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Paskutinėje “visuotino kon
greso” . Chicagoje sesijoje pir
mininkaująs L. šimutis, kaip 
rašo Naujienos, įsakė savo pa
sekėjams priimti tokią prie
saiką :

“Kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus ir Lietuva 
bus laisva.”

Tuomet: “Visi sustoja ir iš
kelia dešines rankas aukš
tyn ...”

Galima įsivaizduoti, kas do 
scena ten buvo!

Kunigai, Grigaitis, Jurgėla 
kelia rankas aukštyn vienu 
ypu.

Kilo 
tame 
vakar
Skeberdytę, dėl to, kad ji dir
ba Vilnies redakcijoje ir atė
jo “kongresai)” kaipo dienraš
čio korespondentė!

Kilo rankos ir tų, kurie tik

ir tos rankos, kurios 
pačiame kongrese tik 
sumušė mergina, Julę

sUNIJOS PASMERKIA TRUMAM PLANĄ PRIES STREIKUS
<■]
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Artistai, Rašytojai ir K L 
Intelektualai Entuziastiškai

Sveikino Bimbą Vilniuj
KABLEGRAMA

Vilnius, lapkr. 29. — An
tanas Bimba, žymus pažan- 

' giųjų Amerikos lietuvių 
įvadas, buvo svečias kūrybi- 
’ nių Vilniaus artistų. Priim-

pries kelerius metus buvo Hit-j ^uveg jam pagerfrtį suruo- 
leiio piisiųsti iš Bei lyno Amo- v- <rpQV»-.ziA11 Tiahivna vnČAztn-
rikon fašistinei smalai virti.

Kilo rankos ir Smetonos 
žvalgybininkų, kadaise mėsi- 
nėjusių Lietuvos liaudį, ištiki
mai tarnavusių lietuvių tautos 
priešams, o dabar jau didelių 
demokratu.

šė Tarybų Lietuvos rašyto
jų, tapytojų ir muzikos 
kompozitorių draugijos. Tai 
buvo nepaprastas įvykis vi
suomeniniame ir kultūrinia- 

,me Lietuvos gyvenime. Su- 
isirinko apie 120 literatų irU CII1V AI d lų. Į Ky**. v

Būtų buvę įdomu atsistoti j menininkų, tarpe jų, rašyto- 
“kongreso” priešakyj ir pama- jai Korsakas, Vaičiūnas, 
tyti, kaip socialistai, išvien su Sruoga, Boruta, Tilvytis, 
fašistais ir klerikalais priešai-1 Mieželaitis; tapytojai artis- 
kavo! tai Mikėnas, Gudaitis, Vie-

★ ★ ★ možinskis, Vaineikytė ir
Na, o kai dėl priesaikos tu- Jurkūnas; muzikos kompo- 

rinio: Ar vertėjo visuotmą į zp-orjaj Bendorius ir Kle- 
kongresą” šaukti tik tam, kad 'niekis; profesorius Kavec- 
pasisakyti, jog lietuvis nepra-1R architektas Kumpis ir 
žus ir Lietuva bus laisva?

Kiekvienas mokyklinio am
žiaus vaikas žino, kad lietu
vis nepražus. Jeigu lietuvio 
nesunaikino fašizmas, jeigu jo 
negalėjo sunaikinti bestijiška- 
sis hitlerizmas, guriam visaip 
padėjo lietuviškieji kryžiokai, 
tai jis ir gyvuos!

Lietuviui lemta gyvuoti ypa
čiai laisvoje Tarybų Lietuvoje, 
kur visos sąlygos sudarytos 
jam klestėti tiek ūkiškai, tiek 
kultūriškai.

Hitleriškas kryžiokų kon
greso dalyvių rankų iškėlimas, 
vadinasi, padėties nei kiek ne
pakeis.

daugelis kitų poetų, rašyto
jų, tapytojų, skulptorių ir 
muzikų.

Jie šiltai ir nuoširdžiai 
sveikino svečią Antaną 
Bimbą. Kalbėjo Justas Pa
leckis, Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirminin
kas, ir prof. Korsakas. Jie
du pabrėžė nuoširdžius ry
šius tarp lietuvių išeivių A- 
merikoj ir Lietuvos žmo-

•nių. Kalbėtojai šiltai prisi
minė veiklią paramą, kurią 
Amerikos lietuviai teikė 
Lietuvos žmonėms kovoj 
prieš hitlerinius okupantus.

Poetai Tilvytis ir garbin- 
gasai Liudas Gira paskaitė 
savo poezijos. Muzikai sa
vais meno kūriniais sveiki
no svečią. Kaupelytė daina
vo lietuvių liaudies dainas; 
jai akompanavo muzikos 
kompozitorius Kaveckas. 
Pianistė Juodvalkienė pa
skambino savo kompozicijų.

Antanas Bimba savo kal
boj atžymėjo, kaip Ameri
kos lietuviai yra jausmais 
gyvai susirišę su savo tėvų- 
motinų žeme. Susirinkusieji 
su giliu susidomėjimu klau
sėsi svečio. Jis pareiškė pa
sitikėjimą, jog kultūriniai 
Lietuvos veikėjai savo dar
bais atstatys normalų gyve
nimą nuniokotoje mūsų 
respublikoje ir užgydys ka
ro padarytas žaizdas.

Artistai, atsiliepdami į 
Bimbos kalbą, sukėlė entu
ziastiškas ovacijas su šauk
smais, “valio!”

Visi susirinkimo dalyviai 
sudainavo tautinį Lietuvos 
himną “Lietuva, Tėvyne 
Mūsų.”

Augustinas Gricius.

ANTANAS BIMBA 
daha.r Liesumo j e

LENKU MIN1STERIS
SAKO, SOVIETAI TU

RI ATOMŲ JĖGA

Kas tik Amerikoje reakcin-į 
giausio, tas vienaip ar kitaip 
įėjo į šį “visuotinų kongresų” : 
Rozmarek’as, O’Konskis — jų 
“kongreso” garbės svečiai!

Hearstas — jų laimintojas, 
drųsintojas ir bičiulis!

Byrnes Pakartoja, 
Kad Amerika Rems

Chiang Kai-sheką

Senatas Užgyrė Su
manymą del Jungt. 
Tautų Organizacijos

Varšava. — Lenkijos už
sienio reikalų ministerio 
pavaduotojas Adolfas Bor
manas pareiškė gruodžio 4 
d.:

“Atominė bomba dabar 
jau nėra jokios vienos šalies 
nuosavybė: Sovietų Sąjun
ga, pirmaujanti moksliniuo
se tyrinėjimuse, taip pat 
užvaldė atominę jėgą.”

Bermanas tęsė: “Atominė 
bomba nepakeis, tarptauti
nės padėties? Jau laikas iš
blaškyt apgaulingas svajo
nes, kad kitas karas būsiąs 
paremtas atominėmis bom
bomis. Anot Bermano, 
darbo žmonės ir “visos 
tos” neleisią naujam 
džiam karui įvykti.

tai 
tau- 

di-

CIO Galva Murray Užreiške, jog Prez 
Trumanas “Vergiškai” Klauso Fabri

kantų ir Siekia Sunaikint Unijas
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green, CIO 
unijų vadovybė ir Jungtinės 
Mainierių Unijos centras 
aštriai pasmerkė prezidento 
Trumano pasiūlymą išleisti 
įstatymą prieš darbininkų 
laisvę streikuoti.

Prezidento sumanymais 
siūlo įvairiais “faktų tyri
nėjimais” ir “atvėdinimais” 
trukdyti darbininkus nuo 
streiko svarbiosiose pramo
nėse bent 30 dienų. Bet jis 
pageidauja panašaus įstaty
mo, kaip'Geležinkelių Dar
bo Aktas, kuris praktikoje 
trukdė geležinkelių darbi
ninkus per ištisus metus ir 
po viso to nepripažino jiems 
net vieno trečdalio reikalau
jamų algos priedų.

TRUMANO PLANAS NAI
KINTŲ DARBO UNIJAS, 

SAKO MURRAY
Pittsburgh. — CIO unijų 

pirmininkas Philipas Mur
ray antradienį užreiškė, jog 
prezidento Trumano suma
nymas prieš streikus siekia 
nusilpnint ir galų gale su
naikint darbo unijas. Dėl 
to, kaip ir dėl kitų Truma
no žingsnių, CIO yra “prie
šinga pamatinei dabartinės

valdžios politikai,” sakėldžia gi visiškai nekreipia 
Murray. i domesio Į rimtuosius žmo-

Tokį pareiškimą Murray!nių reikalus, kurie palieka- 
p a d a r ė p o pasikal- ! mi neišspręstais.” 
bėjimo su vadais Jung- i Prezidentas Trumanas

Automobilių Dar-! dažnai siūlė, bet “tiktai žo- 
........>” pažangius įstaty- 

► Dar- mus; tai buvo “tik lošimas,” 
bininkų ir Mašinistų Unijos, sako CIO pirmininkas Mur- 
Pa t s Murray yra galingo-tray.
sios CIO Plieno Darbininkų j 
Unijos galva.
“Bailus Nusileidimas Na- 
chališkiem Fabrikantam” 
Murray tvirtino, jog J 

Trumano valdžia su “ver-! 
gišku bailumu nusileidžia 
nachališkiems f a b r i kan-1 
tams”; o jeigu kongresas į 
išleistų įstatymą pagal Tru-1 
mano [ 
pramintas takas “į vis žiau- ’ 
resnius ir žiauresnius įsta
tymus” prieš 
judėjimą.

“Todėl CIO mobilizuos vi
sus savo narius ir Amerikos 
žmones, kad sumuštų šį su
manymą ir kitus pasimoji- 
mus, tam tyčia atkreiptus 
prieš darbo žmones,” už- 
reiškė Philip Mmray:

“Tai labai griežtas nutoli
mas nuo prezidento Roose- 
velto politikos, kurią šios 
šalies žmonės kartotinai už- 
gyre. Dabartine šalies val-

tinės
bininkų Unijos ir Jungtinės j džiais
Elektrininkų, Radijo

Sovietai Priešingi Anglai Palaiko Šim-

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
F. Byrnes, parašė republi- 
konui kongresmanui J. Z. 
Andersonui laišką, kuriame 
pakartoja, kad Jungtinės 
Valstijos remia ir rems 
Chiang Kai-sheko vidurinės 
Chinijos valdžią. Bet Byr
nes nutylėjo, kad Amerikos 
marininkai ir lakūnai veik
liai padeda Chiang Kai-she- 
kui kariaut prieš Chinijos 
komunistus.

Byrnes rašo: “Mes padė
jome chiniškiems mūsų tal
kininkams suimt, nugink- 
luot ir namo sugrąžint la- 

šizmo pusėn, pulk. Perono pu-^bai žymią dalį ginkluotų ja- 
sen! iponų jėgų, kurios dabar yra

O Amerikos lietuviškieji so- Chinijoj 
cialistai i 
tais ir klerikalais!

Paranos (Argentinoje) vys
kupo savaitraštis “Accion” ra
gina katalikus saugotis Demo
kratinės Sąjungos, kurią su
daro socialistai, radikalai ir 
komunistai.

Demokratinė Sąjunga stato 
savo kandidatą krašto prezi
dento vietai. Jei šiai sąjungai 
pavyks laimėti, tai Argentino
je fašizmas bus pašalintas, Pe
ronas ir jo klika taps sužlug
dyti.

Bet Argentinos katalikų 
dvasiškąja atvirai pereina fa-

_____ _______ ...... ,_j.”
eina išvien su fašis- (Chiang Kai-shekas nau

doja japonus kovai prieš 
chinų komunistus, kaip ne 
sykį pranešė koresponden
tai ir laiškai.)

Anglijos socialistų lyderis 
Harold Laski praeitų pirma
dienį sakė kalbų, Astor kote
lyje įvykusiame intelektualų 
pobūvyje.

Gatvėje keletas žmonių pi- 
kietavo viešbutį, smerkdami 
socialistų vadų, kam jis anų 
ctfpnų pasakė, kad Vatikanas 
remia fašistus.

Kas tik nori žinoti, puikiai 
žino, jog Vatikanas rėmė ir 
teberemia fašizmų!

Washington. — Senatas 
65 balsais prieš 7 priėmė 
pasiūlymą, kad Jungtinės 
Valstijos turi pilnai ir veik
liai dalyvaut Jungtinių 
Tautų Organizacijoj pagal 
jos čarterį, priimtą San 
Francisco konferencijoj.

Tapo atmestas “pataisy
mas”, kuris sakė, kad pre
zidentas kiekvieną kartą tu
ri gauti specialį kongreso 
leidimą, kuomet reikia skir
ti Amerikos kariuomenę 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Organizacijai taikos palai
kymui arba užpuolikų at
mušimui.

Senatas atmetė pasiūly
mą atsišaukt į Jungtinių 
Tautų tarybą, kad uždraus
tų atominių bombų naudoji
mą per sutartis dėlei gink
lavimosi apribojimo.

Nurnberg. — Teisme prieš 
nacius karinius kriminalis
tus anglai parodė, kad na
ciai sulaužė 69 tarptautines 
sutartis.

Irano Armijos Didi
nimui Azerbaidžane

“Pati Karines Mobilizaci
jos Valdyba neseniai rapor- 

Itavo, kad Amerikos pramo
ne gali pakelt algas 24 nuo

šimčiais ir vis pelnyti du 
kartu tiek, kaip pirm karo.

“Aš pakartosiu — pramo
ne gali pridėti 24 nuošim
čius algų ir dar turėti dau

giau kaip 100 nuošimčių 
isiaLyniąpagai iru- pelnQ ( Rai 
planą, tuomi butų I taksus

į “Valdžia visiškai nepaisė 
biuub jbLd- ižmonįu reikalų, bet, užge- 
darbminkų!rindama ^.^ntus, davė 

jiems vis daugiau progų 
kuo daugiau pelnų traukti

• iš Amerikos žmonių.
“Nors žodžiais valdžią 

patarė išleisti įstatymus be
darbių pensijoms padidinti 
ir pripažino federalės val
džios pareigą pilnai užtik-* 
rinti visiems darbus, bet 
joks panašus įstatymas ne
išleistas; tatai įrodo, kad 
visa valdžios veikla buvo 
tik paprastas lošimas.

“Tuo pačiu laiku, kai A- 
merikos pramonė kaupėsi 
milžiniškus pelnus, buvo 

(Tąsa 5-me pusi.)tus Tūkstančių Vo
kiečių Kariuomenes

Australijoj nusmerktas 
pakarti japonas, kuris prisi
pažino, kad žudė australus 
ir valgė jų žmogieną.

BRAZILIJOS RINKIMAI
Rio de Janeiro. — Komu

nistų kandidatas į Brazili
jos prezidentus Yeddo Fiu- 
za gavo 74,293 balsų, pagal 
dar tik mažą dalį suskaity
tų balsavimo pasekmių. Už 
gen. Dutrą paduota 296,- 
591; generolui Gomesui pri- 
skaityta 158,419 balsų.
(jos Nan, acčte

Smarkėja indonezų kova 
prieš anglus Sumatroj.

Gen. Hurley, Chiang 
Kai-Sheko Draugas, 
Jau Giria Byraesą

tos 
jis

Washington, gruod. 5. — 
Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Chinijai, ge
nerolas Pat Hurley pradėjo 
“liudyt” senatorių komisi
jai apie dalykus, kurie pri
vertę jį pasitraukti iš 
ambasados. Pirmiau
smerkė tūlus valstybės de- 
partmento narius ir paskir
tus pagalbinius diplomatus 
Chinijai. Hurley tada sakė, 
kad jie norėję komunistų 
bei Anglijos imperialistų 
laimėjimo, kuomet jis visais 
galimais būdais stengėsi pa
dėti vidurinės Chinijos val-

Teheran. — Irano prem
jeras Hakimi pageidauja 
tiesioginių derybų su Sovie
tų Sąjunga kas liečia šiau
rinę Irano provinciją Azer
baidžaną. Jis grasina pasi
traukt iš valdžios, jei nepa
vyktų jam su Sovietais susi
tarti, Kai kurie Irano sei
mo nariai kvietė premjerą 
Hakimi ateiti ir paaiškinti 
Azerbaidžano įvykius. Jis 
atmetė kvietimą, c-

Irano valdžia vėl skelbia, 
kad Sovietai atmetę jos 
prašymą leist atsiust dau
giau Irano kariuomenės 
prieš Azerbaidžano sukilė
lius.

Sovietų vyriausybė, gir
di, atsakė, kad didesnis 
skaičius Irano armijos ga
lėtų iššaukt susidūrimus su 
sovietine kariuomene.

Maskva. — Sovietų Są
junga pasiuntė protestą 
Talkininkų Kontrolės Tary
bai Berlyne, kad anglai pa
laiko didelius vokiečių armi
jos, laivyno ir karinių lakū
nų junginius toje Vokietijos 
srityje, kuri užimta anglų.

Anglų laikomuose vokie
čių kariuomenės daliniuose 
yra daugiau kaip 200,000 
vyrų, sako Maskvos Izvies- 
tijų korespondentas. *

Be to, anglai tebelaiko 
milioną uniformuotų vokie
čių kareivių Šleswig-Hols- 
teino provincijoj. Jie taip 
pat laiko vengrų ir Baltijos 
kraštų (Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos fašistų) kariuo
menės junginius. O pagal 
sutartį, vokiečių kariai tu
rėtų būti belaisviais.

BILIONINĖ AMERIKOS
PASKOLA ANGLIJAI
Anglų žinių agentūra 

Reuter skelbia, kad šiandie 
ar rytoj bus pasirašyta su
tartis, pagal kurią Amerika 
skolins bilionus dolerių An
glijai.

Kongresmanai Tėmija 
Unijy Veiksmus prieš 
Trumano Sumanymą

Kuriasi Demokratinė Tautos' do.vu:i!“voj prieš chim} ko'
Valdžia Azerbaidžane

Teheran. — Šiaurinėje 
Irano provincijoje Azerbai
džane tapo išrinkta tautinė 
gyventojų taryba, kuri šį 
ketvirtadienį įves naują de
mokratinę valdžią, kaip 
praneša Associated. Press.

......... ■■■■■■!! ■ I.   *  

Washington. — Dar ir 
1946 metais cukrus bus ra- 
cij onuojamas.

munistus.
Šiandien Hurley faktinai 

gailėjosi, kad pabėgo iš am
basadoriaus vietos Chinijoj. 
Jis gyrė valstybės sekreto
riaus Byrneso pareiškimus, 
kad Amerikos valdžia re
mia ir rems Chiang Kai- 
sheką. “Jeigu valstybės sek
retorius būtų pirmiau pada
ręs tokius pareiškimus, tai 
aš būčiau nesitraukęs iš 
ambasados” Chinijoj, sakė 
dabar generolas Hurley.

Suiro Unijos Derybos 
Su Chrysleriu

PRIŽADAS IR GRŪMO
JIMAS INDIJAI

Detroit, grd. 5. — Iškri
ko derybos tarp CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
ir Chryslerio Automobilių 
korporacijos dėl algų pakė
limo ir sutarties. Korpora
cija reikalavo panaujinti 
sutartį metams, o unija su
tiko pratęsti ją tik -6 savai
tėm.

London. — Anglijos dar- 
biečių valdžia pakartojo in
tenciją duoti Indijai “ne
priklausomybę”; kartu ji 
užreiške, kad Anglija pa
naudos jėgą prieš Indijos
žmones, jeigu jie prievarta | 
mėgins išgauti tautinę lais
vę.

Washington, gruod. 5. — 
Pranešama, kad kongreso 
komisija kariniais reikalais 
tuojau užgirs ir perduos pa
čiam kongresui spręsti pre
zidento Trumano sumany
mą prieš darbininkų teisę 
streikuoti.

Bet kongreso nariai aky
lai tėmija, kokiais veiks
mais ir kaip stipriai prie
šinsis tam sumanymui CIO, 
Amerikos Darbo Federaci
ja ir Mainierių Unija. Va
dinasi, jeigu unijos gana 
plačiai ir smarkiai veiktų, 
tai galėtų atgrąsint kongre
są nuo Trumano pasiūlymo 
užgyrimo.

Amerikos ambasadorium 
Vengrijai paskirtas Schoen
feld.

NAUJAS ITALŲ MINIS- 
TERIŲ KABINETAS 

Roma. — Katalikų politi
kas de Gasperi suorganiza
vo naują sudėtinį Italijos 
ministerių kabinetą ir bus 
jo pirmininku. Socialistų at
stovui teko vidaus reikalų 
ministerija.
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Pasaka Apie “Pasitraukimą” 
Iš Irano

Kada Amerikos armija ir laivynas ak
tyviai dalyvauja reakcijos pusėj Chini- 
joj, tai labai buvo nuostabu, kodėl vals
tybės sekretorius Mr. James Byrnes pa
siūlė Sovietų Sąjungai ir Anglijai iš
traukti armijas iš Irano, kur prasidėjo 
demokratinė revoliucija.

Kad Anglija neištrauks iš ten savo 
jėgų ir po neva padaryto “ištraukimo”, 
tai buvo aišku. Ji ten turi žibalo šalti
nius, gelžkelius, fabrikus, įrengimus 
prieplaukose ir visada laikė ir laikys ar
mijos dalinius.

Bet kaip su Jungtiinų Valstijų armijos 
siūlomu “ištraukimu”? Dabar jau prade
da aiškėti, nes kongresmanas K. E. 
Mundt iš South Dakota iškėlė naujus 
faktus, tik ką sugrįžęs iš Irano.

Kongresmanas K. E. Mundt sako, kad 
Mr. Byrnes, siūlydamas 
ištraukti armijas iš Irano, visko 
nepasakė Amerikos žmonėms. Kongres
manas Mundt sako, kad Jungt. Valstijų 
generolas C. S. Ridley ir pulk. N. H. 
Schwartzkopf gerai pasirūpino, kad už
tektinai Amerikos jėgų pasiliktų pagal
bai Irano reakcinės valdžios ir pb to, ka
da armija bus “ištraukta.”

Jie padarė sutartį su Irano vyriausybe 
ir paliks dvejiems metams Amerikos 
dvi militares misijas—šimtus karo spe
cialistų, kurios rūpinsis padaryti Irano 
armiją veikia ir sugabia.

Jie suorganizavo kitą pagelbinę armi
ją, pavadintą žandarmerija, iš 20,000 ei
linių kareivių ir 1,000 komandierių, gin
kluotą kulkasvaidžiais ir net kanuolė- 
mis, kurios priešakyje stovi eilė Ameri
kos liuosnorių komandierių ir kuriai va
dovauja Amerikos pulkininkas N. H. 
Schwartzkopf. Prie to, Amerika veik 
veltui perdavė Irano valdžiai 38 ka
rines kempes, kurių įrengimas kainavo 
$25,000,000; ‘jos tarnauja Irano žandar
merijos reikalams.!

Kongresmanas K. E. Mundt pastebė
jo ponui James Byrnes, kad po to, kada 
Amerikos armija bus iš Irano “ištrauk
ta”, tai dar kai kas pasiliks. Į tai Mr. 
Byrnes atsakė: “Tai nėra paslaptis... Bet 
to nori Irano vyriausybė.” Reiškia, da
bar paaiškėjo, kokiais sumetimais buvo 
daromas pasiūlymas, kad iki 1 d. sausio 
iš Irano būtų ištraukta Raudonoji Ar
mija, mat, jos Irano reakcinė valdžia 
nenori, gi Anglijos ir Amerikos jėgų už
tektinai ten pasiliks ir po to “ištrauki
mo”.

Darbininkai Privalo Apginti 
Savo Teises!

Jungtinių Valstijų darbininkai įrodė 
didžiausį nuoširdumą savo kraštui karo 
metu. Kada milionai darbininkų vaikų 
armijoj, laivyne, oriai vyne ir kitose ka
ro jėgų šakose kovėsi prieš brutalįšką 
hitlerizmą ir fašizmą itž žmonijos lais
vę; kada tūkstančiais mūšų sūnūs mirė 
už tai, kad darbo žmonija galėtų laimin
giau gyventi, tai namie darbininkai ir 
darbininkės sunkiai dirbo, gamino karo 
laimėjimui reikmenis ir atsisakė nuo 
fitteikų.

Karo laiku daugelio dalykų stokavo, 
pragyvenimo kainos lipo į kalną, darbo 
žmonėms darėsi vis suhkiau, bet darbi
ninkai vengė streikį, kad tik karas būtų 
laimėtas.

Tuo gi kartu turčiai susikrovė dar ne
girdėtus pelnus ir turtus. Jiems užsa
kymų buvo daug. Jierhs vyriausybė 
brangiai mokėjo už gaminamus karo 
reikmenis. Jie. krovėsi pelnus ir trynė 
rankas, kad susilaukė auksinės gadynės,

kad ir darbų daug, pelnai auga ir streikų 
nėra.

Bet karas pasibaigė. Gyvenimo reik
menys dar daugiau pabrango. Darbo 
žmonės yra priversti reikalauti ir algų 
pakėlimo. Kad sulyginus su pragyvenimo 
brangumu, tai CIO ir kitos unijos rei
kalauja pakelti algas ant 30%. Aišku, 
tas nepatinka turčiams. Milionieriai-ka- 
pitalistai daug pelnė karo metu, jie no
ri dar daugiau pelnyti dabar. Jų užsispy
rimas, nesiskaitymas su teisingais dar
bininkų reikalavimais atvedė prie dar
bininkų streikų. Streikuoja automobilių 
industrijos darbininkai. Milžiniška dB 
džiuma balsų nubalsavo už streiką plie
no darbininkai, jeigu jų reikalavimai ne
bus patenkinti. Prie streiko rengiasi ir 
kiti darbininkai, jeigu nebus sulygintos 
algos su pragyvenimo kainomis.

Buvo sušaukta Darbo ir Darbdavių 
Konferencija, kurioj dalyvavo kapitalis
tų, darbo unijų ir vyriausybės atstovai. 
CIO unijų prezidentas Philip Murray 
reikalavo įdėti į dienotvarkį algų pakė
limo klausimą. Kapitalistų atstovai su 
valdžios atstovų pritarimu atsisakje. Vis
kas kas jiems rūpėjo, tai kaip priversti 
darbininkus atsisakyti nuo streikų. Kon
ferencija nedavė pasekmių ir pakriko.

Tuojau po to prezidentas Trumanas 
padarė pasiūlymą tokioj dvasioj, kaip 
Gelžkelių Darbo Aktas, kuris faktiškai 
draudžia streikus. Šis prezidento Truma- 
no pasiūlymas labai patiko visiems tur
čiams ir jų spaudai. Jie su džiaugsmu 
sveikina Trumaną ir šaukia už tokį bi- 
lių. Jie žino tą faktą, kad gelžkeliečių 
algos yra dar mažesnės, kaip kitų dar
bininkų—dėka tam biliui. Jie žino, kad 
jeigu kongrese bus pravarytas Trumano 
pasiūlymas, tai Amerikos darbininkai 
nustos laisvių, teisių streikui, kurios 
darbininkų rankose yra vienatinis gink
las iškovoti geresnes darbo sąlygas ir 
žmoniškesnes algas. Jie žino, kad jeigu 
Trumano sumanymas bus pravarytas, 
tai bus išneštas mirties sprendimas prieš 
darbo unijas, prieš Amerikos žmonių de
mokratiją, prieš mūsų konstitucines tei
ses, kurios per tiek daug metų buvo iš
kovotos. Jie žino, kad jeigu Trumano pa
siūlymas bus įstatymu, tai Amerikos 
darbininkai atsidurs pietinių valstijų 
darbo žmonių vergiškoj , padėtyj, kur 
viešpatauja “overauzių” apsirengimas, 
kur darbininkų organizavimasis į unijas 
ir streikai skaitomi kriminališku prasi
kaltimu.

Prezidentas Trumanas reikalauja, kad 
automobilių industrijos darbininkai tuo
jau grįžtų į darbą, o plieno industrijos 
darbininkai pasiliktų darbe ir neitų į 
streiką. Prezidentas Trumanas pilniau
siai atsistojo kapitalistų pusėj, prieš A- 
merikos darbininkus, prieš mūsų demok
ratines laisves. Mr. Trumanas neva tą 
pamatuoja, kad reikalinga šalyj ramy
be, idant pravesti “rekonversijos” pla
ną. Bet kodėl tas daroma tik darbinin
kų lėšomis?

Prezidentas Trumanas vieną po kitam 
išstūmė velionio Roosevelto kabineto na
rius ir į jų vietą pasistatė iš pietin. vals
tijų ponus, kaip Mr. James Byrnes iš 
South Carolina, kur viešpatauja reakci
ja, kur iš 2,000,000 gyventojų laike pre
zidentinių rinkimų galėjo balsuoti tik 
10,000 turčių ir jų pakalikų.

Tai šie ponai paneigė prezidento Lin- 
colno iškovotas laisves pietų valstijų 
žmonėms! Jie priešingi demokratijai pas 
savę namie, o tos “demokratijos” vardu 

‘ kišasi į Chinijos, Indo-Chinijos, Indone
zijos, Irano, Balkanų ir kitų šalių rei
kalus. Tai jų politika sudaro pavojų pa
saulinei taikai ir metė Amerikos armiją 
ir karo jėgas Chinijoj į pagalbą reakci
jai prieš tos šalies žmones.

Tai šių žmonių įtakoj prezidentas Tru
manas. ir šį pasiūlymą padarė kongersui, 
kad. užduoti mirtiną smūgį Amerikos 
darbininkų unijoms, kad apginti kapita
listų streiklaužišką poziciją.

Tą pavojų gerai suprato CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos vadai ir nariai 
ir tuojau vieningai išstojo prieš Truma
no pasiūlymą. Prieš mirtiną pavojų 
jungiasi Amerikos darbininkai, įvairių 
unijų *nariai ir visi laisvę ir demokratiją 
mylinti piliečiai. Prieš reakcinę namie ir 
užsienio politiką turi pakilti visų pilie
čių, griausmingas protesto balsas.

Unijos ir įvairios organizacijos, susi
rinkimai ir pavieniai piliečiai tūri siųsti 
protestus prezidentui Trumhhui, kong- 
rėsmanams ir senatoriams. Lai kiekvie
nas senatorius, kongresmanas ir Tfūma- 

, no patarėjai jaučia ir žino, kad Ameri
kos demokratinė liaudis nepakęs reakci-

jis uoliai darbavosi lietuviš
kame judėjime, veikliai dir
bo Vilniai, rinkdamas jai iš 
biznierių skelbimus ir dien
raštį tvirtindamas; jis buvd 
vienas Vilnies steigėjų; jis 
buvo vienas vadovaujančių 
žmonių Čikagos lietuvių 
darbininkų judėjime. Po to 
jis buvo apgyvendintas tū
lam laikui Pittsburghe pa
dėti vietos pažangiesiems 
darbininkams jų veiklai su
tvirtinti. Ten jis darbuojasi 
Laisvei, Vilniai ir visam pa
žangiajam judėjimui... Be
veik visą savo Amerikoje 
gyvenimo laikotarpį Pr. 
Buknys praleido visuome
niškuose darbuose, — gyve
no ne tik sau, bet visiems.... 

k Šitaip buvo aiškinta.
Šaltai, visapusiškai 

pasvarstę, direktoriai nu
tarė kviesti Pr. Buknį Lais-
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Kariškiai, ateidami i viešbutį Governor Clinton, New 
Yorke, sustoja pasirašyti protestą prieš jo vedėjus dėl 
savininku atsisakymo susitarti su Hotel Trades Council 
(AFL). Net Valstijinė Darbo Santykių Taryba kaltino 
viešbučio viršenybe nedraugingume darbininkams. New 
Yorke didžiuma viešbučių yra priėmę kolektyvių de
rybų sistemą.

Jo 20-ties Metų Laisvėje Administratorįavimo Proga
Tai buvo 1925 metais. 

Tuometinis Laisvės admini
stratorius Juozas Alekšis 
(jau miręs) iš savo pareigiu 
pasitraukė ir direktorių ta
ryba privalėjo gauti tai vie
tai žmogų. Susirinkę posė- 
din, direktoriai laužė gal
vas': kur gauti naujas 
dienraščiui administrato
rius?

Mūsų dienraščiam—Lais
vei ir Vilniai — administra
toriai surasti nėra lengvas 
darbas, nes mūsų biznis nė 
tokis, kaip, sakysime, ang
liškų stambiųjų dienraščių, 
kurie savo manadžeriais 
samdo bet kokius žmones, 
išėjusius atitinkamas biznio 
mokyklas ir turinčius toje 
srityje gabumų ir prityri
mo. Viena, pas mus tokių 
žmonių iš viso nėra, o kita, 
mūsų dienraščiams reika
lingi manadžeriai su kito- J vės administratoriaus pa
le i o m i s kvalifikacijomis, reigoms eiti.
Mūsų manadžeris privalo, Nematomai prabėgo 20 
be kitko, turėti politinės meteli„ Per tą laiką Pr. 
apsvietos, pažinti lietuvišką Bukyns sąžiningai dirba 
rašybą, galįs pasakyti pra-i Laisvei. Nesigaili tie, kurie 
kalbą, mokąs sugyventi su jį sįū[§ jr tįej kurie jį kvie- 
žmonėmis”, suprasti mūsų tg- Nesigaili, spėju, nei 
judėjimą ir giliai jausti vi-;pats Buknys, apsiėmęs čia 
?U.®..mŪSU ^ud^ ^reika-.dirbti, gerai suprasdamas, 

kad jo darbas yra tinkamai 
visų laisviečių įvertinamas.

Žemaitis iš Papilės, vals
tietis gimimu, Pr. Buknys 
yra vienas mūsų tarpe retų 
žmonių. Atvyko jis šion ša
lin— į Connecticut valstiją, 

L-— kaip daugelis mūsų šių 
dienų darbuotojų, vos ga
lėdamas vardą ir pavardę 
pasirašyti; atvyko jaunas 
vaikinas ir čia, susiradęs 
darbo, pelnė duoną kasdie
ninę. Dirbdamas, jis mokė
si, lavinosi, tai vakarinėse 
mokyklose, tai pats per sa
ve iš knygų, iš laikraščių. 
Rimčiau ir atsidėjusiau jis 
per tūlą laiką lankė Čikago
je Hoffmano mokyklą, ku
rioje kadaise daug kitų lie
tuvių jaunų žmonių sėmėsi 
žinias.

Čikagoje ir Brooklyne 
veikė savitarpinio lavinimo
si politiniai rateliai, ku
riems Pr. Buknys taipgi 
priklausė ir spėjo gerokai į- 
šigyti visuomeniniais klau
simais žinių.

Organizuotan politiniu 
darbininkų judėjiman Pr. 
Buknys įstojo dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Buvo 
nariu LSS, visuomet stovė
damas kairią jame jos spar
ne.

Pr. Buknys moka gražiai 
lietuviškai rašyti ir gerai 
sakyti prakalbas: skambus, 
didelis jo Halsas, gera as
menybė. Plunksnai rudyti 
jis neleidžia. Rašo Laisvėje 
visokiais— dažniausiai laik
raščio medžiaginiais —klau
simais. Kai kada parašo ir 
Vilniai.

Sakyti kalbas vėliausiu 
laiku jis, tiesa, retai tesa
ko. Turėtų jį kas nors pak- 
niuždinti ir tam darbui.

Šiuo metu Pr. Buknys, 
beje, yra LDS Sveikatos ir 
Apšvietos Komiteto nariu.

Amžiaus Buknys, turi 
virš 50 metų.

Trumpai suėmus, tokis y- 
ra mūsų Pranas Buknys!

Į visą tai atsižvelgda
mi, dienraščio Laisvės ben
drovės direktoriai ir nuta
rė sūruošti kuklią sueigą,— 
bankietą,— Pr. Bukniui pa
gerbti.

lavimus, — jausti visą mū
sų visuomeninio gyvenimo 
pulsą!

PRANAS BUKNYS

(Paveikslas nutrauktas, 
kai jis pradėjo Laisvėje 
dirbti).

Toki žmonės neatsiranda 
kaip nors magiškai, pamo
jus ranka. Jie turi išsiauk
lėti, užsigrūdinti judėjimo 
eigoje, —- pasiruošti.

Administratoriaus parei
goms buvo pasiūlytas Pra
nas Buknys. Ne visi direk
toriai siūlymą priėmė en
tuziastiškai. “Kas tas Buk
nys?” “Ką mes žinome apie 
jį?” “Ar jis sugebės jam 
uždėtas pareigas atlikti?”

Toki klausimai pylėsi iš 
kai kurių direktorių burnų. 
Ir jų dėl to nebuvo galima 
kaltinti.

— Pr. Buknys, — buvo 
aiškinta jiems, — yra sava
mokslis darbininkas, kaip 
dauguma mūs. Kadaise jis 
buvo reinkautų biznyje 
partneriuose su kitais jau
nais vyrais, bet tai buvo 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Po to jis apsigyveno 
Čikagoje ir sunkiai dirbo 
reinkautų dirbtuvėje, pri
klausydamas ILGW unijai. 
Nors Buknys savo dirbtuvė
je buvo tik vienas lietuvis, 
tačiau jis įgijo tokį pasiti
kėjimą ten, kad darbininkai 
išrinko Buknį atstovauti 
juos miestavame unijos ko
mitete. Ten Pr. Buknys uo
liai darbavosi, stovėdamas 
kairią jame dar binink. spar
ne, .kovojančiame prieš li
nijos biurokratiją. Podraug
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nių suvaržymų! Lai prezidentas Truma
nas supranta, kad Amerikos buvę karei
viai, jūreiviai, marinai ir lakūnai, kurie 
taip nū 
fašizmo, to 
mokratijos

kovojo už sutriuškinimą 
us darbo žmonių ir de- 
nepakęfe reakcinių su-
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Laiškai iš Lietuvos
A. Mason iš New Haven, 

Conn., gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo sesers sūnaus Jono 
Masionio. Jis čia sekamai pa
duoda ištrauką, iš to laiško:

Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
savo sūnėno J. Masionio is 
Lazdijų valse. Jis aprašo apie 
tai, kaip naciai pagavo ir iš
vežė lietuvius vergiškiems 
darbams į Vokietiją. Aprašo 
ir kaip lietuviški nenaudėliai, 
parsidavę naciams, budeliavo 
Lietuvos žmones. Dėl jų ir 
mano sūnėnui teko pabuvoti 
vergijos darbuose. Bet va, tu
riu po ranka SLA organą Tė
vynę No. 47, kur špaltos il
giausios prirašyta. (Laiškas is 
Vokietijos.)

Laiško autorius A. Vaitke
vičius atbėgęs į Vokietiją kar
tu su nacių armija, kuomet 
buvo grūdami iš Lietuvos Rau
donosios Armijos. A. Vaitke
vičius, kaip matyt iš jo apra
šymo, taip pat buvo vokie
čiams parsidavęs, kaip (mano 
sūnėnas rašo) V. Petrauskas 
ir K. šciuka, o gal didesnis 
nusikaltėlis, kad nemiega, ner
vinasi iš baimės, o į Lietuvą 
bijosi grįžti. Net neatsako, 
kuomet Amerikos karininkai 
klausia, kodėl gi negrįžtat na
mo, ar gal kuo prasikaltot 
Lietuvoj ? Visko turi, visko tūf 
bėgliai pilni, bet Amerikos 
kryžiokai, vis būk siunčia 
jiems pagalbą. Veidmainystė, 
daugiau niekas, štai laiško tu
rinys :

Brangus Mano Dėde.L
Duodu Jumis žinot, kad ga
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apylinkėje. Mūsų kempę išva
davo amerikiečiai. O jau po 
3—4 savaičių mumis galėjo 
perduoti Sovietų Raudonajai 
Armijai, kurios pastangomis ir 
prie geros, rūpestingos prie
žiūros pasiekėm tėvynę. Kiek 
pailsėjus ligoninėj parvykau 
pas savo šeima, nuo kurios tie 
prakeikti rudi žvėrys naciai 
su pagalba lietuviškų nevido
nų mane buvo išplėšę ir atsky
rę. Dabar pailsėjęs namuose, 
kiek atgavęs spėkų, vėl pra
dedame darbuotis. Radau ap
griautus namus, nes mūšiai 
ėjo mūsų apylinkėj, bet gavau 
kiek paramos iš T. valdžios, 
ir pradedam atsigaut.

Naje, Dėde, parašysiu jums 
ir priežastį, kas padėjo mane 
ir kitus mano bendrus pagaut 
ir išvežti į prievolės darbus, 
naujos tvarkos budavoti, kaip 
naciai mums sakė. Dar prie 
švogerių Smetonos valdžios 
mūsų nuovadijoj tarnavo V. 
Petrauskas ir K. šciuka — po
licininkai. Juk Petrauską ga
li atsiminti, nes abudu kartu, 
dėde, augote, šie du policinin
kai pasižymėjo savo žiaurumu 
—Jjudeliuodami valstiečius 
p/ie švogerių valdžios. Tai vis 
1/uvo “Tėvynės Labui”. Bet 
Idaip užviešpatavo naciai, tai 
/uodu priėmė į vokiečių žan
darmeriją ir jie kotavojo žmo
nes be jokio pasigailėjimo, žy
mėtina, Petrauskas, kaipo vie
tinis gyventojas, iš vaikystės 
žinodamas visus kelius ir take
lius, krūmus ir viską, kas yra 
apylinkėj, tai viską sužinojęs 
pranešdavo naciams, kad žiau
rumu pralenkė ir pačius žiau

ri. š. m. Ačiū, kari nepamiršot I riausius rudus žvėris. Mes 
manęs ir mano šeimos. Klau- į buvome keli pasislėpę Rimie- 
siat, kaip mes gyvename, tai 
dar visi sveiki ir likome gyvi 
po karo ugnies ir nacių oku
pacijos priespaudos. Karas 
Europoje pasibaigė ir aš grį
žau iš katorginių verstinių dar
bų, kur buvau išvežtas į na
cinę Vokietiją. Ten išbuvau 
prie sunkiausių darbų 14 mėn.
Vos gyvas likau, bet visgi iš- ........ ........
laikiau tą neišpasakytą sunkų, į lietuviškieji, 
be laisvės, be maisto gyveni-be laisvės, be maisto gyveni- ■ kad dirba 
mą. Buvau kempėje Liegnitz i Labui”.

, Pargrįžęs 
rausko, nei

čio ežero krantuose, bet Pet
rauskas užvedė nacių būrius ir 
mus kelius suėmė, o J. Mer- 
kevičiuka ir St. Mosiuka vie
toj nušovė, nes jie bėgo. Ku
rie mokėjo gerai plaukti, tie 
nuplaukė nuo kranto toliau ir 
išliko gyvi ir nesuimti. Tai to
kius žiaurius pasielgimus darė 
netik naciai vokiškieji, bet ir 

Vis sakydavo, 
Naujos Tvarkos

neradau nei Pet-
ŠČiukos ir daugc- 

r-udiein
Tai nėra j o kis surpriziš 

kas pokylis, — tai viešas lio kitų, kurie dirbo 
pažmonys, kuris drauge pa- naciams, ne už pinigus, tik už 
gerbs ir parems pačią Lais- tas bevertes markes. Pasakojo
ve-Bankietas įvyks š. m.

kaimynai, kad visi tokie, arti
nantis Raudonajai Armijai

gruodžio 16 d. vakarą Am. ■ P.ri? Lietuvos, išvažiavo su na- 
Lietuvai Piliečių Khubo sa-j 
Įėję, Brooklyne.

Neabejoju, jog bankiete 
dalyvaus nemažas būrys 
Buknįo draugų ir draugių 
laisviečių.

R. Mizara.

varžymų namieje. Lai masinė piliečių 
protestų banga kartą ant visados paro
do prezidentui Trumanui, kad jis turi at
sisakyti remti saujelės turčių klasės rei
kalus prieš milžinišką šalies gyventojų 
daugumą — darbininkus ir darbininkės!

,ciais į vakarus; patys bėgo ir 
Įvertė kitus trauktis su jais. 
;Bet daug pasislėpė ir liko na
mie, o kurie buvo išvaryti, tai 
jau daug sugrįžta namo su
varginti. Kada nors sugrįš ar 
parveš tuos, kurie budeliavo 
mūsų kaimynus.

Kitą kartą parašysiu apie 
j jūsų brolius, o mano dėdės. 
Lauksime atsakymo su nekan
trumu.

Jūsų sūnėnas su šeima,
Jonas

Lazdijai, Rugp. 21, 1945

____ ____________
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KADA RUSAI BUVO GERI, O KADA
JIE PASIDARĖ “BURLIOKAI”?

FAKTAI Iš PRAEITIES
Lietuvių atžagareivių 

spaudoj, visose tose Naujie
nose, Drauge, Amerikoj, 
Darbininke, kupina niekšiš
kų šmeižtų rusų tautos ad
resu. Ji šiokia, tokia ir dar 
kitokia.

Bet buvo laikai, kada lie
tuviški atžagareiviai į pa
danges kėlė rusus. Tai bu
vo prie caro valdžios.

Pirmo Pasaulinio Karo 
pradžioj Dr. Basanavičius 
ir D. Malinauskas parašė 
tuomet paskilbusią Lietu
vių Deklaraciją. Žinoma, 
jie rašė ją varde “visos lie
tuvių tautos.” Deklaracija 
buvo paskelbta Vilniuje, 
rugpjūčio 4 d., 1914 m.

Štai kas toj deklaracijoj 
•asakyta:

“Didžiajai Rusijai užėjo 
dabar didžių, sunkybių me
tas. Visa Rusija virsta au
kų altoriumi... Artinasi 
valanda, kada gali įvykti ir 
seni lietuvių troškimai... 
Mes vėl petys į petį su rusų 
tauta, einam į vargingą ir 
sunkią kovą su kryžiuočių 
įpėdiniais, su besočiu, vi
sus ryjančiu germanizmu, 
kurs gręsia slavams.”

Matot, tada rusų tauta 
buvo gera, labai gera, nes 
tuomet Rusijoj buvo caro 
valdžia.

Martynas Yčas, kuris 
tuomet buvo Rusijos Dūmos 
(parlamento) nariu, sudė
jo ištikimybės jausmus ca
ro valdžiai. Žinoma, “varde 
lietuvių tautos.”

Jonas Šliupas 1914 metų 
pabaigoje rašė Tėvynėje 
(SLA organe), kad lietuvių 
būdas artimas rusų būdui, 
ir kad abidvi tautos suar
tėjo amžių eigoje.

Tėvynės N-ry 4,1915 me
tų, K. Norkus rašė:

- - - ... .

je laimės Rusija, tai tuomet 
susijungs Didžioji Lietuva 
su Mažąja (Prūsų) ir mes 
jausimės vaikais vienos mo
tinos, tik ne vieno tėvo.”

Lietuva, matote, turėjo 
būti laiminga po caro val
džios globa!

A. Balutis, kuris tuomet 
buvo chicagiškės Lietuvos 
redaktorius, galvą guldė už 
Rusiją ir rusų tautą. Jis 
smarkiai atakavo Prūsų 
Lietuvos rašytoją Vydūną, 

kuris priešinosi tokiam Lie
tuvos apvienijimui po caro 
globa ir kontrolėj

Čia surašytas citatas ir 
faktus niekas negali užgin-

Rašo L. Prūseika kitomis tautomis,

PHILADELPHIA, PAGrigaičiai ir jo plauko “so
cialistai” tursinasi klerika
lams. “Socialistiškas” gize
lis nepadarys baltu juodą 
klerikalizmo puodą.

Katalikams aš noriu pri
minti žodžius garsaus kovo
tojo už Airijos laisvę. Jo 
vardas Daniel O’Connell. 
Jis buvo katalikas. Štai ką 
jis visuomet sakydavo: “Re- 
ligijos iš Romos imkit, kiek 
tik norit, bet atmeskit Va
tikano politiką.”

Atmeskit klerikalų aki
plėšišką politiką! Atmeskit 
ir prisišliejusius prie kleri
kalų “socialistus”, nes tie 
gešeftmacheriai tik savo 
kromu rūpinasi.

rodydamas naudingumą pri
gulėti prie šios draugijos. Abu 
kalbėtojai ragino nepriklau
sančius prie LLD prisirašyti. 
Tad aš viena prirašiau tris 
naujus narius, šios draugės 
prisirašė prie LLD 10 kuopos: 
Mary Marcinkevičienė ir Ma
ry Kristoponienė. Abi draugės 
užsimokėjo už 1946 metus 
duokles. Margaret Cherkovs- 
ky prisirašė prie 149 kuopos. 
Man rodosi, kad ir kiti drau
gai gavo naujų narių.

Po prakalbų sekė antra da
lis koncerto. Drg. S. Kuzmic
kas iš Shenandoah, kaip ir vi
sada, 
pianu 
Kitas 
Wall 
navo
komiškų dainų publikai dabai 
patiko ir daug juoko pridarė.

Mes turėtume ir antrą to
kį parengimą greitoj ateityj 
surengti.

Aš nuo savęs ačiuoju komi
sijai už rūpestingą pasidarba
vimą, taip ir visiems progra
mos pildytojams.

P. Walantiene.

bedarbiams.
Linkiu greitai pasveikti.

Jonas Regenevičius.

Antradienį, gruodžio 4 d., 
mirė Adelė Butvilienė, kuri 
gyveno po 4620 E. Melrose 
Street. Jos kūnas bus pašar
votas namuose (virš minėtu 
antrašu) gruodžio 7 d..Laido
tu vės įvyks^gruodžio 8 d., 11 
vai. ryto, Oakland" kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Justiną, dvi dukteris ir 
sūnų. Ji buvo dienraščio Lais
vės skaitytoja ir rėmėja, taip
gi narė LLD ir LDS kuopų.

Draugui Butvilui ir jo šei
mai išreiškiame didelę užuo
jautą. ' Rep.

kiu su 
nuvertė carizmą ir įsteigė 
Tarybų (Sovietų) valdžią, 
tuomet klerikalai, smetoni- 
ninkai ir grigaitinio tipo 
socialdemokratai prapliupo 
apie kacapus ir burliokus. 
Kaip iš gausybės rago pasi
pylė prakeiksmai.

Kada visos tautos, didelės 
ir mažos, turi pilniausią 
kultūrinę ir tautinę laisvę 
Sovietų Sąjungoj; kada ge
riausi lietuvių tautos sūnūs 
ir dukros, titaniškomis pa
stangomis, kelia Lietuvą iš 
griuvėsių ir ruošia jai skais
čią ateitį, tai čia, Ameriko
je, tūli ilgaliežuviai pliovoji. 
apie kacapus ir burliokus.

Gerai įsitėmykit tą pama
tinį dalyką: Klerikalų poli
tika. praeityje buvo neprie- 
telišką Lietuvos laisvei. To
kia ji yra ir dabar. Tegul kaip karinį kriminalistą.

Gerai Pavyko Koncertas
Gruodžio 2 d. LLD 10 kuo

pa turėjo surengus koncertą, 
735 Fairmount Ave. Koncer
tas gerai pavyko, žmonių bu
vo pilna svetainė. Kiek teko 
patirti, tai atsilankiusieji bu
vo patenkinti koncertu ir pra
kalbomis.

Koncertą pradėjo rusų ba
lalaikų orkestrą. Labai gra
žiai pagriežė. šokikės taipgi 
puikiai pašoko ir publiką pri
juokino. Jaunuoliai lošė šok
dami.

Neatvykus Laisvės redakto
riui pasakyti prakalbą, tai 
kalbėjo Senas Vincas. Jis pa
sakė trumpą ir gerą prakal
bą apie Lietuvių Literatūros 
Draugijos gyvavimą ir jos nu
veiktus darbus per 30 metų. 
Antras buvo pakviestas pakal
bėti, tai J. Bekampis. Jis taip
gi pasakė gerą prakalbą, nu-

čyti. Lietuviški reakcinin
kai ir konservatoriai norė
jo, kad Lietuva būtų po 
Rusija, tik su autonomi
nėm teisėm.

Aartimiausi rusų cariz
mui buvo kunigai. Prelatas 
Dambrauskas (Jakštas) 
sugalvojo net formulą, kuri 
skelbė, kad lietuviai esą ca
ro valdžios burdingieriai.

Klerikalų žurnale Drau
gija (Nr. 5, 1910 metų) 
prelatas Dambrauskas ra
šė:

“Dabartinis Rusijos vals
tybės rūmų savininkas yra 
rusų tauta, o viršiausias tiį, 
rūmų užveizda yra Rusijos 
caras. Visos tautos, gyve
nančios šalip rusų, tame na
me, turi pildyti to aukš
čiausio užveizdos pastatytas 
sąlygas ir mokėt jam mo
kestį.”

Prelatas Dambrauskas 
glaudė prie savo širdies ir 
rusų tautą ir net rusų ca
rą.! O juk tokių kaip jis, ku
nigų tarpe, buvo labai 
daug.

Net tais laikais, kada ca
ro valdžia buvo uždraudus 
lietuvių spaudą, Tilžėj ėjęs 
kunigų laikraštis Tėvynės 
Sargas, nuolankiausia pasi
tursinęs caro valdžiai pa
reiškė :

“Sargiečiai (kuniginiai), 
o su jais ir visa konserva- 
tyviška lig kaulų, savo sme
genų Lietuva, pripažįsta 
ciesorių (carą) už tikrą 
valdovą ir nuo Rusijos ne
sirūpina skirtis.”

Kirviu neiškirsi, kas čia 
parašyta.

Kada 1905 metais Rusi
joj ir Lietuvoj kilo revoliu
cija prieš caro valdžią, Sei
nų vyskupijos valdytojas 
Antanavičius išleido aplin- 

Jeigu dabartinėje karė-1 kraštį, kuris buvo perskai- 
tytas visose bažnyčiose. Štai 

. ką jis liepė daryti prieš re- 
voliucijonierius, kovotojus 
su caro valdžia:

“Išduokite juos į vyriau-
• sybės rankas, nes tylėdami 
■ ir nieko neveikdami, tapsi

te dalininkais jų prasižen- 
girnų.”

Kunigas Laukaitis, 1913 
; metais, kalbėdamas Rusijos
• dūmoje (parlamente) išdi

džiai pasigyrė:
“Mes, Lietuvos kunigai, 

uoliai padėjome valdžiai 
malšinti sukilimą Lietu
voj.”

Taigi, kol buvo tironiška 
caro valdžia, klerikalai i r 
bendrai visi atžagareiviai 
gyrė, gynė ir tursinosi caro 
valdžiai. Ir rusų tauta tuo
met buvo geriausia.

Įsigilinkit į tą viską, kas 
viršuj parašyta. Tai kar
čios istorijos faktai. Jų ne
galima ištrinti. Juos nega
lima užmozoti.

Atsiminkit, kad po to, 
kada revoliucija nušlavė ca
ro valdžią, tie patys lietu
viški reakcininkai pakrypo 
prie kaizerinės Vokietijos. 
Vyskupas Karevičius, prela
tas Alšauskas, Gabrys tuoj 
pradėjo ieškoti vokiško ka
raliuko Lietuvai — ir buvo 
jau jį susiradę.

Dabartiniai klerikalų, va
dai — Balkūnai, Urbonavi
čiai, Šimučiai — yra kaip 
du lašai vandens panašūs 
Karevičiams, Antanavi- 
čiams, Dambrauskams, 
Yčams.

Kol buvo caro valdžia, jie 
pagatavi buvo ją išbučiuo
ti. Ir rusų tauta tuomet bu
vo jiems labai, labai gera.

Bet kada rusų tauta, sy-

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS

pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos Bendrovės ir 
Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausi o-J an. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi • valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo-

YAMASHITA NORI 
AUKŠČIAUSIO TEISMO
Washington. — Maniloje 

teisiamas japonų generolas 
Yamashita prašė, kad jį tei
stų Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas. Dabar a- 
merikonų karo teismas ve
da bylą prieš Yamashitą

Ra- 
ran-

Nusilaužė Ranka

Lapkričio 19 d. Bronė 
manau.sk įenė nusilaužė
ką. Ji dab/ir randasi namieje,
ant savo farmos, Almont, Pa.

Ramanauskienė yra Laisvės 
skaitytoja. Pirmiau ji buvo ge
ra darbuotoja progresyviam 
veikime. Prezidento llooverio 
laikais Ramanauskienė buvo 
išrinkta važiuoti i Washingto
ns reikalaut darbo ar duonos

puikiai padainavo. Jam 
akompanavo V. Wall, 

dainininkas buvo V. O. 
iš Wilkes-Barre. Sudai- 
labai gerai. Ypač pora

CONSOLIDATED EDISON PASKELBIA

NAUJAS Zemesnes-negu-bet-kada

ELEKTROS KAINAS

sutaupančias šeimininkams dar $2,552,000 per metus!

Kitos jūsų gyvenimo lėšos gal eina aukštyn. Bet 
elektros kaina vėl eina žemyn. Šis naujausias iš 
nupiginimų eilės numuša jums elektros lėšas na
mie iki žemiausio laipsnio mūsų istorijoj.

Dabartinis nupiginimas yra tiktai dalis 
numatomo metinio numušimo daugiau kaip 
$6,000,000 butams ir vartotojams apskritai. Ta
tai seka po mūsų Elektros Kompanijų susijun
gimo New Yorko Mieste.

Mūsų kostumeriai gyvenamuose namuose ga- 
I 

vo jau keturis stambius kainų nupiginimus nuo 
to laiko, kai mes įvedėme palaipsniui nupigina
mas kainas 1931 m. . Kaip to pasekmė, jie sumo
ka $29,000,000 mažiau (30 nuošimčių mažiau!) 
per metus už elektrą, kurią dabar sunaudoja, ne
gu jie būtų sumokėję buvusiomis pirm, to laiko 
kainomis. . . s . • . .

• Čia yra keletas pavyzdžių, a ką tos žemos kai
nos suteikia vidutiniams namams. Vieno cento 
vertės elektra:

Žibina 100-wattų lempą

groja radiją

apkepina 32 riekutes

2 valandas,

4 valandas ir 26 minutes,

jūsų vacuum valytuvą per 30

duonos, varo

minučių.

Štai NAUJOS DVI-MĖNESINĖS žemyn-einančios 
elektrai kainos naminiam vartojimui

(Veikmėje nuo Lapkričio 2, 1945)

Pirmosios 20 kw. vai. @ $1.50
(Minimum iiz du mėnesiu dabar $1.50

vietoj $1.80)

Kitos 80 kw. vai.

D
Visa

80
70 

srovė po to

5c. už
4c. ”
3c. ”
2c. ”

kw. vai.

• Kuo daugiau elektros jūs sunaudojate, tuo 
žemesnė kaina jos vienetui. Taigi laisvai ją nau
dokite, kad džiaugtumėtės geresniu gyvenimu 
namie. O labiausiai žiūrėkite, kad jūsų namuose 
būtų taupąs akis šviesos gausos patogumas.
Šis naujausias nupiginimas yra vis įrodymas 
mūsų tikslo:

KrT suteikti geriausią aptarnavimą 
žemiausiomis galimomis kainomis

* Butams.

PIRKITE PERGALES BONUS IR PADEKITE UŽBAIGTI D A R B £

manau.sk
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Atkuriama Klaipėdos Maisto 

Pramonė

čia vis labiau auga pramo
nės įmonių skaičius. Neseniai 
pradėjo veikti dar 2 naujos 
kepyklos, kurių viena bus iš
plėsta, ir tokiu būdu kasdien 
bus iškepama 13 tonų duonos 
daugiau, negu ligi šiol. Spar
čiais tempais atstatomi Klai
pėdos malūnai.

3 miesto konditeriniai fab
rikai sujungiami į vieną. Tai 
duos galimybę pagaminti per 
1 pamainą 1 toną skirtingų 
rūšių saldainių vietoj dabar 
pagaminamų 250 kg.

Be to, baigiami riebalu ir 
muilo fabrikų atstatymo dar
bai. Šie fabrikai pradės veikti 
spalio 1 d. Alaus daryklos iš
leis po 10,000 litrų alaus per 
pamainą.

Rokiškis

— Rokiškio I-sios MTS vyr. 
mechanikas S. Šimėnas ir bri
gadininkas P. Liūgą ruošia 10 
naujų traktorininkų. Mažaže
mių valstiečių sūnūs J. Putriū- 
nas ir F. Kandziorka per du 
mėnesius išmoko traktorininko 
darbo ir savo traktoriais jau 
aria valstiečių žemę.

— Rokiškyje buvo sureng
tos šachmatininkų pirmenybės. 
Pirmą vietą užėmė Andruške- 
vičius, surinkęs 9,5 taško iš 
12 galimų. Antra vieta atite
ko Mišeikiui, surinkusiam 7 
taškus.

I

t »

Gausus Derlius Biržų Apskr 
Laukuose

metu vasaro- 
čia įvykdytas

nuimti .100'J., 
linus ir kasti

Ketvirtadienis. Ctruod, 6, 194#
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LatarA—Liberty, Lithuanian Daily

sekimą turėjo liaudies dainos 
“tlntytė”, “Melnikas’, “šė
riau žirgelį”, “Tėvas su moti
na savo . . .” ir kt. Gausiais 
plojimais buvo lydimi ir, pu
blikai reikalaujant, visur kar
tojami liaudies šokiai, “Len
ciūgėlis” ir “Oželis”. Didelį 
pasisekimą turėjo ir komp. J. 
Švedo rapsodija senoviniams 
liaudies instrumentams “Klo
niu aidai”, v

Dalį koncertų pravedė An
samblio meno vadovas Lietu
vos TSR nusipelnęs meno vei
kėjas komp. švedas, kitą dalį 
— chormeisteris drg. V. Le- 
parskas.

Supažindinus Aukštaitiją su 
Liaudies Ansambliu, gera bū
tų,, jei dabar šis reprezentą-

. ernis! mūsų respublikos meno
iau Iai [ kolektyvas aplankytų su gaš-

— Šiaulių medžio apdirbi- trolėmis Klaipėdos kraštą ir 
mo kombinato darbininkai, at- Žemaitiją, 
siliepdami į Vilniaus Miškų; ---------
Urėdijos ir Kazlų Rūdos lent-1 Vilniaus Miesto Gydytojai 
piūvės “Eglė” darbininkų krei-: Dirba
pimąsi, įsijungė į soclenkty-1 
nes Pergalės garbei.

— Bačiūnų durpyno darbi
ninkai durpių kasimo planą 
įvykdė 100%. Ypač pasižymė
jo savo sąžiningu darbu dar
bininkai Levickas, Klimans- 
kis, Jokūbaitis ir Mendelis.

— Nuo rugsėjo 15 d. pra
dės veikti geležinkelininkų mo 
kykla gervežių mašinistams ir 
jų padėjėjams, garvežių ir va
gonų remonto meisteriams, 
elektrikams ir kitiems specia
listams paruošti.

Neseniai Sveikatos Apsau
gos Liaudies Komisariato pa
talpose įvyko Vilniaus mjesto 
medicinos gydytojų draugias 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 80 gydytojų, jų tarpe 

[dalis Vilniaus įgulos karo gy-

Savo iškabose reikšdami protestą prieš svetimųjų 
priespaudą ir pastojimą indonezams kelio laisvėn, 177 
indonezai jūrininkai išėjo iš darbo nuo Holandijos lai
vų. Jie pasirenka geriau skursti be darbo, negu gaben
ti ginklus prieš §avo žmones. Išėjo iš laivų ir pasidavė 
imigracijos viršininkams, New Yorke. Jeigu deportuos, 
jiems gręsia kalėjimas kaipo priešams Holandijos val
dymo jų šalies.

HARTFORD, CONN
Biržų apskrityje javai pri

noksta kiek vėliau nei Rytų 
Lietuvoje, šiuo 
jaus nuėmimas 
60%.

žiemkenčiai 
Pradėta rauti
bulves, kurios čia šiais metais 
ypač gražiai užderėjo.

Apskrityje yra 86 kuliamo
sios mašinos, kurių 10 pilnoje 
tvarkoje ir dabar kulia. Ki
toms 76 kuliamosioms maši
noms trūksta kai kurių dalių.
Jas manoma greitu laiku įsi- Kėdainiai 
gyti ir paleisti mašinas dar
ban.

Nors kuliamosioms maši
noms gauta iš žemės ūkio 
Liaudies • Komisariato pasky
ra žibalui, bet Biržų apkoop- 
sąjunga iki šio laiko to žiba
lo gauti nepasirūpino. Tai 
trukdo ir užtęsia derliaus nu
ėmimą.

Biržų apskrities vykdomojo 
komiteto žemės ūkio skyriaus 
vedėja Lietu vos TSR Aukš
čiausiosios. Tarybos narys drg. 
M. Kutraitė energingai ir pla
ningai tvarko savo apskrities 
žemės ūkį, ir gausios Biržų 
apskr. raudonosios gurguolės, 
pristatančios duoną, gali būti 
pavyzdžiu kitoms apskritims.

— Krakių valsčiaus kom
jaunimo organizatorius drg. 
Šimbrotas suorganizavo iš 
komjaunuolių brigadą, kuri 
aktyviai dalyvauja privalomų 
pristatymų vykdymo kampa
nijoje.

Liaudies Ansamblis Grižo Iš 
Gastrolių

'Lietuvos TSR Valstybinis 
Liaudies Ansamblis grįžo į 
Vilnių iš gastrolių po Aukš
taitiją. Gastrolės vyko Ukmer
gės, Utenos, Panevėžio ir Bir
žų apskrityse, kuriose sureng
ta apie 20 koncertų. Visi tie 
koncertai vietos gyventojų bu
vo su džiaugsmu sutinkami ir 
šiltai įvertinami. Didelį pasi-

Susirinkusieji gydytojai su 
dideliu susidomėjimu išklausė 
drg. Kogano pranešimą apie 
vieną ypatingą tuberkuliozi
nio ligonio pagijimą, doc. ln- 
drašiaus — apie autoterapines 
organizmo reakcijas ir dr. Le
vine — apie sulfanylamydų 
šalutinius veiksmus. Dalyviai 
gyvai dalyvavo diskusijose ir 
pasidalino savo patyrimais to
se srityse.

Gerai pavyko Du Dideli 
Parengimai

Lapkričio 11 įvyko spaudos 
parengimas Laisvės Choro 
Svetainėje, žmonių prisirinko 

pilnutė salė. Ir visi 
ir draugiškai besikal- 
praleido smagų vaka- 
muzikos ir skanių vai-

beveik 
gražiai 
bedami 
ra prie
gių ir gėrimų. Buvo svečių net 
ir iš Elizabeth, N. J., Water
bury ir kitų miestų. Drg. C. 
Meškauskas iš Elizabeth lai
mėjo karo Bond $25 vertės. 
War Saving Stamps vert. $5 
laimėjo No. 1033, Byron J. 
Stpeter, 271 Wethersfield avė., 
Hartfordo mieste. Atskaitos 
dar nebuvo, bet nužiūrima, 
kad liks gražaus pelno. Vė
liaus bus paskelbta aukotojų 

: pavardės.
Antras parengimas gerai

Profesinių Sąjungų Centro Ta
rybos Klubas

* Vilnius, šiomis dienomis Vil
niuje atidaromas Lietuvos PS 
CT Centraįinis klubas.

Prie klubo veiks sporto ir 
lekcijų salės, steigiami poilsio [ 
kambariai su stalo žaidimais. | .
Suorganizuota, biblioteka skai- .^!.S±
tykia, turinti 8,000 tomų kny
gų-

Be to, prie klubo veiks me-; 
no mėgėjų rateliai, kuriems 
vadovaus liaudies kūrybos na
mų darbuotojai. i'

Viskas puikiai sekasi 

čia man pas GI

Sako HELEN ALEX IŠ BAYONNE

turėk't6 5aU P-tovų darbą pas GI. Uždirbkite gerus pinigus, 
gražio gerys l&*kus ir prisiruoškite linksmai, užtikrintai ateičiai, 

aplinkybėse, darbu jūs būsite pasitenkinusios.

skatinimo 
/akacijos su ALGA 
įmokamos 
PENSUOS 
MUZIKA WMS 
DVOKTO -- 
pasilinksmino

dirbai^
VEH^^AI

koncertai, atsibuvęs 18 d. lap
kričio, Am. Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salėj, šį kartą Laisvės 
Choras davė nepaprastai gra
žų ir išimtinai vien tik lietu- 

j viškų artistų dainininkų kon- 
i certą. Kaip po koncerto žmo- 
' nės išąjreiškė savo pasitenki
nimą, tai iš to išsireiškimo ga

ilimą sakyti, kad tokių kon- 
I certų mūsų publika jau seniai 
buvo nemačius, negirdėjus. 

I Koncertas buvo meniškai gra
žus ir įvairtis. Pirmininkui W. 
Brazauskui pirmu kartu išėjus 
ant estrados visi ramiai nuti
lo ir laukė, kada jis paaiškins 
kolkios žvaigždės pildys pro-' 
gramą.

Pirmiausiai sudainavo Lais
vės Choras Amerikos ir Lie-

tuvos himnus ir “Draugai į Ko
va”. 4-

Paskui pasirodė duetas Vil
ma Hallis ir veteranas Kari 
Kiškiunas; sudainavo tą gra
žią liaudies dainelę “Palau
kėj”. Tas publikai labai pati
ko, ir jiedu buvo iššaukti an
tru kartu. Vėliaus pasirodo 
jauna gitara skambinanti ra
dio dainininkė Elaine Kupchu- 
nas (the only Cow girl) ; gra
žiai sudainavo 3 daineles. 
Gertrude UI is k as klausytojams 
gerai patiko su savo žavėjan- 
čiu balsu i 
Klausytojus 
traukė prie 
bet malonus 
pasirodo A. 
noras. Jo balsas 
stiprus. Publikai tas matyt la
bai patiko. Sudainavęs kelias 
tinkamas dainas, prapuolė nuo 
scenos. Publika reikalauja 
daugiaus dainų. Pirmininkas 
paaiškina, kad tai ne pasku
tinis jo pasirodymas. Vėliaus 
bus daugiaus. Perstatoma Bro
nė Rasimavičiutė ir tuojaus 
jau pasigii’sta delnų plojimas. 
Bronė sudainuoja 3 dainas ir 
tos publikai labai patiko. Ne
nori ją paleisti nuo estrados.

Po to buvo padaryta per
trauka 10 minučių. Po per
traukos pakilus uždangai sce
noje pasirodo Laisvės Choro 
oktetas, vadovaujant Marytei 
Baltulionaitei. Pianu akompa
nuoja Marytė Karpin (Karpin- 
skaitė.) Danuoja “Kur Bėga 
Šešupė”. Merginos vienos sėdi 
tarpe žalių eglučių, kitos sto
vi. Vyrai stovi. Sudainavo pa

ir gražia išvaizda.
lyg ii' traukte 

s savęs neaukštas, 
sopranas. Po to 
Vasiliauskas, te- 

aukštas ir

Worcester, Mass.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
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sėtinai gerai. Paskiau sekė 
vyrų grupė. Savo smarkiomis 
dainomis vyrai atliko savo pa
reigą labai tinkamai. Paskiaus 
vėl visi artistai iš eilės pasiro
dė scenoje su gražiomis daino
mis ir tinkamais nudavimais. 
Laisvės Chorui po vadovybe 
M. Baltulionaitės teko užbaig
ti su keliomis dainomis šitą 
meniškai turtingą koncertą.

Kas link solistų, tai norisi 
pasakyti, kad visi atliko savo 
pareigas labai gerai ir publi
ka už tai juos karštai pasvei
kino delnų plojimu. Bronė Ra
simavičiutė žymiai pažengusi 
pirmyn dainos srytyj. G. dis
kas taipgi išaugusi į puikią so
listę. Malonu pamatyti, kad 
jaunos lietuvaitės neatsilieka 
meniškai, kaip‘tai dainoj, mu
zikoje nuo kitų tautų meninin
ku, v

Baigė Slaugės Mokslą

Kelios savaitės atgal Jenie 
Gailen (Gailiunas) iš Windsor, 
sėkmingai užbaigė 3 metų 
slaugės mokslą. Per tris metus 
mažai ji tegalėjo pamatyti sa
vo tėvelius, nes jinai mokinosi 
Gilberts Hospital, Gloucester, 
Mass.

Draugai Gailiunai yra labai 
draugiški ir progresyviai žmo
nės. Skaito dienraštį “Laisvę” 
ir visados remia demokratišką 
žmonių judėjimą. Girdėjau, 
kad jinai jau gavo darbą pas 
privatišką daktarą. Laimingo 
tau, Jenie, pasisekimo tavo 
profesijoj.

Meno Mylėtojas

Vieša Padėka

širdingai dėkoju Aido Cho
rui už suteiktą dėl manęs fi
nansinę paramą. Aido, Choras 
buvo surengęs vakarienę ir 
paskyrė visą pelną>dėl manęs 
sergančio. Jau bus 18 mėne
sių, kaip sergu. Draugai cho
ristai, jūs man labai daug pa
gelbėjo! ir aš tuomi labai 
džiaugiuosi ir už tai jums dar 
kartą ačiū.

Taipgi ačiū visiems daini
ninkams ir solistams, kurie 
pildė to vakaro programą. 
Taipgi Choro mokytojai Jo- 
sephinai Karsokienei ir vi
siems tiems draugams, kurie 
ar kurios aukavo maistą. 
Taipgi Sūnų Draugijai už sve
tainę ir visoms gaspadinėms ir 
veiterkoms ir visiems atsilan
kiusiems svečiams. Dėkoju vi
siems.

Draugiškai,
Buvęs per ilgus metus 
Aido Choro narys, 
Walter J. Tumanis.

F s

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

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

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Helen yra raštininkė Išmokėjimų Department*. Ji yra 

GI nuo balandžio 1943. Helen sako: “Aš turiu puikų 
bosą. Aš mjhu merginas, su kuriom dirbu ši Ane depart- 

darbas jra įdomus. Aš gaunu vakaeijas su al
ga ir apmokama už šventes. Viskas man išėjo gražiai 
pas GI.“

atykite ant Stoties WAAT 10:05 PM kiekvieną

4, pradedant pirmadieniu ir baigiant šeštadieniu 
del GI Programos, su įvairiais margumynais.

WIIV»W1fWW»WIWIWIR MMMMMMMMMMM,

stogę ar Namų Šingellavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y, 

Telefonas EVergreen 4-0753.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J. Lietuvių Kuro Kompanija

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.
M DM

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Telef. HUmboldt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

I
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SUSTATYTOMS
Uždirba geras algas nuo pradžios 

Greiti Pakilimai

MAŠINŲ OPERATORĖS
Abiem dienų ir naktų štabams 

Pastovi Algų Skalė

MOKINES
Su 2 metų High School 

Gerai apmokama mokinantis

Patyrimo nereikia 
nė prie vieno iš tą darbą

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

- —SS INSTRUMENT corp.
DU0k- VENUE ELIZABETH, N. J

Daugiau Negu Padėką! Pirkime Pergalės Bonus!
(284)

riTiTiTivrT

9 LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

►◄□H
1113 Mt. Vernon Si

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

■ f*
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Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST. BROOKLYN. N.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti bu Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDM

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV 4-869?

459 GRAND ST.
(Skersa! nuo Republic Teatro)

1
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CIO GALVA MURRAY SMERKIA PREZ. 
TRUMANO SUMANYMU PRIEŠ UNIJAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
greitai išleista įstatymai, 
kurie panaikino taksus nuo 
didžiausių pelnų (viršpel
nių), taip kad fabrikantai 
galėtų juo daugiau prisi
grobti.

FABRIKANTŲ SĖDĖJI
MO STREIKAS

“šalies valdžia, be jokio 
papeikimo iš savo pusės, 
pakenčia fabrikantų sėdėji
mo streikus. Jūs negaunate 
radijų, skalbiamųjų mašinų, 
kūdikiams apatinių drabu
žių ir kitų reikmenų. Ko
dėl? Ne dėl streikų. Nes to
se pramonėse nėra streikų. 
Jūs negaunate tų reikmenų 
tik todėl, kad fabrikantai 
tyčia negamina jų arba su
laiko juos nuo rinkų šie
met.

“Kaip jau pažymėjau, ša
lies valdžia labai duosniai 
panaikino viršpelnių taksus, 
pradedant nuo 1946 m. sau
sio 1 d.

“Jeigu kompanija parda
vinėja savo dirbinius šie
met, ji turi mokėt 85 nuo
šimčius ir pusę taksų už 
kiekvieną pelno dolerį. Bet 
nuo ateinančių metų pra
džios didieji taksai numušti 
fabrikantam iki 38 nuošim
čių iš viso. Štai kodėl kom
panijos (vesdamos sėdėjimo 
streiką) negamina bei ne
pardavinėja dirbinių — at- 
sižiūrėdamos į taksų numu- 
šimą nuo naujų metų, jos 
laukia 62 nuošimčių gryno 
pelno iš kiekvieno dolerio 
vietoj puspenkiolikto nuo
šimčio pelno iki naujų me
tų.

“Fabrikantai atsisakė nuo

kolektyvių (bendrų) derybų 
su darbininkais automobilių 
ir plieno pramonėse. Fede- 
ralė valdžia su vergišku 
bailumu nusileido fabrikan
tų nachališkumui.

“Kodėl darbo departmen- 
to sekretorius ir preziden
tas nesistengė suvest Gene
ral Motors Korporaciją ir 
Jungt. Valstijų plieno Kor
poraciją j bendras derybas 
su unija?

“Vietoj to prezidentas rei
kalauja išleisti įstatymą, 
kurio tikslas tegali būti 
tik vienas — nusilpnint dar
bo unijas — apkapot laisvų 
žmonių teisę susilaikyti nuo 
darbo, kuomet jie nuspren
džia susilaikyti.”

AzerbaidžanjO Žmonės Smer
kia ironišką Priespaudą
Maskva. — Iraniškame 

Azerbaidžane darbininkai; 
valstiečiai ir įvairių klasių 
žmonės suruošė masinius 
susirinkimus. Juose žmonės 
smerkė Trano valdovus kaip 
demokratinio judėjimo per
sekiotojus ir reikalavo ar
timesnių ryšių su Sovietų 
Sąjunga.

Kaltina Kapitoną už 
Šarvuotlaivio Žuvimą

Washington. — Karinis 
laivyno teismas kaltina C. 
B. McVay; sako, per jo ap
sileidimą žuvo šarvuotlaivis 
Indianapolis su 880 jūreivių 
praeitą liepos mėnesį ties 

Bet kodėl tas 
tai 

dar ir šiandien neišaiškinta.

Filipinais, 
šarvuotlaivis nuskendo,

mūsų kultorinis centras
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta serų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomene turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Salė
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti serų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną Šerą.
Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-3043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) *

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

KELIAS Į VIENĄ AMERIKĄ
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Ot, talentas. “Aš bile kada galiu gauti darbą pas 
Edgar Bergen..

Palestinoj Anglai Palaiko 
{statymus prieš Žydus

Washington. — Palestina 
dabar yra vienintelis kraš
tas, kur tebeveikia įstaty
mai prieš žydus; tai anglų 
įstatymai, — sako du kong- 
resmanai ir šeši ameriki
niai rašytojai savo pareiški
me prieš Anglijos politiką 
Palestinoje.

PRANEŠIMAI
I
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EASTdN, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 9 d., 2 vai. dieną, V. J. 
Stankaus barzdaskutykloje, ant Wal
nut St. Malonėkite būti laiku, nes 
bus kp. valdybos išduotas metinis 
raportas. Taipgi išgirsime raportą 
delegatų iš 2-ro Am. Liet. Dem. 
Suvažiavimo. Sekr. (284-285)

ELIZABEtHV N. J.
Gruodžio 9 d., elizabethiečiai susi

rinkite po 408 Court St., LDP Kliu
be, 3- vai. dieną. Bus išduotas rapor
tas iš Liet. Dem Suvažiavimo, įvy
kusio Pittsburghe. Po raporto bus 
klausimai ir diskusijos, prašome vi
sus dalyvauti laiku. Delegatas.

(284-285)

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 9 d., 2 vai. dieną; Drau

gijų delegatai išduos raportus iš 2-ro 
Liet. Dem. Suvažiavimo, {vykusio 
Pittsburghe, lapkr. 23-24 dd. Po ra
portų bus turkės vakariene. Rengia 
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom., Ro
chester skyr. Kviečiame išgirsti ra
portus, dalyvauti vakarienėje ’ ir su 
tuomi paremti Lietuvos žmones.
Komisija . (284-285)

PHILADELPHIA, PA.
10 kp. metinis susirinki- 
gruodžio 9 d., 7 v. v., 735 

Avė. Dalyvaukite visi, 
knygą, taipgi bus išduo-

ALDLD 
mas {vyks 
Fairmount 
pasiimkite 
tas raportas iš Demokratinio Suva
žiavimo, kuris {vyko Pittsburghe.
J. Šmitienė. (284-285)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

9 ą gruodžio, pas E. Geležauskicnę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taip pat 
išgirsite delegato raportą iš Liet. 
Dem. Suvažiavimo. P. Šlekaitis, sekr.

I (284-285) ’ Į

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juzės Paplauskaitės, po 

vyru Pigagienė. Iš Lietuvos kilusi 
iš Vartalakių kaimo, Nedzingės 
valsčiaus, Alytaus apskr. Prašau jos, 
arba kas ją žinote parašyti jos še
riai šiuo antršu: Antosė Jakubaučiūr 
tė, Calle Grecia, N 3324. V. L. Cerro, 
R. O. Uruguay. (282-284)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
; BROOKLYN, JN. Y. 
! Tel. ŠT. 2-8342

(
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Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. priešmetinis susirinki
mas {vyks gruodžio 9 d., 3 vai. die
ną, 735 Fairmount Ave. Prašome na
rius dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba 1946 metams. Po susirinki
mo turėsime labai svarbias diskusi
jas, kurios bus žingeidu kiekvienam 
išgirsti. Vėliau, gaspadinės patar
naus užkandžiais, lietuviško midu- 
čio, šalto alaus ir kitokiais gėrimais. 
Kviečiame ir nenarius dalyvauti, 
prašome įsitemyti dieną. — Kuopos 
Valdyba. ,(283-284)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas {vyks 

7 d. gruodžio, 8 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašome narius dalyvauti, 
nes turime naujų knygų atiduoti 
nariam, taipgi bus išduota raportas 
iš Liet. Demokratų 2-ro Suvažiavi
mo. — A. Jocis. (283-284)

BALTIMORE, MD.
Suvienytas Komitetas, Lietuvių, 

Rusų ir Ukrainų Organizacijų, ren
gia Filmų Vakarą. Liet, salėje, 851 
Hollins St. Įvyks gruodžio 9 d., 7:30 
v. v. Bus rodoma 3 filmos — Raudo
nos Tankos sovietinė filmą; Iš
laisvinimas Vilniaus, Lietuvos Sosti
nės ir lietuviška komedija, “Kupro
tas Oželis,” muzikale, spalvota filmą. 
Kviečiame visus dalyvauti, pamatyti 
šias gražias filmas, nes nebus progos 
kitą sykį pamatyti.

Kom. S. Raymond. (284-285)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas {vyks 

gruodžio 9 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi
liečių 
nariai 
kimo.

Kliube, 631 Walnut St. Visi 
malonėkite dalyvauti suslrin- 

Evelyn Farion, Sekr. 
(284-285)

HARRISON-KEARNY,
ALDLD 136 kp. rengia

bas, gruodžio 9 d., 3 vai. dieną., Liet. 
Piliečių Kl. salėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearny. Kalbės Jonas Gasiūnas iš 
Brooklyn, N. Y., Lietuvos ir abel- 
nai pasauliniais klausimais. Taipgi 
kalbės dr. J. J. Kaškiausčius iš New- 
arko, sveikatos klausimais. Įžanga 
veltui. Tad kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, išgirsti {domias 
žinias apie Lietuvą ir apie sveikatą. 
Kom. (284-285)

N. J. 
prakal-

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 9 d., 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. salėje. Draugai, bus 
balsavimas į LLD Centro Valdybą 
1946 metams, taipgi 
mokėti duokles 1946 
sau visų dalyvauti.
J. M. Lukas, sekr.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus susi

rinkimas įvyks gruodžio . 7 d., Liet, 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v.

Šis susirinkimas bus priešmetinis, 
kuriame bus renkamas Moterų Sky
riaus komitetai 1946 metams. Tąipgi 
bus išklaustas raportas iš atsibuvu
sio Demokratinio Lietuvių Suvažia
vimo. Tai matote, yra svarbu visoms 
draugėms dalyvauti šiame susirin
kime. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. O. Girnienė, sekr.

(284-285)

(284-285)

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas i ,

411 Grand St. Brooklyn

■ 7 •

Ką tik išleista įdomi knyga, 
“One Nation” — viena tauta, 
kuri mūsų ištikimumo prisiego- 
je reiškia “laisvę ir teisybę vi
siems žmonėms.” Autoriai tos 
knygos yra Wallace Stegner, 
gerai žinomas rašytojas, ir re
daktoriai žurnalo “Look”. 
Daugiau kaip 300 fotografijų 
ir apie šešiasdešimt puslapių 
nupiešia Amerikos rasines ir 
tikybines grupes. Aprašymas 
susideda iš dviejų dalių. Vie
na parodo, kaip neapykanta 
lietė aštuonias grupes; kita 
dalis parodo, kaip.amerikie
čiai pradeda įgyvendinti 
“laisvę ir teisybę visiems”.

Gauti medžiagą, p. Stegner 
ir fotografas Look žurnalo ke
liavo ir studijavo vienerius me
tus laiko visose valstijose ir 
daly Meksikos. Jie rinko senas 
fotografijas ir jie patys foto
grafavo, ką matė. Jų knyga 
ne tik parodo diskriminacijos 
žymes, bet perstato mažumų 
grupes, kaipo pripažintus na
rius apylinkių, įvertindami sa
vo kultūrą ir praeitį ir kaip jie 
prisideda prie Amerikos gyve
nimo.

Šie tyrinėtojai pasirinko stu
dijuoti tas grupes, kurios skai
tomos arba priverstos būti 
“skirtingos” arba žemesnes 
vienu būdu arba kitu — Pa- 
cifiko rases (filipmus, japo- 
nus-amerikiečius, kiniečius), 
meksikiečius, Amerikos indi
jonus, negrus.

Du skyriai aprašo tuos, ku
rie diskriminuojami dėlei tikė
jimo — žydus ir katalikus.

Šios astuonios grupės suda
ro didžiumą S u v. Valstijų 
žmonių.

žiūrėkim, ką “One Nation” 
rašo apie meksikiečius. Ma
žiau apie juos žinoma, negu 
bet kurią kitą mažumų grupę. 
Nekurtos skaitlinės sako, kad 
jų čia yra apie 3,500,000. Dau
gelis iš jų yra ilgamečiai pi
liečiai. Bet dauguma yra imi
grantai arba vaikai imigran
tų. Cenzas skaito juos baltais, 
bet apylinkės ne.

“One Nation” trims paveiks
lais ir aprašymais perstato 
meksikiečius. Vienas liečia 
tuos meksikiečius, kurie atvy
ko į Su v. Valstijas iš savo ša
lies dirbti laukuose; kitas is
panus, kurie yra ainiai ispanų 
kolonistų iš šiaurės vakarų ir 
kurie čia gyveno prieš atvyki
mą pilgrimų. Trečias liečia 
jaunus amerikiečius meksikie
čių kilmės iš Los Angeles, Ca
lifornia. Prieš kelis metus šie 
jaunieji buvo plačiai aprašo
mi, kaipo “baby gangsters” ir 
“zoot-suited knife wielders”. 
Social service darbininkai, ku
rie juos geriausia pažįsta, ran
da, kad jie tiki paprasti jauni 
žmonės, tarpe senoviškų mę)<-

sikiečių papročių ir Amej-ikos 
pasaulio, kuris atsisakė juos 
priimti. Los Angeles Youth 
Council jiems įsteigė sporto 
ir šokių klubus. Karas jiems 
davė kitą progą, Fair Employ
ment Practice Committee ge
resnius darbus, arm ja •išlavi
nimą.

Fotografijos “One Nation” 
parodo jaunus meksikiečius jų 
prastose gyvenimo vietose, pa
rodo būrelius susirinkusių ‘prie 
kampų, prie krautuvių, nes ki
tose vietose nebuvo priimti. 
Kitoje vietoje knygelėje 
tome šiuos meksikiečius 
rant naudingus darbus, 
naujų amatų, uniformose
šalies, del kurios jie kovojo 
ir mirė.

Aprašymas apie Amerikos 
Indijonus parodo, kad jų pa
dėtis žymiai geresnė su Val
džios Indian Service progra
ma, pritaikinta jų reikalavi
mams, jie gyvena kaipo lygūs, 
bet skirtingi piliečiai.

Fotografijos parodo filipi
niečius prieš ir po karo — sun
kiuose ūkių arba tarnybos dar
buose. Kaip veda savo bizne- 
lius ir parodo jų namus.

San Francisco miestas ilius
truoja kiniečių gyvenimą Ame
rikoj “Chinatowns” visur yra 
prastos vietos — per daug gy
ventojų. “One Nation” paro
do architekto vaizdą namų 
projekto San Francisco China
town.

Matome japonų amerikie
čių praeitį ir kaip dabar gy
vena.

Negrų gyvenimas irgi ki
taip nupieštas. Čia matome 
vaizdus artistų, 'mokslininkų, 
gydytojų ir vieną vietą šioje 
šalyje, kur juodi gražiai su
gyvena su baltais.

“One Nation” parodo gyve
nimą vienuolynuose, kaip tik
rai yra ir ne kaip anti-katalikų 
buvo skleidžiama 
laiko.

“One Nation” 
žydas gali būti
pirklys, arba Bernard Baruch, 
Albert Einstein, Eddie Cantor, 
arba rubsiuvis. Arba gal vie
nas iš tūkstančių, kurie žuvo 
gindami šį kraštą.

Knyga yra tikrai puikus 
vaizdas gyvenimo šioje šalyje. 
Šį mėnesį Carnegie Hall, New 
York City Council for Ameri
can Unity davė autoriams “Ci
tation of merit”. F. L. I. S.

prieš kiek

sako, kad 
prasčiausias

Argentinos katalikų dva
siškiai užgynė priešintis 
Perono diktatūrai.

London. — Siūloma pa
naudot užsieninius nacių 
turtus atlyginimui talkinin
kams.

Draugai, bus

galėsime užsi- 
metams. Pra-

e

“Dabar, kada maisto padalinimas panaikinta, aš ga
liu užsimiršti apie savo dijetą.” 1

M.

Ai.
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PRODUKCIJOS 
MOULDERIAI IR 
PAGELBININKAI

Viršlaikiai
SCOTT FOUNDRY 

82 SCOTT AVENUE
BROOKLYN

(286)

APVALYTOJAS. Patyręs ar be patyrimo. 
Toksai, kuris norėtų padėti savininkui apart- 
mentinio namo. Nereikia pečiaus kurianti. 
Pradžiai 6100 j mėnesį, prisideda kambarys.

EDWARD COHN. 47-51 40TH STREET, 
, LONG ISLAND CITY.

Skambinkite vakarais STILLWELL 4-3619.
__________________________________(286)

SUPERINTENDENTAS 
Patyręs

alga ir 4 kambariai. Uždirbąs ekstra 
pinigų, jei mokės msliavoti.

Gera

Skambinkite vakarais CLOVERDALE 8-1215.
-____________________________ (286)

BUFERIAI
Patyrę 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

MODERN CHROME FURNITURE
24 SCHOLES STREET 

BROOKLYN
(286)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ

Visokių Rūšių 
Darbams

[skaitant

Sekretorystės 
Darbą

Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS

FAWCETT 
PUBLICATIONS

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

(286)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 635. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M. 

INGE, 69 Pine St., New York City.

Šypsenos
Vienam žy m i a m r ašy to j u i 

teko įsėsti į atskirą vagono da
linį su dviem labai plepiomis 
poniomis. Kai šios jį iš foto
grafijos pažino, pasuko kal
bą į jo kūrybą ir ėmė ją taip 
girti, kad šiam net koktu pa
sidarė. Pakeliui traukiniui 
įsmukus į tunelį ir vagonuose 
sutemus, rašytojas garsiai pa
bučiavo savo ranką.

Vėl sušvitus, jis žvilgterėjo 
į savo bendrakeliones, karš
tąsias literatūrininkes,' kurios 
dabar tylėjo ir net viena į an
trą šnairavo.

Rašytojas maloniu tonu 
kreipėsi į jas:

“Ai, mano brangiosios po
nios, mane dabar kankins di
džiausias skausmas, kai aš ne
žinosiu, katra mane pabučia
vote !”

Jo kelionė toliau iki galo 
buvo ramių ramiausia.

“Ar tu savo tam garbinto
jui pasakei, kad aš randu, kad 
jis netinka man 
klausia gydytojas

į žentus?” 
savo duktė-

nenustebo:“Taip, bet jis 
sako, kad tavo tėveliui dažnai 
diagnozai nepasiseką nustaty
ti.”

Atsargumas
—Jurguti, štai naujasis tė

velis, susipažink su juo...
—Gerai, mamyte, bet pa

imk jį vienam mėnesiui išban
dyti, gal jis mums vėliau vi
sai nepatiks!...
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Justinas Velička Sugrį- DESETKAI TŪKSTANČIU NEWY0RK1E 
Čiy UŽ BENDRA ATOMO KONTROLĘ

micelės ir Aleksandro Velič
kų, sugrįžo iš karinės tarny
bos pereitą pirmadienį, gruo
džio 3-čią. Parvyko jau visiš
kai paliuosuotas, garbingai at
leistas, vežinas 5 žvaigždėmis 
ir kitais požymiais, teikiamais 
pavyzdingai atlikusiems tar
nybą.

Justinas Velička

žymūs mokslininkai ir vi
suomenininkai kalbėtojai reir 
kalavo Trijų Didžiųjų vienin
gumo ir kontrolės ant atomi
nės bombos ir atomo energijos 
vartojimo. O minios newyor- 
kiečių entuziastiškai pritarė 

i tiems reikalavimams tuo tiks
lu įvykusiame masiniame mi- 

■ tinge Madison Square Garde- 
i ne, pereitą antradienį. Daly- 
! vavo 20,000 publikos.

Mitingas buvo sušauktas 
i per amerikinį menininkų, 
mokslininkų ir profesionalų 

i komitetą, turintį savo eilėse 
i tūkstančius Amerikos visuo- 
i meninio gyvenimo vadų po vi-

I****"“
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Linksmo Gimtadienio
Ir Ilgy Mėty! *
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darbo reikėjo paneš-
Tekę ir jam pabūti 

dienu apsupime, mis- 
mažu užkandžiu die-

Tarpe kitų, čia kalbėjo 
mus anglas mokslininkas

i lian Huxley, specialiai tam 
tingu i atskridęs lėktuvu 
Londono, taipgi vadovaujantis 
amerikietis atomo mokslinin
kas Dr. Harold C. Urey. Taip
gi kalbėjo Dr. Harlow Shap- 
ley, senatorius Charles W. 
Tobey (republikonas iš N. 
II.), pulkininkas Evans Carl
son, Justin Gray (Third Ran
ger Batalijono veteranas), 
mūsų komercijos sekretorius 
Henry A. Wallace, automobi
listų unijos prez. R. 
mas.

Dėl kitų svarbių 
Thomas asmeniškai 
dalyvauti. Jo prakalbą skaitė

i Richard T. Frankensteen, tos 
patz ihiijos vice-prezidentas. 
ThomAw--pasmerkė “fašistiniai 
protą u j aųc i as, i m p er i a 1 i stišk a i 
protaujančias grupes mūsų 
tautoje.” Kai kurios, sakė jis,

J. Tho-

pareigų 
negalėjo

randasi “aukštose ir galingo
se pozicijose.” Jęs stumia 
Ameriką į karą užkariauti pa
saulį. “Mūsų milionai minčių 
ir balsų turi subudavoti galin
gą pajėgą nugalėti toms gau
joms mūsų šalyje,” sakė Tho
mas.

Anglų mokslininkas Huxley 
sakė, jog tik Jungtinės Vals
tijos kol kas teturinčios atomi
nę bombą pagamintą. Tokia 
padėtis grasina pasaulio tai
kai. Jis pareiškė, kad komisi
ja bombai kontroliuoti turėtų 
būti prijungta prie Saugumo 
Tarybos. Joks kitoks planas 
neišlaikys, “jeigu nebus susi
tarimo tarp Didžiųjų Trijų,” 
pabrėžtinai užreiškė svečias 
mokslininkas.

mi- l Komercijos sekretorius (mi- 
iš'nistras) Wallace pareiškė, 

i kad bandymas slėpti nuo kitų 
didžiųjų talkininkų bombos 
sekretą sėja nepasitikėjimą ir 
įtarimą, veda prie kito karo. 
Jis sakė:

“Bombos naikinanti pajėga 
jau paplito nuo Hiroshimos į 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
(UNO).” Ir jeigu tokia * ato
minės bombos politika nebus 
ant greitųjų, tuojau sulaikyta- 
pakeista, ji “gali pradėti nau
ją karą,” sakė sekretorius.

Wallace reikalavo, kad ir 
komerciniams reikalams var
toti leistos atominės bombos 
medžiagos būtų griežtai kon
troliuojamos. Be to, sakė jis, 
tos medžiagos gali pavirsti pa
vojingais privatiškais arsena
lais, gali įsisteigti pavojingos 

• privatiškos armijos.

Mūsų pastogėje šiandien 
(5-tą gruodžio) lyg ir šventė, 
nors dirbame, kaip paprastai. 
Priežastis to šventiškumo — 
mūsų pačių Profesorius Krie
nas. Prof. Krienui (kaip prasi
taręs jis, jo sekretų žinovui 
sandarbininkui) tą dieną suei
na pusė amžiaus — 50 metų.

Prof. Krienas, po savo atsi
neštąja iš “ano pasaulio” pa
varde Rojus židžiunas, yra 
spaustuvininkas ir daugelio 
amatų ir profesijų žmogus. Jis 
dabar dirba dienomis prie 
Laisvės lainotaipo, renka rai
des. O liuoslaikiais rašinėja 
visų mėgiamus krieniškus 
krislus, poezijas ir kitais raš
tais bendradarbiauja spaudo
je. Dar kitomis valandomis 
skambina muzikališkais in
strumentais. Namie turi gražią 
žmoną Oną ir jaunutę dukte
rį Ruth, o Pacifiko salose ar 
prie salų, ant laivo Oglala, 
turi irgi jaunutį, sūnų Eddie, 
jau prasisiekusį į vyresnį ran
gą.

Sukakties proga, jo žmona 
padovanojo jam visą “pasau
lį” (globusą). .Taipgi Brook- 
lyną pasiekė girdai, kad bos
toniečiai jam perką automo
bilių. Kokio dydžio ir vartoja
mosios galios jis bus — nete
ko girdėti.

Su tokiais interesais, aišku, 
gyvenimas negali būti nuobo
dus. Tik linkėtina, kad jis bū
tų ir toliau laimingas ir ilgas. 
Ilgų metų, Roy!

Savieji.

Pirkite Pergales Bonus!

kariai,

at- 
vėl 

Net

kaip 
turi

žinoma, 
Justinas 
nesiskundžia, 
daugiau karo

Justinas sugrįžo kaip tik 
baigdamas 21-mus metus am
žiaus, ištarnavęs 2 metus ir 6 
mėnesius, iš kurio laikotarpio 
25 mėnesiai buvo praleisti už
jūriuose. Sugrįžo paaugęs, 
stiprus, laimingai išlikęs ne
sužeistas, nors šiaip vargo ir 
sunkaus 
ti daug, 
ketvertą 
ti vienu
nai, tau pinant išteklių maisto, 
jeigu apsupimas būtų reikėję 
išlaikyti ilgiau.

Sunku įvertinti mūsų turi
mus, kad ir ne taip jau dide
lius darbininkiško gyvenimo 
patogumus nepergyvenus sun
kesnių, sako Justinas. Per iš
tisus d ve jis metus su virš ne
turėjus tų patogumų, po kelis 
mėnesius ištisai išgyvenus pur
ve, apsiprausiant tik su tiek 
vandens, kiek gali atsinešti 
plieninėj kepurėj, stačiai 
rodo stebuklinga laimė 
praustis šiltoj maudynėj, 
nebesinori jos apleisti.

Pergyvenimų, 
ir visi
daug. Jis jais 
bet ir nenorėtų 
matyti. Jis neketina pergyvel
ninių užmiršti. Pasilsėjęs, ap
sidžiaugęs sugrįžimo laime, jis 
norįs rašyti savo įspūdžius ir 
pastabas-pažiūras į tą visą. 
Gal spaudai. O jei ne, tai bū
simos kada nors jaunesnės 
gentkartės atminčiai. Justinas, 
beje, sklandžiai rašo, kaip dar 
prisimename iš tilpusių kelių 
ištraukų iš jo laiškų. Yra lin
kęs į žurnalizmą. Visą laiką 
atydžiai sekęs karių laikraštį 
Stars and Stripes ir kitą pa
siekiamą spaudą.

Lietuvių, sakėsi, nesutikęs 
nei vieno visu užjūryje buvi
mo laiku. Tačiau gražiai tebe
kalba lietuviškai. O su Tary
bų Sąjungos kariais, armijo
mis susitikus, tik militarišku 
saliutu pasisveikinę. Plačiau 
pasikalbėti netekę nemokant 
rusų kalbos ir dėl patvarky
mų laikytis savo ribose.

R.

“Namai be namu, tai 
garas,” sako marinų kapito
nas Mansfield, po sugrįžimo iš 
karo, negalėdamas gauti buto 
sau su žmona ir kūdikiu.

pra-

Vetėrąnai Šimtais Atėjo 
Prašyti Buto

Apię 470 veteranų pereitą 
pirmadienį atėjo asmeniškai, 
kiti 691 atsiuntė laiškus, dar 
kiti 450 telefonavo į State 
Commissioner of Housing raš
tinę, 8Q Center St., New Yor
ke, prašydami buto.

Veteranai apspito įstaigą 
pasiskaitę laikraščiuose, kad 
karo ir laivyno departmental 
žada perleisti komisionieriaus 
žinion tų įstaigų buvusius' už
imtus namus. Tačiau, kiek nu
matoma iš anksto, tose vietose 
gautų patalpas tik apie 3 ar 
4 tūkstančiai šeimų, viso apie 
10,000 asmenų.

Komisionierius išvykęs į 
Washingtona tartis su depart- 
mentais dėl galutino perėmi
mo šių patalpų ir bandyti gau
ti ką nors daugiau.

MIRĖ
. Antanas Daukantas,. 59 
amžiaus. Gyveno po 301 Wa
ter Str., Brooklyne. Mirė na
muose, gruodžio 4 d. Kūnas 
pašarvotas namuose, po virš 
minėtu antrašu. Laidotuvės 
Įvyks gruodžio 7 d., Šv. Jono 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Ursula, dukterį Annę, 
sūnų Anthony ir vieną anūką.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšvos laidotu
vių įstaiga.

KONGRESMANAS PERSPĖJO, KAD J. V. 
PLANUOJA KARĄ CfflNI JOJE

Atidėliojimas parvežimo na
mo karių, sakė kongresmanas 
Hugh De Lacy, yra tiesiogi
niai surištas su mūsų vyriau
sybės laipsnišku atsitraukimu 
nuo Roosevelto politikos.

Kongresmanas De Lacy, 
Washington valstijos demo
kratas, išrinktas Kongresai! su 
pagalba darbo unijų ir kitų 
progresyvių jėgų, buvo svečiu 
kalbėtoju New Yorko CIO su
šauktame masiniame mitinge 
pereitą pirmadienį, Manhat
tan Center. Mitingas buvo su
rengtas po obalsiu “Skubinki
te Parvežti Karius Namo” 
(Speed the Gis Home).

CIO mitingą buvo sušaukęs 
atžymėti užbaigai 24 valandų 
pertraukos darbo. Pertrauką 
(stoppage) jūrininkai buvo 
paskelbę po visą šalį reikala
vimui vyriausybės greičiau 
parvežti karius namo.
..“Mes. vartojame transpor
tus, laivyno karinius laivus ir 
lėktuvus perkeldinti Chinijos 
armijas į pozicijas, kur jos 
galėtų pradėti civilį karą prieš 
jų pačiu šalies žmones,” sa
kė De Lacy.

“Tas parodo tik vieną,” sa
kė toliau kongresmanas, “kad 
turinčios aukštus skaičius 
punktų amerikiečių armijos 
yra laikomos Pacifike dar di
desnės skalės ginkluotai inter
vencijai prieš Chinijos žmo
nes. Dėl ko mes turėtume var-

toti 3,000 transporto lėktuvų 
vežioti Chinijos armijoms, 
kuomet tie patys lėktuvai ga
lėtų tūkstančius įpūsti vyrų 
parvežti namo pirm Kalėdų.”

Kitu žymiu svečiu kalbėto
ju buvo kariškas majoras 
Melvyn Douglas, garsusis fil
mų aktorius. Jis sakė, jog pa
silikusieji tarnyboje kariai yra 
“labai išsiilgę namų, saviš
kių.” Kad “jeigu jie bus pa
likti ilgiau tūnoti pertuose sa
vaitė po savaitės be rimtos 
priežasties, pasekmė gali bū
ti tik nupuldymas jų moralo, 
kas dar pasunkintų jau ir taip 
rimtas mūsų problemas.”

Mitingą trumpai sveikino 
kapitonas Hugo Rogers, nau
jai išrinktas New Yorko ap
skrities (Manhattan borough) 
prezidentu, šis buvo jo pir
mas viešas išstojimas po rinki
mų. Jis atsiliepė pritariančiai 
kampanijai už kariškių greitą 
parvežimą.

Taipgi kalbėjo unijų vadai 
Joseph Curran, Harold Gar- 
no ir tūli kiti. Iš svečių dar 
buvo Naomi Nash, prezidentė 
WIVES, kariškių žmonų or
ganizacijos ir kunigas 
Corrothers.

Užbaigę mitingą, jo 
viai numaršavo į

daly- 
Times 

Square ir nuo ten Broadway 
iki 50th St., New Yorke, da
lindami gatvėse sutiktoms mi
nioms žmonių atvirutes su pra
šymais prez. Trumąnui tuojau 
parvežti namo karius.

“ŽYMIAUSIA FILMĄ ŠIEMET! GYVAI VAIZDUOJA ŽMONIJOS 
KANČIAS IR BESTIJISKUS NACIŲ DARBUS. TAI JUDIS, KU
RIO NIEKUOMET NEUŽMIRŠITE! JUS. TURITE JĮ PAMATYT!”
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BUY BONDS! CRITERION nstbsV
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GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

—T** jWf*

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banklettj, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

■teičius su naujaualais {taisymai*.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tol. STagg 2-8842

F. W. Shalins 
(Shąlinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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Laiškai iš Lietuvos

M*■

kl’UIi

ir laikrodčlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Fefraš Satkus, Iprooklynie- 
tis, neseniai gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo giminaičių 
J. D. Pangonių. Rašytas rug
sėjo 3-čią.

Greta sveikinimų Satkui su 
šeima, taipgi sveikina čipins- 
kus, Zingelius, Juozą Kaz
lauską su šeima. Apie savo 
šeimą ir artimuosius rašo:

Mūsų Rožiutė mirė 18 sau- 
Jonelis kare, tai nežino- 
ar gyvas ar ne, ba jau se- 
laišką gavom nuo jo. Vi- 
buvo ant apmokymo vie- 
mėnesį, o dabar, namie.

Oną apženinom: 2 metu pagy
veno ir vyras mirė, tai dabar 
našlė, vaikutis liko 15 mėne
sių. Gyvena pas mus, kur ji 
dėsis.

Mūsų namai liko čieli, o ki
tų daug sudegė. Balbieriškio 
miestelio mažai yra, nuo baž
nyčios iki Zingelių nėra nie
ko, visas išdegęs. . .

Jeigu Pavėluosi! Gauti 
Deimantą

Nesirūpinkite. Tai bus dėl 
rimtos priežasties. New Yorko 
deimantų šlipuotojai, sudėjė- 
jai į rėmelius ir kitaip apdir- 
binėtojai, AFL unijos nariai, 
nusitarė streikuoti.

Streikas palies 50 šapų, su 
apie 1,500 darbininkų. Unija 
reikalauja: mokėti algas kva
lifikacijoms atitinkama skale, 
atostogų su alga, mokesties už 
šventadienius ir geresnių dar
bo sąlygų.

Už streiką pasisakė 7 bal
sais prieš vieną nutrūkus de
ryboms su United Diamond 
Manufacturers Association.

Red Hook projekte gyve
nančios kariškių žmonos pra
dėjo kampaniją įsisteigti ben
drą kūdikiams priežiūrą. Jos 
tam nori sukelti $1,000 ir atsi
šaukė i visuomenę aukų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šį. penktadienį, gruodžio 7 d., 
jvyks svarbus Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo susirinkimas. Bus 
renkama pusė valdybos iš pašalpos 
skyriaus ir keli direktorių tarybos 
nariai. Tad visi nariai dalyvaukite ■ 
susirinkime. Susirinkimas bus Kliu
bo salėje, 280 Union Avė. Pradžia 
8 vai, vak. (283-284)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas jvyks gruodžio 6 d., Laisvės 
salėje. Prašome narius dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus renkama 
kp. valdyba 1946 ,metams. Taipgi, ; 
kurie dar nepasimokėję. pilnai už 
šiuos metus, būtinai pasimokėkitę. 
Centro Kom. kitą metą pasidaro 
daug keblumų, kai būnat skolingi. 
J šį susirinkimą pasistengkite atsi
vesti ir naujų narių prirašyt j kuo
pą. — M. Stakovas, užrašų sekr.

(283-284) , ' • ’ ;

Dr. Chas. Dumay
241 PEN N ST.

(Tarpe Harrison it Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ii rikoniškais. Rei- 
! kalui esant ir 
‘ padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tal-

M
SB t-. >y ■

grupių ir 
IŠ senų 
naujus 
lūs ir 

k sudarau

, pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn!

Kampas Broadway ir Stono Ava. 
prie Ohapncay Št., Broadway Lino 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

512

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAMS {STAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewee St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9608

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL 1ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




