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Stalinas—Sveikas.
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lavina Viet Nam patrijotus ;

1

k aro 
nėra

Paryžius. — Socialistas 
Francuos premjeras Leonas 
Plumas pranešė seimui, jog 
Indo-Chinoie tęsiasi kauty-

67 metu amžiaus. Tai dar vie
nas smūgis tiems turčių redak- į 
toriams, kurie iš “pasitikimu , 
šaltiniu’’ žinojo, kad Stalinas 
“labai serga.” ;

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00Kopija 5c

Dairene Į dideliu kariniu Amerikos

Jessei L. Poole’ui ir dviem 
amerikiniam koresponden-

laivyno vadai sakė, kad 
jokių planu Amerikos ir 
lijos karo laivynu bendriems 
manevrams. Bot iš Londono 
pripažino, kad Anglijos ir 
Jungtiniu Valstijų karo laivai ( 
turės bendrus manevrus sau-! 
šio mėnesį, Kari bijos Jūroj, o • 
paskui britų karo laivai lanky
sis Amerikos prieplaukose.

“Neužmušk!” ir Kalėjimas.
Kalėdos ir Jų “Taika.”
Bėgliai ir Dienos Uždarbis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Velionio prezidento sūnus : 
Elliott Roosevelt ir jo žmona 
matėsi su Stalinu. Rooseveltas . 
sako, kad Stalinas gerai atro- .
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BLUM PRIPAŽĮSTA VIET 
NAM RESPUBLIKA TIK 

PRANCŪZU VALSTYBĖJE
Fra n rijos Kariuomene Malšina 

Indo - Chinos Patrijotus

likos patrijotų ir francūzų 
kariuomenės. Padėtis ten, 
girdi, “rimta, bet nelabai 
pavojinga” francūzam. Blu- 
mas pakartojo, kad Franci
ja pripažįsta Viet Nam res
publikos “nepriklausomy
bę”, tačiaus, Francijos im
perijos rėmuose.

Francūzų valdžia uždrau
dė savo kariams iš oro bom-

J Kaliningradą, buvusi Ka
raliaučių ir jo sritį raginami 
Sovietų Sąjungos, tame skai
čiuje ir Tarybų Lietuvos pilie
čiai vykti ir apsigyventi. Ku
rie sutinka kraustytis, tai 
jiems apmoka no vien kelionę, 
bet nemokamai suteikia ir gy
venimo butus.

Bet iš Tarybų Lietuvos ne-j 
daug ten galės nuvykti, nes iš j barduoti Viet-namiečių po- 
Vilniaus išsikraustė < 
lenkų į Lenkiją. Kad pakelti ninkai 
Vilniaus gyventoju kiekį, tai veikti, iki bus nuslopintas
į sostinę yra kviečiami lietu- sukilimas ir atsteigta tvar-
viai. ka. Tuo tarpu iš Indo-Chi-

' nos pranešta, jog francūzų 
: artilerija bomba rduoja 
I Viet - namiečius ir įvestas 
! griežtas karo stovis šiauri
nėje Indo-Chinoje. Įsakyta 
sušaudyti visus, pas kuriuos 
francūzai ras į 
ryti kratas kiekviename nar. 

i me, ant kurio nebus iškelta | 
xeuz-1 baltoji pasidavimo vėliava. . . 
metu ' Kartu skleidžiama gandai, 

religinės sektos ’ kad>3,000 japonų oficierių

8(),ooo zicijas miestuose; bet pėsti- 
turėsia ir toliau v

Baltąjį Namą pikietavo ka
linių rūbais apsirengę Jeho- į 
vah religinės sektos nariai rei- Į 
kalnu darni, kad jų tikėjimo 
žmonės būtų paleisti iš kalė
jimų . #

šios sektos pasekėjai atsisa
ko imti ginklą užmušimui 
žmonių, nes jie tiki i Dievo 
penktą prisakymą — Neuž-, 
mušk! Sako, kad karo i___
apie 7,000 jų i 
žmonių buvo nuteisti ir dar j 
apie 300 ir dabar yra kalėji
muose. Demonstrantai šaukė 
kad jų pasekėjus kalina už , 
tai, kad jie tikrai pildo Dievo Į 
prisakymą.

Kaip žinome, 
popiežius, kuris 
taus vietininku

kariauti prieš francūzus dėl 
visiškos savo krašto nepri
klausomybės nuo Franci jos.

Francija pasiuntė genero
lą Leclereą tvarkyt Indo- 
Chinos dalykus.

LENKU GRAFAI POTOCKIAI 
ĮKALINTI UŽ DAILĖS 
KORINIŲ ŠMUGELĮ

Varsa va. — Teismas pa
siuntė grafą Andrių Potoc- 
kį į kalėjimą 8 metams už 
tai, kad jis mėgino slaptai 
išgabent i užsienį meno-dai- 
lės kūrinius, buvusius grafų 
Potockių nuosavybėje. An
driaus pati Marė dėl to nu
teista 6 metus kalėti. Val
džia užgrobė tuos dailės 
brangumynus ir pervedė į 
valstybės nuosavybę.

Permažai Benamiu Esą
.K V. . X v,.. . **

ginklų, ir da- prjimta į Amerika
kvionump nsi. r.

New York. — Jugoslavi-

Jugoslavijos Žmones 
Linksmiausia Tauta, 
Sako Balokovičius

tai Vatikano; 
skaitosi Kris- '
ir visa kata- jos žmonės yra linksmesni 

liku bažnyčios viršūnė netiki j jr jaučiasi laimingesni, negu 
į tą Dievo prisakymą. Karo ; tauta pasauly-
laiku jie tarnauja imperialis-’; je> sako sugrįžęs iš to kraš
tinėms valdžioms, laiko pa-1 į0 /]atko Balokovičius, pir- 
maldas, šventina ginklus >r ■ mįnįnkas Amerikinio Ko- 
viem vieno.,, kiti kito., pusėj. | j Jugoslavijai Pašelpti 
prašo Dievo pergales. & J 1

Ir dabar Chinijoj katalikų i 
misijos ne vien poteriauja, bet 
net padeda generolo Chiang 
Kai-sheko armijai, Graikijoj 
tas pats, Lenkijoj gatavi karą 
išprovokuoti, kad tik nuvertus 
žmonių valdžią.

i ir vice-pirminjnkas Ameri
kos Slavų Kongreso. Balo
kovičius per du mėnesius 
aplankė įvairius Jugoslavi
jos kampus, matėsi su jos 
premjeru maršalu Tito ir 
kalbėjosi su visokiais žmo
nėmis. Jisai sako, 90 nuo-

Paprastai Kalėdų proga Va-išimčių gyventojų džiaugia- 
tikano popiežius sako kalbas' sj demokratine sa- 
neva už taiką ant žemės. Tą 
pat daro kardinolai ir kunigai.
Bet tuom pat kartu jie ir žmo- j 
nes kursto i karą.

New York o kardinolas 
Spellman pagamino “Kalėdų 
maldą,” kuri baigiasi šaukimu 
kryžiaus karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Jiems Dievo prisa
kymas — “Neužmušk!” — 
nieko nereiškia.

1 vo valdžia ir tik 10 nuo- 
•' šimčių nepasitenkinę. Bala- 

i kovičius užginčijo paskalus, 
būk Tito valdžia persekioja 
religiją.

New York/— Per pasku- 
; 12 mėnesių tiktai 

6,213 benamių - pabėgėlių 
pergabenta iš okupuotų Eu
ropos kraštų į Jungtines

dr. Leland R. Robinson, “iš
virintųjų” žmonių tarybos 
vadas. O pagal ateivybės 
kvotas, girdi, būtų reikėję 
Amerikon priimt 39,000 
žmonių iš Vokietijos, Aus
trijos ir kitų užimtų kraš
tu, v

SA-FRANKO ATŠAUKĖ 
VO ATSTOVĄ Iš 

LONDONO
London. — Kad Anglija 

atšaukė savo ambasadorių 
iš Ispanijos, tai ir fašistinis 
ispanų diktatorius Franko 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Anglijos.

KALĖDOS IR PHILADEL- 
PHIJOS ŠUNIMS

Philadelphia, Pa. — Su
gaudytų šunų įstaigos val
dininkai sako, kad pas juos 
veik visai nelikę šunų; gir
di, “visi prašo duot jiems 
šunelį kalėdoms.”

Graikijos Premjeras 4 Dienas 
Tarėsi su Amerikos Valdžia

Robert R. Nathan, nepriklausomas ekonomistas (de
šinėje), CIO prašomas, studijavo mūsų šalies pramonės 
ir prekybos eigą. Jis aprokavo, kad industrija išgali pa
kelti algas 25 nuošimčiais be pakėlimo aukščiau kainų.

Nathan, kartu su CIO prezidentu Philip Murray ir vi
daus ministru (sekr.) Julius A. Krug peržiūri jo pa
ruoštą raportą (braižinyje).

Tarptautiniai Anglij 
Reikalauja Lygiai

Sovietais, kaip 
/ 1 _________________

London. — Kairesnieji, 
tarptautiniai darbiečiai An
glijos seime pripažįsta, jog 
socialistas užsieninis anglų 
ministras Bevinas paskuti
nėje savo kalboje per radi
ją jau palankiau kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungą. Bet 
jie reikalauja, kad socialis
tinė Anglijos valdžia ne 
vien žodžiais, o darbais įro
dytų, kad jinai lygiai ben-

os Darbiečiai Seime 
Bendradarbiaut su 
ir su Amerika
dradarbiauja su Sovietų Są
junga, kaip ir su Jungtim 
Valstijomis.

Kair. seimo nariu vadas 
Konni Zilliacus priminė, 
kad1 Anglijos atstovai nese
niai turėjo karinius pasita
rimus su Amerikos valdžia 
Washingtone. Nužiūrima, 
kad buvo tartasi apie Ame
rikos - Anglijos jėgų sude
rinimą “galimam” karui 
prieš Sovietų Sąjungą. .

ĮKALINTAS ITALU 
REDAKTORIUS UŽ 
KUNIGU ĮŽEIDIMĄ

ŽYDU KONGRESAS 
SMERKIA TERORĄ 
IR ANGLIJA

davė
re-

Roma. — Teismas 
dvejus metus kalėjimo 
daktoriui Ruggero Macca- 
ri’ui už “valstybinės (kata
likų) religijos įžeidimą.” 
Maccari savo savaitraščiuo
se “Don Basilio” ir “Polio” 
karikatūromis ir raštais pa
šiepdavo kunigus, vienuo
lius ir popiežių. Macarri tei
sinosi, jog jis gildavo dva
siškius už tai, kad jie kišasi 
į politiką. Dabar jis duoda 
apeliaciją aukštesniam tei
smui.

Meksikos Žibalo Strei
ko Vadai Paleisti

Mexico City. — Meksikos

SOVIETU VALDININKAI 
NELEIDO AMERIKONAM 

IŠLIPT I DAIRENĄ
įsake Kariniam Amerikos Laivui c.
Apiristi Dairen (Dainyį) Uostą
Dairen. — Karinė Sovie- Į tam. Jie buvo atplaukę ne- 

tu vyriausybė *
(Dalnyj) neleido krantan i laivu, kuris atgabeno diplo- 
išlipti Amerikos Standard ; matinius pašto siuntinius ir • 
Žibalo kompanijos atstovui i reikmenis Amerikos konsu

latui Dairene.
Laivo oficieriai iš pra

džios prašė leist laivui čia 
AMERIKONAI PALIUOSAVO | pabūti 48 valandas, ir So- 
S1ILI0NA NACIU ""O BET
KOKIU TARDYMŲ ! valandas ilgiau, negu leista.

-------- , Tuomet kariniai Sovietų 
Berlin. — Karinė ameri- pareigūnai įsakė jam per 20 

konų vyriausybė paliuosavo minučių išplaukt iš šio chi- 
milioną “mažesniųjų nacių” ' nu uosto, kuris yra rusų 
nuo bet kokių tardymų ar ’ kontrolėje, pagal sutartį 
bausmių. Generolui Jose-: tarp Chinijos ir Sovietų Są- 
phui T. McNarney patarus,! jungos.
šią kalėdinę • dovaną smul-! (New York. — Daily 
kiesiems naciams iš anksto I Worker užklausė Standard 
užgyrė Jungt. Valstijų ka-; Žibalo kompanijos viršinin- 
ro departmentas. Bet kiti, kų, kokiu tikslu jos atstovas 
“pirmos ir antros klasių” plaukė į Daireną. Jam buvo 
naciai, dar būsią košiami į atsakyta, kad kompanija 
per nunacinimo teismus. ; pirm karo turėjo savo žiba- 

------ | lo sandėlius Dairene ir buvo

Kiek Nukentėjo Japonai I įgstaį" Eji noriaPPa- 

Nuo Žemės Drebėjimo : na£e^ini5izn Amerikos ‘ 
-------; laikraščiai smerkė Sovietus 

Tokio. — Oficialiai pa-;už įsakymą kariniam Ame- 
skelbta, jog per žemės dre- riROs laivui greitai apleisti 
bėjimą ir jūrų ištvinimą Daireną.) 
įivo 1,088 japonai, be ži-1 
nios dingo 165 ir rimtai su-; 
žeista 1,142; buvo nunešta! 
į jūras 2,742 namai, sunai- Į 
kinta 7,350 namų ir dalinai i 
sugriauta 2,742 namai; su-, 
ardyta bei sudaužyta 2,502 ' 
laivai ir valtys, sužalota 481 x „ .. ,,
tiltai, sugriauta tvenkiniai ’ v^tlanta, Geoi gia. a 
ir apardyta 155 keliai. j džiūrė įkaitino tris \A ine- 

____ Scoff viešbučio šeimininkus
ANGLIJA ATMETA SO-|už tai. kad dėl jų apsileidi- 

VIETŲ SIŪLYMĄ DĖL mo žuvo 119 žmonių per 
DARDANELLŲ i gaisra tame viešbutvj gruo- 

London. - Anglų uzsie- džįo d Jie bug isjami 
mo reikalu ministerija sake, . .
Anglija nesutinka su Sovie- ^.'P. netiesioginiai zmogzu- 

.u.K.ų puuua, /..v- tų pasiūlymu, kad Turkija ~ . -
du teises Palestinoj. Dar ki- j ir Sovietų Sąjunga išvien jos žudyti. Kaltinimas vadi- 
ta rezoliucija kreipiasi i j kontroliuotų Dardanellų są- na jų 
Jungtines Tautas, kad pri- [ šiaurį, tarp Juodosios ir Vi- spąstais 
pažintų grynai žydišką, ne-iduržemio Jūrų.

Basle, Šveicarija. — Pa
saulinio žydų Sionistų kon
greso komisija užgyrė rezo
liuciją, kuri smerkia Irgun 
Zvai Leumi ir Sterno šai- 
kos žydus teroristus Pales
tinoj. Kita rezoliucija aš
triai, kritikuoja “nežmoniš
ką” anglų politiką prieš žy-

priklausoma Palestinos vai-! 
stybę.

Smerkia Pasimoįiiną 
Prieš Algų Priedus

' 1

įkaitinti Šeimininkai 
Viešbučio, kur Gaisre 
Žuvo 119 Žmonių

džiai, neturėjusieji intenci- . •

jų viešbutį “ugniniais 
;” ir nurodo, kad 

į viešbutyje nebuvo išlauki- 
| nių kopėčių ir kitų įrengimų 

Buriuos prieš - fašistini-i išsigelbėti nuo gaisro. Šei
nis komitetas nepatenkintas i mininkai dėl to galės būti 
Anglijos žadama nepriklau- nubausti po 4 metus kaleji- 
somybe tam kraštui “kada.mo ir $1,000. Jie yra detek- 
nors.” tyvas R. E. O’Connell ir du

-------— A. F. Geele’ai, tėvas ir sū- 
ORAS. — Būsią šaltoka, nūs.

1
i 
I

J’’
- Mr. D. Clark rašo iš Berly- | “ ”7

no, kad Sovietų viršininkai1 Washington. Graikijos 
okupuoto) Vokietijos zonoj, monarchistų premjeras Ko- 
reikalauja iš demokratinių vo- stas Tsaldaris per keturias 
kiečių griežtesnės kovos prieš dienas lankėsi pas Ameri- 

mano kos valdininkus. Jis ūkiniais 
ir politiniais Graikijos klau-

pažadėjo 
pusę tos stirnos.

nacius. “Negerai 
tas korespondentas. Bet jis ■ 
patsai pripažįsta, kad vieto
mis naciai vokiečiai degino kalni siekia sukelti $151,000,- 
subrendusius javus ant laukų 000. Jungtinių Valstijų vardu 
ir kaip kur net 10 nuoš. jų Mrs. E. Roosevelt 
sunaikino. Tai ką Mr. Clark sukelti veik
mano, kad tokiems kenkėjams ; Reikalaus iš visų darbininkų 
gal reikia po medalį duoti? ! dienos uždarbio. Geram tiks-

★ ★ ★ Uui — negaila, bet šerti tuos,
New York 'Times džiaugia-i kurie pabėgo nuo savo tautos, 

si, kad bus sudaryta organiza-1 iš savo tėvynės, tai nedaug 
cija šelpimui bėglių. Tam rei-j ukvatninkų rasis.

simais kalbėjosi su prezid. 
Trurųanu, valstybės sekre
torium Byrnesu, su šalies 
iždo sekretorium ir kitais 
aukštais valdininkais. Tsal- 
daris taipgi matėsi su Pau
liu A. Porteriu, galva spe
cials amerikonų pasiunti
nybės, kuri po naujų metų 
vyks į Graikiją ir tyrinės 
ekonominius jos reikalus.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė pakartojo Tsalda- 
riui, kad Amerika rems 
Graikijos “nepriklausomybę 
ir čielybę.

Mexico City. — Meksikos Washington.— Darbo Fe-
prez. Alemano įsakymu, ta- deracijos ir CIO unijų va- 
po paliuosuoti septyni žiba- dai pasmerkė siūlymą už- 
lo darbininku streiko vadai, 
žibalas yra valdiška pra
monė Meksikoje. Streikas 
tęsėsi 24 valandas. Valdžia 
sakė, jog darbininkai netu
rį teisės streikuoti. Bet jų 
unijos sekretorius Jorge 
Ortega pareiškė, kad galės 
įvykti naujas streikas, jei 
valdžia nepatenkins darbi
ninkų reikalavimų.

SIONISTŲ SĄLYGA 
ANGLIJAI

Šveicarija. — Žydai Sio
nistai sutiktų tartis su An
glija dėl Palestinos tik tuo
met, jei Anglija leistų žy
dam visai laisvai plaukti į 
Palestiną.

drausti algų priedus darbi
ninkams per metus. Tatai 
siūlė C. E. Wilsonas, Gene
ral Electric kompanijos pir
mininkas. Jis neužtikrino, 
kad bus sulaikyta reikmenų 
brangimas. Federacija nu
rodė, jog 47 nuošimčiai dar
bininkų gauna mažiau kaip 
$20.00 per metus, o 20 nuoš. 
— mažiau kaip $1,000.

BULGARAI SUĖMĖ 
KARINIUS ŠNIPUS

Sofija. — Bulgarijos val
džia susekė karinių šnipų 
lizdą ir suėmė du jų vadus, 
brolius Apostol ir Yani Bal- 
diev. Jie šnipavę Graikijos 
naudai.

sušalo 4 žmonės, nors Mek
sika laikoma šiltu kraštu.

Paryžius. — Francija pa
leido 1,200 austrų karinių

SUŠALO 4 ŽMONĖS
MEKSIKOJ

Mexico City. — Šiame

Paleistas Naciškas Chicago 
Reporteris, Buvęs Lietuvoj
Frankfurt, Vokietija. —> Sovietų Sąjungą. Amerikos 

Karinė amerikonų vyriau- atstovas Suomijoj sudrau- 
sybė paleido iš kalėjimo Do- dęs jį nuo to, bet, girdi, “aš 
naldą Day, buvusį Chicago j padėjau suomiams, kiek tik 
Tribune korespondentą Lie- išgalėjau, iki rusai atėjo.”

Jis buvo suimtas už tai, kad 
1944 ir 1945 metais per Ber
lyno radiją skleidė nacių ne-. 
va žinias apie tai, “ko nuo, mieste, Meksikos sostinėje, 
rusų susilaukė Lenkija, Lie
tuva, Latvija ir Suomija,’h 
kaip kad jis dabar sako.

Jis prisipažįsta, kad 1941 
m. perbėgo į Suomiją ir siū
lėsi į jos armiją karui prieš i belaisvių.
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Jungtinių Tautų Seimui Pasibaigus KAS I<A RAŠO IR SAKO
New Yorke veik per du 

mėnesius ėjo posėdžiai 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, kurią jau sudaro 55 
valstybės, valstybėles ir tū- 

{los anglo-saksų kolonijos.
Pradžioj ir- pabaigoj bu- i1 _ • • I •

1 « T Z-X IX 1 ZA VX /X T » z-x z-« ZX /-• ■« -• Z-X /■. I r « -« 1 k X T ■» Z~« 1 1j vo plenarės sesijos, kur visų 
' tautų visi delegatai dalyva- 
i vo. Bet svarbiausi darbą at- 
! liko tai delegatai, pasidali- 
; nę į šešis komitetus: politi
nis - saugumo komitetas; 
'ekonominis ir finansinis; 
i socialis - žmoniškumo ir 

‘'kultūrinių reikalų; kitų ša
ulių globojimo; organizacinis 
ir finansinis; ir teisių komi- 

itetas%
* Svarbiausieji buvo, tai šie 

; klausimai: (1) Nusiginkla- 
l vimas ir uždraudimas nau- 
I doti atomines bombas ka
ire; (2) Vieningumas tautų, 
Į arba, taip vadinamas 
tavimo klausimas”; (3) 
panijos klausimas; (4) 
galba pabėgėliams ir 
Kolonijų klausimai.

Aišku, kad visi klausimai 
i turėjo svarbos, bet negi 
galima juos šiame straips
nyje apibūdinti. Kaip daug 

i prikalbėta, prirašyta, tą pa- 
j sakys šie faktai. Jungtinių 
į Tautų seimui buvo pateikta 

sudarą 
apie 20 
)s me-

Lenkija Nepriima Anglų, Įsakymų
Sausio 19 d. įvyks Lenkijoj parlamentariniai rinki

mai. Reakcinės grupės susispietę apie poną Mikolaiči- 
ką, pasikinkė savo kampanijai katalikų bažnyčią. Vati
kano popiežius nesigaili ne vien įsakyjnų kunigams, bet 
ir pinigų. Fašistai užsienyj priešakyj su generolu Ander- 

. su siunčia šimtus teroristų į Lenkiją, kurie ten puola 
valdžios ir demokratinių partijų žmones.

Anglijos valdonai, kurie globoja lenkų fašistus užsie
nyje pasiuntė Lenkijai reikalavimus ir įsakymus, kaip tie 
balsavimai turi būti pravesti. Londono ponai žiūri į 
Lenkiją, kaipo į savo koloniją. Tiesa, jie savo žygius tei
sina, būk pagal Krymo ir Potsdamo konferencijų nuta
rimą, jie turį tam teisę — prižiūrėti, kad Lenkijoj būtų 
demokratiški balsavimai.

Lenkijos liaudies vyriausybė atmetė tą anglų reika
lavimą, pasakydama jiems, kad Lenkija yra nepriklauso
ma valstybė, nėra jokia Anglijos kolonija ir įsakymų iš 4,814 dokumentai, 
užsienio nepriims. Lenkijoj balsavimai bus pilnai de-! 33,086 puslapius, 
mokratiški, tomis teisėmis naudosis visi laisvę mylinti milionų 
žmonės ir net reakcininkai iš pono Mikolaičiko logerio, džiagos atspausdinimui su- 

nors Lenkijos vals-| naudota 1,248 tomu popie- 
i ros. O kiek buvo pačiame 
I seime ir komitetuose prikal
bėta ?

Žinoma, buvo ' ir tokių 
“dokumentų”, kurie toliau 
nenuėjo, kaip tik jie buvo 
suminėti reakcinėj spaudoj, 
tai ir viskas. Galima tą pa
sakyti apie atsišaukimus 
lietuvių ' tautos priešų — 
— Krupavičiaus ir dar Jie- 
no, kito, — kurie reikalavo 
pagalbos bėgliams ir net 
Sovietų armiją iš Lietuvos 
ištraukti. Tokių “dokumen
tų” visa misija baigėsi tuo,, 
kad apie juos reakcinėj 
spaudoj vienas kitas kore
spondentas burbtelėjo.

Organizaciniai, Jungtim 
Tautos dar vis nėra pilnai 
susitvarkę; dar viešpatauja 
angliško imperialistų bloko 
politika. Tą parodo ir1 šie 
faktai, kad vis nepriimta į 
šią šeimą Albanija, kuri 
mūsų pusėj kariavo, ir Mon
golijos Liaudies Respublika, 
kuri padėjo sumušti Japo
nijos imperialistus. Tuo pat 
kartu šioj organizacijoj pil
nas “pilietiškas” teises turi 
to bloko kolonijos, kaip; 
Australija, Kanada, Costa 
Rica, Kuba, Domininkonų 
Respublika, Egiptas, EI 
Salvadoras, Haiti, Indija, I- 
rakas, Lebanonas, Naujoji 
Zelandija, Filipinai, Sirija, 
Jungt. Pietų Afrika, ir net 
tokis dvarelis, kaip Luk
šom burgąs 1

Kas dėl vietos Jungtinių 
Tautų -centro, tai pirmiau 
New Yorko turčių spauda 
pašėlusiai niekino šią orga
nizaciją, net į Maskvą,/ į 
Kominterno namus siuntė. 
Bet dabar staigiai atsineši- 
mas pasikeitė. Kada ėjo pa
sirinkimas tarpe Bostono, 
Philadelphijos, New Yorko 
iv San Francisco, tai New 
Yorką išgelbėjo multi-milio- 
nierius John D. Rockefelle- 
ris, pasiūlydamas parduoti 
miesto centre savo šešis 
blokus už $8,500,000, o mie
stas pažadėjo dar dapirkti 
$2,000,000 namų ir žemės 
plotą ir perduoti šiai orga
nizacijai. Kodėl tokis pasi
keitimas atsinešime? Tik 
ne todėl, kad tūli būtų pa
mylėję organizaciją, kuri į- 
steigta taikos palaikymui. 
Priežastis to glūdi talng, 
kad delegatų, visokių pat.a-

kurie vadinasi “Valst. Par'tij 
tiečiai turi savo tikrą partiją.

Toliau Lenkijos liaudies vyriausybė nurodė, kad ne ji 
laužo Krymo ir Potsdamo konferencijų nutarimus, bet 
Anglijos valdžia. Tarpe kitų dalykų Lenkijos vyriausybė 
nurodo šiuos Anglijos žygius, kenkiančius Lenkijai ir 
laužančius Krymo ir Potsdamo konferencijų nutarimus:

Anglija ilgai laikė Londone nieko neatstovaujančią ne
va “Lenkijos valdžią”, kad kenkti Lenkijai ir neleisti jai 
susitvarkyti. Ir dabar Anglija finansuoja tos “Lenkijos 
valdžios” ponus, kurie deda pastangas išprovokuoti tre
čią pasaulinį karą ir sunaikinti demokratinę tvarką Len

kijoj. Anglija palaiko generolo Anderso fašistus, negrą
žino į Lenkiją lenkų kareivių, leidžia lenkams fašistams 
taip veikti anglų zonoj Vokietijoj, kad iš ten negalėtų 
grįžti lenkai piliečiai namo. Anglija pasisavino Lenkijos 
auksą, kuris buvo Anglijoj. Ji dar negrąžino Lenkijai jos 
karo laivų, kurie karo laiku kariavo išvien su anglų karo 
laivynu. •

Lenkijos vyriausybė stato klausimus: Kokią teisę 
Anglija turi pasisavinti Lenkijos auksą, karo laivus ir ki
tus turtus? Kokią teisę Anglija turi organizuoti ir fi
nansuoti fašistus, kurie nori nuversti Lenkijos liaudies 
valdžią? Ir kokią teisę Anglija turi duoti diktatoriškus 
įsakymus, kaip Lenkija turi savo vidaus reikalus tvarky
ti, kad ir būsimus parlamento rinkimus, kada Lenkija 
nėra jokia Anglijos kolonija?

Toliau Lenkijos liaudies vyriausybė nurodė, kad ji 
daugiau į panašias Anglijos notas neatsakinės, nes nema
to reikalo, kaipo savistovi ir nepriklausoma valstybė. Be
je, Mr. J. Byrnes taipgi buvo pasiuntęs Lenkijai notą 
balsavimų reikale, nes ką daro Londonas, tą daro ir Wa- 
shingtonas, bet ši nota buvo tik su “patarimais”, todėl 
ir Lenkijos atsakymas į ją yra kitokio turinio.

Chiang Kai-shekas Užsinėrė Sau Kilpą
Iš Chinijos rašo Mr. H. R. Lieb.erman, kad generolas 

Ghiang Kai-shekas įsakė atimti iš valstiečių žemes, ku
rias jiems buvo atidavę komunistai ir grąžinti jas buvu
siems dvarponiams. Jis rašo, kad kur tik atsiras seni 
žemių savininkai, tai jiems žemės bus grąžintos, o kur 
toki nesusirinks, tai valstiečiai turės per ilgus metus mo
kėti už tą žemę į Chiang Kai-sheko valdžios banką, kol 
ją išpirks.

Bet dvarponiai urmu seka armiją. Į Kiąngsu pro
vinciją jie kartu su reakcijos armija pribuvo ir tuojau 
ne vien atsiėmė jiems “Dievo duotą” žemę, bet net bai
siai augštas randas reikalauja iš valstiečių už tą laiką, 
kai jie žemę vąldė. Vienas dvarponis turėjo 1,600 akrų. 
Dabar jis sako, kad valstiečiai jam turi užmokėti. Bankas 
turėjo 2,800 akrų, jis to paties reikalauja. Katalikų Misi- 

. ja, kuriai vadovauja amerikietis kunigas Adgar Sever 
iš San Francisco, reikalauja jiems grąžinti 13,000 akrų 
žemės, kurią komunistai buvo atidavę valstiečiams. Vals
tiečiai, kurie negali užmokėti randas, tai tuos valstiečius 
priverčia atidirbti.

Taip elgiasi Chinijos dvarponiai ir reakcija ten, kur 
jiems pavyko nuversti komunistų ir .demokratų buvusią 
tvarką. Bet tas nepadės reakcijai, o kaip tik priešin- 

. gai. Chinijos valstiečiai, kurie pirmiau manė, kad gal 
| - kiek pagerėjo generolo Chiang Kai-sheko režimas Ame-

rikos “demokratų” įtakoj, tai dabar persitikrins, kad ta 
demokratija, kurią jiems perša misionieriai ir generolai 
Marshallai, tai sena dvarponių, Chinijos ir užsienio ka
pitalistų vergiją. Taip elgėsi Rusijoj laike revoliucijos 

. generolai Denikinai ir Kolčakai ir tas tik atidarė vals- 
: tiečiams akis. Taip elgiasi Chinijoj reakcija ir tas til$ 
įdaugiau apvienys valstiečius, darbininkus ir demokratinę 
p inteligentiją kovai už savo šalies ir liaudies laisvę.

žodžių.

.............................

“ve-
Is-

Pa-

rėjų ir jų šeimų narių buvo 
atvykę apie 12,000 žmonių. 
Visi tai valdiški žmonės, pi
nigų turi, biznį iš jų gerą 
pasidarė New Yorko biz
nieriai. Štai kodėl nutilo 

■ spauda ugnimi spjaudžius į 
tą organizaciją.

Vetavimo klausimas, tik
rumoj, tai yra vieningumo. 
Aišku, kad tarptautinėj po
litikoj negalima rankų pa
kėlimu, ypatingai, kada ko
lonijų rankų imperialistai 
turi, išspręsti svarbius klau
simus. Reikalingas susitari
mas, vieningumas, subęnd- 
rinimas minties. Kadangi, 
tokio susitarimo dar nega
lima su visomis valstybėlė
mis atsiekti, tai šios organi
zacijos taisyklės reikalauja, 
kad svarbiais klausimais 
Saugumo Taryboj būtų vie
nodas balsavimas penkių 
didžių valstybių: Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Franci jos ir Chi
nijos. Jeigu kuri vieną iš 
jų priešingai balsuoja, tai 
tarimas negali būti padary
tas.

Turčių spauda daug rašė 
prieš šią vienybę. Kolonijų 
atstovai, kai]) Kubos, Aus
tralijos pagal savo ponų į- 
sakymą šumino. Bet daly
kas paliko taip, kai]) ir bu
vo, tik patarta, kad pirm 
balsavimo, Saugumo Tary
bos nariai daugiau pasitar
tų. Suprantama, kad So
vietų Sąjunga stipriausiai

todėl, kad ji žino, jog ang
liškas imperialistų blokas 
su pagalba savo kolonijų 
visada gali prieš Ną turėti 
daugiau rankų.

Nusigįnklavimo klausimas 
ir uždraudimas naudoti ka
re tokius barbariškus gink
lus, kaip nuodingos dujos, 
bakterijų skleidimas; atomi
nės bombos. Šiuo reikalu 
buvo aštrių ginčų. Buvo pri
imta rezoliucija vienbalsiai, 
kurioj pasižadėta atsisakyti 
nuo vartojimo atominių 
bombų ir kitų panašių pa
būklų. Saugumo Taryba į- 
pareigota, kad ji išdirbtų 
planus pravedimui šių svar
biu tarimu, v v

Ispanijos reikaluose pri
imta švelni rezoliucija, pa
smerkianti fašistinį režimą 
ir reikalaujanti, kad visos 
šalys, priklausančios prie 
Jungtinių Tautų, atšauktų 
iš Ispanijos savo ministrus 
arba ambasadorius.

Aišku, kad šis tarimas y- 
ra toli gražu ne tokis, kokį 
turėjo 'demokratinės ir lais
vę mylinčios šalys p'adaryti. 
Jeigu jis ir bus 100 nuošim
čių pravestas gyveniman, 
tai Ispanijos fašistai ras bū
dus palaikyti ryšius su kito
mis šalimis ir be oficialių 
ambasadorių. Jiems ypatin
gai toj srityj pasitarnaus 
Vatikano popiežius, kardi
nolai, vyskupai, o greta jų 
ir kapitalistai pirkliai.

Reikale teikimo pagalbos 
pabėgėliams, buvo smarkių 
ginčų. Sudarytas specialis 
komitetas, kuris rūpinsis 
tuos pabėgėlius aprūpinti 
reikmenimis ir perkrausty
ti juos į kitas šalis. Aišku, 
kad tūkstančiai karo krimi
nalistų, liaudies priešų pa
sinaudos tokiu “liberališku- 
mu.” |

Žinoma, prie šio komiteto 
neprigulės tos šalys, kurios 
nesutinka remti tokius pa
bėgėlius. Nutarta pabėgėlių 
reikalams sukelti $161,000,- 
000 Tondą. Jungt. Valstijos 
pasižadėjo sukelti 46 nuoš. 
tos sumos. Bus reikalauja
ma kiekvieno darbininko 
dienos uždarbis.

Buvusių globojamų kolo-

20 d.

padė- 
lietu-

UŽPILA ŠALTO VAN
DENS Už KALNIERIĄUS

Kai išgirdo, kad “Keturi 
Didieji” nutarė susirinkti 
Maskvoje 1947 metų kovo 
10 dieną ir svarstyti taiką 
su Vokietija, lietuvių fašis
tinė spauda nudžiugo. Da
bar, girdi, Byrnes ir Bevi- 
nas pareikalaus, kad Lietu
va būtų sugrąžinta smeto- 
nininkams. Bet fašistinės 
Vienybės bendradarbis Al
gis Daujėnas pataria daug 
vilčių neturėti ir daug nesi
tikėti. Jis gruodžio 
Vienybėje rašo:

Ar tam tarptautine 
tis bus palanki ar ne,
vių visuomenėje vyraują Įsi
tikinimas, jog tai bus pasku
tine korta mūsų valstybės at
statymo reikale, jog tada 
reikės visais trimitais trimi
tuoti, kad Lietuva nebūtų iš
braukta iš žemėlapio, jog 
reikės, mūsų diplomatams ir 
organizacijoms pajudinti vi
sas pajėgas mūsų krašto lais
vės ir nepriklausomybės tei
sėms ginti.

Aišku, kad tam reikia vi
sais būdais ruoštis ir niekad 
neprarasti tikėjimo. Bet an
trą vertus, tas tikėjimas ne
privalo būti bukas ir trum
paregiškas. Galvodami, ' kad 
Lietuvos laisvės klausimas 
priklauso nuo keturių di
džiųjų malonės, kai jie baigs 
tartis dėl Vokietijos, mes ga
lime apturėti tik nereikalin
gą nusivylimą, 
turi tokią įtaką 
niuose 
dabar,

Kol Rusija 
tarptauti- 

pasitarimuose, kaip 
man atrodo beveik 

kad Lietuvos klausi
mas neturi šansų būti įtrauk
tas į tokios konferencijos 
dienotvarkę. Rusai atsisakys 
dalyvauti t ^et kokioj konfe
rencijoj, kuri norėtų Įrašyti 
i programą Baltijos valsty
bių nepriklausomybės atsta
tymo klausimą. v

Taigi, iš keturių didžiųjų 
tuo reikalu nieko negalima 
laukti. Nebent iš trijų ar tik 
dviejų didžiųjų. Bet tas lai
kas tuo tarpu dar neatrodo 
atėjęs. Taigi, vargiai būtų 
tikslu šiuo metu dėti kokias 
nors viltis Į pasitarimus, ku
riuose dalyvauja mūsų 
okupantai.

šalies

lįai dabar gauna ir para
mos ir pašalpos iš klerilęąlų, 
menševikų ir smetonįninkų 
Bendrojo Fondo (BALF). 
Tai jų tolimesniam šelpimui 
tasai fondas dabar veda va
jų už pusę milijono dole
rių 1

Reikia atminti, kad minė
tą straipsnį Tėvynėje rašo 
vienas iš jų plauko žmonių. 
Ponas Kai irgi yra, matyt, 
vienas iš pabėgėlių. Supran
tama, kad jis save skaito

mų reiškinių, kad Amerika 
ieško susitarimo su Rusija 
(Dunojaus laivyno grąžini
mas rusų satelitams ir t.t.).

Jei taip atsitiktų, tai būtų 
Wallace tezių patvirtinimas. 
Tai būtų maždaug priešinga 
visam tam, ką prieš rinkimus 
republikonai tvirtino. Todėl 
šiandien dar negalima priim
tu už gryną pinigą gandų, 
kuriuos spauda 
Greičiausia, dar 
republikonai bus 
ligi 1948 metų 
administracijos 
ma 
labai nesikeis. ; gražu dar nepasako .visos
Tėmykite: tai šitie su ge-1 tiesos apie tų didelės dalies 

štapo leidimais “aukšti lie-; pabėgėlių tikrąjį pobūdį, 
tuviškosios -savivaldos žmo-' Jis, pavyzdžiui, nepasako, 
nės (tai yra, kvislingai)....; kad bėgo iš Lietuvos ir bu- 
geštapo ir policijos viršinin-1 deliai, skerdikai žydų ir ta
kai, vokiečiams parsidavu-j rybinių lietuvių. Visi jie da- 
sieji apskričių viršininkai,; 1-------- J------ —--i---
jų pavaduotojai, policijų va-, 
da ir t.t.,” dabar randasi' 
Vokietijoje pabėgėliais, ši-j 
tie niekšai, šitie parsidavė-

skleidžia, 
pora metų 
atsargūs, ir 
demokratų 
vadovauja- nekaltu ir doru žmogum, 

USA užsienio politika taipgi aišku, kad jis toli

bar randas pabėgėlių eilėse. 
Visus juos, be jokios išim
ties, remia ir šelpia klerika
lai, menševiKai ir smetoni- 
ninkai.

Jau Paskutinės Dienos
j

Jau paskutinės dienos1 
Laisvės vajaus gavimui: 
naujų,skaitytojų, Jei dari 
negavote nė vien naujo 
skaitytojo savo dienraščiui, 
dar galite gauti, bet turite 
skubėti, nes vajus baigsis 
lygiai su Naujais Metais.

Ant šių paskutinių dienų 
rymo Laisvės vajaus pasise- i kimas. Jei nors bent pusė'rokal toh 
Laisvės skaitytojų gautų 
nors po vieną naują skaity- Vo™'”?! 
toją, tai vajus butų pasise-

vieni su kitais, baigkįme sa
vo didelį ir galingą darbą 

' tvarkiai.
Prašome visų padėti savo 

■ kolonijų vajininkams, kad 
paskutin. dienos vajaus bū
tų jiems ir mums visiems 
džiuginančios. Jau dabar 
mūšų vajus pralenkė 1946 

j metų vajų. Tačiau dar ge- 
1 esame nuo pasi- 

i briežtos kvotos sukėlimui 
------- savo jienraščiui 
1947 metams.

Rūpinkimės visi, kad at- 
1 siekti savo nusistatytą kvo- 

Didele dalim vajaus pasi- Į tą.
sekimą galima pagerinti ’ " Laisvės Ad-cija
parengimais, į s i g i jimais I 
Laisvės bendrovės • šėrų ir 
paaukavimu į Laisvės 1947 
metams biudžeto fondą. Jei 
kurie laukiate, kad kas nors 
asmeniškai paprašytų jus 
paaukoti ar šėrų įsigyti, ar
ba Laisvę užsisakyti, tai 
prašome priimti šį atsišau
kimą, kaipo asmenišką jums 
prašymą ir tuojau patys 
pasiųskite Laisvės Adminis
tracijai pinigus už prenu
meratą ar šėrus arba auką, 

ir nes laikas iki vajaus pabai
gos labai trumpas, vargiai, 
kuris iš Laisvės platintojų

Dau jenas 
vandens už 
tiems v 
kurie perdaug tikisi iš re
publikonų, laimėjusių kong- begalės asmeniškai jus už- 
resinius rinkimus. Jo išve
džiojimai tokie:

užpila šalto 
kalnieriaus 

savo kamarotams

kalbinti tuom reikalu.
Paskutinėm dienom kon- 

į testantai pradėjo po dau
giau prisiųsti Laisvei naujų 

Ar ji prenumeratų. Taigi į pabai- 
būtinai keisis į gerąją pusę, į

Reikia, kad tarptautinė, at- Į 
pasikeistų.mos f era

dabar būtų gana rizikinga 
pranašauti. It e p u b 1 i konų 
partijos laimėjimas Ameri
koje kai kam suteikė vilčių, 
kad USA ir SSSR 'santykiai 
pasikeis, o su tuo ir daug 
kas kita ims keistis pasau
lyje.

Tačiau USA ir SSSR san
tykių pasikeitimas gali būti 
dvejopas: jie gali pablogėti, 
bet gali ir pagerėti. Kaip tik 
šiuo metu plačiai sklido gan
dai, paremti Amerikos spau
dos atbalsiais, kad nemaža 
republikonų ir kapitalistų 
yra linkę mažiau besidomėti 
rytų Europos reikalais, jeigu 
bolševikai pažadės nesikišti 
j Amerikos sferos reikalus. 
Iš viso, esu, rusai ir ameri
kiečiai dabar slaptai dėvisi, 
kaip pastoviau nustatyti atei
ties santykius. Yra ir mato-

imti jas į Jungtinių Tautų 
specialio komiteto priežiū
rą. Šis tarimas tįeikia vil
ties tūlų kolonijų žmonėms, 
kad jie galės jausti artė
jantį jų išsilaisvinimą iš 
vergijos. Bet ne lengvai tas 
duosis, nes dar pačioj orga
nizacijoj nėra tikros demo
kratines dvasios.

D. M. šolomskas.

Laivas “Vilnius” 
Argentinoje

i gą vajaus įstojo į tikras sa
vo vėžes. Jei kiekvienas 
dienraščio skaitytojas rim
tai pagalvotų apie gavimą 
nors po vieną naują skai
tytoją, tai mūsų dienraščio 
cirkuliacija smarkiai pakil
tų ir tuomi automatiškai iš
siristų finansinė padėtis. 
Bėda, kad daugumui senų 
skaitytojų stokuoja inicia
tyvos šiuom atžvilgiu,

Vajus pasibaigs su 1-ina 
diena sausio 1947 m. Nėra 
jokio prailginimo. Kontes- 
tantams iš tolimesnių kolo
nijų duodama laiko pri- 
siųst paskutinius rezultatus 
iki sausio 6-tos dienos, 1947 

.m. Vėliau aplaikyti pinigai 
už prenumeratas, šėrus ar 
pelną nuo( parengimų nebus 
priskaitomi prie vajaus. Gi 
artimesnių kolonijų, iš kur 
laiškai gali ateiti vieną die
na, turi būt išsiųsti ne vė
liau, kaip 2 d. sausio. Vie
tiniai, kurie asmeniškai pri
duoda prenumeratas ir pi
nigus turi atsiteisti ne vė
liau, kaip 2-rą diena sausio, 
1947 m.

Visų kontestantų prašom 
laikytis aukščiau nurodytų! 
taisyklių, būkime draugiški1 su

Argentiniečių Vienybė 
rašo:
z “Spalio mėnesio 20 dieną 

atvyko į Buenos Aires uos
tą iš Leningrado Tarybų 
Sąjungos laivas “Vilnius” 
atsiveždamas su savimi 17 
keleivių, kurių tarpe atvyko 
Tarybų Sąjungos diploma
tas Evgenij Demisenko. 
Taip pat atvežė įvairių pre
kių krovinį 1358 toneliadus 
krovinyje daug laikraštinio, 
poperio.

“ ‘Vilnius’ stovi seccion 4, 
dique 3. Laivo įgula suside
da iš vyrų ir moterų.

“Malonus mums lietu
viams reiškinys, kada šian
dieną-mūs tėviškės mylima 
sostinė Vilnius liko laisva 
ir jos vardu laivas aria At
lanto vandenyną it barzdo
čius lietuvis dirvonus; — 
Vilnius plaukia per Baltijos 
sąsiaurį, apsistodamas Ka
raliaučiaus ir Klaipėdos uo
stuose.

a ir abelnai 
visa mūsų mūsų pažangioji 
išeivija čia Argentinoje, ku
riems yra sava žaizda pa
daryta mūs broliams karo 
metu, prisidėkime juo skin 
biau juos paremti. Nes tiki
mės, kad “Vilnius” grįžda
mas Tarybų Sajungon nu
veš šio ruošiamojo siuntinio 
dalį, nes ten jau žiema arti 
ir reikalinga paskubėti, i- 
dant mūsų geraširdė užuo
jauta liktų jiems šilta...”

Francija Įvedė Muitų Sieną 
tarp Saar ir Vokietijos 
Berlin. — Francija įvedė 
“ tarp jos valdom.

Saar krašto ir Vo2 
Kiti talkininkai

vo kišk 
kietijo 
nusteb 4 kad Francija padą- 

ngsnįbe pasitąrįmę

4
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ENGLISH SECTION 'Tiesa/ LDS Organ, Presents 1946 
Lithuanian Mll-Mmerica Team

“But we were not Nazis — ating ex-Smetona General, 
we fought against the Nazis When we asked him if the 

against the Rus- j General was known to him —

B'lieve Me
-------- A

By FRANK STULGISv---------------------- ------ ----- ----__

I Newark’s Sietynas Thanks 
Waterbury for Hospitality

of College Football Players

as well as 
sians”, is a common story told 'he was shocked that such a 
by the former Nazi collabor- J person ever existed in “his” 
ators and Lithuanian Quis-ltown. But the major was bo- 
lings during German occupa- ing redeployed and we only 

are ran into him on the boat.
This is not the whole story. 

There arc mountains of fact
ual information about the ele
ment of Lithuanians who 

Iturned traitors to their conn-'
li- I try and helped the Nazi in- 

against [ vader to enslave and perse-

tion of Lithuania who 
making their way to this 
country and speaking in Lith
uanian Halls, extorting money 
for their “relief” funds, for 
the support of the “under
ground” fighting for the 
beration of Lithuania ;
great odds.” In the next sen-jcute its people, 
tence. the speaker told of the . 
great army of his brave Į 
friends who remained in Lith
uania to “fight it out” with 
the Russians.

Well, the story has another 
angle. It is too bad that we 
do not have a complete file 
of the newspapers and books 
published 
the Nazi 
is too bad 
the files 
by the allied armies when the 
Nazis were defeated. A search 
thru’ these files would reveal 
some of the deeds that these 
DP’s performed for their Na
zi masters. However, from 
what we have available, we 
can piece together quite a bit. 
The story is damnable.

We just recently looked 
over a booklet (“In The Name 
of the Lithuanian People”) 
issued in 
DP’s and 
Military 
contains every anti-Soviet slur 
that Herr 
thought up. 
plete with 
“Lithuanian 
ing what beasts the 
peoples are and how the DP’s 
would suffer if they returned 
home. They carefully selected 
their quotations from these 
“Lithuanian Archives,” how
ever.

Here are some quotes that 
the booklet “In the Name of 
the Lithuanian People” (pub
lished in 1945 in Wolfberg by 
the DP’s) missed from “Lith
uanian Archives”:

in Lithuania during 
occupation there, It 
that we do not have 
that were captured

Germany by the 
“Permitted by the 

Government” which

Goebbels 
The book 

quotations 
Archives”

ever 
is re- 
from 

show- 
Soviet

The only thing that is pos
sible for them is justice. They 
: have committed a crime and 
they should pay the penalty.

This Nazi collaborationist 
i and quisling group is now 
i hiding in the DP camps in 
Germany. It has so organized 
itself that it can prevent the 

j innocent as well from return- 
j ing home, not only thru’ mo
ral methods such as ridicule, 
Nazi propaganda about So
viet terror, but by phisical 
means as well, as is reported 
by impartial American cor
respondents.

This criminal element is 
throwing a shadow over the 
innocent victims of the Nazis 
and tainting them, too, with 
the brown taint of Nazism. It 
is spreading the same propa
ganda against worlds peace to
day in DP camps just that it 
did in Lithuania while the 
Germans ruled there. It uses 
Hie experiences of the in
nocent victims as examples to 
how how “innocent” the real 

criminals are thereby hiding 
behind the cloak of other peo- 
ole’s 
from 
their 
hem 
tin d 
ind say, 
vife and baby guilty, too?”

The booklet “In -the Name 
>f the Lithuanian People” is 
being circulated by the var
ious “Lithuanian Liberation” 

I movements in the United 
; States.

ENDS:
Marshall Shurnns, 

Missouri
Walter Gregorys,

Pennsylvania
TACKLES:

Al Wistert, Bos! on U.
George Savitsky,

[charged last winter as a Lieu
tenant. lie still has more foot-

innocence. In fleeing 
justice they brought 

wives and children with 
so they could hide be
their skirts and diapers

“The basic tenets of bolshevism! 
—usurping dictatorship and efforts 
to conquer the world. Adolph Hitler 
understood all this clearly and was 
the first to determine to give that 
red imperialism a deathly blow.”

A chapter in that book en-! 
titled “The Meaning of BoL j 
shevism” says:

“Many did not understant the 
plundering nature of bolshevism. 
Adolph Hitler was an exception here. 
He .was the first to 
means. Thus, the 
tern Pact ęjame into 
from this, the Jewish
bolshevism was shown. Finally, the 
danger of bolshevism to all humani
ty’s culture was pointed out.”

The editor of the book 
stated in the foreword entitled 
“Tasks of 
chives” on

take active 
Anti - Comin- 

being. Aside 
character of

the Lithuanian Ar 
page 2:

Newark’s Sietyno Chorus Male Octette which enjoyed 
participating in the Waterbury (Conn.) Vilijos Chorus 
Concert on December 8th.

NEWARK, N. J. — When 
the Sietyno Chorus’ Octette 
returned from the concert in 
Waterbury, Conn., they could 
talk of nothing but the won
derful time they had there. 
The boys and their guests 
were treated to a fine turkey 
dinner at the home of Mrs. 
Ulinskas and after the concert 
they were feted at a banquet 
by the Vilijos Chorus.

Now, this is a good ex
ample of cooperating with 
different groups in more dis
tant cities. Waterbury is put
ting to test the suggestions 
stressed at the Menas Con
vention in Chicago. It doesn’t 
mean that each visiting celeb
rity be wined and dined to 
such an extent, but that some 
effort- at fraternization be 
made. You can rest assured, 
new friends of Waterbury,
that we will reciprocate some-j Wednesday nite, 
time in the near future. I —Mildred.

Eddie Skučas tells me the 
young fellow who presided 
over the concert put them all 
to shame. He spoke excellent 
Lithuanian and was at ease on 
the stage way beyond his 14 
years. And praise was heaped 
on Gertrude Ulinskas, (and 
emphasized by Harry Mit- 

for her lovely soprano 
and the duet with 
Newark girl Lillian

our
Si-

our 
An 
up-

col
our

solo 
own 
mel.

Just a reminder to all 
Sietyno Chorus members: 
operetta has been decided 
on for the coming year, 
just say that it’s gay and 
orful — but we need all
singers back and many more 
new ones to pick out the prin
cipals and sing in the chorus. 
We rehearse as usual at St. 
George’s Hall, 180 New York 
Ave., Newark,- N. J., every

Brooklyn Aido Chorus Member 
Tell Why You Should Join

BROOKLYN, N. Y. — Ai-
If I am guilty, is my I Chorus during it’s highly

There is one solution to the 
DP problem — Repatriation. 
They should all be sent home. 
The people at home will know 
who were criminals and who 

I were not among them. If they 
committed a crime, they can 

I stand trial, and, if convicted, 
be punished. If not. they will 
be free.

pass 
war 
the 

won

GUARDS:
Fritz Barzilauskas, Yale 
Ed Kaminsky,

San Francisco
CENTER:

Mac Wenskunas, Illinois 
BACKS:

Ben Reiges, UCLA 
Jack Nork, Columbia 
Ventan Yablonski, 

Columbia
Veto Kissell, Holy Cross.

JACK NORK, who played 
left halfback for Columbia 

hast season was one of the out- 
!standing kickers on the team. 
i lie is only a sophomore as yet, 
land only the groat things are 
expected of him in the coin

ing two seasons of nlay. Un
der Coach Lou Little’s t’.itel-

! ago, Jack became
j known, respected and feared 
iby his opponents.
i from S h o n a

t\Vho hasn't I
TAN YABLONSKI

player

successful annual election 
meeting. Friday evening. De
cember 13. 1916, sounded the 
clarion call to rally new Lith
uanian-American members in
to the rolls of the Aido Chor-

I us.

THEN BECOME AN ACTIVE 
MEMBER OF THE AIDO 
CHORUS.

Alex Velička was re-elected 
as Vice President, Nellie Ven
ta as Financial Secretary and 
Peter Grabauskas 
urer.
ected as Recording Secretary 
after

as Treas-
Helen Brukąs was el-

Monday morn- 
under the eyes 
shadow on his

THEN JOIN

Sylvia Pužauskas con
vinced the meeting that she 
cannot serve another year be
cause of heavy school sched
ule.

lie
the

play 
from

said 
tackle, 

who 
Daily

comes 
. Pa.

ird of VEN- 
o war- 
. Lions?

•\r,s a convert
job, there was 
Yao: r ski < li
as right balf- 

I back. And generally, the b ill 
went into the night spat: Ven
tan comes from Wor'X’ster, 

for I 'o rd I. am

time there 
or punting

i time-out and 
player on his team last year, j tercd Rio field 
This will be his last year and 
ho has been an outstanding 
defensive cento)- and 
backer all season, and 
himself many honors.
comes from Georgetown,

Our first string All Lithua- ' 
nian All America backs this; 
year arc all honeys. We’ll 
start off with BEN REIGES, 
formerly from Georgetown U., 
where he played with Al Ma- 
tuza, now with the Chicago 
Bears and Al Blozis, whom 
every Lithuanian American 
knows. Bonnie is the starting 
quarterback for the powerful 
UCLA eleven. Though he no
vel- had done any T-quarter- 
backing previously, he took to 
signal calling very well under 
Coach Bob Waterfield. He is 
an excellent passer, comes 
from Worcester, Mass., is mar
ried and is a father of a baby 
daughter. He spent four years 
in the Air Corps and, was dis-

line | tan c<
won i Mass.,

He in 1912 and then played for
Ill- j the Third Ąrm

I team and in the 
'game in 1945 in 
• junior this vea,>,
I good Ail Amewc.'i
Į for next year ~oo.

Ventan from

Air Force 
Nor»h South 
A' ibama A 
Voni.ih is a 

can di late
Lou Lirtle

VETO KISSEL? 
Holy Cross full-oh-* 
only a sophomore as yet, hut 
a rip r .ai’ing lull ba .k. llrJ’s 
from Nashua, K. J . and is 
a Navy veteran, h; 
on the '‘Monte.’c.’ 
and rho 'Pocem-'
power runs up ih ’..ugh ceiUer 
on spinner pla./s which are 
well I'omembji cd—especially 
by his opponents. One of our 
best players this year.

regula 
ti is vent

i earriri

By TOM YERMAL
We start off with our own 

LDSer. Marshall Shurnas, re
gular end on the Missouri U. 
eleven, hailing from St. Louis, 
Mo. Called “Iggy” by his 
team-mates, he became an 
outstanding end in the ^Big- 
Six Conference, plays while 
wearing contact lenses duo to 
pool- eyesight. Iggy overcame 
this affliction and is an out
standing grid er of which Mis
souri U. is proud. This was 
his last college football yeai*.

WALTER GREGONIS, of 
Pennsylvania University, the 
other end on the first team 
has two more seasons ahead 
of him. He is a clever 
catcher and during the 
was a staff sergeant in 
99th Division where he
three battle stars and later 
worked with the Third Army 
Athletic Department, 
comes from Shenandoah, 
home-town of many an 
cellent football player.

AL WISTERT of Boston 
University is the oldest man 
of our 1946 drcam team. He 
is one of the best tackles B. 
U. has ever had (and B. U. 
has had some good ones) and 
was a regular all year long. 
He did all the kicking-off and 
always boots them right down 
the middle to the goal line. 
He is brother of the All Am
erica of the past — Al “Whit
ey” Wistert who used to 
for Michigan, and conies 
Chicago.

Too much, cannot be 
about our other 
GEORGE SAVITSKY, 
made the New York
News All America this year. 
He has made others in the 
past, and it is merely a repeat 
performance this year. George 
played over 250 minutes this 
season and has been a regular 
East-West Game tackle for 
the past few years. He did 
some excellent playing this 
year wearing the largest pair 
of shoes on the team—size 
14. He was a Pfc in the 
rines during the war. He 
cializes in pass catching 
excells in blocking.

FRITZ BARZILAUSKAS is 
Yale’s human bulldozer, says 
the New York Sun in selecting 
him for their All America. He 
is undoubtedly the greatest 
Eli lineman in about fifty 
years, and is rated by many 
experts as the best lineman in 
the country. A number of pro 
teams are already angling for 
him. Howie Odell says Barzi
lauskas is the fastest big man 
he has ever seen. Fritz was 
the kingpin of America’s third i evc). f,kl anf| w(>n 
strongest line and packed a1 
charge so devastating that ri
vals accused him of rough
house tactics. Fritz liked to 
pick up the enemy center bo
dily and heave him into the 
lap of the rival quarterback, 
says George Trevor of the N. 
Y. Sun. Fritz is married, lives 
in Waterbury, Conn.

ED KAMINSKY the other 
guard on the first team hails 
from the Anthracite Coal min
ing town of Kulpmont, Pa. Be
fore the war, he was a prom
ising guard, but after seeing 
action in the Pacific, trans- 
fered his abilities to the Uni
versity of San Francisco. One 
of the regulars on the strong 
USF team this year — was 
first guard on the All-State 
team when he went to Roose
velt High in his home town 
and is still a sophomore with 

football

Ma- 
spo- 
and

Brooklyn Bowling

The most sensational thing lot of splits and misses, and 
that happened last Thursday a lot of hard luck, came up
among the Brooklyn LDS from behind to deal the Pres-
Bowlers was the Al Dobinis idents a crushing blow. Ame- 
became a father of a lovely | Ha Yčung starred for the Sec
little girl last week. Her name retaries when she rolled a 160 

Santa game in the final tilt, 
Helen Yeskevich took 

being a father, jin the first. The first 
good fortune came to was pretty close, being taken, 

when John Orman, by a mere six pins and the 
left alone to bowl against the Presidents edged still closer 
Trustees, rolled better than ho in the second when they gave 

a clean ' it up by only two pins. It was 
sweep "for his daughter-in-' the Secretaries all the way in 
law.” These games knocked ithe third when Mil rolled her 
the Trustees out of the run- best score, 
ning for first place, tempor-: Among 

'aril.y at least, and brought who are 
about a tie for the top posi- ages, Flo Kazokevich, a beg- 
tion again. Orman hit a high inner is doing well while her 
of 147 in the final game. The i brother, George, also gets a

Do you road Sigmund Freud 
in your spare time? Is your 
favorite newspaper “pink” or 
is it “blue”? (Sociologically 
speaking, “pink” indicates 
von are probably a girl, 
“blue” that you are a boy.) 
Do you read a book a week 
or a month ? Do you belong to 
the Book-of-the-Month Club? 
Perhaps you never read any
thing. But don’t worry! JUST 
JOIN THE AIDO CHORUS.

To our Maestro, George 
Kazakevich, roses and plaud
its are extended from the 
members of the chorus for 
his fine and skillful conduct
ing of the group on stage and 
during rehearsals. Under his 
fine and able direction the 
year of 1947 will see the Ai
do Chorus in superb musical 
voice with successful concerts

is Christina 
brought her. 
celebrating 
more l 
his team,

because
While Al was 

being

while 
a 138 
game

visiting bowlers
establishing aver-

Brooklyn Aido Chorus will 
greet the New Year with a 
party at the Sh^polas and

[Vaiginis Hall, 147 Thames;
Street, Brooklyn. The party, the Aido 

[ will start at 8 p.m., admission
en is 60 cents and everyone is in- 

in the lead broadly strides the Jew vit , to f,tten<l. All friends of 
— the inspirer and instigator of \ 
bolshevism. For the Jew. bolshev- the Aido Chorus will be there 
ism is but a tool, but a means to, on December 31st. It will be 
achieve the aim he has had for ■ |i)(e o)(] 0 ,
ages — to conquer the whole world, I 
to enslave all nations and seat him
self powerfully with his business and 
gesheft.”

And the book which the 
Lithuanian DP’s published in 
Germany with the Military 
G o v e r n m e n t’s permision 
quotes passages about “Rus
sian brutalities” from the 
same place! What a hoax 
was pulled over the Military 
Government in Germany! 
Goes to show how some MG 
officers are on the alert over 
there and how things can be 
done right under their noses turai and Art Club’s annual, 
without their knowledge.

We once ran into a ma
jor of MG who was stationed 
in Regensberg where we had 
met a former Nazi collabor-

“The new asiatic does not
alone. After him, L_. ____

does not tread 
but most oft

the inspirer and instigator of

F. M.

second game, however, was 
won by only three pins when 
the Trustees staged a rally 
after their initial loss.

hereby extend
One of the things needed 

in the New York Area is a 
Lithuanian radio program — 
and, according to information 
available, there will soon be j 
a new 
Radio 
waves.

progressive Lithuanian
Program on the air-

Birute Ramoškaite who flew 
I on December 8th, to Chicago 
|to sing at the Lithuanian Cul-

radio concert made the big
gest hit of her career when 
she packed huge Sokol Hall. 
The audience called for en
core after encore.

You — you who are read
ing this — does Uncle Sam 
want you for the Armed 
Forces? Have you any wor
ries? Does you wife or hus
band misunderstand you at

i home? Do small things an- 
Į noy .you such as your best 
i girl being too busy to see you 
; Friday evening? Girls — is 
your beau concentrating on 
solving perpetual motion and 
locks himself in the study on 
Friday evening and does not 
emerge until 
ing with' bags 
and 5 o'clock 
manly chin?

-THE AIDO CHORUS.
Unanimously re-elected to 

Chorus presidency 
and leadership was Eva Mi-
zara, to whom goes a great 
deal of the credit for a very 
successful and integrated past 
year of social activities, of 
concerts and recitals of the 
Aido Chorus. The members of 

ithe chorus
their warmest appreciation j and recitals throughout the 
and gratitude to Eva Mizarajyear.
and under her leadership and j 
guidance eagerly look for-

i ward to a coming year of an 
ever expanding chorus >n 
membership and social activi
ties such as concerts, recitals, 
and performances.

Are you an addict of jive? 
Does “boogie-woogie” make 
your feet react as if they were 
alien? Or do you maintain 
that Beethoven is incompar
able to Gershwin. Does Rach
maninoff or Brahms waft you 
into the realm of white, fluf
fy clouds gently drifting 
'through the blue celestial?

Aido Chorus meets every; 
[Friday evening at 8 P. M., at, 
[Laisve Hall, 419 Lorimer 
I Street, Brooklyn, N. Y.

EVERYBODY
JOIN THE AIDO CHORUS, 
SUPPORT THE AIDO CHOR
US, AND WATCH IT GROW.

—Merry Noel.
On Friday, December 27th, 

the Aido Chorus, also, will 
have a social at Laisve Hall, ; 
419 Lorimer Street, Brooklyn, 
starting at 7:30 p.m, There 
will be refreshments and mu
sic and a good time.

strike or makes spare when 
he needs it. Mr. Navikas, To
ny N’s father is gradually 
building up a technique for 

! bowling, too.
i 'More bowlers are invited 
land needed to come around 
regularly—Shumackers Bowl
ing Alleys, corner Myrtle and 
Broadway, Brooklyn ,on 
Thursday Nites at 8 p.m. 
sharp.

The standings of the league

WENS- 
best in

two more college 
years ahead of him.

Our Center; MAC 
KŪNAS, one of the
the Big Ten Conference, who 
led his team to the Rose Bowl 
where they will play on New 
Years Day. He is the captain 
of the 1946 Illinois eleven and 
was voted the most valuable

The Directors, carried by 
Charlie Young who hit a 175 
in one of the games, helped 
the Treasurers to the first 
place deadlock when they 
took two out of three games 
from league leading Auditors. 
Al Purvėnas, of the latter 
group, could not really now are.
started until the final game : 
when he smashed the pinp for' 
a 181 score. The Auditors 
took that game, but the re
covery came too late for them 
to do any more than tie up 
the top berth. This game was 
sensational in that the last 
place team crushed the league 
leaders in two out of three 
tilts.

The Secretaries who had 
begun the League play with a

Auditors 
Treasurers 

| Trustees
Presidents ■ 

, Secretaries
Directors
Games for
we’ll bowl!)

Secretaries vs. Treasurers
Trustees vs. Directors

. Presidents vs. Auditors

26th|Dec.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

ne-

lietus pilti. Bet nepylė. Vis 
viena ilgai išlaikyt negalė
jom, ir, stypčiodami, vienas 
kitą prilaikydami, lipom ant 
kalvos ir susėdom važiuot.

Tai kur dabar? Nagi į 
“Fishing pier” — į žvejų 
prieplauką. Gerą galą pava- 
žinėję kreivom ir kalnuo
tom gatvėm, pastatėm veži
mą ir mėžiam pėsti keletą 
kvartalų. O čia spūstis, kad 
ir prasimušt sunku. Pats 
tas pietų laikas. Ar čia la- 
biau užu vėją ar kas, bet čia 
jau ir vėl saulė šviečia. 
Baltulionytė būtinai užsi
manė mus pavaišint jūrų 
maistu. Dairomės restora
no, kur dar netaip daug pri
sigrūdę žmonių. Perėjom 
priekin ir atgal keletą kar
tų: visur pilna. Galų gale 
įsliūkinom į vieną nedidel. į- 
tališką užkandinę — ir gal 
už kokio pusvalandžio išė
jom, gerai nusiteikę ir so
tūs.

Šliaužiam sau iš lengvė-

(Teuia)

Bežiūrint, užėjo ant min
čių seniai kada mano iš
mokta Maironio dainelė:
“Jūra motinėlė

Tur dukrelių būrį — 
Vėjui tėvui sakius, 

Visos šokti turi.
Kaip skara kūtota

Ant melsvos jupelės, 
Rasa pasipuošę

Puldinėja, kelias.
Tai aukštyn jos šoka,

Tai ant kranto metas, 
Tai, atgal atšokę, 

■ Glabesčiuojas, šnekas.
Visados, kaip deivės,

Smagios ir linksmutės, 
Tik pravirkst, išvydę

Tėviškę Birutės.
Krent jų ašarėlės

Gelsvu gintarėliu: 
Mat, ir joms pagailo 

Broliu žemaitėliu . . .
O va dabar tikrai ir

pasakysiu, ar tai Maironio 
ar tai kieno kito parašytos ; Ho, dairomės. O čia abiem 
eilės. Užsiliko man jos at-' šaligatvio šonais eina eilės 
minty iš anų tolimų ir vis h ' 
dar taip .artimų studentavi
mo dienų, pirmais metais 
man besimokant medicinos 
Galvestone. Turėjau tada 
atsivežęs Petro Mikolainio 
man paskolintų knygų ir 
žurnalų. Tai Kauno mėnesi
niam žurnale “Draugijoj” 
ir užėjau tas gražias eiles. 
O gal jos M. Vaitkaus, ma
no seminarijos dienų drau
go?

Karosienė peštalėjo už al
kūnės ir ištraukė mane iš 
susitelkusios nuotaikos: ei
me oran, pastovėsim prie 
užtvaros, tai žinosite, kokia 

'"čia jūra, kad ir viduvasary. 
Išėjom. Atsistojom prie mu-regėt, 
rinės tvoros ir žiūrim. Ap
siniaukę tirštai, o jau tas 
vėjas, kad jau griebs tave, 
tai tik turėkis sveikas. Vi
sos jos laiko abiem rankom 
įsitvėrę skrybėlės. Aš irgi 
Gerai, kad neužmiršau pasi
imti, o tai vėjas būtų ir 
plaukus išrovęs... Apnešė, 
aptaškė mus purzlais, nors 
stovėjom ir labai aukštai. 
O čia taip apsiniaukę, ūka
nota, regis, kad tuoj ims ir

stalų, apkrautų žuvimis, vė
žiais, kiautvarlėmis ir dar 
ten kažin kuo. Moterėlės su 
nešulėliais, su tarbelėm tik 
slimpinėja, derasi, kad pi
giau nusipirkus. Tai čia ta 
garsioji San Francisko žve
jų prieplauka! Taip, gana 
egzotiška vieta. Visokių 
tautybių tirštas mišinys. 
Kokių tik čia nematai tipų! 
Turgavietės, bet kokios rū
šies kermošiai vis tai labai 
gyvos, įdomios vietos. Gaila, 
kad tik labai paviršium te
galėjau akim permest šitą 
šurmulingą miesto kampą. 
Reikia skubėt, kad suspėtu
me daugiau ką pamatyt, pą»-

Davažiavom iki Baltulio- 
nytės dabybos salionėlio: 
nuo dviejų jai reikią stot 
darban, tai ji su mumis 
Gaila, o buvo gyvesnė kom
panija. Na, ne ką padarysi. 
Atsisveikinom bičiuliškai. 
Iki malonaus pasimatymo! 
daugiau nebegali blankinėt.

Gatvės tirštos žmonių, ve
žimų. Ir tokios jos nely
gios, kalvom, įlomėm išva
džiotos. Ant kitos kalvelės

HARTFORD, CONN.

FILMĄ 
IŠ LIETUVOS

Pamatykite Kaip Lietuva Atrodo po 
Antro Pasaulinio Karo 

Svarbi dokumentališka Filmą, neseniai parvesta 
iš Tarybų Lietuvos bus lodoma—

SEKMADIENĮ

Gruodžio 29 Dec., 1946
Lietuviu Kliubo Salėje .

227 Lawrence Street, Hartford, Conn.
Pradžia 5 vai. vakare.

Įžanga 50c. Vaikams tik pusė kainos. (įskaitant taksus).

tai tik vos-nevos užsirist 
įstengiam. O paskui vėl pa
kalnėn riedam. Gi štai tas 
garsusis San Francisko 
“Chinatown” — chinamies- 
tis. Draugė Karosienė sa
ko, kad čia pats didžiausias 
chinų centras Amerikoj, di
desnis ir už Niū Jorkiškį.

Iš *tikro, įdomus vaizdas. 
Iš lengvėlio pervažiavom 
trejetą, ketvertą ilgų gat
vių ant nuolaidžios pakal
nės. Padarėm alkūnę, aprė- 
žėm kelis skverus ir vėl rie
dam žemyn. Beveik kiekvie
nas pastatas turi savo bū
dingų pažymių, vis su rytie
tiškais ypatumais. Raudo
nuoja paliai sąsparas ir vi
durines namų duris pailgos 
iškabos su chiniškais skel
bimais. Namai nudažyti ir 
išpuošti irgi chinišku sti
lium. Langai mirguliuoja 
visokiais patraukliai su- 
kraustytais dailėdaikčiais 
ir puošmenų mažmožėliais. 
Daugybė importuotų gėry
bių — rūbų, maisto, gėralo, 
rankdarbiu. <r

Gatvėmis vaikštinėja ir 
visai nešpetnos chinietės su 
gražučiais vaikiukščia i s. 
Tokios jų protingos, rimtos 
akytės. Ir iš viso tokie jie 
rimti ir ramūs — tie chinu- 
kai ir chinaitės, juodais 
gludžiais plaukais, juodom 
paskiausčiom akim, plačiais 
žandikauliais ir plačiais 
veidais. Apsirėdė kiti chL 
niškai, kiti amerikiškai. No
rėjos įsmukt į vieną, kitą 
krautuvę, bet paskui tau. 
būtų sunku taip greit išeit, 
nors bent kiek neapžiūrėjus 
tų visokių prekių ir puoš- 
menėlių....

Paskui pravažiavom dar 
keletą skirtingų tautinių 
centrų. Draugė Karosienė 
naaiškino, kad tai būdinga 
šitam didmiesčiui, kad ja
me tiek yra paskirų tautiš
kų centrų. Paskersai vienos 
gatvės plevėsuoja saulėj iš
kabintos tų visokių tauty
bių ir šalių vėliavos. Gal 
dvidešimt, gal trisdešimt jų. 
Neturėjom laiko pervažiuot 
ir pasižiūrėt, kaip atrodo 
tos ar kitos tautos apgyven
tos gatvės. Pravažiavom tik 
dalį japonų ir italu kvarta
lų. Ir tai akin įpuolė būdin
ga tų kraštų egzotika. Su 
patenkintu šypsniu ant vei
do ir paguodžiama šiluma 
krūtinėj ilgesingom akim 
glosčiau ir mylavau raudo
nąją Taryb. šalių vėliavą, 
koliai automobilis užusuko 
už kampo. Atsidusau savai
mingai: viso pasaulio vil
tis, vadovaujamoji žvaigž-

Laisvoji Sakykla
Kam Verti Tie Ginčai?

kaip viskas, 
Gauni aiškų 

daug geriau 
“noriuose.”

: mo. kaltos apysakos! Patiko 
taisykimės. M. D. feljetonas apie kelionės 

apie įspūdžius. Jis skaitė, juokėsi 
susibūrę ir vėl juokėsi, na, ir davė 

Aukso Gabalo” vardą. Na, o 
. Vieniems patinka vie-1 kitur kalba, kad jam nepa-

atvažiuoja į

Kad lietuviai pradėjo va
žiuoti į Floridą ir Kaliforniją, 
tai neginčijamas faktas, bet 
lietuviai važiuoja iš dviejų 
skirtingų luomų - klasių ir dėl 
dviejų skirtingų dalykų.

Pavyzdžiui,
Floridą kunigai ir kitokį pro
fesionalai, verslininkai - biz
nieriai. šių lietuvių tikslas va
žiavimo Floridon visiems turė
tų būti aiškus, nesumaišytas 
su darbininkų važiavimo tiks
lu. Atvažiavęs Floridon pro
fesionalas arba verslininkas 
nesirūpina susirasti darbą. To
ki atvažiavo čia tik linksmai 
laiką praleisti. Lanko arklių, 
šunų lenktynes, lanko įvai
riausias biznio vietas, lėbauja, 
pinigus meto ant niekniekių. 
Pasirendavoja brangius kam
barius viešbučiuose, kur mo
ka tūkstančius dol. per sezo
ną. Tokie atvažiavę Floridon 
pasiliuosuoja nuo šalčio per 
žiemą ir pamandravoja po 
šiltus kraštus, o išaušus pava
sariui, grįžta ten, iš kur jie 
čia atsirado.

Visai yra kas kitas dalykas 
su darbininkais. Darbininkas, 
atvažiavęs pirmučiausia rūpi
nasi susiradimu darbo, iš ku
rio būtų galima gyventi, reiš
kia, dirbti ir gyventi, kurie 
mano čia apsigyventi ant il
giau. Darbininkų šeimos (o 
kad ir pavieniai) atvažiuoja 
didelėj daugumoje sveikatos 
atžvilgiu ir daugiausia jau 
pagyvenę amžiumi asmenys, 
kurių sveikata sublogejo dir
bant daugiausiai prie sunkių 
darbų ir mažai pritaikintų fa
brikuose patogumų, kurie ap
saugotų darbininko sveikatą.

Floridoj daugiau saules, nė
ra fabrikų, tai oras švaresnis, 
visą metą šilta, nereikia šalčių 
kentėti. Tai darbininkas ir 
bando savo sveikatą kiek ap
lopyti, be daktaro, be vaistų, 
vien tik gamtos gerumu. Kar-

maršavusi čia su savo unija, 
laike jos dar neseniai užsi
baigusio streiko.

— Tai iš čia toli matos, 
bet va eime į aną bokštą, 
užvažiuosime į viršų, tai iš 
ten dar toliau matysis: pa
regėsite visą miestą ir apy
linkes.— Dėkui, miela drau
ge, eime.

Tai “Telegraph Tower”— 
telegrafo bokštas, aukštas 
baltas, kaip stora žvakė. Į- 
ėjom. Tai to bokšto apačia.

(Bus daugiau)

Paryžius. — Francijos 
seimas 530 balsų prieš 60 
užgyto socialistinio minis
tro kabineto pasiūlymus dė
lei lesų civiliams reikalams.

tais susitinki brolį bei sesę lie
tuvį, paklausi, 
kaip sveikata?
atsakymą, kad 
jaučiuosi, kaip
(Taip išsireiškia minint rytines 
valstijas). Darbininkas čia ap
sigyvenęs gauna kokį darbą, 
bet jo užmokesties nepalygin
si prie tos valstijos arba mies
to, iš kurio atvažiavo į Flori
dą. Floridoj viskas nustatyta 
sulyg turistų, ne sulyg čionai- 
tinių uždarbių. Aukštos kai
nos ant visko. Pavyzdin, gali
ma paimti nuomos - rendos. 
Ar darbininkas, čia dirbda
mas, gali mokėti nuo $2,500 
iki $3.500 už kambarius vieš
bučiuose per sezoną, kokius 
4-5 men. ? Arba, kad ir priva- 
tiškose ^tūbose, nuo $15 iki 
$20 per savaitę už kambarį.

O čia moka darbininkui iš 
pradžios 55-60c į valandą. 
Yra ir tokių, kurie ir daugiau 
uždirba, bet čia apie minimum 
aš kalbu.

Lietuvių šeimos didelėj 
daugumoj’ čia gyvena tik to
dėl, kad čia nekuriu sveikatai 
geriau ir nereikia skausmo 
kentėt, kiek jį ar ją vargino, 
pavyzdžiui, Connecticut ar 
New York o valstijoj.

Skaitau Laisvėj krislus (No. 
278), kur R. Mizara atsako 
Amerikos redaktoriui p-nui 
Vaičiulaičiui, kuris mato ko
munistų lietuvių laikraščiuose, 
kad proletarai linksminasi 
turtingiausiose Floridos vieto
se. R. Mizara gerai atsakė 
p-nui Vaičiulaičiui, bet aš no
riu paklausti irgi poną Vai
čiulaitį, ar jis negalėtų man 
nurodyti, kur buvo rašyta ko
munistų laikraščiuose apie 
“linksminimąsi turtingiausio
se vietose” Floridoj ? Drg. R. 
Mizarai, mano manymu, ne
reikia su tokiu gaivalu-mela- 
gium nei eiti Į ginčą, argi to
kį, kaip p-nas Vaičiulaitis, iš
mokinsi, arba jam parodysi, 
kur šviesa? Ant aklosios žar-1 
nos uždek ir akinius, vistiek 
ji nematys.

Daug kas išsireiškė per 
Laisvę savo nuomonę apie ke
lionių Įspūdžius. Skaitydamas 
draugų pareikštas nuomones, 
gauni ve koki įspūdį. Dėl ke
lionių aprašymo vieni gauna, 
net nervų suirimą. Kiti pajuo
kos feljetonus rašo. Na, ir kas 
čia dabar atsitiko -su mūsų 
draugai, kad pradėjo taip 
nervintis? Yra tokių, kad sa
ko, meskite tiesiog lauk iš 
laikraščio tokius raštus, duo
kite gerus, bet patys geresnių 
raštų neparašo. Tik išbara 
tuos, kurie, persikeldami iš 
vienos vietos į kitą, šį tą pa
rašo, ką kelyje matė bei pa
tyrė. YTa tokių pakrikusiais 
nervais draugų, kuriems keno 
raštas nepatiko, tai pagatavi

to rašto autorių prakeikt am 
žinai. Draugai, 
juk žinome, kad mes 
dienraščius turime
mases bendradarbių ir skai
tytojų 
nas raštas, kitiems kitas, iš to 
išeina laikraštis.

Vėliausias kelionių - apysa
kų nemylėto,jas \*isai išėjo iš 
ribų. Rašo Laisvės No. 274, 
kelionių įspūdžių rašytojus 
kritikuodamas, paverčia ir K. 
Partijos narius nieko nežinan
čiais. Ten skaitome: “Tūli 
labai karšti žmonės buvo nu
važiavę Sovietų Sąjungon, kad 
‘budavoti komunizmą.’- Jie bu
vo partijos nariai, bet apsi
švietę iš kelionių įspūdžių, iš 
apysakų ir scenos veikalų 
(komedijų).” Tai taip jis api
budina komunistų partijos na
rius, kad partijai priklausą 
nieko nežino daugiau, kaip tik 
apysakas ir scenos komedijas.

Man prisimena dar Naujoji 
Gadyne, kurioj visuomet taip 
kalbėjo apie partiją ir jos na
rius. F. Dillis ii’ Dillienė spiovč 
ant darbininkų judėjimo ir 
nuėjo pas fašistus padėt snar- 
glėt “ruskius.” Sulyg Miko 
Detroitiečio išvedžiojimo, tai 
už tuos, kurie tik suniekšėjo. 
spiovė ant darbininkų judėji-
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ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

Gerbiami lietuviai ir lie
tuvaitės! Prašome nepralei
sti šios progos. Pamatykite 
kaip dabar atrodo mūsų se
na tėvynė. Pamatykite, kaip 
Amerikos lietuvių prisiųs
tos dovanos dalinamos dėl 
Lietuvos žmonių ir daug ki
tų įvairių dalykų.

Apart filmos iš Lietuvos, 
bus ir kitokių lietuviškų 
gražių paveikslų, kurių šio- 

/ je apylinkėje nėra niekas
pirmiau parodęs. Jurgis Klimas

Kilmininkas GEORGE KŪMAS iš Brooklyn, N. Y., pa
garsėjęs filmų rodytojas pirmu kartu pasirodys su savo f il- 
momis Hartforde. Taigi, nei vienas nepraleiskite šios pro
gos. Visi atsilankykite Į Lietuvių Kliubo salę gruodžio 29 d. 

* Nesigailėsite!
—Užkviečia Lietuvai Pagalbos Teik. Kone., Hartfordo sk.
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Stebėtina. Iš ryto, kai bu
vom pajūry, ten buvo apsi
niaukę, tirštos miglos ir 
smarkus vėjas. O va dabar, 
vidurmiesty, skaidri, traš
ki giedra, bet tebėr vėjuo
ta, šiukštu. Vos-vos užsiri- 
tom ant aukšto, stataus 
kauburio. Karosienė pava
žiavo plačiu ratu išlenktu 
keliu ir susirado vietą auto
mobiliui pastatyt. Koks iš 
čia gražus vaizdas! Tai čia 
“Telegraph Hill” — telegra
fo kalnas, ant aukšto apva
laus žemės iškišulio, kurį 
pusračiu apsiaučia vande
nys. Iš kalno matyt, kaip 
nusidriekia anas didisai til
tas tarp San Francisko ir 
Oklando. O ten vėl dar koks 
tiltas. Laivai, laiveliai, prie- 
plauna. Tai čia, Hario Bri
dže s vadovybėj, nekartą 
laivakroviai ir jūrininkai 
grėsmiai ir valdingai de
monstravo savo solidarumą, 
kovodami atkakliai su tam
sia kapitalistinių smauglių 
jėga. Pati Karosienė sakėsi

e- w

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.

tinka apysakos, lengvi, be 
prasmės raštai.

Kad drg. Sliekienė įsižei
dė, jog pajuokia kelionių 
Įspūdžių rašytojus, kurie, kaip 
aš aukščiau kalbėjau, važiuo
ja sveikatos ieškot šiltuose 
kraštuose, tai vėl Mikui De- 
troitiečiui nepatinka, kad ji 
pabarė “lyderius” ir redakci
ją už talpinimą raštų, kaip ir 
feljetono autorius Darbintas.

Apysakos, lengvi pasiskai
tymai laikraštyje atneša nau
dos. Kam nepatinka, praleis
kite, — galite skaityti pasi
rinkdami. tokius raštus, ko
kius jūs. brangūs draugai, 
mylite. O Darbintui pajuokti 
tokius draugus, kaip jis pats, 
neduoda garbės. Manau, 
pačiam Darbintui būtų 
geriau gyvuoti Miamėje 
kitame Floridos mieste, 
Brooklyne, tai ir jūsų, 
ge, sveikatėlė gal sutvirtėtų. 
Pagalvok, drauge, ir atva
žiuok pas mumis.

M. Antanuk.
Miami, Flo.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ir 
daug 
arba 
negu 
drau-
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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

GREEN STAR BAR & GRILL
LlE’fUVIŠKAS 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 G1VIA1S.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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)

LAISVĖS ADM.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
J • • • T ' i •

Telephone EVergrecn 4-8573

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

'Lelelonus Poplar 4110
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Žinios iš Lietuvos
Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Pen1U P-rl.

Visa tai pasiekta išvysčius 
fabrike socialistines lenktynes.

Žydų Muziejuje
VILNIUS. — Nuošalioje CHICAGOS ŽINIOS HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

Spalinės Socialistinės 
Lenktynės

ŠILUTĖ. — Šilutės MTS 
kolektyvas, priėmęs Klaipėdos 
MTS kvietimą dėl spalinių so
cialistinių lenktynių organiza
vimo, žymiai paspartino kū
limo tempus. Geriausieji MTS 
motoristai Stonys ir Pocius 
įsipareigojo įvykdyti po dvi 
metines normas. Nuolat ge
rindami technikinį kūlimo 
agregatų aptarnavimą, jie pa
kėlė darbo našumą. Vietoj 6 
tonų jie iškulia po <8 tonas per 
dieną. Abudu motoristai jau 
įvykdė daugiau kaip pusant
ros metinės normos, iškaldami, 
po 150 tonų grūdų.

Tuo , pačiu metu motoristas 
Pocius sutaupė 117 kilogramų 
kuro. Pirmūnais seka moto
ristas Petraitis. Jis jau iškūlė 
136 tonas, kas sudaro 138

3 Seserys Tarpsta nuo 
šio Smetoningesnio Pieno

I nuoš. metinio plano.
Dienines kūlimo užduotis 

sėkmingai vykdo ir kiti mo
toristai.

Prieš Įsijungiant Į socialisti- 
i nes lenktynes, šioje MTS dir- 
! bo 6 kūlimo agregatai. Dabar 
Į atremontuoti ir paleisti dar 4 
' agregatai.

MTS motoristai jau iškūlė 
’ valstiečių ūkiuose 900 tonų 
grūdų, iš šio kiekio 200 tonų 

! antrojo metinio plano sąskai
tom Iki kūlimo sezono pabai
gos MTS kolektyvas įsiparei
gojo įvykdyti dvi metines kū
limo normas.

2,000 Naujų Bičių Šeimų
UTENA. — Apskrityje at

statoma bitininkystė, šių me
tų vasaros pradžioje apskri
ties bičių ūkis padidėjo 2,000 

'šeimų. Daugiausia naujų bity- 
I nų įkurta Debeikių, Užpalių, 
Anykščių ir Molėtų valsčiuo
se.

Dabar apskrityje yra 1,- 
600 bitynų, turinčių 5,500 avi-

• liti.i-

Aliejaus Gamintojų 
Pasiekimai

VILNIUS. — šventinę dova- 
i' ną kraštui parengė “Raudono- 
i uos žvaigždės” aliejaus spau
dimo fabrikas. Užvakar įmo- 

' nes kolektyvas baigė vykdyti 
mėnesinę gamybos programą. 
Ligi lapkričio 1 dienos čia bus 
papildomai pagamintos kelios 
onos aliejaus.

Perdirbant sojos pupeles, 
įmonė * pasiekė, ekonomijos.

* Aliejaus išspaudimo nuošimtis 
nakilo nuo 10 iki 10.6.

štai Patricia, Carol ir Ruth Baltzer. 
ir jų motina, Mrs, Laurence J. Balt- , 
zer, 96-10 158 St., Howard Beach.1 
L. I.

Šios gražios, sveikos seserys visos 
pripažįsta, kad Borden's ekstra-: 
smetoningas Golden Crest Pienas yra ' 
skanus! Ir jų motina duoda joms 
daug jo, nes jinai žino, kad jis taip- į 
gi ir inaistingesnis.

Golden Crest Pienas yra homo
genized greitesniam suvirškinimui. 
Tai puikiausias iš viso Borden pieno. į 
O jeigu Borden’s, tai TL’RI Ijūti ge
ras!

Sėkmingiausiai dirba darbi
ninkai Lapašinskas, Sidaravi
čius ir kiti, įvykdydami kas
dien išdirbio normą po 1.30— 
150 nuošimčių.
Mokslo Darbuotojų Paskaitos

Artimiausiu motu sostinės 
inteligentija turės galimybės 
reguliariai klausytis mokslo 
darbuotojų paskaitų. Nuo lap
kričio 10 dienos prie Vilniaus 
valstybinio universiteto prade
da veikti paskaitų biuras. Pra
nešimai bus daromi kiekvieną 
savaitę. Paskaitų planas ap
ims TSRS istorijos, filosofijos, 
gamtos mokslų, ekonomikos, 
tarptautinės padėties klausi
mus. Lektoriume bendradar
biaus profesoriai Matulis, Bud
rys, Bučas, Žiugžda, Slavėnas 
ir kiti.

Švenčių Dovanos Tėvynės 
Karo Invalidams

VILNIUS. — Daugiau kaip 
400 dovanų pramoninėmis 
prekėmis gavo Stalino rajone 
gyvenantieji Tėvynės karo in
validai. Jiems taip pat pa
skirstytos malkos ir daržovės. 
Paskutiniuoju metu šio rajono1 
socialinio aprūpinimo skyrius 
Tėvynės karo invalidams iš
mokėjo 10,000 rublių pašal
pų.

Tarybiniame rajone mūsų 
Tėvynės gynėjai gavo 300 do
vanų pramoninėmis prekėmis. 
Išskirstytos, be to, 6 tonos bul
vių, 5 tonos kopūstų. Įmonės 
ir įstaigos — respublikinė Hi
drometeorologinė valdyba, ge
ležinkelių depo, “Raudonosios 
žvaigždės” fabriko kolektyvas 
aktyviai prisidėjo prie buvu
siųjų karių aprūpinimo.

švenčių išvakarėse Tėvynės 
karo invalidams bus paskirs
tytas papildomas dovanų kie
kis.

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

Strašūno gatvelėje yra įsikū
ręs žydų muziejus. Patys pa
statai, o taip pat'įvairiais bū
dais jų sienose padaryti para
šai liudija apie<,siaubingą vo
kiškosios okupacijos metą — 
šioje vietoje gestapininkai bu
vo įrengę kalėjimą. Dar stip
resnį įspūdį palieka surinkti 
muziejuje dokumentai ir foto
nuotraukos, bylojančios apie 
hitlerininkų žvėrių siautėjimą.

Didelį darbą nuveikė mu
ziejaus kolektyvas, rinkdamas 
ir sistematizuodamas įvairiai 
išlikusia literatūra ir meno 
kūrinius, daugumas kurių 
okupacijos metu buvo užkas
ta į žemę. Jau sutvarkyta 
20,000 knygų biblioteka. Kny
gų skaičius kiekvieną dieną 
didėja. Esamos literatūros tar
pe ’yra nemaža retų, u nikai i- 
nių 16—17 šimtmečių leidinių. 
Yra knygų, kuriose leidimo 
metai pažymėti skaitline 1546, 
leidimo vieta — Venecija. Se
niausia iš išlikusiųjų Vilniuje 
spausdintų knygų žydų kalba 
yra 1.799 metų leidinys. Su
rinkta literatūra turi didelę 
istorinę ii- kultūrinę vertę — 
čia daug veikalų įvairiomis 
kalbomis apie rašytojus, teat
rą, mokslą, fc. / v

Galutinis muziejaus sutvar
kymas ir jo atidarymas pla
čiajai visuomenei priklauso 
nuo patalpų atremontavimo. 
Deja, šį darbą užtęsė Staty
bos trestas Nr. 1. Tatai smar
kiai trukdo šios kultūrines 
Į sta i gos f tin k c i o na vim ą.

įgijo Visasąjunginę Kategoriją
Devyniolika jaunų Vilniaus 

šachmatininkų įgijo visasą
junginę penktąją kategoriją, 
surinkę reikiamą taškų skai
čių kvalifikaciniame turnyre.

šachmatininkų varžybas su
rengė “Žalgirio” draugija. 
Turnyro nugalėtojais dviejose 
grupėse tapo Grigonis ir Mic
kus.

ALICE JONIKIENĖ

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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

' Tel. SOuth 8-5569

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefoną* E Ver green 7-1661

lietuviškas

FRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

▼ ▼▼

231 Bedford Avenue

Brooklyn J.J, N. Y.
Tel. Evergreen 8-9770

VITAMINŲ SANDELIS
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 nepervėlu.

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 
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, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno,. seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš 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 

•"svarų 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 table tėlčs į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
•paudimą, 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 
•ilaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6I64B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

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

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-! 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!

; Iš senų padarau
; naujus paveiks- 
! lūs ir krajavus ■
; sudarau su ame-fl'-'MKv. ''Erah ■ 
; rikoniškais. Į
Ikalui esant irtL 7^* HP !
! padidinu toki ;
■ dydžio, kokio :
■geidaujama. Tai- !
;pogi atmaliavoju
; įvairiom spalvom. !
i Kampas Broadway ir Stone Avc. ] 
[ prie Chauncey St., Broadway Line ■

JONAS STOKES
; 512 Marion St., Brooklyn, ■

!; Tel. GLeiunore 5-6191

...................... <

F, W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

- ............J

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Labai Gražiai Paminėta Joni
kienės 35 Metu Veikimo tt

Sukaktis.
žmonių. Buvo Labai Daug, Pro

grama. Graži ir Naudinga;
Daug Sveikinimų, Gražių, 

Kalbu.
Sekmadienį Lietuvių Audito

rijoj buvo šaunus bankietas at
žymoj imu i Alice Jonikienės 35 
rųetų veikimo darbininkų judė
jime, taipgi sykiu jos gimtadie
nio ir jos ir Leono Joniko 25 
metų ženybinės sukakties.

Erdvi Lietuvių Auditorija 
prisipildė žmonėmis. Buvo lie
tuvių ir kitataučių. Programą 
pradėjo Komunistų Partijos 
vietinės sekcijos organizatorius 
Leu Mitchell ir perstatė pro
gram© vedėju Edvardą Star 
(Starevičių), organizacini sek
retorių Illinois Valstijos Ko
munistų Partijos.

Pirmininkas pakvietė Leoną 
Joniką (Jaunąjį) ir Pov. Dau- 
derį padainuoti porą dainų, 
kurios gražiai išėjo. Paskui pa
kviestas kalbėti nuo “Vilnies” 
redakcijos V. Andrulis, kuris 
trumpai apibūdino abiejų Jo
nikų veikimą ir atsidavimą 
darbininkų judėjimui, taipgi 
sakė jam smagu su jais dirbti 
redakcijoj. Jis pabrėžė, kad du 
dalykai yra labai svarbu vei
kiantieji) darbininkų organiza
cijose: supratimas ir lojalumas. 
Jonikai to niekuomet nestokavo.

Pakviestas kalbėti Claude 
Lightfoot, negrų atstovas taip
gi komunistų veikėjas, buvęs 
kandidatu į valstijos senatą. 
Jis gražiai kalbėjo apie Joni
kienės veiklą, taipgi atžymėjo, 
kad kiti vilniečiai yra prisidė
ję prie gynimo negrų teisių ir 
jų organizavimo, kas pakėlė ne
grų gyvenimą. Už tai jisai var
de savo žmonių širdingai dėko
jo.

Lightfoot yra jaunas žmogus, 
geras kalbėtojas ir jau pasižy
mėjęs veikėjas. Jisai mokinęsis 
Virginia Universitete ir atvy
kęs Chicago n. slojo i darbinin
kų judėjimą.

Paskui pakviestas kalbėti ir 
Leonas Jonikas. Jisai- yra hu
moristas ir gerokai susirinku
sius prijuokino kalbėdamas 
apie save ir žmoną. Jis gerai 
kalba angliškai.

Estelle Bagdonienė gražiai 
sudainavo keletą dainų. Taipgi 
ir Ona Garšinskienė.

Reikia pažymėti, kad Gar
šinskienė daugelį nustebino 
taip gerai dainuodama solo. 
Pirmiaus ji tik duete dainavo. 
Jai ypač gerai išėjo “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka.”

Prie ^stalo matėsi ir Stefanė 
Navickaitė, nepaprasto talento 
pianistė. Pirmininkas paprašė 
jos, kad ji paskambintų. Jinai 
sutiko. Skambino ji įspūdin
gai. Stefanė tikrai yra gera pia
nistė. Galima drąsiai sakyti, ji 
bene bus geriausia iš lietuvių 
pianistė.

Kalbėjo ir jaunasis Jonikas, 
sveikindamas motiną ir pasi
džiaugdamas jos darbais, taip
gi jos gerumu kaip motinos.

Labai gerai kalbėjo Komu
nistų Partijos, Illinois Valsti
joj, pirmininkas Gil Green, 
sveikindamas Jonikienę.
• Pakviesta kalbėti Julė Ske- 
berdytė, kuri daugiausia dar
bavosi dėl šio bankieto ir ga
vo už tai pagyrimo. Jinai pri
deramai padėkojo tiems, kurie 
dirbo dėl šio parengimo, taipgi 
atsilankiusiems ir pasveikino 
Jonikus.

Tęk$as Žebraitis skaitė

a------------------------------ —-----
sveikinimus lietuviškai i)' ang
liškai. Jų buvo daug iš Chica- 
gos ir iš toliau. Buvo net iš Ka
lifornijos. Ks. Karosienė pri
siuntė gražų sveikinimą. Buvo' 
sveikinimas nuo Mizarų iš 
Brooklyn©. LLD Moterų Nacio- 
nalis Komitetas iš New Yorko 
irgi gražų sveikinimą prisiun
tė. Daugelis su sveikinimais ir 
dovaną atsiuntė.

žebraitis tinkamai paskaitė 
sveikinimus, nors kai kuriuos 
reikėjo trumpinti, nes buvo 
daug.

Reikia paminėti, kad dauge
lis nežinojo, jog Starevičius yra 
lietuvis ir jam programą ve
dant ir lietuviškai ir angliškai 
gražiai išėjo. Jis dar jaunas 
žmogus, bet jau daugel metų 
dirba darbininkų judėjime.

Dabar apie pačią Jonikienę.
Jinai kalbėjo arčiau pabaigos 

programo. Suprantama, gavus 
tiek sveikinimų, tokį jos veik
los įvertinimą, jinai buvo susi
jaudinus, vis dėlto jinai kalbėjo 
nevien išreikšdama padėką, bet 
atžymėdama rolę Komunistų 
Partijos ir svarbą joje veikti.

Nebus dviejų nuomonių, kad 
šis parengimas visais atžvil
giais išėjo geriausia. Tinkamai 
atžymėta Jonikų veikimo su
kaktis, gerai jų darbas įvertin
tas. Darbininkų politinė parti
ja — Komunistų Partija — 
tinkamai perstatyta susirinku
siems. Prie to bus medžiaginės 
šiai partijai naudos, nes pelnas 
nuo šio parengimo jai skirtas.

Dalyvis.

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Gera Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS 

PENSIJOS PLANAS 
MEDIKĄ LTS APRŪPINIMAS 
POMIRTINES APDRAUDA 
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS 

NELAIMES IR SVEIKATOS APDRAUDA 
ŠILTŲ MOKESTIES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMID CO.
Warner’s Plant

Linden, N. J.
l’ublic Service 34 Busas Nuo Elizabeth 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės į Kompanijos 
Employment Ofisą z 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

(294)

VYNIOTOJAI
Patyrę ir be patyrimo dirbti vyriškų drabu

žių krautuvėje.Nuolatinis darbas.
GARBER BROS.,

163 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND
(295)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant.

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.
Kreipkitės:

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

(203)

Lowell, Mass.

RIBBON BLOCKERS
Gera Alga

Patyrimas Nereikalingas 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

, Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS

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

(294)
Didelio Prisirengįmo Savaitė

Iki šiol dar vis buvo iš leng
vo dienos leidžiamoj ir tik pa
prastu rūpestingumu darbuo
tasi dėl nuosavo namo atida
rymo iškilmės, kuri yra ren
giama šį sekmadienį, gruo
džio 29 dieną, 2 vai. po piet, 
nuosavoj svetainėje, 14 Tyler 
St. Tačiau ši paskutine savai
tė, tai visus sujudins. Kad ir 
labiausia užšalusiam, teks ge
rokai paprakaituoti. Betgi 
daugiausia sujudimo bus, tai 
draugėms gaspadinėms. Joms, 
tai jau nėra poilsio per šią vi
są savaitę! Nes jos jau dabar 
mato, koks didelis prisiruoši
mas joms tenka panešti.

Gražių pasižadėjimų jau 
turime iš daugel kolonijų: 
Lawrence,1 Haverhill, Nashua, 
Cambridge, Boston, Montello, 
Worcester ir .Norwood. Na, o 
kas gali * sakyti, kad nebus 
svečių ir dar iš kitų miestų, 
kad draugiškoje nuotaikoje 
čia mus, lowelliecius, pasvei
kinti už įvykdymą sunkaus ir 
gražaus dalyko. Įsigijom nuo
savą namą!

Taip, be virš suminėtų mies
tu, mes dar tikimės ir iš Hud- 
son, Fitchburg, Lynn ir gal 
dar iš kur kitur.

Apart gražaus bankieto, tu
rėsime labai dailią koncertinę 
—dainų programą, kurią pil
dys šie žymūs dainininkai: 
Stasys Paura, Ignas Kubiliū
nas, Robertas Niaura, Leo 
Zelsonas, Petras švedas, Pet
ras Shimonis, Rūta Gicevičiū- 
tė ir Pranė Kurgoniūtė. Tiek 
bent tikimės. Betgi gali ir 
surprizų kas nors padaryti 
mums lowellieciams ir visiems 
svečiams. Nes mes prašome 
visų, kas kuomi gali šiame 
mūsų dideliame darbe pagel
bėti ! Tai bus istorinis įvykis 
tarpe Lowellio pažangiųjų lie
tuviu !

Lowellieciai tur būt dar pir
mą kart pasiklausys, kaip pui
kiai dainuoja Bevardis Kvar
tetas iš Boston, Mass..

Už bilietą vertės dviejų do
lerių, kiekvienas praleis po
pietį ir vakarą puikiausiame 
pasitenkinime. Ir tas viskas 
pasiliks mūsų gilaus draugiš
kumo atmintyje!

Iki malonaus susitikimo!
Jonas M. Karsonas.

OPA numato, kad po 
švenčių atpigs moteriški 
drabužiai-

PRANEŠIMAI
SO. BQSTON, MASS.

Naujų Metų vakarienė įvyks gruo
džio 31 d., po 318 Broadway, Kliube. 
Kviečiame visus dalyvauti, senus ir 
jaunus, vakarienė bus gera. Po va
karienės bus ir kitokių pasilinksmi
nimų. Shapokas. (292-293)

MIAMI, FLA.
Sausio 22 d., įvyks didelis pikni

kas, Vasa Hali, 3802 N. E. 2nd Avė. 
Šokiams bus puiki orkestrą, taipgi 
turėsime visokių gėrimų ir užkan
džių. Prašome dalyvauti ir paremti 
Liet. Am. Piliečių Kliubą, kuris ruo
šia šį pikniką. Pradžia 7:30 v. v. iki 
12 vai. nakties. įžanga $1.00. — J. 
Ratkus, Kliubo rašt. (292-293)

WILMERDING, PA.
Lietuvių Moteių Laisvės Draugys

tė ir Lietuvos Sūnų Kliubas rengia 
vakarienę, .31 d. gruodžio, pasitiki- 
mui Naujų Metų. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. Bus 
savajame name. 110 State St. — J. 
Piontka, lin. •sekr. (292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

kilbasų vakarienę. Bus muzikantai, 
gros lietuviškus šokius. Kviečiame 
visus dalyvauti. Vakarienė įvyks 
gruodžio 29 d., 4 v. v. 735 Fairmount 
Avc. — Sekr. (292-293)

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kp. kviečia visus lietuvius 

ir lietuves, vietinius ir iš apylinkės 
dalyvaut parengime, kuris įvyks po 
Kalėdų, gruodžio 29 d., 6 v. v. Vieta 
— 2 W. 22nd St., 3-čios lubos. Turė
sime skanių užkandžių ir ištroškus 
bus galima ir alaus išsigert. Įžanga 
$1.20 asmeniui (su taksais).

(292-293)

DAUGIASTAKLININKĖS
KAUNAS. — “Kauno Audi

niuose” plečiasi daugiastakli- 
ninkių sąjūdis. Prie 3 ir 4 
staklių dirba daugelis audė
jų. Gražių rezultatų pasiekė 
Spalio sukakties išvakarėse 
audėja V. Norkienė. Garsi 
daugiastaklininkė jau davė 
viršum metinės normos apie 
2300 metrų audinių. Apie 
2000 metrų viršum planinės 
produkcijos pateikė daugia- 
staklininkė Ona Ab’.amaitė. 28 
nuoš. viršijo metinę normą aur 
deja Anelė Nemanienė.

VIRŠIJO METINĮ PLANĄ
KAUNAS. — Spalio 29-tųjų. 

metinių išvakarėse viršijo sa
vo metinį planą Malūno Nr. 4 
kolektyvas — 2.5 nuoš., o ze- 
firiečiai — 33 nuoš.

Athena i. — Mina nuskan
dino Graikijos prekinį laivą 
jos pačios jūroj.
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Mūsų Geras Kaimynas
Gražiai Atsižymėjo

i Laisvės Talkininkams LINKĖJIMAI

CHARLES BAKŪNAS 
Iš Cliffside, N. J.

Charles Bakūnas. sūnus 
mums gerai žinomųjų Jeroni
mo ir Adelės Bakūnų, laimėjo 
čia matomąją “meilės taurę” 
už atsižymėjimą jumoristinės 
deklamacijos konteste, pra
vestame visos New Jersey 
valstijos skale.

Kontesto sąskridis įvyko 
Bordentown, N. J. Charles 
konteste atstovavo Cliffside 
Park High School. Jam skir
tu 10-ties minučių laiku pro
gramoje, Charles Bakūnas sa
vo numeryje, nevadintame 
“Behind the Scenes of a Push 
Button Radio,” imitavo 15 
skirtingų rolių, nuo žinių 
mentatoriaus iki jautrių 
miškeliu dainininkės.

ko

vie-

Vėl norime paprašyti Lais- 
talkininkus į “pare,” kuri 
ruošiama 5 d. sausio, 19 17 
Laisvės salėjo, 1 vai. die-

vra 
m., 
ną.

Visi, kurie esate dirbę Lais
vės bankiniuose, bazaruose, 
piknikuose ii* koncertuose, esa
te prašomi į tą “parę.” Atsi
vesk ite vyrai žmonas, ar žmo
nos vyrus ir vaikučius, kurio 
turite. Jei vienas iš šeimos 
esate kada dirbę Laisvės pa
rengimo, tai šio pavaišinimo 
užsidirbate visai šeimai ir pra
šome visą šeimą ateiti.

parengimų darbininkų perka 
dienraštį ant stočių, tai mos 
no visų antrašus turimo, no

visus galime pakviesti laiškais. 
Tad būkite malonūs priimti šį 
pakvietimą taip, kaip jums 
asmeniškai adresuotą laišką ir 
d a 1 y v a u 1< i te “ p a r ė j e. ”

Tie draugai ir draugės, ku
rie dirba parengimuose, jie 
neturi progos turėti sau pasi
tenkinimo nei pasilinksminimo 
iš tų parengimų. Todėl Lais
vės Bendrovės Direktorių Ta
ryba suruošia jums šį specia
li parengimą, nori jus pavai
šinti ir sykiu su jumis drau
giškai praleisti pusdienį. Tad 
būkite taip geri, priimkite šį 
pakvietimą ir būkite Laisvės 
salėjo, 5 d. sausio, pirmą va
landa po pietų.

Laisvės Administracija.
Kazys Viltrakis

CIO United Electrical Ra- i 
idio & Machine Workers Lo- į 
kalas 475-tas, praeita savaitę 

į įvykusiuose valdybos perrin-1 
kimuose, išrinko visą esamo- j 
sios administracijos sleitą.

Administracija, su prezi-j 
dentu Charles Fay priešakyje, j 
yra aiškiai nusistačiusi prieš' 
raudonbaubius ii- pasiskaldy- ; 
mą unijistuose.

Prieš juos buvo išstatę savo 
kandidatus bendrai visi opozi- j 
cionieriai, remiami diskredi
tuoto UE Committee for De
mocratic Action, 
čiu, trockistn

Visų Atydai
J<as metai turime nemalo

numo su pasivėlinusiais įsigy
ti Laisvės bankieto bilietų. 
Pernai arti šimtas asmenų at
ėjo į bankietą neturėdami ti
kietų iš anksto, negalėjo gauti 
vakarienės, grįžo atgal. Tok is 
įvykis yra nemalonus rengė
jams, nei tiems, kurie su nusi
vylimu turi grįžti atgal.

Laisvės bankieto gali būti 
lengvai vakariene aptarnauti 
virš tūkstančio asmenų. Ta
čiau rengėjai turi iš anksto ži
noti, kiek bus,, tai ant tiek as
menų galės parūpinti valgio. 
Jei iš anksto parduodame apie 
860 tikietų, vakarienės paga
miname ant 900 asmenų, o 
publikos susirenka 1,000, tai 
apie šimtas turi grįžti atgal, 
nes visiems neužtenka valgių. 
Jei žinant iš ankstu, kad bus 

tai valgių

Prašome įsigyti iš anksto. 
Tuomi išvengsite sau ir rengė
jams nemalonumo.

Laisvės prenumeratoriai, jei 
asmeniškai keblu atvažiuoti Į 
Laisvės raštinę ir nusipirkti, 
tai parašykite atvirutę ir mes 
prisiusime jums bilietų, kiek 
jūs reikalausite. Tik, meldžia
mieji, rūpinkitės iš anksto įsi
gyti bilietus. Lietuvių siuvimo 
kontrak torių d irbtuvėse 
Laisvės bankieto bilietų 
tintojų. Pasiteiraukite ir 
gykite iš jų.

Bankieto bilietas $3.00.
gera, dvejopos mėsos vakarie
nė ir, dėl apetito, bus duoda
ma išgerti tiek, kiek tik kas 
norės. Gera vakarienė, puikus 
pasimatymas su daugeliu svo
čių. Dalyvaukite, pasilinks- 

| minkite, pasimatykito su 
' geliu malonių žmonių, 
I dienraščio patriotų.

Po vakarienės bus šokiai.
j PAV1DIS RADIO' ORKESTRĄ 
į gros šokiams. Vien tik šo- 
I kiams įžanga 60c.

Kazys Viltrakis, savo 74 
metų sukakties proga, sveiki
na visus pažįstamus ir visiems 
linki linksmų Naujų Metų.

Pats Viltrakis šiuom tarpu 
skundžiasi savo sveikata. Jis 
gyvena New Yorko miesto. 
Anksčiau dažnai atvažiuoda
vo į Williamsburgą pasimaty
ti su draugais, dabar jau re
čiau beužsuka. Bendrai, Ka
zys Viltrakis dar gerai išrodo, 
su lyg savo amžiaus.

lovestonie- 
Association 

of Catholic Trade Unions. Jie 
visi bliovė prieš pažangų uni- 
jizmą, apšaukdami jį kaip pa
prastai, “raudonu.”

Lokalo nariai tuos “tyruo
sius” atmetė trim balsais prieš 
vieną. Už Fay, jų vadinamąjį 
“raudoną,” paduota 5,507 
balsai, o už opozicijos kandi
datą John Dillon 1,838 balsai. 
Panašiu 
visi kiti

nuošimčiu išrinkti ir 
pažangiųjų sleito kan-

Hotel Front Service

yra

Bus

Bakūnas laimėjo pirmą 
tą iš 11-kos dalyvavusių kon-1 
testo baigtuvėse ir tą taurę, I tūkstantis žmonių,

' • 'taipgi aukso medalį. Taurę jis į būtų galima pagaminti visam 
įteikė jį siuntusios mokyklos j tūkstan 
viršininkui R. L. Burns atitin
kamose ceremonijose. Kontes- 
tui pasiruošdamas jis studija
vo pas Mrs. Hazel Evans, 
dramatiškojo mokyklos de
partment viršininkę, kuri iš-

- girdusi apie jo laimėjimą pa
reiškė: “Visuomet pasitikėjau, 
kad Charles laimės. . .”

ui.
Kadangi mėsa ii- kiti val

giai yra labai brangūs, tai 
rengėjai negali rizikuoti daug 
daugiau gaminti valgių, negu 
kad yra iš anksto parduota 
bilietų. Todėl yra būtinas rei
kalas iš anksto nusipirkti ban- 
kieto bilietus.

Dr. ir Mrs. Simams, žiemos 
metu Floridoj gyvenantieji 
Cleveland iečiai, šventėmis mus 
pasveikino citrus vaisiais iš 
savo sodelio St. Petersburg}!, 
Fla. Atsiuntė tiek daug, kad 
net dviem įstaigom — Laisvės 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo darbininkams — iš
teko apsidalinti saulėje 
kusiais “grapefruitais.”

AFL
Workers Lokalas 144-tas pa
sielgė panašiai, užgirdamas 
savo* pažangią vadovybę ir jos 
pasiūlytą veiklos programą 
prieš kandžiotojus, pasivadi
nusius “National Foundation 
for Hotel Employes,” vado- 
v a u j a mus reakcioniškiausių 
elementų išlaukyje ir viduje 
unijos.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark "Cara Don
na" with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

išno-

dan
gavo

šeši šimtai gyventoji! apart- 
Marks Avė.,

1947!
visam

Iš San Francisco
Sveikučiai, sulaukę

Geriausių linkėjimų
Laisvės štabui, mūsų laikraš
čio darbininkams, kad jie su 
dar didesne energija galėtų 
dirbti visos liaudies naudai.

Madeline ir Rov Mijat.

LI ETŲ VIŠKI T Y P E W RITE RS
Parsiduoda Portable arba Stand

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

Charles Bakūno tėvai. Lais
vės skaitytojai, brooklynie- 
čiuose turi plačių pažinčių, 
kadangi jie ir visa šeima yra 
nuolatiniai lankytojai Laisvė: 
ir kitų organizacijų pramogų. 
Draugė Bakūnienė, Charles 
motina, yra gera darbuotoje 
dienraščio Laisvės kampanijų 
se, dienraščio skleidėja ir rė
mėja. R

šiemet Laisvės bankietas 
bus sausio (Jan.) 26-ta d„ 
Grand Paradiso salėse, 318 
Grand St.. Brooklyn, N. Y. 
Bankieto bilietai jau gatavi.

TAIP “TAVO” 
MOKYKLĖLĖ?...

Sniegas—Nėra Sniego
Gruodžio 20-tos prievakari 

New Yorke storokai pasnigo. 
Sniegu apsidžiaugę, vaikai 
nenoromis nuėjo gulti. Ne 
veltui jie spyrėsi — šeštadie
nio rytą sniego nei krislelio 
nebuvo likę, per naktį nuplo
vė lietus:

šis klausimas labai dažnai 
irdimas šių žodžių rašytojui. 

Kad Į tą klausimą tinkamai 
visiems atsakyti, yra kviečiami 
ic tik reguliariai lankytojai ir 
busimieji mokiniai, bet kartu 
•r skeptikai, kaip ir abelnai 
oublika-stebėtojai atsilankyt Į 
“atviras” klases, kad patys 
;avo akimis galėtų pamatyti 
kaip ta mokyklėlė vedama ir 
ir galima ten ką nors išmok
ti.

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF THE STATE OF NEW YORK. 
NASSAU COUNTY. 
ANIELE SALASEVICU1TE ŠILEIKA. 
Plaintiff against 
JONAS ŠILEIKA, Defendant. 
(ACTION TO ANNULI, MARRIAGE: 
TRIAL DESIRED IN NASSAU COUNTY) 
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT: 

YOU ARE HEREBY SUMMONED to !
answer the complaint in thifc action and to į nojima 
serve a copy of your answer, or, if the j 
complaint is not served with this summons, į 
to serve a notice of appearance, e" »k“ ' 
Plaintiff’s Attorney within twenty (20) days 
after the service of this summons, exclusive 
of the day of service: and in case of your 
failure to appear, or answer, judgement, will 
be taken against you by default, 
relief demanded 
October

■

į ‘ '

Taip pat šių žodžių rašėjui 
teko girdėti “filozofijų”: “Ta 

1 mokyklėlė — tik laiko eikvo
jimas,” arba, “ten mokinama 
• apie tai, kaip ‘žvirblis alų da- 
! rė.’ ” Tie išsireiškimai paeina 
į daugiausiai iš tokių, kurie jau 
j “viską žino” arba iš tokių, ku- 
1 rie nori pateisinti savo neži- 

ir tingėjimą ką nors 
I sužinoti tuomi, kad lankanti 

on the mokyklėle vistiek “nieko neiš- (11 • *■

for th»* 
in the complaint. Dated 

IM. 191«. ■ 
MAXWELL V. LOVINS 

Attorney for Plaintiff 
Office ti P. O. Address 
50 Court Street, Brooklyn

- • City of New
TO JONAS ŠILEIKA:

The foretroinjt num m on r is 
■ you by publication, pursuant 

of Hon. Cott land A. Johnson.

York.

upon 
order

served 
to nn

gy VI iuhi. vvruunu n. wviiiinvi.. ft Justice of
the Supreme Court of the State of New 
York, dated the 13th day of December. 1946 
and filed with the complaint on December 
13th, 191*. in the office of the Clerk of 
Numu County at County Court House. 
Mineola. New York.

z Dated December 16th, 1946.
MAXWELL V. LOVINS 

Attorney for Plaintiff 
60 Court Street. Brooklyn 

City of New York,

moks.”.
Dėl to ateinantį šeštadienį, 

gruodžio 28, lygiai 2-rą vai. 
i po pietų ir pirmadienį, gruo
džio 30-tą, 7-tą valandą 
kare, Laisvės svetainėje, 
Lorimer St., Brooklyne, 
visiems atviros klasės.

Visi, vienaip ar kitaip
sidomėję šiuo reikalu, kviečia
mi atsilankyti ir persitikrinti, 
kas, kiek, ko ir kaip gali rtio- 
kyklėje išmokti.

Skaitanti šį užkvietimą, pra
neškite ir kitiems.

Veiksnys.

va-
419 
bus

SU-

mento, 769 St. 
Brooklyn 
mos ir 
naujam 
vilkinus 
ninkais
tą aptarnauja 10 darbininkų.

buvo likęsi be šilu- 
kitokio
namo savininkui už- 
pasirašymą su darbi- 
kontrakto. Apartmen-

Nuo Kaimynų iš
Sveikiname su 

linkime linksmų 
aujų Metų.
A. J. Kasmočiai ir Šeima.

N

aptarnavimo

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos:
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Great Neck 
šventėmis ir 
ir laimingų

Iš Los Angeles
Visam Laisvės 

smagių Kalėdų 
Naujų Metų.

Uršulė

ir linksmų

Bagdonas.

FILMOSTMTRAI
........... .  .1.

Brooklyn© Paramount
Prie Flatbush ir DeKalb 

A ves. paskutinę savaitę rodo 
filmą “Two Years Before the 
Mast.” Priedams rodo kelias 
trumpas kartūnų filmas, tai
komas, pirm visko, vaikams, 
kurie dabar turi atostogų iš 
mokyklos.

New York Paramount
Prie 'rimes Square, pradėjo 

r o d y t i film ą “Cross My 
Heart,” su Betty Hutton, Son
ny Tufts žvaigždėse. Scenoje 
Andrews Sisters ir grupė kitų 
dainų, muzikos, komedijos 
vaidylų.
Embassy Newsreel Teatruose

Atkasi nėjimas apartmento 
nelaimes aukų; Jungtinės 
Tautos priima John D. Rocke- 
(ellerio plotą žemės Now Yor
ko miesto J. 'f. centrui; taipgi 
žiniški vaizdai iš daugelio ki
tų vietų.

Teatrai randasi 42nd, 46th, 
50th ir 72nd Sts., New Yorke.

“The Turning Point”
'Karybų Sąjungos karo stra

tegijos filmą, dabar rodoma 
Irving Teatre, 

r?:--■-■■■r..................... — ...................................................=

s Felix Janulavičiu 
Sužeidė Automobilius

Felix Janulavicus, 58-24 
60th Place, Maspeth, N. Y., 
tapo sužeistas automobiliaus 
einant skersai gatvę praeito 
penktadienio rytą. Jam įskel
ta petys ir apdaužyta kakta.

Janulavicus randasi Pros
pect Heights Hospital, 775 
Washington St.. Brooklyn, N. 
Y. Lankymo valandos — 2 iki 
3 popiečiais ir 7 iki 8 vaka
rais.

Linkime Feliksui greitai ir 
pilnai su gyti.

Felix seniau yra dainavęs 
Aido Chore ir yra nariu Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
me. šeima yra ilgamečiai dien
raščio Laisvės skaitytojai. Jo 
motina taipgi yra narė darbš
čioje Moterų Apšviotos Kliu- 
bo, Brooklyne.

Hollywood Teatre
Broadway ir 51st St., tebe- 

rodoma verta matyti filmą 
“Deception,” su Bette Davis, 
Paul Henreid ir Claude Rains 
žvaigždėse. Kalėdoms pradės 
rodyti “Humoresque.”

i .... ..

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R H E I N G O L D 

BEER & ALES •

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

j Aido Choras turės social? sueigą- 
| pasilinksminimą penktadienį gruo- 
: džio 27 d., Laisves salėje, 419 Lori- 
i mer St. Pradžia 7:30 v. vak. įžanga 
veltui. Bus gėrimų ir užkandžių. 
Bus ir muzika - Alberto Augulio. 
Kviečiami Aido Choro, Vyrų Choro 
ir "Vyturėlio” nariai ir rėmėjai.

(291-292)

Iš Frackville
Laisvės štabui linkime links

mo švenčių sezono.
Mr. & Mrs. Joseph Gray.

VYRIŠKI WK0UTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir ovorkoutų 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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA 6ROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961.2

1

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. .

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kp. metinio baliaus surengimo ko

misijos susirinkimas įvyks gruodžio 
26 d., 8 v. v. Laisvės Name, 419 Lo
rimer St. Visi dalyvaukite, nesi vė
linkite. — Jurgis. (291-292)

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ,
PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU jhJIMU,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
*

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Tel. ST. 2-2173. ATDARA VAKARAIS

tXCHJENCY 
2) jewel, 
»7P°

..... a*
y




