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[drebėjimą Japonijoj praeitą | slaugės gydo sužeistuosius ]ajvuj tuojau apleist Dairen 
lšeštadieni žuvo daugiau ir stengiasi pastoti kelią ap-Į (])ainvj) ‘uostą; davė ' jam 
' kaip 1,200 žmonių. Sekma- krečiamųjų ligų plitimui, i t}|.‘ 99 minučių laiko.
dieni dar 10 sykių drebėjo Šaltis, alkis ir potvynių pa-i _____ 2____

Anksti.
A. BIMBA

tie, kuriuos hitlerinin- 
Lictuvos buvo prievarta 
Vokietijon.
tokiu Vokietijoje kaip

tiktai 
kai iš 
išvežę

Bet
ir nebeliko. Jie sugrįžo Lietu
von., Dabar Vokietijoje 
lietuviai yra pabėgėliai 
noriškai išbėgę su 
iš Lietuvos.

------------------------ Vladivostok. — Sovietu,
Tokio.—Neoficialiai skai-Iriems; gabena jiems maisto , vvriausvbe Įsakė atplauku

siam Amerikos kariniam

spauda apgaikli- 
ėja Amerikos lietuvius. Iš 

Lietuvos pabėgėlius Vokietijo
je ji vadina tremtiniais.

Tremtiniais vadinasi tie 
žmonės, kuriuos prievarta 
kas nors išveža (ištremia) iš 
jų gimtinio krašto. Tremti- ) GRIEŽTAS KARO STOVIS 

rvj„ ĮVESTAS INDO-CHINOJ Didžios _____
• . • • b. . I Saigon, Indo-China. —

jos pnminin 'as ai es ..., pran(įflzu vyriausybė ivedė1 v. . , , _ . , v. r j <. • • •
Wilson reikalavo vieniems karini apgulos stovi prieš |ciuo.iama. kad- per žemes | ir drabužių. Gydytojai ir 
metams sustabdyt bet ko- L .- J. x „. . , . , r , . kovojančius Viet Nam res-sava- kius algų jiriedus daabinm- . .. , T ■» 1,....] 1 . v. ] J publikos patrijotus, Indo-vokieciais i kams. Jis pripažino, kad . V, .•1 1 - « j I Chinoj.■ reikmenų kainos perdaug, 

Juos tremtiniais vadinti yra į pabrango. Kartu Wilsonas ! - 
a p ga vyst ė. klaidinimas 
rikos lietuvių.

Negraži Apagavystė.
Irgi “Lietuviškos” 

Pavardės.
Algos ir Pelnai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

LAISVE-L1BERTY
427 Lorimor St root, 
Brooklyn (I, N. V.

The Only Lithuanian Dull 
hi the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-3878

Pradėkime
Rašo

General Electric Co 
Reikalauja Visai

Kaip ten nebūtų, nariai vis
ką gausite, kas priklauso, tik

niekad 
svarbu, 
u žsi lai

Baisiai nesmagu

Minėtosios spaudos

Bet štai skaitau 
finansinę atskaitą 
“Laisvinti Lietuvai 
Pasirašo net du

■NmMmmmmL

truputį pavėluotai, 
jog suprasite padėti

apga
vystė tuomi dar nesibaigia. Ji 
eina taip toli, jog iškraipo, su- 
fušeriuoja tarptautinės orga
nizacijos vardą, kad paslėpti 
pabėgėliu pobūdi. Pavyzdžiui, 
Amerika (gruodžio 20 d.) ra
šo: “Jungtinės Tautos priėmė

Keleivyje 
kokio ten 

Komiteto.” 
iždininkai.

Štai jų pavardės: “Dr. Ant. L. 
Kapochy” ir “Adolph Namak- 
sy.”

Kiek jose rasite lietuvišku
mo? Kokie žmonės tąjį komi
tetą sudaro?

Amerikonai Gelbėja 500,000 Japonų 
Benamių, Žemės Drebėjimo Aukų

Ame- ’ galva didžiausio pasaulyje Demokratas Ragina 
elektriniu dirbtuvių trusto, c- v ’

: užreiškė, jog reikmenys tu
rėtų būti pabranginti trimis 
ketvirtadaliais nuošimčio už 
kiekvieną algų pakėlimo 
nuošimtį.

General Electric kompa
nija turi bent biliono dole
rių vertės užsakymų 

; metus ir pagamina antra
1 a % •• • 1 a a

i Per Žemės Drebėjimą Žuvo bei ĮSAKYTA AMERIKOS KARO 
n. • 7 r LAIVUI APLEIST DAIRENDingo apie 1,200 Japonų ___

Kompani jos Atsiima 
10 Kartų Daugiau už 
Algų Priedus

Washington. — Už kiek
vieną pridėtą doleri algos 
darbininkams fabrikantai 
ątsiėmė $10.60 daugiau, pa
brangindami savo dirbinius, 
kaip rodo CIO unijų centro 
apyskaitos. Jeigu būtų al
gos pakeltos tiek nuošimčių, 
kaip rugpjūčio mėnesį šie
met, tai visi Amerikos dar
bininkai per metus gautų 
$1,700,000,000 daugiau, bet 
pagaminamų daiktų kainos 
būtų išpūstos tuo pačiu lai
ku bent $18,000,000,000 dau
giau, jei būtų leista kompa
nijoms vykdyti jų taisykles. 
CIO sako, fabrikantai 1947

| dieni dar 10 sykių drebėjo 
i žemė japonų saloje Kyushu.
1 Oficialiai suskaityta 969 
žuvę ir 63 nežinia kaip din
gę. Sužeista bent 1,430, dau
gelis pavojingai. | plotą nuo Osakos didmies-! jU Vorfii

Daugiausia nuostolių pa-, čio iki Hiroshimos ir Kyoto. ™ ’dllŲ
I darė jūrų išsiliejimas dėl že-1 Labiausia nukentėjo Viduji- 
i mes drebėjimo dugne. Dėl! nes Jūros pakraščiai, ypač' 
: to kilę audringi potvyniai Wakayama pussalis, pieti-1 
! nunešė į jūrą bei sunaikino nėję Honshu salos dalyje, Į kongresmanų gamina suma- 
6,894 namus ir apnaikino. Awaji sala i 
11,023 kitus namus. Pusė! sritis šiauriniame Shikoku I ’
miliono japonų liko be pas-1 salos ruožte.

Įtogės. I Žemėje atsivėrė plyšiai i-
' Aštuntoji Amerikos armi-1 ki tūkstančio pėdų ilgio ir 

: to Naująją Dalybą pareiški- i ja Japonijoj ir japonų Rau- j pusės pėdos pločio. Žemės 
me, kurį Trumanas duos jdonasis Kryžius urmu pa-1 drebėjimas perskėlė ir ame- 
kongresui ir visai šaliai po 
naujų metų. Republikonai 
senatoriai ir kongresmanai 
daro spaudimą Trumanui, 

! kad jis toje savo kalboje 
pareikštų republikonų dik- Į

Trumaną Laikytis 
Naujosios Dalybos

darytas užteršimas gresia; n 1 pi • n 1 
epidemiškomis ligomis. | KcpuferKOHcll DŪIldyS

Didžiulės bangos užplūdo I *1 • l 
60,000 ketvirtainių mylių • 13ll3!kint Alfi[3S DUO 

v

Washington. — Demokra
tas seantorius Glen H. Tay
lor atsišaukė į prezidentą 

per Trumaną, kad nepasiduotų 
“milžiniškam spaudimui 

nizacijos, arba IRO, statutą. ” i tiek daugiau dirbinių, negu I republikonų pusės. t 
Ką reiškia “IRO”? Ręiškia laike karo.

“International Refugee Orga
nization.” Lietuviškai : Tarp
tautinė Pabėgėliu Organizaci
ja.

“Refugee” reiškia pabėgė
lis. “Exile” reiškia tremtinis.

Fašistinė spauda dažnai pri
kaišioja tūliems lietuviams jų 
pavardžių nelietuviškumą. Už 
tas pavardes jų nešiotojai net 
apšaukiami “rusais” arba' “žy
dais.”

Mes, žinoma, i tai mažiau
si dėmesio kreipiame. Pagal 
pavardę žmogaus mes 
nesprendžiamo. Mums 
ką jis dirba, kaip jis 
ko.

Laimingai Pagimdė 
Keturis Kūdikius 
Vienu Pradėjimu

1S 
pusės. Sen. I 

; Taylor ragina Trumaną I 
'remti prezidento Roosevel-|

Baltimore, Md..— Anglį- .tuojamą politiką naminiais
kė moteris buvusio Ameri-,ir užsieniais klausimais, 
kos Saržento Čalio Henno j 

\ Daugiau Cukraus po
tris berniukus ir viena mer- ’ ĮVInhi 
gaitę. Motina Dorothy I niePŲ
Henri gerai jaučiasi ir kūdi-1 --------
kiai esą sveiki. j Washington. *.......  ,

(Philadelphia. — Čionai- • Administracija paskelbė, !
tiniu “ketveriuku” tėvas Jo
seph Cirminello pareiškė 
nuoširdžius linkėjimus Bal- 
timorės ketveriukams. Cir
minello žmonai 1944 metais 
buvo išimti keturi kūdikiai 
per vadinamą cezarinę ope
raciją — pilvo perpjovimą. 
Bet visi sveiki gyvena.

CIO ekonomistai teigia, kad 
šiandien Amerikos kapitalistai 
gali lengvai pakelti savo dar
bininkams algas nuo 25 iki 30 > 
nuoš. be pakėlimo produktų 
kainų. Jiems dar liktų gražių 
pelnų ! 

Pasiremiant tuo ir matant, 
kaip kainos iškilo į padanges, 
organizuotieji d a r b i n i nkai 
ruošiasi reikalauti algų pakė
limo. Pirmosiose eilėse atsisto
ja ir vėl CIO unijos.

Kapitalistai neturi aigu-

i f * iz 1 11 * 1 1Slapta Arabu Armija priešBet ar sutiks pakelti be strei-1., « »
kų? Vargiai. Todėl tenka 1 Anglus-Zydus Palestinoj 
laukti naujų susikirtimų ir | ----------
streikų. ■ Jeruzalė. — Arabų vadas

M. Nimer el Hawari pašau- 
,, . T pranešti; savo tautiečius
Uetuvnj UteratCnos Drauguos slaptaja jo 
nariams, kad knyga “Prisike- "a 
Jusi Lietuva” nebesuspėjo iš- £• - -- -
eiti dar 1946 metais. Ji jau 
baigiama spausdinti, bet ją 
nariai gausite tiktai 1947 me
tų pradžioje.

Tame nekalta Draugijos 
valdyba. Susitrukdymas įvyko 
spaustuvėje. O spaustuvėje 
darbas susitrukdė todėl, kad 
neužtenka darbininkų.

Tas pats ir su šviesos 4-tuo
ju numeriu. Irgi ne iš mūsų 
kaltės šį numerį nariai gausite ; Valdybos nepyksite, 
tiktai pradžioje 1947 metų. 
Tiesa, žurnalas jau padarytas 
ir išvežtas iŠ spaustuvės, bet 
trukdosi apdarytuvėje. Ten 
darbo greitai negali atlikti.

POPIEŽIUS SMERKIA 
KLERIKALŲ PRIEŠUS 
Roma. — Popiežius Pijus, 

laike mišių ant šv. Petro 
bazilikos laiptų, pasakė pa
mokslą, smerkdamas prieš- 
klerikalinius laikraščius ir 
bendrai bažnyčios priešus. 
Suprantama, kad popiežius 
tuo pamokslu norėjo pastip
rint katalikų dvasią ypač 
prieš komunistus.

i armiją kovai 
prieš Angliją ir žydus Pa- 

j lestinoj. Jis vadina ir Ame
riką “apgavike.”

Washington. — Visa eile 
nublikonu senatorių ir

ir Takamatsu I nymus kongresui, kad išlei-I motais turės pusdešimto bi- 
stu istatyma uždraust mo-i Bono dolerių gryno pelno, 
kėt darbininkams už praei-ljeigu nebus tinkamai paku
tyje sugaištą laiką nuo fab-; t°s algos, 
rikų bei kasyklų vartų iki i----------------

I Anglai, Anot Bevino, 
Neina su Amerika 
Prieš Sovietus

ką nuo darbo iki išėjimo') 
bena-Į rikonų karinės valdybos rū- įpro dirbyklos vartus.

Jie nusigandę, kad unijos Į 
-------------------------------------------- užvedė bylas, reikalaujan

čias atlyginimo už taip su-

siuntė gelbėtojus ___  ____ v ______ __ ...
miams ir pavojuje esan-lmų sienas Shikoku saloje.

LINKIME LINKSMU KALĖDŲ 
LAISVĖS SKAITYTOJAMS! ko, tokie atlyginimai siektų 

bilionų doleriu. j
administracija, kūne Jums laimingai ir '

ir spaustuves dar- linksmai praleisti Kalėdinės Rusu-Angly PrekybąLa išveš 
i redakcija ir 
Į Liniukai Kalėdų proga svei- j šventes! 
j kiną visus šio dienraščio U . " 
i skaitytojus ir rėmėjus. Lin-įeina.

Kalėdų dieną I^a < \ e ne s I Mainais Vokietijoj

London.— Užsieninis An
glijos ministras Bevinas per 
radiją atsakė tiems darbie- 
-čiams seimo nariams, kurie 
kritikuoja anglų valdžios 
susirišimą su Jungt. Valsti
jomis prieš Sovietus. Jisai 
pareiškė, jog Anglija nesu- 
rišus savo politikos su Ame
rika. Bevinas sakė, kad 
Anglija “gana” bendradar
biaujanti su Rusija. Angli
ja, girdi, “yra pusiaukelėje 
tarp Rusijos ir Jungtinių 
Valstijų kas liečia geografi
ją ir gyvenimo kelią.” Kar
tu Bevinas reiškė pasitenki
nimą Keturių Didžiųjų de
rybomis.

Berlin. — Paplatinta pre- 
i sovieti

nės ir angliškos srities Vo
kietijoje. Sovietai siųs ang
lams maisto ir medžiagų, o 

; anglai sovietam — 
ją prieš greitą lenkų ka-‘ gumų, plieno ir kt. 

riuomenės s u g r ąžinimą, ----------------

— ’yj^iIndo-Chinai Puola Prancūzus k;ba maina*a tar»
jog nuo 1947 m. sausio 1 d. 
bus leista naudot ekstrinę 
(spare) štampą 53 pirkti 
penkis svarus cukraus. Ta 
stampa tiks 3 mėnesiam.

KU KLUX KLANAS 
PAGERBIA MIRUSĮ 
SĖBRĄ TALMAGE

Atlanta, Georgia. — Fa
šistinė K u Klux Klano or
ganizacija pastatė puikų 
gyvų gėlių vainiką prie 
Eug. Talmage’io grabo rū
muose Georgijos valstijos 
valdžios. Talmage, kukluk- 
sų bendradarbis, buvo iš
rinktas gubernatorium ir 
būtų užėmęs tą vietą po 
naujų metų, bet mirė. Rin
kimų kampanijoj jis šaukė 
baltuosius neleist negrams 
balsuoti. Dabartinis demok
ratinis gubernatorius Ellis 
Arnall, pagal Georgijos 

stoti i konstituciją, turėtų ir toliau 
eiti gubernatoriaus parei
gas iki 11948 m. rinkimų. 
Bet kukluksai mėginsią pa
kelt Talmage’io sūnų Her
maną Į gubernatorius.

bos Angeles, Calif. —Že
mės drebėjimas pakratė pie
tiniai vakarinę Los Angeles 
miesto dalį, bet jokių nuos
toliu nebuve. fc t

Tokio. — Nė vienas jankis 
nenukentėjo nuo žemės dre
bėjimo Japonijoj.

Tikime, 
antir

ir ragi-

Ir Kai Kur Įveikia Juos
Varšava. — Anglija buvo 

atsiuntus naują įspėjimą 
Lenkijos valdžiai, kad turi 
būti duota pilna rinkimų

I laisvė “visoms demokrati- 
I nėms partijoms,” pagal 
Krymo ir Potsdamo konfe
rencijų tarimus. Lenkų val-

■ džia atsakė, kad jos pa
skelbtas rinkimų įstatymas 
užtikrina rinkimų laisvę. 
Sykiu Varšuvos valdžia pa
brėžė, kad jinai daugiau 
neis į “jokias diskusijas” su 
Anglija dėl rinkimų. Lenkų 
vyriausybė, iš savo pusės, 
nurodo sekamus Anglijos 
nusikaltimus prieš minimas 
konferencijų tarimus;
Kaltinimai Prieš Angliją 
Anglija globoja ir finan

suoja buvusios užsieninės 
lenkų valdžios narius Lon
done, nors jie “kursto tre
čiąjį pasaulinį karą.” Ang
lų valdžia laiko juos savo 
patarėjais.

Anglija pasilaiko lenkų 
kariuomene ir leidžia buvu
siąją! lenkų valdžiai eikvoti 
Lenkijos pinigus ir kitas 
brangenybes.

Anglai negrąžina karinių
Lenkijos laivų. Anglija sa- i žo Potsdamo ir Jaltos šutai;-1 
vo pinigais remia kampani- tis.

auto.
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kaip kad reikalavo Poyda- KOMPANIJOS ŠAUKIA 
mo konferencija tarp ketu-'
rių didžiųjų talkininkų. NUŠLUOT DARBO

Anglija sauvaliskai suma-j-....... Trl£>rif< 
žino vokiečių priėmimą iš [ UINIJŲ lEluLu 
Lenkijai pripažintų žemių 
į anglų valdomą Vokietijos' 
sritį Washington. — Naciona- 

lės Fabrikantų Sąjungos 
, . ... . . metinio susirinkimo proto-kaiba ap>e rinknnų laisvę! ko)ai rod()> k;(d jie d.u.ys 
Lenkijoj, ji tupi mintyje y-1 kuQ (jįj^iausio spaudinio 
palengva tas St. Mikolaici-, kongl.esui> r e . k aiaudami 
ko valstiečių paitijai. 0 ;tuoįau panaikint Wagnerio- 
enkų vyriausybe sako, jo_g Darbo Santykiu Įstatyma ir 
teismai Varsavoje įrodė,; *
kad tii “valstiečių” 
bendradarbiauja si 
kais fašistais - teroristais 
Pastarieji gi žudo dabartį' 
nes valdžios narius, jos rė' 
mėjus, žydus ir kt.)

GENEROLAS RAGINA 
DAUGIAU ATOMINIU 

BOMBŲ GAMINTI
Washington.— Generolas 

Anthony C. McAuliffe ragi
no Ameriką daugiau atomi
nių bombų gaminti ir krau
ti jas į sandėlius. Jis spėjo, 
kad vienas netikėtas atomi
nių bombų smūgis “galėtų 
nusvert busimąjį karą” A- 
merikos naudai.

Tuo tarpu prašome 
namo narius jau pradėti mo
kytis 1947 motų duokles. Ne
laukite, neatidėliokite. Pasi- 
mokėkite pačioje metų pra
džioje. Jums bus ramiau ir or
ganizacijai bus sveikiau.

- , . j vartot federalių teismų 
vadai 1 (jrausmės . indžionkš i n u s 

’prieš unijas ir streikus. Fa- 
; brikantų Sąjunga, ypač “į- 
! takingoji jos mažuma”, 
įspirs r e p u b 1 i k o n ų 
j v i e š p a t a u j a m ą kon- 
1 gresą atšaukt ir .d a r b o 
valandų įstatymą, išleistą 
1938 m. Šis įstatymas nusa-

■ kė 40 valandų kaip pamati
nę darbo savaitę ir nustatė, Rimuose Bilbo šaukė neleist 
jog už viršlaikius, turi būtiįnegram balsuot ir susitepė 

1 mokama pusantro karto ; kyšiais.
tiek kaip už reguliares va-----------------

BelgradT-TjūgoJavai sa-1landas' ! TURl
ko, Amerika ir Anglija lau-i---------- ‘ . lK

Esą nuslopinti Venezue- Saigon, Indo-China.
i los sukilėlių likučiai. Pranešama, kad Viet Nam 

i respublikos patrijotai kovoj 
prieš francūzus vartoja ir

i tankus. Tai esą likę nuo iš
simušė iš apsupimo. ,on mieste užmušę kelis 1 lekia į Indo-China. Jis ban-1 vytų japonų tankai.

Kovodami už visišką savo Išimtus Viet Nam patrijotų. dys sustabdyti mūšius, bet' 
krašto nepriklausomybę, j (Paryžius. — Francijos . “neapleisti francūzų teisių” 
Viet-namiečiai ypač smar-j komunistai seime stoja už I tame krašte. Pirm Antrojo 1 • • — TT* 1 Tk T 1 <1 • 1 ' T • • i -r 1 • *

ELLIOTT ROOSEVELT 
MATĖSI SU STALINU 
Maskva. — Prezid. Roosc 

velto sūnus Elliottas Roosc- j 
veltas kalbėjosi su Stalinu;! 
žada grįžt namo per Kalė 
das.

LENKIJA SAKO ANGLIJAI, “NES1K1ŠT Į RINKIMUS!”
Saigon, Indo-China. — 

Viet Nam respublikos pat
riotai, Indo-Chinoj, papla- 
tino savo žygius prieš fran- 
cūzų kariuomenę. Viet-na- 
miečių apsupti, francūzai 
Vinh mieste buvo priversti 
atiduot ginklus. Keliose ki
tose vietose francūzai pra-

kiai atakuoja francūzus 
šiaurėje ir kai kur perkirto 
jiems susisiekimus. Hanoi 
mieste jie nukovė bent 50 
francūzų, o francūzai Saig-

„ %

• ' k. . , . -i .11 J AĮ;i

Fašistuojąs Bilbo Būsiąs 
Priimtas į Senatą

Washington. — Senato
rius Thomas pranašavo, kad 
fašistuojąs Th. Bilbo bus 

i priimtas į senatą, nors rin-

NEBŪSIĄ “BALTŲ 
KALĖDŲ

Viet Nam respublikos ne-Į pasaulinio karo Indo-China Oro biuras spėja, jog 
priklausomybę ir bendra-i buvo visiška Francijos kolo- daugumoje Jungtinių Vals

tijų Kalėdose nebus sniego, 
kitaip sakant, nebus “Baltų
jų” Kalėdų.

darbiavimą su Francjja. į nija.)
Užjūrinių Francijos žemių ----------------
ministras Marius Moutet ORAS.—Būsią giedra.

OnflM
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Mississippi senato- 
Knost liudijo, kad

Vis daugiau ir daugiau sunešama parodymu reakcinio 
riaus Theodore H. Bilbo nenaudai. Kairėj matomasis B. L. 
jis davės $3,,750 Bilbo’s buvusiam sekrę toriui E. P. Ter"y pavartoti rinkiminei 
akmpanijai, bet vėliau sužinojęs, kad tie pinigai nevartoti tam tikslui. Terry 
sakėsi sergančiu, bet atvyko liudyti senatinei komisijai, tyrinėjančiai Bilbo.
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Ar Bus Amerikoj Bedarbė?
Kada mūsų šalyj dar daugelio dalykų nespėjo po 

karo pagaminti, kuriems yra pirkikų, tai atrodo, kad kei
stas tokis klausimas. O vienok, apie būsimą nedarbą jau 
kalba ir Mr. Trumanas. Jis mano, kad dar 1947 metais 
nebus bedarbės, bet už 1948 metus jau netikras.

Tar/bų Sąjungoj žymus mokslininkas E. Varga nu
mato didelį Amerikoj nedarbo krizį. Jis mano, kad da
bartinis “gerlaikis” — “bum”, tai yra nenormalis — karo 
išdavas. Ekonomistas Varga atžymi, kad pirm Antro pa
saulinio karo Amerikoj buvo kelių metų nedarbas. Karo 
išvakarėse Jungtinėse Valstijose buvo virš 8,000,000 be
darbių, o industrija dirbo tik ant 65% .

Amerikos bedarbė pasibaigė iš karo priežastie's. Ka
da karas Europoj naikino fabrikus, dirbtuves ir miestus, 
tai Jungtinės Valstijos nuo tų nelaimių nekentėjo. Ame
rikoj nenukrito nei viena bomba, nei vienas fabrikas ne
buvo sugriautas. Karas reikalavo daugybės ginklų ir 
amunicijos ir ne tik visi darbininkai gavo darbo, bet net 
viršlaikius dirbo. To pasekmėj Amerikoj lobo kapitalis-

KAS KA RAŠO IR SAKO

Augo ir pinigų apyvarta, jeigu 1939 metais apyvar
toj buvo 7,800,000,000 dolerių, tai 1945 metų gale tas pa
siekė $28,500,000,000. Gera dalis darbininkų, ypatingai 
dirbusių karo industrijose ir viršlaikius susitaupė nema
žai pinigų. Įdėliai bankuose žymiai paaugo. Nors papras
tų darbininkų algos nebuvo didelės, lyginant su kainų ki
limu, bet tam tikra dalis darbininkų susikuopė pinigų ir 
bėdavojo, kad “nėra automobilių, kailių ir kitų dalykų.”

Karui pasibaigus yra šalyj “būm”, nors jau priskai- 
toma 2,500,000 bedarbių darbininkų ir 2,500,000 buvusių

- .kareivių, kurie gyvena ant pensijų. Rekonstrukcija ir 
įvykę dideli streikai sutrukdė eilės tų dalykų pagamini
mą, bet kartu tie streikai sulaikė ir tavorų augimą san
dėliuose, kas reiškia atstume ant toliau nedarbo krizį. 
Kad dabartinis “būm” nėra normalus, tai tą numato ir 
turčių žurnalas “Fortune”, kuris rašo, kad šis automo
bilių, kailių ir kitų dalykų reikalavimas atpuls.

Ekonomistas E. Varga numato, kad nedarbo krizį 
atstumia eilė įvykuių didelių streikų, didelių sumų pini
gų skyrimas karo reikalams ir stambios paskolos užsie
niui. Bet krizio požymiai jau yra.

Viena, industrijos gamyba 1946 metais jau sumažėjo 
ant trečdalio lyginant su 1943 metų gamyba. Kita—rug
pjūčio mėnesį ant biliono dolerių prekių kiekis padaugėjo 
sandėliuose; trečia — žaliavos kainos jau krinta žemyn, 
ir ketvirta — New Yorko biržoj įregistruotų Šerų vertėj 
nukrito nuo $84,000,000,000 iki 65 bilionų dolerių. O pa-1 
prastai, Šerai pradeda kristi metai arba metai ir pusė! 
pirm pradžios nedarbo.

Kapitalistinėj tvarkoj nedarbas yra neišvengiamas, 
o Jungtinės Valstijos yra pasiekę aukščiausi laipsnį ka- i 
pitalistinės tvarkos. Varga sako, kad krizis, naujas su
krėtimas kapitalistinių įmonių, bankų ir industrijos yra 
neišvengiamas su jo baisiomis pasekmėmis darbininkams 
ir smulkiems biznieriams.

Tik Tarybų Sąjunga drąsiai žiūri į ateitį, nes ten nė
ra ir nebuvos nedarbo, ten kiekvienas naujas fabrikas, į 
kiekvienas naujas atsiekimas tarnauja pagerinimui žmo
nių gyvenimo. Ždanovas revoliucijos sukakties proga 
pareiškė:

“Tarybų Sąjungos liaudis pasitikimai eina pirmyn, 
nebijodama jokio ekonominio krizio ir nedarbo, nes pas 
mus yra kita, aukštesnė socialistinė tvarka gamybos1 
ūkyj, kurioj negalimi kriziai ir nedarbas.” (

VIS DAUGIAU PASI
TVIRTINA TIKRASIS* 
PABĖGĖLIŲ POBŪDIS

SLA organe Tėvynėje 
(gruodžio 20 d.) tūlas D. 
Kai daug rašo apie lietuvių 
pabėgėlių Vokietijoje atsi
radimą. Jis taipgi patvirti
na tai, kad Lietuvos fašistai 
daug vilčių buvo sudėję į 
vokiečių pajėgumą atsilai
kyti. Jis rašo:

Pirmoji lietuviu pabėgėlių 
banga ’ Vokietijon paplūdo 
pernai metą, liepos mėnesį. 
Didžioji ofensyVa prieš vo
kiečius, pradėta birželio pa
baigoje, sovietai tiek nelauk
tai greitai priartėjo prie Lie
tuvos sienų, kad kilusio są
myšio dienomis pogrindinė 
s p a u d a' (Nepriklausomoji 
Lietuva-, Laisvės Kovotojas, 
Apžvalga. T Laisvę) nesuspė
jo atsišaukimais Įspėti žmo
nes, kaip elgtis gręsiančio 
naujo pavojaus akivaizdo
je. . . Kelias dienas dar buvo 
ramintasi viltimi, kad vokie-1 
čiai, norėdami ginti Rytprū-' 
siu, privalo stabilizuoti Iron- | 
tą prie Lietuvos sienų, si pa- ; 
čių lietuvių susikurta strate-’ 
ginė teorija teišlaikė tik po- : 
ra dienų : sovietai apėjo Vii- j 
nių, priartėjo prie Kauno ir' 
Ukmergės, o panikiškai besi
traukiančių per Kauna ii’ Su
valkijos plentus vokiečiu ka
reivių išvaizda buvo atgrasi
nanti nuo bent kokio tikėji
mo rytojumi.

Vilniaus srities komendan
tas, Walfas, su daugeliu na-

majoro Just konce- 
bet tat buvo nesude

gu partijos nusislaty-
liar i jos 
r i na m a 
mu lietuviškąją inteligentiją 
palikti bolševikams, šių do
kumentų išdavimas buvo su
stabdytas, o generalmajoras 
Just atsidūrė visiškoje parti
jos nemalonėj’e.

Šis ponas Kai dar kartą 
patvirtina tą faktą, jog da
bar tebesą Vokietijoje pa
bėgėliai nėra jokie tremti
niai, nėra prievarta Vokie-! 
tijon išvežtieji lietuviai. Jis' 
tiesiog pareiškia:

evakuacija į

jau buvo daug geresnė, ne
gu 1945 metų vasara. Šie
met žiema' jau daug geres
nė, negu buvo pereitoji. Dėl 
fašistinių pabėgėliu ir jų 
globotojų lermavimo Lietu
vos žmonės neserga.

..

Žodžiai ir Darbai Chinijoj į
Mr. Trumanas vėl pareiškė, kad būk Jungtinės Vals

tijos nori taikos Chinijoj. Jis net pacitavo Mr. Byrnesr 
Molotovo ir Bevino susitarimą Chinijos reikalais, kuris 
buvo padarytas Maskvos Konferencijoj, gruody j, 1945 m.

Bet tas susitarimas sakė, kad Sovietų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos ištrauks savo armijas iš Chinijos, kad 
nerems generolo Chiang Kai-sheko reakcinės valdžios, 
kad dės pastangų, idant Chinijoj būtų sudaryta visų par
tijų koalicinė vyriausybė, kuri praves demokratinius val
džios rinkimus. Sovietai saVo armiją ištraukė, _bet Ame
rika vis laiko Chinijoj armiją, ku'ri gelbėja generolui Chi
ang Kai-shekui.

Mr. James Byrnes kiek anksčiau kalbėdamas Jung
tinių Tautų seime'sakė, kad būk jis Chinijoj turi mažiau 
armijos, kaip Sovietai Port Artūre. Betgi, vienas daly
kas, kada Sovietų armija stovi Port Artūre, kuris pagal 
sutartį su Chinija yra pavestas Sovietų Sąjungos armi-1 
jai ir laivynui, kaipo bazė, kada jie nesikiša į Chinijos 
vidaus reikalus; o visai kitas, kada Amerikos marinai 
saugo tiltus, kelius ir visaip padeda generolui Chiang 
Kai-shekui! • . ’ .

pradžią vokiečiu civilinės 
valdžios evakuacijai. Liepos 
1 ir 2 dienomis generalinis 
komisaras Lietuvai von Ran
teli! ir Kauno komisaras 
Cramer, žinomasis vienas 
pirmųjų Dachau koncentra
cijos stovyklos viršininkų, 
automobiliais, auto-sunkveži
minis ir laivais Nemunu iš
sikraustė i Rytprūsius. Kau
ne ir provincijoje dar liku
sieji vokiečių pareigūnai ra
mino kaimą ir miestą, kad 
padėtis nesanti kritiška, bet 
patys buvo pilnai pasiruošę 
išskristi. Padėties kritišku
mas visai rimtai bu voz su
prastas liepos 4 d., kuomet 
Kaune buvo pradėti išdavi
nėti dokumentai lietuviams 
inteligentams pereiti sieną j 
Vokietiją, šis žestas išėjo iš 
karo komendanto Lietuvai

tiesiog
“Lie

Vokietiją buvo visiškai sa
vanoriška ir net vokiečių 
nacių trukdoma. Liepos 3-7 
dienomis išduoti sienai pe
reiti leidimai liepos 11 die-' 
na buvo paskelbti negalįo-' 
jaučiais, o nauji leidimai 
buvo išduodami tiktai iširti-' 
ties keliu.”

Toliau skaitome:
Pirmosiomis liepos 

mis lietuviams išduoti 
pereiti leidimai buvo 
pi. Vieni jų buvo 
kaip i še v a k u o,j a m i e ms. 
gavo aukšti lietuviškosios sa
vivaldos žmones, kaip gene
raliniai tarėjai, department^ 
direktoriai, geštapo ir poli
cijos viršininkai, vokiečiams 
parsidavusieji apskričių vir
šininkai, jų pavaduotojai, 
policijų vadai, ir 1.1.. . . Ki
tiems dokumentai buvo iš
duodami, kaip vykstantiems 
i Vokietijos karo pramonę 
darbams. Be to, liepos pir
mosiomis dienomis Kaune ir 
provincijoje net kelios vo
kiečių firmos per savo atsiųs
tus agentus visai sėkmingai 
verbavo darbams “baltuosius 
vergus,” o geležinkeliečiais 
rūpi uosi g e 1 e ž i n k e 1 i ų 
ba. godžiu, nežiūrint 
trukdymo, pirmomis 
dienomis Vokietijon 
iš Lietuvos mažiausia 
dešimčių tūkstančių 
vių. . .

Tai šitokios užėjo fašis-1 
tams didžiojo smūtko die- j

dieno-
i sienai

dvejo-
išduoti,

Juos

valdy- 
nacių 
liepos 
išbėgo 

pora 
lietu-

nos. Kur jie nepasisuka, vi- i 
su r atsiduria į kieta siena.

Tuo tarpu Tarybų Lietu
vos žmonės savo kraštą 
smarkiai kelia i 
karo griuvėsių. Lietuvos e- j 
konominė būklė atsisteigia i 
ir gerėja. Pereitoji vasara į

n (? ra 
nu j u

NE TREMTINIAI, 
BET PABĖGĖLIAI

Sklokininkų K e 1 e ivyje 
(gruodžio 11 d.) koks ten 
“Sandarietis” gieda:

Neiškenti, žmogus, nepa
žiūrėjęs mūsų spaudą - laik
raščius. Viename iš jų. 
“Laisvėje.” A. Bimba prisi
spyręs nervinasi ir beveik 
kas dieną braižo-rašo, jog.iš
imtinai visi lietuviai tremti
niai Vokietijoje ar kitur yra 
“fašistai,” “naciai,” bet jis 
gerai žino, kad lietuviai tų 
rudųjų Hitlerio garbintojų 
turėjo labai mažą skaitlių, 
kurie jau šiuo metu, jei .jau 

yti pačių raudo- 
ikų„ tai pasiliku- 
įzoliuoti ir jokios

žymės Mūsų gyvenime nepa
rodo ir negali parodyti.

Nei A. Bimba, nėi Laisvė 
niekados ir niekur lietuvių 
tremtinių nevadino nei fa
šistais, nei naciais. Tai pa
ties “Sandariečio” ir Kelei
vio iškepta nesąmonė.

Su tremtiniais Lietuva 
jokios bėdos neturi. Faktas 
yra, kad kurie buvo hitleri
ninkų prievarta išvežti Vo
kietijon i vergiją, tie beveik 
iki vienam jau sugrįžo Ta
rybų Lietuvon. ,

Mes kalbame ne .apie tuos 
tręmtinius, bet apie pabėgė
lius, kurie randasi Vokieti
joje. Jie savanoriškai bėgo 
iš Lietuvos kartu su hitle
riniais žmogžudžiais.

Tiesa, kad dalis jų bėgo iš 
Lietuvos išsigandę karo 
veiksmų, bijodami patekti į 
mūšių laukus. Bet neginči
jamas faktas yra tas, kad 
dauguma jų buvo arba yra 
fašistinio nusistatymo, ar
ba kuom "■ nors prasižengę 
prieš Lietuvos liaudį.

Tuos pabėgėlius mes 
smarkiame. O šituos pabo

sitarti ar tai dėl veto ar tai 
dėl nusiginklavimo, tuoj 
grįžta prie Ispanijos reikalo.

Šį kartą ispaniškos kome
dijos atnaujinimą pareikala
vo Lenkijos, Bielorusijos ir 
Norvegijos atstovai, kurie 
nieko bendro neturi su Ispa
nija, jų kraštai su ja nesi- 
rubežiuoja ir jos nepalaiko 
jokios komercijos, tad joms 
lengva buvo pulti Madrido 
vyriausybę, nes tuo jos nie
ko nepralaimi.

Ispanijos klausimas ne pir
mą kartą iškeliamas tarp
tautinėje arenoje. Pavasarį 
šis klausimas buvo pradėtas 
nagrinėti, bet vėliau buvo 
atidėtas plačiau ištirti. šį 
kartą kada prasidėjo UN se
sija į New Y orką suvažiavo 
užsieny susidarę ispanų res
publikonų komitetai ar vy
riausybės, kaip tai Giralio, 
Martinez Bario ar Negrino 
šalininkai. Jų kiekvieno tiks
las yra išvyti Franko iš Ispa
nijos ii- patiems atsisėsti į jo 
vietą.

štai kodėl jie reikalauja, 
kad visos valstybės pripažin
tų, jog Franko režimas yra 
pavojingas pasaulio taikai ir 
kad visos tautos nutrauktų 
su Madrido vyriausybe di
plomatinius ir ekonomiškus j 
santykius.

Jau savaitė, kaip Ispani
jos klausimas guli ant komi
sijų stalo, bet kadangi 54 
tautos yra taip susiskirsčiu- 
sios nuomonėmis, kad negali
ma pasiekti jokio sprendi
mo, kuris turėtu du trečda
lius balsų dauguma. Ir Fran
ko drąsiai sėdi Madride, ži- I 
nodamas, kad joks galutinas 
sprendimas prieš ji nebus j 
priimtas.

Pagaliau Draugas grū
mojančiai sušuko:
“UN žaizdama šį žaidimą 

eina tiesiog į savo pražūtį, į 
nes tuo ji parodys savo silp-, 
mimą.”

Aišku, jog čia Draugo re
daktorių fašistiniai troški
mai visiškai sumaišė jų pro
tą. Jų troškimai ir prana
šystė neišsipildė. Kaip žino
me, Jungtinių Tautų Gene
ralinis Seimas milžiniška 
dauguma balsų pasmerkė 
gen. Franko ir nutarė, kad 
visos valstybės ištrauktų iš 
Ispanijos savo ambasado
rius. Ir visi sutinka, kad šis 
nutarimas ne tik nesusilp
nina Jungtinių Tautų, bet 
jas dar labai gražiai sustip
rina.

SMETONININKŲ ŠUNY- 
BES ARGENTINOJE.

Argentiniečių Vienybė ra
šo apie Pietų Amerikos lie
tuvių santykius su Tarybų 
Lietuva. Tarp kitko, laik
raštis iškelia aikštėn bjau
rias smetonininkų pastan
gas neleisti prie atsteigimo 
normališkų ryšių tarpe Lie

tuvos ir išeivijos. Vienybe 
sako:

Dabar, šioje šalyje gyve
nančių lietuvių susisiekimas 
su Lietuva yra labai nenor
malus. Daugelis jų nusiskun
džia negavimu laiškų nuo 
savo giminių; tuo tarpu dar 
vadinamoji “Lietuvos Pa
siuntinybė” skelbia ilgus są
rašus lietuvių pavardžių, ku
rioms yra laiškai K. Grauži
nio “globoje.” Dali$ tų laiš
kų yra iš Vokietijos, Švedi
jos ir kitur, siųsti pabėgėlių 
arba jų įtakoje esančių, 
prievarta vokiečių išvežtų 
lietuvių, jie yra siųsti bėglių 
kontroliuojamu keliu, todėl 
yra suprantama, kodėl jie 
ten pakliūva. Bet ne visi jų 
rankose būnanti laiškai yra 
tokie. Turime žinių, kad yra 
mūsų tautiečių, kurie gavo 
laiškus per “Pasiuntinybę” 
išsiųstus iš Lietuvos ir ant- 
rašuotus dabar jų gyvenamu 
antrašu, bot. . . tie laiškai 
neatėjo paštu į namus, bet 
reikėjo eiti į “Pasiuntinybę” 
ir ton jie buvo įteikti be vo
ko. kiti net iškarpyti. Kodėl? 
Kokiu keliu jie ten pakliu
vo? Kokią teisę turi K. Grau
žinis ar jo sėbrai, jau šeši 
metai nustoję teisės atsto
vauti Lietuvą, kokią teisę tu
ri kontroliuoti privatįnius 
laiškus ir įteikti tik sulyg 
savo nuožiūros, atvirus, be 
vokų ? Tokios teisės niekas 
jiem nesuteikė ir negali su
teikti.

žmonės kalba, jfad K. 
G i-a u žiu is dirba Argentinos 
pašte. Kokį darbą jis ten at
lieka, nežinome, gal tik 
“cenzūruoja” lietuvių laiš
kus. Jeigu tai tiesa, tai tas 
išaiškina, kodėl daugelis lie
tinių negauna laiškų iš Lie
tuvos; o jeigu toks “cenzo
rius” ir praleidžia nekurtuos, 
tai tik tuos, kuriuose neran
da “nieko blogo.”

.0 kaip su laiškais “A. L. 
Balso” skelbiamojo sąrašo 
lietuviams? Kokiu keliu jie 
ten pakliuvo? Ai- tik ponai 
Norkus su Ožinsku nedirba 
ranka rankon su Graužiniu? 
Jų tikslas yra bendras, pa
rodyti lietuviams, kad iš Ta
rybų Lietuvos neišleidžia 
laiškų, kad iš ten negalimą 
perduoti žinių ir 1.1. Kad tik 
jie, kokiu tai nežinomu ke
liu gauna juos ir “pasitar
nauja” savo tautiečiams, im
dami net tam tikrą užmo
kestį už juos. Koks tas “ne
žinomas” kelias?

Būtinas reikalas normali
zuoti susisiekimą su Lietuva. 
Bet tas normalizavimas bus 
galimas tik tada, kai nebus 
tų “paslaptingų kelių,” kai 
nebus tų kanalų, kuriuose 
kažin kaip suplaukia iš Lie
tuvos einanti korespondenci
ja ir ten. vieni pražūva, o 
kiti paslaptingais keliais at
siduria “Pasiuntinybės” ar 
“A. L. Balso” pastogėse.

iš baisiųjų balai, menševikai ir šmoto-
nininkai.

Nėra paslaptis, kad Amerikos ginklais jau apgink
luota virš miliono kareivių. Yra visiems viešas dalykas, 
kad Amerika už šimtus milionų, o gal ir bilionus dolerių 
davė gener. Chiang Kai-shekui ginklų ir amunicijos karui 
prieš liaudies demokratija.

♦

Chinijos komunistų vadas Wang Ping-nan perskai
tęs Trumano kalbą pareiškė:

♦ <

Jeigu Amerika nenori kiršyti naminį karą Chinijoj, 
tai tuojautinė jos užduotis — užbaigti tą karą. Jeigu 
Jungtinės Valstijos nori padėti Chinijos liaudžiai, tai 
tuojau turi sulaikyti teikiamą pagalbą Kuomintangui. Ir 
jeigu Amerika nors kiek gerbia Chinijos nepriklausomy
bę, tai jos pareiga tuojau ištraukti iš Chinijos šavo?ar- 
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KLERIKALŲ SPAUDA 
SKAUDŽIAI 
PRALAIMĖJO

Chicagos kunigų Drau
gas gruodžio 12 dieną dar 
karta smarkiai suriko už 
Ispanijos diktatorių ir Hit
lerio - Mussolinio padarinį. 
Klerikalų dienraštis net vir
to pranašu ir pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos jokio ta
rimo prieš gen. Franko ne
padarys. Draugas rašė:

Ir vėl tarptautinės kome
dijos repertuaras kartojasi. 
Kaip ti/k didieji nebegali su-

I

A lema n,Miguel
dentas, su žmona eina i nacionali palocių po jo prisiek- 
dinimo ceremonijų. Aleman sakėsi stojas už draugingu
mą su Jungtinėmis Valstijomis

naujai išrinktasis Meksikos prezi-



Antradienis, Gruod. 24, 1946 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

T7

Jonas Lazauskas
H

Visus savo draugus ir pažįstamus: brooklyniečius, bridge- 
portiečius, waterburiceius i)' iš kitur sveikinu Kalėdų ir 
Nauju Metų proga.

Linkiu visiems linksmų ir laimingų 1947 metų. Taipgi bū- 
: tų malonu kuo dažniausia pasimatyti sekančiais metais.

LAZAUSKO BAR & GRILL ĮSTAIGA
337 St. Nicholas Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 2-9141.

VINCAS GLOBI ČIU S g
Sveikinu draugus ir prietelius sezono švenčių proga. jį 
Leiskite man širdingai palinkėti jums linksmai praleisti g 

rentes ir pasitenkinusiai gyventi 1947 metais.
GLOBICIAUS BAR & GRILL l

54-02 Flushing Ave., Maspeth, L. L, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-9536

'.'2?????777???rZ777Z7?rzr?Y??ay7~/7-7?7;-Z7Z7?7ZZ7Z???7???Z7??????77??2/7ZZZZZZ??'<l'<l

JUOZAS MOKOLA
y 

g Savo draugams, kostumeriams, prieteliams ir geradėjams g 
jį linkiu linksmai praleisti Kalėdų ir Naujų Metų šventes. į. 
§ Linkiu laimės ir prabangos visiems 1947 metais. į
« jį

MOKOLOS BAR & GRILL ĮSTAIGA Į
| 518 Grand Street Brooklyn, N. Y. §
§• Telefonas EVergreen 4-9407 £
N {<'

SV

I
I

P ?z<-<

Trečias Pusi.

LINKĖJIMAI
Sezono šventėmis sveiki

nimai mirga ir dienraštyje 
Laisvėje. Tai yra puikus 
dalykas prisiminti vieniems 
kitus ir pasveikinti nors 
kartą Į metus. Gražus su
gyvenimas vienų su kitais, 
draugiškumas ir gero linkė
jimas yra brangiausias da
lykas. Tą puikiai supranta 
pažangieji lietuviai biznie
riai Brooklyne. Jie myli sa- 

i vo kostumerius, jie teikia 
' jiems savo širdingiausius 
! linkėjimus didžiųjų švenčių 
I proga.
i

WZ??’ 
b

SVEIKINAME IR LINKIME

Džiaugsmingausveikiname kliubiečius ir visus 
Kliubo kostumerius Kalėdų ir Naujų Metų 

šventėmis.
Linkime linksmų, prabangių ir 

laimingų 1947 metų.

JUOZAS ZAKARAUSKAS 
Manageris

f

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-9672

Draugus, Klijentus ir Prietelius 
Širdingai sveikinu Kalėdų 
ir Naujų Metų Šventėmis.

Linkiu geros sveikatos ir puikaus pasisekimo 
jūsų mieriuose 1947 metais.

MATTHEW P. BALLAS
(Bieliauskas)

Laisniuotas Graboritis

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N.
Tel. STatrg 2-5043 '

| ■ 1 n b
B !•
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ŠIRDINGAI SVEIKINAME

Su didžiu malonumu sveikiname visus draugus, 
kostumerius ir prietelius Kalėdų Šventėmis 

ir Naujų Metų Šventėmis.

JUOZAS ŠAPALAS IR JONAS VAIGINIS 
Savininkai

147
THAMES BAR & GRILL «

THAMES STREET, BROOKLYN, N.

Labai patogi salė baliams ir įvairiems pokiliams.
Telefonas EVergreen 4-7613

.zjW/zw.v, ,777,w/. , ,-.-,twa7.7K7. r. 777,7;7. r< i

Šie taip gražūs biznierių 
pasveikinimai kostumeriam 
kartu yra gražūs ir naudin
gi dienraščiui Laisvei. Biz- 

! nieriai tais pasveikinimais 
i suteikia stambią paramą
• dienraščiui Laisvei. Laisvės 

H redakcija, administracija ir 
• visi apšvietą branginanti

žmonės labai įvertina šią 
biznierių paramą Laisvei ir 
širdingai dėkoja už ją.

Mes linkime biznieriams 
gražiai sugyventi su visuo- 

l mene ir linkime gero pasi-
• sekimo jų užsiėmimuose, 

j Žinokite, jog jūsų paramą 
; dienraščiui Laisvei ir ki- 
, j tiems kultūriniams reika

lams visuomenė tinkamai į- 
vertina. Neabejojame, kad

;1 biznieriai supranta, jog 
dienraštis Laisvė yra tarpi- 

? ■ ninkas Amerikos lietuvių 
susipažinimui ir vienijimui 

į jų bendriesiems ekonomi- 
į niams ir kultūriniams rei- 
\ kalams. Remdami dienraštį" 
į Laisvę, remiate pačius gy

vybinius savo ir visuomenės 
reikalus!

Linksmų švenčių visiems!
P. Buknys.

i Great Neck, N. Y

PARAMOUNT BAR & GRILL
502 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Telefonas EVergreen 4-6864
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Gruodžio 14 d. įvyko Laisvės 
skaitytojų ir rėmėjų smagus po
būvis. Tai pirmas toks ir to
kiam tikslui pobūvis bei susi
rinkimas mūsų kolonijoj. Šį po- 

i būvį suruošė dienraščio Lais
vės vaj in inkai, per LLD 72 kuo
pos iniciatyvą.

Ant šio pobūvio kviesta laiš- 
t kais. Bet susirinko gražus bū- 
[ rys Laisvės skaitytojų ir rėmė- 
: jU-

Svečiai susėdo už stalų, ap
krautų valgiais ir gėrimais. 
Įžangos -nebuvo daryta, nes su
eiga buvo šeimyninio pobūdžio 
Kasmočių svetainėje. Taipgi A. 

j Kasmočius ‘davė rekordinę mu
ziką šokiams.

Bevalgant ir linksminantis, 
[prieita prie vakaro dienotvar- 
i kio. F. Klaston, to vakaro pir
mininkas paaiškino šio pobūvio 
tikslą, perstatydamas svečią iš 
Brooklyno, “Laisvės” gaspado- 
rių d. P. Buknį, pakalbėti apie 
Laisvės vajų. P. Buknys apibu
dino Laisvės reikalus, prašė pa
sidarbuoti ir gauti Laisvei nau
jų skaitytojų, taipgi įsigyti 
Laisvės Bendrovės Šerų. Jis 
taipgi kalbėjo apie Lietuvą, 

■ apie prabėgančius svarbius įvy- 
j kius ir tt.

Taipgi kalbėjo ir Laisvės va- 
j in inkai, F. Klaston ir P. Bečis. 
Ta proga prašė susirinkusiųjų^ 
kad finansiniai paremtų dien
raštį Laisvę.

Po to tuoj d-gė Morta Smai- 
džiūnienė pasipirko Laisvės se
rų už 10 dol.

Kiti aukojo. Po $5: D. C. 
i'Kasmauskai ir A. A. šeškai. 
! Po $3: J. M. Kupčinskai ir-įCI. 
i Pažarai. Po $2: J. Smaidžiū- 
nas, A. Simokaičiai, Ch. J. Lau
žaičiai, M. Urbonas, P. Bečis, 
J. Lindai. Po $1: F. B. Lideikis, 
M. Hatsinkevičia, Biganskienė, 
T. Vizdžiūnienė, S. Bistrais, J. 
Kriaučiūnienė, F. Urcinas, Ur- 
būnienė, E. Grudin, A. Skid- 
mor, F. Klaston, A. Bečienė, A. 
Lukauskienė. A. Bečienė aukojo 
keiksą. Ant licitacijos padaryta 
4 dpi.; už likusį maistą nuo va
karienės iš varžytinių gauta

.(Tąsa 5-me push).
, -• jį J . -4, i: IHK^

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

Sveikinu visus savo draugus ir kostumerius 
šių didžiųjų Švenčių proga.

Linkiu Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

I

WM. ir VERONIKA SKUODŽIAI
Savininkai Bar & Grill

564 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.
Tel: EV. 4-8054

GYVUOKITE PRIETELIAI!

Visi mano draugai, kostumeriai ir prieteliai 
malonėkite priimti mano širdingiausius jums 
linkėjimus'Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Linkiu linksmai praleisti šventes, gražiai ir 
pertekliai gyventi 1947 metais.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-8969

IGNAS SUTKUS
Savininkas

BŪKITE SVEIKI IR LINKSMUS

Sveikinu Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga 
savo draugus, kostumerius ir visus pažįstamus.

Linkiu geros sveikatos, linksmumo ir pertek
liaus visiems 1947 metais.

Vigūno Valgių ir Gėrimų Įstaiga
284 Scholes Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-8573 
ė

CHARLES VIGŪNAS

□ □ n

SVEIKINAME IR LINKIME

Malonu ir džiugu pasveikinti visus kostume- 
rius ir draugus didžiųjų .švenčių — Kalėdų ir 

’ Naujų Metų proga.
Linkime savo kostumeriams ir draugams lai

mingesnių 1947 metų, linkime žemesnių kainų 
ir linksmesnio gyvenimo.

K. S1MANSKAS ir K. MIKSAS

\ L.Z

QUALITY MEAT & POULTRY 
MARKET

378 GRAND ST., BROKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 8-4608

SVEIKINU ŠVENTĖMIS

Su giliu malonumu Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikinu draugus, pažįstamus ir visus sa
vo kostumerius.

Linkiu dažnatls ir malonaus pasimatymo 1947 
metais.

STANLEY MISIŪNAS
Savininkas

SVEIKINAME VISUS

Širdingai sveikiname Kalėdų ir Naujų Metų 
proga draugus, kostumerius ir visus lietuvius.

Linkime linksmai praleisti šventes ir sulaukti 
laimingų ir perteklingų 1947 metų.'

JOHN DAVIS IR JUOZAS LUGAUSKAS 
Savininkai

LjZ

HAPPY DAYS BAR & GRILL
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

s Telefonas EVergreen 4-9508
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Jonas Kaškaitia

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

tę. Tai pat pirma visi trys 
mes ir nuvažiavom jos pa
siimt. '• „

Diena tipiška šio miesto 
klimatui ir sezonui. Graži, 
vaiski, saulėta ir vėjuota. 
Vėluota — dar ir kaip! 
Kažkodėl čia tas Ramusis 
vandenynas jau visai netoks 
ramutis, kaip kad atrodyda
vo tos pačios valstijos pie
tinėj daly. Čia nuo vande
nyno tolydžio pučia šiur
pus, smarkus vėjas. Ir jis 
tau vat neduos ilgai pasto-
vėt ant vietos — stumte ta- Finansinė Atskaita 
ve pastūmės ir išjudins eit, 
krutėt, skubėt.

Jau kelintą kartą perva-: 
žiavom per tą didįjį tiltą iri 32

f Tąsa)
Panedėli. iš ryto, do pus

ryčių, atsidėjęs peržiūrėjau 
draugės Karosienės tėvo 
kruopštų, nuoširdų anų se
nų laikų darbą, — kada dar 
tebebuvo uždrausta Lietu
voj lietuvių spauda. Rapo
las Baltrūnas buvo kuklus, 
bet uolus ir nuoširdus liau
dies švietėjas. Jis paliko 
puikų savo darbuotės pa
minklą. Jo duktė atnešė 
bent kelias jo ranka rašy
tas knygas, storas, tvirtais 
viršeliai padarytas knygas. 
Kiek čia darbo padėta, kiek 
gražaus, šilto darbelio!

Štai kokių 900 puslapių 
chrestomatija, s k a itymų 
knyga. Baltrūnas vertė 
straipsnelius, pasakėčias, a- 
pysakaites iš rusų kalbos ir 
gražiai smulkiai rašė, palik
damas vietos paveiksliukam 
prilipdyt. Ir tokių ilius
truojamųjų pave ik sielių 
daugybė knygoj.

Kita knyga —• geografija, 
tiek pat rūpestingai išvers
ta iš rusų kalbos ir papuoš
ta paveikslėliais ir jo paties 
piešiniais.

Paskui vėl— bendrų, mok
slinių žinių knyga: iš biolo
gijos - zoologijos, botani
kos, iš astronomijos, 
ir iš higienos.

Kalba ir rašysena, 
pa, pasenusi, bet, kas 
svarbu, tai pati ta pamati
nė liaudies švietimo idėja, 
noras suteikt savo žmonėms 
mokslo trupinėlių. Karosie
nė pasakoja, kad jos tėvelis gatvę, stabtelėjom, d. 
pats balsiai skaitydavo va
karais, prie žibalinės sping
sulės, o susirinkusiųjų bū
relis klausydavo, klausimus 
paskui duodavo, o jis jiems “ponia.
viską aiškindavo.

patariau d. Karosienei

kuo turėjom šilčiau ir ei
nam pakalnėn. Bandėm 
laiptais visai nusileist že
myn iki. pat vandens, bet 
uždaryta. Matyt, rizikinga 
ar pavojinga. Tai vėl kiek 
palipė jom aukštyn, įėjom į 
visokių prašmatnybių na
mą, — kur gali už 10 ar 25 
centus pamėgint savo mik-

lumą su šaudykle, pažiobsot 
į keistus paveikslus, pasi
klausyt džiazo tarškėjimo 
ar kokio perkreiptu balsu 
raliavimo... Et, mums tai 
visai nerūpėjo, bet iš čia, 
pro didelius langus galima 
tėmyt atvira jūra. Ir tavęs 
čia vėjas neplėšo, neapneša 
purzlais ir nenustumia nuo 
kojų. Tai pasižiūrėjom, kaip 
vartaliojasi baltais karčiais 
pasipuošę anos smarkuolės 
jūros dukros.

(Bus daugiau)

ALDLD Reikalai
už Spalj, Lapkr.
1946 m.
Įplaukos:

Miestas Suma

SKAITYTOJU BALSAI
' storai.” Bet 
ilgi ir ploni, 
redaktoriams 
skaityti tuos 
sus,” 
dieną, 
vieta,

Tai kodėl neįrodo pasakų my
lėto j ai, ko Mikas Detroitietis už- 

; klausė? Aš sutinku su d. Miku 
. _ lv. . v šimtu nuošimčiu. Vitkus. Įspūdžiai rašoma 
Man rodosi, kad, 
turėtų nusibosti 
“skaitytojų bal-

kurie telpa beveik kas- 
Be to, Laisvėje užima 

kur galėtų tilpti vertesni 
Pastabos ant pastabų,

rašoma Laisvėje. Rodos, kad čia 
D. būtų kokis tai svarbiausias da

lykas. Ginčai eina, kaip Jungti-

Varšavos Teismas Užgyre 
Bausmę Amerikonei

paskui manievravom pro 
automoboiių tirštumas, Ro
pėm į kalną ir vėl pakalnėn, 
ir vėl ant kalno ir vėl pa
kalnėn... Kaip čia keistai iš
barstytas tas švento Pran
ciškaus miestas, po kalvas 
po klonius, po kauburius. 
Iš tikro, ne nuobodi vieta. 
Gatvės irgi išvedžiotos su- 
lyg vieta: dažniausia jos ei
na savo linkmėn, ar ten kal
nas, ar pakalnė, bet vieto
mis daro ir išsisukimų ir 
vingių, kad . aplenkus kokį 
statesnį kauburį. Tai ten 
ant kauburio palikta aikštė 

net parkui.
Daug matosi seno stiliaus 

-- į namų, mat, miestas istoriš
kas. Dangorėžių būt yra, 
bet jie sau pavidutiniai ir 
neskaitlingi. Krautuvių yra 
didžiulių ir jų visur pilna.

Privažiavome apysiaurę 
. Ka

rosienė skubiai išlipo ir nu
nėrė tarpe vežimų. Tik žiū
rim: atsiveda Baltulionytę. 
Tai dabar bus dar viena 

Kelinta dabar va
landa? 0, dar tik dešimta.

1 Tai važiuojam į pajūrį. Va
žiuojam. Vėl nelygiom gat-

žino- j 
ypač

• . • v* i j •• V vi 11VJ y Civili CCVvpasiųsti sį i etos vei tęs lobį v- , ^a|veies įr įiomes
i mriiTTiii I ir ava 4-v h/ah ' Amūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos Archyvui. Tai įvažiavom į parką — “Gol
den Gate park” — aukso

bus didžiules reikšmes pa- vartu k Vardas gkam. 
minklas pamoka musų jau- bus_lir ne be reikalo_ Puoš. 
naujai kaitai, kaip seniau nus b. jvaįrus parkas. Ko-
būdavo keblu švietimą 
skleisti tarpe pilkųjų ma
sių. Kai archyvas bus ga
liausiai persiųstas Lietuvon, 
ten, muziejuj, bus padėtos į per parRą? kad gautume ge-

. knyg°s į vitriną po : rjau pasįgr02ėt dirbtinai iš- 
stiklais. Bus tai rustus pri- į dabinta ir prižiūrgta gam. 
minimas apie anuos ruscius j 
laikus. 1 I

_ _ TZ . _ . . ■ Parke esama ir žvėrynė-
_Drauge Karosiene primi- p0 p. hoteniško sodo, bet 

nė, kad jau bus. metas va- ne^uvo RacĮa stabčiot. štai
FranciSko įmesto jau girdėt smarkus bangų 

v * • i sau“ ošimas. Saule kažkaip išny-
lei. Oho, žinoma, mielu no- dangus pasidai•ė apniu- 
ru, tuojau. Jau jos is anks- pęS Vos-nevos susiradom 
to buvo susitarta, kad kar- pritinkamą vietą automobi- 
tu paimtume ir Baltuliony- Tini pastatyt, apsivilkom kas

kia čia gausa tų visokių 
medžių, krūmų, gėlių! Tik 
žiūrėk ir gėrėkis. Karosienė 

i tyčia iš lengvėlio važiuoja

Parke esama ir žvėrynė- 
. bet

BROCKTON, MASS.
Pasveikinimas

United Shoe Workers of America, C.I.O
Sveikina Brocktono ir apylinkės Lietuvius, dirbančius 

Batų Pramonėje ir linki linksmai ir maloniai praleisti Ka
lėdas ir Naujus Metus. O ateityj linki atsiekti Vienos Dide
lės Unijos.

86 MAIN STREET, BROCKTON, MASS. - ROOM 16

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Draugams, Kostumoriams ir visiems geriems žmonėms.

ANTANAS- BALČIŪNAS
Varpo Kepyklos Savininkas

36-40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Jei. STagg 2-5938

165
200

ir Gruodį, 
Spalių Mėn.

Kp. Kas prisiuntė
J. Stankaitienė, Brooklyn $11.00
L. Trakimavičius, Norwood 14.50
J. Didjun, New Haven ..... 25.31
M. Kasei, S. Boston ....... 50.00
Dr. M. Palevičius, Detroit 100.00 
G.

Al

Kardauskas, Linden .... 7.30 
Kudirka, Hillside   15.50 
Yonik, Chicago ......... 200.00
Babarskas, Brooklyn .... 1.5055

Pav. P. R. Baltrušaitis, 
St. Louis, Mo...........  2.00

Matukaitis, Chicago .... 39.80 
.... 38.50 
....... 4.00 
....... 7.60

19
146

12 
187 
140

.188
85

K.
B. Gelgota, Chicago 

Valinčius, Pittston 
Burba, Chicago ....

Dr. A. L. Graičūnas,
Waukegan, Ill.......... 1.60

A. Varaneckienė, Detroit 11.05
A. Račkauskienė, Haverhill 4.60

Pav. K. Sinkevičiūtė, Avanta F. 1.50
K. Guzevich, Chicago
H.

104
87
79
11

116

2
218

1
20

S.

100.00 
.. 1.50 
.. 1.50

M.
M.
M.
K.

Bush, Los Angeles ......
Paukštaitienė, Miami .... 

Butvill, Cicero ...... ..
Liaydanskas, Rockford

6 G. Shimaitis, Brockton 
Pav. V. Murza, Arlington ...
185
11

146
19
20

V,

K.
St.

1
185
66 
, 4 
39

P.
J.
P.

Gerb. “Laisvės” Redaktoriai:
Leiskite ir man pasakyti ke

letą žodžių apie tuos kelionių 
įspūdžius. Tūli draugai labai 
daug prirašo apie savo įspū
džius. Na, o Redaktoriai su 
mielu noru talpina. Ir dar bara 
tuos, kurie prašo, kad sutrum
pini tuos Įspūdžius.

Štai Laisves No. 283, d.
M. šolomskas Krisluose rašo 
“Man atrodo, kad tūli draugai, nių Tautų organizacijoj. Bet ir 
rašydami apie mūsų dienrašty j jie jau priėjo prie sutarties, o 
telpamas raštus, pamiršo, kad, 
apart jų, dar yra tūkstančiai 
kitų skaitytojų . . .” Bet ar visi 
tie tūkstančiai tuos Įspūdžius 
užgiria? Man rodos, 
Nes Laisvėj tėmijau, 
apie pora rašė

Laisvės skaitytojai vis dar te
besi ima su redaktoriais.

Varšava. — Karinis teis
mas patvirtino 5 metų kalė
jimo bausmę Irenai H. 
Dmochowskai, Amerik. pi
lietei. Jinai, būdama ame
rikinės ambasados tarnau
toja, dalyvavo sąmoksle su 
lenkų fašistais prieš Lenki
jos valdžią.

Man rodos, kad jau buvo už-i 
tenkamai Įrodymų, kad Įspū
džiai nereikalingi, ir per ilgi, j 
Štai draugo Miko Detroitiečio 
buvo pakeltas geras kalusimas. 
Jis sako: . . Prie progos, pra
šau draugų, kurie labai Įvertina 

r„ . - apysakas, štai ko: nurodykitloliau d. Šolomskas rašo: i v . .Tr . . i man Markso, Engelso, Lenino, i...Kaip kas is to turėtu pa- TZ , v , ,■ . \ . -v , i ,1 kapsuko, parašytas apysakas,'daryti teisinga išvada, kad , ... . . . . . _ !.. ... , . _ . . tai as stengsiuos jas gaut u bu-dienrastis Laisve ne jam vienam ,. . , •. , . . _... .... ,, .. ; . tinai perskaityt. Ar suminėti;leidžiamas... čia tame ir da
lykas, kad ne “jam vienam lei- |diau&ai 1 a^e Dida nors paša- 
džiamas.” Kada bendradarbiai 
parašo žinias iš savo kolonijų, 
tai Laisve išlaiko savaitę, dvi

i ar tris, pakol pasirodo Laisvėje.. 
Kartais gauname paaiškinimą, 
kad stoka Laisvėje vietos. Bet 
Įspūdžiam niekad nebūna vietos 
stoka.

Ar čia ne Redaktorių kalte?

kad ne. 
kad tik 

, kad jie pagei- 
... uaujtv pspuuz.au. O kurie reika- 
■■ p’2' lauja, kad būtų sutrumpinti įs-

Paukštys, R. Hill............... dauja Įspūdžių.
Janulis, Worcester 
Gelgota, Chicago . 
Matukaitis, Chicago
Jasilionis, Binghamton 
Rušinskienč, Brooklyn 
Cibulskienč, Nanticoke
Paukštys, R. Hill ..........
Rinkevich, G r. Rapids 
Stupur, Portland ...

... 13.40 - • -
16.60 pūdžiai, rašo beveik kas dieną

Tokio. — Japonų impera
torius sumažino skaičių im
peratoriškų šeimynų nuo 
15 iki 4. Taip pažemintiem 
kunigaikščiam jis siūlo at
lygint po $100,000.

.1.601
. 3.20
22.00

.... 25.20
n t ori ...... 26.00

Viso ...... $209.95

Gruodžio Mėn. Išeigos: 
alga už gruod. men. $66.50

35.00
Sekr.
Už pašto ženklelius .. .
Atmokėta Laisv. pren. ir aukų 60.00 
Pirkia raštinei reikmenų ......... 2.34
Už anglų kalba kn. ir broš. 
Atmokėta Laisvei bila ..........
Atmokėta aukų Liet, žm.......
Auka Comman Con. for Amer

Unity .......
Randa už spalj, lapkr. ir gi'.
Už knygos spausdinimą ......... 200.00

Viso
Sutrauka:

Balansas buvo .............
Gruodžio Įplaukos ......

14.91

10.00

Washington. — Republi- 
koiiai kongresmanai ketina 

| draugai rašė kada nors paša-1 po naujų metų tyrinėti dav
ikas? Ai- dėi apysakų darbiniu- biečio kongresmano Mar
kų klasė gerbia tuos draugus ir cantonio 
mūsų Kapsuką?

išrinkimą New 
Yorke.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-504337.o0 juk vnsems yra ai.sku kad kai 100.00 . , • ■ 1 - ......korespondencija buna išlaikyta 

$434.35 Laisvės pastogėje per dvi ar 
1 tris savaites, palieka be vertes.
Pasensta. Įvykiai būna užmirš
ti.’ Be to, dar nuo draugų gauni 
velnių, kad “pervėlai parašei

.. 209.95 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,

6.00
1.50
4.70
1.50
1.60
3.10
2.00
1.50

40.20 
Kairienė, Pittsburgh .... 3.00 

Urmonas, Chicago ......... 18.80
Janulis, Worcester ....... 21.10
J. Matukaitis, Chicago 22.50

M. Kasel, So. Boston . 
J. Shukis, So. Boston 
S. Klastow, Scotville 
Geo. Wareson, Brooklyn .... 3.00
St. Jasilionis, Binghamton 

Pav. J. Aleksaitis, Saybroock 
145 
75 
92 
29

Pav. F. Zavis, Bethlehem ......
V. Kvietkas* Cambridge ... 
H. Janulienė, Worcester .... 12.55 
J. Kondrat, Forest City .... 8.20 
B. Mulcranka, Hartford .... 4.50 
H. Žukienė, Binghamton 5.00

Pav. E. Raulušaitis, Bellmore .... 2.00 
25 J. Deltuva, Baltimore ....  24.50

8
155
219
68
20

Viso ......... $826..00
Spalių Mėn. Išeigos:

už spalio mėnesį $66.50 
kalb. knygas jaun. 64.09 
aukų Lietuvos žm. 10.00 
Laisvei pr. ir aukų 10.61 

109.62 
46.00 

. 7.77 
35.00

Sekr alga 
Už anglų 
Atmokėta 
Atmokėta 
Knygiaus išeigos ...........
Už pašto ženklelius ....
Archyvo išlaidos ..........
Už “Šviesos” išsiuntimą 
Atmokėta Laisvei už šėrus .... 26.50 
Laisvei aukų ir prenum.......... 24.50
Už pašto atvirutes ..................  5.00
Už knygos spausdinimą ......... 200.00

Viso išėjo $605.59
Sutrauka:

Balansas buvo .................. $3,641.82
Spalių mėn. įplaukų ................  826.00

Kartu $4,467.82
Išeigų buvo .......   605.59

Balansas $3,862.23
Lapkričio Mėn. Įplaukos:

22 J. Stripeika, Cleveland .. 10.00
— O. Minota, Montreal ......... 2.00
48 B. Valukas, Mahanoy City 7.50 

Pav. J. Venckus, Mexico ........... 2.00
79 J. Urman, Chicago ............  7.90
11 S. Janulis, Worcester ..... 13.50
28 S. Meison, Waterbury   1-50 

Pav. F. Gervickas, Athol ....... 1-50
90 P. Sodeikis, Youngstown .... 1.70 

Pav. J. Gudeliauskas, Mincrsv 
185

19 K. Matukaitis, Chicago .... 18.20 
136

3.00
Paukštys, R. Hill ......... 1.60

Ramoška, Newark ....... 4.70
Danta, Detroit.............. 21.60

Pav. M. Miller, Moundsville . 10.00
J K. Rušinskienč, Brooklyn .. 8.00

212 P. Janiūnas, Bayonne ....
44 J. Blažonis, Lowell .........

Pav. St. Kampcr, California
25 J. Deltuva, Baltimore .......

Arch.
81 J.

. 1.50 
.. 1.50 

2.00 
.. 1.60

V. Rudaitis, B’klyn ....... 4.00
Stankaitienė, Brooklyn 1.50

Viso $129.80
Lapkričio Men. Išeigos: 
alga už lapkr. mėn. $66.50Sekr.

Už anglų kalb. knyg. jaunuol. 156 33 
Už patalpą banke .................... 6.00
Atmokėta Liaudies Balsui ....... 4.00
Už 2-rą klasę “Šviesos” pašt. 25.00 
Atmokėta Laisvei aukų 
Už atspausdinimą “Sv.” 
Už išsiuntimą “Šviesos’ 
Už 
Už- 
Už

knygos spausdinimų 
pašto atvirutes .....
kablcgramą ...........

Išeigų
Kartu ....... $3,363.58

buvo ............................ 434.35

Balansas ..... $2,929.23
D. M. ŠOLOMSKAS,

ALDLD CK Sekretorius. 
EVA MIZARA,

ALDLD CK Iždininkė.

svarbesnio, Įspūdžiai, ar koloni
jų žinios?

Laisvės Redaktoriai visuomet 
reikalauja: “Rašykit trumpai ir

feį

Greta pikietavimo šaltame ore St. Paul, Minnesota, 
mokytoja Helen Arbis sustoja pagelbėti savo moki
niams išrišti painią aritmetikos problemą. To miesto 
mokytojai, AFL American Federation of Teachers na
riai sustreikavo už didesnes algas ir kitus pagerinimus.

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

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.

ANUS

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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
< Telefonas.EV. 4-8698

——*

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

..........  16.50
No. 3 315.57

......... 41.00
....... 200.00

............ 5.00
............. 2.50

Viso ....... $838.40
Sutrauka:

Balansas buvo .................. $3,862.23
Lapkr. įplaukų .......... :.......... 129.80

Išeigų buvo
Kartu $3,992.03
..............  838.40

Balansas ..... $3,153.63
Gruodžio Men. Įplaukos:

Pav. J. Meškauskas, Palmyra $1.50
11 S. Janulis, -Worcester ......... 3.00

Apskr. 3, W. Brazauskas, 
Hartford, Conn.

P. Vizbar, Anson ...Pav.
50.00

. 2.50

Brockton

BKOOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tol. EVergroen 4-8054

“MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

- Tel. EVergreen 4-8003

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainonųs 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

pspuuz.au
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WATERBURY, CONN.
Pas e km i n (j o s P ra k a t b o s.

Gruodžio 15 dieną įvyko ma-j 
sinis susirinkimas, kurį suren
gė Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopa. Kalbėjo d. D. 
M. šolomskas. Publikos buvo 
pusėtinai, žinoma, galėjo būti 
daugiau, bet, mat, jau čia yra 
toks įprotis prakalbas “pamirš 
ti.” Paklausk ką susitikęs, 
dėl nebuvot ant prakalbų, 
atsakys, ‘‘nu, vot, pamiršau 
eiti.”

Drg. šolomskas yra 
kalbėtojas. Jisai pasakė 
dingą prakalbą, kurios 
ka klausėsi įdomiai, sekė 
vieną jo sakinį ir į galvą dėjo
si įrodytus faktus. Pirmoje te-! 
moję jis kalbėjo apie laimėtą 
karą prieš fašizmą, kuris buvo į 
pasimojęs užkariauti visą pa-! 
šaulį ir kaip šiandien yra ren
giama taika. Buvo trumpa per
trauka. Paprašius susirinkusių 
sumesti kiek aukų dėl padengi-:

mo lėšų, o kaš' liks, bus paauko
ta Apšvietos Fondui, publika 
suaukojo $31.29.

Antroj temoje kalbėtojas pa
lietė Lietuvos klausimą, dabar- 

i tinę jos padėtį, kaip buvo fašis
tų nuteriota ir išgriauta, ir kaip 

' stropiai Lietuvos žmonės da
bar kraštą atbudavoja. Lietuva 
turi progą atsikelti iš karo griu- 

^ai vėsių, būdama tarybine respub- 
nu" lika. Palietė ir šios šalies dabar- 

; tinę sistemą, prie ko mus veda 
kapitalistai. Pragyvenimo kai
nos tapo nesvietiškai iškeltos. 
Rinkimuose daugumoje laimėjo 
republikonai. Jeigu jiems pasi
sektų laimėti ir 1918 metų pre
zidentinius rinkimus, tai būtų 
galima laukti sugrįžtant bu vė
rini u laiku. Tiesa, 
rime skirtingus 
veris tada per rinkimus sal 
kad kiekvienam garadžiuje bus 
po du automobiliu, bet mes1 
šiandien susilauksime po du

ispū-1

šiandien tu 
©balsius. IIoo

X

Džiaugiasi, kad Jos Vaikai 
Mėgsta Smetoningesiii Pieną

Mis.

Borden's Golden

Joseph Garszva
< Undertaker & Embalmer
į Manager
; JOHN A. PAULEY
> licensed Undertaker
I 

)

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
> Tel. EVergreen 8-9770

jos dukterys, Jane 
valgyti visų valgių.

jos tikrai mėgsta

Egzaminuojatn Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Prilaikome Akinius

eks-kareiviu kiekvienam 
džiuje ’

Susirinkime aukojo
(užrašyti tiek tie, kurie

gara- t

'jam ims
■ COLIAIS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Ne dyvai, kad
Cedar Pl., Yonkers, N. Y., 
tuziastiška 
Crest Pieno!

Nes nors dvi 
ir Jean, nenori 
kuriuos reikėtų,
gerti daug šio smetoningesnio pieno. 
O Mrs. Sicnolf žino, jog šis pienas 
suteikia joms svarbiausią pavienį 
maisto šaltinj.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. O jeigu ’ 
Borden's, tai TURI būti geras!

1% GOLDEN GRESI MILK
Vitamin D • Homogenized

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą vr* 
sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti*

Tru-Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS

stekam i 
aukojo 

nemažiau 50 centų) : Po $1: M. 
Senkevičius, A. Digimas, P. Ku- 
kienis, A. Varkala
J. Navikauskas, E 
Yenkeliūnienė, 
kas, A. Butkus, 
Kazlauskas, B
K. Senkevičius, 
J. U lažas, V. < 
Bokas. Po 50 centų: C. želvis, 
J. Švinkimas, J. Tamoška, M. 
Meisonienė, S. Meison, P. Ma- 
roza, M. Svinkūnienė, V. Kras- 
nickas, J. Gabrėnas, J. Vaito
nis, L. Pocius, P. Alenskas, K. 
Astromskas, K. Danisevičius, 
P. Digimas, A. Latozas ir M. 
Vaitonaitė. J. žiūraitis aukojo 
89 centus.

DURA8LE GOODS

A. Rakoža,
Zautra, K.

Ciplijaus-
Sabulis, Ig.

M.
, K.

Marchinionis, 
Ch. Kucauskas, 

Jokubonis ir ,P.

j Kaip jau sakyt;' 
i mis pasidaro $31 
dėkui aukotojams.

su smidkio-

(Shahnskas)

Fu n era! Home
84-02 Jamaica Aveniu- 

Opposite Forest. Parkway
WOODHAVEN, N. Y

vatotklani

X $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vino**’ daly«* mlerto
r»L Virginia

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

Newark 1, N. J. 
HUmboldt 2-7964

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOnth 8-B569

Lietuviškas

I'RAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas ZeMat
Savininkas

til Grand St. Brooklv»

TOTAL MANUFACTURING

NONDURABLE GOODS

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Gera Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS 

PENSIJOS PLANAS 
MEDIKALIS APRŪPINIMAS 
POMIRTINĖS APDRAUDA 
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS

NELAIMĖS IR SVEIKATOS APDRAUDA 
SIFTV MOK ESTI ES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMfl) CO.
Warner’s Plant

J 
I94S , 1946

‘ AVERAGE DOLLAR WUKLY EMMIM6S ADJUSTED BY THE COHMJMU FIKE IMIEX-US.BUREAU OF LAM STATISTUS

Jūsų ir mano kasdien išmokamasis doleris skaudžiausiai 
mažiau benuperka, kaip parodo šioji Robert R. Nathan’o 
lentele. Ji parodo, kad pakilusios kainos numažino dolerio 
liau, negu gali atpildyti pernai gauti kuklūs algos priedai.

nukentėjęs, kasdien 
paruošta CIO unijos 
perkamąja galią gi-

Linden, N. J.
Public Service 34 Rusas Nuo Elizabeth 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės j Kompanijos 
Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

(204)

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervčlu.

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 tablete ! 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini j 
rno viso kūno audinių. Twhininlin I
$2.00, už 1000 
apmokame.

2. Balanced 
atsibodo jums 
4ados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojlus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
B Veg, Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

warų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės 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 tabletėlčs į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

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

LIVE FOUNDATION 
Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

100 Tabletėlių1 
$12.00. Pašto išlaidas mes

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

Great Neck, N. Y
(Tąsa nuo 3-čio pusi ) 

>2. Viso susidarė La
paramai $58

Reikia pažymėti, kad d. A. 
BeČienė sunkiai dirbo, gamin
dama tam vakarui maistą ir 
dirbo prie stalų aptarnavimo. 
Jai pagelbėjo A. Lukauskiene. i 
Taipgi kitos draugės moterys 
'aukavo maisto tam vakarui: A. 
j Lideikienė, J. Kriaučiūnienė, 
| Simokaitiene, M. Smaidžiūnie- 
■ nė.

Toms, kurios prisidėjo bent 
! kokiuo maistu ar darbu prie šio 

j vakaro pasekmingumo, renge- 
f jai giliai įvertina, taria visoms 
• dėkui. Taipgi vardu dienraščio 

Laisvės visiems aukavusiems 
tariame ačiū.

Fotografas
Traukiu paveikslus iamilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš-* senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalni esant 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai- ' 
pogi atmąliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey Si.,

JONAS STOKUS
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLeninore 5-611)1

padarau 
paveiks- ‘ 
krajavusA 
su ame-p'

Rei- ' : 
ir

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina/ Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Prie pabaigos vakaro iškilo 
klausimas Laisves skaitytojų d.

i P. Bukniui. Kodėl Laisvė čia
I neateina kasdieną? O kartais ir 
visai neateina? P/Buknys sakė, 
kad dienraštis iš spaustuvės iš- 

j eina kasdieną punktualiai ir nu- 
i vežamas į Brooklyn© paštą, 
j Pasirodo, kad čia vietinis paš
ilas dėl nereguliarumo būna 
kaltas. Todėl buvo padaryta ata
tinkamas vietiniam paštui skun-

‘ daš, ant kurio susirašė čia buvę 
Laisves skaitytojai, kad įteikti 
pašto viršininkui dėl jo atydos.

Su šiuom tas gražus ir nau
dingas vakaras dėl dienraščio 
Laisvės naudos baigėsi, su visų 
jautria dvasia, su troškimu, 
kad Laisvė ir ant toliau neštų 
tikrą darbininkišką apšvietą ir 
duotų tikras žinias apie Lietu
vą, apie darbininkų kovas mū
sų krašte ir visam pasaulyje.

Pas mus, kaip ir kas metai, 
Naujus Metus pasitikti rengia
ma vakarienė-bankietas. Bus 
skanių valgių (kalakutienos), 
taipgi gėrimų iki sočiai. Šokiam 
gros prof. Poška Orkestrą, 
jvyks antradienį, 31 d. gruo 
džio, Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Prasidės 8 va], 
vakare. Visi kviečiami dalyvau
ti. Nes netik vaišingai, bet i)' 
smagiai pasitiksimo 1947 me
tus. Vakarienę rengia keturios 
vietinės organizacijos. Užprašo 
rengėjai. U. Kl—ton.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTAN AS J,EIM ON AS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRI:’ BARBERIAI

Matthew A.
BUYAUSKAS

i LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

. . i .. ’ I

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

i ’•»>
'R4. MArkct 2-5172

unijos
Susi- 

greitu

Nashua, N. H
Iš Specialia Unijos 

Susi rintei mo.
Gruodžio 15 d. įvyko 

lokalo 105 susirinkimas, 
rinkimas buvo šauktas
laiku. Susirinkimui pranešta, 
kad derybos tarpo kompanijos 
ir unijos priėjo prie susitarimo 
kas link pakėlimo algų. Susitar
ta algas pakelti ant 10 centų į 
valandą. Buvo pasiūlyta susi
rinkimui šitą susitarimą užtvir
tinti. Leista susirinkimui nu
balsuoti. Susirinkimas sutartį 
užgyrė vienbalsiai. Tokiu būdu 
Našvės darbininkai, kurie dir
ba, gaus algų pakėlimą nuo 
sausio 6 dienos.

Bet šitas algos pakėlimas ne 
visus darbininkus džiugina, nes 
minėtoji kompanija žada užda
ryti dirbtuves 6 ir 5. O tose 
dirbtuvėse dirba apie 1,000 dar
bininkų. Vadinasi, šitie darbi
ninkai bus paleisti iš darbo ne
ribotam laikui ir nežinia, kas 
bus toliau. Šita kompanija yra 
nauja, dar tik apie metai laiko 
kaip atpirko dirbtuves nuo se
nosios kompanijos.

Kompanija, matyt, nesistro- 
šina, kad tiek darbininkų at
leis iš darbo. Ji sako, kad tie 
darbininkai, kurie bus atleidžia
mi, tai nebus visiškai atleisti, 
bet gaus darbus kitur, tai yra, 
tose dirbtuvėse, kurios dar 
dirbs. Bet darbininkai tam ne
tiki.

Reikia pažymėti, kad tose 
dirbtuvėse, kurios bus sustab
dytos, nemažai dirba ir lietuvių, 
kaip moterų, taip ir vyrų.

Šitos žinios labai nesmagios 
darbininkams, nes nežinia, ko
kios bus Kalėdos. Unija rami
na, kad gal nebus tiek atleidi
mų, nes unija irgi stengiasi, 
kiek galėdama, sumažinti 
kius atleidimus. Kokios bus 
sėkmės, tai ateitis parodys.

Dėl tų nelinksmų žinių
žmonių sujudimas didelis, ypač 
susirūpinę tie, kurie minėtose

to
pą-

čia

VYMOTOJAI
b- pptyvitno dirbti vy> iškų drabu-
ku.ti'iiv • Nuolatinis darbas.

GARBER BROS.,
M O XI) AVE., STATEN ISLAND

(295)

FEMALEHELP WANTED
REIKALINGOS MOTERYS

S(STATYTOJOS
Moke stis nuo lalančiu, prisideda ’bonai 

už spartumą. *
UNIQUE ART MFG. CO-

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

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant.

Dienoms ar vakarais.- Daliai Laiko.
Kreipkitės:

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

(293)
koresp. J.

Visi valdybos nariai 
tie patys, išėmus fin. 
Martynaitj. Tačiau ir 
keliais atvejais yra

MERGINOS
Patyrusios atlikimui dailaus rankom siuvinio 

prie moteriškų apatinių drabužių.
Norcliff, 24 East 56th Street.

(291)

Cleveland, Ohio
LDS 55 Kp. Veikimas

Gruodžio 4 d. įvyko 55 k p. 
metinis susirinkimas. Nebuvo į 
skaitlingas. Tai yra blogas ap-| 
sireiškimas, kad nariai nei me-1 
tiniam kp. susirinkime nepasi-] 
stengia dalyvauti. Tačiau, visi I 
kuopos reikalai buvo tinkamai ; 
pravesti. J kuopos valdybą | 
1947 metams išrinkti sekami/ 
draugai: Pirm. K. Valaika, 
pirm, pagelbininkas S. Kaze- 
lionis, fin. sekr. J. Martynai- 
tis, užrašų sekr. E. Pauzer, iž- 
din. P. Radžers, 
žebrys. 
išrinkti 
sekr. J. 
jis jau
ėjęs tas pareigas ir su jomis 
gerai apsipažinęs. Reiškia, 
mes turėsime vėl pilnai atsa
kančią valdybą 1947 metais.

Plačiai apkalbėta centro 
valdybos paskelbtas vajus ir 
perskaitytas organe tilpęs C. 
Valdybos vajaus paskelbimas. 
Kuopa užsibrėžė jai paskirtą 
kvotą užpildyti ir tam darbui 
išrinkta atsakanti vdjaus ko
misija. žinant tos komisijos 
kompetentiškumą tame darbe 
praeityje, lengvai galima 
spręsti ir jos darbo pasekmes 
ateityje, štai ta darbščioji ko
misija: S. K. Mažanskas, P. 
Boika, E. Pauzer, J. Šimkus, 
P. Radžers, A. Mockaitis ir 
K. Valaika — viso 7. 4-to 
apskr. kom. sekr. J. žebrys 
irgi pasižadėjo su jais koope
ruoti.

Nutarta gydytojo egzami
navimo lėšas apmokėti iš kuo
pos iždo. Reiškia, mes naujus 
narius prirašysime, jiems užsi
mokant tik narines duokles. 
Kiti visi iškaščiai bus centro 
ir kuopos apmokėti. Tai yra 
didelis palengvinimas įstojan- 
tiems naujiems nariams, ir šia 
proga turėtų pasinaudoti kiek
vienas, kuris dėlei vienokių ar 
kitokių priežasčių dar nėra 
prisirašęs prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo.

RIBBON BLOCKERS
Gera Alga

Patyrimas Nereikalingas • 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS

CARLSTADT, N. J.
(15 minulių važiavimas su Bušu 97)

(294)

Sekantis kp. susirinkimas 
įvyks sausio pirmą dieną, tai 
yra, Naujų Alėtų dienoj, Lie
tuvių svetainėje, 8 vai. vaka-t 
re. Buvo manyta susirinkimą 
perkelti į kitą dieną, tačiau 
prieita prie išvados, kad Nau-' 
jų Metų diena taip pat gera, 
kaip ir kitos. Tokiu būdu susi
rinkimas ir įvyks kaip pripuo
la, Naujų Metų dienoj.

Koresp., j. Žebrys.

“N USIG J N KL A VIM AS”
Washington. — Jungtim 

Valstijos statysis naujus 
radijo vairuojamus karinius 
lėktuvus, skrendančius 
mylių per valandą.

600

kad 
die-

Francūzai skelbia, 
Viet-namiečiai šiomis 
numis nukovė bei sužeidė 
250 iTanvuzu kailų.

Šio paleidimo iš darbo darbi
ninkų priežastis esanti tokia. 
Kompanija panaikino tuos dar
bus, kuriuos ten iki šiol dirb
davo.' Dabar žada ten dirbti ki
tokius išdi rbi mus. Senosios ma
šinos bus prašalintos ir sudė
tos naujos. Tačiau aišku, kad 
kuomet naujos mašinos bus su
dėtos, jos bus geresnės, negu 
senosios, ir tuo būdu jau tiek 
daug darbininkų nebereikės. 
Moderniškos mašinos užims 
darbininkų vietsfc. " Vadinas, 
darbininkams vis tiek reikės 
nukentėti. Unijistas.

ATŠAUKTAS ANGLIJOS 
AMBASADORIUS Iš 

ISPANIJOS
London. — Anglija at

šaukė savo ambasadorių 
nuo fašistinės Ispanijos 
valdžios, pagal Jungtinių 
Tautų seimo nutarimą.

Kiek Japonų Nukentėjo dėl 
žemės Drebėjimo

Tokio. — Skaičiiiojama, 
jog per žemės drebėjimą ir 
iš jo kilusius potvinius ir 
gaidrus viso'žuvo bei sužei
sta 2,700 japonų.

” ° v G5 \ J * ■’ o "V c

“. . . tuomet mano vyras pasakė unijai, kad pakėlimas 
algų priveda prie infliacijos. ..”

j-■
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Maspethiečiai Smagiai į “Vyturėlis” Turės Daug 
Sutiks Naujus Metus Kur Čiulbėti

Vytautas Sungaila
Parvyko Atostogų

Filmos-Teatrai Vėl Pėstininko Nelaimėj

Pasiimkite Skarytę Eidami i 
Stanley”

čiusiųjų naujausią Tarybų Są-
I jungos filmą '
mily,” rodomą
7th Avė. ir

kovojo būdami okupacijoje. 
Grože, giliu dramatiškumu fil
mą artima daugelio jau maty
tai ankstybesnoi neužmiršta
mai filmai “The Rainbow.”

Ties Kliubu
Praeito šeštadienio vakarą 

automobilio nelaimėje ties Pi
liečių Kliubu ir Lithuanica 
Restauranu, priešais aikštelę,

Brooklyno ir apylinkės lietu
viu visuomenei, kad rengia 
metini Nauju Metu sutiktuvių 
bankietą (vakarienę). Tas

mą diena gruodžio (Decem
ber), 280 Union Avė., Brook-

M aspetho Lietu viii 
Piliečių Kbubąs 
Metų sutiktuves gruodžio 
mos vakarą, 60-39 56th Drive 
Maspothe. Jonas Ragelis, vic 
nas iš rengėjų komisijos su 
ko,

Stanley Teatre, 
12nd St., Nevy 
žodžiais, filmo

ję yra daug jaudinančios dra
mos. kuria (gal no visi su aša
romis) visi pajuntamo matant 
gerą, dramatišką-tragišką tik- 

I rove a t va i z d u o j a n č i ą fil m ą.
“The Taras Family” at

vaizduoja patrijotiškai nusi- 
; teikusią ukrainų šeimą, o per 
j ją visą tautą ir visą tarybinę 
šalį, kuri pasiryžo netarnauti 

! okupantams naciams. Aukštai 
Į techniškai prasisiekę miesto 
■ Kiev darbininkai staiga pata
po nieko
apie mašinas, 
vokiečiams.

Roxy Teatre

M-s.

20th
Century-Fox filmą, pradėjo 
penkta savaitę praeitą . trečia
dienį. Įžangomis už .jį, skelbia 
teatras, pirmomis 
savaitėmis
giau, negu kada 
koks nors kitas 
surinkęs.

Scenoje taipgi 
pati programa —- 
gonai šokėjai
— prie 7th Avė. ii 
New Yorke.

keturiomis 
surinkta dali

no rs tas ar 
teatras buvo

auto
lojo tūlą moterį, sakoma 
niau gyvenusią Stagg St.,' da
bar gyvenančią So. 2nd. Nete
ko sužinoti sužeistosios pavar
dės nei sužeidimo laipsnio, ta
čiau didelis latakas ant gatvės 
palikto kraujo rodė, kad jos 
padėtis gali būti ne geriausia. 
.Ją nuvežė į ligoninę.

Ties ta vieta jau yra 
labai daug nelaimių.

ai! za-
se-

buvę
B.

Nuo seniai žinant,

Amerikos; Vyturėlis, švelnios, koncer- 
ruošia Naujų įtinęs muzikos orkestrą, po 

31-! šauniai pasirodymo Laisvės ir 
■ Aido ('boro koncertuose, turi 
daug užkvietimų ir vėl kon- 

: certuoti organizacijų pramo- 
> randasi daug gų programose.

tad ypatingai į 
kviečiamos merginos ir našlės, .... . . . . _ . skaitosines bernams vieniems busią.
nuobodu Naujų Metų laukti, i 
Kurios sės prie stalo, toms kai-! 
nuos po $2.50, o kurios nesės! 
prie stalo, toms nieko nokai-

Tarpe tų svarbiųjų “deitų” 
ir busimasis sausio 

(.Jan.) 12-tą, Schwaben Hali, 
[kur Įvyks didžiulis mitingas- 
į koncertas paminėti lietuvių 
knygos 400 motų sukakti. O 
kad galėtų išpildyti pakvieti
mus, orkestrą privalo gerai 
pasipraktikuoti.

Edwardas didžiūnas, jaunas 
I orkostros patrijotas, prašo vi- 
, sus “Vyturėlio” muzikantus, 
nežiūrint švenčių, būti seka
mose praktikose šio ketvirta-

■ dienio vakarą, lygiai 7 vai., 
i gruodžio 26-tą, Laisvės salėje. 
Tas būtina orkostros garbei ir 
gerovei, sako Edwardas.

jūs 
Lie

tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bui, tad mos laikomo už gar
bę jus pakviesdami įsigyti iš 
anksto tikintus, šiuomi prano- 
šame, kad jau tikintų yra 
mažai telikusių. Kaina tikietų 
asmeniui $4, su gėrimu ir val
giais. Vien šokimui — 60 cen
tų. Gros Joe Thomas (Tama- 

išausko) orkestrą amerikoniš- 
Į kus ir lietuviškus šokius. Tad 
I bus proga visiems gerai pasi
linksminti, kaip suaugusioms, 
taip ir jauniems ir palinkėti 
vieni kitiems laimingų Naujų 
M etų.

n uos.

Ragelis, 
maloniai
taip pat ir svečius.

Grigas ir Juocis — 
pasitiks viešnias, o

R.

MIRĖSVEČIAIpasilieka ta 
ispaniški či- 

ir kiti. Teatras 
50th St., atva-

Yor-
dienomis buvo 
reikalais i New
Senkus iš Miners- 

Lankėsi pas J. ir K. 
Rušinskus, Jackson Heights. 
Ta proga svečias pasipirko 
Laisvės Bendrovės du Šerus už 
$10.

šiomis
žiavęs su .Walter Gilevičius, 57 m. 

amžiaus, gyveno 22 Ten Eyck 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
21 d.. Greenpoint ligoninėje. 
Kūnas išvežtas į New Britain, 
Conn., kur laidotuvės įvyks 
gruodžio 24 d., šv. Marijos 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Elzbietą ir dukterį 
Onutę.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi graborius S. Aromiskis, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne.

nenusimanančiais” 
negaminti

Sgt. V. Sungaila

Saržentas Vytautas Sungai
la, sūnus Kazimiero ir Elea- 
noros Songailų, gruodžio 17- 
tą, laivu Marine Robin, par
vyko iš Vokietijos pas tėvus 
ir sesutę su jos šeima, gyve
nančius 1510 Ocean Parkway, 
Brooklyn, 30, N. Y. Pas na
miškius pabuvos 10 dienų.

Vytautas išėjo jaunamečiu 
vaikinėliu ir tarnauja kariš
koje tarnyboje jau eilę metų. 
Virš dvejus metus jau išbu
vo Vokietijoje ir tikisi ten vėl į baisiai neapkenčiamas su prie- 

pasišu buvimo pareigas ir pačiam 
būti pavojingai neapkenčiamu

j tarp savųjų,
i noti tikrosios padėties, skaito
• išdaviku savo

grįžti po pasisvečiavimo 
saviškius.

apsi 
drau

būdus, ki-Kiti randa kitus 
i tas priemones, nors 
įmoka didžia kaina.

Paties Taras šeima išblaško- 
; ma — vieni į miškus į partiza- 
! nūs, kiti kovoti kitais būdais, 
i Vienas sūnus partizanų siun- 
j-čiamas “tarnauti” naciams, 
! kad gautų žinių ir teiktų jas 
! partizanams ir frontui. Reikia 
i milžino ištvermės, kad eiti tas

Pe n k ta dieni 
porta pribuvo

i New York o 
armijos trans

lar galima gauti 
darbininkus, gas-

komisijos narius.
Rengimo komisijos vardu,

Apsidžiaugę sūnaus 
lankymu, tėvai suruošė 
giško - šeimyniško pobūdžio 
sueigėlę, gruodžio 22-rą, kad 
joje pasidalinti savo džiaugs
mu su šeimos artimaisiais. Ta 
proga taipgi apdovanojo savo 
dienraštį.

Vytauto tėvai, Laisvės skai
tytojai, patys yra 
prie pastangų 
ypatingai kare
siems pagelbėti. Tėvas yra ne- sios mezginiais.

Filma yra 
las tiems.

kurie negali

brolių.

gražus parniūk
ti uric didvyriškai

mažai prisidėjęs darbu Lietu- 
: vai Pagalbos Teikimo Komi- 
| teto drabužių centre, 417 Lo- 

prisidėję rimer St., paruošime drabužių 
karui laimėti, Lietuvos žmonėms. Jo motina 

nukentėju- ■ ir sesuo yra daug pagelbėju-

žė 2,0.14 kariškių, 75 karo 
nuotakas ir 19 jų kūdikių.

\ H

Scena iš Walt Disney’o filmos “Song of the South,’ 
RKO Palace Teatre, Broadway ir 47th St., N. Yorke.

lT.........

Saugumas Kalėdomis Ausys Rausta Skaitant
- Didžiojo New York o Saugu

mo Taryba iš naujo įspėja bū
ti atsargiais su Kalėdų eglai
tėmis ir kitais
kadangi mažytis neatsargu
mas gali paversti džiaugsmą 
į kančias ar šermenis.

Taryba sako, kad nėra to
kio dalyko, kaip “fire-proof” 
eglaitės. Tam tikras chemika
lais procesas biskį sumažina 
pavojų, bet visiškai nepraša
lina. Tą patį, sako taryba, ga
lima būtų atsiekti eglaitės ka
mieną įstačius į vandenį, 
kad visą laiką vandenyj mirk- 
tų, vandenį į save gertų. Jeigu 

. > eglaitė bus nupjauta biskį 
įstrižai, ji galės sugerti dau
giau vandens.

Atsparą prieš ugnį pastip
rina eglaitei gėralą sudarius 
su ammonium sulfate. Gauna
mas vaistinėse. Ima ketvirta
dalį eglaitės svorio. Sumaišo 
svarą chemikalo su puskvorte 
ir puse vandens ir tuo skiedi
niu nuolat girdo eglaitę.

Tačiau ii- pagirdyta eglaitė 
nebus saiigi, jeigu prie jos 
degsite degtukus, sudegsite 
arti jos žvakes ar jeigu elekt- 

š # riŠki jungtuvai ar vielos ne
bus saugūs. • ' 

wlt'raKL._______ ______

&

i-

Pirm. K. Kreivėnas, 
Sekr. J. Steponaitis.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Aido Choras turės socialę sueigą- 
pasilinksminimą penktadienį gruo
džio 27 d., Laisvės salėjo, 419 Lori
mer St. Pradžia 7:30 v. vak. Įžanga 
veli ui. 
Bus ir
Kviečiami Aido Choro, Vyrų Choro 
ir “Vyturėlio” nariai ir rėmėjai.

(291-292)

Buk gėrimų ir užkandžių, 
mtizika • Alberto Augulio.

Komi

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
t et o Brooklyno skyriaus labai svar
bus susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 26, 7:30 vakaro. Visi nariai 
dalyvaukite. — Sekr. A. Mureika.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

1 kp. metinio baliaus surengimo ko
misijos susirinkimas įvyks gruodžio 
26 d., 8 v. v. Laisvės Name, 419 Lo
rimor St. Visi dalyvaukite, nesive- 
linkite. Jurgis. (291-292)

LIETUVIŠKI TYPEWRITERS
Parsiduoda Portable arba Stand

ard rašomosios mašinėlės (Type
writers). Tuoj pristatome. TYTKLL 
TYPEWRITER, 123 Fulton St., 
N. Y. BE. 3-5335. .

Speciales Kainos I*o: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir ovcrkoutų ir daro ant užsakymų. 

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

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5S50-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.
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Kiek kartų kongresmanas 
Marcantonio ir kiti darbiuin-

■ ku vadai yra reikalavę išvaly- 
puošmenimis, ti visokį buržuazinį purvą iš 

Harlemo, niekas ir suskaityti 
nepajėgtų. Reikalauta daugy
bėmis kartų. Ištisos susiedijų 
konferencijos yra už tai pasi
sakiusios.

To, žinoma, atitinkamos 
ištaigos nepaklausė. Ten di
džiuma gyventojų biednuome- 
•ė — negrai, portorikiečiai, 

biednieji ispanai, italai ir kiti. 
Kas čia paisys, kad juos kan
kina ten susispietęs visoks 
“laisvosios prekybos - pramo
nės” šiukšlynas.

Tačiau 19-tos gruodžio Dai
ly News sušunka: 
mą kongresmano
antonijaus Rytinio 
teritorijoje , dviejų 
narkotikų gaujų 
Valstijose vakar 
naujieji policijos 
riai...”

Tikrai Hitlerio medalio ver
tas žurnalizmas, mokėjimas 
darbininkų judėjimui spjaudy
ti į akis.

Tarsi, kad Marcantonio bū
tų buvęs kokiu senuoju poli- 

i cijos caru ar tų kriminalistų 
Gėda dėl. tokios 

spaudos laisvės.” Gėda visai

“sudaužy? 
Vito Marc-

Harlemo 
didžiausių 
Jungtinėse 

paskelbė 
komandie-

M’

Mūsų skaitytojai raginami valdonu, 
remti tuos biznierius, kuri* 
skelbiasi dienrastv i e Laisvėje demokratijai.
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JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTf APART SEKMADIENIŲ

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

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

l”el<T
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.
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Tek EV. 1-7100 SABLE & MOSKOWITZ.
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GRAND ST. EXTENSION 
WINE & LIQUOR STORE

176 GRAND ST. EXT., BROOKLYN

Linki jums ir jūsiškiams Linksmų Kalėdų 
ir Perteklingų Naujų Metų!

Amerikoniškai tariant: 
got the goods’” — Vengkite susigrūdimo, pir
kite dabar šventėms patraukiančių nacionalini 
išgirsintus gaminius — Degtinių, Vynų, 
Cordials, Braidies, Rūmų ii- Gins.

Pirkite Reisais ir Taupykite 
Niekur Nėra Geresnes Vertybes

Calvert

Valandos: į
( 1 — 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
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