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Ginkluota Nacių Armija. 
Britu Imperialistai. 
Balsavimai Albanijoj. 
Socialistai ir Naciai. 
Drg. Simanas Janulis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Tarybų Sąjungos dienraštis 
“Izviestija” iškėlė viešumon, 
kad Britanijos okupuotoj Vo
kietijos dalyj dar yra 200,000 
Hitlerio armijos, organizuotos 
ir ginkluotos. Ten pat laiko 
organizuotus hitlerininkų bū
rius, kaip vengrų, taip Pabal
ti jos fašistų, ir 1,000,000 bu
vusių nacių kareivių nėra pa
talpinti i belaisvių stovyklas. 
Anglijos imperialistai i tai 
atsakydami tik teisinasi, kad 
jie “nesuspėjo” nuginkluoti 
nacių.
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UNIJŲ PROTESTŲ AUDRA j 
PRIEŠ TRUMANO PLANĄ 

SLOPINT STREIKUS
Detroit. —-CIO Automo- R. W. Smith, federacines 

i bilių Darbininkų Unijos va-1 Valgomųjų Vagonų Tar- 
r , _ idovybė šaukia milioną savo ;nautojų Unijos sekretorius-

A. Berman pareiškė, kad ato-!"aruJ I l)rl®s P''ez.: iždininkas, pasmerkė prezi- 
minės bombos- slaptybė pusi- ; Trumano siūlomą;įstatymą idento planą 
baigė, nes "Sovietu Sąjungos .naikint Stl eikli laisvei. i] 
mokslininkai jau sužinojo ato- į 
minės jėgos energijos paslap-[ 
tį.” ★ ★ ★ 

Gruodžio 2 d. iš 
Javos, praneša, kad 
jos ir Japonijos artilerija dras 
ko Javos sukilėlių centrą. 
Toliau sako, kad iki šio! bri-1 
tai sakydavo, būk jie japonų , 
armiją naudoja tik apsigyni- i 
mui. Bet dabar pasirodo, kad ■ 
britai ir japonai petys petin ' 
kariauja prieš vietos gyvento 
jus. Geda Anglijos liaudžiai 
kad ji nesuvaldo savo impe 
rialistų sauvaliavimo!

Prieš jį taip 
pat išstojo Federacinių Ma
rinistų, Spaustuvininkų ir 

Chicago. — Šio miesto i Dailidžių Unijų vadai.
Darbo Federacijos vice-pir-i .. XT

Batavia, mininkas Anton Johansen j RU° eW
‘Britani- užreiškė: “Visi darbininkai P<0 Cahformjos pi-otes-

i priešingi tokiem sumany- Į tuoja prieš Trumano suma-
1 mam” kaip prez. Trumano.! nymą.

FOSTER ŠAUKIA VISUS 
DARBININKUS ATREMT 

PREZIDENTO ATAKĄ

Patekus i karo kriminalistu suolą nebeliko virš-žmo- 
giu. Čia matomieji naciu šulai Hermann Goering ir Ru
dolph Hess atrodo gana susirūpinę ir sugniužę klausan
tis liudytojų. Paveikslas — iš karo kriminalistu teismo 
Nurnberg, Vokietijoj. Teisėjas Robert H. Jackson yra 
vyriausiu prokuroru iš amerikiečių.

Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV.Dienraščio XXVIL

JNEŠE KONGRESUI PREZ 
TRUMANO SUMANYMĄ 

PRIEŠ STREIKUS
Washington. — Kongresi-! darbo departmento 

nes darbo lįmisijos pirmi- 'praneš prezidentui, 
ninke, demokratė M ary T. i prezidentas paskirs 
Norton įteikė kongresui; ją faktams ištirti. Per 5 die-
prezidento Trumano suma- |nas po to pranešimo bus už- 
nymą aprėžti darbininkų. drausta streikuoti. Betyri- 
streikus didžiosiose pramo- nėjant komisijai faktus, per 
nėse. Prezidentas ragino 20 dienų bus nevalia skelb- 
kongresą išleisti tam įstaty- ;ti streiko. Kai komisija iš- 
mą pirm kalėdų. 'duos raportą, dar 5 dienas

Trumano sumanymas siū-'bus uždrausta streikuoti.
lo tokius žingsnius: i Taigi viso susidarys 30 die-

Kuomet gręs streikas, tai į nu “atvedinimo” laikotar
pis, panašiai kaip įstatyme . 

Į dėlei geležinkelių darbo.
Fabrikantu Susivieniji-

DIRBINIUS, KUOMET’ CIO unijos smerkia jj kaip
pasimojimą nusilpnint ir 
galų gale sunaikint darbo 

| Washington..- Valdinis "brikos Darbo Fcdera- 
Ipramones - ūkio pastovumo- - pirmininkas William 
(direktorius John C. Collett ; J 1 
i patvarkė, kad Karinių Dar
bų Taryba užgintų algų ‘ 

i priedus darbininkam, ku
riem uždarbiai nepakilo 33 

! nuošimčiais nuo 1941 m J 
tis Lietuvoj, Latvijoj, Esti- j sausio iki 1945 m. rugs. Dėl ; 
joj, Vengrijoj ir Austrijoje. - algų priedų, sako jis, gali-

New York. — Amerikos 
Komuinstų Partijos centro 
vadas, Wm. Z. Foster rašo 

! Daily Workeryj:
“Visi organizuoti darbi

ninkai turi suvienyti savo 
'jėgas atmušti prezidento 

Respublikos : Trumano pasimojimą, sie
kiantį nusilpnint darbo uni- 

i Jas- Dabar ir čia jau laikas 
'Amerikos Darbo Federaci- 

japo-ijai, CIO, mainieriams ir 
. ■ geležinkeliečiams apvienyti

Mr. John Bower iš Indone
zijos rašo, kad, nepaisant to, 
jog britai jau dešimtis tūks
tančių vietos žmonių nužudė, 
bet po šešių savaičių h olandų, 
britų ir japonų karo Indone
zijos Liaudies ] 
jėgos nesumažėjo, bet dar pa- I 
didėjo. Vietos liaudis baisiai . 
pasipiktino Britanijos užpuo- ■ 
limu ir bendravimu su ; 
nais ir masiniai remia išsilais
vinimo kovas. Nelaimė tik ta-j savo jėgas judėjimui, kuris 
me, kad vietos gyventojams galėtų apginti darbininkų ir 
stoka ginklų ir amunicijos, o visos tautos reikalus nuo 
britai ir japonai yra ginkluo-! reakcininkų vedamo ofensy- 
ti Amerikos ginklais ir aprū- yo ” 
pinti amunicija. į Jeigu tas Trumano suma

Iš Europos grįžo turčius se
natorius J. O. Eastland, Mis
sissippi valstijos. Jis puola 
Tarybų Sąjungą ir reikalauja 
palikti Vokietiją čiclybej. 
Baisu jam ir tas, kad jeigu 
Vokietija pasiliks okupacijoj, 
tai ji negalės pirkti į metus! 
laiko 2,000,000 medvilnės bė- j 
lų. Matyti, kad tas ponas iš 
to biznio darė gerą ]

Washington© Vald
žia Žada Anglijai 4,- 
400 Miiionų Paskolos

London, grd. 6. — Anglų 
pelną, spauda rašo, kad Jungtinių 

Jam, kad ir kitas Hitleris ten Valstijų vyriausybė sutiko 
sėdėtų ir naują karą organi- duoti Anglijai 4 bilionus 

bile tik būtų didelis 400 milionų dolerių pasko- 
★ ★ ★ los penkiasdešimčiai metų.

z u otų, 
biznis.

Albanijoj įvyko seimo rinki-i Už paskolą būtų imama 2 
mai. Albanija maža šalis, ji j 
užima 10,630 ketv. mylias ir 
pirm karo turėjo 1,000,000 
gyventojų. Mussolinis ją buvo 
pavergęs.

Karo metu susiorganizavo 
partizanai ir. vadovystėj ge
nerolo E. Hoxh’os, vedė kovą 
už laisvę. Iš 603,556 balsavi
mo amžiaus piliečių, dalyvavo 
555,271. Demokratinis fron
tas, priešakyje su gen. Hoxha, 
gavo 95% balsų. Reakcija ge
nerolą Hoxhą ir jo šalininkus 
vadino “komunistais” ir Grai-ido, jog Anglija gautais pi- 
kijos fašistiniai valdonai net nigais slopins Indonezijos ir 
ruošėsi padaryti ant Albani-:kitų kolonijų žmonių kovas 
jos užpuolimą. i dėl nepriklausomybės.)

Jungtiniy Tautų komendan
tūra Berlyne išleido patvarky
mą, uždraudžiantį pardavinė
ti hitleriškas knygas. Tarpe 
uždraustų yra ir socialistų 
autorių, kaip tūlo Burgel’o. 

* Žinoma, toki “socialistai,” 
kaip Grigaitis, yra vienas ir 
tas pats, kaip ir atviri hitleri
ninkai. ★ ★ ★

Drg. Simanas Janulis, se
kretorius ALDLD 11 kp., 
Worcester, šiemet gavo 20 
naujų narių. Pereitais metais 
jis ir apie tiek pat gavo. Jam 
sekretoriaujant 11 kuopa jau 
išaugo iki 160 narių. Gerų pa
sekmių, drauge, ir ateinančiais 
metais.

tainymas taptų įstatymu, 
būtų kelio pramynimas ki
tiems reakciniams įstaty
mams, įspėja Fosteris ir sa
ko:

“Bet negana sumušti re
akcinį Trumano pasiūlymą; 
tiirime spaustinai reikalaut 
išleisti įstatymus, kurie pa
dėtų pagrindą Roosevelto 
programai dėlei 60 milionų 
darbų.”

LAIVŲ BIZNIS IR JAN
KIAI užjūryje

Manila. — Kelios ameri
kinės laivų kompanijos čia 
varo biznį iš civilių keleivių. 
O šimtam tūkstančių karei
vių “nėra laivų” namo grą-

CHINŲ TAUTININKAI 
ARTI MUKDENO

Chungking. — Praneša
ma, kad vidurinės Chinijos 
tautininkų karino m enė 
greit įmaišuos į Mandžuri- 
jos didmiestį Mukdeną.

Pasinaujino Derybos 
Tarp General Motors

Ir CIO Auto. Unijos
Detroit. — General Mo- 

bet iki 1951 metų Anglija tors korporacija sutiko de- 
nemokėtų Amerikai nei pa- i rėtis su CIO automobilių 
lūkamj nei sumos. Anglų į Darbininkų Unija dėl 30 
valdžia už tai žada nevar-. nuošimčių algos priedo dau
žyt Amerikos prekybos.

Paskolai reikės Jungtiniu 
Valstijų kongreso užgyri- 
mo.

(Kongresmanų ir senato
rių dalis kalba prieš tos pa
skolos užgyrimą. Jie nuro-

nuošimčiai palūkanų, arba | 
apie $88,000,000 per metus;!

bininkams ir dėl kitų unijos 
reikalavimų.

Kiek pirmiau- General 
Motors atmetė derybas, jei
gu unija neatšauks, girdi, 
“neteisėto pikietavimo” ir 
jeigu nesumažins reikalau
jamo algos pakėlimo. Dabar 
General Motors jau nestato 
jokių sąlygų dėlei derybų 
panaujinimo.

NACIAI 1938 'M. NUTARĖ 
įsteigt savo lakūnų 

CENTRUS LIETUVOJE
Nurnberg. — Tarptauti

niame teisme prieš karinius 
nacių kriminalistus, anglų 
prokuroras pulk. Griffith 
Joneš parodė, jog naciai 
1938 metais planavo įsteigti 
savo lakūnų komandas-sto-

Atakuot Atominių Bom- 
bu Gamintojus!

Washington. — Prof. J. 
R. Openheimer, turbūt, žy
miausias iš atom-bombos iš
radėjų, reikalavo pervest 
atomines bombas i tarptau
tinę kontrolę ir tuoj pas
kelbt karą prieš bile šalį, 
kuri dirbs atom-bombas, 
la u žyd a m a ta Pp ta u tinę su-

Miami. — Nežinia 
dingo 5 bdmbanejųai.

kur

SUTINKA BRANGINI

ALGA PAKELIAMA
v

; Green pareiškė, jog prezid. 
i Trumano sumanymas “ne
priimtinas ir netinkamas.” 

!Bet ant rytojaus po to 
.Greenas sušvelnėjo; sako, 
l prezidentas “nuoširdžiai” 
(davė tą pasiūlymą; jis, gir- 

Apie tą hitlerininkų planą ;ma ’leist fabrikantams pa- stoti ^eha'^auriems'fstatv- 
liudija Goeringo raportas iš i kelt dirbinių kainas.
1938 m. gegužės 2 <1. Goe-, Cniintr akaiėlnnjn kndlmams pues aalD)mnKUS- 
ringas tada buvo Vokietijos per minimus ketverius me- 
oro jėgų ministeris. 1

Collett skaičiuoja, kad
Amerikos valstybes sek-

Fašistinis Turky 
Pogromas

London. — 20,000 fašisti
nių turkų chuliganų siautė 
Turkijos didmiesčio Istan
bul ’ gatvėmis, šaukdami: 
“Mirtis komunistam!” Jie 
suardė rusiškų knygų krau
tuvę ir spaustuves dviejų 
demokratinių laikraščių, pa
lankiu Sovietams. Maskvos 
radijas sakė, pogromas pa
darytas su turkų policijos 
žinia. :

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĘ
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
K. Žukauskienė, Newark .........................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth.......
M. Svinkūnienė, Waterbury......................
A. Balčiūnas, Brooklyn.............................
J. Bakšys, Worcester, ...............................
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford .
P. Baranauskas, J. Mockaitiš, Bridgeport
V. J. Stankus, Easton ........................... .
P. Anderson, Rochester ...........................

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
5298
4856
4235
3764
3028
2638
1324
1316
1252
1163

ltus pragyvenimas pabrango reĮorius Byrnes pakartojo, 
; 33 nuošimčiais.

MERGINŲ VAIKŲ 
PADAUGĖJO

Washington. — 1944 me
tais gimė 87,001 merginų 
kūdikis 38-se valstijose, o 
1943 m. “nelegalių” nauja
gimių .buvo 82,586.

New York. — Biznio Ty
rinėjimų Institutas patarė 
fabrikantam neskubėt dir
binius gamint.

UNRRA Narys Įtaria, 
Kad Jankiai Mariną 

Žydus Stovykloje

kad jau nereikią konferen
cijų tarp prez. Trumano, 
Stalino ir Anglijos premje
ro Attlee.

Indijos Žmonių Va 
dai Nepatenkinti

Angly Planais
New Delhi, Indija. — Vi

sos Indijos Kongreso Parti
jos vadai peikia Anglijos 
planus. Anglų valdžia. Lon
done kalbėjo, kad ji turinti 
intenciją duoti Indijai ne
priklausomybę, nežinia ka
da. Tuo tarpu Anglija siųs 
savo seimo atstovų delega
ciją į Indiją ištirti dalykus.

Indėnų politikai pareiškė: 
Jeigu Anglija iš tikrųjų ke
tina suteikti Indijai tautinę 
savivaldybę ir nepriklauso
mybę, tai turėtų tuojau per
vesti Indiją laikinajai indė
nų valdžiai.

Kalbėdama apie “nepri-

Frankfurt. — D. Lee Sro- 
le, UNRRA tarptautinės 
šelpimo organizacijos di
rektorius benamiams Land- 
sbergo srity j, Vokietijoje, 
užprotestavo, kad ameriko
nai blogai maitina ir per
daug vargina 6,200 žydų te- 
naitinėje stovykloje. Jis 
skelbia, kad “limpamųjų li
gų epidemija” grūmoja nu- klausomybę” Indijai, Lon- 
marint tūkstančius žydų dono valdžia sykiu grūmojo 
stovykloje. Del to Srole pa- triuškinti indėnus, jeigu jie 
sitraukė iš UNRRA parei- naudos jėgą laisvės išgavi
mų. mui.

A

A. BIMBOS ATVYKIMAS I VILNIŲ IR PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
H

rikiečių' KoSteto^LiettvaT cvfrk^Z^akL/Tiivyfe Garbingas Bimbos Pasitikimas Lėktuvu Aikštėj
Gelbėti pirmininkas Anta
nas Bimba, gerai žinomas 
Amerikos lietuvių laikrašti
ninkas ir visuomenės vei
kėjas, atvyko į Vilnių; ir 
jį lėktuvų aikštėje pasitiko 
Tarybinės Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų komi
saras Rotomskis; respubli
kos liaudies komisarų tary
bos vice-pirmininkas Niun
ka, švietimo komisaras 
Žiugžda, “Tiesos” redakto-

ir Šarmaitis.
Atėjus Eltos korespon

dentui pasikalbėti su juo, 
Antanas Bimba paaiškino 
tikslą savo atsilankymo į _ 
Tarybų Respubliką ir nu- žmonių pastangas ir suži- 
piešė pirmuosius savo įspū
džius gimtajame krašte.

Bimbos Pareiškimas
“Tikslas mano atsilanky

mo į Lietuvą”, sakė jis, “y- 
ra pamatyti tėvynę, kurią

aš palikau pirm 30 metų; 
gauti pilną vaizdą gyveni
mo Tarybinėje Lietuvoje; 
patirti kūrybines Lietuvos

noti, ką mes, Amerikos lie
tuviai, turėtume daryti, kad 
galėtume padėti karo sudra
skytai Lietuvai iš griuvėsių 
pakilti. Į savo gimtąją Lie
tuvą aš atvykau, kaip Lie
tuvos Gelbėjimo Komiteto

jos junginių kareiviams ir 
Tarybinės Lietuvos partiza
nams. Mes taip pat siuntė
me mokyklų vadovėlius, ra
šomuosius daiktus ir kitus 
reikmenis lietuvių vaikų na-1 Aš buvau lyg žaibo trenk
imams ir mokykloms Tary-'tas, kada pamačiau, kaip 
bų Sąjungoje. Mes tęsėme | hitlerininkai suardė Vilnių, 
savo darbą ir po to, kai! Mes Jungtinėse Valstijose 

Mes Raudonoji Armija išlaisvino' nematėme karo ir tiesiogi
niai nejutome barbariškųjų 
priemonių, kurias hitlerinė 
armija iš tikrųjų vartojo. 
Štai kodėl mums sunku net 

(Tąsa 5-me pusi.)

pirmininkas Jungtin. Vals
tijose.

“Karo metu,” tęsė Bim
ba, “mes, Amerikos lietu
viai, stengėmės paremti 
Lietuvą jos kovoj prieš vo
kiečius įsiveržėlius, 
siuntėme maistą, drabužius, Lietuvą, 
čeverykus ir tabaką lietu
viams, persikrausčiusiems į sius savo įspūdžius Lietu- 
Tarybų Sąjungos gilumą, voj, Bimba pareiškė: “Mane 
lietuviškųjų Raudon. Armi-I giliai sujaudino šiltos pri-

Kalbėdamas apie pirmuo-

u
a

imtuvės, kurias man sutei
kė Tarybų Lietuvos valdžia 
ir žymieji Vilniaus atsto
vai, ir aš nuoširdžiai jiems 
dėkoju už tas priimtuves.

i
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Numaskavo Kapitalistų Spaudos 
“Laisvę"

Pastaruoju laiku Amerikos ir Britani
jos kapitalistų spauda pradėjo rėkauti 
apie “spaudos laisvę” ir šūkauti prieš 
Tarybų Sąjungą, kad ten “laisvai neįlei
džia” jų korespondentų, kurie, kaip jie 
sako “tik informuotų apie padėtį.”

Į tai smarkiai atkirto tarybinis rašy
tojas N. Baltiskis. Pirmiausiai jis nu
rodo, kad Britanijoj žinių agentūra 

. “Reuters” yra monopolistinė kapitalis
tų klasės agentūra, kuri žinias tiksliai 
taip perduoda, kaip kapitalistų reikalai 
reikalauja. Tas patsai yra ir su Ameri
kos žinių agentūromis United Press ir 
Associated Press.

Kas dėl kapitalistų lajkraščių, kurie 
šūkauja, būk jie išreiškia “spaudos lais
vę”, tai N. Baltiskis sako, kad ta jų pa
saka tinka tik vaikams. Visi žino, kad 
kapitalistų laikraščiai yra toki, koki jų 
savininkai. Jeigu tie savininkai yra re
akcininkai, tai ii” jų laikraščiai reakci
niai; jeigu jie fašistiniai, tai ir jų laik
raščiai tokie pat.Užtenka prisiminti, ko
kie yra reakcininko Hearsto laikraščiai. 
Jie visada gins kapitalistus, reakciją, net 
fašistus ir puls darbininkus. Darbininkai 
ir teisi ilgiausiems savo reikalams negaus 
vietos kapitalistų spaudoj. Kada turčių 
spauda gynė streikierių teisingus reika
lavimus? Niekados! Jie visada kaltina 
streikierius.

Kas dėl posakių, kad visi “turi spau
dos laisvę”, tai ta laisvė kapitalistinėje 
tvarkoj darbininkarrfs neprieinama, nes 
spaustuvės, popieris, spaustuvių namai ir 

z įrengimai yra kapitalistų rankose. Dar
bininkų spauda kapitalistinėj demokra
tijoj visada yra labai silpna.

Toliau jis rašo, kad kapitalistų spauda 
visada yra tendencinė — vienpusiška. 
Taip dabartiniu laiku ji niekina Raudo
nąją Armiją, skleidžia melus, būk Sovie
tai išnaikino visus intelektualus Berly
ne, purvina Balkanų šalių liaudies val
džias. Net rinkimus Jugoslavijoj, ir tai 
tos spaudos korespondentai apmelavo, 
nes tokių “žinių” kapitalistiniai laikraš
čių redaktoriai reikalavo ir koresponden
tai dirbdami už algą turėjo pildyti jų 
reikalavimus.

Amerikos Kareiviai Reikalauja 
Vežti Juos Namo

Mr. L. Parrott «rašo iš Tokio, kad A- 
merikos armijos ir laivyno komandieriai 
labai susirūpino, nes kareiviai, marinai 
ir jūreiviai kelia didelį nerimą dėl to, 
kad jų neveža namo.

Leo Kreindler, kuris perduoda karei
vių laiškų turinį į armijos laikraštuką 
“Star and Stripes”, sako, kad pusė laiš
kų reikalauja, kad greičiau kariai būtų 
vežami namo.

Sako, kad kareiviai, marinai ir jūrei
viai, pasigaminę gumines antspaudas, 
prideda jas prie laišku su obalsiais: “No 
Boats, No Votes. Get Us Home!”

Tarpe kareivių, marinų ir jūrininkų 
labai nepopuliariškas jų laikymas Chini- 
joj. Jie visi nemato reikalo, kodėl jie tu
ri būti ten laikomi.

Mūsų jaunimas tarnaująs Tolimuose 
Rytuose kaltina, kad daug prekybinių 
laivų tušti grįžta į Ameriką, o neveža 
karių. Jie sutinka ir prekybiniais laivais 
važiuoti. Kariai žino, kad Amerikos 
transportai tarnauja pervežimui genero
lo Chiang Kai-sheko armijos karui prieš 
Chinijos liaudį. Bendrai, 
tarp tarnaujančių yra didelis 
reikalavimas grąžinti juos namo. Tai 
dar vienas įrodymas, kaip Jungt. Valsti
jų piliečiai, nepatenkinti Mr. Trumano 
namų ir užsienio politika.

Liaudis Organizuotai Stoja Savo 
Teisėms Ginti

Prezidento Trumano pateiktas kong
resui pasiūlymas prieš streikus ir unijas 
yra niekas kitas, kaip pataikavimas ka
pitalistų klasei ir nepaisymas plačiųjų 
darbo masių reikalų. Tokias išvadas da
ro Amerikos darbo unijų vadai, pažan
gioji spauda ir veikėjai.

CIO unijų prez. Philip Murray padarė 
griežtą pareiškimą prieš prezidento Tru- ’ 
mano kapitalistams pataikaujantį pla
ną. Tokius pareiškimus radijo bangomis 
padarė automobilių industrijos unijos 
vadai ir kiti unijų vadai.

Mr. Murray sako, kad Trumano admi
nistracija bailiškai pasiduoda kapitalis
tų reikalavimams ir siūlo darbininkams 
vergiškas sąlygas. Mr. Murray sako, 
kad CIO unijos organizuos visus savo 
narius, visą Jungtinių Valstijų demokra
tinę liaudį, kad sumušti tuos prieš-dar- 
bininkiškus ir prieš-demokratinius Tru
mano ir kitų kongrese pasiūlymus. Mr. 
Murray sako, kad šis prezidento Truma
no žygis aiškiausiai parodo, kad jis pa
sitraukė nuo demokratinės liaudies pro
gramos, kurią siūlė velionis prezidentas 
Rooseveltas, kaip namų, taip užsienio 
politikoje. Kad prezidento Trumano Ad
ministracija ignoruoja teisingus darbi
ninkų ir darbo unijų reikalavimus, o pa
siduoda turčių reikalams, kad apgynus 
jų didelius pelnus ir įstūmus Amerikos 
darbininkus į nepakenčiamas gyvenimo 
sąlygas.

Mr. Murray nurodė, kad prezidentas 
Trumanas, kada pasiūlė gerų sumanymų 
bedarbių ir kitais reikalais, tai jis nepa
rodė noro už juos kovoti, tik pademons
travo, kad ir jis turi gerų norų, bet pa
liko reakcinėms jėgoms juos atmesti. 
Tuo pačiu kartu dabar, kai eina klausi
mas apie apsaugojimą kapitalistų turtų 
ir jų didelių pelnų, kur eina klausimas 
apie įvedimą streiklaužiškos politikos, 
ten Trumano Administracija imasi žy
gių, kad šie pasiūlymai būtų pravesti gy
venimam

Mr. Murray ir kiti darbo unijų vadai 
šaukia visus Amerikos žmones kovon už 
mūsų konstitucines teises, už laisves, ku
rios per taip sunkias kovas buvo atsiek
tos.

Detroite automobilių darbininkų uni
jos vadas R. J. Thomas griežtai pasmer
kė Mr. Trumano anti-unijišką, anti-de- 
mokratinį sumanymą. Tą pat padarė ir 
40,000 streikuojančiu* darbininku Flint, 
Mich.

Chrysler auto išdirbystės darbininkai 
griežtai išstojo prieš Trumano anti-uni- 
jinį p'asiūlymą ir reikalauja, kad alga 
būtų pakelta ant 30%, idant sulyginus su 
pragyvenimo brangumu.

United Mine Workers unija, kuri turi 
apie pusę miliono narių, išleido pareiški
mą, kritikuojantį prezidento Trumano 
priešdarbininkišką pasiūlymą.

Indianapolis mieste 14,000 darbininkų 
Allison išdirbystėj priėmė rezoliuciją 
prieš prez. Trumano pasiūlymą, kaipo 
“pataikavimą dideliems biznieriams ir 
nusisukimą nuo darbo žmonių reikalų.”

New Yorko valstijos Amerikos Darbo 
Federacijos veikėjas H. C. Honover pa
smerkė prez. Trumano pasiūlymą, kaipo 
vieną iš aiškiausių priešdarbininkišką 
pasimojimų.

Washingtono mieste 82 kongresmanai 
laikė susirinkimą ir išklausė CIO unijų 
prezidento Mr. P. Murray ir kitų unijų 
vadų nusistatymą prieš prez. Trumano 
siūlomą įstatymą.

Komunistų Partijos sekretarijatas iš
leido pareiškimą, pasmerkiantį Truma
no anti-darbininldšką, anti-unijinį suma
nymą ir šaukia visus darbininkus ir lais
vę mylinčius piliečius apsivienyti ir at
mesti tą pasiūlymą.“

Visoj šalyj sujudo darbo liaudis, de
mokratiniai piliečiai kovai už tradicines 
Amerikos laisves. Tik pati kraštutinė 
reakcija ir turčių spauda šaukia už Tru
mano “nuoširdų sumanymą.”

Kiekvienas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate0 Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami šėrų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą šė
rų. Siųsdami mokestį už Šerus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck St, Brooklyn 6, N. Y.

Britų aiškinimasis, būk Palestinoje esą reikalinga 
laikyti Anglijos armijos del nesutikimų tarp arabų ir 
žydų, atrodo nepamatuotas. Šis paveikslas, neseniai 
nuimtas Palestinoj, parodo arabų viršininką ateinant 
pasveikinti žydų patrijarchą Abraham Shapiro jo 70- 
to gimtadienio proga. Susirinkimas Įvyko arti Tel-Aviv.

VISIEMS LIETUVIU LITERATŪROS 
DRAUGIJOS NARIAMS!
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Draugės ir Draugai!
1945 metus baigiame. Šie 

metai buvo mūsų Draugi
jos 30-ties metų sukakties 
jubiliejus. M e s siekėme 
gauti 1,000 naujų narių. 
Mes veik būsime pasiekę tą 
tikslą, kada visos kuopos 
susius mokestis už gautus 
narius. Mes dirbome perga
lingam karo užbaigimui pa
dėdami demokratijos jė
goms ir tuo galime pasigė
rėti. Mes dirbome pagalbai 
Lietuvos žmonių, pasekmių- 
gurnui Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo ir čia yra 
dideliu atsiekimu. Mūsų 
Draugija turėjo surengus 
šimtus parengimų, kaip ap
švietus, taip ir biznio reika
lais. Mūsų centras išleido 
knygą, keturis Šviesos nu
merius, pirmasis buvo du- 
beltavai didesnis, ir organi
zaciniais reikalais brošiu- 
raitę. Mes atlikome daug 
naudingo darbo. Ir tuomi. 
galime pasidžiaugti sutik
dami Naujus Metus ir pasi- 
ruošdami naujiems. uždavi
niams.

Atminkime, kad su karo 
pergale ant fašizmo karo 
lauke dar laisvę mylinčių 
ir darbo demokratinės liau
dies kovos nepasibaigė. Ko
va prieš fašistus-hitlerinin- 
kus ir reakciją pasibaigė 
tik karo lauke. Ta kova 
prieš reakciją persikėlė į 
mūsų kasdieninius gyveni
mo reikalus. Tą rodo 'reak
cijos žygiai kolonijų kraš
tuose. Tą rodo jų žygiai A- 
merikoj. Visi reakciniai 
gaivalai jungiasi tam, kad 
demokratinė liaudis negalė
tų pergalės vaisiais pasi
naudoti, kad suardžius tai
kaus gyvenimo pamatus, 
kad sudarius sąlygas išauk
lėjimui naujų Hitleriu ir 
Mussolinių.

Amerikos d e m okratinė 
liaudis bus sargyboje lais
vosios žmonijos reikalų ir 
taikos. Mūsų Draugija bus 
su' demokratija ir pažanga. 
Ir to atsiekimui mes turime 
išplėsti savo veiklą, pir
miausiai lietuvių masių ei
lėse.

Pirmoji mūsų pareiga— 
tuojau mokėti duokles už 
1946 metus. Kuo greičiau 
seni nariai užsimoka, tuo 
daugiau turime laiko naujų 
narių gavįmui ir kitiems 
darbams.

Antroji mūsų pareiga—dė
ti pastangų, kad kuo dau; 
giausiai gauti naujų narių į 
Draugiją. Mūsų duoklė yra 
tik $L50 nariui. Mūsų 
Draugi jos člųjrys Ta atda-. 
ros kiekvienam, ištikimam 
lietuviui. Į mūsų Draugiją 
gali prigulėti ir čiagimiaį ir 
gauna angių kalboj lįtęrą-

tūrą. Dar daug yra progų 
praplėsti mūsų Draugiją.

Trečia, mes turime ener
gingiau mestis į bendrą ša
lies demokratinį veikimą, 
daugiau domėtis valstybi
niais ir darbo unijų reika
lais, nes lietuvių gyvenimo 
gerovė priklauso nuo bend
ros Jungtinių Valstijų liau
dies gerovės.

■ .Ketvirta, mes turime e- 
nergingiau platinti darbi
ninkišką spaudą, ypatingai 
mūsų dienraščius Laisvę ir 
Vilnį, brošiūras ir knygas.

Penkta, nepertraukiančiai 
teikti pagalbą Lietuvos 
žmonėms, jų sunkioj kovoje 
atsistatyti po baisaus hitle
riško karo, kad jie galėtų 
sėkmingiau užgydyti priešo 
padarytas žaizdas.

Šie ir kiti svarbūs darbai 
stovi prieš mus! Visi ir vi
sos dirbkime su padauginta 
energija. Kada mūsų Drau
gijos pirmininkas — Anta
nas Bimba sugrįš iš tarybi
nės Lietuvos, tai jam bus 
suruoštas platus po visą ša
lį maršrutas. Tuo reikalu 
jau dabar turime rūpintis.

Visi ir visos dirbkime e- 
nergingai! Tuojau mokėkite 
duokles! Gaukite naujų na
rių į savo kuopas ir tverkite 
naujas, kur dar jų nėra! 
Platinkime savo spaudą ir 
plėskime veikimą!

D. M. šolomskas, 
Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro 
Komiteto Sekretorius.

Elizabeth, N. J.
Bus Perstatyta Operete “Kada 

Kaimas Nemiega”
šiomis dienomis L. P. Kliu- 

bo išrinkta komisija laikė sa
vo posėdį ir svarstė apie pa
rengimus., Kliubas rengia Rau- 
jų Metų pasitikjjmo vakarienę, 
31 d. gruodžio, pirmadienį, 
pradžia 8 vai. vakare.

Taipgi rengiamasi prie per
statymo operetės “Kada ’ Kai
mas Nemiega.” Bus perstatyta 
12 d. sausio, šeštadienio vaka
rą. Operetė yra viena iš gra
žiausių scenos kūrinių. Persta
tys Aido Choras iš Brooklyno.

Ši operetė jau buvo persta
tyta bent keliuose miestuose 
Massachusetts valstijoj. Paste
bėta laikraščiuose, kad loši
mas žavėte žavi publiką.

Būtų gerai, kad visi įsigy
tu tikietus iš anksto dėl šios 
operetės, taipgi ir dėl Naujų 
lytėtų sutikimo vakarienės.

F. Savičiuj.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėliis darbas; pa- 
kalbink savo pažįstamą, sa- 
yo kaimyną, kuris dienraš
čio darneskaito, užsisakyti 
Laisvai i’

TARYBININKŲ SUVAŽIAVIMAS BE ŪPO, 
VISI KALBĖTOJAI VERKŠLENO
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VERKĖ DĖL KVISLINGŲ LI
KIMO; GAILI GENEROLO 
FRANCO; PEIKIA VALDŽIĄ 
—. VIEN NUSISKUNDIMAI 
IR VEKSMAI.

Pabėgėliams iš Lietuvos atim
ta mikrofonas; jie kalbėjo ne
pilnai patenkinančiai tarybi- 
ninkus.

Chicago — Amerikos Lietu
vių Tarybos sušauktas suva
žiavimas, kuris pavadintas 
“Amerikos lietuvių kongresu”, 
toli gražu nebuvo tokis, kokio 
tarybininkai laukė. Pastarieji 
įvykiai tarptautinėj situacijoj 
dar gerokai pažeidė siekinius 
Amerikos lietuvių profašisti
nių elementų. Jų pačių tarpe 
beviltė vis labiau didėja. ’Ta
tai buvo matoma ir jaučiama 
šiame suvažiavime.

Suvažiąvima atidarė Dr. 
Draugelis. Po reikiamų forma
lumų atlikimo, pakviesta kal
bėti Petras Daužvardis, kuris 
vis dar negali atsižadėti Lie
tuvos konsulo titulo, nors jis 
jau nieko neatstovauja ir nėra 
jokiu konsulu.

Jis verkšleno, kad nors ka
ras visam sviete pasibaigė, bet 
Lietuvoje jis dar tebeinąs. Gu
dresni delegatai palaikė tai 
bergždžia propaganda, kiti gi 
manė “konsulą” esant menkai 
painformuotu, kad jis nežino, 
jog karas jau visur pasibaigęs.

Jis deklamavo apie “nepri
klausomą” Lietuvą, nepasaky
damas, kad prie Smetonos ir 
Voldemaro rėžimo nepriklau
somoje Lietuvoje žmonės ken
tė didelį vargą ir sunkią prie
spaudą. Jis taipgi “užmiršo” 
pasakyti, kad griuvus Smeto
nos valdžiai, smetonininkai 
prašė nacių užimti Lietuvą. 
Štai kaip jie brangina Lietu
vos nepriklausomybę.

Jo kalba visai nesukėlė ova
cijų, nors kalbėtojas stengėsi, 
rėkė, raivėsi, nuduodamas my
linčiu Lietuvą, bet faktai visai 
ką kitą rodo apie jį ir jo at- 

istovautą rėžimą.
Tėmijant delegatus, atrodo, 

kad jie žino, jog Lietuva da
bar laisva ir nepaiso raudų 
apie jos “okupaciją”.

Pakviestas kalbėti Kazys 
Pakštas, tituluojamas profe
sorium. Jis peikė, niekino 
Amerikos valdžią, kad ji nei
na tuo keliu, kuriuo Pakštas 
norėtų. Jis bandė nuduoti la
bai gudriu, daugiau žinančiu 
už visus Amerikos vyriausybi
ninkus ir diplomatus. Tai yra 
paprastas kunigų ir jų klap
čiukų elgęsis pasistatyti save 
viską žinančiu.

Girdi, Amerika turi atomi
nę bombą, bet nežino ką su ja 
daryti. Jis tai žinotų.

Jis kalbėjo labai nusiminęs, 
be vilties, kartais rodėsi net

lietuvių tarybininkai. Dėlto 
ūpas buvo nukritęs, slegiantis.

Kiek pataisė ūpą, pagerino 
nuotaiką jaunas A. Vaivada, 
kuris kalbėjo apie laimėjimą 
karo, ir pabrėžė, kad karo 
frontuose jie nesiskyrė į bal
tus, raudonus ir juodus — mu
šė priešą visi, neatsižvelgiant į 
rasę, tautybę ir politines pa
žiūras.

Jis prisiminė norįs laisvos 
Lietuvos, bet nesisakė, kad jis 
norėtų grąžinti Lietuvon bent 
vieną senų rėžimų. Jisai pa
sirodė daugiau išmokęs karo 
fronte, negu “mokyti” profe
soriai ir advokatai, kalbėję 
pirmiau jo.

Pagalios L. šimutis perstatė 
kalbėti du Lietuvos pabėgė
lius, kurie, girdi, “pergyvenę 
tris okupacijas.” Delegatai su- 
sižingeidavo. Iššaukta kalbėti 
V. Vaitkus. Jis kalbėjo apie 
nacių terorą Lietuvoje, tai ši
mutis atitraukė nuo jo mikro
foną, dėlto mažai kas girdėjo 
jo kalbą. Po jo kalbėjo A. Sei- 

i būtis. Jiedu rodos Amerikoj 
įgimę, bet Lietuvoje augę. Jam 
i bekalbant mikrofonas visai nu- 
j neštas. Pagalios šimutis atė
jo su mikrofonu, liepė baigti 
įkalbą ir pareiškė: “Heilo, jau 
I gerai, pataisytas”. Tuomi no
rėta parodyti, kad mikrofonas 
pagedo kaip tik tuo laiku, ka- 

j da jauni žmonės ėmė kalbėti 
kitaip, negu prezidiumui no- 

j rėjosi.
Beje, jiedu prasitarė, kad 

Iįvažiuoti Amerikon pabėgė
liams bus neįmanoma, nes ne
norima nieko iš jų įsileisti. Tai 
irgi buvo nesmagumas, nes ta
rybininkai nori nemažai fašis
tų, Lietuvos kvislingų atsi
kviesti Amerikon.

Pažymėtina ir tas, kad iš 
miesto administracijos niekas 
nebuvo. Iš kongresmanų kal
bėjo tik O’Konskis, lenkas re
akcininkas iš Wisconsino. 
Taipgi sveikino suvažiavimą p. 
Hooveris, kuris lietuviams ži
nomas iš savo laikų garsių 
“hoovcrvilių”.

Meras Kelly visai nebuvo. 
Vakare, bankiete, sakoma, 
kalbėjo gub. Green, republi- 
konų politinis bosas, bet suva
žiavime ir jis nebuvo.

Atrodo, kad labiau atsako- 
mingi politikai šalinasi jų.

Labai daug delegatų, kurie 
buvo išrinkti, neatvažiavo.

Beje, kalbėjo pulk. Grinius 
ir žadeikis, kuris tituluojamas 
Lietuvos ministeriu, nors senai 
tokiu nėra. Abu jie negalėjo 
užginti to fakto, kad tarp iš 
Lietuvos pabėgusių yra nacių 
agentų, dirbusių Hitleriui, tar
navusių jo armijoj. Tas ypač 
nepatiko fanatiškiems tarybi- 
ninkams ir sugadino jiems 
Ūpą. Delegatas

desperatiškas. Rodos, jis turė
tų atominę bombą, tai viską 
sugriautų, nei šio suvažiavimo 
nepagailint, kad delegatai 
jam neploja, kiti gi nudavė 
net nenorį klausyti, ypač kada 
jis atakavo mūsų valdžią.

Gaili Franco.
Adv. W. Laukaitis kalbėda

mas apgailestavo, kad didžio
sios valstybės kratosi Ispani
jos fašistinio rėžimo, kurio 
galva yra gen. Franco.

Jis taipgi apsiverkė dėl bu
vusios Lenkijos,- ir jos valdžios, 
kuri padėjo naciams' savo in
trigomis.

Laukaitis tikrai mane nu-
stebino. Ar jau jis tiek pasu
ko linkui Franco ir kitų fa
šistų ?

Pakviestas kalbėti pan Roz- 
marek, lenkų šovinistas, kuris 
visuomet rėkia, kad Vilnius iš 
Lietuvos turi būti atimtas./

Tarybininkai, taigi, susidė
jo bendrai su Lietuvos priešais, 
lenkų šovinistais.

Gali suprasti, kokiam pras
tam ūpe buvo tie, kuriems il
gai skiepyta neapykanta'prieš 
lenkus, kaipo Lietuvos prie
šus, ir kaip jautėsi delegatai, 
kurie supranta, kur nusirito

Philadelphia, Pa.
Mirė Adelė Butvilienė

Gruodžio 3 d. mirė Adelė 
Butvilienė. Pašarvota penkta- 

jdienį, gruodžio 7 d., savo na- 
imuose, 4620 Melrose St. Lai- 
jdos šeštadienį, gruodžio 8 d., 
11 valandą ryto, iš namų į 
Oakland kapines.

J. Šmitienė.

Redakcijos Atsakymai
Vietiniam, Chicago, Ill. — 

Prenumeratai $6.50 gavome ir
perdavėme dienraščio admi
nistracijai. Dėkui. Na, o fel- 
jetoniškos korespondencijos 
laikraštin nedėsim, nes minė
tasis asmuo gali užsigauti, gi 
visuomeniškai svarbių žinių 
korespondencijoj nėra.

J. Pakarkliui, Norwood, 
Mass. — Apie tai jau buvo 
rašyta ir mes manome to už
tenka.

A. M. — Tamsta prisiuntė- 
te neva eilutes, bet nepadėjo- 
te savo nei vardo, nei pavar
dės, neigi adreso. Tokiais ra
šiniais mes nesinaudojaifie.
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Mes Kovosime: Už Darbą, už Laisvę, už 
* Taiką ir Laimingesnį Gyvenimą!

Antrajam Dem. Lietuvių Suvažiavimui šaukti Komiteto Sekretoriaus, Rojaus 
Mizaros kalba, sakyta 1945 m. lapkričio 24 d. IV-toj Suvaž. Sesijoje, Pittsburghe.
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Gerbiamieji Suvažiavimo dalyviai!
Praėjo beveik dveji metai nuo Pirmojo 

Demokratinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo, Įvykusio New Yorke. Per tą 
laiką daug vandens patiltėmis nubėgo, 
daug permainų įvyko mūsų krašte ir pa
sauly.

Jungtinės Tautos karą laimėjo, visiš
kai sumušdamos fašistinės Ašies valsty
bes. Daug mūsų jaunų vyrų, buvusių ka
ro frontuose, jau namie, — tūli jų daly
vauja Suvažiavime; kiti neužilgo sugrįš. 
Dalis mūsų kovūnų krito mūšiuose, pa
aukodami savo gyvybes tam, kad mums 

I 1 ir busimosioms gentkartėms būtų sma- 
1 giau gyventi. Amžina jiems atmintis!

Pergalės išvakarėse mirė mūsų krašto 
prezidentas, Franklin Delauo Roosevel- 
tas, liaudies draugas, strategijos prieš 
fašistinę Ašį planuotojas ir būsimajai 
taikai pagrindų tiesėjas.

Atrasta atomo energijos paslaptis, — 
įvykis, kuris su laiku gali pakeisti visos 
žmonijos gyvenimą ir galvoseną.

x Prieš dvejis metus mūsų kraštui trūko 
darbo pajėgų, o šiandien darbininkai pa
leidžiami iš darbų; nedarbo šmėkla grū
moja milijonams darbininkų!

Visame krašte nuūžė darbininkų strei
kų banga, bet tai buvo tik pradžia: nau- 

, ji streikai, daug didesni, žada įvykti, jei 
samdytojai atsisakys patenkinti teisėtus 
darbininkų reikalavimus.

Nors karas prieš fašistinės Ašies val
stybes baigėsi, tačiau mūšiai daugelyje 
pasaulio kampii tebeina; mūšiai paverg
tų tautų prieš imperialistus; mūšiai dėl 
liaudies laisvės.

I Indonezijoj britų imperialistai šaudo
patrijotus tūkstančiais tam, kad priver
tus milijonus būti Hollandijos imperialis- 

I tų vergais!
Palestinoje šaudomi žydai dėl to, kam 

jie reikalauja atidaryti to krašto duris 
iškankintiems savo tautiečiams Europo
je, trokštantiems vykti į jiems Pažade- 

I tąją Žemę!
Chinijoj verda žiaurus civilinis karas 

tarp laisvės šalininkų ir reakcijos, at
stovaujamos Čiang-kai-šeko valdžios.

Mūsų kraštas, kurio laisvė gimė Re
voliucinio Karo (prieš Britanijos impe
rialistus) liepsnose ir vėliau toji laisvė 

* buvo praplėsta ir užgrūdinta Civilinio 
Karo ugnyje, rodosi, turėtų atjausti In
donezijos ir Chipijos liaudžiai, kovojan
čiai už savo laisvę. Deja, kol kas mūsų 
atsakbrmngieji pareigūnai Chinijoj ir 
pati vyriausybė/ Washingtone elgiasi 
priešingai: Chinijoje mes remiame 
Čiang-kai-šeko reakcinę valdžią, o Indo
nezijos patrijotų slopintojams teikiame 
ginklus, tik įsakydami jiems nuimti nuo 
jų žymes, rodančias, kad ginklai pareina 
iš Amerikos arsenalų!

Visas pokarinis buržuazinis pasaulis 
verda, kunkuliuoja!

Mūsų tėvų krašte, Lietuvoje, padėtis 
per tuos dvejis metus taipgi žymiai pa
sikeitė. Pirmajame mūsų suvažiavime 
mes kėlėme obalsius: padėti Tarybų Lie
tuvos žmonėms išsilaisvinti iš žiauriosios 
nacių okupacijos; rinkti Amerikoje me
džiaginę paramą kovojančiai Lietuvos 
liaudžiai, kad ji pasekmingiau kovotų 
prieš vokiškųjų fašistų okupaciją.

Šiandien Tarybų Lietuva jau yra išlai
svinta; ji ir vėl grįžo tarybinių respub- 

r likų draugėn, didžiulėn Tarybų Sąjun
gom Bet Lietuva, per kurią perėjo žiau
rios karo audros, tapo baisiai nuteriota, 
nuniokiota. Naciškosios Vokietijos niek- 

- šai, bėgdami iš Lietuvos, siekėsi nepalik
ti akmens ant akmens. Be to, jie išžudė 
daugybę mūsų tautos sūnų ir dukterų.

Tarptautinis Militarinis Tribunolas 
naciam kriminalistams teisti savo kalti
nimo akte (New York Times, š. m. spa
lio 19 d.) šitaip byloja:

“Lietuvos Tarybų Socialistinėje Res
publikoje buvo atliekami masiniai ta
rybinių piliečių žudymai, būtent: Pa
neriuose nužudyta nemažiau 100,000,

> Kaune daugiau 70,000, Alytuj apie 60,-
000, Prienuose daugiau 3,000, Ukmer
gėj apie 8,000, Marijampolėje apie 7,-

I 000, Trakuose ir ju apylinkėje apie
W 37’640,n
I Šitokį smūgį mūsų tautai kirto hitleri-
I * nes govėdos!
TįĮ W O kur gi medžiaginiai nuostoliai?
£ Nepaprastoji Tarybų Sąjungos Valsty-

binė Komisija vokiečių padalytiems nuo

stoliams ištirti ir surašyti, paskelbė, jog 
Tarybų Lietuvoje medžiaginių nuostolių 
naciai padarė už 17 bilijonų rublių!...

Apie šias skaitlines tik pagalvojus, 
žmogų nukrečia žiaurus šiurpas. Tačiau 
Lietuvos liaudis, vadovaujama tarybinės 
Lietuvos vyriausybės ir padedama visa
sąjunginės vyriausybės bei broliškųjų 
tarybinių respublikų, visu rimtumu ėmė
si darbo Lietuvai atstatyti; apvalyti ją 
nuo karo griuvėsių ir iškelti — kultūriš
kai ir ūkiškai — į laimingo, laisvo ir 
šviesaus gyvenimo aukštumas.

Vis daugiau ir daugiau demokrati
niuose Amerikos lietuvių sluogsniuose 
kyla balsų, kad ir amerikiečiai lietuviai 
prisidėtų kuo nors prie Lietuvos atstaty
mo.

Šiuo metu Tarybų Lietuvoje vieši Lie
tuvai Pagalbos Teikimo komiteto pasiun
tinys Antanas Bimba, kuris, ištyręs būk
lę ir grįžęs, tuo reikalu plačiai rapor
tuos. ė

Dar vienas dalykas: Amerikoje šiuo 
metu tam tikra klika fašistų ir jiems ar
timų be atvangos dirba, kad išprovokuoti 
Amerikos karą prieš Tarybų Sąjungą, 
kas reikštų tretįjį pasaulinį karą.

Tai žmonės, kurie jau ištroško dau
giau kraujo, kuriem neužteko milijonų 
žmonių gyvybių, paklotų antrajame pa
sauliniame kare. Kasdien tamT tikroje 
spaudoje jūs matote raštus ir per radi
ją girdite kalbas, provokuojančias naują 
karą, — karą prieš Tarybų Sąjungą. Šiai 
klikai laiku atėjo atomo energijos atra
dimas; atominė bomba šiandien jiems 
patapo “išganymo šaltiniu”, nors jie pa
miršta, jog “lazda turi du galu.”

Mes žinome, kad naujo karo ruošėjų 
grupė nėra didelė, — toli gražu ji neiš
reiškia daugumos Amerikos žmonių no
rų ir minties, tačiau žinome ir tai, kad, 
jei visuomenė nestovės savo reikalų sar
gyboje, jei rimtai nereaguos, tai ir nedi
delei klikai gali pavykti apsukti galvas 
didelei žmonių daugumai. Atsiminkime, 
kas įvyko Vokietijoje 1933 metais!

Dėl šitų tai naujai bekylančių klausi
mų ir buvo sušauktas Antrasis Demok
ratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavimas. 
Atsiminkime, kad Pirmasis Suvažiavi
mas buvo pasisakęs už sušaukimą antro
jo, kai tik jam pasirodys reikalas ir leis 
sąlygos.

Mes juk esame amerikiečiai, nors dau
gelis lietuviškai šnekame. Mums, todėl, 
svarbu tarti savo žodį kiekvienu dides
niu reikalu, kuris liečia mūsų kraštą 
arba mūsų tėvų kraštą.

Kiti Suvažiavimai arba Misijos
Be mūsiškio, reprezentuojančio demo

kratinę Amerikos lietuvių visuomenę, y- 
ra šaukiami dar ir kitų grupių suvažia
vimai.

Praeitą savaitę Washingtone įvyko t. 
v. “Lietuvių Misija”, sušaukta atvirų 
smetonininkų-fašistų. Jų troškimas ir 
siekimasis tik vienas: atplėšti nuo Tary
bų Sąjungos Lietuvą ir grąžinti jon fa
šizmą, pagrįstą 1938 metais .priimta kon
stitucija.

Smetonininkai atviri, savo tikslų nei 
neslepia: Jungtinių Valstijų karas prieš 
Tarybų Sąjungą jiems vienintelė išeitis. 
Tokiame kare, jie tikisi, Tarybų Sąjunga 
būtų nugalėta ir Lietuva liktų sufašis- 
tinta, — jie, smetonininkai, ir vėl galėtų 
ten laisvai viešpatauti, jodinėdami ant 
liaudies sprando. Kiekvienas amerikietis, 
kuris tik yra Tarybų Sąjungos priešas ir 
karo prieš ją advokatas — smetonininkų 
geriausias draugas. Hearsto ir Scripps- 
Howardo spauda — jiems priemonė savo 
propagandai paskleisti.

Smetonininkų organas Dirva jau antri 
metai nuolat atvirai kursto savo pasekė
jus į karą prieš Tarybų Sąjungą.

Organizuotoj Amerikos lietuvių visuo
menėje ši grupė neturi jokios žymesnės 
įtakos, tačiau atsiranda šian ir ten pa- 
skirių individualų, ypačiai biznieriuose, 
kurie jai ne sykį ir po šimtinę išmeta.

Kita grupė — “Amerikos Lietuvių Ta
ryba”, kurią sudaro katalikai ir socialis
tai su sandariečiais. Ji savo suvažiavimą 
šaukia šio mėnesio pabaigoje Chicagon. 
Kad apgauti Amerikos lietuvių visuome
nės tamsesniąją dalį,’ ši grupė savo su
važiavimą pavadino “visuotinu kongre
su”. . •

šion grupėn įeina įvairaus elemento:

LaisvS—Liberty, Lithuanian Daily

nuo reakcinio menševiko iki juodžiausio 
fašisto.

Šios grupės “politinė linija” mažai te
siskiria nuo atvirų fašistų-smetonininkų. 
Jai taip pat rūpi Lietuvą išplėšti iš Ta
rybų Sąjungos ir ten sugrąžinti ponų, 
fabrikantų viešpatavimą su fašistais 
priešakyj.

Abiejų grupių suvažiavimai sieksis 
vieno ir to paties paties: prašyti valsty
bės departmento, kad jis nepripažintų 
Tarybų Lietuvos, kad jis juo ilgiau Wa
shingtone palaikytų nieko neatstovau
jantį buvusį smetoninį ministerį; taipgi 
rūpinsis teikimu pagalbos visokiems iš 
Lietuvos drauge su vokiečių armijomis 
pabėgusiems lietuviškiems naciams, gy
venantiems Vokietijoj, Šveicarijoj ir ki
tur.

Abiejų grupių suvažiavimai remiasi 
ir orijentuojasi pačiais reakcingiausiais 
elementais Amerikoje, nes jie žino, kad 
demokratiniuose amerikiečių sluogsniuo
se savo žygiams pritarimo jie ne
gaus !

Abi šios grupės, beje, jau per kurį lai
ką buvo tampriai susirišusios su viso
kiais Amerikos reakcininkais, ku klux- 
klanais, anti-semitais ir kitokiais rasis
tais. Abiejų didžiausias troškimas ir vil
tis: karas prieš Tarybų Sąjungą.

• Štai, Sandaros (lapkr. 9 d.) numery j 
skaitome:

“Greičiausia Lietuvos likimas išsiris 
pasėkoje naujo konflikto, kuris artina
si visais pakampiais. Demokratijos ir 
“totalitarizmas” gražiuoju nieko neiš
riš.”

Jie su Teroristais Ku-Klux-Klaniečiais
Aišku, kaip ant delno! Jei nori Lietu

von fašizmą grąžinti, turi pirmiausiai 
sunaikinti Tarybų Sąjungą, o tam reika
lingas naujas pasaulinis karas! Šitaip 
samprotauja tiek Smetonukas, tiek Kar- 
piukas, tiek Vaidyla, kuris, beje,’ yra 
“Amerikos Lietuvių Tarybos” iždinin
kas!

Vyriausias šios Tarybos ideologas yra 
Kazys Pakštas, ilgoką laiką gavęs algą 
iš BALF’o, kuris, grąžon, gauna pinigų 
iš National War Fondo.

P-nas Pakštas praeitą vasarą darė 
sąmokslus, kaip rašė angliškoji spauda, 
su teroristais ku klux-klaniečiais Det
roite, su visokiais CIO priešais, su len
kais, estais, rusais, latviais ir kitų tauti
nių grupių fašistais. Ką gi jis ten atsto
vavo? Tiesiogiai: BALF’ą, o netiesio
giai — Amerikos Lietuvių Tarybą, ku
ri ten buvo kviesta dalyvauti. Surinktais 
neva Lietuvai šelpti pinigais, fašistai 
suokąlbiaują prieš organizuotą darbinin
kų judėjimą, prieš mūsų talkininkę pra
eitame kare, Tarybų Sąjungą!

Tas pats p. Pakštas praeitą vasarą buvo 
susirišęs su kita Amerikos fašistų klika, 
su buvusio senatoriaus Reynolds’© įkur
ta “Nationalist Party”; čia jis taipgi 
jungė lietuviškus fašistus ir jiems pri
tariančiuosius su amerikietiškais fašis
tais tam pačiam tikslui.

Š. m. rugsėjo mėn. 25 d. lenkai fašis
tai, iš vien su lietuviais, vengrais, lat
viais, estais, serbais, slovakais ir kit. tau
tų reakcininkais, įkūrė specialę organi
zaciją, pavadintą “Pasauline Teisių Bi- 
liaus Sąjunga”, kurios pirmininku yra 
fašistinis lenkų kilmės republikonas (iš 
Wis.)^kongresmanas O’Konski, o finansų 
sekretoriaus pareigas eina lietuvis kata
likų kunigas iš Maspetho, Jonas Balkū- 
nas.

Koks gi šitos sąjungos tikslas?
1. Kurstyt karą prieš Tarybų Sąjungą.
2. Padėti stambiosioms korporacijoms 

pulti Amerikos darbo unijas.
3. Ruoštis, 1946 ir 1948 metų rinki

mams, kad išrinkus reakcinių republiko- 
nų daugumą į kongresą.

4. Kovoti prieš Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijų nutarimus. (“L- 
vė” 1945 m. spal. 8 d.).

Ar Tik Pas Mus?
Klaidą daro tie žmonės, kurie mano, 

būk tik lietuvių tarpe organizuojasi fa
šistai ir jiems artimi, būk tik pas mus 
tos rūšies žmonės kursto karą prieš Ta
rybų Sąjungą tam, kad Lietuvą atitary- 
binti ir vėl ją sufašistinti.

Kitose tautinėse grupėse padėtis nei 
kiek negeresnė, kaip lietuviuos. Visose 
tautinėse grupėse fašistiniai elementai 
trokšta karo prieš Tarybų Sąjungą. Ko
dėl?

Atsiminkime, kas šiandien darosi Eu
ropoje: Lenkijoj, Bulgarijoj, Jugoslavi-

, J. . • ■ . . 

joj ir kitose šalyse, kur seniau fašistai 
buvo valdovais, dabar viskas aukštyn 
kojomis verčiasi: darbo žmones ima i sa
vo rankas šalies reikalus tvarkyti; dva
rai dalomi bežemiams, fabrikai naciona
lizuojami, fašistų vadams rinkimuose 
net balsuoti neleidžiama!

Tie kraštai, vadinasi, atsistoja demok
ratiškiausių kraštų priešakiu. Juose vyk
sta savotiška revoliucija, užduodanti 
mirtiną senovei smūgį. Darbininkai, val
stiečiai ir darbo inteligentija ten atsisto
jo į valstybių tvarkymo priešakį.

Negalėdami nieko padaryti tuose kraš
tuose, fašistai organizuoja visokias kli
kas Amerikoje, tikėdamiesi, būk ši šalis 
bus galima išprovokuoti į karą prieš Ta
rybų Sąjungą. Jie žino, jie supranta, kad, 
iki Tarybų Sąjunga gyvuos, gyvuos ir 
demokratiniai kraštai, dar taip neseniai 
buvę fašizmo guoliais!

Tos visokios klikos siekiasi čia apsivie- 
nyti ir veikti išvien. Tai signalas mums; 
tai pamoka mums, demokratiniams lietu
viams, kad ir mes neprivalome drovėtis 
veikti su kitų tautinių grupių žmonėmis, 
kovojančiais prieš karą ir prieš jo kur
stytojus!

Šis tai yra vienas šio Suvažiavimo vy
riausiųjų uždavinių.

Per praeitus dvejis metus Amerikos 
lietuviuose buvo vedama pašėlusiai atka
ri propaganda prieš Tarybų Lietuvą. Iš
naudotos visokios priemonės, įvairiausi 
būdai. Net ir bažnyčia buvo įkinkyta į 
tos nedoros kampanijos vežimą.

Bažnyčia Propagandai Skleisti
Buvo sugalvota šaukti žmones į baž

nyčias neva pamaldoms už tai, kad Lie
tuvon fašizmas būtų sugrąžintas. Net 
tūlos katedros tam reikalui buvo panau
dotos. Vienoje katedroje (Bostone) “pa
maldoms už Lietuvą”, kaip rašė spauda, 
susirinko iš visų pakampių sugargažėję 
laisvamaniai ir bedieviai, gerai žinodami 
tikslą. Pamaldos buvo paverstos politi
niu mitingu, — tokiu, kuriame kalbėto
jas nesiskaito su faktais nei su tikrove. 
Arkivyskupas pasakė tokią prakalbą, ko
kią drovėtųsi sakyti atsakomingesnis 
bent kokis pasauliškis, savo žodį remias 
faktais.

Panašiai buvo ne tik viename Bosto
ne, bet eilėje miestų. Ir tokia įžūli pro
paganda, be abejo, nemažai katalikų pa
stūmėjo į gerąją pusę, tik ne į tą, į ku
rią juos norėjo patraukti pamaldų “už 
Lietuvą” ruošėjai!...

ALT. įkūrė t. v. Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos Centrą (LAIČ), kurio tiks
lu oficialiai pastatė “informuoti Ameri
kos visuomenę apie lietuvius,” bet iš tik
rųjų, jų “Informacijų Centro” tikslas y- 
ra skleisti bjaurią fašistinę propagandą, 
vyriausiai atkreiptą prieš Tarybų Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą. “Informaci
jų Centro” vedėjai: vienas buvęs Smeto
nos žvalgybininkas, atvykęs iš Berlyno, 
o kitas — gerai žinomas semtonininkas, 
Amerikos pilietis.

Diena iš dienos “Informacijų Centras” 
siuntinėja savo “žinias” tam tikrai spau
dai; diena iš dienos jis pila fašistinius 
nuodus į Amerikos lietuvių gyvenimą. Ir 
atsiminkime: jie tąjį “Inf. Centrą” pa
laiko aukomis, iškaulytomis iš visuome
nės Lietuvai gelbėjimo vardu!

Jie išnaudoja savo propagandai Hear
sto spaudą, Chicago Tribune, ir kitokią, 
aitriai anti-darbininkišką ir prieš-demo- 
kratišką.

Jie naudojo ir tebenaudoja radiją, 
nuodindami žmonėms smegenis savo pro
fašistiniais nuodais.

Tenka pasakyti, kad mūsų demokrati
nė visuomenė ne visuomet ir ne visur 
užtenkamai pravedė savo švietimo dar
bą. Atsiminkime, kad iki šiol, berods, tik 
dviejų miestų lietuviškos kolonijos tetu
ri savo radijo valandas, iš kurių patei
kiama^ lietuviui klausytojui teisingų ži
nių: Chicagos ir Detroito. Reikėtų vi
soms didesnėms lietuvių kolonijoms rim
tai darbuotis, kad turėti savo radijo pus
valandžius.

Įpuolę desperacijon, ALT. ir Misijos 
vadovai eina dažnai į juokingas kraštu- 
tinybes. Andai Tysliava parašė Vienybė
je straipsnį, raginantį savo pasekėjus ne
vadinti Tarybų Sąjungos tuo vardu, bet 
vadinti “Rusija.” Girdi, šitaip tą kraštą 
vadinant būsiąs užduotas , smūgis Tary
bų Sąjungos šalininkams!...

Tuojau po to Jurgėla išstojo su straip
sniu savo organe, Naujienose, ir pareiš
kė, jog, girdi, rusų negalima vadinti ru
sais, bet maskoliais!...

Kiti dar kvailesnių dalykų išgalvos!
j(Bus daugiau)

Trečias puslapi*

Maj. gen. Patrick Hurley 
rezignavo iŠ ambasadorystės 
Chinijoj. Jis skundėsi, kad že
mesnieji Valstybės Depart
mento viršininkai kliudą jo 
norams paremti Chiang Kai- 
shek’o valdžios pastangas ka
riauti prieš Chinijos žmones. 
Jo vieton siunčiamas gen. 
George C. Marshall.

Laiškas Redakcijai x
Gerb. Redaktoriau.
Skaitau anglų spaudoj ap

rašymus apie teismą Hitlerio 
aukštų oficierių, diplomatų ir 
kitokių aukštų pareigūnų, ku
riuos dabar teisia Suvienytų 
Tautų Tribunolas Nuremberge, 
Vokietijoj. Mano nuomone, 
ar nebūtų gerai, jeigu “Lais
ve” pasitarnautų lietuviškai vi
suomenei, padarydama iš to 
teismo gerą raštą, žinau, kad 
Laisvės redaktorių jėgos su
mažėjo drg. A. Bimbai išva
žiavus į T. Lietuvą, o pasili- 
kusiems darbų padaugėjo, bet 
vienok draugai redaktoriai tu
rėtumėt lietuvišką visuomenę 
supažindint su to teismo eiga, 
pritaikindami ištraukas iš lie
tuviškų kryžiokų spaudos, kur 
rašė (ir dabar rašo) visokius 
prasimanymus — šmeižtus 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
žmones, Raudonąją Armiją ir 
vadovaujamus vadus. Daug 
žmonių tuomet manė, kad toks 
P. Grigaitis, St. Michelsonas 
savo laikraščiuose tik taip sau 
pliauškia, nesiremdami jokiais 
faktais, bet kad tik apšmeižti 
visą Sovietų Sąjungą. Ta patį 
rašė ir katalikiška spauda.

Bet ištikrųjų lietuviška pro- 
naciška spauda sėmė sau “fak
tus” iš Hitlerio aukštų kari
ninkų išleistų dokumentų apie 
Sovietus. Grigaitis per Nau
jienas visuomet pranašavo So
vietam pražūtį, jeigu tik kas 
ją užpultų, nes ten žmonės esą 
badauja, apiplyšę, nesiprausę, 
neturi kur miegoti ir t.t. O 
štai, pasirodo, kad Grigaitis 
gavo Hitlerio štabo informaci
jas, o jis jas talpino ir penėjo 
savo tokiais raštais tuos, kurie 
jo raštus skaito, štai faktas iš 
pačių nacių dokumentų, kurie 
yra skaitomi Nuremberg© teis
me :

“Food rations allowed the 
Russian population are so low' 
that thev fail to secure their » •
existence and provide only for 
minimum subsistence of limi
ted duration. The population 
does not know if they will 
still live tomorrow. They are 
faced with death by starva
tion.”

Ar ne taip rašė ir P. Gri
gaitis, ir visa kryžiokiška 
spauda? Bet apsigavo Hitleris 
ir kur nors galą gavo, o jo 
peckeliai tik liežuvius nusvilo 
bešmeiždami Sovietus ir jų 
vadus. M. Antanuk

Laisvės Red. Pastaba. —-

Apie nacių kriminalistų teismą 
Nuremberge buvo, yra ir bus 
rašoma Laisvėje. Jeigu nera
šoma tiek plačiai, kaip tūli 
angliški dienraščiai kad rašo, 
tai vyriausiai dėl vietos stokos 
mūsų dienraštyj. Ypačiai pa
staruoju laiku, ryšium su An
truoju Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimu, tenka daug vie
tos paaukoti taip vadinamiems 
“lietuviškiems klausimams.*’
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PHILADELPHIA, PA.
kus, V. Gižauskas.

L. Zigmantavičia 50c.
Už parduotų maistų $8.05.

Ištiko Nelaimė
B. Ramanauskienė buvo se-

na mūsų veikūja. O virš po-, ,122fie '
rą metų gyvena ant farmos,1 * ' ____
Almont, Pa. Rodosi, lapkričio j
19 d., lietus smarkiai lijo ir Gruodžio 2 d. buvo ALDLD 
ji turėjo per purvyną eiti gy- 30 metų jubiliejinis koncertas, 
vulius apžiūrėti. Smarkiai pa- kurį rengė ALDLD 10 kp. Pa
slydo ir nusilaužė dešinę ran-į vyko labai gerai. Pasirodo, jei 
ką per riešą. : programa gera, tai ir publi-

« I kos bus daug, šiam koncertui
t . o surengt turėjome daug keblu-Jau bus apie 8 savaites, i , . . . _

. . . t i- ~ • mų. Manyta, kad pasekmeskaip serga drg. Julius Gricių- . . . • . x.m i v . . , bus prastos. Kaip visi žino,nas. Tad as patariu draugamsrt,,.. *, . ... . o ...,. . .. , . , .. , . Philadelphijoj yra ,'.3 puikiosjį atlankyti, kada laikas lei- .. . ... , . _ . .* .. ’ . . . _, ' lietuviškos svetaines, bet mumsdzia. Jis randasi namie, o) 18 . . . ...
q i nebuvo prieinamos jų kainos.

en ’ . . 'Kadangi Philadelphijoj sek-
Aš nuo savęs labai apgailės- nūdieniais įžangos tikietų ne- 

tauju, kaip draugę Lamanaus- gaijma parduot, tai buvome 
kienę jos nelaimėj, taip ir prįverstl imt svetainę, kuri ati- 
draugą Griciuną. Linkiu 
abiem greitai pasveikti.

P. Walantiene.

rtiko mūsų išlaidoms. Koncer
tas įvyko salėje po numeriu

■ 735 Fairmount Ave.

ALDLD 6-to Apskričio Programų pildė Stasys Kuz
mickas iš Shenandoah, Pa., V. 
O. Wall (Valukas) iš Wilkes 
Barre, Pa. Abudu dainavo la-apskričio kon-

4 d. lapkričio, j baj g-erajt Dainavo solo ir du-

priversta tarti 
6-tą apskriti, 

metai tam at-

gaila, kad abu dai- 
turėjo slogas ir buvo 
iš Pittsburgh o Su va
jų publika nebūtų 
taip lengvai. Pianu 

akompanavo

AFL prezidentas William Green kalbasi su UMW 
prezidentu John L. Lewis darbininkų — samdytojų vir
šininkų bendroje konferencijoje Washington, D. C. Del 
jų dviejų bendravimo kilo ir kalbos, kad UMW vėl 
įstojus i AFL.

MONTREAL, CANADA
Puiki Parama Lietuvos 

Žmonėms

WATERBURY, CONN.
Nors jau pavėluota, bet ka

dangi nieks apie tai nebuvo 
pranešęs per Laisvę, tai aš no
riu pranešti nors dabar.

Spalių 15 d., po sunkios ir 
ilgos ligos, mirė Leonas Če
ponis savo namuose, kur gy
veno, po num. 4 Chestnut Hill 
Road. Jis paliko nuliūdime 
savo moterį ir 2 sūnus, kurie 
yra jau vedę. Velionis pri
klausė prie LPP Kliubo ir 
LNP Kliubo. Per daugelį me
tų buvo Laisvės skaitytojas ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas. > Kadangi jisai gyveno tik 
skersai kelio nuo Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Parko, 
tai jisai buvo ir to parko da
botojas, kuomet ten nieko ne
buvo iš Parko 
rių. Netekome 
ningo draugo, 
met, kada tik
davome dirbti į parką, 
jisai visuomet ateidavo pasi
kalbėti apie bėgančius darbi
ninkų reikalus su mumis ir 
padėdavo dirbti. Visuomet pa-, 
skolindavo mums savo įran-j 
kius. Buvo linksmas ir gero 
būdo žmogus. Mes visi jo ap
gailestaujame ir išreiškiame 
gilią užuojautą jo likusiai mo
teriai ir visai šeimynai dabar-| 
tinėje jų liūdnoje valandoje.

Bendrovės na- 
gero ir sąži- 

Būdavo visuo- 
mes nuvažiuo

tai

sustojimas buvo pas V. Kliu- 
činskus, Southbury, Conn. Jie 
yra labai draugiški žmonės. V. 
Kliučinskas jau yra 85 m. se
numo. Jau 58 metai, kaip gy
vena šioj šalyj. Jisai žino 
apie visus lietuvių laikraščius 
Amerikoj nuo pat jų pradėji
mo išeidinėt ir jis yra daug 
jų skaitos. Dabar jisai skaito 
Laisvę ir ją giria, kad yra ge
riausias laikraštis iš visų da
bar išeinančių lietuvių laikraš
čių Amerikoje.

Bekalbant su jais apie laik
raščius ir kitus dalykus, jie 
užsiminė, kad turi labai gerą 
arklį ant pardavimo. Jeigu 
kas jieško pirkti arklio, tai 
gali atsikreipti pas V. Kliu- 
činskus, R. F. D. Southbury, 
Conn, ir galės nusipirkti gerą 
arklį už prieinamą kainą.

Vajininkė.

etą. Tik 
nininkai 
pavargę 
žiavimo. 
paleidus 
jiems akompanavo Vincas 
Wall, drg. V. O. Valuko sūnus. 
Vincas Wall mokinasi ant gy
dytojo Philadelphijoj. Rusų 
balalaikų orkestrą gražiai pa
sirodė, turėjo grupę šokikų ir 
puikią jauną dainininkę. Po 
koncerto sakė kalbas V. J. 
Jakštys (Senas Vincas) ir J. 
A. Bekampis. Pirmasis kalbėjo 
ALDLD reikalai, antrasis vi
suomenės reikalais. Abu kal
bėjo labai gerai. Gauta 8 nau
ji nariai į ALDLD. Aukos rink
ta padengimui lėšų jr Lietuvai 
pagalbos teikimui. Po $10 
aukavo: J. Kuržinskas, K. Du
donis. Po $5: G. Martinas, J. 
Butkus, Stankūnas, A. Lipčius, 
A. Bakšys, M. Akulaitienė, J. 
Balčiauskienė, M. Valskis, Po 
$2: K. Kizauskas, A. ir J.

Navardauskas,

ALDLD 6-to 
ferencija įvyko 
1945.

Gaila, bet 
žodį kitą apie 
Jei neklystu, 8
gal, apskritys turėjo 13 kuo
pų. Didžiuma jų dalyvaudavo 
konferencijose, prisiųsdamos 
atstovus. Dabar jau beliko tik 
8 kuopos apskrityje. Ir iš tų 
3 kuopos pasirengusios eiti į 
amžinastį. Gaila, gėda žiūrint, 
kaip dalykai eina blogyn to
kios garbingos organizacijos, 

•kurią gal tik mes vieni lietu
viai teturime. Turėtume di
džiuotis tokia garbinga, ap- 
švietą skleidžiančia organiza
cija, o ne apleisti ją. Neturiu 
mintyje, kad ji jau nyksta. 
Bet per greit mes jaučiamės 
pasenę ir laukiame “dangaus 
karalystės.” Mes sakomės esą 
progresyviai, laisvę, demokra
tiją mylinti, prieš išnaudoji
mą kovoja. Bet tuo pačiu sy
kiu, daugelis apsileidę. Teisi- 
namės, kad senatvė, neateina
me į susirinkimus. Kuopos l Kruveliai, 
valdyba ar koks kitas drau-1 Klimas, J. Zakarevičia, M. Vo- 
gas ar draugė, atneša knygą 
į namus, iškolektuoja duok
les, kad palaikyti organizaci
ją gerame stovyje. Tie drau
gai, kurie jums patarnauja, 
nėra jaunesni. Jie turi žilus 
plaukus, dirbtinius dantis, 
praplikusį pakaušį. Todėl pra
šau senatve sergančių pajau
nėti.

Konferencija įvyko, kaip 
minėjau, 4 d. lapkričio. Daly
vavo tik 5 kuopos. Pravedė 
gerų tarimų, kurių neminėsiu, 
nes tilpo Laisvėj protokolas iš 
konferencijos. Po konferenci
jos Phila. Veikiantis Komite
tas surengė bankietą Laisvės 
pikniko darbininkams, sykiu 
priėmė ir delegatus. Prie ska
niai pagamintos vakarienės, 
kurią pagamino drg. Teresė 
Šaulinskienė, to vakaro vedė
jas, drg. Senas Vincas, pakvie
tė drg. Bekampį tarti žodį ki
tą. Draugo Bekampio kalba 
buvo turtinga, daug reiškian
ti. Apie karo laimėjimą, re- 
konversiją. Neužmiršta ir Lie
tuvos reikalai, ypač našlaičiai, 
netekę tėvų,4 namų. Paprašius 
aukų, delegatai ir bankieto da- Balukevičienė, M. Rainienė, N. 
lyviai Įvertino Lietuvos naš- į Griciunienė, 
laičius ne žodžiais, bet dole
riais :

A. Lipčius aukavo $25.
A. Bakšys $10.
Motiejus Kučinskas
F. Lesinskas $6.
Po $5: Bekampis, 

nys, Juozas Deltuva, 
tienė, J. Masionis.

Po $2: Klimas, K.
J. Meška, S. Kavalčiuk, M. 
Seimys, Urbonas, St. Venelis, 
M. Rainienė.

Po $1 : A. Paulukaitis, Al
bert Paitis, B. Kavalčiuk, J. 
Gružauskas, 
Valantienė,

• Banys, II.
kiutė, G. Lukoševičia, J. Bu
lauka, P. Pilėnas, S. Reikaus- 
kas, F. Valantis, Zaleckienė, 
R. Merkis, S. Meškys, A. Meš
kas, K. Žilinskas, V. Jakštys, 

. Ona Kušleikienė, , Mrs. -Rim-

gonienė, K. Brazis (ar Brau- 
zis). Po $1 : šedys, T. Stan
kūnienė. Banienė, P. Kodis, 
Banis, Kuodis, Dr. G; Gudzius, 
A. Galkus, J. Lastauskas, A. 
Pranaitis, Mockelienė, F. Va
lantis, P. Baranauskas, I. Pa
liepis, Mrs. Lipčius, P. Walš 
(ai’ Nalš), P. Zaleckas, A. 
Kersanskas, J. Lukoševičia, J. 
Gružauskas, F. Lesinskas, J. 
M u ras k a, Milius, A. Paulu kai- 
tienė, T. Bacanskienė, J. Meš
kauskas, A. Meškauskienė, 
Baranauskienė, K. Žilinskas, 
J. Bulauka , J. Danisevičius, 
T. Baranauskienė, A. Laurina
vičius, J. Zakarevičius, P. Poo
dis, Penkauskienė, J. A. Be
kampis, V. Jakštys, A. Bar- 
dickienė, P. Dambrauskas, A. 
Paukštienė, O. Atgalainienė,, 
R. Merkis,
Smitas, V. Scotch, A. Paulu- 
kaitis, A. Gailiunas, B. Švei
kauskas, J. Baltkus, U. Žilins
kas, M. Scotch, J. Nakutis, O. 
Miškinis, M. Marcinkevičius, 
J. Vaitkus, J. šeškas, H. Mat
tis, M. Krikštoponienė, M. Ab- 
raitienė, M. Pajuodienė, M.

II. Tureikienė, A.

.58.

Sta-
Smi-

Bruožas,

P. Za’eckas, P.
J. Šimkienė, B. 

Tureikienė, Mulo-

M. Sireika, V. 
Paliepienė, B. Kavalchuk, A. 
Vaičaitienė, M. Kukauskienė 
(ar Kurkauskienė), K. Viko- 
nis. Po 50 et.: E. Mulokiutė, 
A. Merkienė, R. Kurliauskas. 
Viso $150.70.

Ačiū draugam S. Kuzmickui, 
V. Valukam, balalaikų orkes
trai už gražių programų. Drau 
gam kalbėtojam V. Jakščiui, 
A. J. Bekampiui už geras kal
bas, A. S. reporteriui už gra
žias korespondencijas Laisvėj, 
kurios atkreipė visuomenės 
atydų.

Serga Dvi Draugės
Serga komisijos narė U. Ša- 

pranauskienė jau 2-ra savaitė. 
Ligos priežastis — influenza. 
Jos antrašas: 1223 N. 11th St. 
Kam laikas pavėlina, atlanky
kite sergančių draugę. Nuo sa
vęs . linkiu drg- šapranauskie-

Gruodžio 2-rą dieną Montre- 
alo progresyviai lietuviai su
ruošė puikų koncertą Lietuvos 
žmonių paramai. Atsilankė 
gražus būrelis žmonių.

Programa susidėjo iš įvai
rių kavalkų. Ukrainų stygų or- 

k one ertą su 
Taipgi pagro- 
labai gražių 

paskandino 
prisimi-

siems prie jo, taipgi ir publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
ir aukas tariame širdingiausį 
ačiū.

kestra pradėjo 
Kanados himnu, 
jo keletą kitų 
kavalkų, katrie
klausytojus beribėje 
mmų. Jiems kilo audros aplo
dismentų.

Montrealiečių dainininkas 
drg. xM. Spaičys padainavo po
rą dainelių, kurios publikai 
patiko.

Jaunutė mergelė, ukrainų 
tautos, nepaprastai gražiai pa
skambino pijaninu. 1

Draugė W. Kiselienė davė 
solo porą dainelių. Jos gražus 
balsas siūbuoto siūbavo, o dai
nos jausmingi žodžiai širdį 
glostė ir graudino.

Taipgi buvo rusų choras. Jų 
choras labai didelis ir gražus. 
O kai užtraukė savo dainas, 
gražiais balsais, sutartinai, tai 
tik klausytum ir gėrėtumeis 
net per visą tamsią naktelę.

Jiems pasitraukus, drg. J. 
Naujokaitis, Jaunimo Choro 
pirmininkas, kalbėjo choro rei
kalais.

Mūsų 
sevičius 
Antrąjį
vių Suvažiavimą, jo tarimus.

Sekantis montrealiečių vei
kėjas ir kalbėtojas, drg. Jonas 
Vilkelis, puikiai apibudino 
koncerto tikslą ir dabartinę 
padėtį mūsų brangių brolių ir 
sesdčių Lietuvoje. Kreipėsi į 
publiką aukų jų paramai. Ge
raširdžiai Montrealo lietuviai 
bematant suaukavo 1,660 do
lerių. Tai puiki parama 
nuvargintiems Lietuvos 
nams ir dukterims.

Sužeide Dirbtuvėje
Lapkričio 26-tą dieną, dar

be sužeidė drg. K. čekaitį. 
Sunki geležis nupuolė ant ko
jos ir labai sutrenkė koją.

Linkiu drg. K. čekaičiui 
greito pagijimo.

Užmušė Darbe
Lapkričio 28-tą dieną elek

trinės durys darbo sutrynė 
Montrealo lietuvį žižiūną. Jis 
dirbdavo Stilworkc su elektri- 
kiniu troku. Jis atsidarė su 
elektra daromas duris išva
žiuoti jardam Jam dar nesu
spėjus išvažiuoti laukan, ki
tas darbininkas paspaudė elek- 
trikinį guziką duris uždaryti 
ir durys nusileido tiesiai ant 
minimo asmens. Nelaimingasis 
už vienos valandos pasimirė. 
Tapo palaidotas gruodžio 3 d., 
su bažnytinėmis apeigomis.

“Garnio” Dovana
Draugus Vektorius šių pa

starųjų dienų bėgyje aplankė 
‘ ‘ ga r n y s”, palik d a m as 
gražią dukrelę.

Linkiu drg. Vektoriams lai
mingai užaugint šią naują Ka
nados pilietę.

Palangos Birutė

pradėjo lai-1 
praktikas.

kad kiekvie-

jį stipriu. Mes visi, 
moterys, turėtume 

Choro

jiems

BUY VICTORY BONDS’

Lietuviškas

Traktyrius 
.Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St Brooklyn

LAISVES 
BANKIETAS 

IR
BENDROVES

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvčs 

Spaudos Bendrovės ir 
Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 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
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

HELP BRING
OUR BOYS
HOME BY

BUYING EXTRA
BONDS

žymusis drg. J. Le
pu ik iai kalbėjo apie 
Demokratinių Lietu-

Chinijos tautininkai užė
mė chinų komunistų lėktu
vų aikštę Chinhsiene.
GARBS BŪK! JAU N ft R A

STRĖNŲ GĖLOS
Štai .švarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlų. Johnson’s 
Rack Plaster! Lengvinu skausmų, 
sustingimų, {veržimų. Jautiesi pui-

Johnson & Johnson kokybės.
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk

karo
sū-

pro-Rinkliavai pasibaigus,
Moterųgrama tęsėsi toliau, 

sikstetas padainayo porą la
bai gražių lietuviškų dainelių, 
kurios kėlė svajingų, žydinčios 
jaunystės praeitį. Sikstete dai
navo mūsų geros dainininkės, 
Naurusevičienė, Vilkelienė, Ki- 
selienė, Petrauskienė, Juške- 
vičaitė ir A. Tamošiūnaitė.

Paskiau sekė kvartetas, ku
ris susidėjo iš Vilkelienės, Ta
mošiūnaitės, V. Adomonio ir 
A. Janušio. Jie taipgi pavergė 
klausytojus.

Montrealiečių žymusis Jau
nimo Choras nepaprastai gra
žiai ir žavinčiai padainavo 
lėtų dainelių. Jomis tapo 
baigtas koncertas.

Montrealiečiams plačiai 
nomas veikėjas ir visuomeni
ninkas J. Urbonavičius mini
mą koncertų vedė.

Visiems koncerto iniciato
riams ir bet kuom pris^deju-

ke- 
pa-

nei greito pasveikimo.
Antra ligone V. Turauskie- 

nė, ; ___  .
Avė.f Atlankykite 
draugę. Abiem 
greit pasveikti.

j 1110 W. Moyamensing 
sergančių 

ligonėm linkiu

J. Šmitienė

Vilijos Choras 
kyti dainavimo 
Mano supratimu, 
nas progresyvis lietuvis turėtų 
susirūpinti Vilijos Choru, kad 
padaryti 
vyrai ir
prigulėti prie Vilijos 
i]-, kurie tik galime, dainuoti 
jame. Kiekvienas stengkimės 
paprašyti savo pažįstamą jau
nimą, kad jie ateitų prie cho
ro dainuoti. Taipgi savo už
augusius vaikus prirašykime I 
prie Vilijos Choro ir tegul jie i 
lavinasi dainuoti. Tad visi pa-j 
galvokime apie tai ir pradėki-1 
me dirbti dėl Lietuvių meno, j 
nes jeigu mes nedirbsime, tai! 
niekas kitas mūs to darbo ne
paims dirbti.

Choro mokytoja dabar yra 
panele Gertrude Ulinskaitė. 
Choro praktikos įvyksta kiek
vieną ketvirtadienį, kaip 7 :30 
vakare, Venta svetainėje, 103 
Green Street, Waterbury, 
Conn. Sekanti praktika įvyks 
gruodžio 13 dieną. Kviečiame 
visus ateiti ir dainuoti.

Lapkričio 25 dieną teko at
lankyti Lietuvius farmerius, 
kurie gyvena netoli nuo Wa- 
terburio, su Laisves reikalais. 
Beveik visi, pas kuriuos tik 
atsilankėme, atsinaujino Lais
vės prenumeratas. Paskutinis

M M M M RA MIUIM M *UI M M M m MIVIIVIM M M M M M RĄ

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką 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

iTTrmTTTi

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

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

NAMU 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 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME šINGELiAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH •
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
. 496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti u želiu 
pas "Green Star Bar and Gri’U' nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

t . r. V*

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

i

>''t
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAISVARBŪS PATARIMAI KALĖDŲ SIUNTINIAM

Brooklyn, N. Y., pašto! 
viršininkas Frank J. Quayle 
ragina tuoj DABAR siųsti 
paštu kalėdines dovanas, 
gerai jas įvynioti ir tinka
mai užadresuoti.

Jeigu daugelis atidėlioja 
siuntimą kalėdinių dovanų 
bei sveikinimų, tai perdaug j 
apsunkina pašto sistemą. ■ 
Anksti juos išsiųsti reikia ir 
dėl tokių priežasčių, kaip 
galimas geležinkelių supa- 
ralyžiavimas per sniego• 
audras, didelis .trokų-auto- 
mobilių sutrukdymas ir laiš
kanešių sugaišinimas to
kiuose oruose.

Siuntiniai turi būti stip
riai suvynioti ir apraišioti, 
tvirtais šniūreliais. Ant | 
kiekvieno siuntinio įvynioji

mo reikia užrašyt siuntėjo 
adresas. Taipgi patartina 
viduj prie siuntinio pridėti 
adresas to, kas siunčia, ir 
to, kam siunčiama. Tuo bū
du, jei siuntinys kelionėje 
suirtų, vis tiek būtų galima 
jis pristatyti, kam siunčia
mas, arba sugrąžinti siuntė
jui.

Pabrėžiama būtinas rei
kalas aiškiai/ir tikrai adre
sus užrašyti. Atsiminkime, 
jog kas metai daugiau kaip 
20 milionų laiškų papuola į 
vadinamąjį “negyvųjų laiš
kų” skyrių todėl, kad jie 
netinkamai užadresuoti.

Šie Brooklyno paštų vir
šininko Quayle’o patarimai 
tinka ir visoms kitoms vie
tovėms.

Kada Kaimas Nemiega
GRAŽI TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Josefinos Karsokienes.
J. SABALIAUSKAS, Petro rolėje — M. SUKACKIE NĖ, Marytės rolėje

A. Bimbos Atvykimas į 
Vilnių ir Pirmieji Įspū

džiai Lietuvoje
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

įsivaizduoti toki baisų 
naikinima. v

‘'Pirmuosiuose mano

Amerikos lietuvių sveikini
mus visiem Tarybų Lietu
vos piliečiam, kurie su pasi
aukojimu dirba savo šaliai 
atsteigti. Karo metu išsivy
stė glaudus bendradarbiavi
mas tarp Amerikos lietuvių 
ir jų brolių, kovojusių prieš 

su- hitlerizma. v-
“Lietuvos rašytojų, mbk- 

po-'slininkų ir valdininkų pa-
kalbiuose su Tarybinės Lie-į reiškimai pajudina jautrią 
t u v o s politikais aš su atsiliepimo stygą Amerikos 
džiaugsmu pastebėjau tvir- j lietuvių širdyse. Lietuviai 
tą tarybinės valdžios pasi- antrapus vandenyno trokš- 
ryžimą stengtis užgydyti ta sumegsti dar artimes-
karo ir vokiečių okupacijos nius ryšius su savo broliais 
padarytas žaizdas kuo gimtojoj Lietuvoj. Aš turiu 
trumpiausiu galimu laiku, vilties, kad ši mano kelionė 
atstatyti Lietuvą ir pada- i patarnaus įsteigimui kuo 
ryti ją gražesnę ir laimiu- ‘glaudžiausių santykių tarp 
gesnę, negu bet kada pir- Amerikos lietuvių ir Tarybi- 
miau. jnės Lietuvos piliečių.”

“Prašau perduoti karštus ELTA.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 nuslapio)

Geo. Shimaitis. Montello ....... 1090 ALDLD Moterų 20 kuopa,
S. Kuzmickas, Shenandoah 1061 i
P. Bečis—F. Klaston

Great Neck ........................ 931 ‘
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 792' 
V. Ramanauskas, Minersville .. 688< 
J. Burba, So. Boston ................ 6761
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 650 
P. Šlajus, Chester 650
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 632' 
S. Puidokas, Rumford ............. 588
ALDLD 25 kp., Baltimore ..... 558
P. Šlekaitis, Scranton .......... 508
C. K. Urbonas, Hudson ............. 486 į
L. Pruseika, Chicago ............. • 448 j
L. Bekešienė, Rochester ........... 388
V. PadgaIskas, Mexico ..............  384
V. Ramanauskas, Minersville .... 372 
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .... 342j
J. Simutis, Nashua .................... 288 Į J.
M. Smitrevičienč, Detroit ......... 280 i J.

Binghamton ..............  240
V. J. Valley, New Britain ......... 234
ALDLD 145 kp., Los Angeles 218 
J. Kazlauskas, Wethersfield ... 216 
S. Penkauskas-

I’. Tamašauskas, Lawrence .... 212
A. Valinčius, Pittston ................  208
A. P. Dambrauskas, Haverhill 192
F. Wilkas, Wilmerding ............. 156
J. Lingevičius, Saginaw ........... 148
J. Rudman, New Haven ......... 130
J. Kalvelis, Bridgewater ............. 130
H. Žukiene, Binghamton .......... 114
A. Kupstas, E. St. Louis .......... 104
A. Gudzin, Schenectady ............ 78
M. Janutiene, Detroit .............. 72
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 40

Gugas, Detroit ........................ 26
Adams, Grand Rapids ............. 24

Iš Philadelphijos gavome 3 naujus skaitytojus. R. 
Merkis prisiuntė du ir Reikauskas su Pilėnu vieną. Tad 
Philadelphia dar vis pasilieka pirmoj vietoj.

Trečiadienį Laisvės įstaigoj lankėsi K. Žukauskienė. 
Ji pridavė 4 naujas prenumeratas; jos talkininkė F. 
•Šimkienė iš Arlington^, N. J., prisiuntė 1 naują pręnu- 
meratą. Žukauskienė dabar jau antroj vietoj; pralen
kė Stripeiką su Kudirka ir drg. Svinkūnienę. Tikimės, 
kad už dienos kitos gausime ir gerų žinių nuo Svinkū- 
nienės.

J. Bakšys iš Worcester, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą; taipgi V. J. Stankus iš Easton, Pa., ir P. 
Šlekaitis iš Scranton, Pa.

A. Balčiūnas, brooklynietis, pakilo punktais, priduo
damas prenumeratų. \

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų 
nuo kitų vajininkų, tad kitoje laidoje bus pažymėti jų 
rezultatai.

Dėkojame viršminėtiems vajininkams už naūjas pre
numeratas. Laukiame po naują skaitytoją nuo pavienių 
skaitytojų.

Laisv ės A riminis trac i j a.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNJUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai frengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovybėj J. Karsokienes.

SelunadienĮ, Gruodžio - Dec. 9
i

Pradžia 2:30 vai. dieną i

LIETUVIŲ KLIUBO SALEJE
Į . ----------------- - įžanga; $1.00 ir 75 centai (su taksais) ... ■. ................ 1

Gerbiamieji: Jau apie 5 metai, kai Hartfordo ir apylinkės lietuviai mate Worces
terio Aido Chorą vaidinant operetę GRIGUT1S. Taigi gruodžio 9 d., ir vėl turėsime 
progą matyti perstatant operetę KADA KAIMAS NEMIEGA, kurioje atvaizduoja Lie
tuvos kaimiečių gyvenimą, šioje operetėje telpa daug gražių liaudies dainų. Worcesterio 

I Aido Choras yra gerai išsilavinęs jas išdainuoti, tad nepraleiskite progos, pamatykite 
gražią operete. _ .)

Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, vietinis skyrius
Sušelpimui nuo karo nukentėjusius žmones

REIKALAUJA PAKARTI
GENEROLĄ YAMASHITĄ

Manila. — Amęrikonų ka
rinio teismo prokuroras ma
joras M. Kerr reikalavo pa
kart generolą Tomoyuki 
Yamashitą, buvusį - japonų 
komandierių Filipinuose. 
Teigiama, kad tiesmas pas
kelbs sprendimą šį penkta-

Yamashita įkaitintas, kad 
japonai jo žinyboje išžudė 

I bei užkankino tūkstančius 
! amerikonų ir filipinų kari
onių belaisviu ir civiliu. Jis C * V
I mėgino suversti kaičią ant 
■ žemesniųjų savo oficierių ir

Holandai ir Anglai Svarsto 
Kolonijų Sukilimus

Batavia. — Anglų koman- 
dieriai ir Holandijos guber
natorius Indonezijai dr. 
Van Mook tariasi Singapo
re apie kritiškus jiems įvy
kius vadinamoj Rytinėje 
“Holandų” Indijoj ir Indo- 
Chinoj, buvusioj Franci j oš 
kolonijoj.

Pirkite Pergales Bonus!

ANGLAI NAUDOJA JAPONUI 
TANKUS JAVOJE

Batavia. — Anglai, var
todami japonų tankus ir pa
trankas, atėmė iš Indonezi
jos patrijotų šiaurinę pusę 
Bandungo miesto, Javos sa
loje. Išsiveržė nauji mūšiai 
tarp indonezų ir anglų Am- 
barawoj, vidurinėje Javos 
srityje. Anglai užėmė radijo 
stotį ir užgrobė amunicijos 
sandėlius. Indonezai bom
bardavo anglų lėktuvų aikš
tę Semarange.

Holandai siunčia dar 6,-, 
000 savo kariuomenės prieš 
indonezus.

Žeme Valstiečiams Ry
tinėj Vokietijoj

Berlin. — Sovietiniame 
užėmimo ruože, rytinėje 
Vokietijoje, tapo atimta 7,- 
000 didžiųjų dvarų žemė ir 
padalinta tarp 281,000 ma
žažemių ir bežemių vokiečių 
valstiečių.

Sakoma, kad Amerika jau 
mažiau gamina atominių 
bombų.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
s...

Įsirašyk dabar

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

9 Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

savo Šeimą įrašyk. Išpildyk žeminus telpančiąir
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu. *
Mano vardas............................................................................................................

Antrašas

Lowell, Mass
Susirinkimai Ir Svarbus Rapor
tas Iš Atsibuvusio Suvažiavimo

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 9 d., įvyks Lietuvos Sūnų 
ii- Dukterų pašalpinės Drau
gystės svarbus metinis susirin
kimas, Liet. Pil. Kliubo Sve
tainėj, 338 Centra] St. Susi
rinkimas prasidės, kaip ii- pa
prastai, 2 vai. po pietų.

Kaipo metiniame susirinki
me privalo visi nariai ir na
rės dalyvauti, nes kitaip gali 
paeiti po bausme, sulyg kons
titucijos nurodymų. O kas 
svarbiausia, tai tas, kad rei
kia visiems lygiai rūpintis 
Draugystės reikalais ir jos 
abelnu stoviu.

Taipgi bus labai svarbu šia
me susirinkime išklausyti mū
šų delegato raporto iš Antro
jo Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo, kuris atsibuvo lap
kričio 23'—24 
burgh, Pa.

Kitas labai 
k imas įvyks,
pietų, tuoj po pirmesnių susi
rinkimo, toj pačioj' vietoj, tai 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo (LDS) 110-tos kuopos.

Galima ateit ir kaip 2 vai., 
ir ten mažajam kambary LDS 
sekretorius Rapolas čiulada 
priimdinės mokesčius nuo Su
sivienijimo narių.

Tad pasirūpinkite dalyvauti 
a b i e j u os e s u s i r i n ki m u ose.

J. M. Karsonas

Nedavė Jūreiviam Ženklo 
Apleist Skęstanti Laivą

Washington. — Jūreivis 
signalistas D. F. Mack liu
dijo kariniam teismui, jog 
šarvuotlaivio Indianapolis 
kapitonas C. B. McVay ne
liepė jam triūbyti ir taip 
šaukti jūreivius, kad apleis
tu laiva, kuomet laivas 
skendo ties Filipinais praei
tą liepos mėnesį. Nelaimėje 
žuvo 870 jūreivių.

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Gruodžio 8 d., Liet. Salėje, 13 Si. 
George Avė., įvyks turkių vakarienė, 
dainos, šokiai ir Raportas iš Demo
kratinių Lietuvių 2-ro Suvažiavimo. 
Raportuos vietiniai delegatai: E. 
Karalienė, J. Družienė, J. Grybas 
(kuris suvažiavime atstovavo Mass. 
Pažangiųjų Liet. Tarybą), W. Yur- 
kevičius, LDS 1 Apskr. Sekr. Dai- Į 
nuos Norwoodo Vyrų Choras, gros 
duetą, lietuviškas polkas ir kitokius 
šokius. Moterų Apšvietos Kliubo 
gaspadinės pagamins skanią vaka
rienę. Rengia Pažangios Norwoodo 
Org. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. — Bendras Drau
gijų Kom. (285-286)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. metinis susirinki- j 

mas įvyks 10 d. gruodžio, 7:30 v. v.; 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malonė- ■ 
kito visos narės dalyvauti, užbaigki- ■ 
me šių metų reikalus. Taipgi reikės i 
rinkti valdybą 1946 metams. — 
A. W. (285-286) ;

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks I 

gruodžio 10 d., 7:30 v. v. Liet. Salė-1 
je, 851 Hollins St. Draugai dalyvau-1 
kite šiame susirinkime, nes yra | 
daug svarbių reikalų aptarti kaip! 
tai: Rinksime kuopos valdybą 1946 j 
m. Visiems yra žinoma, kaip nuoi 
sumanios valdybos priklauso orga
nizacijos gerovė ir kultūrinis jos bu- 
jojimas. Bus išduotas raportas iš 
2-ro Liet. Dem. Suvažiavimo. Katrie 
dar negavote knygą Bernardo Gave- 
lio Klaida, šiame susirinkime galė
site pasiimti. —• J. Deltuva, sekr.

(285-286)

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

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 9 d., 7 v. v., 735 
Fairmount Ave. Dalyvaukite visi, 
pasiimkite knygą, taipgi bus išduo
tas raportas iš Demokratinio Suva
žiavimo, kuris įvyko Pittsburghe. 
J. Šmitiene. (284-285)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. gruodžio, pas E. Geležauskienę, 
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.

VYRAI
VALYMUI ŠALDYTUVINIŲ 

VAGONŲ

66c Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSĖ PO 48

VALANDŲ

FRUIT GROWERS 
EXPRESS COMPANY
PENNSYLVANIA R. R.

MEADOWS YARDS
HARRISON TURNPIKE 

SOUTH KEARNY, N. J.
(291)

1 :
VALYTOJAI

I’agelbėjinuii Superintendent. Priimsime ir 
senyvų vyrų! Geri namai, gera alga, 

nuolatinis darbas.
PETER MILLER.

2545 OLINVILLE AVE., BRONX, N. Y.
(287)

KARČIŲ SKYRIUJE— 
GARBARNP.S DARBININKAI 

Su ar be patyrimo 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir. 4 P.M.

ZIEGEL EISMAN CO.
99 Frelinghuysen Ave.. Newark, N. J.

(287)

PRODUKCIJOS 
MOULDERIAI IR 
PAGELBININKAI

Prie Bronze ir Aluminum Darbo
Viršlaikiai

SCOTT FOUNDRY 
82 SCOTT AVENUE 

BROOKLYN
(287)

AP VALYTOJ AS. Patyręs ar be patyrimo. 
Toksai, kuris norėtų padėti savininkui apart- 
mentinio namo. Nereikia i>ečiaus kurianti. 
Pradžiai $100 į mėnesj, prisideda kambarys.

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

Skambinkite vakarais STILLWELL 4-3619.
(286)

SUPERINTENDENTAS
Patyręs

Gera alga ir 4 kambariai. Uždirbus ekstrų 
pinigų, jei mokes maliavoti.

Skambinkite vakarais CLOVERDALE 8-12L5.
(286)

BUFERIAI
Patyrę 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

MODERN CHROME FURNITURE
24 SCHOLES STREET 

BROOKLYN
(285)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ

Visokių Rūšių 
Darbams

Įskaitant

Sekretorystės
Darbą

dienomis, Pitts-

svarbus suširin- 
kaip 4 vai. po

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 Šešti
nės ir lietuviška komedija, “Kupro
tas Oželis,” muzikalė, 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 įvyks 

gruodžio 9 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi
liečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. Evelyn Farion, Sekr.

Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS

FAWCETT
PUBLICATIONS •

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

PRANEŠIMAI
EASTON, 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 mėtinis 
raportas.
delegatų iš 2-ro 
Suvažiavimo

Taipgi išgirsime raportą 
Am. Liet. Dem. 

Sekr. (284-285)

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 
šau visų dalyvauti. 
J. M. Lukas, sekr.

galėsime užsi- 
metams. Pra-

(284-285)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia prakal

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

ELIZABETH, 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.

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 if)46 metams. Taipgi 
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.

(286)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. S35. 
Kreipkitėa tarp 4 ir 5 P.M.

INGE.' 69 Pine St.. New York City.
(X)

C ----- - T.  —----- --------- — . ...—rp--nry t—

Amerikonai Ištirs Sąlygas 
Benamių Žydų Stovykloj
Frankfurt. — Atsakingi 

amerikonų karininkai ir gy
dytojai važiuoja ištirt skun
dus, kad Landsbergo sto
vykloj, Vokietijoj, žydai 
perblogai užlaikomi ir mir
šta nuo apkrečiamųjų ligtj.

VĖL ATMESTAS IRANO 
REIKALAVIMAS

Teheran. — Sovietai at
metė trečią Irano reikalavi
mą leist atsiust daugiau 
kariuomenės į Azerbaidža
ną, šiaurinę Irano provinci
ją-
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Bankietas Jau Arti
Kurie dar neįsigijote tikie- 

tų bankietui, rengiamam Pra
nui Bukniui pagerbti jo 20- 
ties metu administratoriavimo 
Laisvėje proga, įsigykite šią 
savaitę, nes vėliau negausite 
pirkti. Bankietas, kaip jau ži
note, įvyks gruodžio 16 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo salė
je, 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Pradžia 5:30 vai. vakare. 
Įžanga $2.00 asmeniui.

Tikietų platintojai, malonė
kite būtinai grąžinti neišpar- 
duotus tikintus, arba pinigus 
už parduotuosius, trečiadienį, 
gruodžio 12 d. Tą vakarą ko
misija turės posėdį su gaspa- 
dinėmis; jai būtinai reikės ži
noti, kiek žmonių dalyvaus 
bankiete. Komisija.

'rūkstančiai Newyorkieciy 
Sveikins Tarybų Sąjungą

Visokių tautų kilmės ir dau
gelio tikybų žmonės susirinks 
į milžinišką.ją Madison Square 
Garden, 8th Ave. ir 50th St., 
New Yorke, gruodžio 18-tą 
pasveikinti Tarybų Sąjungą, 
pareikšti jai draugiškumą. 
Taip pat susirinks atiduoti tin
kamą pagarbą ir patarnavimą 
garbingai organizacijai — 
American Society for Russian 
Relief, kuri organizavo teiki
mą pagalbos kare nu kentė j il
siems.

Tos organizacijos pastango
mis, kooperuojant amerikinėm 
visokių tautų organizacijom, 
kaip kad Lietuvai Pagalbos

Teikimo Komitetas, ASRR (se
niau Russian War Relief) pa
siuntė milionų dolerių vertės 
drabužių ir kitų reikmenų. 
Pridengė milionus žmonių.

Ateinančiais, 1946, metais 
nori pasiųsti $25,000,000 ver
tės pagalbos.

Sąskri d y j e b us įsp ū d i n ga 
programa kalbų, dainų, spek
taklio, dalyvaujant žvaigždėm 
aktoriam ir nacionaliai pasku
busiems kalbėtojams. Bilietai 
po 85c, $1.20, $1.80, $2.40 ir 
$3.60 iš anksto gaunami Rus
sian Relief raštinėse, 5 Cedar 
ir 35 W. .3 5 th Sts., New Yor
ke.

Susižeidė
Mary česna, williamsbur- 

gietė, lapkričio 30-tą skau
džiai susižeidė. Išėjus iš namų 
paslydo ant šaligatvio ir nusi
laužė koją. Randasi Kings 
County ligoninėje. Linkirpe 
greitai ir pilnai pasveikti.

Draugei Česna yra dienraš
čio Laisvės skaitytoja ir narė 
Literatūros Draugijos moterų 

j kuopos.

Queens Komunistai 
Remia Streiką

Rego Park (Queens apskri
tyje) Komunistų Kliubas šią 
savaitę pasiuntęs $80 streikuo
jantiems auto, darbininkams

Do-Re-Mi
Prisipažįstu, kad šį kartą 

neturėjau medžiagos dėl “Do- 
Re-Mi,” ir būtų jo nebuvę, jei 
ne drg. J. Juška. Jis man pra
nešė, kad šį penktadienį, 
gruodžio 7, bus operetės “Ka
da Kaimas Nemiega” repetici
jos prisirengimui prie jos per
statymo Elizabeth, N. J., sau
sio 12. Draugas Juška norėtų, 
kad visi operetėje veikianti 
asmenys (aktoriai-mėgėjai) ir 
visas choras pasistengtų daly
vauti.

Beje, teko nugirsti, kad drg. 
J. Juška, virš minėtos opere
tės režisorius ir Jonas La
zauskas, operetės aktorius- 
mėgėjas seniūno Rulio rolėje, 
važiuoja į Hartford, Conn, 
ten pamatyti Worcesterio Ai
do Chorą vaidinant “Kada 
Kaimas Nemiega. Jie ten va
žiuoja kaipo broliški Brook
lyn© Aido Choro atstovai, taip 
pat jiems svarbu gauti per
spektyvą iš worcesterieciu

r DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler; Pepsl-Cola New York Bottling Company

New Yorko (10 Unijos 
Stoja Remti Murray

Didžiojo New Yorko unijos 
pereitą trečiadienį subruzdo 
pareikšti savo nacionaliam 
prezidentui Philip Murray 
pasitikėjimą ir visokeriopą pa
ramą jo kovoje prieš pasimo
vusius darbo žmones paneigti 
ir be saiko, be ribų išnaudoti. 
Rems Murray jo kovoje prieš 
prezidento Trumano pasimoji- 
mą darbininkus atiduoti sam
dytojų malonei.

Unijų viršininkų pareiški

mai CIO prezidentui Murray 
sako, kad unijos mobilizuos 
savo narius ir visuomenę visa
pusiškai jį remti. Neatsilieka 
ir AEL unijos. ,

Martin Cody, Hotel & Club 
Employees Lokalo 6-to (AEL) 
finansų sekretorius pareiškė:

“Mūsų unijos, kartu su or
ganizuotais darbininkais po 
visą šalį, nesvyruodami prie
šinsis prezidento Trumano pa
siūlytam prieš streikus pla
nui.”

Komunistai Veteranai Į Mokytojai Atsiliepė į 
Priešinasi Prekybai Prezidento Trumano
Naciu Filmomis Draudimą Streiko

Komunistų Partijos Vetera
nų Komisija New Yorko 
valstijoj pareiškė, kad ji prie
šinsis bandymams rodyti na
cių filmas Amerikoje.

Louis Sass, direktorius ko
munistų veteranų grupės, at
sišaukė į žmones iš naujo su
stiprinti veiklą prieš tas fil
mas. Nurodoma, kad New 
Yorke ir Washingtone tūla 
grupė rengiasi parduoti iš var
žytinių 660 nacių filmų.

Laisvės skaitytojai prisi
mins, jog tas filmas norėjo 
parduoti jau seniau ir kai ku
rios jau buvo parduotos, ro
domos teatruose New Yorko 
Yorkvillėj ir kitur. Iškilus ma
siniams žmonių protestams fil- 
mos tapo uždarytos Alien Pro
perty Custodian šėpose.

Atletu Kliubas Davė 
Puikią Vakarienę

Praeitą sekmadienį, gruo
džio 2, Lietuvių Atletų Kliu
bas turėjo savo metinį ban- 
kietą. Šis bankietas buvo dar 
ir kaipo paminėjimas gavimo 
pilnų “laisnių.” r

Susėdus publikai prie sta
lų, kliubo pirmininkas Peter
sonas keletu žodžių priminė
apie tik 
Alijošių
šė visų 
duodant

ką mirusį kliubietį 
žarnauską ir, papra- 
atsistoti minutei, ati- 
mirusiam kliubiečiui

pagarbą. Po to visi pradėjo 
vakarieniauti. Gaspadinės pui
kiai sutaisė “turkieną” ir ki
tus pridėčkus prie mėsos. 
Ypač gardžiai iškeptas kuge
lis visiem patiko. Gėrimų taip
gi visiems buvo pakankamai. 
Gaila, kad šį kartą neteko su
žinoti gaspadinių vardų, to
dėl, kas jos buvo, vis vien jom 
priklauso garbė už sutaisymą 
kliubiečiam skanių valgių.

Vakarienėje dalyvavo sve
čias net iš Scranton, Pa. — 

LWalter Meškiūnas, seniau bu
vęs brooklynietis ir Atletų 
Kliubo narys. Deja, Meškiū
nas atvyko į žarnausko lai
dotuves: jiedu buvę geri 
draugai ir kaimynai iš Lietu

vos. P. š.

New Yorko Mokytojų Uni
jos Lokalas 555, esąs dalimi] 
State, County and Municipal , 
Workers, CIO, pasiuntė pre
zidentui Trumanuj telegramą. 
Savo pareiškime mokytojai 
ragino prezidentą Trumaną 
sugrįžti prie “tos politikos, už 
kurią Amerikos žmonės bal
savo pereitais metais.”

Jurgis Klimas Vyksta į 
Baltimorę su Filmom

i
Brooklynietis D i 1 m i n m k as 

Geo. Klimas šį sekmadienį, 
gruodžio 9-tą, išvyksta gastro- 
lei su filmom į Baltimore, Md. 
Po šios, sako Klimas, teks 
lankytis ir daugelyje kitų toli
mų kolonijų šią žiemą, turi 
daug užkvietimų. Ir vasarą 
Klimas gastroliavo nemažai 
po žydų vasarvietes, rodyda
mas jų pasirinktas filmas.

Baltimorėj jis rodys 3 fil
mas — Tarybų Sąjungoj ga
mintąsias “Raudonieji Tan
kai” ir “Vilniaus Išvadavi
mas,” taipgi Brooklyne paga
mintąją jo paties ^komišką fil
mą “Kuprotas Obelis,” kuri 
antrojoj, pagerintoje Haidoje 
publikos smagiai sutinkama. 
Rodymas bus 7:30 vai. vaka
ro, 851 Hollins St.

Merginos Telefonistės 
Apdovanos Vaikus

Unijos Vadas Šaukia 
Darbo Žmones j 

Vieningumą
Prezidentui Trumanui atvi

rai pasirinkus paremti samdy
tojus jų atakoje ant darbinin
kų algų ir unijizmo, labai 
reikšmingą patiems darbinin
kams priminimą pasakė Ma- 
liorių Unijos, 9-to Distrikto, 
AFL, kovingas vadas Louis 
Weinstock.

Weinstock sako, kad prezi
dento pasisakymas “parodo 
mums kartą ant visados, kad 
vienintelis sėkmingas būdas 
nugalėti priešdarbininkiškus 
veiksmus yra vieningumas 
pačių organizuotų darbininkų 
judėjime.”

Central Brooklyn
Jau daugiau savaitė laiko, 

kaip parvažiavo atdstogom 
ant 30 dienų ir antras drau
gų K vartų nų sūnus Walter. 
Draugai Kvartunai sako, jog 
tai bus pirmos Kalėdos į 3 me
tus, kada visi kartu bus na
mie. 1

Walter gražiai atrodo ir la
bai linksmas, kad gavo 30 
dienų pasilsio. M. Y.

Užstreikuos Third 
Avenue Linijas

per jų uniją, CIO, Taipgi pa
sižadėjęs kas savaite pasiųsti 
po $50 tol, kol streikas tęsis.

Lena Theresa’Nienstedt, 16 
metų, Whitestone, pasiunčia
ma kriminališkai pamišusių li
goninėn į Matteawan. Merg
šė prisipažino kirviuku užmu
šus! John Wagner, 71 m. am
žiaus kaimyną kriaučių.

vaidinimo ir ją panaudoti Eli
zabeth©, Newark© ir gal dar 
kitur Brooklyn© Aido Cho
rui perstatant tą pačią opere
tę. Man atrodo, kad už tą žy
gį reikia pasveikinti draugus 
Jušką ir Lazauską.

* ❖ :|:

New Yorko telefonistės 
merginos šiemet susirinkusios 
ir savo liuoslaikiais prigami
nusios tūkstančius žaislinių 
gyvuliukų ir lėlių, su kuriais 
apdovanosiančios 3,000 bied- 
nuomenės vaikų. Savo dovanas 
siunčia į prieglaudas ir pana
šias vaikų globos vietas.

Du ginkluoti plėšikai, vie
nas užsimaskavęs šilkine ska
ryte, atėmė apie $800 iš finan
sinės įstaigos, 698 Manhattan, 
Greenpoint. Penkiem raštinės 
darbininkam buvę įsakyta gu
lėti ant grindų kniūpŠtiem iki 
plėšikai prasišalino.

Savininkams atsisakius su
sitarti, transporto darbininkai, 
Lokalo 100 nariai, nusitarė 
skelbti streiką New. Yorko 
Third Avenue gelžkelio, bu- 
sų ir gatvekarių transportaci- 
jos sistemoj. Paliečia 3,600*' 
darbininkų. 

I. .... *

Šimtai Klasių Be 
Mokytojų

Jau gerokas laikas, kaip 
New Yorko mieste eina gin
čai tarp Mokytojų Unijos, mo
kyklų viršininko ir kitų įstai
gų, atsakomingų už padėtį 
miesto mokyklose.

Mokytojų Unija, remiama 
tėvų ir mokytojų, grupių at
skirose susieclijose, įrodinėjo, 
kad mokyklose trūksta moky
tojų, klasės perdidelės. Kad 
tas trukdo vaikams sėkmingai 
mokytis ir apsunkina mokyto
jus. Kiti ginčino, kad to visko 
nėra.

Šiomis dienomis mokyklų 
viršininkas John E. Wade pri
pažino, kad lapkričio 21-mą 
pravestuose a p r o k avimuose 
buvę atrasta 485 klasės be 
mokytojų. Iš tų 356 klasės 
neturėjusios mokytojų dėl 
šiaip pasitaikančio tą dieną 
neatėjimo' mokytojų, o kitos 
ilgiau, pastoviau esančios be 
mokytojų.

Mokytojai reikalauja, kad 
būtų pasamdyta daugiau re
guliarių mokytojų ir daugiau 
pavaduotojų. Tada dėl netikė
tumų nebūtų sutrukdyta pa
mokos.

Majoras Kraustysis j 
Grade Mansion

William O’Dwyer, pagaliau, 
nusprendęs kraustytis i New 
Yorko miesto majoram pa
ruoštąją oficialę rezidenciją, 
istoriškąją Gracie Mansion, 
esančią Carl Schultz parkuty- 
je, prie 88th St. ir East Ri
ver, New Yorke.

Majoro namams įstaiga 
pirmu kartu buvo panaudota 
per majorą LaGuardia. 1942 
metų sausio 8-tą Budžeto Ta
ryba nustatė, kad namas tu
rėtų būti oficialu majorams 
rezidencija.

Gracie Mansion, dviejų 
aukštų budinkas, buvo pasta
tytas 1770 metais per Archi
bald Gracie, laivu savininką, 
toje vietoje, kur siautė mūšiai 
tarp Anglijos ir Amerikos ar
mijų laike Revoliucijos Karo. 
O 1891 metais miestas namu
ką su aplink jį esančia žeme 
nupirko parkui įsteigti. Na
mas buvo perduotas muziejų 
vadovybės žinion 1923 metais 
ir 1934 metais buvo atsargiai 
atremontuotas. Įdėta jin mo
derniškos* priemonės, tuo pat 
sykiu kiek galint išsaugojant 
jo originalumą.

SKELBKITĖS LAISVE JE!

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. Virginia 7-4499.

Mūsų chorai Amerikoje per 
ilgus laikus nedainuodavo 
Lietuvos liaudies dainų. Neži
nia, kokiais išrokavimais tas 
buvo daroma. Bet atrodo, kad 
Amerikos lietuvių publika to
kias dainas myli. Ta išvada 
savaimi skverbiasi, po pasek- 
kia gerų norų, o viskas gali-

mingų su vaidinimų operetės 
“Kada Kaimas Nemiega” 
Brooklyne ir Naujojoj Angli
joj. Kaip žinia, toj operetėj 
pilna tokių liaudies dainų. 
Taipgi ir Lietuvoj dabar dai
nuoja tokias dainas, kaip “Ei
na Garsas nuo Rubežiaus,” 
“Kur Bėga Šešupė,” “Lietuva 

j Tėvynė Mūsų,” ir t. p. Dėl ko 
nepamėginti ir mums? 

;>

Kaip ten nebūtų, bet choris
tai, kaip geri traperiai, turi 
pasistengti visi dalyvauti repe
ticijose šį penktadienį. Tik rei- 
ma nuveikti. Ateinančiais me
tais, kaip žinia, jau turime du 
užkvietimus suvaidinti opere
tę “Kada Kaimas Nemiega.” 
Tų užkvietimų gali būti ir 
daugiau. Dėl to dalyvaukime 
visi repeticijose, kad būtume 
pasirengę nesuvilti mūsų už-

, kvietėjus. A.C.K.

< 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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į į?8 Scare 

Penktadieniais uždaryta

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais į 9 4 P M
Trečiadieniais >
Penktadieniais ’

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4*0038

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\ sudarau

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 8-6191

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

■r?, tIL

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 Hewes St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9608

Užsisakykite Dabar Šventėms Likerių
Pas

GRAND ST. EXT. WINE & LIQUOR STORE
SABLE & MOSKOWITZ, Props.

17G Grand St., Extension Brooklyn, N. Y.
Niekur Nerasite Geresnės Vertybės 

Visų Populiariškųjų Rūšių
Degtinės, Vynai, Importuotos Brandies, Rūmas, Cordials, Konjakai.

SPECIAI.ĖS KAINOS Ant Vynų, Rūmų ir Cordials šventėms. 
Vengkite Paskutinės Minutes Skubinlmų—Kupinkite Anksti!

Specialūs Atydos Kreipiame I Vedybas ir Parengimus 
MES PRISTATOME J NAMUS

Persodinanti Deimantus jums belaukiant.

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Jules, Jurgensen.
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ROBERT LIPTON 
701 Grand St 
TeL. BT. 2-2171

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




