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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.Vieną 
metai 
Progressive Citizens of 
ica organizaciją.

Lietuviškai, atsieit, 
Progresyviai Amerikos 
čiai. ,

ši organizacija, gimusi is 
dviejų ligi šiol gyvavusių pa
žangių organizacijų, aišku, 
nėra trečioji partija. Tačiau ji 
gali būti trečiajai partijai už
uomazga. K,as žino?

Ji turi du pirmininkus: žy
mųjį visuomenininką ir švietė
ją Frank Kingdon’ą, ir pasku
busįjį skulptorių — Jo D avid- 
šoną. Abu vyrai plačių pažiū- ! 
rų. abu gerai žinomi per 
mūsų kraštą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c
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REPUBLIKONAU 
PRIEŠ ALGA UŽ 
SUGAIŠĘ LAIKĄ
Unijos Reikalauja Biiiono 
Dolerių už Sugaištą taiki 
“Nuo Vartų iki Vartų” 

*■ c-

Washington. — 
ikonai kongreso nariai ne- 
i trukus siūlys išleist įstaty- 
i mą prieš darbo unijų reika-! 
i lavimus atlygint darbinin- 
i kam s už praeityje sugaištą 

■ laiką nuo įžengimo į kom- 
I panijų nuosavybę iki paties • 
darbo ir už laiką nuo darbo į 

Į vietos iki išėiimo iš samdv-1 I 
! toju nuosavybės. CIO unijų 
centro advokat.

i man tvirtina, 
j mas, draudžias 
' už taip sugaišta laiką, bū- 
, tų priešingas Jungtin. Vai-

Progresyviai Amerikos Pilie
čiai šauks savo metinius su
važiavimus, gyvai veiks politi
niame šalies gyvenimo; gins 
'organizuotų darbininkų ir tau
tiniu grupių reikalus, kovos 
prieš rasizmą ir monopolistinį 
kapitalizmą, smaugiantį visus 
darbo žmones.

Užsieninės politikos reika-į 
Jais, Henry A. Wallac.e’a.s pau-1 
jai organizaci jai suteikė toki i 
toną: ■

“AŠ begaliniai trokštu, kad Į Sti.iu konstitucijai.
mes niekad neišstotume prieš j CIO Elektrininku, All- 
joki svarbesni dalyką tik dėl tomobilių Darbininkų ir ki
to, kad Rusija (Tarybų Sajun- tos unijos per teismus rei- 
ga) už ji stoja. Neigi mes ka- į kalauja bent biiiono dolerių 
da nors stotume už bet ka tik j darbininktuus už sugaištą 
del to, kad Rusija uz tai sto- į “nu0 vartų iki vartų” lai- 
ja M.s tvirtai laikysimės ame-, k pl.adedant nUO 1938 me- 
rikinės taikos temos. j .

Kitais žodžiais, Progresy- • 
viai Amerikos Piliečiai, kaip 
ir kiekviena kita pažangi or
ganizacija, savo politiką nu
statys. griežtai išeidarpa iš 
Amerikos liaudies interesų.

Taip ir turėtų būti.

APDRAUDOS KOMPANIJOS 
NUBAUSTOS UŽ SUKTYBĘ

i Jefferson City, Mo. — 
: Aukščiausias Missouri vals- 

teismas nusprendė,Tenka priminti, jog visos , tijos 
pažangiosios darbo uni jos ir . kad 122 gaisrų apdraudos 
net Jungtinių Valstijų Komu-1 kompanijos turi sumokėti 

•nistų Partija, kovodama už tą ( $2,090,000 baudos už nusu- 
ar prieš tą, visuomet pirmiau- j kimus žmonėms gaisriniu 
šiai vadovaujasi bendraisiais ; Tos kompanijos, va-
savo krašto reikalais. Į ranš-ios bizni įvairiose vals-

O je.gu ta. supuola su 1 a-. tijose_ šmugeliavo su pagal. 

ba politinės demokratų ma
šinos, kuriai vadovavo To- 

į mas Pendergastas. Jisai ga- 
i vo $315,000 kyšiu iš apdrau- 

šiuos žodžius rašanŲp^aštas i dos kompanijų. Paskui Pen- 
atnešė iš ArgentinosA laišką, i dergastas būvo pasiųstas į 
kurio autorius, be kitko, šitaip kalėjimą dėl to, kad neni.6- 
rašo:

“Pas mus dabar eina smar-; šillS... 
kus ruošimasis dalyvauti mil- j  
žiniškame Argentinos Komu- TTv p 1 •> • 1—|
nisty Partijos piknike, kurį | UŽSldaFyS (161
ruošia paminėjimui metų 1 !• O. 1
save gyvavimo sukakties. ;rxIlgl»Co uluKUo

“Pernai ruoštame tokiame 
piknike buvo laukiama 15,000 
publikos, — dalyvavo 30,000. į 
šiemet yra ruošiama dėl 50,- 
000, bet viskas rodo, kad bus 
dar daugiau.

“Ir lietuviai smarkiai ruo
šiasi. Minėtas piknikas įvyks

rybų Sąjungos politika, tai 
reiškia, jog ta politika supuo- 

*' la su mūsų krašto liaudies in
teresais.

kėjo valdžiai taksų už ky-

Londonas. — Vienos di
džiausių pasaulyje plieno 

i kompanijų, .— Firth and 
1 Brown of Sheffield, atrodo, 
’ šiomis dienomis turės uždą- 
! ryti savo fabrikus dėl sto- 

sausio 3d... Dalyvausime su anglies.
savo Tarybų Lietuvos vėlia- Keista, bet tiesa, kad 

smarkiai ruoJ Anglijoje šiandien stokuo- 
k siasi mūsų jaunimas, kurio or-.jama anglies. Jos neper- 

ganizuoti sunkvežimiai vyks daug gali angliakasiai iš- 
is atskirų miesto dalių su savo kasti— permažai darbinin- 
muzika, plakatais, ir Lt. Dau-, ku, tai viena; antra: šven- 
gelis čionykščio lietuviu jauni-( -į metu angliakaSiai nedir- 
mo yra vietinės Komjaunimo b kas savo ruožtu suma. 
organ.zac.jo, nar.a., T.k.mė,.;žino Hes mybą ant 
kad sis milziniskas parengi-1 ,. . . , v. . ., i . . . tiek, kad šiandien ios. jau-mas dar daugiau jaunimo pa- L . J .
trauks i partijos eiles. . . ” Ciama stoka V1S0SC SlitySC.

Įdomi žinia! Iš jos galima Washington. — Republi- 
paddryti nemažai gerų išvadų, konai paskyrė senatorių 
Argentiniečių komunistų pik- Arthurą H. Vandenbergą 
nikas nėra tik šiaip sau išei- laikinuoju senato pirminin-
gėlė, kokios pas mus daž
nai vyksta, žinoma, ten ir są
lygos kitokios.

ku.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Mokslu Akademijos Sesijoj: Akademikai klauso akade
miko Budrio raporto “Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Produktyvių Jėgų Augimas Penkmečio 
Plano Šviesoje.” Vazaliskas, Agrikultūros) Instituto galva, kalbėj*o temoje: “Agrikultūra Lietuvos Tarybų 

Socialistinėj Respublikoj Ketvirtame Penkmetiniame Plane.” Ko/šakas, Akademijos korespondentas, skai
tė paskaitą temoje: “Lietuvos Literatūros Užduotis P enkmetiniame Plane.” Daukšas, Chemijos Instituto 
galva, kalbėjo temoje: “Durpių Išnaudojimo Persp ektyvosi,” .Kiti mokslininkai kalbėjo kitomis svarbio- 

• • 1 ■ mis temomis. A

ATOMINĖ KOMISIJA UŽGYRĖ AMERIKONŲ PLANĄ
Lakę Success, N.Y.- 

Junpjtiniu Tautų Atomines 
Jpp'os Komisija priėmė ame
rikini Barucho plana atomi
nei jėp'ai kontroliuot pasau- 
Ivie. Už Amerikos plana 
balsavo 10 iš 12-kos komisi
jos nariu. Sovietų ^Len
kijos delegatai susimikė 
min balsavimo.

Amerikos pasiūlvmas da
bar perduotas kaip rapor
tas Jungtiniu Tautu Sau
gumo Tarybai. Spėjama, 
kad Sovietu atstovas tary
boje gal vetuos (atmes) tą

a  ra-

r Sovietu Atstovas Peikė Amerikos
Planą už Veto Teisės Kliudymą

Francija ir Chinija.
Amerikos planas, anot 

Gromyko, panegia Jungtin. 
Tautų Čarterį, kuris pripa
žįsta veto teisę kiekvienam 
nuolatiniam Saugumo Tary
bos nariui prieš daugumos 
sprendimą.

Gromyko iš naujo siūlė 
Sovietų planą. Sovietinis

tautinė valdyba galės skirti 
atominės sutarties laužyto
jui. Jungt. Tautu seimas: sa
vo rezoliucijoje dėl tarptau
tinio nusiginklavimo nekliu
do veto (atmetimo) teisės, 
kuri^ turi kiekvienas iš 
penkių didžiųjų, nuolatinių 
narių Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje — Amerika, 
Angliją, Sovietų Sąjunga, planas reikalauja uždrausti

atominius ginklus sykitį su 
kitais daugmeniško žtįdyr 
m o įrankiais, sustabdyti 
atominių bombų dirbimą ir 
sunaikinti jau gatavas a- 
tom-bombas. Gromyko sakė, 
jog. atominiai gihklai yra 
tik’užpuolimo pabūklai, y- 
pkč prieš didmiesčius su 
daugeliu civilių žmonių.

Lenkijos delegatas prof. 
Lange peikė pirmesnį Ame
rikos delegato Barucho

Na, įžengiame j 'naujuosius 
metus. Pasitikiu, kad kiekvie
nas dėsime pastangų bfiti dar- 
•ingesniu, pasiryžesjniu ir atsi
palaiduosime nuo tįo, kas kai

kada kliudo tokiais būti, šitų 
žodžių rašytojas šventai žada 
tai daryti.

Beje, visiems draugams ir 
draugėms nuoširdi padėka už 
sveikinimus ir linkėjimus, pri-. 
siųstus švenčių proga!

SOVIETAI NEDAVĖ 
AMERIKONAMS 
ULTIMATUMO

—-------
Pravda Sako, jog Rašymai 

I Apie Sovietų Ultimatumą 
'Dąirene Tai Melas

Maskva. — Karinis Ame- 
i rikos laivas išbuvo Dairen 
: (Dalnyj) uoste kelias va- 
i landas ilgiau, negu laivo ko
manda buvo iš anksto susi- 

i tarus su karine Sovieto vy- 
1 riausybe dėl laiko, bet ir po 
to sovietinis uosto koman- 
dierius nedavė tam laivui 

į griežto reikalavimo - ulti- 
; matumo, kad laivas per 20 
‘ minučių iš ten išplauktų. 
Sovietų komunistų laikraš- 

, tis Pravda rašo, jog pasa
kojimai amerikinėje spau
doje apie sovietinį ultima
tumą tai buvo tik melas a- 
merikonams kiršinti prieš 
Sovietus. Be to, Pravda sa
ko, dviem Amerikos kores
pondentam ir Standard Ži
balo kompanijos atstovui 
nebuvo leista Dairene išlipti 
krantan todėl, kad iš anksto 
nepranešta Sovietų vyriau
sybei apie jų plaukimą į

; Daireną.

SUJUDĘ CHINA! PRAŠO 
AMERIKONUS LAUKAN •

Peiping. — Visą dieną 
daugiau kaip 10,000 chinjj 
studentų sykiu su kitų chi- 
nų miniomis čia demonstra
vo prieš .amerikonus; jie 
protestavo dėl to, kad Ame
rikos marininkai kūčių va
kare YMCA patalpoj išžagė 
vieną chinietį studentę ir

grūmojantį pareiškimą. Ba-1 užmušė vieną chiną darbi-

Gromvko Nesutinka su 
Amerikos Planu; Siūlo 

Sovietini Planą
Sovietu užsieninio minis

tro pavaduotojas Andrius 
Gromvko, kalbėdamas apie 
Amerikos plana atominei 
jėgai kontroliuoti, pareiškė, 
iog tas planas nesutinka su 
Jungtinių Tautų seimo ta
rimu. Amerika sako: Jokia 
v0stvbė neturės teisės ve
tuoti bausmes, kurias tarp-

AMERIKOS FAŠISTAI 
-ĮNAGIS PRIEŠ 

UNIJAS i

VOKIETIJA LAIKOMA
TVIRTOVE PRIES
SOVIETU SĄJUNGĄ

Norvegijos Prekybos 
Sutartis su Sovietais

Maskva. — Norvegija pa
sirašė prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Iš Sovietų 
bus Norvegijai siunčiama
žaliosios medžiagos. Norve-ęton 
gai gamins fabrikinius dir
binius iš tų medžiagų ir 
siųs juos Sovietams.

NEPRADEDA DERYBŲ 
DĖL PASKOLŲ

Washington. — Sovietų 
vyriausybė dar neatsakė į, 
Amerikos pakvietimą tartis, 
dėl 11 bilionu doleriu duo- 
tos paskolos iš karinio 
Lend-Lease fondo.

Jeruzale. — Anglai areš
tavo daug žydų, beieškoda
mi tų, kurie nuplakė anglų 
oficierių ir 3 saržentus.

Atlahta, Georgia. —Ame
rikiniai Columbians fašistai 
viešai skelbė kovą prieš ne
grus, žydus ir kitas tauti
nes mažumas. 0 fabrikan
tai vartojo tuos fašistus 
kaip įnagius darbo uni
joms naikinti. Columbians 
ypač pasidarbavo prieš CIO 
pastangas organizuoti dar
bininkus į unijas pietinėse 
valstijose. Pačių Columbi
ans fašistų Homerio Loomi- 
so ir kitų laiškai liudija, 
kaip jie išvien su fabrikan
tais ardė CIO Audėjų Uni
ja Exposition Cot-

i fabrike, iki sunai
kino unija ir sulaužė jos 
streiką. Tie laiškai taipgi

I rodo, jog Exposition kom- 
! panija rėmė Columbians fa
šistų vajų dėl daugiau na
rių.

TYRINĖS LĖKTUVO
i NELAIMĘ

Shannon, Airija. — Airių 
i valdžia tyrinės, kodėl nu- 
! krito ir sudužo amerikinis 
1 lėktuvas, su kuriuo žuvo 12 I 
žmonių. c

Berlin. — Talkininkai nu
sprendė mirčia baust vokie
čius už ginklų laikymą.

New Yorko Daily Wor- 
kerio bendradarbis Milton 
Howard prisimena, kaip jis. 
prieš porą metų kalbėjosi 
su vokiečiu kariniu belais
viu. Jam belaisvis sake: 
“Mes tik laikinai pralaimė
jome. Šiandie jūs laikote 
mus priešais. Bet rytoj mes 
būsime jums reikalingi kaip 
tvirtovė prieš Rusiją. Ne
trukus pats Washingtonas 
pašauks mus.”

Ryšium su ta nacio šneka 
Milton Howard nurodo i da
bar paskelbtą kongresma- 
nų komiteto raportą, kuris 
laiko Vokietiją “tvirtove 
prieš Rusiją”.

Žymėtina, kad amerikonų 
karinė ( vyriausybė paliuo-

ruchas tada prasitarė, kad 
jeigu nebus užgirtas visas 
Amerikos planas dėl atomi
nės jėgos kontrolės, tai ši 
šalis gal atsimes nuo pačios 
Jungtinių Tautų organizaci
jos.

Anglijos, Franci jos ir Ka
nados atstovai savo kalbo
se abejojo, ar tiktų panai
kint Penkių Didžiųjų veto 
teisę prieš daugumos ato
minės valdybos skiriamas 
bausmes, bet ir jie, galų ga
le, balsavo už amerikinį pa
siūlymą.

ninką. 5,000 žmonių, demon
struodami prie Amerik. at
stovybes, pakabino didžiulį 
plakatą ant jos durų. Pla
katas šaukė:

“Jūsų (amerikonų) dar
bas čia užbaigtas. Važiuor 
kite sau namo. Mums jūsų 
nereikia I”

Prancūzai Muzikantai 
Protestuoja

Mediniai Vamzdžiai 
(Paipos) Norvegijoj

Paryžius. — Po to, kai į 
Paryžių atvyko Don Red- 
mano benas (dūdų orkes

tras), tai francūzai orkest
rų vadai pradėjo kelti skan
dalą, reikalaudami, kad nuo 
dabar vyriausybė reikalau-

Oslo. — Norvegijoj sto- \ tų iš užsieninių muzikantų 
kuoja švino ir geležies, to- i specialių leidimų įvažiuoti 
dėl kai kur tą medžiagą pa- i Francijon ir čion groti, 
vaduoja medžias. Pav., rei- Francūzai orkestrų va- 
kia atsteigti vokiečių sunio- dai ir nariai teisingai sako: 
kietos, sunaikintos paipos į mes niekur užsienin neva- 
(rynos), — ką daryti? Nor- žiuojam groti, o čia, pas 
vegijos inžinieriai surado, i mus, atvyksta iš visų pasau-

savo 800,000, girdi, “nesvar-jkad laikinai jas gali pava- lio kampų “francūzams,pa- 
bių” nacių nuo bet kokių 
tardymų. Tai buvo jiems ka 
ledinė dovana.

TĖVIŠKA BAUSMĖ GIR
TAI MERGINAI

Boise, Idaho. — Policija 
areštavo girtą 17 metų mer
giną ir pranešė tėvui. Tė
vas plaštakų išpėrė jai sė
dynę. Tos bausmės ir 
teks, pasakė policija.

uz-

'■ 'MO W;!
i' ■('* ■ i >. i i.r’,,-'.’ '.t

duoti medinęs paipos. ; linksminti” ir iš mūs duo- 
Reikalas — išradimų tė-' nos šhiotą paveržti.

V?1S’ sa.ko žmonių posa-; Ta^įau imant iš kitos pu- 
kis Tai aiškiai matome ir jeigu uždra^s.
i\oi vegijoj,. visiems muzikams Fran-

cijon atvykti ir groti, tai 
negalėtų čia pasirodyti neiParyžius. — Francūzai sa-

ko. kad jie pradedą įveikti mužikai ireniiaLTekri žv- Viet Namo patrijotus. muzlkal f?enlJal> neigl žy

Buenos Aires. — Prane
šama, kad Argentina po 
naujų metų pasirašys pre
kybos sutartį su Sovietais.

mieji simfonijos orkestrai.
Šis klausimas kol kas taip 

ir stovi neišspręstas.

ORAS. — Snigsią

a
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Budenz’as Yra Melagis!
Vokiečių Komunistų Ve ikėjas, Kurį Louis Budfcn 

Valstybes Departmentas N eleidžia Vykti Vokietijon.
i šitaip skke Gerhart Eisler is 
! z’as Apmelavo ir Kuriam
I z Neseniai tūlas kailiamai- 
■ nys Louis Budenz’as paskel- 
’ be, būk Gerhart Eisleris, 
vokiečių komunistų veikė
jas, karo metu gyvenęs 
Jungt. Valstijose kaipo an- 
ti-fašistas 
mirusiojo

Komunistų Vadas Smerkia T rumuno 
Politiką Chinijoj

Prezidentas Trumanas gruodžio 18 d. sakė kalbą, 
kurioj įrodinėjo, būk jo nusistatymas nesikišti į Chi- 
nijos vidaus reikalus, kad jo valdžia trokšta taikos tame 
pasaulio krašte. <

Į tai atsakė Chinijos komunistų vadas ir diplomatas 
generolas Chou En-lai, kuris sako, -kad Trumano žodžiai 
neatitinka darbams, nes jo vyriausybė visomis jėgomis 
remia generolo Chiang Kai-sheko reakcinę politiką ir 
tuomi visiškai sulaužė Maskvos Konferencijos nutarimus.

Generolas Chou En-lai .sako, kad vien pastaraisiais 
laikais Amerikos valdžia perdavė generolo Chiang Kai- 
sheko režimui daugiau, kaip už $3,600,000,000 ginklų ir 
kitokios karinės paramos. “Ar tai galima skaityti,' kad 
Mr. Trumano valdžia nesikiša į'Chinijos reikalus?”—sa
kė jis. Generolas Chou En-lai sako, kad, jeigu ne ši 
Amerikos pagalba, tai Chinijoj nebūtų naminio karo. Jis 
sako, jog kas mano tarnaująs pasaulinei taikai, palaiky
damas Chinijoj naminį karą, tai labai klysta. Chinijoj 
gyvena vienas ketvirtadalis viso pasaulio žmoniibir ten 
palaikymas karo neišvengiamai arįo pasaulinę taiką.

Korespondentas Mr. John Roderick plačiai kalbėjosi s 
su Chinijos komunistų ir demokratų vadais ir jis įsiti
kino, jog nepaisant kaip ilgai ten būtų naminis karas, 
Chinijps komunistai ir demokratai turi pilną pasitikėji
mą nugalėti reakciją ir karą laimėti, nes juos remia liau-! 
dis.

Pabaltijo Tarybą Respublikos Greitai 
Atsigauna tfuo Karo

New York Times išspausdino Mr. Drew Middletono 
žinią, kad Pabaltijo tarybinės respublikos skubiai užgydo 
karo žaizdas. Tarybų Lietuva yra skaudžiausiai nuken
tėjusi nuo karo, bet ir ji skubiai atstato savo fabrikus, 

\ dirbtuves, kelių susisiekimą. Pagal Tarybų Lietuvos mi
nistrų pirmininko (premjero) Gedvilo pranešimą, tai 
Lietuvoj ne vien smarkiai susitvarko žemės ūkis, — virš 
86,000 valstiečių ir mažažemių yra gavę žemės ir pagal
bos, — bet atsistato ir industriją.

Už Tarybų Estoniją pranešė premjeras A. Veimeris, 
kad 1946 metų planą Estoniją baigė iki 17 d. gruodžio. 
1946 metų indūstrinė gamyba-apt 58.4 nuošimčių viršijo 
1945 įlietų gamybą. Estonijoj 40,000 buvusių bežemių ir

pabėgėlis, esąs 
Kominterno a- 

duodas visas in- 
Amerikos komu- 

! nistams. Budenz’as mat, y- 
! ra buvęs komunistu ir dir
bęs Daily Workerio redak-' 

j ei joje (vėliau, viena minute 
jis patapo “šventu .katali
ku”, ųrovokuojančiu buvu
sius savo draugus). Tai Bu- 
denzas liudijo “ne-ameriki- 
nės veiklos komitetui.” Dėl 
tų Budenzo plepalų mūsų 
valstybės departmentas at
sisakė.išleisti iš Amerikos 
Eislerį, kuris nori vykti Vo
kietijon, kad padėjus ją 
greičiau atstatyti, kad nu-, 
nacinti vokiečių tautą. Prieš 
tūlą laiką New Yorke įvy
ko vokiečių masinis mitin
gas, kuriame Eisleris sakė 
kalbą, atsakydamas Buden- 
zui. Daugeliu požvilgių jo 
kalba yra įdomi,, todėl^mes 
čia paduosime kai kurias 
jos ištraukas.

— Laisvės Red.
Gerhart Eisleris sakė: 
Laike mano ilgo blašky

mosi po pasaulį, kaipo vo
kiečio anti-fašisto tremti- 

’ I nio, aš suradau, jog nusis
tatymas linkui tikrų . anti
fašistų pabėgėlių yra savo
tišku baromertu, rodančiu 
tos šalies politinę atmosfe
ra. Kai tik tam tikros ša
lies viešpačių partinė linija 
nukrypsta link reakcijos ir 
bliovimo už karą, kur re- 
akcingesnės ir fašistinės 
grupės kaujasi dėl didesnės 
įtakos ir galios ir dėl poli
tinės darbininkų 
visų progresyvių 

' mizacijos, mes, 
tai tremtiniai,

ne, negu jis sužinojo iš sa- 
vo ignorantiškumo ir neto 
lerancijos, iš provokatorių 
policijos davinių ir panašir 
“mokslinių d o k u mentų.” 
Tačiau, visa tai jam užtekc 
sulaikyti mane nuo grįžime 
Vokietijon.

Šiuo momentu aš galėjau 
būti Berlyne ar Leipcige ar 
kuriame kitame Vokietijos 
mieste bei miestelyje. Jei 
aš šiandien būčiau ten, pra
šyčiau priimti mane į Socia
listų Vienybės Partiją, di
džiąją Vokietijos darbinin
kų ir Vokietijos demokrati
jos viltį, — partiją, kurią 
taip aštriai puola Vakarų
pajėgob (Amerika ir Angli
ja. — Vert.) ir jų vokiškie
ji pastumdėliai, šniukštinė
to jai. Aš dabar rašyčiau, 
mokyčiau arba dirbčiau bet 
kokį kitą darbą, kuris man 
būtu skiriamas.

Nebuvo jokio reikalo jo
kiam triukšmui ar sensaci
jai, sukeltai apie mane. Ne 
aš pakėliau kainąs, neigi aš 
numažinau algas. Nei vie
nas amerikietis nebūtų už
gautas mano išvykimu iš 
šio krašto. Atžagariai. 
Kiekvienas vokietis anti-fa- 
šistas reikalingas Vokieti
joje kovai už taikią anti
fašistinę Vokietiją; Vokie
tiją, kuri niekad negalėtų 
grąžinti reakcijos, karo, in
vazijos, masinio žmonių žu
dymo.

Jei man būtų buvę leista 
išvykti iš šios šalies, tai 
amerikietiškos ir svetimša- 
liškos kilmės provokatoriai 
nebūtų pasidarę pinigų par
davinėdami melus ir miste
riškas pasakas apie mane 
Hearsto 
žurnalui 
čiams, 
“liaudies

Louis

1945 įlietų gamybą. Estonijoj 
mažažemių yra gavę nuo tarybinės valdžioš žemės ir pa
galbos.

Už Tarybų Latviją raportavo premjeras VilisyLacis, 
kad ta respublika iš Sovietų Sąjungos Penkių Metų Pla
nui gauna du biliqnus rublių ir energingai dirba atstaty
mui buvusių fabrikų ir dirbtuvių, kurie nuo karo nuken
tėjo, ir naujų statybai.

Bendrai, visos Pabaltijo tarybinės respublikos daug 
atsiekė 1946 metais. Žmonių gyvenimas gerėja, nors daug 
metų ims, kol galutinai bus užgydytos žaizdos, kulias 
toms respublikoms padarė vokiški naciai ir tų šalių išda
vikai, kurie ėjo išvien su hitlerininkais.

Pragyvenimas 1946 Metais Pabrango 
34-riais Nuošimčiais i

"Bureau of Labor Statistics, kuris yra prie Jungtinių 
Valstijų Darbo departmento, paskelbė, kad 1946 metais 
pragyvenimas daugiau pabrango, kaip bent kada pirmiau 
per metus laiko. Šio biuro apskaitliavimas rodo, kad ant 
gyvenimo reikmenų kainos i metus laiko pakilo net 34 
nuošimčiais, o kai kurios reikmenys pašoko net iki 50%.

Per tą patį laiką darbininkų darbo našumas paaugo , 
ant 23 nuoš. į valandą. Bet algąs, bendrai, pakilo tik apie ’ 
15 nuošimčių, o kai kur 18 nuoš. Toki yra faktai, kuriuos ' 
suranda pačios vyriausybės Apskaitliavimų Biuras.

Ir nepaisant, kad daugelio dalykų dar rinkoj nėra I 
pakankamai, kaip tai: automobilių^ radijų, šaldytuvų, 
skalbiamų mašinų, rakandų, drabužių ir daugelio kitų, 
bet tokis didelis skirtumas tarpe kainų pakilimo ir algų 
neišvengiamai stumia mūsų šalį į bedarbę.

Žirklės kerpa tik tada, kada glaudžiam! jų žiedai 
glaudžia vieną prie kitos ašmenų briaunas. “Žirklės” ir 
ekonominiame gyvenime veikia tik tada, kada yra su
glaudžiamos, kada> pragyvenimo reikmenų kainos ir al
gos suderinamos. Bet kada kainos taip kyla, o algos 
pasilieka, tai “žirklių” ašmenys viena nuo kitos atsitolina 
ir jos neveikia. Faktas yra, kad darbo žmonių įperkamo
ji galimybė darosi mažesnė, nes jų algos nepasivijo kai
nų kilimo, o tai reiškia, kad yra neišvengiamas nedarbas.

Neseniai CIO unijų prezident. Mr. P. Murray paskel
bė, kadr jeigu dabar darbininkų algos būtų pakeltos ant 
25 nuošimčių ir pragyvenimo kainos pasiliktų tokios pat, 
kaip yra, tai ir tada dar fabrikantai pasidarytų daugiau 
pelno, negu jie pasidarydavo 1936-1939 metais. Bet, kaip 
žinome, turčiai per savo godumą nenori darbininkams al
gų pakelti, jie siekiasi dar daugiau jas sumažinti; reak
ciniai kongresmanai planuoja net įstatymus prieš strei
kus ir darbo unijas, o tas jų nusistatymas -dar greičiau 
stumia šalį į didelį nedarbo krizį.

spaūdhi, , ” “Lifh” 
ir kitiems laikraš- 
t a r n a u j an tiems 
švietimui.” . . 
Budenz’as, kuris

Veikiausiai surado Biblijoje 
tik vieną herojų, būtent Ju- 
došių Iškąri j o tą, ' nebūtų 
galėjęs pardavinėti straips
nių Hearsto spaudai apie 
kitus žmones. Un-American 
Activities* Komitetas būtų

klasės ir 
jėgų ato- 

anti-fašis- 
visuomet 

priversti buvome pakęsti
daug nemalonumų. Perdaž- 
nai jau mūsų padėtis buvo 
išnaudojama užmaskavimui 
tikrųjų reakcijos siekimų,, 
kad nukreipus liaudies dė
mesį nuo gyvųjų jos proble- į turėjęs ieškotis naujų auku 
mų. ! savo veiklai.

Nemanau, jog Kankinas Į Aš nemanau, jog esu bū- 
žino daugiau apie marksiz- tinai reikalingas naujam a- 
mą, marksistus ir apie ma- merikin. pokariniam rau-

donbaubizmo sportui'. Pa
brėžtinu kuklumą skkau: 
iūs galėjote apsieiti be ma
nęs. Argi nesiranda ' dau
giau5 astronomų, rašytojų, 
aktorių, kurie dar‘nėra bu
vę ištyrinėti? Nepamirški
me to; kad Jungtinės V7ais
ti jos turi 140,000,000 gy
ventojų, — milžiniškas re
zervuaras tyrinėjimams.

Nenusigąsk Reakcijos; 
Kirsk Atgal!

Jei bet kas manė, būk aš 
pasirengęs vaidinti kiškio 
rolę reakciniams gončams, 
lis klydo. Bet kurios tautos 
istorija, ir ypatingai vokie
čių tautos istorija, aiškiau
siai moko šią pagrindinę 
lekciją: niekad nesiduok bū
ti reakcijos suglūšinamas; • 
niekad nenusigąsk; visuoš 
met būk pasirengęs tam, 
kad koks nors provokato
rius, koks nors žemiausios 
rūšies šnipas pradės tau sa
vo šlykštų biznį vaiyti. Bet 
visuomet kirsk atgal! Tai 
privalo žinoti tautos, klasės 
ir kiekvienas individualus; 
tai privalo žinot darbo uni
jos, progresyvės organizaci
jos ir progresyvės partijos. 
Ir tai žinotina rasinėms ir 
religinėms mažumoms.

Šia proga leiskite man 
priminti, jums, jog p'acių 
diktatūra turėjo tobuliau
siai išvystytą' “Ne-Vokiš
kiems Veiksmams” komite
tą. Tas komitetas žudė ir 
persekiojo milionus padorių 
vokiečių ir milionus visokių 
kraštu žmonių, kurie nebu- 
vo pasirengę mąstyti Ir 
veikti štily g nacių pateiktu 
lygiu to, kas buvo “ne-vo- 
kiška.” Ar jūs dar vis ne
girdite šioje šalyje tu, ku
rie norėtų bausti kiekvieną 
žmogų pasaulyj, kuris ne
gyvena sulyg lygio ir idėjų, 
nustatytų Un - American 
Activities Komiteto?

Katalikams įspėjimas.
Tegu tūli kalbėtojai kata

likų, kurie sudaro mažumą 
šioje šalyje, kuri visuomet 
yra pavojuje, nes gali būti 
užpulta netolerantinių ir 
bjaurių ku-kluks-klanininkų

CIO United Auto Workers keli viršininkai, susirinkę 
New Yorke svarstyt uniju įteikiamus firmoms reikalavi

mus pakelti darbininkę algas, pertraukė pasitarimus 
pasirašyti “Oust Bilbo” (orašalinti Bilbo) ueticijas, pa
ruoštas per Civil Rights Congress, 205 E. 42nd St., New 
Yorke. Iš kairės: Martin Gerber, Walter P. Reuther, 
George Addes, (stovi) Paul Miley ir Wm. C. Stevenson.

politines mažumas. Vieną | agentas? Šnipas? žmogus, 
kurią gražią dieną katalikai! dirbąs nuvertimui Ameri- 
gali būti kaltinami tokių ti- : kos valdžios? Žmogus, 
pu, kaip Budenz’as — bū-į trokštąs valdyti visus rau- 
tent, melais, būk kiekvienas.! donuosius šioje šalyje? 
amerikonas katalikas yra Žinoma, ne. Išvien su. ra- 
svetimos valstybės agentas, šytoju Marku Twain’u ga- 
Vatikano valstybės agen-1 liu pasakyti: visa tai yra 
tas, siekiantis pakeisti A- į labai perdėta.
merikos demokratiją į ka- J 
talikų bažnyčios valstybę.

Siūlau rimta Budenz’o b i 
čiuliams patarimą: nesi juo-' 
kite perdaug tuo juoku, ku
ri atliekate išvien su Bti- 
denz’u prieš komunistus. Ne 
tik vokiečiai komunistai, 
bet ir vokiečiai katalikai 
buvo nacių kankinami ir 
kariami dėl to, kad dirbo 
Judesiai/ kaip Budenz’as.

Taip ilgai, kaip aš būsiu 
priverstas būti šioje šalyje,

žinoma, ne. Išvien su. ra-

Savo gyvenime nesu bu- 
j vęs jokiu agentu, ir turiu 
i užtenkamai kitokių rūpes- 
i čių, užuot rūpinęsis Ameri
kos valdžios nuvertimu. Ne
su buvęs jokios vyriausybės 
tarnyboje, išskiriant tai, 
kad, kaipo jaunas karys 
tarnavau pirmąjame pašau- • • 
liniame kare. Niekad savo 
gyvenime nesu paėmęs nei 

i vieno cento iš bet kokios vy
riausybės — neskaitant vie
nos išimties: paėmiau $27.- 
58 iš Un-American Activi
ties Komiteto, p apmokėju
sio man kelionės lėšas į Wa
sh ingtoną, kur jis teturė
jo laiko išklausyti tik savo 
numylėtojo budenz’o.

Niekad nesu buvęs taip 
^vadinamu agentu buvusiojo 
Komunistų Internacionalo, 
paleisto 1943 metais, nors, 
pj’isipa žįstu, jam pri jau
čiau. Pasakojimas apie Ko
munistų Internacionalo a- 
gentus buvo išgalvotas pro
vokatorių smegenų ir jį pa
siėmė visoki kvailiai.

Savo gyvenime esu buvęs ' 
visoje eilėje šalių — arba 
kaipo vokietis komunistas 
žurnalistas, pirmiau negu 
Hitleris įsigalėjo, arba kai- 

' po politinis tremtinys, po to, 
kai Hitleris įsigalėjo Vokie
tijoje. Bet kur tik aš ėjau, 
visi mano veiksniai buvo . 
susiję išimtinai su kova 
prieš vokiškąją reakciją ir 
fašizmą su jo tarptautiniu 
tinklu, ir su teikimu viso
kios pagalbos veikiantie
siems palėpyje Vokietijoje. 
Niekad nevykau į jokią šalį 
ką nors valdyti, bet vykau 
tam, kad prašyti pagalbos, 
o kai kada netgi pa tarimų 
mūsų baisiame kare prieš 
nacius, .kurie pradėjo dūkti 
kur kas anksčiau prieš 1939 
metus.

Neatvykau į šią šalį ką 
nors,bosauti (valdyti). At
vykau šion šalin kaipo vo
kietis anti-fašistas tremti
nys, važiuodamas į Meksi
ką. Bet dėl karo, visai atsi- 

; tiktinai, buvau priverstas 
Amerikos, valdžios pasilikti 
čia prieš savo norą ir prieš 
mano pasibrėžtus planus. 
Pasiremiant prezidentiniu 

myli ir mane gina, ' pareiškimu, padarytu 1941 
■ - m. lapkričio 14 d., man ne- 

į leido vykti Meksikon, nors 
aš turėjau iš ten imigracį-

siu naudoti plunksna ir ne
būsiu sulaikytas nuo kalbė
jimo, aš kirsiu atgal. Nau
dosiu kiekvieną progą atsi
kirsti, ir aš džiaugsiuosi ga
vęs progos tam padaryti. 
Kalbant atvirai, liberalinės 
ir progresyvės šios šalies 
pajėgoj turėtų suteikti man 
juo daugiau progai atsikirti
mui.

0 jei kokiu nors suokai-11^ w J“1 kokiu iioib suok<.u- 
JŲ pasekėjų,, būva labai j)įu ax vo]<įetis anti-fašis-

atsargus, kai jie puola kitas

• . ♦ 'T** *”■* v

Taip, mes visi išvien kovosime už linksn^ėš hius ,r l«-mingesnius 1947.tuos.us meJĮUS,

Įėjimą tuo laiku, kai anti
fašistai Vokietijoje ir Eu- 

j ropėj — apart Bevino Grai- 
| ki jos ir Franko Ispanijos i)' 
keleto kitų kraštų — yra iš
laisvinti, aš to nepamiršiu 
ir vėliau tęsiu kovą.

Aš kovoju už laisvę poli
tiniam tremtiniui sugrįžti 
namo. Juk, apart visko, 
Jungt. Wilstijos nėra išvis- 

| tintųjų stovykla.
Aš kovoju prieš šmeiži- 

I kus, skelbiančius, jog vo
kietis anti-fašistas paudojo 
savo verstiną buvimą 'šioje 
šalyje tam, kad' pažeisti A- 
merikos liaudies interesus.

Aš kovoju prieš siekimąsi 
pasmerkti lyg kokį agentą 
kiekvieną amerikietį, ku
riam teko mane pažinti.

Aš kovoju ypačiai prieš 
siekimąsi šmeižti žymiuo
sius vokiečius muzikus, ra
šytojus ir artistus ir skelb
ti juos užsieniniais šnipais 
dėl to, kad aš juos žinau ii 
jie žino mane.

Aš noriu šia proga sumi
nėti ypač žymųjį kompozi
torių, Hanns Eislerį, manu 
brolį, prieš kurį Hearsto 
spauda'pradėjo šlykščiausią 
kampaniją tik dėl to, kad jis 
mane 
kaipo savo brolį iV anti-fa-' 
šistą.

Kas Aš? jos vizą.
Kas aš esu ? Tarptautinis I (Bus daugiau)
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'ages & Inflation
Will a Raise Now Bring More Initiation?
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War Criminals Are Hiding in 
Baltic DP Camps in Oermany, 
Says Lithuania's President

Last week another Lithuan- 
^Jarirr DP arrived from Germ

any.. His name. Dr. J. Pajau
jis said to be a .journalist,. On 
October 3rd, 194 1, after the 

_jNazis invaded Lithuania, the 
- Chicago Lith. Daily Naujienos 

which was then bent on show
ing how the Nazis wore “giv
ing the Lithuanians a break” 
in the occupation government 
said that Dr. Pau jau jis was a 

y member of the Quisling gov- 
4 eminent of ---- -----

and was later given a

The Lithuanians who sup
ported and participated in 
this “revolt” now claim that 
it was not done to help the 
Nazis, but. on the other hand, 
it was an attempt to grasp the 
opportunity of the invasion to 
reestablish an independent 
Lithuania.

is a very naive explan- 
In the first place, to 
thing like that, they 
have had to fight the

. (A Lesson in Present-Day . 
Economics)

1.
Joe American is a pretty 

patient guy. but back in Aug
ust of last year, when the 
war ended, ho was 
worried.

a condition for seeking price 
rel ief, i n d ustry-w i d e 
lief was granted on 
sale basis.

price re- 
a whole

the daily
plenty

ation.
do a 
would

Ambrozevičius Nazis and not the Red Army 
high who were said to have been

One “D. Kai.” writes in 
Tėvynė. SLA official organ, 
that early in July. 1944, the 
Nrt^is, under orders from Ma
jor General Just, military 
commander of Lithuania, be
gan to issue passports to Lith
uanian “intelligentsia” to 
cross the border into Germ
any. “D. Kai.” jjoes on to say 
who were the “intelligentsia.” 
“The permits to cross the bor
der which were issued in the 
first davs of July wore of two 
tvpes. One of them was issued 
to evacuees. These passports 

•were received by high Lith
uanian government people as 
the general-advisors, directors 
of various (government) de
partments, gestapo and police 
officials as well as countv of- 
ficials who had sold them
selves to. the Germans and 
their deputies, police chiefs, 
etc. These people did not have 
any trouble settling in Germ
any,
those blaS(ted< Nazis 
ered! T 
catAgori 
would < 
being classed as war criminals 1 
and traitors, 
hiding in the 
Germany.

ond place knowing the history 
į of the Nazis, onl.v fools or just 
; plain Nazis would have harb- 
iored any idea that such an 
uprising as was attempted to 

i establish an “independent” 
i Lithuania could succeed.

He was afraid of 
himself out of his 
with a greatly reduced pay 
check as a result of the cut 
in the work-week from 48 to 
lOjhours. Joe felt better, how
ever, when the President of 
the United States declared 
that “Wage increases are 
therefore imperative — to 
cushion the shock to our 
workers, to sustain adequate 
purchasing power and to raise 
the national income.”

job. or

found them- 
on German 

of thousands 
zone of Ger-

eat interest to our 1

EDITOR’S NOTE: Who are the D. P.’s? How did some Lithua
nians become D. P.’s? These? questions interest everyone of Lithua
nian extraction. We are printing here the translation of an article 
by Justas Paleckis, Lithuania’s President, in which he presents his 
views on the matter. The article appeared originally in Lithuania’s 
press. We feel that this article will be 
readers.

By JUSTAS PALECKIS
As a result of the war ma

ny Li th juani an s 
selves stranded 
territory. Tens 
from the -Soviet
many have returned home and 
are taking‘part in the post
war reconstruction of tfie 
country. - ,

The repatriates are work
ing on their farms, at the fac
tories oi1 offices.. Very many 
peasants from the village lo
calities of the Vilkaviškis, "ša
kiai, Mariampolė and-the Kre
tinga districts, whom the Ger
mans drove from their farms 
during the shifting of the 
front and the military opera
tions in the area, have since 
returned.

Tons of thousands of Lith
uanian citizens, some of them 
war criminals, still remain in 
the Allied zone of Germany. 
The latter belong to the cate
gory of active Nazi support
ers, who occupied loading po
sitions in the Hitler occupa
tion administration, Quislings, 
gestapo agents and hangmen, 
who, together with the Ger
mans, were directly associated 
with the extermination of over 
half a million people on Lith
uanian territory. As defined 
by A. Vyshinsky, 10 percent 
of the refugees are- war crim
inals and the rest -r— persons, 
who 'had been driven from the 
country or deceived into join
ing various army formations, 
or victims of the poisonous 
propaganda which the Germ
ans and their aides spread 
whei'i the ' Soviet army ap
proached Lithuania in 1944.

G o e b b e 1’s propagandists 
strove to sow panic among the 

'Lithuanian population with 
booby tales of Bolshevik atro
cities, of how the Russians 
would exterminated all the 
Lithuanians. The Nazi plan 
was to get the Lithuanians -to 
resist the Soviet army and 
force the majority to flee with 
them so as to leave behind a 
deserted zone. But the Lith
uanians saw the lie. They did 
not budge. They , welcomed 
the Soviet Army — their lib
erator — and immediately 
began the rehabilitation of 
the free Soviet Lithuania. 
Only a very insignificant part 
of the weak-nerved intelli
gentsia fell victims to the pa
nic and threats, which the oc- 
cupationists and their hench
men often resorted to, and 
fled with the retreating Ger
man army.

The Soviet Government has 
ensured all Lithuanians cut off 
.from their country as a result 
of the war complete safety on 
their return. Back home the 
refugees may contribute their 
share to the huge task of re
constructing the economic and 
cultural life of the 
'now under way.

Not without the
and at times the direct aid of 
the occupation authorities in 
the Allied zone of Germany, 
the war . criminals continue 
conducting their base anti- 
Soviet propaganda to deter 
the refugees from returning. 
They spread monstrous lies 
and rumors in the emigrant 
newspapers about the gallows 
which await the repatriates, 
and so on. The object is clear. 
The war criminals, who have 
good reason to fear just pun
ishment and reluctant to re
main alone, are hiding behind

of the war in 1941, when, 
playing the part of the fifth 
column, they helped the Ger
man army, in the struggle 
against the Soviet troops and 
murdered in cold blood nearly 
30,000 Soviet people.

The forces of international 
reaction are interested in the 
preservation of those. anti-So
viet elements, as their future 
military hirelings. Instead of 
isolating the war criminals 
from the victims of their pro
paganda and helping the lat- 

to' return to their country, 
reactionaries are debating 
question whither to 
refugees of ^Soviet

mente who fled from Lithuan
ia, Latvia and Estonia after 
the establishment of Soviet 
power in those republics. We 
know how Hitler utilized 
them, and we also know what 
eventually came of it. That is w 
a vivid and convincing ex
ample. But the would-be imi- ** 
tators of Hitler cannot be ex
pected to understand the les
sons of history.

The plans to settle Lithuan
ian refugees in. Alaskak Aus
tralia. Chile and other places 
have been the cause of stormy 
indignation and protest in 
Lithuania. The realization of 
those plans would signify di
rect support of the war crim

inals. who dėsi re nothing bet- 
| ter than to dissolve in the 
mass of refugees and go no 
matter where as long as they 
can avoid 
carry on 
ties.

Still, if you road 
press or listen to the NAM; 
Joo isn’t too badly off. Those 
“fat” wage increases he got 
a few months ago should 
more than take care of any 
price rises that have'occurred 
since the war’s end. Indeed, 
it is these wage increases that 
are putting the squeeze on 
prices. Between V-E Day and 
now, just about every worker 
got himself an increase of 
around 18 percent in wages. 
At least that’s the current line 

r

being peddled by the NAM, 
the press, and the farm lobby.
WHAT ARE THE FACTS?

Joe doesn’t know how much 
of this eye-wash the public 
has taken in, but, as for him
self, he just has to examine 
his weekly pay check to see 
how far from the truth it is.

settle
Lith-

Baltic
Although Joe and his union 

i rejected the view that wage 
! increases w.ere inflationary, 

y went along with the 
wage stabilization program 
after getting official assur-

jm’ised certain people they had!i--c -- 
duped that there would be an | []iev

į independent Lithuania — but 
■the net effect of the whole af- 
! fair was assistance
Nazis —-to the enemies of 
the United States. * The Nazi 
agents, 
knew what they were doing. : ,.tf t

On the other hand, why was control, 
it that when the Nazis were1 
retreating these “patriotic” 
Lithuanians did not repeat the 
revolt in reverse — against 
the Nazi occupation? Instead 

,they used every means pos- 
isible to flee to the land of 
their masters. Even certain

• “intellectuals,” and others, 
j happil.v volunteered into the 
Nazi labor battalions and the 

itself, so that 
flee

to the ance that prices would also be
stabilized.

On its face, this new wage-

Lith-

Thev
DP

ikJof 
come

Well, at least not until 
surreijd- 

mentiohed 
“intelligentsia” 

very nearly to

One of the things that we 
often think about when dis
cussing matters like the above, 
is the 4fifth column revolt 
which the Lithuanian pro
Nazis made in Lithuania when 
'the Nazis invaded. This sq 
called revolt, obviously was of 
some help to the invaders.

themselves, however,! prjce executive order ,df Feb. 
j 14,1946, called for tight price 

. Price relief to com- 
I pensate for wage increases 
was to be granted only when 
a company failed to equal its 
pre-war profits after it 
full production.

This seemed like a 
fair guide-post to Joe. 
though the new wage 
merit which his union nego
tiated didn’t close the gap be
tween his wartime and 
sent earnings, ho went 
with it.

was in

pretty 
So, al- 
agree-

In April 1945, the average 
worker in manufacturing 
earned $47.12 a week. Well, 
this increase of 18 per cent 
that everyone is talking about 
should have pulled him up to 
about $55 a week.

Actually, the latest (July) 
Department of Labor figures 
show the average earnings of 

Į factory workers to be $43.07 
a week. That amounts to a 
cut of around 9 per cent — in
stead of an increase of 18 per 
cent.

German army
I they would be able to 
i with them into Germany.

These points clearly si 
just where the sympathy of 

i those fifth-columnists who 
I aided the Nazis on their way 

are u°'viinto Lithuania, aided them in 
(•amps mjfhe occupation of Lithuania 

and left with them when they 
i fled the country in the face 

to tell us I of the Soviet Army’s offensive, 
sheds I were.

PRICES vs. WAGES
Well, | Joo has had 

rude shocks since then, 
from the beginning this 
guide-post has been 
garded by the OPA.

were raised on the 
pretext. At the very 
regulations required 
of wage increase as

pre- 
along

some
Right 
price 
disre-

isn’t dif-

D. Kai. goes on 
another story "which 
some light on the DP problem, j 
and the composition of the 
personnel in the DP camps: It 
seems that a lot of this “in- i 
telligentsia” was gathered in; 
Žemaitija and after repeated 
requests, could not obtain the : 
coveted passports to Germ- i 
any where they felt they I 
would be safe from the firm j 
hand of Lithuanian justice for ■ 
the /^crimes they had com- 
mitre^. It was torture for; 
tfyese “refugees” to sit tight! 
and wait seeing the Soviet. 
Armies advancing steadily 
against the Nazis. “Toward 
the end of September,” D. 
Kai. says, “this waiting and 
uncertainty was such a tor
ture that the agents of a 
singel German firm in but a 
few days organized about 1.-! 
500 people (volunteersI) tol,iue and Broadway in Brook
build a railroad in, the Alps 
Their great success would , 
have been crowned vjith a 
few tens of thousands had 
men with families been regist
ered for this work, top.” But 
there were more of their 
friends than were needed and 
so the Nazi agent could af-! 
ford to be particular. And ! 
now these persons, no doubt,; 
claim that they were mobil- j 
ized by force andi sent, to* 
fore’ed labor into Germany!

“The Lithuanian evacuation J 
into Germany was purely vol
untary. . . ” says Tevyne’s Cor
respondent.

Prices 
slightest 
time the 

. approval

ficult, either. Back last year, 
Joe was working 
hour’s a week; now, if he’s 
lucky, he gets in 40 hours. In 
spite of the fact that he did 
receive some 
hourly rates, 
has dropped.

It should
that Joe can’t buy 

vegetables,

46 or 47

increase in his 
his weekly pay

ter 
the 
the 
the
uania and of the other 
Republics.

On their return, the 
uanians might also help in
the restoration work. But in
stead of this correct solution 
of the refugee problem, plans 
are made for the settlement 
of the Lithuanians and other 
Baltic refugees in Alaska. To 
colonize Alaska by refugees 
who are under the influence 
of gestapovites and Goebbel’s 
propagandists, to convert it 
into an outpost of the reac
tionary forces, — is what cer
tain international reactionary 
circles are trying to achieve.

This is no idle talk, for was 
it not General Arnold com
manding the USA air forces, 
who declared that future wars! 
would bo fought in the area I 
of the North Pole, with Green-! 
land, Iceland and Alaska as 

į 

springboards, and that no 
time should be lost in the i 
elaboration of plans for war į 
operations under arctic con-1 
ditions.

who are interested

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

Tonight, January 2nd, the 
battle for first place will Hoe 
fought out between the cur
rently leading Treasurers and 
the runner-ups — the Audit
ors, when the Brooklyn LDS 
Bowlers will meet in the' 
Schumacher’s Bowling alleys 

'at the corner of Myrtle A vė
linio mul Rrnadwnv in Rrnnk- 

llvn .

The Treasurers are now 
leading the league by just one 
single game, after taking two 
out of three from the Secret
aries last week, both victories 
by narrow margins. In the 
course, of the games. Helen 

I Yeskevich rolled a 144, while 
i her sister. Amelia, also did 
' very well, Orman was going 
lit alone, .while his partner, Ai 
■ Dobinis, was still not over the 
; novelty of being a father. The 
i Treasurers have now won six 
lout of their last seven games, 
i

In another game of the eve
ning, the Auditors were bat- 

I tling the • Presidents and 
dropped two out of three 
games. The Presidents took 
the first game mainly due to 
Tony Navikas’ 152. while' it 
took Siurba’s 143 to take the 
second for the first-place con
tenders. In the third, it was 
Charley Sipowitz who turned

punishment and can 
their fascist activi-

be pretty clear 
as much 

meat, vegetables, clothing, 
furniture, or any other essen
tial goods, as he did in Ap
ril 1945. In fact, if you add 
the sharp price rise to the 
$4.05 cut in money wagefe, 
poor Joe finds that his week
ly pay check is now worth 19 
per cent less than it was in

They, 
in undermining the cause of 
peace and the unity of UNO, 
the war incendiaries, are striv
ing to protect the fascists and 
the anti-Soviet elements. It is 
they who help the reactionary 
elements to emigrate to the 
USA and display such touch
ing concern on the question of 
the settlement of the refugees.

The position of the Soviet 
delegation to the Assembly of 
the United Nations is clear 

' and definite. The war crim- 
| inals and the quislings must 
be separated from the mass' <- 
of refugees,, the reactionary 
elements must be deprived of 

'! the possibility of carrying on 
I the Goebbel’s propaganda in 
■ the camps and iii the press. 
: Representatives/of ^interested 

The utilization of the Arctic delegations should be given 
for military purposes and the free admission to the refugee 
new colonization of Alaska 
are links of the same chain of plain the true situation and 
events, the name of which is i assist all who wish to return 

to their countries. Otherwise* 
the refugee problem is apt to , 
become 
for the 
source 
helpful 
mongers.

—atomic diplomacy. There’s 
nothing new dr original in this 
colonization. It is a repetition 
of what Hitler did before the 
war, when he harboured in 
Germany all the Baltic Ger
mans and the reactionary ele-

delegations should be given

camps, so that they may ex-

a loophole of escape 
war criminals and a 

of misunderstandings, 
to none but the war

out that right 
per cent figure 
off. Only Joe’s 

are about that

of throe from the Audit
as mentioned above, while 
Trustees had to fight for
Winning the first game

the trick again for-the Pres
idents, which gave the Aud
itors another loss and dropped 
them into the second slot by 
a one-game margin.

The battle for third place 
was in full swing.' The Pres
idents got there by taking two 
out 
ors, 
the 
it.
from the Directors by a nar
row margin, they fell into 
some tough luck, when both 
Helena Incas and Bill Malin 
dropped below 100 in the sec
ond. On the other hand, the 
Directors. Charlie Younfc and 
Sally Feuer, came back 
strong. Sally getting a 107 
and a 113, whk-h wasn't bad 
at all for a first season bowl
er. 
159 
last 
out

Charley’s highest was a 
for the evening, and the 
place Directors took two 
of three from the Trust-

So it turns 
now that 18 
isn’t too far 
real wages
much less, instead of more, 
than they were in 1945.

The American businessman, 
acording to the NAM, the 
Tafts and the Wherrys, is be
ing slowly crushed to death 
by the network of government 
controls.
WHAT ABOUT PROFITS '!

What are the 
Were business ; 
out during the 
they reduced 
time levels?

Let’s see —taking the over
all picture first: In the pre
war years 1936-1939, corpor
ate profits in the United 
States averaged $fl.8 billion 
per year. During the war 
vears of 1942-1945, while 
OPA was grinding American 
business into the ground, cor
porate profits averaged $9.5 
billion per year. The increase 
over the peace-time profit le
vel was 150 per cent.

real 
profits 
war ? 

below'

facts ? 
wiped 
Were 

peace-

country

tol erance

ees who expect to make a According to the Departv the backs of the innocent
comeback in their games ment of Commerce, corporate people they have deceived.
against the Sgicretaries to- profits for the food manufac- The gallows, which undoubt

i night. tureres averaged $604 million edly is their destination,
Team W. L. per year during the period of haunts them.

Treasurers 14 7 OPA control ; (1942-1945), In their own as well as the
Auditors 13 8 compared to an average of reactionary Lithuanian papers
Trustees 10 11 $342 'million in peace-time issued in America, these pro
Presidents 10 11 (1936-1939). That does not pagandists of the Goebbel’s
Secretaries 9 12 look like a hardship case. school continue praising their
Directors 7 15 (To be concluded) exploits during the first stage

/
d'- •'‘v'' U y

Views about Young People \ 
in Lithuanian Choruses

I’ve read “Laisve” since 
childhood. Bejng American- 
born 1 enjoy reading the 
English - page most. Being of 
Lithuanian parents, m.y folks 
thought it very important to 
be active in Lithuanian orga
nizations. They set a course 
in their lives and asked their 
children to pursue it, also. I 
am ever grateful to th erti for 
it.

I am a member of LDS and 
also of Aido Chorus in Brook
lyn. Personally, I enjoy the 
Chorus best. Others may like 
the LDS, but I think in each 
one of us, in a form, music 
is appreciated. What branch 
we choose is not important. 
Each has his individual taste.

At the “Chicago Festival” 
I saw many choruses and 
must say that Chicago has 
more youth than others. I at
tended several discussions on 
choruses. Each one wailed the 
same tale: “Youth is lacking; 
hard to interest, enthusiasm is 
lacking.” Why?

Well, something; should be 
done; but what?

Do we approach our would- 
be members in the right way? 
If we ask them to join and 
get a refusal, asking “why 
not?” would be very proper. 
Discuss the “why-nots” at!

chorus meetings and maybe 
remedy them.

Personally, I value Lithu
anian Childrens’ Schools (Vai
ky Draugijėles). 1 have'been 
a member and so I speak from 
experience. Here children 
learn the Lithuanian language 
correctly. . . They form child
ren’s chorus, get out among 
people, follow along organi
zational activity from youth, 
right into adult choruses. Its 
not a thing of sudden being*. 
It must be done gradually. 
You don’t get a refusal as: 
I can’t sing because I can’t 
talk or read Lithuanian. It 
involves a few years, but 
less some course is taken,
old will be too old, and the 
young won’t be there to 
low.

Let us not be bashful. To 
you, young men, the war’ is 
over and we must get back 
to normal living and activities 
again. Why not be merry with 
us, join us, show older, folks 
that you haven’t been “wiped 
out.”

You will bring gladness in
to the old timers’ eyes, joy to 
their hearts seeing that ou/' 4 
youth is still standing up in 
chorus lines. You’ll feel bet
ter, too.

—Maria Judzent. '

un- 
the

fol-

A'-*'
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Rule

apdiskusavimo, susitvč- farmerįų apylinkėj “Vilnis

s Pionierių bandymo tarptautiniai veikti palikuonis, 
Tautų Lygos posėdžių sale, kartu su kitais buvusiais 
lygos budingais, Šveicarijoje, dabar pervestas Jungti
nių Tautų nuosavybėn.

kiekis. 1
D. J. !

Įvairios Žinutes
Gruodžio 22 d. Komunistų 

Partijos Lietuvių Kuopos su
rengtas tradicinis kūčių pami
nėjimo vakaras buvo tikrai 
gražus, publikos virš 50 ypa
tų dalyvavo. Vaišinimas buvo 
labai rūpestingai paruoštas: 
barščiai su grybais, bulvės, 
silkės, kopūstai, kepta žuvis, 
kisielius, aguonų pienas, džio- 
viti kleckiukai, pyraga^ ka
va ’ii* ryžių pudingas. Viskas 
buvo skaniai sutaisyta. Nebu
vęs ir neragavęs niekas nega
lės tikėti tų senoviškų patie
kalų puikumui.

Laiką ir sumanumą tam vis
kam paaukojo draugės mote
rys: A. Vosylienė, O. Stan- 
kienė, M. Deksnienė, II. Janu- 
lienė, M. Sukackienė. Patar
navime pagelbėjo čeponiutė ir 
Jeskevičius. Pastarasis drūtes
nių gėrimu aprūpino tuos, ku
rie norėjo.

Pakūčiojus, pirmininkaujant 
J., pradėta kalbų programa, 
iššaukta, rodos, net dvylika 
vakaro dalyvių kalbėti. Kal
bėjusieji visi reiškė pasitenki 
nimą parengimu, pasižadėda
mi ateityje daugiau veikti pa
žangiajam judėjime. Nuo Ko
munistų Partijos Distrikto org. 
DeGregory pasveikino lietu
vius už tą tradicinį vakarą, 
primindamas, kad tuo pačiu 
laiku galima paminėti Sovie
tų Sąjungas vado Juozo Stali
no gimtadienio 67 metų su
kaktį. Ilgesnes prakalbėles pa
sakė:* J. J. Bakšys, Jeskevi
čius, J. Skliutas, M. Sukac
kienė ir A. Vosylienė. Po pro
gramos visi skirstėsi draugiš
koje nuotaikoje, daugumas 
pareikšdami, kad kas metai 
tokios kūčios turėtų būti su
rengta.

------------- . -d

200,000 gyventojų Worces
ter's gal būt labiau, negu bile 
kuris Massachusetts miestas, 
padaugėjęs gyventojais. WoN 
cesteris, tu? būt, pramonių- 

' giausias miestas visoje Ameri
koje daugumu įvairių fabri
kų. Dabar
jokiu būdu negalima gauti. 
Parduodami 
bevertę kainą ir tai “geras 
biznis.” žmonės, neturėdami 
kur pasidėti, perka, ypač pa
sinaudodami veteranam? val
džios užtikrinta paskola. Pas
ukui varo lauk pardavusiusius 
iš namų, tie .dubeltavojasi su 
saviškių šeimomis arba vėi

perkasi, kai negauna kur pa
sidėti. Tai taip lyg tas kylys 
kylį ir varo. ' Vidurmiestyje 
per mylias prisikimšę automo
bilių. negali gauti vietos ap
sistoti, pėsčių žmonių kaip 
bičių avilyje. Kalėdų šventės 
dar labiau patirštino.

Kuomet toks padaugėjimas 
gyventojų, tai įdomu, kad ir 
garnys nesnaudžia. Jis aplan
kė seniai matytus kaimynus 
Keršulius, iš West Millbury. 
Ir štai Keršulienė didžiuojasi, 
kad jau dviejų anūkų susilau
kus. Sūnus Vytautas, gyvenan
tis Los Angeles, turįs 10 mėn. 
sūnelį ir duktė Genovaitė, bu
vus paišybos mokytoja, ąukš- 

mokyklos, 
Bernotau- 

6 savaičių 
Grebliaus-

lesniosios M ill būrio 
dabar veterano Ed. 
čiaus žmona, turi 
dukrytę. Aukštąjį
ką garnys neseniai aplankė ir
gi. Reiškia, mūsų jaunuoliai, 
— nebejaunuoliai, bet didžiu
moje vaikų tėvai su šeimyno
mis. Na o karas^ sutrukdė bu- 
d a v o j imą gy venai n ų j ų 
Išrodo, kad ilgai ims 
kol atsimierys būtų 
ypač šiame mieste.

l

gyvenimui namų

namai iškelti, j 
ir tai

Šias pastabas rašau De
troite. Buvau Grand Ra
pids, Scottville, Hart, Mus- 
kegan, Saginaw. Audra pa-

4

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

BALTIMORE, MD

Kalnas

.Federalinis kalnas 
ral Hill) randasi

Net' republikonų laikraš
čiai negali ignoruoti CIO.

namų. . . .v ,, gan. Šiaip jau, išrodo,, vis
kas pavyko vidutiniai.

Labai susilpnėjo mūsų ju
dėjimas Muskegan. Nors čia 
turime 15 “Vilnies” skaity-

Susiorganizavo ALDLD Kuopa.>
Gruodžio 22 dieną susirinko 

būrelis lietuvių Juozo Simano- 
namuose. Po trumpo pasikalbė
jimo ir i 
rė Literatūros Draugijos kuo
pa. Susirašė 12 narių, daugiau-, 
šia iš senų tos organizacijos 

ariu. Į kuopos valdybą iš-1 
rinkta organizatorium V. J. 
Stankus, užrašų raštininku An
na Sabaikienė, fin. rašt. Kas
tantas Tašalis, ižd. Adelė Pa
kalniškienė. Užrašų sekr. susi
rašys su centro sekretorium D. 
M. šolomsku dėl gavimo kuopai 
numerio ir mokestinių duoklių 
blankų, .ir kitokių, kokios bus 
reikalingos, informacijų.

Suradus kur nors tinkamą ir 
patogią vietą, kuopa nutarė su
rengi pikniką sausio 5 d., sek
madienį. Sekamas susirinkimas 
bus šaukiamas 
sausio mėnesio 
madienį.

Susirinkime 
brooktynietė Adelė Pakalniškie
nė iš Clearwater, Ęla. Susirin
kimas užsibaigė su draugiška 
nuotaika. Po tam draugai Si- 
manai visus pavaišino arbata ir 
užkandžiais. V. J. Stankus.

per atvirutes
paskutinį sek

pirmininkavo

NORWOOD, MASS

BANKIE
Su Muzikale Programa

Rengia T^orwoodo Pažang. Organizacijų Komitetas

Dienraščio Laisves Naudai
Sekmadienį,

Sausio - January 12
. n'

LIETUVIŲ SAGĖJE
13 St. George Avenue

i

Pradžia 2 vai. dieną. Bilietas $1.50.

nis už Amerikos Darbo Fe- 
kenkė man Hart ir Muske-1 deraciją. Muskegano 

taip pat stipresnis.
Saginaw Lufkin 

kompanijos darbininkai, di
dele balsų didžiuma pasirin
ko savo atstovu CIO.

Aš jau nekalbu apie De- 
tik 6 nariai. Saginaw 12 na- troitą, kuris yra CIO tvir- 
rių, nors ten skaitytojų tik

Scottville - Custer musų 
farmeriai laikosi gerai. Toj 

Č 
labiausia išsiplatinęs laik
raštis.

Į rytus nuo Scottville, už 
20-25 mylių, lietuvių farme
rių dar daugiaju. Jie gyvena, 
Bass ežero apylinkėj, ap
link Peacock. “Vilnis” ten 
turi mažai skaitytojų.

Tas kolonijas būtinai rei
kia aplankyti. Lietuviai far
meriai ten pradėjo kurtis 
1906-7 metais.

Scottville apylinkėje far
meriai susibūrę į savo Ūki
ninkų Draugiją ir turi savo 
svetainę. Savo sytftainę turi 
ir pžnrn nnvlirlkpa f‘ir-
nic ri ai,

Nors.Nos vietos nuo Chi- 
cagos 250-60 mylių atstu, 
bet čia visi klausosi ir girdi 
mūsų Kultūros ir Meno Ra
dijo programas.

Gerai girdi mūsų radijo 
programą Grand Rapids, 
Harte, o kartais net Sagi
naw.

Daugelis draugų pasimo- 
kėjo savo duokles.

Mienigan valstiją valdo 
republikonai. Jie, beveik 
perdėm, kontroliuoja spau
dą. Farmerių didžiuma, y- 

, pač vokiečių kilmės, su re- 
pubiikonais. Senator. Van- 
denbergms — jų “herojus.”

Saginaw “News’ 
kad Van den bergas

tovė.
Beje, ir Michigano farme- 

riai pradeda veikliau orga
nizuotis į Farmerių Sąjun
gą (uniją). Geras ženklas.

Per du pastaruosius me
tus “Vilnies” skaitytojų 
skaičius Detroite daugiau 
negu padvigubėjo. Grand 
Rapidse turime šiuo laiku 
daugiau skaitytojų negu 
pernai.

Padidėjo vilniečių šeima 
ir Scottvillle - Custer apy
linkėse.

Muskegane skaitytojų 
skaičius padvigubėjo. •

Saginaw ir Hart laiko
mės toj pačioj vietoj.

Bandau pravesti naują 
šūkį: Pirkime “Vilnies” ir 
“Laisvės” bendrovių serus. 
Pereitą savaitę gavau bent 
12 šėrininkų.

! Kur skaitytojų rezervai 
baigia išsisemt, ten reikia 
iuo daugiausia domės kreip
ti į šėrus. )
. “Laisvei” taip pat gavau 
šėrininkų. Detroite ir 
Grand Rapidse “Laisvė” 
taip pat turi nemaža skai
tytojų. L. Prūseika.

Fede- 
pletLytinėj 

dalyj miesto, prie ląbaĮ dide
lio kelio, Key Highway. šis 
svarbus transporto vieškelis 
sujungtas su verslo svarbiais 
punktais, su svarbiom Mary- 
lando. valstijos apylinkėmis. 
Taipgi dar randasi j/rie svar
bios Patapsko upėj prieplau
kos. šalia šios prieplaukos 
raudąsi daug dirbtuvių ir lai
vų. taisymo punktų su dauge
liu sandėlių.

Su virš 400 metų atgal ka
pitonas John S. Smith atsiįre 
laiveliu Patapsko upe; tuojau 
šis kalnas atkreipė kapitono 
atydą ir jis apsistojo prie šio 
kalno. Kapitonas, užrašyda
mas savo dienyne kaipo svar
bų atradimą, kalną pavadino 
“Bole.” Kalnas sulošė svarbų 
vaidmenį laike revoliucinio 
karo prieš Angliją, 1776 Ine-) 

j tais ir civiliniam kare, 1861 ; 
metais. Kalnas buvo stipriai1 
apginkluotas su, 100 stipriau
siu tų dienu kanuoliu. šalia 
kalno buvo kareivių barakai.

1788 metais buvo apvaikš- 
čiojimas priėmimo- Jungtinių 
Valstijų konstitucijos Virgini
jos konvencijoje. Paleista 100 
kanuoliu šalvy pagerbimui to 
svarbaus įvykio. 1797 m. .bu
vo pastatytas vaktavimo (sar
gybos) bokštas,, vaktuoti at- 
plau-kfąnčius laivus Patapsko 
upe į prieplauką. 1819 m. An-! 
drius Jackson ii1 LaFayette at
plaukė atlankyti Baltimore; 
buvo iššauta 20 salvų iš kal
ne esančių kanuoliu jų 
gerbimui. Civilio karo laikais 
.įvyko švarbid mūšių. Federa- 
listai likosi laimėtojais. įvyko 
daug demonstratyvių apvaikš- 
čiojimų.

Laike revoliucijos karo, 
<la kalnas buvo ginkluojamas, 
po apačia kalno buvo iškasta 
tunelis, jungiantis kareivių | 
barakus su prieplauka. Tune-1 
lio kasėja? rado svarbius i 
mokslinius radinius. Sudžiūvu
siam raudoname molyje rado 
gyvūnų liekanas iš Creloceaus 
gadynės. Pašaukta valstijos 
geologai dėl ištyrinėjimo. Ge
ologai atrado daug mokslui 
svarbių dalykų. Surado van
deninių gyvių lukštų (kaušų), 
dinosaurų ir driežų pėdų.

i Tunelis

priklausė privatiš- 
D. Porter’iui. 

ta- 
D.

at-

Istoriniai-Moksliniai Svįrbus griuvo, o neužgriūta dalis bu
vo vartojama alui atšaldyti.

Kalnas susideda iš svarbaus 
raudono molio. Tas raudonas 
molis gausus geležies oxide | 
(rūda). -.1805 m. viena gele
žies išdirbinio The Rittenhaun 
Co. ėmė geležį iš to molio ir 
dirbo rynas (pipes). Taipgi 
buvo išdirbama gražūs puo
dai, kurie buvo išstatyti ša
lies parodose.

Kalnas
kam žmogui, 
1879 m. Baltimorės miesto 
ryba nupirko kalną nuo 
Porterio ir padarė pąrku.

Kaip lietuviai pradėjo
važiuoti į Baltimorjj tai susi
rinkdavo čionai praleisti liuos- 
laikį. Kalną praminė žaliuoju 
Kalnu. Vasaros karščiais aut 
žaliojo Kalno visada vėsu. To
dėl, kad vėjelis liuesai, nie
ko nekliudomas, pučia. Esant 
ant kalno, matosi/ gražiausias 

.vaizdas prieš tavo akis: Mies
tas atrodo, kaip koks vainikas 
• padabinimui šio istorinio kal- 
, no. O nakties laiku, tai jau 
tikrai neišaiškinamas grožis:

WWW

Jo pagerbimui ir atminčiai, 
jo motina M. Ramanauskienė 
paaukojo "Laisvės” vajaus fon
dui $5.00, vietoj gėlių, į “Lais
vės” Phila. vajaus fondo kvotą.

miesto spalvuotos šviesos, gra
ži Patapsko prieplauka su 
blizgančiu vandeniu nuo žibu
riui Tai tik poetas galėtų iš
reikšti tą visą panoramą.

J. Babys.

Chester, Pa.
Mirė Albertas Thanias- 

Tanipauskas.
Gruodžio 22 d. mirė Albertas 

Thamas, 48 metų amžiau’s. Ve
lionis yra sūnus MinersvUlėj 
gyvenusios motinos d. Marijo
nos Ramanauskienės. Palaido
tas 26 d. gruodžio Minersvillės 
Mount Peace kapinėse. Velionis 
gimė 1898 m., Minersville, Pa.

Jis paliko savo žmoną Mari
joną, dukterį Marie, motiną M. 
Ramanauskienę, kuri gyvena 
dabartiniu laiku Philadelphijoj, 
2 broliu ir 2 seseris.

Velionis dirbo prie X-ray 
aparato metalo tyrinėjimo, ku
ris, veikiausia, sveikatai paken-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

pa

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

telephone
STAGG 2-5043

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

RONKONKOMA
8634

vėliau dalinai už-

So. Boston, Mass

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

* Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
c ■ •

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Atsiprašau HaverhiHio 
Visuomenę

Haverhill,

šeštadienio 
rengiama

I

Programoj Dalyvaus:
Norwoodo VYRŲ CHORAS, 

vadovybėje F. Kovachick.
ROBERT* NIAURA, solistas.
OLGA ZARUBA, pianistė.
Taipgi keletas vietinių talentų.

Turėsime skanių valgių ir užkandžių.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šia-
/me parengime, užbaigimui dienraščio Laisvės vajaus. 

z Tikimės, kad būsite patenkinti Vakariene, išklausy- 
, site gražų muzikališką programą ir tuomi paremsite 

Į dienraštį Laisvę.
"mpsu 'UfeapBW

rašo, 
pasi- 

traukyiąs iš tarptautinės' 
politikos srities. Jis būsiąs 
Senato bosas. Jis ruošiasi 
rolei valstybinio laivo ka
pitono.

Vandenbergo jokiu būdu’ 
negalima priskirti prie li
beralų. Jis kietažievis, iš 
esmės, nesiskiriąs nuo Hoo- 
verio.

Besišnekant su Grand 
Rapidso draugais, turėjome 
daug juoko, prisiminę, kaip 
Grigaitis, Šimutis ir Vaidy- 
la, atskridę iš Chicagos į 
Grand Rapidsą, “konfera- 
vo” čia su Vandenbergu. 
Vandenbergas nesigailėjo 
pažadų. Tarybininkai jau
tėsi 'turį Lietuvą savo ran
kose.

Ką jie gavo iš sen. Van- 
denbergo? Nič-nieko. Net 
sen. Vandenbergas. supran
ta, kad Lietuva neatskiria
ma nuo Tarybų Sąjungos.

T,;,,/. < ' f tL z

Nemalonus Įvykis 
Mass.

Gruodžio 21; • 
vakare, ten buvo
filmu rodymas. Sako, publikos o 
buvo prisirinkę pilnutėlė Lie
tuvių Kliubo svetainė. Kaip 
pasako haverhilliečiai, tai bu
vo visi to miesto lietuviai su
ėję filmų pasižiūrėti. Bet, fil- 
mininkui nepribuvus iki 9 va
landos, publikai buvo sugrą
žinta įžangos pinigai.

Aš, filmininkas, labai ap
gailestauju ir atsiprašau visus 
Haverhill lietuvius ir pasiaiš
kinu nepribuvimo priežastį. 
Visą dieną lietus smarkiai py
le. Iš tos priežasties su ma
no automobiliumi įvyko “Įdu
bėlis.” Paskiau užpuolė dide
lės miglos, kad nebuvo gali
ma matyti ne tik “sainų,” bet 
ir kirlio, kur važiuoti. Todėl 
prisieidavo sustoti, išlipti iš 
karo, apžiūrėti;, kur važiuot. 
Tokių sustojimų prisiėjo dary
ti ne vieną ir ne du.

Aš pribuvau lį.JIąverhilI po 
10 valandos. i

Taigi, gerbiamieji, jūs ir aš, 
visi turime nuotolių. Prie pro
gos gal vėl suruošite, o aš pri
būsiu ir tai viską atitaisysim. 
Lawrence ir Lowell buvo sėk
mingai parodyta, publikos vi
sur buvo daug.

Jurgi

Vardu LLD 2 kuopos, S. Bos
tono, norime^ ištarti širdingą 
padėką draugams Freemontams 
ir jų sūnui iš Somerville už su
teikimą paramos ,iU davimą au- 
tomobiliaus surasti Cambridge 
Laistės skaitytojus. Daug jūs, 
draugai, pagelbėjote mums ir 
naudos suteikėte dėl dienraščio 
Laisvės. Jeigu nebūtumėte su
teikę pagalbos, Cambridge būtų 
buvęs neaplankytas dėl atnau
jinimo Laisves prenumeratų. 
Dar karą širdingai jums ačiū.

Jeigu daugiau draugų būtų 
taip nuoširdžiai prisidėję prie 
vajaus, tai, Bostonas būtų pa
siekęs antrąją vietą. Dabar pa
darėme gerą pažangą, bet galė
jome padaryti dar daugiau. Da
lykas tame, kad dauguma drau
gų mažai atydos kreipia į mū
sų spaudą tokiam svarbiam mo
mente. Jie laiką praleidžia vel
tui. Iškilus svarbiam klausi
mui, jie prie darbo neprisideda. 
Pažadų daug yra, bet darbo ma
žai atliekama.

t*

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

♦

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

Kilmininkas, 
KlinteS;

Juk So. Bostono , progvesy-, 
viams būtų akys degę iš sarma
tos, jeigu būtumėm visi pralei
dę Laisvės vajų be pasekmių., O 
taip būtų atsitikę, jeigu mažas 
būrelis draugų nebūtų energin
gai pasidarbavę. Tiems drau
gams priklauso didelis kreditas 
už nuveiktus darbus. 

f

Gal būt nekuriems draugams 
nepatiks ši mūsų kritika, bet 
ką daryti? Kritika visus moki
na. Turime nepykti. Teisinga 
kritika atveda į teisingą kelią.

'M ' ir A, Danį bvavskai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

v®. 
žU' 
IP

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Waterbury. Conn
Iš LLD 28 Kuopos Veikimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopos gruodžio mė
nesio metiniam susirinkime 
bjpvo išrinkta valdyba atei
nantiems metams. Iš senosios 
valdybos apsiėmė pasilikti sa
vo vietose organizatorė M. 
Svenkūnienė, užrašų raštin. J. 
Strižauskas, finansų rast. S. 
Meison. Tiktai atsisakė M. 
Strižauskienė iš

te į “Waterbury American” 
leidyklą ir nusitraukė paveiks
lus. Lewis buvo užklaustas, 
kaip jam atrodo Naujosios 
Anglijos žmonių nusistatymas. 
Jisai nesvyruodamas atsakė, 
kad visoj Naujoj 'Anglijoj at
rodo prastas reiškinys ir nu
sistatymas, kuris apsireiškia 
formoje antisemitizmo. Tai 
šaknys fašizmo, kuris yra čio
nai išsiplatinęs. Visi antisemi
tizmo simptomai veda prie 
fašizmo, niekinihias žydų 
da prie to, kas atsitiko

ve-

iždininkės kieti.įoje. Net ir tie, girdi, ku 
vietos. Nauju iždininku tapo rje nemato žemiau savo 
išrinktas J. Pabilionis.

no-*
sies, yra persigėrę neapykaiU.

Nutarta ateinančiais metais ta prieš žydus. Lewis apgai
turėti paskaitas po kuopos su lostavo, ’ Browne, kuris bu-
sirinkimų. Pirma paskaita bus V() priverstas apleisti temple
sausio 8 d. Paskaita vadinasi 
“Vaistai ir “Mes,” i 
dr. A. Petrikos. Toliau bus 
kuopos susirinkimo parinkta 
kokia paskaita bus skaitoma.

Todėl kviečiami kuopos su-1 
sirinkimus skaitlingai lankyti 
ne tik nariai, bet ir pašaliniai. 
Atsiveskite savo draugus ir 
pažįstamus.

Po išklausymo paskaitos; 
bus diskusijos, ar naudingu 
turėti paskaitas toliau.

■ Israel. Tai buvo liberališkų 
parašyta Pažiūrų rabinas, bet apleido 

savo profesiją ir stojo dirbti 
su sau lygiais liberalais, drau
gais.

Tai šitai p Lewis 
Naujosios Anglijos 
nusistatymą ir savo 
pas.

apibūdino 
žmonių 
pakrai- 
Stasys.

Rochester, N. Y
Rašytojas Sinclair Lewis va

žinėjo po Connecticut valstiją 
ir gruodžio 12 dieną buvo su- 

. stojęs Waterbury j. žinoma, 
pirmiausiai jį pasitiko laik
raščių reporteriai ir pasikvic-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Is Gedemino Draucnistrs 
Metin io Susirinkimo.

Gruodžio 6 d. įvyko metinis 
susirinkimas, 'buvo renkama' 
valdyba 1947 metams. į pirmi
ninkus vienbalsiai 
tas G. švedas. Jis 
draugystei dirba jau 
netų, visada darbą atlieka ko 
geriausia. Užrašų raštininku iš- 
•inktas J. Evans, irgi 20 metų 
lirba visokius darbus, gerai at
lieka. Taipgi gerai dirba ir iš
rinkti finansų raštininkas G.

Daukas, iždininkas P. Žirgulis, 
kasos globėja.Ona Vilimaitienė, 
trustistai G. Vaitas, A. Lekavi
čienė, vice-pirm. F. 
lis (visokius 
ilgus metus), 
gulienė, Ch. 
valdyba geri 
gai.

Korespondentu išrinkta L. Be- 
kešienė. x

Buvo išduotas raportas, kiek 
Gedemino Draugystė turi tur
to. Turi išmokėjus namą-svetai- 
nę. Bankuose turi $34,000, U. S. 
Bond už $15,000. Yra geriausia 
stovinti Rochesterio lietuvių 
draugija. Tai pasidėkavojant 
gerai, teisingai dirbančiai visai 
valdybai.

Gedemino Draugyste turi 2 
skyrius. Kurie moka 1 dolerį į 
menesį, tie ligoje pašalpos gau
na $14 į savaitę. Kiti moka 50c 
į mėnesį, tiems ligoje pašalpa 
7 doleriai į savaitę. Abiejų sky
rių pomirtinė $200. i

Pašalpa yra mokama nuo su
sirgimo dienos. Iki šiol nariui 
numink visi nariai mokėdavo 
po $1 pomirtinės, o dabar, nuo 
Naujų Metų, nereikės tų dole
rių mokėti.

Į Gedemino Draugystę yra 
priimami visi sveiki žmones, 
moterys ir vyrai, nuo 16 metų 
iki 45, nežiūrint, kokių pažval- 
gų ar tikėjimo, bile lietuviškai'

Mane- 
darbus dirbęs per 
direktoriai P. žir- 
Gužauskas. Visa 
ir darbštūs drau-

M

Generalis prokurofas Tom Clark (dešinėje) ir jo 
padėjėjas John F. Sonnett diskusuoja problemas, ki
lusias iš nuosprendžio prieš mainierių uniją. Aukščiau
siasis Teięmas sutiko persvarstyti argumentus sausiai 14.

Urugvajaus ’ Lietuviai
Puikus "l)arl>o'’ AA-kos M t In 

Sukakties Puminčjinius.
Petro Lapinsko, ir išimtinai tik 
iš jaunųjų lietuvių. Choras su
dainavo porą dainų, kurios pub- 

i likai labai patiko, nes prašė pa

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAGELBINE KEPĖJA
PATYRUSI

40 VALANDŲ SAVAITE 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

UNIFORMOS IŠSKALBIAMA 
Proga algos pakilimui.

New Jersey Bell Telephone Company
* 540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS

PAGELBINE KEPEJA
PATYRUSI

30 VALANDŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTESE NEDIRBAMA. 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
y PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS

KEPĖJOS 
PATYRUSIOS 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTESE NEDIRBAMA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
PRpGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company 
540 Broad St re

F.W.Shalins
» (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 8-9770

Lietuviu 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\

Telefonas Eyergreen 7-1661

bpahu 2b j r 2/ d«. .! 
. . . švente ,11-kos metu 

liko išrink-1 visokiem progresyvu) aarbmm.•. šešta(lielli Cerroje, o 
Gedemino! ką veikimams ir lietuvių tautos ... • “geiecto”
virš 201 gerovei. Vilniaus Vėžio Institu- giai!21,45 va|. atsidar6 panlinS. 

tui aukavo ?500 ir kas tik aktas. žymus tame rajonc
rengė Lietuvos paiamai, vl',uLC veikėjas Jonas čeplikas 
šiem davė svetainę dykai. Taigi,' atid.u.g festįvalio pl.cgvamą, 

apibudindamas spaudos reikš
mę, ypatingai tos spaudos, kuri 
be jokių svyravimų gina liau
dies reikalus ir orientuoja tau
tiečius būti naudingais, kaip sa
vo kraštui, taip ir tarp svetimų
jų gyvenant. Paskiau sekė sve
čio iš Buenos Aires drg. Kosto 
Plepio pasveikinimo kalba. Ar
gentinos lietuvių atstovas per
davė širdingus sveikinimus nuo 
tenykščių lietuvių organizacijų 
ir nuo laikraščio

Paskutinis 
redaktorius 
kas 
kalbą. Visi kalbėtojai 
girti publikos 
aplodismentais.

Po kalbų sekė menine prog
rama, suorganizuota iš jaunuo
lių. Perstatė juokingą komedi
ją “Paskolink' man savo žmo
ną,” režisuojant St. Bartnikai- 
čiui. Jaunieji vaidintojai labai 
puikiai sulošė. Nevardinant vi
sų vaidintojų, kad aprašymas 
neužimtų daug vietos, tik pri
minsime, kad Leonas Abračins- 
kas tinka visur ir turi nepa
prastų gabumų vaidyboje. Po 
komedijos sekė A. Bartninkai- 
tės deklamacija, tautinis šokis 
ir pirmą sykį po ilgos pertrau
kos, tradicinis lietuvių meno 
numeris, tai choras, kuris nese
nai susiorganizavo vadovybėje

Gedemino Draugystė aukauja 
darbiniu-;

visi, o labiausia jaunuoliai, esa
te kviečiami prisirašyti prie 
šios pažangios Gedemino Drau- 

' gystės. Korespondente.

New York. — Sviesto 
kaina vėl nupuolus 3 cen
tais.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

, Tel. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
\ Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

unai pasibaigus, tęsiė-

Ne war 
l-MOS LUBOS

kalbėjo 
Antanas 

kuris pasakė

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, ko] dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitaminu and mi 
aerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
įam, per apskritus metus, dėl sustiprini

,mo viso kūno audinių.
$2.00, už 1000 
apmokame.

2. Balanced 
•itsibodo jums 
•♦ados nervuotas ir erzus tai be atidčlioji- 
tjo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
/ra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
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

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

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

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

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletelių 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 J visus 
klaidas.

WONDER LIVE
. 6164B—Metro Sta., Dcpt. C,

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION
Los Angeles S5, Calif.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-l 

Rei- 
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
Ids ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-vL 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kumpas Broadway ir Stonu Avė.
• prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLeninore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

sekma-'si šokiai,’grojant N. Budreikos 
kine, ly- orkestrui. Tautiečių gyvenančių 

.Cerroje‘susirinko daugiau 500 
ir visi labai kultūriškai laikėsi 
visą parengimo laiką.

ULC Nuosavame Name.
.Rytojaus dieną įvyko antras 

parengimas to paties pobūdžio, 
kuriame dalyvavo nemažiau 
tautiečių, kaip dieną anksčiau 
Cerroje. Festivalis prasidėjo su 
menine programa. Pirmoj vie
toj, jaun. A. Matulevičiūtė de- 
klemavo A. Venclovos eilėraštį 
“Kalnuose.” Po to grupė merge
lių pašoko šokį “Noriu miego”; 
vėliau, “Kazokėlį” šoko G. Ra
sikas su L. Brazyte; lietuvių ir 
kastyžių kalbomis Birutė Zaga- 
nevičiūtė dainavo “Kur bėga Še
šupė,” “Estrellita” ir “Plaukia 
laivelis.” Albinas Ragauskas, 
pats autorius, išpildė juokin
giausi publikai monologą, ku
riame politinės kritikos ir hu
moro nesigailėta. Užbaigiant, 
Cerros choras užakcentavo me
no programos dalį. Visi meni
ninkai didžiai 
blikos.

Po meno programos prasidė
jo kalbos. Pilna estrada užsipil
dė atstovais išrinktais nuo įvai
rių skyrių. Be lietuvių, radosi 
žymių svėčių urugvajiečių inte
lektualų, jų tarpe, Nepriklauso
mųjų Tautininkų partijos kai
riojo spai/no vadai su deputatu 
Dr. Penco priešaky; lietuvių di
delis draugas ir jau senai pažįs- nėjami iš anksto, tai ir publi- 
tamas bu v. ž. u. ministras inž. 
agr. Arturo Gonzalez Vidart; ž. 
ū. ministerijos bu v. sekreto
riaus pavaduotojas Bonavita; 
užs. reik ministerijos sekreto
riaus pavad. Martin Aguirre; 
atsargos pulk. Francisco Bus- 
tillo; poetas Francisco Espinola 
(h) ; “El Pais” žurnalistas J.
C. Aguirre ir Machinena.

Estrada buvo papuošta Uru
gvajaus ir Taly bu Lietuvos vė
liavomis, kurios simbolizavo 
dviejų tautų draugiškumą.

J. Janulionis atidaro kalbų 
ieigą, purstatydmuas publikai 
svečius ir suminėdamas, kokią 
garbę’ lietuviams teikia minimų 
intelektualų draugiškas elgesys 
mūsų organizacijai. Supažindi
nus publiką su svečiais, papra
šomas pakalbėti inž. agr. Gon
zalez Vidart. Inžinieriui arti
nantis prie mikrofono publika 
sukėlė triukšmingas ovacijas 
pagerbdama šį svetį. Gonzalez 
Vidart perstatė visus savo 

’draugus ir savo kalboje padarė 
apžvalgą ąktualės padėties, su- 
rišdamas mūsų kolonijos tau
tiečių sieloj imąsi senąja tėvyne 
Lietuva ir meile jai, nes jis pa
žįstąs jau ne pirmą kartą šią 
organizaciją, kuri tikrai esanti 
patriotinė ir demokratiška. Po 
Vidart, sekė lietuvių kalbėto
jai. Nuo Argentinos pažangių
jų lietuvių kalbėjo Kostas Ple
pys, nuo ULC moterų'sk. K. 
Kielienė, nuo jaunimo sekc. Jo-

Vienybės.”
DARBO 

i Vaivus- 
tu riningą 

L buvo už- 
griausmingais

po pagerbti pu-

Egzaminuotam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Prilaikome Akinius

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J. ;

) I

Tel. MArket 2-5172

nas Džiaukšta ir Leonas Abra- 
činskas, nuo Paramos komite
to St. Rasikas, ir nuo DARBO 
redakcijos — Antanas Vaivus- 
kas.

Po lietuvių kalbų vėl sekė 
urugvajiečių svečių kalbos, ku
rias pasakė deput. Dr. Penco, 
Bonavita ir Espinola. Visi kal
bėtojai, kaip lietuviai, taip uru
gvajiečiai, kalbėjo apie spau
dos reikšmę organizacijų gyve
nime.

Pasibaigus kalboms, jauni
mas pradėjo šokius, o organiza
cijų atstovai su svečiais pasi
vaišino prie bendro stalo ir vė
liau susiliejo visi svečiai išvien 
su publika;, vieni šoko, kiti 
šiaip leidė laiką vaišindamiesi.

Koresp.
(‘Darbas”)

Norwood, Mass
LDS 3 kuopa, 20 d. spalių, 

1946, buvo surengus iškilmin
gą turkių vakarienę atžymėji- 
mui 16 metų gražaus organi- 
zatyvisko gyvavimo. Vakarie
nė buvo su programa, kuri su
sidėjo iš dainų, kalbų ir inu- 
zikos.

Parengimas visais atžvil
giais pavyok labai gerai. Ka
dangi tikietai buvo pardavi-

Karalienė, S. Budrevičienė, 
Mrs. Galkauskienė, Mrs. Prei- 
velienė. Prie stalų patarnavo 
J. Druzienė, N. Grybienė M. 
Sadauskiene!, O. Z&rubienč, ir 
dar pora vyrų gelbėjo — A. 
Zaruba ir M. Uždavinis.

Taipgi aš tariu padėkos žo
di visiems, kurie prisidėjo su 
darbu, platindami laimėjimo 
dovanų tikietukus. Taip pat 
ir vakarienės tikietus. Bet di
džiausia garbė -už šį darbą 
priklauso šiems: J. Krasaus
kui, J. Kasperui, N. Grybie
nei, Mrs. J. ir S. Druzams, S. 
Budrevičienei, A. Zarubai, J. 
Grybui, A. Karalienei ir M.' 
Uždaviniui. Nekurie iš jų au
kavo ne tik savo brangų lai
ką, bet ir gasą, važinėdami 
net į kitus miestus. ’ .

Priežodis sako, “be darbo 
nėra nė vaisiaus.” Taip ir čia, 
nors dirbom sunkiai, vienok, 
neveltui. LDS 3 kuopos reika
lams liko gražaus pelno.

Rengimo Komisijos Narys.

LIETUVIŠKI TYPEWRITERS
Parsiduoda Portable arba Stand

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

PRANEŠIMAI
8 LEKCIJOS (GAIDŲ)

’ Turiu gaidų dėl * visokių instru
mentų, taipgi ir dainų. Galite išmok
ti be mokytojo. Turiu keletą dainų 
4 balsams (knyga) $1.50 su prisiun- 
timo kaštais^ arba dvi knygos už $2. 
Pats esu kompozitorius. Prašau ra
šyti: G. A. Baronas, 11059 Dodge 
Rd. 2, Van Dyke, Mich.

kos atsilankė gražios, ne tik < 
vietinės, bet ir iš apylinkės- 
miestų.' Iš Montello draugai 
buvo atvykę net keliomis ma
šinomis. Taipgi buvo iš So. 
Bostono, iš Dedham, ir kitur.

Po skanios vakarienės, sve
čiams besėdint prie stalų, pra
sidėjo programa. Norwood© 
vyrų dainininkų grupė, vado
vaujant F. Kovachik. sudaina
vo keletą smagiu dainelių, ku- 
.rios publikai labai patiko. • 
Peikia pripažinti, kad Nor-1 
woodo vyru dainininku grupė 
neskaitlinga, vienok 
mis visada pasirodo 
kiai.

Vakaro vedėjui 
paprašius, A. Vasaris iš Mon- I • LLD 136 kp. susirinkimas įvyks

NORWOOD, MASS,
Now uodo Pažangiųjų Oi’ganizaci- 

jų Koni. ruošia bankietą, su muzika
lu programa, dienraščio Laisvės nau
dai. Įvyks sausio 12 d., 2 vai. po pie
tų, Liet. Salėje, 13 St. George Avė. 
Bilietas $1.50. Programa bus' graži 

j tad kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti, užbaigimui dienraščio 
J.asvčs vajSus. Tikimės, kad būsite 

su daino- patenkinti vakairene, išklausysite 
t uotui paremsite dien-

(1-2)
I prog 
: rasti

J. Grvbuil HARRISON-KEARNY, N. J.

tellos pasakė trumpą, bet 
reikšminga prakalbėlę, ragin
damas stengtis prirašyti prie 
LDS naujų narių. Taipgi buvo 
pakviesti keli vietinės LDS 
kuopos nariai pakalbėti. Visi 
jie, linkėjo dėl LDS gražios ir 
laimingos ateities.

Taipgi reikia tarti ačiū 
darbščioms gaspadinėms, ku
rios paruošė tokią skanią va
karienę, atsižvelgiant į mais
to kainų' aukštumą. Jos suge
bėjo apeiti tas kliūtis ir 
lankiusiems ne tik davė 
niai ir sočiai pavalgyti, 
dar ir po bonką alaus
gerti. Prie maisto gaminimo 
dirbo šios ypatos: M. Krasaus
kienė. M. Trakimąvjčienė. A. '

sausio 5 d., 15-17 Ann St., 2 vai. die
ną. Susirinkimas bus metinis, todėl 
malonėkite būti visi, nes bus rinki
mai Pildančio Komiteto, nuo kurio 
priklausys organizacijos gerumas ar 
blogumas. Tad nepamirškite daly
vauti, bus ir kitų svarbių reikalų.— 
V. W. Zelin. (1-2)

PITTSBURGH, PA.
LDS 142 kp. susirinkimas įvyks 

5 d.- sausio, 2 vai. dieną. LDS Name, 
3357 W. Carson St. Yra svarbių rei
kalų. tad susirinkite visi. Taipgi at
siveskite naujų narių, pradedant va
jų su Naujais Metais. —M. Paulaus
kas. (1-2)

atsi- 
ska- 
bet 

išsi-

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. mėtinis susirinki

mas įvyks 3 d. sausio, 7:30 v. v., 
407 Lafayette St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes reiks rinkti 
Valdybą, taipgi nariai prašomi pasi- 

| mokėti duokles už 1947 m. — A.
<l-2>
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Gal Bus Trauklių
Laivelių Streikas

Majoras O’Dwyer praeitą 
pirmadieni buvo pasišaukęs 
savąjį kurui taupyti komitetą, 
vadovaujamą policijos komi- 
sionieriaus Wallander, pasi
tarti apie planus miesto apšil
dymui atsitikime trauklių lai
velių (tug boats) darbininkų 
streiko.

Pernai, atsimename, daug 
kas būto ir nebūto buvo ban
doma suversti ant to streiko. 
Be abejo, Jie laiveliai daug 
patarnauja miestui pristatyme 
visko laivais, tad, jeigu nebū
tų plano, galėtų miestui pri
trūkti daug ko.

Trauklių
ko tikimasi sausio 4-tą, jeigu 
iki to laiko 
darbininkų reikalavimai.

darbininku strei-

nebus išpildyti

Majoras Panaujino 
Miestui Pažada

/ ' i

Kefyirtadien., Sausio 2, - 1947*

Spaudos Skleidėjai Pasižadėjo 
Dar Daugiau Dirbti

Gruodžio 29-tos popietį, 
Laisvės salėje, Komunistų Par
tijos žemutinio Williamsburgo 
sekcija buvo sukvietusi savo 
geruosius darbuotojus The 
Worker užrašinėjime. Sukvie
tusi pasilinksminti ir pavai
šinti. Pramoga įvyko Laisves 
salėje. Svečių aprūpinime vai
šėmis vėl patarnavo Lietuvių 
Komūijistų Kliubas, gaudamas 
grupę" savo gerų rėmėjų gas- 
padinių paruošti vaišes ir 
tarnauti svečius.

Svečių su specialiais 
kvietimais priėjo pilnutėlė
lė ir vis, daugiausia, jaunimas 
—vaikinai ir merginos, jauni 
vyrai ir moterys, nešini, vedini 
vaikais. Tarpe jų pačių taipgi 
radosi talentingų programos 
pildytoji! — muzikantų, daini- 

i ninku, šokėjų, na ir. kalbėtojų.
Visai nestebėtina, kad par

tija smarkiai auga ii* kad gaus 
dešimtį tūkstančių skaitytojų 
angliškam 
rašeiui The 

, žiau poros 
/ n imas, ten
nis permatymas reikalo, dides
nis pasiryžimas.

—Nelaimė tam judėjimui, 
toms organizacijoms, kurios 
neturi komunistų, ypatingai 
k o m u n i s t i nio jaunimo, — 
skverbėsi mintis klausantis ra
portų, kaip tie jauni žmones

ap-

pa
ša-

jau gavo po kelis, o tūlas ir 
po i kelis desėtkus. skaitytojų.

Ir gali jie dainuoti: čia jie 
kalba, čia grupė groja ar šo
ka, tai vėl suaidi visa salė 
viena daina — «o tuščiomis 
dainuškėlėmis, bet' kovos dai
nomis. O kovos dainoms pas 
komunistinį jaunimą yra pa
mato. Pavargę yra jaunieji 
belaukdami ir nesulaukdami 
buto. Ir pavargę 
darbo žmogui tikros 
tijos.

Grupė jų atėjo
masinio mitingo gynimui šei
mos nuo 
netoli 
pavargę, sušalę 
kurie ir apdauž

Vienas 
ran as, sugrįžęs 
ro frontų, atėjo 
sumušta ginant 
jos vargšų šeimą nuo benamių 
likimo.

Ne veltui iš 1 
dabar bėga 
šiaudadūšiai. 
šventadieni ar 
darbo ar net jš

nebuvimu 
demokra-

tiesiai is

Brooklyno Komunistai
Gavo 5,000 Skaitytojų

Majoras O’DWyer savo svei 
kinime miestiečiams panauji- • 
no savo pažadą, duotą pai
mant tas pareigas. Sveikinime 
Naujais Metais jisai pareiškė:

“Vesiu miesto reikalus vi
siems žmonėms, nežiūrint skir
tumų politikos, rasės, spalvos 
ar tikybos.”

darbininkų savait- 
Worker bėgiu ma- 
mėnesių. Kur jau- 
energija, greites-

išmetimo iš 
Williamsburgo.

alkani, 
yti.

namų 
Atė j o 
o kai

jaunąs vyras, vetė- 
sveikas iš ka- 
aprišta galva, 
kokią susiedi-

omunistų eilių 
visokį poniški 
\Te piknikas 
bile kada po 
darbo išlikus 

draugo ar kad
ir nepažįstamo darbininko ar 
bedarbio namus'. Ir ne veltui 
visokį pelnagrobiai ir pelna- 
grobiams parsidavėliai taip 
piktai puola komunistus.

Kor.

Lankėsi A. Stripeika

Baigiant senus metus, gruo
džio 31-mą, lankėsi Laisvės 
vajininkas Antanas Stripeika, 
vežinas vėl pundu dolerinių 
už prenumeratas. Kaip jo sto
vis punktais, šiuos žodžius ra
šant dar nebuvo žinoma, ne
spėta surokuoti Tačiau, jis at
rodė viltingas, kad jis cam
pion atą n u šluosiąs.

Stripeika taipgi atvežė dra
bužių Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui, 417 Lorimer 
St., pasiuntimui j Lietuvą su 
12-tu Siuntiniu (paskutiniu) 
kare nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Centre Yra Daug Dirbo

Pirmadienio rytą, gruodžio 
30-tą, i Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto drabužiu cen
trą, 417 Lorime1* St., atvežta 
didelis vežimas drabužių. Tai 
didysis chicagieČių siuntinys, 
67 pundai ir pundeliai, kai 
kurie taip dideli, kad vargiai 
leidosi pro duris Įtraukiami.

Komitetas prašo visus ga
linčius padirbėti prie rūšiavi
mo ir pakavimo ateiti i talką 
dirbamais pirmadienių 
penktadieniu vakarais.

Tikimasi, kad ir iš kitur ši 
mėnesį bus gaunama daug 
drabužių-, kadangi šis mėnuo.

yra paskutinis Lietuvai pagal
bos teikimui drabužiais ir če- 
verykais. Gale sausio menesio, 
1947 metu, komitetas ta dar-

ir

LAISVES
BANKETAS

r
n (

Prašome Įsitėmyti, kad L 
kų Suvažiavimas i

4svės Bendrovės Dalinin- 
• Koncertas Įvyks

Sausio-Jar.uary 26-tą

Bus toje pačioje salėje, kur anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. ttavemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENE

Kaina $3.00 Asmeniui

Bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
vakarienę.

Pavidis Radio Orkestrą
Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą. 

Vien tik šokiams įžanga 60c.

/U

Desetkai Rutulių Jau 
Sukrauta

Desetkai rutuliu — dalis 
12-to ir paskutinio siuntinio 
Lietuvon — jau seniau išvež
ta. Virš pora dįsėtkų rutulių 
ir skrynių buvo vėl susikaupė 
centre Numatant, kad užeis 
siuntinių pūga, komitetas šiaip 
taip gavo netolimoje vietoje 
laikinas patalpas jau gata
viems drabužiams, kol bus už
baigti sutvarkyti gruodžio ir 
sausio mėnesiais ateisiantieji. 
Praeitą penktadienį susišaukė 
kelių vyrų talką ii- išvežė ga
tavuosius.

Visai laiku pataikyta. Taigi, 
dabai* galės susirinkti ir dide
lė talka, bus vietos.

Laidotuvėms auto (funeral 
hearses) vairuotojai pagrąsino 
skelbti streiką, jeigu nebus iš
pildyti jų reikalavimai. Jų 
kontraktas su samdytojais pa
sibaigė gruodžio 31-mą. bet 
samdytojai atidėjo susitarimą 
po kontrakto išsibaigimo.

Majoras O’Dwyer paskyrė 
komisiją iš trijų, kad pagelbė
tų išspręsti ginčą be streiko.

Brooklyno komunistai ne 
juokais yra pasišovę gauti 
skaitytojų darbininkų spau
dai. kadangi plačiai pasklidus 
darbininkų spauda tai vienati
nė garantija, kad darbo žmo
nės gerai supras savo reika
lus, bus tinkamai informuoti.

Komunistai su gruod. mėn. 
pradžia pradėjo kampaniją 
gauti 10,000 naujų skaitytojų- 
prenumeratorių a n g 1 i š ko j o 
darbininkų laikraščio Daily 
Worker’io sekmadieninei lai
dai, The Worker. Iki praeito 
pirmadienio jie jau buvo ga
vę 5,000.

Brooklyniečiai yra pasirišę ‘ 
pasveikinti savo generalj se
kretorių Eugene, Dennis su 7,- 
500 prenumeratų, kada jisai 
atvyks Į Brooklyną kalbėti 
komunistų narių mitinge sau
sio 11-tą, 1 vai. po pietų. Li
vingston Manor. Schermerhorn 
ir Nevins .Sts. Dennis kalbės 
komunistams temoje: “Koks 
žingsnis komunistams seka
mas ?r

Iki- Lenino sukakties, kuri 
bus minima sausio 22-rą, su 
didžiuliu masiniu mitingu Ma
dison Square Gardone, komu
nistai nori šią kampaniją laik
raščiui skaitytojų gavimo už
baigti, turėti visą savo kvotą 
—• 10,000 naujų skaitytoju.

Lietuviai Irgi Dirbame
Kampanijoje geriausia sto

vi, pirmoje vietoje. i24-to As
sembly District komunistai.. 
Jie buvo išpildė jau 83 nuo
šimčius savo kvotos su virš. 
Sekamu buvo 6-to A. D., o tre
čiu—t Williamsburgo, kuria
me veikia Lietuvių Komunistų 
Kliubas.

Lietuviai komunistai yra nu
sistatę gauti 50 naujų skaity
tojų. Yra gavę virš 20. Keli 
nariai yra gavę po kelis skai
tytojus. Keli kiti nors po vie
ną, yra parodę savo pastan
gas, Reikia tikętis, kad ir kiti 
pradės Naujus Metus taip, 
kaip reikia susipratusiems 
darbininkams, gaus nors vie
ną skaitytoją savo spaudai. 
Gautas prenumeratas reikia 
tuojau priduoti savo kliubo 
valdybai, kad valdyba įteiktų 
savo sekcijai ir per ją cen
trui. Tuo būdu, užsirašiusiems 
nereikės ilgai laukti 
čio ir mūsų kliubas 
ja ir apskritis gaus 
ditą.

Ir visi prašomi
skaitytojų ateinant Į susirinki
mą, kuris įvyks sausio 7-tos 
vakarą. Laisvės salėje.

Parėmė Darbininką 
Savišvietą

Kazys Viltrakis, darbininkų 
judėjimo veteranas rėmėjas, 
Laisves skaitytojas, žino, kad 
ateinantieji metai bus darbi
ninkams dar didesnių proble
mų metais. O tokiais metais 
darbininkams savišvieta, susi
pratimas reikalingiausis, nors 
tam darbininkai niekad neturi 
perdaug progų. Tad jis pa
sveikino Naujus Motus su pen
kine darbininkų savišvietai.

Frances Kazokienę seniau 
tam pačiam tikslui aukojo $2.

L. K. M.

Paskyrė Komisionie- 
riaus Pavaduotoją

Naujuoju butams komisio- 
nieriaus pavaduotoju praeitą 
pirmadieni paskirtas Raymond 
E. Jones. Jis užima vietą re
zignavusio Morris C. Comar, 
kuris rezignavo kartu su ko- 
misionieriu Sax), major, parei
kalavus. Pavaduotojo pareigo
se mokama $6,5'00 metams.

Jones yra demokratų dis- 
trikto vadas Harleme, veikiąs 
su tais demokratais, kurie yra 
opozicijoje prieš surambėjusią 
ir sureakcijonėjusią Tammany 
vadovybę demokratuose.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. su
sirinkimas jvyks sausio 2 d., Rusų 

> Name, 56-58 61 st St. Pradžia 8 vai. 
vak. Bus daug svarbių dalykų aptar
ti, tad visi nariai dalyvaukite. — 
Valdyba. (1-2)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 2 d., 7:30 v. v. Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St. šiame susi
rinkimo bus daug svarbių reikalų 
aptarimui, taipgi bus renkama kuo
pos valdyba, kas laivo atidėta iš 
praeito susirinkimo. Visų narių pa
reiga dalyvauti. — Kp. Valdyba.

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.

VYRIŠKI T0PK0UTA1 
IR OVERKOUTAI

TEATRAI
SONE FLOWER—AKMENINĖ GĖLĖ’’

štai, laike vestuvių, Daniluš- 
ka nebegali iškęsti, palieka 
savo mylimąją ii- išeina, nie
kam nematant, pas tąją ste
buklingą merginą pamatyti i 
“akmeninę gėlę.” Ir pamato 
jis ją nepaprastuose vaizduo
se. Grožis nesvietiškas. Bet 
mergina jį prašo ir vilioja, 
kad jis ją pamylėtų ir pasilik
tų pas ją. Net grūmoja jam. Į 
Bet jis nepamiršta savo myli
mosios. Jis pasirįžęs pas ją 
sugrįžti.

i . i . , . i Iš savo pusės jojo mylimojibet berniukas pats;, . . . , . . . ,. baisiai kankinasi. Visi sako,ir pralenkia savo' , . .■ .... i kad jos vyro nebėra gyvo. Bet
- - i ji juomi tiki. Ji tiki, kad jis 

■atsiras ir sugrįš pas ją. Ir,'su- 
j prantama, jie vienas kitą su- 
• randa ir paskui jau gyvena 
' laimingai.

Filmą verta pamatymo. Pa
matysite tai, ką gal tiktai

New Yorke ant 7th Ave., 
tarpe 11 ir 42nd Sts., Stanley 
Teatro, šiuo tarpu rodoma ne
paprasta spalvota sovietine 
filmą. Filmai tema imta iš pa
sakų. Nu, vot, vaikai apspinta 
senelį ir jis jiems pasakoja 
“atsiminimus” iš labai senų 
laikų. Tais laikais gyveno se
nas gabus meisteris, nepapras
tai gražius meninius kūrinius 
iš akmens padarydavo. Pasiė
mė jis jauną berniuką už au
gintinį. Nors berniuko jis to 
sveikatai nesveiko amato ne-1 
mokino, 
išmoksta * ir pralenkia 
augintoją. Visi stebisi jo ga-; 
bumais. Bet jis nepatenkintas, i 
jis nori ir akmenyje surasti: 
“sielą” ir jos grožį visiems; 
parodyti, "čia jam “pagalbon” j 
ateina “žalvario Kalno” gra
žuoli mergina. Ji prižada jam 
parodyti, jeigu jis pas ja at- , . . ...... . ‘ . i sakose esate girdeie.eis pirmiesiems sniegams pasi-l 
rodžius, “akmeninę gėlę.” Iri Rep.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER ft ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

laikraš- 
bei sekci- 
savo kre-

atsinešti

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
N.

Linksmų Naujų Metų lankč
iams naktiniuose kliubuose 
kai kur nustatyta* kainos po 
$12.50 tik už vietą atsisėsti. 
Viskas kita — ekstra.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakaro

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
, Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTJ APART SEKMADIENIŲ

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

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF TITE STATE OF NEW YORK. 
NASSAU COUNTY.
ANTELE SALASEVTCUITE ŠILEIKĄ.
Plaintiff ajrainst
JONAS ŠILEIKA, Defendant.
(ACTION Tn ANNULL MARRIAGE: 
TRIAL DESIRED IN NASSAU COUNTY) 
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT:

YOU ARE HEREBY SUMMONED to 
answer the complaint in this action and to 
serve a copy of your answer, or, if the 
complaint is not served with this summons, 
to serve a notice, of appearance, on the 
Plaintiff's Attorney within twenty (20) days 
after the service of this summons, exclusive 

! of the diiy of service ; and in case: of, your 
failure to appear, or answer, judgement will 
be taken against you by default 
relief demanded in the 
Octolw 1st, 19 IG.

for the 
complaint. Dated

MAXWELT. V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 
Office & P. O. Address 
50 Court Street, Brooklyn 
City of New York.

Į TO JONAS ŠILEIKA:
| The foregoing summons is served upon 
you hy publication, pursuant to an order 

į of Hon. Cortland A. Johnson, a Justice of 
I the Supreme Court of the State of New 
j York, dated the 13th day of December, 1946 
| and filed with the complaint on December 
į 13th, 1946, in the office of the Clerk of 
, Nassau County at County Court House.
, Mineola, New York.^^-
I Dated December 16th, 1946.

MAXWELT. V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff

50 Court Street, Brooklyn 
City of New York.

*■ H

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificiales Gėles
Pasveikinimų Kortelės ( 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimėr St., Brooklyn, N. Y.

a

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, .

Savininkas
306 UNION AVENUE

ėE-

LAISVĖS ADM

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

HH

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atveže didelį troką medaus. Jo 

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

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




