius valdininkus, žval
gybininkus ir kitokius ne
dirbusius naudingo darbo 
gaivalus, — versti 
naudingą darbą!

Šis pabėgėlis, be kitko, 
rašo, jog danai pabėgėlių 
neapkenčia ir skaito juos 
“Dievo rykšte”. Danijos 
Raudon. Kryžiaus viršinin-

Ar ne teisingai pasaky
ta?! Kas gali užginčyti tai?

Toliau:
“Apielinkėje, kur yra 

mūsų stovykla, yra daug iš
kabų lentų su užrašu: ‘Pa
bėgėliams eiti draudžia
ma.’ Tuo tarpu Danams ten 
vaikščioti yra leistina... Pa
bėgėliai laikomi izoliuoti 
stovyklose, taip kaip griež
tai internuoti ar belais
viai...”

Niekas negali primesti 
danams, kad jie yra už “ge
ležinės uždangos.” Betgi 
danai, kaipo demokratiniai 
žmonės, pabėgėlių neapken
čia kaip nuodo, nes žino, 
kad jų dauguma yra fašis
tai, smetonininkai, liaudies 
priešai ir buvę Hitlerio ber
nai. Kadangi danai labai 
neapkenčia Hitlerio ir hit
lerininkų, tai neapkenčia ir 
jų bernų, lietuviškų smeto- 
nininkų.

Well, BALF’as, surinkęs 
iš lietuviu kataliku Ameri
koje, dolerių, turės kur 
nors tuos pabėgėlius padėti, 
nes naudingo darbo jie dirb
ti niekad nenorės. Jie lauks 
smetonizmo grįžimo Lietu
von. Bet ar jie to sulauks?

i Niekad!

. 303 
. 286 
. 260 
. 234 
. 234 
. 208 
. 208 
. 202 
. 182 
. 170 
. 156 
. 132 
.. 130 
. 130 
.. 120 
.. 106 
. 104 
. 104

104

968
856
790
790
674

... 666
642 j J- Adams, Grand Rapids .......
624 1 J- Stankevičius, Wilkes-Barre
624 I Adam Kupstas, E. St. Louis

LLD 75 kp., Miami ...............
C. Stashinsky, New Kensington

Klikniene, Springfield ..........  1.04
M. Shlave, Gardner ................... 104

Slekiene, Gardner .................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52

p.
H.
LLD 145 kp., Los Angeles
J. Kalvelis, Bridgewater

dirbti

54(5 
496 
422 
338 
338

M.

M.

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini 
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $622.30 
Brooklynas ............. 604.09
Hartford, Conn........ 268.00
Waterbury, Conn. .. 164.30 
Rocheser, N. Y........ 160.50
Elizabeth, N. J. .... 147.50 
Detroit, Mich. ... 
Newark, N. J. ... 
Scranton, Pa.

New Haven, Conn* 19.50
18.50

90.50

66.00
59.21
59.00

51.50
47.50
45.50
43.50
39.00
37.00
36.50
34.50

32.00
26.50
26.50
25.00
23.50

22.00

liams.grįžti į Lietuvą, o kai 
pabėgėliai pareiškia, kad 
jie biją rusų, tai danai jiem 
atsako: “tik naciai bijo ru
sų; vadinasi, jūs esate na- Montreal, Canada

Norwood, Mass.........
Worcester, Mass........
Pittsburgh, Pa..........
Portland, Oregon ... 
Scottville, Mich.........
New Britain, Conn. .. 
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me.................
Cliffside, N. J. ...... 
Seattle, Wash............
Rockford, Ill..............
Minersville, Pa..........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich.........
Oakland, Calif............
Nashua, N. H. ...... 
Luther, Mich. ......

17.50

15.25

DETROITO ŽINIOS

Baltimore, Md. ..........
Shenandoah, Pa.........
Paterson, N. J..........
Binghamton, N. Y. .. 
Rumford, Me.............
Haverhill, Mass..........
Brockton, Mass.........
Chicago, Ill................
Lawrence, Mass.........
Bridgeport, Conn. .. 
Harrison—

Kearny, N. J..........
Hudson, Mass...........
So. Boston, Mass. .. 
Chester, Pa...............
Pittston, Pa...............
Stamford, Conn.
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. .. 20.00

K. Žukauskienė stipriai 
laikosi pirmoj vietoj. Jos 
talkininkas, geras veikėjas 
A. Matulis, jerseycity-ietis, 
prisiuntė $13 už prenume
ratas.

W. Brazauskas, Hartford, 
Conn., prisiuntė $28.75 už 
prenumeraats ir $10 už šė
rus, pagelbėjo Hartfordu! 
pralenkti Waterbury.

P. Pilėno talkininkas, S. 
Reikąuskas, philadelphietis, 
prisiuntė $22 už prenumera
tas. Phila. pakilo punktais, 
bet pasilieka toj pačioj die
toj.

J.LD 2-rai kuopai, So. 
Boston, Mass., šį sykį pasi
darbavo M. Dambrauskienė, 
prisiųsdama $30 už prenu
meratas. Bostoniečiai pra
lenkė Worcesterį.

L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., prisiuntė naują pre-

i nuemartą, pinigų už šėrus 
' ir didelę auką dienraščio 
Į biudžetui. i

A. Valinčius, Pittston, 
vusį Hitlerio Varšavos gubernatorių, Max Daumę, bu-. P&-, prisiuntė naują prenu- 
vusį policijos viršininką, J. Meisengerį, buvusį gestapo l meratą ir atnaujinimų.

‘ F. Klastow - P. Beeis,
Jie kaltinami žvėriškame lenkų žudyme, Varšavos Great Neck, N. Y., pakilo 

sunaikinime ir išžudyme 500,000 žydų Varšavos gheto punktais, prisiųsdami pini-

Hitlerininkai Budeliai Lenkijos Teisme
Varšąvoj demokratinė Lenkija teisia L. Fisher’į, bu-•

vadą, L. Leiszą — slaptos policijos vadą ir kitus. Klastow - P. Beeis

stovykloje.
Teismas yra viešas. Susirinkusi publika turėjo juo-

gų už prenumeratas. Taip- 
; gi aukų..

Nuo Vinco Kelmelio, Tor-
kad jis nekaltas Varšavos sunaikinime, nes būk ją “labai 
mylėjo ir buvo jos patriotas?’

Manoma, kad teisme ne vien šių niekšų baisios pik 
tadarystės bus iškeltos, bet ir tūlų pono Mikolaieiko sėb 
rų bendravimas su naciais pavergime Lenkijos. \

ką, apart kitko rašo: ...“čia 
rasite $20, prašau pasilikti 
$6.50 už prenumeratą, o li
kusius > pinigus pasilikite 
dienraščio .biudžeto. <sustipr

11.50 
10.00 
10.00

9.50
7.00
6.00
5.00
5.00

. 4.50
3.50 ■
3.50 i
3.50!
3.50'
3.50
3.50
2.00

. 1.50
, 1.50 
-'1.00

Nors Trumpai Apie 
Jokūbą Jokubėną.

Kiek atsimenu, Jokūbas 
Jokubėnas gimė beturčių 
šeimoj ir iš pat jaunų dienų 
tarnavo pas ūkininkus, už
sidirbdamas sau duonos 
plutą. Mokyklą lankyti ne
turėjo progos; viską, ką jis 
mokėjo, išmoko pats per sa
ve. Kur jis gimė, man neži
noma, bet žinoma tiek, kad 

j paaugęs, tarnavo Šlapių 
i kaime (Biržų apskr.). Bū- 
I damas socialdemokratu, jis

Miami, Fla..............
New Kensington, P? 
Gardner, Mass........

Easton, Pa..............
’Washington, Pa. ... 
Plymouth, Pa..... 
Schenectady, N. Y. .
rinimui, tai bus $13.50..

Tai gražus laiškelis.
Draugas Buknys lankėsi 

Great Necke, jis parvežė 
pinigų sekamai: Nuo greatį- 
neckiečių aukų $34,21 ir $10 
už du šėrus, kuriuos įsigijo 
Martha Smaidjas.

Gedi draugai iš Roches
ter, N. Y., nusipirko bend
rovės 10 Šerų už $50.

Taipgi Rochesterio Mez
gėjų Kl. suruošė gražų pa
rengimą 
paskyrė įvairiom įstaigom. 
Dienraščiui Laisvei prisiun
tė $25.00.

Juozas ir Paulina Barz- 
daičiai, Rochester, N. Y., į- 
sigijo du b-vęs šėrus už $10.

Kitas geras dienraščio rė
mėjas, tai Kazys Astrams- 
kas, Waterbury, Conn., jis 
pirko L. b-vės Šerų dešimtį 
— už $50.

Z. Yuška, Bloomfield, 
Conn., įsigijo du b-vės š., už 
$10. (per drg. Brazauską).

Juozas Chuplis, Spring
dale, Pa., užsimokėjo už 
prenumeratą, davė aukų 
$3.50 dienraščio biudžetui 
ir įsigijo du L. b-vės šėrus 
už $10. širdingai dėkojame 
jam.

Nuo pavienių asmenų ga
vome aukų sekamai:

>7 pelno liko gerai,

bridge, Mass., $3.50.
S. Petronis, Athol, Mass 

$3.50.
A. Pakąrklis, 

Mass. $3.50. .
Athol

WILSON WYATT, buvęs 
namu statybos viršininku, ne
gaudamas savo programai ko
operacijos iš prez. Trumano 
administracijos buvo privers
tas rezignuoti. R. J. Thomas, 
CIO namų statybai komiteto 
pirmininkas, gyre Wyatta 
“už jo pastangas statyti ame
rikiečiams namus tokiomis 
kainomis, kokias jie išgali 
mokėti.”

Chas Jaselun, Clyde, Ca
nada. (Pinigus prisiuntė jo 
duktė Mrs. J. Donald).

J. M. Masteika, Dorches
ter, Mass. $1.00.

Per Jurgį Kuraitį gavom 
aukų nuo šių žinomų brook- 
lyniečių:

Stasys Misiūnas, $5.
Jonas Gabraitis, $5.
Širdingai dėkojame. Va-

jus eina prie pabaigos, oii 
cialiai biagsis su 1 d. sau 
šio. Tad dar liko laiko pa 
vieniams skaitytojams gau 
ti nors po vieną naują skai 
tytoją. .

Rauda Savųjų
Kai tik 11 didžiųjų karo 

kriminalistų iš Hitlerio kom
panijos buvo pakarti Nurnber- 
ge, tuojaus visuose kampuose 
pradėjo raudoti jų likusieji 
“ašarų pakalnėje” draugai. 
Vieni laikė pamaldas — mel
dėsi už anų dūšias, kiti ape
liavo i “teisingumo ir žmoniš
kumu jausmus.”

Neatsiliko nuo tų graudžių 
verksmų simfonijos ir Mon- 
trealo lietuviški fašistinės 
dvasios ubagai, žinoma, netu
rėjo drąsos viešai melstis ar 

y kaip nors kitaip išreikšti savo 
širdies skausmus, bet savųjų 
tarpe jie savo ašaras išliejo. 
Jie visaip išniekino tuos, ku
rie pasiuntė tuos nacius pas 
“Abraomą.”

Kai kurie, drąsesni, Hitle
rio bernai net grąsino, kad 
bus atkeršyta už “nekaltai 

1 pralietą kraują,” tik nepasa
kė, kas ir kaip atkeršys.

Kaip ten bus su kerštu, tai' 
i nežinia, bet kad jiems dar 

teks ne kartą apraudoti sa
vo sėbrus, tai aišku. Dar ne 
vieną karo kriminalistą pa
siųs “šunims šėko rauti.” Da
bar teisia kelis desėtkus gy
dytojų ir slaugių už masinį 
nekaltų žmonių žudymą. Ne 
vienam teks vykti pas Hitlerį.

Laikui bėgant bus suvestos 
visos sąskaitos su naciais. Ne- 

' ištruks ir lietuviški jų drau- 
> gai, kurie padėjo žudyti ir 

kankinti Lietuvos žmones. Bus 
daugiau ašarų ir dejonių. Ne
išgelbės jų jokios maldos.

“Pąsešupio Žilvitis”

slaptai platindavo partijinę 
literatūrą.

1906 m., caro žandarme
rijai persekiojant, jis, pata
riamas kitų, palikęs moterį 
ir 4 vaikus, persikėlė Pane
vėžin. Su draugų pagalba, 
1907 m. atvyko Amerikon 
po slapyvardžiu Smilga. Ap
sistojo Baltimore j e. Susira
dęs darbo, įstojo į Socialistų, 
Partiją. Užsidirbęs kiek pi
nigų, parsitraukė čion ir 
žmoną su vaikais.

Dėl mažų uždarbių jis ten 
negalėjo gyventi, tai atvyko 
Detroitan ir čia parsitrau
kė šeimą. Suradęs, kad čia 
gyvuoja Liet. Soc. Sąjungos 
116 kuopa, Jokubėnas įstojo 
jon ir buvo, kol socialistų 
partija skilo. Tuomet jis 
perėjo Komunistų Parti
jom

Jo žmonai mirus, pačiam 
sulaukus senatvės, neteko 
fabrike darbo. Pradėjo už
darbiauti pas farmerius, 
taipgi dėl nepastovaus gy
venimo pasitraukė ir iš par
tijos. Skaitė abu dienraščiu, 
Laisvę ir Vilnį. Priklausė 
ALDLD. 188 kuopai iki 
mirties. Buvo rėmėjas dar
bininkiško judėjimo auko
mis. .* **

Tiek aš žinau apie velio
ni J. Įokubėna (Smilgą). .

Mirusiojo sūnus, Julius Siam Priimtas Į JlUlgt. 
Jacobson, sako: Mano te- Tau[u Organizacija 
vas skaitė per ilgus metus " 
dienraštį Laisvę. Bet per 
keletą metų eidamas nuo 
vieno farmerio pas kitą už
darbiauti, turėjo keblumo 
su Laisvės gavimu, tad už
sakė ją farmeriui M. Birže
liui, kuris ir pasiliko Lais-

i Flushing Meadow. — Pa
skutiniam Jungt. Tautų 
Seimo posėdyje vienbalsiai 
nutarta priimti Siamą į, 
Jungtines Tautas. Saugumo 
Taryba vienbalsiai reko-

' mendavo jos priėmimą. To-—. ] • i i • rr^ • • v : A AAv5A A VACA V v I CzO J J X A V* A A A A A A ACA « -A V/

yes skaitytoju. Tai ir as j pju šiandien Jungtim 
taip turiu daryti. Štai, P n-1 Tautos jau turi 55 narius, 
imkit $20 ir paskaidinkit | ___________
juos taip:

2 Laisvės bendrovės se
rai, $10.

Laisvės prenumerata me
tams, $6.50.

Auka Laisvės biudžetui! lizabeth žada ženytis su 
subalansuoti, $3.50.

Gerai, draugė Juliau Ja
cobson: tai gražus mirusio
jo tėvelio darbų įvertinimas

Anglijos Karalaitė Tuoksis 
Su Graikijos Karalaičiu

Londonas. — Anglijos ka- 
| raliaus vyresnioji duktė E- • oil
j Graikijos princu Philip. Ga
limas daiktas, kad už tai 
Anglijos darbiečių valdžia 
ginklais padėjo Graikijoje

1

ir jo prisiminimas'.
S. T nas

(Pinigai gauti. Nuoširdi 
Juliui Jacobsonui padėka, o 
jo tėveliui 
tis l — Laisvės Red,)

amžina atmin

monai

Ulūnų Komunistų radijas 
smerkė Tvumaną už <para~ 
mą . Chin įjos tautininkam 
prieš komunistus.
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karo kriminalistams, nes tie ,gūnai net išleido savus nuo
status apie tremtinius, ku
rie yra visai kitokie kaip

Laisvė*—'Liberty, Lithuaniaii Daily

’ * \ ’ . * * ' '7 ' Į * J ' • •7' ’ • . . >

PeUad ienis, Gruod. 20, 1916

N A. J. Višinskis Apie Pabėgėlius 
Ir Išvietintuosiusll 

b
r Paduodame tekstą kai-1 
V)s TSRS užsienio reikalų i 
Ministro padėjėjo A. J. 
/išinskio, sakytos Jungti-I 
iių Tautų Organizacijos 
ge n e r a 1 i n ė j e asamblėjoje, 
lapkričio menes. 6 diena. 
Šios kalbos tema — pabė
gėliai ir išvietinti Europos 
stovyklose, yra įdomi lie
tuviams. Ši kalba aiškiai a- į 
pibūdina Tarybų Sąjungos 
nusistatymą šiuo klausi
mu. RED.

Višinskio Kalba.
Pone Pirmininke, dele-

A. J. VIŠINSKIS

ra-—

4inms kitose negu
Ka-

irba Pietį] Amerikos

privalomais visose zonose.
Tarp tremtiniu randasi 

didokas skaičius asmenų, 
kurie neturi jokios teisės 
gauti medžiaginę pagalbą ir 

Ižiui, ncgali- 
tremtiniais”

Trečias Pusi.

(‘kanom’ 
ir etiniai

sias vra nevien tuos trem
tinius. ten įkurdinti, bet asi- 
nhli'u H tun 
ni;'i. social 
Galima «ak'
nas minėtu tik tiems, kurie 
žiūri i tuos tremtinius vien 
kaii) i darbo jėgą ir kad pa- 

i tvs tremtiniai būtų nuteis-
I ti klajoklių gyvenimu’ 
i jiems svetimose gyvenimo 
i salvgose.

Nežiūrint to fakto, kad 
* šis klausimas, jeigu aš 

neklystu, buvo svarstomas 
trijose sesiiose Ekonominė
je ir Socialėie Taryboje ir 
keliose komisijose bei sub- 
komisljose, jis lieka neiš
spręstas. Šis klausimas bet
gi galėio greit ir pasekmin
gai būti išspręstas, jeigu 
nesveika politinių machina- 

k cijų atmosfera nebūtų bu
vusi aplink jį sukurta.

Kame Visas Reikalas?
’ Faktinai, kame pats rei

kalas? Karo metu milionai* 
žmonių buvo ištraukti iš sa
vo gimtinių šalių ir nuvary
ti į fašistinės Vokietijos 
vergiją. Jie buvo pasmerk-1 konstituįiia, kur? buvo"na-! 
ti_ kraštutinėms sunkenv-L;ekta generalinei asamblė-i .................

Jai ir svarstyta treciojoj į reįkalo pagrindus.
komisijoje. Bet turi būti pa- (apibūdinimo priklauso ar e- 
zymėta, kad Tarybų Sąjun- j ]ementai, kurie nieko bend- 

. . •• • . . ' ro neturi su tremtiniais, ga-
ci.ia skaito nepakankama ir p ar nega|į įsigauti į jų

Grasinimas link kitu.I
Su tokia padėtimi negali

ma susigyventi.
j T a u t u O r g a n i z a c i-
! m turi galu mile surasti 
išeiti, kuri išrištu ta nenor- 
male padėti. Šis klausimas 

; turi didele

Dėl tos priežasties tie 
i planai apie tremtinių Įkur
dinimą tolimose šalyse yra 
nepriimtini ir neturi būti 

Jungtinių dalimi tarptautinės organi
zacijos plano.
Kas Skaitomi Tremtiniais?

Turiu pasakyti, kad viena 
plano dalis, 

vieną

m a 
asmenis, kurie pasėkoje į-

apsauga. Asmenys, ku- 
nenori grižti namo dėl

ir ypatingai dėl savo neapy
kantos nauioms demokrati
nėms sąlygoms tose šalvse 
ir naujoms demokratinėms 
tenykštėms valdžioms nė

Laisvės Statula vėl švie'ia atplaukiantiems j New 
Yorko portą laivams. Angliakasių streiko metu ji buvo 
pritemdyta.

nubausti už savu nusikalti-! 
mus. Tarybų Sąjungos dele
gacija reikalavo, kad trem
tiniai, kurie kokiu nors bū
du susitepę bendradarbia
vime su Jungtinių Tautų I 
priešais, nebūtų skaitomi I 
tremtiniais, kurie yra verti 
paramos.

Tuo metu Tarybų Sąjun-Į 
gos siūlymas nebuvo priim
tas. Bet vėliau, kada kons
titucijos planas tarptauti
nei tremtinių organizacijai 
buvo išdirbamas ekonomi
niai - socialinėje komisi
joje, pasiūlymas buvo pri
imtas ir įjungtas į planą, 
kas vra sveikintinas reiški- I*
nys. Bet tai nepakankama1 
tokiai svarbiai organizaci
jai, kai tarptautinei tremti
nių tarybai. Nevien išdavi
kai, kurie kovojo prieš savo 
šalis, bet visi, kurie kovojo 
vienu ar kitu būdu priešų 
eilėse, ir kurie dabar atsi
sako grįžti namo ir tarnau
ti savo šalims, turi būti iš
skirti iš tarpo tų, kurie ver
ti pagalbos. Tarptautinė or
ganizacija turi nesirūpinti 
tokiais asmenimis. Laimei,

mo. Tokiu asmenų nemažai 
yra ir jų repatriacija, aiš
ku, turi būti ant savanoriš
ku pagrindo. Apie tai gin
čo negali būti. Bet taipgi 
neginčvtina turi būti, kad 
Tarptautinė > Organizacija 
neturi rūpintis tais asmeni
mis, nes iie atsisako priimti 
pagalbą iš jų gimtinių kraš
tų valdžių, atsisako prisidė
ti su savo tautiečiais prie 
savo gimtiniu atstatymo iš 
karo griuvėsių.

Nenatūralu ir neteisinga, 
kad tarptautinė organiza
cija, kurios nariais yra ir 
tos valstybės, kurių pagal
bos nenori priimti tie iš
tremtieji, duotų jiems para
ma. Tie tremtiniai nenori 
tarnauti savo šalims ir tau
toms.

Asmenys, kurie nenori 
grįžti į savo tėviškes, tei
sindami savo cinišką atsine-

didele tarptautinę konstitucijos 
svarba ir savo mastu ii' sa- kuri sukasi aplink 

: svarbiausiu klausimu 
toli nepakankamai išvysty
ta. Ką aš turiu omenyje; y- 
ra ta dalis, kur apibūdina-1 

' ma, kas gali būti skaitomas 
i tremtiniu ir kas gali naudo- 
• tis tremtinio teisėmis ir 
; gauti pagalbą iš tarptautin. 
Į organizacijos, šis klausi- 
: mas nėra grynai techniškas, 

' * nes jis apibūdina tremtinių
Nuo jo

so charakteriu.
Klausimo tarptautin. cha

rakteris jau senai buvo pri- 
žintas goneralinčie asam

blėjoje. kada praeitą vasa-i 
buvo sukurtai 
Išvietintu Or- 
kuri sudarė

sime, sakysime, Ragožino 
karininkų korpusą, kuri vo
kiečiai 1941-mais metais 
sudarė iš baltagvardiečių 
rusų karininkų. Tas korpu

mo mėnesi 
Tarptautinė 
ganizaci ja.

bėms ir kančioms, nepake-
* liamam darbui, badui ir fi

ziniam sunaikinimui. Jie 
buvo, milionai jų, vyrai at
skirti nuo savo žmonų, tė-; 
vai, motinos ir vaikai, seni i 
ir jauni, šeimynos išdraskv-: 
tos, nekalti žmonės ištremti 
iš savo tėviškių į vokiškai-1 
fašistinę vergiją.

Po karo daugelis ju su- i orie kai

gos delegacija šią konstitu- L - - -
eiia skaito nepakankama ir H" .‘1L - - d ,'y
reikalauja kai kurių patai-1 į.lrpą vjen kenkimo darbui

repatriacijos neprileidi-| Šimą, dažnai nurodo į poli-vmu.• *.

Organizacijos Užduotys.
noriu apsistoti

kurių klausimu,

' mui.

Bet tai ne viskas. Aplink 
Ragožino korpusą dabar 
o rupuojasi visa eilė tain va
dinamų komitetų ir grupių, 
kurie, po britų, jankių ir 
Prancūzu kariniu pareigūnu 
akimis drįso paskelbti, kad 
jie rengiasi sukurti bloką 
su tikslu “likviduoti Tarybų 

1945 1 Sąjunga kai]) didžią jėgą”, 
viskas daroma vie- 

visiems matant, ir ne

turi versti bile ko grįžti, 
jeigu jis nėra tiesioginis 
nusikaltėlis. Jie gali likti 
kur jie yra arba apsigyven
ti bile kur, bet tarptautinė 
organizacija neturėtų jiems 
duoti pagalbos, kadangi ša
lis, į kurią jie nenori grįžti, 
yra tos tarptautinės orga
nizacijos narė, prisidedanti 
prie tos organizacijos išlai
kymo.

Paprasčiausia logika yra, 
kad karo nusikaltėliai, kvis- 
lingai ii’ išdavikai, kaip ir 
visi asmenys, kurie savano
riai davė bet kokią pagalbą 
priešo ginkluotoms pajė
goms, neturi gauti jokios 
pagalbos iš tarptautinės or-, 
ganizaci jos. Konstitu ei j osi 
planas bendrai pripažįsta 
tas mintis savo pirmo prie
do antroje dalyje. Vienok, 
ir ten pažymėtas visai ne
suprantamas priedas, kuris 
sako, kad “pagalba negali 
būti atimta iš asmenų, ku
rie padėjo priešo ginkluo
toms pajėgoms, jeigu ta pa
galba (priešui. — Red.) bu
vo humanitarinė ir nekari
nė.”

Tokiu būdu konstitucijos 
planas sukuria tą paradok
sišką padėtį, kurioje asmuo 
karo metu galėjo padėti 
priešui kovoje prieš Jungti
nes Tautas “iš humanitari
nio taškaregio.” Tą galima 
būtų skaityti nevykusiu 
juoku, jeigu tai nebūtų fak
tas, jeigu tai' nebūtų para
šyta juodu ant balto.

Man atrodo, kad to pa
reiškimo beprasmiškumo 
nei įrodyti nereikia —taip 
jis yra aiškus. Tarybų Są
jungos delegacija todėl rei
kalauja, kad konstitucija 
savyje turėtų paragrafą, 
kad tokie asmenys negautų 
pagalbos. Kitu būdu tik 
vienas žingsnis lieka iki pa- j "kapiton.
reiškimo, kad pagalba turi 
būti duodama nevien tiems, 
kurie padėję priešui iš “hu- 
manitarin. taškaregio”, bet 
pačiam priešui, kuris grobė 
kitų šalis ir iš “humanitari
nio taškaregio”!

Pabėgėlių Stovyklos.
Dar viena kategorija as

menų yra, kuri, mūsų ma
nymu, neturėtų gauti ,pa
galbos iš tarptautinės or
ganizacijos. Tai yra nariai 
įvairių karinių ir pusiau- 
karinių organizacijų, kuine 
kariavo priešo pusėje, ir 
kurie dar nebuvo paleisti, 
kurie dabar randa prieglau-

bar dar sudalytas iš 10.000

1943 metais kovojo 
J ugo si a v i j o s armiją, 
metų gegužės mėnesio 12-tą Ir tas 
dieną tas korpusas kapitu-' šai 
liavo britų karinei koman-.vien su leidimu, bet net su

r pritarimu karinių pareigū- 
į i nu. kurie turėtų juos įkalin- 
j , ii, kad po to pakarti!

i “programa”, kuri gali 
vadinama vien bepro- 

i, v ra viešai garsinama 
iiantų akimis vakarinė- 
zonosc Vokietijoje ir

vėliau buvo pervestas 
Klagenfurto sritį, — vi 
korpuso struktūrą,— su 1 
rininkais, paliekant čielybė- ■ 
je. Kas daugiau, kurpi 
nors dalinai
buvo papildytas

lis
nuginkluotas,, no

asmenimis i se
i tinius motyvus ir politinius 

Iš UNRRA veiklos trečio įsitikinimus, arba, kaip or
ganizacinis planas nurodo, 
kad “tie tremtiniai ir pabė
gėliai nenori pasiduoti savo 
tėvynių valdžių globai pasė
koje įvykių, kurie išsivystė 
iš antro pasaub’nio karo.” 

Bet kas yra tie “įvykiai”? 
Kodėl tos tarptautin. or

ganizacijos (pašalpai trem
tiniams) konstitucijos pla
no autoriai nepasirūpino 
smulkmeniškiau apibūdinti 
to išsireiškimo? Kodėl jie 

vokiečiais karo metu. • Tie i nenori iškelti to pareiški- 
ponai, aišku, neturi teisėsimo tikros prasmės? Esame 
būti skaitomi tremtiniais, priversti priimti, 
Iš francūzų zonos praneša
ma, kad ten apie 25 nuošim
čiai neturi teisės vadintis*

I tremtiniais ir jie savo cha-1 mas Lenkijoje ir Jugoslavi- 
į i rakteriu ir veikimu pavei- Į / '

pranešimo (No. CK 46-105
grįžo į savo gimtines šalis, kad parodyti konstitucijos! spalio 15), kurį mes turėjo- 
Bet, sulyg apytikrėmis in- nepakankamumą. Konstitu-; me progos studijuoti, aiš- 
formacijomis, apie 1.200,000, cijos planas, pavyzdžiui, sa-1 ku, kad iš to taškaregio 
pabėgėliu ir tremtinių, dau- ko, kad organizacijos vy-; tremtinių stovyklose pade- 
giausia iš TSRS, Lenkijos j riausias tikslas yra skatin-' tis yra toli nuo patenkinan- 
ir 
dar teberandasi vakarinėse 
Vokietijos ir Austrijos l_ , 
nose, kaip ir tam tikrose 
kitose srityse Vakarų Eu
ropoje.

. Jų Likimas Rūpi. • j
Likimas tų žmonių 

džios daugumos, kurie nori 
sugrįžti į savo gimtines i 
prie savo šeimų, kad dar- ■ 
buotis savo tėvynėse, su
grįžti prie normalių darbo 
sąlygų, jų likimas negali Į 
nerūpėti ju artimiems, i 
draugams ir vienminčiams.; 
Tarybų valdžia yra susirū- i • • V* • I
mo. dėl likimo tų šimtų 
tūkstančių, kūne karui; 
praūžus save rado už Ta- Į 
rybu Sąjungos sienų. Tas j 
susirūpinimas yra tuom di
desnis, nes jau metai su pu- j 
se praslinko nuo to laiko, 
kada karas su Vokietija pa
sibaigė, — laikas pakanka- ‘ 
mas tų karo sąlvgų išvie-' 
tintu arba vokiečių išvežtų 
iš TSRS sugrįžti į savo tė-; 
vynes.

Bet gyvendami apgailėti
nose sąlygose, jie visgi dar 
lieka už savo gimtiniu sie
nų. Jų padėtis pasunkinta 
tuom, kad fašistinių ele
mentų politinis spaudimas 
stengiasi juos nuteikti prieš 
savo gimtinių valdžias, ne
leisti bet kokiomis priemo
nėmis juos sugrįžti į savo 
gimtines ir naudoti juos 
kaip įrankius agresingiems 
planams prieš šalis, iš ku
rių jie yra kilę.

Priešų Metodos
Visos galimos metodos y- i 

ra vartojamos link tų trem
tinių ir išvietintu — apgau- 
16 link vienij, teroras ir kr-ja'TOW*'Z ".’U:?* •:>.<

• Jugoslavijos teritorijų, ti juos ir padėti jiems vi-Į čios. Anaiptol, bet oficialia- 
* ’ 1 * į.,j'sais būdais sugrįžti į savo I me pranešime apie padėtį

zo- i tėviškes. - Bet konstitucijos i tremtinių stovyklose britų 
planas nepalieka prie to ir Į zonoje pripažinta, kad apie 
tuojau duoda kitą pareiški- i 10 nuošimčių ten 
mą, kuris yra neteisingas ir į; 
jilnai priešingas pagrindi
niam planui. Tas neteisin
gas nustatymas sako, kad 
organizacijos tikslas yra ir 
ieškoti vietų kitose šalyse, 
kur tie tremtiniai galėtų 
laikinai apsigyventi ir į kur 
iie galėtų emigruoti.

Tas priedas paverčia į! rakteriu ir veikimu pavei- Į 
nieką pagrindinį planą apie i kia į visas stovyklas, 
sugrąžinimą į savo tėviškes, j pačiu laiku asmenys, ____

. v. , Tai yra proga išsisukineji-1 turi pilną teisę būti skaito-1
pinusi^dėl^ savo pihecių liki- muį tiems, kurie veikė irjmi tremtiniais ir gauti pa- JTO Generalinė Asamblėja 

.................veikia prieš pagrindinio Į galbą iš tarptautinės pašal-
plano nuostatus ir tikslus, pos, negavo pripažinimo ir Tarybų Sąjungos delegacija 

_ | tada reikalavo, kad jokia
Tam tikrais atsitikimais į pagalba nebūtų duodama

esančiu 
asmenų yra kolaboratoriai, 
kurie bendradarbiavo su

armiečių belaisvių. Ragoži 
no baltagvardiečių ko r pu

reikalavimai aliantų 
e Austrijoje, kad i

di-
kad “tie 

įvykiai” yra ne kas kitas, 
kaip fašistinių antidemok
ratinių režimų panaikini

joje, prieš ką tie anti-demo- 
. Tuo : kratiniai elementai yra nu- 

, kurie' sistatę.
Vasario mėnesio sesijoje

Londone svarstė ši reikalą. i.

Tarptautinė organizacija negauna pagalbos, 
negali ir neturi statyti sau T., _________ o„............ ..... ........... ........ .
tikslu įkurdinti tuos trem- britų zonoje kariniai parei-' kvislingams, išdavikams il

St. Paul, Minnesota, mokytojų streikui vykstant, radijušai sumanė diskusuoti, ar 
mokytojams tinka streikuoti. Forume dalyvavo (iš kairės): Minn. universiteto 
prof. T. Brameld, Minn. Mokytojų Lygos prez. L. Farnam, forumo pirmininkas E. 
W. Ziebart, Am. Federation of Teachers buvusi prez. Mary McGough, Minn. uni-

Sąryšyje su tuo paminė

biausiu centru anti-tarvbi-, dab. 
nes propagandos tremtinių rinc 
tarpe. Fašistiniai

las, buvo atmesti. Ir 
karui praėjus, hitle- 

žvalgybos agentai ir 
samdiniai, kurie dirbo už 
savo tautiečių kraują, gau-

žurnalai išleidžiami to kor- na vietas aliantų okupaci- 
puso Kellerbergo stovykloj.' nėse zonose, kad tęsti savo 
Propaganda. prieš repatria-> ’provokacinę veiklą, 
ciją yra plačiai organizuota. (Bus daugiau)

korpusą uz i ribų ir. 
kaip efektingą karinę orga-1 
nizaciją.

Bet to korpuso vedama 
propaganda siekia daug 
toliau negu savo narius. Ta : 
propagandą veda visa eilė ■ 
oficialių ir pusiau-ofieialių 
komisijų, kurios veikia su 
aliantų kariniu pareigūnų 
pritarimu. Kelios tos komi
sijos yra: “Rusu Emigran
tų Komitetas”, kuriam va- į 
dovauia pats pulkininkas; 
Ragožinas, “Baltijos Nena-
triacijos Komitetas”, “Uk- keletą kolonijų 
rainos Nepatriacijos Komi- dyti.filmas iš Lietuvos.

Jurgis Klimas
šiuomi pranešu, kad jau su 

susitarta ro

Haverhill, Mass., bus rodo- 
ma gruodžio 21 d.

Lawrence, Mass., bus rodo- 
Ima gruodžio 22 d., 2 vai. die
ną.

Lowell, Mass., matysite 
i gruodžio 22 d.. 6 v. v.

Hartford, Conn., gruodžio

tetas”, kuriam vadovauja ’ 
tūlas Simčenko, kuris buvo; 
Charkovo burmistru po vo-1 
kiečiais, “Nepriklausomų 
Kazokų Grupė”, kuriai va- 

. Bakšius-' 
kis, kuris buvo vadu vieno-' 
je vokiečiu baudžiamomis! 99 a. 
SS brigadoje, ir visa eilė | Easton, Pa., sausio (Jan.) 
panašių komitetų. 119-tą, d. 4

Visi tie ponai dabar dar-j O 18-tą būtų gerai, kad su- 
buojasi tremtinių stovykla-1 ruoštų Shenandoah, Pa. ir 
se arba arti ju, kur jie jau- ‘ Binghamton, N. Y.
čiasi labai patogiai ir laisvi Turiu jau pagaminęs fil- 
vesti be jokio aprubežiavi-'mas Lietuvių Meno Sąjun- 
mo savo kriminalinę veiklą 5^^
prieš Tarybų Sąjungą. Visi j 
tie asmenys, be išmties, bu-1 
vo vokiečių Gestapo agen
tai, agentai vokiečių žval
gybos, vokiečių generalinio

goję. Ypatingai gražiai išėjo 
filmą, kur parodoma padėji
mas vainiko ant Broniaus 
Vargšo kapo. Taipgi turiu pa
daręs ši vaizdą paveikslo for
moje, spalvuotas. Norintieji

9

ar kitų stabų nariai vieno- turėti namuose tokį paveikslą, 
1\ 1 ų ai \ to ų 0; gali pas mane įsigyti.kių ar 
ginkluotų dalinių, kurie sa-, 
ve sutepė kovodami prieš
savo kraštų

GEORGE KLIMAS, 
669 — 6th Avenue, 
Brooklyn 15, N. Y.

<9. s*
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

čiui galiūnui, iš lengvo kiū
tinant toliau. Nagi čia kas 
do stebuklas! Iš tikrųjų! 
Sulipę, suaugę organiškai 
krūvon bent penki paskiri 
didmedžiai. Kiti susilieję iš 
pat pažemio ir apsijuosę 
bendru žievės sluogsniu, o 
vienas sulipęs krūvon gana 
aukštai, kad galėtum pa
siekt gal tik iš trečio aukš
to.

Apėjom dar keletą didė
lesnių ir mažėlesnių sekvo- 
iu. Toliau jau tako nebėra, 
šiaip po mišką braidyt ne
sinori civilizuotai apsitai
siusiam, tai ir grįžtam at
gal. Nuo aikštelės matos, 
netoliese maudosi smalsuo
liai kokiam ežerėly ar kūd
roj. O šilta. Vėias čia neuž
eina ir neatvėsina tylaus o- 
ro. Pavėny tai dar nieko,

f Tasai
Liežuvis bando kaip sklan

džiau, apčiuopiamiau api
būdint ir apsipavidalint to
kį vaizdą, bet žmogus jau
ties tiek priplūktas, tiek nu
stelbtas to masiško didumo, 
kad nebesusigaudai nei su 
būdvardžiais nei su palygi
nimais.

Pagal pažemį medis toks 
storas, kad jis vargiai ga
lėtų sutilpt vidutinę pašiū
re. Jis galėtų užimt visą vi- ąa 
dutinio pločio gatvę, nuo medis. Parašyta: 
šaligatvio iki šaligatvio. O lin D. Roosevelt”, 
aukščio — na kaip čia pa- j vaimingai atsidu 
lygint?’Lyg koks aukštas I skaitę, ir tyliai pastovėję ir 
bokštas arba koks daugia-1 nusistebėję to įstabaus mil- 
aukštis rūmas. Stuobris iš- • žino įžulumu ir tauria ga- 
ilgai suskeldėjęs, reivėtas, į lybe, žingsniuojam toliau, 
tamsiai rudos varsos. Bet' Nagi kas čia? Išdegusi 
lygus, be šakų gal net iki: skylė? gilus urvas per did- 
pusei viso aukščio. Ir tik ' medžio vidurį. Iš tikro, čia 
nuo ten prasideda į viršų i būta išdegę, bet jau gražiai 
kabintis šakos. Iš apačios i sugiję, užlopyta paties me- 
žiūrint, šakos atrodo mažy- į džio’ sakais ir jo stebėtinai 
tės, apdengtos kokia tai; gaja kūno medžiaga. Pasi- 
žalia smulkmena. Neįžiūrė- lenkiau ir įlindau į vidų, 
turn, ar ten lapai, ar spyg- Pirmą kartą gyvenime įga
liai. Bet muziejuj matėm, f vau tokį keistą ] 
kad spygliai, žebeliai, lyg ir 
mūsiškės eglės.

Ir iš viso, visa savo bend
ra išvaizda ir pastovą rau
donmedis yra eglė, bet ne
išpasakytai didžiulė eglė, ■ klota. Žiūriu į viršų ir vos 
gigantiška eglė. ., J galiu įtėmyt patamsy, kaip

Priėjom mes visi keturi' sueina krūvon skliautai ir 
visai arti. Mažučiukai tokie,, pasidaro vėl vieninga, išti- 
menkučiai tokie atrodom1 Sa medžio medžiaga. '

Tuoj paskui mane įeina 
i ton didžiūlėn olon Karosas, 
j Karosienė ir maniškė. Sus
tojom visi krūvoj, o vietos 
dar tiek ir tiek. Netrukus, 

'žiūrim, vienas paskui kitą 
, sulenda į vidų visa šeimy- 
i na: tėvas, motina ir ketver- 

' j tas suaugusių vaikų. O vic-
I tos vis dar yra. Kalbam be 
jokių prisistatymų ir pažin
čių. Sako, čia gali sueit gal 
ir dvidešimt ir daugiau 
žmonių... Iš vidaus medis 
vietomis ir dabar dar atro
do apdegęs, bet šiaip visur 
sugijęs, užsilipdęs savo gau

ta metalinė plėkštvelė su siais guzulais. Ir pati ta jo 
šone skylė kadaise buvusi 
didžiulė, bet pati savaime

kad ir , ne pats didisai 
“Frank- 
Visi sa- 

som, per-

tokį keistą pojūtį. 
Nuostaba, baile, netikrumas 

i ir dar bala žino kas. Stoviu 
' lyg kokiam apvaliam kam- 
i bary, prietemoj. Dėl pato- 
i gurno, asla net lentom iš-

prie šitokio gamtos stebūk-1 
lo. Regis tokių nykštukų,' 
kaip mes dabar, galima bū-1 
tų greta vienas kito susta
tyt ir visas šimtas, kad ap-■

nėjam žieve: ji šiurkšti, iš-, 
vagota, suekeldėjusi.
muziejuj matėm, kad žievė, 
gal ir visos pėdos storumo, 
pačiupinėt minkštoka, leng
va, gludi, kaip kokia sau
sa kempinė.

Paliai patį pažemį išsišo
vę sugargaždėję storos šak
nys nuolaidžiai sueina į že
mę. Prie medžio pritvirtin-

parašu: “General Grant.”
Pakraipę galvas nykiai,
pamaigę nustebusiai pečius, užaugusi, kad jau dabar ge- 
einam prie kito milžino. Gal rai reikia pasilenkt, jei no- 
dar kiek ir storesnis ir at- ri vidun įeit. Hm... Čia ga- 
sparesnis. atrodo. Čia para- lėtų šeimynėlė sau patogiai 
šas: “Theodore Roosevelt.” į
Atidavę kelių minučių pa- kvaršintis dėl tų namų sto- 
garbą šitam tūkstantame- kos.

jpsigyvent, nereikėtų

na.
— O ka? Gal vely važiuo

kim į ta kita parką, kur ir
gi susimetę krūvon tie did- 
medžiai. Ten yra ir pašto 
stotelę, — galėsime išsiųsti 
atvirukų. Ten ir tas lietu
viukas turi krautuvėle.

Pavažiavę keliolika mylių 
tai mišku ir properša, ir 
vėl įslinkom i milžinų šven
tykla. Čia irgi tie medeliai, 
medeliukai! Kažin, kurioj 
vietoj jie didesni: ar čia, 
valstiios parke, ar aname 
apskrities parke, netoli nuo 
“Santa Cruz” miestelio. Yrr 
ko pasistebėt ir čia. Jeigu 
kokia, čia gal ir dar stoves
ni medžiai. Kur tai kadaise 
skaičiau, kad pro vieno to
kio didmedžio skylę gali 
pravažiuot auto m o bilis. 
Taigi štai ir stūkso 
milžinas. Broliukai! 
tomobilis įvažiuotas 
vi sau viduj...

Apėjom visą eilę 
lingųjų milžinų. Štai vieno 
tokio nuvirtusio stuobrio 
kelmas. Primušta parašas, 
kiek suskaičiuota žiedų ar
ba ratų, — kiek to medžio 
išgyventa metų. Virš 
dviejų tūkstančių. Jis išdy
gęs už kelių šimtų metų dar 
prieš Kristaus erą, kai bu
vo įkurta Roma. Ir visokie 
istoriniai nuotykiai pažy
mėti ant to platutėlio kel
mo. Kai Julius Cezaris už
kariavo Gali ją (Prancūzi
ją), medis buvo tokio ir to
kio storumo. Kai totorių 
Čingiz chanas užėmė Rusi
ją, medžio storis buvo toks. 
Laike Amerikos revoliuci
jos — jau daug storesnis 
medis. Ir dar ten kokių į- 
vykių prižymėta. Galiau
siai, prie pat žievės pavir
šutinio žiedo, parašyta, kad 
rodos, 1938 m. milžinas nu
virto...

Raudonmedžiai beveik

toksai

ti*

tu
• v

sto
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Visa eilė p<
Post laikraščio spaustuves Camden, N. J., streikuojan
tiems C1G Laikraštininkų Gildijos nariams išėjus pikie- 
tuoti. Laikraščio leidėjo J. David Stern’o šokdinama 
Camcleno policija kartais išeina po šimtą vyrų “saugo
ti” ramius pilnėtus.

stovi “sargyboje” prie Courier-

I LKM Choras Mokinasi “Ric 
Rita;” Ragina Senus ir Nau 

jus Narius Dalyvauti

Antradienį, gruodžio 10 d. 
LKM Choro mokytojas Juo 
zas Kenstavičius pranešė cho- 
riečiams, kad pradėsime mo
kintis naują operetę “Rio Ri- 

pradėjome

lietuviai, dar 
prie choro, 
ir Įstoti. Už- 

su choriečiais

ta.” Dainas .jau 
mokintis. Už tai svarbu, kad 
visi nariai nuolat lankytų pa
mokas. Taipgi ir kiti gražias 
dainas mylinti 
nepri klausanti 
kviečiami ateiti 
tikriname, kad
visuomet būsite pasitenkinę.

Naujos Rūšies Parengimas

Sausio 10 d. choriečiai duos 
naujos rūšies pokilj. Tai bus 
mėgėjų (amateur) vakaras. 
Programą pildys mėgėjai Įvai
riose srityse: dainavime, šo-

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue,

HUmboldt 2-7961

Kas Pasidarė/

Besi lankant pas Laisvės 
skaitytojus vajaus reikalais, 
nuo kelių gavau “barti,” kad 
permažai korespondencijų ! iš 
šio miesto Laisvėje. Kas pasi
darė su mūsų koresponden
tais? Kodėl tiek mažai tera
šo? — klausia ne vienas. Kur 
dingo Laisvės 'Reporteris,, ku
ris plačiai aprašydavo smeton- 
nacių šiulerystes? — kitas 
klausia.

nieko su jais nc- 
nežinau, — atsa- 
parašy k, aš tau 
kelis atsitikimus.

va k 
jau 

kad tai

Lietuvai Pagalbos Komi 
tas užkvietė LKM Chorą dai 
nuoti Lietuvos naudai rengia 
mani koncerte sausio 12 d 
Vienbalsiai ir su entuziazmi 
choriečiai priėmė užkvietiim 
ir rungsis duoti tikrai gražii 
dainų.

kimo ir 1.1. Apie tą 
įkaitysite vėliau, bet 
inksto pranešame 
ookilis, kokio dar iki šiol 
sate matę.

Choras Dainuos LPTK 
Koncerte

Naujos Nares

Prie LKM Choro prisirašė 
Mildred čipiūtė iš Roselando 
ir sugrįžo sena dainininkė 
Ann Tilvikis. Labai smagu 
gauti jaunų merginų i Chorą. 
Mūsų choras šuoliais auga; 
veik Į kiekvienas pamokas at
eina naujų dainininkų. Mums 
jų Tr reikia, ypatingai dabar, 
kada v pradedame mokintis 
nauj operetę. Senieji nariai, 
pasirūpinkime atsivesti po 
naują narį Į kitas pamokas.

WITH A

5 TH
PLY

1/ MORE
'O MILEAGE

Other Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

Hera’t your solution to the tire short
age. Everything you get in other tiros 

-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money .. • 
this is itl

• The Greatest Velue Your Tire Ration Certificate cm buy

TIRES
Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. t 

gausite naujų 5 ply tajerų. E V. 7-3^48'

- i niekad nemirštą savo natu- 
. ralia mirčia, dėl senumo, 
į Štai vienas tebėra nuvirtęs 
i milžinas, bet jis vis tebegy- 
: vena, įsikibęs šaknimis į 
' žemes. Bent keliose vietose 
' iš liemenio išaugę ir sulin
dę žemėn šaknys, pagalbi
nės šaknys. O iš viršaus 
šauna viršun gajūs sodrūs 
medeliai, atžalos, ir visa ta 
miela šeima auga sau 
miai, bujoja...

O štai didokas medis 
svyręs, bet nenuvirtęs: 
spyręs į didesnius
draugus, ir tie padeda jį iš-

Atsakiau, kad smetonaciai 
išnyko Philadelphijoj, nieko 
neveikia, nėra nė kas rašyti 
apie juos. O kodėl apie “dū
šių” ganytojus neparašyti, o 
rašyti yra kas? — vėl klausia. 
Tai, kad aš 
turiu, nieko 
kiau. “Tai 
papasakosiu

Mrė mano kaimynas, su ku
riuo sykiu augom Lietuvoje. 
Reikia teikti paskutinis patar
navimas, palydėti Į amžinus 
“namus.” Kad mano mirusio 
kaimyno “dūšia” lengviau pa
siektų dangaus karalystę (nors
velionis netikėjo) pakviečia-Į 
ma trys kunigai i namus. Trys 
kunigai bažnyčioj atnašauja 
gedulingas mišias; tiek pat 
palydi Į kapus, už ką gauna 
riebiai apmokėti.

Bot to jiems dar negana. Iš 
mažo palydovų būrelio, laike 
mišių, darė specialų rinkliavą.

Mums Lietuvoj kunigai sa
kydavo, kad per mišias neva
lia nieko mislyti, tik paskęsti 
maldoj ir garbinti Dievą. O 
čia tikras kermošius. Pačioj 

priešvozniausioj

graibstos? p0 kišenius skambu- 
? seimą, gi- 
liūdi. Karš- 

vclionio šie-
minės

o

pa- 
įsi- 

savo

ką gali. Viršutinis jo šonas 
eina vis storyn ir storyn ir 
tvirtyn. Kasmetiniai žie
dai iš viršaus daug platesni 
ir mėsingesni už žemuti
nius. Tuo būdu medis savo 
pastangomis lengviau pajė
gia išsilaikyt ir tiestis vir
šun.

(Bus daugiau)

Teheran. — Irano val
džia paskelbė, kad jai pavy
ko suimti kurdų sukilėlių 
vadą. Kadangi kurdai buvo 
pasiskelbę nepriklausoma 
respublika, tai galimas 
daiktas, kad tos respublikos 
galvai Ghazi Mohamed gal- 
Ya būs nukirsta. • x i

—rinkliava, biznis. Sarmata ! _ 
štai dar pora atsitikimų, v 

Keli mėnesiai atgal mirė vie- B 
nas po kitam, gyvanašlis ir se- | 
nas jaunikaitis. Pirmasai, ka- B 
da buvo gerokai pasiturintis 
žmogus. Bet kada moteris jį 
paliko, iš piktumo pragėrė vi- Į 
są turtą. Amžių baigė bied-' 
nai. Nors jis bažnyčios nelan-l 
kydavo, bet mirus vistiek nu-; 
tempė dėl mados. Vienas ku
nigas tylomis, skubiai atkalbę-į 
jo mišias, be vargonų, be ek- : 
zekvijų. žvakes, degė tik dvi. j 
Mat, beturtis, nėra pinigų, Į 
nėra ceremonijų ’

Bet kas kita su senu jauni
kaičiu. šis gyvendamas buvo 
labai šykštus. Turėjo savo na-1 
me IĮ trijų ar 
tančiu doleriu ____
pinigų banke. Kai jau 

j rengėsi išsikraustyti 
I griešno kūno, tuo j ir 
! prisistatė patepti padus, 
“dūšia” slidžiai! skristų 
gun. Pasėkoj to, ligonis 

| turtą užrašė kunigams — 
j prašau, bažnyčiai.

Jam mirus, laidojimo 
no.) patarnavo trys kunigai. Iš 
namų, bažnyčioj ir Į kapus. 
Prie didžiojo altoriaus degė 
visos žvakės, rodos 22, (o tam

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

-* ''■i ~ ~

• daugiau tūks-ĮI 
vertės ir kick I j

“dūšia”

kad 
dan- 
visą 
atsi-

die-

pigai ir vargamistra giedojo 
ekzckvijas. Grojo vargonai, iš
kilmingai atnašaujant mišias. 
Atrodo, kad kunigu Dievas— 
tai doleris. Yra doleriu — iš
kilmingas patarnavimas, nėra 
pinigu — mizernas patupčio- 
jimas.

Išklausęs šių pasakojimų, 
gavęs mirusiųjų vardus ir pa
vardes, patikrinau pas kaimy
nus ir dalyvavusius laidotu
vėse, kad viskas taip buvo, 
kaip tas žmogus pasakojo.

Senuolis.

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE

Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.

LAISVĖS ADM.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

» Brooklyn, N.'-Y.
r Telephone EVergrecn 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

H

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

il'ii i.i.M. fa. ■»■■■»■ Win "■ M1 mil.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gr abortus
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.
M'ttmWK.WJL • • »W t WUrMTP »• 'm* » '/» r i

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas E V. 4-8G98

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St Hicksville, L. I., N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 

kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ii’ bendrai' linksma atmosfera. . 

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- « 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sy šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

Laidotuvių 
Direktorius
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sa\o gyvenini0BT 17 • ■ 1B !sa\o gyvenini* nebuvo matenCW Kensington, ra I sviesto! Ir kaip pamatė krau- KRISLAI
duonos.

Gruodžio 8 d. įvyko SLA 
192 kuopos susirinkimas Tai 
buvo metinis susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta kuopos 
naujoji valdyba. Viskas gerai 
praėjo.

Bet buvo pakviesta ponia 
Bartkunienė pasakyti prakal
bėlę. Matai, jinai yra neseniai 
atvykus iš Vokietijos. Ji buvo 
pabėgus iš Lietuvos su hitle- j 
rininkais. Vokietijoje ■ 1 
saiko Amerikos kareivi lietu-1 
vį A. Bartkų ir apsivedė. Pas-1 
kui, kaip ir visos nuotako.: 
vyko į šitą šalį.

Tad visiems buvo žingeidi! ■ 
išgirsti, ką jinai pasakys apie 
Lietuvą. Na, jinai ir priplepė
jo visko. Pirmiausia, sakė, i 
kaip atėjo rusai į Lietuvą, tai 
buvo nuplyšę, purvini ir labai 
durni. Girdi, kaip pamate 
sviestą, tai kabino su pirštais, 1 
nemokėjo, kaip valgyti, nes

Smetoningesnis Pienas, 
Kaipo Prieskonis Nancy

I tuvėse daug bundelių 
! tai ėmė, visas išpirko 
; džiaugėsi.

Dabar pagalvokime 
! tos pabėgėlės logiką.
i buvo visiškai nuplyšę, bet pil-
1 nūs kišenius turėjo pinig

ijo viską išpirkti. Gi žmo- 
kurie gyveno Lietuvoje, 

pasižiūrėti j tuo.?, 
pirkti negalėjo, 
iš ko! Ir jiems, 
širdį skaudėjo, 

.im-ii su- | vjs]<0 j)eį g-autj nega- 
Vilioti)..

j įima.
Paskui ponia Bartkunienė 

' -akė, kad Lietuvoje buvo ro-
us, o Amerikoje yra dangus. 

Bet, žinoma, jinai nepasakė, 
kam prie Smetonos Lietuvoje 
buvo rojus, tačiau galima su- 
orasti. Ji pati, Kaune gyven
dama, dirbo raštinėje, o jos 
tėvas buvęs kokiu ten ponu. 
Tad aišku, kad jiems buvo ro
jus, bet ne Kauno 
arba paprastiems 
kams, kurie turėjo 
(lėlius Smetonai
nors ir patys nevalgę būtų. O I gillima pajSjpelnyti! 
jeigu taip nedarys, tai žinojo 
kas bus: bus išmesti ant gat 
ės.

Pabūgus iš Lietuvos su hit-] j 
!erininkais, ponia toliau paša-1 
kojo. Girdi, rusai važinėjo pdj

apie

Žinios iš Lietuvos St Petersburg, Fla HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I u U5> 
j Talė,
nes, 
galėjo tiktai 
daiktus, bet 
nes neturėjo

Į aišku, labai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kurie yra tos baisios nelaimės 
kaltininkais. O kaltininkais yra 
miesto valdininkai ir kapitalis
tiniai lupikai. Jie atsako už 

;r' tuos baisius laužynus, už tą
Į susikimšimą, už neapsaugoji
mą žmonių nuo panašių gais
rų. Gerasis Dievas juos turėtų 
bausti pekla. Už juos, tuo bū
du, kunigai turėtų melstis ir 
prašyti 
ant jų.

Dievo susimylėjimo

bole lošimas Ameri- 
labai mylimas spor- 

Baseball,” “football,” 
rungtynės

Visoks 
k oje yra 
tas.
“basketball
traukia minias žmonių.

Prieš tai, žinoma, nieko 
galima sakyti. Sportas yra 
lis kultūrinio žmonių 
m o. Geras, gražus,
sportas suteikia žmonėms ge
rą poilsi ir didelį malonumą.

su-

ne- 
da- 

pakili- 
švarus

Nancy taip mėgsta 
smetonlngesnį Golden' 
tai Mrs. L. S. Biėrds. 
Rd., Plandome. N. Y., 

jį kiekvienam pavalgio

Kadangi jos
Borden’s
Crest Pieną.
69 Woodedge 
turi taupyt , 
baigimui.

Jeigu aš taip nedaryčiau.” sako 
Mrs. Bierds, “tai ji taip daug jo 
gertų, kad nieko kito nenorėtų. Bet 
aš džiaugiuosi, kad jis jai taip patin
ka, nes aš žinau, kad jis taip labai 
maistingas.” ♦

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O jei
gu Borden’s, tai TURI būti geras!

GOLDEN CREST MILF
Vitamin D • Homogenize^

žmonėms, 
darbinin- 

mokėti di- 
mokesčius,

<auiio gatves sunkvežimiais, 
inko žmones ir vežė j stotį, 
r .jinai nuėjus pasižiūrėti. Bet 

:os, žinoma, nelietė, nevežė! 
’totyje, girdi, žmones kimšo 

gyvulinį vagoną, vagonas i 
uvo pilnas stačių. Paskui juos ■ 
ežė 7 dienas ir naktis, ne-

SIUVĖJŲ
Keikiu. .r> Dienų Savaitė 

Nuolatinis Darbas
PUIKIAUSIA ALGA

STAR CLEANERS & DYERS
12-56 150th St. Whitestone, L. I.

Telefonas: FLUSHING 3-5781
(289)

IŠKELTI DARBO 
TRŪKUMAI

Gražiai išpuoštose Vil
niaus autotranpsorto konto
ros raudonojo kampelio pa
talpose įvyko profesinės or
ganizacijos ataskaitinis rin- 
kiminis susirinkimas. Jame 
dalyvavo 82 nuošimčiai šios 
įmonės dirbančiųjų. Visų 
veiduose matėsi rimtis ir 
susikaupimas.

Vietos komitetu pirmi
ninkas savo ataskaitiniame 
pranešime stengėsi išnagri
nėti visą vietoj komiteto 
darbą. Jis nupasakojo, kaip 
vietos komitetas vadovauja 
socialistinėms lenktynėms, 
mobilizuoja mases į kovą 
už stalininio penkmečio pla
no įvykdymą. Įmone rug
sėjo mėn. gamybinį planą į- 
vykdė 121,8 nuošimčiais, Y- 
pač tenka atžymėti darbo 
žymūnų šoferių pavyzdingą 
darbą. Grigorevičius trečio 
ketvirčio planą atliko -319 
nuošimčiu, Kazakevičius —
157 nuoš., Bagdonavas —
158 nuoš., drg. Limanskis— 

1146 nuš. Ir dabartiniu metu
i užduoti kasdien 

yra 15 
iš dienos

spartuolių susirinkimai vi
siškai nebuvo daromi. Kul
tūrinio masinio darbo komi
sija silpnai dirba, nepopu- 
liarizuoja sieninėje spaudo
je spartuolių darbo metodų, 
nerengia sistemingai * pa
skaitų ir pranešimų.

Po revizijos komisijos 
pranešimo prasidėjo akty
vios diskusijos.

Dispečeris iškėlė kultūri
nio masinio darbo komisijos 
esminius darbo trūkumus. 
Nepaisant vietos komiteto 
nutarimo, dar iki šiol neor
ganizuoti politinio lavini
mosi rateliai. Laikraščiai į 
raudonąjį kampelį pristato
mi labai pavėluotai. Retai 
rengiami pietų pertraukų 
metu kolektyviniai laikraš-

POLI8IUOTOJAI LEMPOM STIEBŲ 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

STADLER & NEUWIRTH 
40-3C 22nd Street, Long Island City. 

Queens Plaza Station.
' (289)

STALIAI-UžBAIGeJAI
PATYRĘ

PRIE UŽBAIGIAMOJO 
DARBO TELEVIZIJOS

/ IMTUVAMS. 
KREIPKITĖS 

PERSONNEL DEPARTMENT 
ALLEN B. DUMONT 
LABORATORY, INC.
1000 MAIN AVENUE 

CLIFTON, N. J.
(290)

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS

PENSIJOS PLANAS 
MEDIKAMS APRŪPINIMAS 

POMIRTINĖS APDRAUDA
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS j

NELAIMĖS IR SVEIKATOS APDRAUDA f 
SIETU MOKESTIES SKIRTUMAI • 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMID CO.

Šoferis Jermakovas nusi
skundė, kad administracija 
dar iki šiol neišmokėjo šofe
riams darbo užmokesčio už 
rugsėjo mėnesį. Buhalterija 
iki šiol dar nesutvarkė iš
dirbio normų apskaičiavimo 
tvarkos. Toliau jis nurodė, 
kad garažo stogas neuž
baigtas remontuoti, nėra į- 
rengti apsaugos tinkleliai 
ir, pompuojamiesiems žie
dams išsprūdus, gali įvykti 
nelaimingi atsitikimai, o 
vietos komitetas į šiuos rei
kalus neatkreipia jokio dė
mesio.

Šoferis Malkenis nurodė, 
kad nors įmonė kuru ir ap
sirūpino ir krosnys gara
žuose pastatytos, bet jos ne
kūrenamos, ir mašinoms į- 
šalus jų užvedimas užima 
labai daug laiko. Todėl ir 
būna nereikalingi prastovė
jimai. Malkenis pažymėjo, 
kad ventiliacija kalvėje, a- 
kumuliatorių krovimo bei 
litavimo cechuose nesutvar
kyta, trūksta vaistinėlių, ne 
visi langai įstiklinti. Esant 
nepatenkinamoms darbo są
lygoms, nukenčia ir darbo 
našumas.

Visiį kalbėjusių draugų 
pasiūlymai buvo įrašyti į 
susirinkimo nutarimą, ir 
profesinės organizacijos na
riai pavedė naujai išrink
tam vietos komitetui nuo- 

I lat kontroliuoti šio nutari
mo vykdymą.

J. Pilypaitis.

Deja, prie sporto, kaip ir 
I prie kiekvienos progos, kur 

, kaip, mu- 
sės prie medaus, limpa rake- 

’1 tieriai. štai dabar iškilo bjau- 
| rus skandalas futbolus sporte.

'i j Kas nors ką nors papirko, kad 
’ | viena kuri komanda pralaimė- 

; tų. Kai žmones, žiūrovai, ma
ne, kad ten, lauke, jauni vy-’ jįe savo 
i ai iš peties ir iš širdies rodo j 
savo gabumus su futbole, tai : 

jų, būdami papirkti, ty
nė ten žiūrėjo, kur reikia, 
ten bėgo, kur reikia, ne 
stovėjo, kur reikia ir pra

laimėjo !

Gera

i eia
i
i ne
i ton

iavė nei valgyti, nei lašo van- 
lens.
os gilumą ir pristatė prie snū
dų darbų, prie kurių gal ir 
dabar tebedirba.

Na, dabar įsivaizduokime. 
Kaip žmogus gali dirbti sun
kų darbą tiek iškankintas? 
Juk jis galėjo numirti ant ke
lio. Betgi pabėgėlė sakė, kad 
tie išvežti gal ir dabar tebe
dirba !

Ir, girdi, nuvežė j Rusi-

sai durni. Guvienė. paklausė, 
kaip gali jie -suvaldyti tokią 
didelę šalį, jeigu jie yra ne
mokyti? Pabėgėlė atsake, 
“suprantama, ne visi nemo
kyti.” Vadinasi, yra taip, kaip 
visose šalyse, yra visokių žmo
nių, mokytų ir nemokytų.

Kuopos Narys.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinamo aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
196 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDĖLIS
•
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio no ti 
apsaugosi kūną nuo slogu ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervčdu.

atiduoti teismui, 
kaip visi puikiaiBet ir teisme, 

žinome, dažnai daug garsiau 
kalba doleris, negu tiesa ir 
sportiška dorovė.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St.
BROOKLYN, N. Y.

TeL SOuth 8-5B69

Lietuviškas

IRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklvi

Warner’s Plant
pagalbi-

viršija. Įmonėje 
spartuolių, diena 
jų skaičius auga.

Suorganizuotas 
nis ūkis, kuris aprūpina į-
mones valgyklą maisto pro
duktais ir iš dalies dirban
čiuosius daržovėmis bei bul
vėmis. Vietos komiteto ini
ciatyva suorganizuotas dir
bančiųjų aprūpinimas kuru 
žiemai.

— Tačiau nepaisant tų 
pasiekimų, — pažymėjo 
vietos komiteto pirminin
kas, — mūsų darbe yra dar 
gana didelių trūkumų ir 
spragų. Vietos komitetas 
nepakankamai vadovavo 
profesinės organizacijos or
ganizatoriams, neteikė jiem 
praktiškos pagalbos.

Buvo retai šaukiami ga
mybiniai pasitarimai, o

Joseph Garszva
♦

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. V.

Tol. EVergreen 8-9770

Hartford, Conn. — Wm. 
Maddon, 22 metų, nukrito 
žemyn iš ketvirto aukšto ir 
neužsimušė. •

visus iš- 
saulėtoj

nuo par
Kenneth

70 metų.

Linden, N. J.
Public Service 34 Dusas Nuo Elizabelii 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės į Konipanijos 
Employment Ofisą 

'Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

(294)

i

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
narn, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 
$2.00, už 1000 
apmokame.

2, Balanced 
atsibodo jums 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
Iš Veg. Broth galima 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir

f gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos; 5 

•tvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
01MB—Metro Sta., Dept. C, Los Angele, 55. Calif.

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
Jus ir 
sudarau su ame-j 
rikoniškais. Rei
kalui esant irj 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-' 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

K:ini|>n.i Broadway ii 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLemnore 5-6LOL

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

pa veiks
it ra javus

Stone

VS
y'f.

1 .yNk yiivS

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas^ ial<lotuve«

$150
Koplyčias suteikiam nemokama! 

vI*O0P daly»t> miesto
TeL Virginia 1-44IW

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

391-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-«342

sveika ir skani 
ar jauno, taipg 
apskritus metus, 
padaryti skanią K. VENCKUS

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
TeL Michigan 2-3123

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
skyr. rengia pabaigtuvių vakarienę 
ir sykiu Kūčių. įvyks gruodžio 21 d., 
8 v. v. 318 Broadway. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Kom. 287-288)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SUSTATYTOJOS
Mokestis nuo valandų, prisideda bonai 

už spartumų.
UNIQUE ART MFG. CO.

200 WAVERLY AVE., NEWARK, N. J.
(291

Kenneth Murray Prakalbos
Pačiame viduryje miesto, 

prie centrąlinio pašto, vienas 
skersgatvis nuo Centralavnės, 
tarpe ketvirtos ir trečios gat
ves šiaurinėj pusėj yra miesto 
parkas, kuris užima apie še
šias hektarus žemės plotą.

Prieš 50 metų toj vietoj bu
vo žuvininkų kaimelis ir že
mė priklausė tūlam , William 
Kenmuir. Išsibudavojus mies
tui, ponas Kenmuir atidavė 
žemę miestui dėl parko, kurį 
pavadino jo vardu—Williams 
Park. Dabar jis yra puošniau
sias parkas dėl publikos ir 
atostogautojų pasilsėjimo vie
ta. Parkas turi puošnų pavili- 
joną su didele estrada ir gar
siakalbiu. Iš antros puses įtai
syta moterų ir vyrų kamba
riai. Per vidurį parko fontanas 
su žuvim ir atsigerti vandenio. 
Parkas pilnas dangų remian
čių medžių — pahnų ir žydin
čių gėlių — poinsettia blos
soms. Yra šeši tūkstančiai sė
dynių. Parkas pilnas visokių 
paukščių, balandžių ir vove- 
riukių. žmonės atsineša viso
kio maisto ir grūdelių, prijau
kina paukštelius ir voveriu- 
kes, kad maistą imtų iš ran
kų, iš ko turi džiaugsmą ir 
užsiėmimą, o paukšteliam nė
ra reikalo rūpintis pragyveni
mo reikalais.

Nuo estrados kožną diena 
būna prakalbos ir koncertai, 
nuo trečios iki ketvirtai valan
dai po pietų, už dyką. Aišku, 
taikoma svečiams turistams iš 
šiaurės. Prakalbos demokrati
nio buržuazijinio turinio, bet 
kaip kada pasitaiko ir gerų 
kalbėtojų. Aš juos 
klausau, sėdėdamas 
vietoj.

Gruodžio 10 dieną 
ko estrados kalbėjo 
Murray, senukas,
Tema buvo: kokie yra Rusijos 
vadai ir miestai. Pamaniau, 
kad jis biaurios Sovietų Są
jungos pareigūnus, taip, kaip 
Hearsto'gazietos, arba Kelei
vis ir Naujienos. Bet K. Mur
ray pasisakė turįs kolegijos 
mokslą ir esąs kalbėtojas per 
pastaruosius 40 metų. Pir
miausia jis kalbėjo apie Mask
vos miestą, jo istoriją, kokiais 
metais įsteigta ir kieno buvo 
valdomas, bet dabar, sakė, se
ną Maskvą pamirškite, jos ne
liko nei pėdsako. Dabartinė 
Maskva yra nauja Maskva. 
Siauros gatvės išplatintos. Vi
si seni ir mediniai pastatai nu
griauti, o i jų vietą išbudavoti 
nauji puošnūs apartmentna- 
miai darbininkams. Išbudavo- 
ta nauji bulvarai ir parkai su 
žaismavietėmis. Raudono ji 
Aikštė su Lenino mauzolieju
mi. šaunus požeminis gelžke- 
lis (subway) 10 mylių, bran
gaus marmuro sienos, žodžiu 
sakant, Maskva, Sovietų Są
jungos sostinė, — Europos 
pažiba.

Karolius Marksas buvo 
mokslo vyras, parašė daug 
knygų ir kelis tomus “Kapita
lo,” jis padėjo fundamentą 
dėl socializmo - komunizmo. 

'Leninas buvo šimto nuošimčių 
revoliucionierius ir mokslo 
vyras, jis pravedė revoliuciji- 
nį perversmą Rusijoj, įsteigė 
Sovietų Sąjungą — darbinin
kų klasės diktatūrą po raudo
nąja komunistine vėliava. Sta
linas gal kiek ir mažesnis 
mokslo vyras, tačiau puikus 
oratorius ir labai sumanus va
das. Jis yra Raudonosios Ar
mijos maršalas, jo pastangom 
buvo parklupdyti naciai ir pa
imtas Berlynas.

Kalbėtojas priminė, ir Molo
tovą ir daug kitų Sovietų Są
jungos pareigūnų. Jo kalba 
nebuvo šovinistiška - keršinan- 
ti, bet šviesi ir švari, kaip tos 
dienos saulė. Klausytojų buvo 
prisėdę gal kokie trys tūks
tančiai. Visi senukai - senukės. 
Jaunimo kaip ir nepastebėjo
me. ^Pabaigus jam kalbą visi 
griausmingai plojo, reiškia, 
sutiko su jo kalba. Aš nubė
gau prie estrados ir pasveiki
nau jį. Kožną dieną jį pama- 

' tau parke, tai manau jo pa- 
' klausti, gal jis pasakys pra

kalbą temoj unijų ir negru,

■vž&tejfe- y

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant. 

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.
Kreipkitės:

VIEBROCK’S
40 South Main St., Freeport, L. I.

(W.i)

MERGINOS IR MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas 

LENGVAS SUSTATYMO DARBAS, 
SĖDINČIOM 

Valandos 8 A.M. iki 4:30 P.M.
GERA ALGA

CORD WAY PRODUCTS, 
INC.

36-20 38th Street, L. I. City. 
(Arti Northern Blvd.)

(Lengva pasiekti visomis subvėmis)
(290)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau geros moteries apsivei- • 

dimui, pageidaujama, kad būtų am
žiaus nuo 35 iki 50 m., laksva. Dėl 
daugiau informacijų, galėsime susi
pažinti laiškais. — G. A. B., 11059 
Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

Shenandoah, Pa
Draugė A. Naravicnė 

Ligoninėje
Mūsų gero veikėjo K. Nara- 

vo moteris Agota turėjo dide
lę operaciją 16 dieną gruo
džio. Ligonė jaučiasi gerai po 
operacijos.

Draugė A. Naravieuė guli 
Private Room 102, Good Sa
maritan Hospital, Pottsville,

Prašome draugų ir pažįsta
mų aplankyti sergančią drau
gę.

S. Kuzmickas.

, viet.

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 22 d., Liet. Salėje, 29 

Endicott St., 5 v. v. įvyks draugiška 
vakarienė. Rengia Kom. Partijos lie
tuvių kuopa. Svečiai galės skaniai ir 
ganėtinai pasivalgyti ir draugiškai 
galėsime pasidalinti mintimis apie 
komunistų partijos uždavinius ir tt. 
Geros gaspadinės gamina valgius, tai 
bus gera vakarienė. Tad skaitlingai 
dalyvaukime. — Partijietis.

(287-288)

ČEVERYKŲ GAMYBA
Washington.— Spalių mė

nesį Jungtinėse Valstijose 
buvo pasiūta 47 milionai po
rų čeverykų, tai 13 nuošim
čių daugiau kaip rugsėjyje.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dieĄrąštyie Lfiiftveje,

o negrai Flo-, 
ne kažin kiek

sakė: tas se

nes jis savo kalboj minėjo 
prezidentą Lincolną, kovotoją 
už negrų laisvę, 
ridoj tos laisvės 
turi.

Jonas Gužas
uis pasakė gerą prakalbą.

Rašant šiuos žodžius, gruo- - 
džio 12, oras šiltas, saulėta, 
kaip vasarą, žmonės maudosi 
jūroj.

V. J, Stankus.



Šeštas Pusi. Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Grund. 20, 1946

Ką Pasako Darbininkui Jo 
Laikraštis Per 1 Dieną

Prieš porą savaičių užsisa
kiau per Brooklyno Lietuvių 
Komunistų Kliubo narius ang
lišką darbininkų savaitraštį 
The Worker. Gale praeitos sa
vaitės (penktadienį) atėjo 
pirmas numeris. Aišku, norė
josi pamatyti, ką laimėjau už
sirašant. Atydžiai peržiūrėjau. 
Ir štai, ką tik tame vienam^ 
numeryje radau :

Kaip to laikraščio kores
pondentas be vargo surado sa
vininką bildingo. kurio griuvi
mas nunešė 38 gyvastis. Poli
cija i)- kitos Įstaigos, taipgi ki
tų laikraščių reporteriai sake 
“negalį jo surasti.” Plačiai ra
šo apie tą tragediją.

Rendų kontrolę — kas už 
ir kokie elementai prieš kon
trolę; ko tikimasi, ko reikėtų 
sekamame kongrese tuo klau
simu. Harlemo konferencija., 
Truman© leidimą statybos na
mų bile kam, neatsižvelgiant 
į veteranų reikalą.

švaros department© darbi
ninko mirtinai sutriuškinimą 
darbe dėl nebuvimo pakanka
mai darbo jėgų ir įrankių.

Veterano 
skurdo, 
darbo.

Maisto kainų kilimą praei 
tą mėnesi.

Moses vedima New Yorko apsidžiaugs, nes 
Miesto į Wall Strytą.

Krautuvių darbininku 
mokytojų streikus.

Civilių Teisių Kongreso 
veiklą už liaudies reikalus, 
prieš liaudies ėdikus.

Jungtinių Tautų seimą.
C h i n i j o s fašistinių jėgų 

veiksmus ii- kuo mos tam pri
sidedame.

Mūsų šalies valdžios užgyri
mas vergiškų sąlygų Puerto 
Rico. Taipgi svarbios žinios iš 
Colombia, Afrikos, Vokietijos.

tų: mūsų policijos depart men- 
to sukrėtimo New Yorke pa
matines priežastis: Melono 
plieno ir anglies viešpatiją 
Pittsburgh© ir kitur.

Ir radau reguliarius skyrius 
vai- 
per- 
kito 
me-

teatrų, sporto, moterims, 
kams. radio, filmų, knygų 
žvalgas ir daug, daug ko 
—viskas už $2.50 visiems
tams, 52 du numeriai (po 10 
centų ant standų perkamo 
laikraščio). Ir visą tai apsako 
įdomiai, prodarbininkiškai, tei
singai.

Patarčiau kiekvienam būti 
sau ir savo šeimai geru, už
rašyti tą dovaną jau pirm šių 

! Kalėdų. Arba užrašyti dova-
kūdikio mirtį išimoms giminei. Užrašyme jums 

veteranui bejieškant patarnaus bile vienas narys 
' Liet. Kom. Kliubo, kuris man 
i patarnavo. Pasimatykite su 
jais! Jie tuo pasimatymu irgi 

, sakėsi, pasi-
' žadėję gauti 50 skaitytojų, 

ir Priima ir atnaujinimus.

Scena iŠ Radio Citv Music Hali vaidinamo šventiškojo spektaklio “Nativity.” Le- 
onidoff’o. Spektaklis pakartojamas kalėdiniu sezonu jau 14-ti metai. Paremtas re
liginiais motyvais. Tai maždaug tas pats, kas pas lietuvius vadinama “berneliais,” 
tik padidinta ir pagražinta. Kita dalimi gyvųjų programos yra “Good Ship Holi
day.” Ir rodoma nauja filmą “Till the Clouds Roll By,” paremta Jerome Kern’o 
gyvenimu ir dainomis.

Banko Darbininkams | Gražioji “Vaivorykštė 
Pakėlė Algas I Atėjo i Williamsburg^

Dvi Pramogos Šeštadienio 
Vakarą

šio šeštadienio vakarą, gruo-ikų centrą, 190 Tompkins Ave., 
,io 21-mą, Williamsburgo netoli nuo DeKalb Ave.
is dvi pramogos, kurių vie- d r a u g i ško

paliečia visus, o

Kurių Pramoga
\ tena

( gal bos Teikimo Komiteto

draugiško-.šeimyniško

kimo.
ši pramogėlė

tei-

itliktas— kada nors
į koks darbas — mezgimas, siu- 
• virnas, taisymas, perrinkinėji- 
! rnas ar padėjimas sukrauti 
1 drabužius ar čeverykus LPTK 
į krautuvėj, 417 Lorimer St. 
I Taipgi kviečia abu komitetus 
;—nacionalį ir vietinį.

CIO Financial Employes į Neužmirštamoji tam, kas ją 
Guild Lok al as 96-tas skelbia : matė, Tarybų Sąjungos filmą 

The Rainbow” atėjo į pačių

Pasmaugęs Žmona už ■ CIO Šauks Apylinkių 
Atsisakvma Grizli

Tony Milazzo, 25 metų, gy- į 
venęs 5305 7th Avė., Brookly- 
ne, prisipažinęs pasmaugęs sa
vo žmoną Anną, 24 metų, jai 
pasisakius, kad pas jį negin
sianti gyventi, mylinti kitą.

Mrs. Milazzo dirbo Roth

Konferencijas
New Yorko Valstijos CIO 

. Taryba nutarė šaukti po visą 
valstiją apylinkių konferenci
jas, i kurias kvies visas susie- 
djjų organizacijas. Jų tikslas 
—gauti visuomenės paramą 
CIO programai, kuri abelnai 

"Fabrics Co., 1140 Broadway, būna visuomenės gerovės 
Brooklyno. Jisai buvo užsidė- programa, kadangi darbinin- 
jęs daržovių ir vaisių krautu- kų reikalai yra didžiumos gy
ve prie Woodruff ir Flatbush ve-ntojų. reikalais.
Avės. Jie buvo susi vedę prieš 
tris metus, bet jisai veik visą 
tą laiką buvo karinėje tarny- 

,boje. Po sugrįžimo, jo visa 
atyda buvusi sukoncentruota i centų fėrą.- 
išsidirbti biznį.

Prieš porą savaičių, susiba
rus, žmona išėjusi pas tėvus— 
taip jam sakiusi. Jis ją pasi
šaukdavęs telefonu, jos darba
vietėje, ir vis prašęs pasimaty
mo. Pagaliau, praeitą pirma
dienį, ji sutikusi. Už paskuti
nius pinigus, $450, jis nupir
kęs jai kailiniukus dovanų. 
Kailiniukus ji priėmusi, sma
giai pavakarieniavę, bet pas
kui, kaip pasakojo jis, pasisa
kiusi įsimylėjusi kitą. Tada jis 
nei nepajutęs, kaip sunėręs 
rankas aplink jos kaklą, o 
paskui pribaigęs virvute, ku
ria buvo surišta jos kailinių 
dėžutė.

Kūną jis parsivežęs namo, 
o jo brolis pašaukęs policiją.

Tarpe numatytos įstatym- 
davystei programos punktų 
yra:

Reikalavimas p a 1 a i k yt i

Joseph Benchat, 24 metų, 
areštuotas Yonkers. Jį kalti
na, kad grąsindamas “pišta-, 
lietu” jis apiplėšęs taksiką ant 
$3.60 ir privertęs iš Bronx 
parvežti į Yonkers. Bet tas 
“pištalietas” buvęs tik žaisli
nis.

DVI SOVIETŲ FILMOS
Dramatiška ir jaudinanti 
apysaka apie Nacį Kapito
ną ir Ukrainietę Moteriškę 
kvislingę, kuri išdavė savo

'THE RAINBOW”
Paimta iš Wandos 

Wasilewskos Knygos

Dokumentalė filmą iŠ Rau
donosios Armijos veiksmui 

laisvinimui
SEKMADIENĮ, 

GRUODŽIO-DEC. 22 
Lietuvių A. P. Kliubo 

Salėj e
280 Union Ave., Brooklyn 

Pradžia 4-tą vai. dieną
Rengia LW.0. Ukrainie
čių Federacijos Skyrius.

šio 
pasilin ksminimo 

pelnas skiriamas palaikymui 
Williamsburge (jau daug me
tų gyvuojančios New Yorke) 
Jefferson Mokyklos skyriaus.

Mokyklai patalpos ,'au su
rastos ii- baigiamos įrengti 13 
Graliam Avė. Kursai prasidės 
po švenčiu. Bet įrengimo iešos 
ir rend a reikalinga jau da
bar. Be to, net ir atidarius, 
darbininkų mokykla, imant 
darbininkams išgalimas kai
nas — tik po $1 už 8 pamo
kų kursą — be darbininku or
ganizuotos paramos negalės 
išsilaikyti. O darbininkams 
platesnis visko pažinimas bu
vo reikalingas visuomet, juo

gavęs aukščiausią pradinę al
gą finansinės srities darbinin
kams naujame kontrakte su 
Brooklyn Savings Banku, 975 
Bedford Ave.

Naujasis kontraktas paliečia 
41 darbininką. Vyriausi laimė
jimai yra: $35 pradinė alga; 

igeneralis pakėlimas algų 20 
s nuošimčių, $10 visiems uždir
bantiems mažiau $50 savaitei 
ir šešių nuošimčių
bonai. išmokami gruodžio 20- 
tą.

vienai dienai. Brooklyno uk- 
rainų organizacijos rodys ją

i šį sekmadienį, gruodžio 22-rą, 
! Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook
lyn©.

Pradžia 4 vai. po pietų. Pa
aukoję tik 50 centų, galėsite 
pamatyti tą nuostabų filmų

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Visu Pramoga
Tie, kurie nepriklausome 

pirmajai grupei, turėsime va
karą liuosą. Visi kviečiami nu
eiti i Williamsburg© darbinių-

Taigi, visi, kuriems darbi
ninkų apšvieta svarbu, kurie 
neturite užduoties būti LPTK 
vaakre, užeikite j darbininkų 
mokyklos naudai vakarą, 190 
Tompkins Ave.

L. K. N.

kalėdiniai kūrinį, kurio matymas per il
gą jo buvimą ant Broadway 
lėšuodavo virš dolerio.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRUS KONCERTAS
Alexander Kutin, direkto-! dainuos rusų liaudies dainas 

Russian Art 
i Singers, vadovybėje 
i Borodulia.
i Draugiškai,
! Alexander

Ork estros

irius Rusu Balalaikų Muzikalūs I Dora Bosher 
Draugijos rašo šių žodžiui ra-

: šė j u i sc karną už k vi eti m ą : ‘
Brangus Drauge,

Mes tikimės ii' vėl su jumis 
neužilgo pasimatyti — šį mc-

5 i tą, Town Hali salėje, 123 W.
43rd St.,

įstatymais nusta-■dienio vakare, gruodžio 2!. d.
minimum 65c I valandą.

New

Kutin, 
vedėja

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^ 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvienų dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTJ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 1-9612

V aisti jos 
tyti mokesties 
už valandą;

CIO atstovybės visuose 
'.varbiuose valstijos valdiniuo- 
•e komitetuose;

Liberalizuoti nedarbo ap- 
’raudų išmokesčius;

Teisės kolektvviai derėtis 
valdinių įstaigų darbininkams;

Steigti sveikatos apdraudos 
fondą;

Aukštesnių algų mokyto- 
ams ir kitiems valdiniams 
■arbininkams;

Padvigubinti valstijos pil
ky ras švietimui;

Valstijinės atleidimo iš tar
nybos mokesties veteranams;

Pasmarkinti kovą prieš dis
kriminaciją švietime, namų 
davime ir samdyme.

Tranzito Darbininkai
!

Gaus Kalėdaiti

čia išgirsite 
dešimt penkių 
laikų orkestrą,

Tony Milazzo, pasmaugęs 
Į savo žmoną, nugabentas į li- 

mūsų ketiirias-1 goninę. Jis bandęs nusinuody- 
kavalkų baia-iti dar pirm žmonos nužudy
si! kuria kartu mo.

 «  ________

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeig-a. * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

4-7082 Mes Pristatome WILSON $8.61 
TIKTAI!

Montrose Liouor Store, Inek '

7 NEW MONTROSE AVENUE
(kampas Broadway)

BROOKLYN

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. •

Te).EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9 12 ryte
1-- 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:
Peter Kapiskas

| ^ctcr 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lietuvoj gera gaspadinė, 
greta susiderėto “paviržio,” 
atleisdama samdinį namo pirm 
švenčių primesdavo ir “kalė
daitį” — kokį gabaliuką 
mėsos ar ko kito.

New Yorko tranzito 33 
tūkstančiai darbininkų šiemet 

i irgi gaus “kalėdaitį.” Bet ne 
būtinai dėl gerumo ar- blogu
mo šeimininkės. CIO Trans- Į 
port© Darbininkų Unijos Bo
kalas 100-nis jiems išderėjo 
atmokestį algos priedo, dapil- 
dymui to, ką iš jų nukniaukė 
pakilusios pragyvenimo reik
menų kainos.

T ems 33,000 darbininkų 
šiomis dienomis išmokama 
pusseptinto miliono dolerių.

Alvin J. Paris, 28 m., įka
lintas norėjus papirkti du pro
fesionalius futbolininkus, kąd 
jie psalaimėtų juos samdan-

naudai

Mėgiamiausių Rūšių

VYNAI, LIKERIAI IR SALDŪS
gėrimai

Pirkite Reisais ir Taupykite 
Priruoštame Pakus šventėm

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 2-9141

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Arti Graham Ave.)

Tel. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS




