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Britanijos — nesantaika.

Kai tik tarp trijų d id žiu ji) 
įvyksta disonansų, nesutikimu, 
— tarybininkuose, smetoninin- 
kuose ir pabėgėliuose viltys 
pakyla. “Jau bus karas; tuoj 
kariausime prieš Tarybų Są
jungą!” džiaugiasi jie. O jei
gu karas bus, tai, suprantama, 
Tarybų Sąjunga tapsianti nu
galėta ii- Lietuvon fašizmas 
grąžintas!

Bet kai tik tarp trijų di
džiųjų pasireiškia vienybės, 
susitarimo švieselė, tuojau tų 
žmonių viltys nuh: laka, nu-
puldamos ligi žemiausio laips
nio !

Tretysis pasaulinis karas, 
mat, yra jiems vartai, per ku
riuos būtų Lietuvon fašizmas 
grąžinamas. Jie toki trumpa
regiai, kad net negali įmatyti 
nei to, jojį trečiam pasauli
niam karui kilus gali būti su
naikintas visas pasaulis!

★ ★ ★
Nekaip Tarybų Lietuvos 

priešai jausis dabar, po Mask
vos konferencijos.

Ši konferencija panaujino 
tarp trijų didžiųjų valstybių 
susitarimą, troškimą bendra
darbiauti, norą taikai palaiky
ti.

Tie, kurie džiaugėsi po ne
pavykusios Londono konferen
cijos, liūdi po Maskvos kon
ferencijos.
. Kai kurie yra linkę skelbti, 
kad Maskvos konferencijoje 
laimėtoju buvo Tarybų Są
junga. Mano nuomone, toks 
pasakymas yra perstačiokiš
kas. Geriau sakyti, jog Mask
vos konferencijoje laimėtoju 
išėjo taikos dalykas.

Taip, po šios konferencijos 
pasinaujino žmonijai viltis, 
kad opieji taikos sudarymo 
klausimai bus išspręsti ir fa
šistinių barbarų sugriautas pa
saulis imsis rimto atsistatymo 
darbo!

★ ★ *
Eltos pranešimai iš Vilniaus 

gražiai byloja, kaip Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
pasiuntinys, Antanas Bimba, 
buvo pasitiktas ir priimtas Ta
rybų Lietuvoje.

Vilniaus Universiteto profe
soriai ir studentai dideliu dė
mesiu išklausė jo pranešimo 
apie Amerikos lietuvius ir šil
tai Antanui dėkojo.

Kur tik jis ėjo, ten buvo 
karštai sveikintas, — tiek in
teligentijos, tiek valstiečių, 
tiek darbininkų, tiek Lietuvos 
raudonarmiečių.

Lietuvos liaudis žino, kad ji, 
šiltai priimdama Ant. Bimbą, 
tvirtina broliškus ryšius tarp 
Lietuvos liaudies ir Amerikos 
lietuvių.

★ ★ ★
Kai kurie draugai jau klau

sia — laiškais 5 ir žodžiu, — 
kada Antanas Bimba sugrįš?

Tiek galime pasakyti: jis 
sugrįš tuomet, kai atliks savo 
pareigas, uždėtas siuntėjų; kai 
pilnai susipažins su visa pa
dėtimi Tarybų Lietuvoje.

Norėtume, kad jis sugrįžtų 
juo greičiau, bet jis negali va
dovautis mūsų norais neigi sa
vo asmeniškais išskaičiavimais: 
jis turi žiūrėti, kad paskirto-
sios jam pareigos būtų tinka
mai atliktos.

★ ★ ★
. Tolydžio Amerikos lietuviai 
nei minutei neprivalo pamiršti 
to fakto, kad Lietuvos liaud
žiai pagalba tebėra reikalinga, 
kad toji pagalba, — rūbais ir 
kitokiais daiktais, — turi bū
ti renkama ir siunčiama be 
patrankos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas ruošia jau vienuo
liktąjį siuntini. Prie to darbo 
privalome visi prisidėti uo
liau negu kitados.

ANGLAI ATAKAVO 1ND0NEZŲ MISI
JOS MOKYKLĄ; NUŽUDĖ DAR 20 

INDONEZIJOS PATRI JOTU

PO JANKIŲ PROTESTO MANILOJE, 
PULK. KRIEGER ŽADĖJO GRĄŽINT 

JUOS Į JUNGTINES VALSTIJAS
Batavia, Java. — Anglų 

kariuomene puolė indonezų 
'misijos mokyklą Bandunge 
ir nukovė dar 20 Indonezi
jos patrijotų. Iš anglų pusės 

■kri^o 4.

La Guardia Atstovaus 
Tnimaną Brazilų Pre

zidento Įkurtuvėse
Washington. — Prezid. 

Trumanas paskyrė New 
Yorko majorą La Guardią 

j kaip savo atstovą dalyvaut 
naujo Brazilijos prezidento 
gen. Enrico G. Dutros įkur
tuvėse kitą mėnesį. La Gu
ardia, baigiąs savo tarnybą 
kaipo majoras, sutiko at
stovai! t Trumaną toje iškil
mėje.

JUGOSLAVAI NUSMERKĖ
17 TAUTOS IŠDAVIKŲ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų teismas nusmel
kė mirti 17 tautos išdavikų, 
kurie bendradarbiavo su na
ciais okupantais. 16* kitų nu
teista kalėjiman nuo 8 iki 
20 metų. Nušmerkti mirt 
katalikų kunigai Petar Kli
šai ir Franz Cerkovnik, kad 
jie padėjo naciam kankinti 
ir žudyti Jugoslavijos pat
riotus.

ŽVĖRIŠKAS japonas 
NUTEISTAS IKI GYVOS 

GALVOS
i

Yokohama, Japonija. — 
Amerikinis teismas nuteisė 

(“stikla-akį” japoną Tatsuo 
įTsuchiya kalėjiman iki gy
vos galvos. Tas japonas, bū- 

• damas belaisvių stovyklos 
sargu Filipinuse, užmušė A- 
merikos kareivį R. G. Teas 

į ir kartotinai kankino ame
rikonus ir anglus belaisvius.

Kasyklos Eksplozi
joj Žuvę Kelios De

šimtys Mainierių
Pineville, Ky. —Straight 

Creek angliakasykloj eks
plozija užgriovė mainierius 
giliau kaip 1,500 pėdų po 
žeme. Jokiem gelbėtojam 
dar nepavyko jų pasiekti. Iš 
užgriautos kasyklos rūksta 
dūmai ir garuoja karčios 
dujos. Bijoma, kad visi tie 
angliakasiai žuvę.

AMERIKOS REPORTERIAI GIRIA TVARKĄ SOVIETINĖJ VOKIETIJOS DALYJ
Berlin. — Penki ameriko

nai korespondentai per 8 
dienas apkeliavo 700 mylių 
Sovietų užimtoje Vokietijos 
dalyje. “Mes gavome tokį 
gerą įspūdį iš- sovietinės 
valdybos toje srityje”, rašo 
New Yorko Herald-Tribune 
korespondentas Russell Hill, 
“‘kad tiktai stebėjomės, kam 
buvo laikoma slaptybė apie 
tą sritį.”.

IIolandų kareiviai šaudė 
į indonezų premjero Sjahri- 
ro fautomobilį; paskui re
volveriais daužė Sjahrirui 
galvą. Anglai už tai suėmė 
5 h olandus.

NAUJO BRAZILUOS 
KONGRESO ATSTO

VU SĄSTATAS
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Paskutiniuose rinkimuo
se į Brazilijos kongresą- 
seima socialdemokratai lai
mėjo 115 vietų. Jie yra nau
jai išrinkto prezidento gen. 
Dutros partija. Generolo 
Eduardo Gomes Demokrati
nė Sąjunga pravedė 90 savo 
atstovų. Komunistų išrink
ta 15. Menama, jog Darbo 
Partija, gavo 30 vietų. Ji 
taip pat rėmė Dutros kan
didatūrą į prezidentus.

Komunistai,.kurių partija 
buvo uždrausta per 9 me
tus, gavo 10 nuošimčių visų 
balsu, v

prancūzu Socialistai Atsisako 
Lankyti Kairiųjų Seimo 

Narių Sueigas

Paryžius.— Francijos So
cialistų Partijos vadai nu
tarė toliau nedalyvaut Kai
riųjų Delegacijoj, susidariu
sioje iš socialistų, komunis
tų, Darbo Federacijos, Žmo
gaus Teisių Sąjungos ir ki
tų kairiųjų organizacijų at
stovų Francijos seime.

Detroit. — Tęsiasi dery
bos, tarp CIO unijos ir Ge
neral Motors.

Žydai Slaptai Valtelėmis 
Įplaukia j Palestiną

Haifa, Palestina. — Pra
eitą trečiadienį keli šimtai 
žydų mažomis valtelėmis 
slaptai įplaukė į šiaurinę 
Palestiną. Žydų vadai išlei
do lapelius, kur sako, * jog 
jie rems slaptą žydų įvažia
vimą į Palestiną; jie pasi
žada neatlaidžiai kovot 
prieš Anglijos bandymus 
uždaryt benamiams Euro
pos žydams duris į Palesti
ną.

Batavia, grd. 27. — Ang
lų komandierius gen. Chris- 
tison pranešė, kad jis dar 
griežčiau slopins Indonezi
jos žmonių kovą dėl nepri
klausomybės. ;

Russelį tęsia:
“Rusai pristatė mus į 

vietas, kurias prašėme pa
matyti. Tarp tų vietų buvo 
Leipzig ir Dresden, du di
džiausi miestai šioje srityj; 
milžiniškas Leuna dirbtinio 
žibalo fabrikas Merseburge; 
didžiausia angliakasykla 
Saksonijos provincijoj ir 
buvęs junkerių dvaras, ne
seniai padalintas tarp smul

Amerikos Valstybės Sekretorius JAMES F. BYRNES 
ir Sovietu užsieninis komisaras VIAČESLAVAS MOLO
TOVAS, du Maskvos konferencijos dalyviai. Trečias 
buvo Anglijos užsienio reikalą ministeris Ernest Bevin.

Trijų Didžiųjų Konferencija 
Nutarė Pavest Atom-Bombų 

Klausimą Jungt. Tautoms
Maskvos Kon ferencija Nusprendė 

Įsteigt Keturių Kraštų Kont
rolės Komisijų Japonijai

Washington, gruod. 27.— 
Oficialis pranešimas apie 
Trijų Didžiųjų užsieninių 
ministerių nutarimus Mas
kvos konferencijoj buvo ati
dėtas iki šio ketvirtadienio 
vakaro 10 vai.

Tuo tarpu New Yorko 
Times korespondentas davė 
neoficialį; pranešimą, kad 
konferencija nutarus seka
mus dalykus:

Kreiptis į Jungtinių Tau
tų Organizacijos visuotinąjį 
susirinkimą sausio mėnesį, 
kad atominės bombos klau
simą pavestų Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai, o neskir
tų specialės komisijos tuo 
reikalu. Nenaudot atominių 
ginklų karui.

Sudaryt keturių kraštų 
kontrolės komisiją Japoni
jai. Toj komisijoj būtų po 
vieną atstovą nuo Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos,

Truman Sako, Tikra 3- 
j'ų Didžiųjų Vienybė
Kansas City. — Pasikal

bėjime su spaudos atstovais 
prezidentas Trumanas iš
reiškė pasitenkinimą Trijų 
Didžiųjų užiseninių ministe
rių konferencija Maskvoje. 
“Mes esame visiškoje sutar
tinėje,” sakė jis.

kiųjų valstiečių. Mes kalbė
jomės su Raudonosios Ar
mijos karinės valdybos ofi- 
cieriais ir su vokiečiais val
dininkais.

“Ši kelionė turėtų padary
ti galą ? daugeliui paskalų, 
pavyzdžiui, paskalams, būk 
rusai išgabenę visą mašine
riją ir gyvulius iš savo už
imto ruožto ir būk telkiama 
daug Raudonosios Armijos

Anglijos ir Chinijos.
Sovietų Sąjunga sutiks 

dalyvauti ir Tolimųjų Rytų 
Patariamojoj K o m i s i joj 
Washingtone tuo suprati
mu, kad kontrolės komisija 
Japonijoj vykdys patarimus 
ir patvarkymus Washingto- 
no komisijos ir kad wash- 
ingtoniškė komisija negalės 
duot tokio patvarkymo beį 
patarimo,, kuriam bent vie
nas iš keturių šios komisi
jos narių pasipriešins. Gene
rolui MacArthurui bus pa
liekama “atsarginė galia” 
veikti tokiais atvejais, kur 
komisijos narių prieštaravi
mai galėtų “vietoje suklam- 
pint” reikalingą išspręst 
klausimą.

(Laisvėje bus išspausdin
tas oficialis Trijų Didžiųjų 
užsieninių ministerių pra
nešimas apie jų konferenci
jos nutarimus.)

Byrnes Džiaugiasi Mas
kvos Konferencija

Maskva, gruod. 27. — A- 
merikos valstybės sekreto
rius (užsieninis ministeris) 
James F. Byrnes pareiškė 
korespondentams, kad jo 
pasitarimai su Sovietų už
sienio reikalų komisaru Mo
lotovu ir Anglijos užsieni- 

vidurinėje Vokietijoj.
“Viskas, ką mes matėme, 

liudijo, kad nors Sovietai 
iškraustė kai kuriuos daly
kus į karinių atlyginimų są
skaitą, bet jie paliko vokie
čiams gana priemonių pa
kenčiamai pragyventi.

“Mes niekur nematėme 
jokių ženklų, kad čia būtų 
laikoma daugiau (sovieti
nės) kariuomenės, negu rei

Manila. — Pulkininkas G. žodį kareiviai gavo ant ry- 
H. Krieger pasižadėjo pirm to-aus po t0 kai 4 000 ka. 
nauju metų išsiųsti namo . . .
visus 15,000 Amerikos ka- re,vnl demonstravo, protes- 
reivių iš dviejų stočių Fili- tuodami prieš atšaukimą, 
pinuose. Tokį pulkininko laivo, skirto jiem grąžinti.

SUJUDIMAS PRIEŠ FA- i Gręsia 200,000 Elekt-
SISTŲ PALAIKŲ TE- ros, Radijo Darbininkų 

KORA ITALIJOJ | Ir Mašinistu Streikas
Roma. — Gatvekariuose 

pasirodė spausdinti atsišau
kimai išnaikint fašistinius 
palaikus Italijoj. Bet polici
ja nelabai stengiasi surasti 
teroristus, kurie paleido 
nuodingų dujų bombą į Ko
munistų Partijos direktorių 
susirinkimą. Ta iš vokiškų 
medžiagų pagaminta bom
ba išnešė patalpos duris ir 
langus ir pasiuntė kelis va
dovaujančius komunistus į 
ligoninę. Tarp sužeistų yra 
ir žmona Giuseppe’s di Vi
ttorio, Italijos Darbo Unijų 
Sąjungos sekretoriaus.

Advokatai Smerkia Atom- 
Bombu Slaptybes; Ragina 
Pavest Jas Jungt. Tautom
Washington. — Naciona- 

lė Advokatų Gildija pasmer
kė Amerikos-Anglijos val
džių planą laikyti slaptybė
je, kaip atominė bomba pa
gaminama. Advokatų Gildi
ja reikalauja pervest ato
minius klausimus Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
spręsti; sako, mėginimas iš
laikyt atom-bombų dirbimo 
slaptybę pablogino santy
kius su Sovietų Sąjunga ir 
Franci j a.

Francijos Seimas Užgyrė 
) Paskolą iš Amerikos

Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas užgyrė 
Bretton Woods konferenci
jos nutartus tarptautinį 
banką ir fondą. Sykiu sei
mas nutarė imti 500 milionų 
dolerių paskolą reikmenims 
pirkti iš Jungtinių Valstijų.

niu ministerių Bevinu davė 
labai teigiamų vaisių; Byr
nes sakė, jog sumegsta nuo
širdūs ryšiai tarp Trijų Di
džiųjų. Tie ryšiai “teikia, 
vilties, kad ir kiti klausi
mai bus išspręsti panašioje 
dvasioj,” pridūrė Byrnes. 
Jis, be kitko, pranešė, jog 
susitarta dėlei atominės jė
gos.

kalinga tvarkai palaikyti ir gautas 11938 m. tą patį mė- 
karinės vyriausybės parei- nesį. Kai kuriose kietosiose
goms atlikti.

“Aišku, jog pramoninė 
gamyba čia greičiau atgai
vinta, negu amerikiniame 
užėmimo ruožte. Kiekviena-, 
me mieste dūmai vertėsi iš 
fabrikų kaminų. Mūsų ap
lankyta kasykla spalių mė
nesį davė iki 84 nuošimčių 
to anglies kiekio, koks buvo

Washington. — Atrodo, 
kad neišvengiamas CIO E- 
lektros, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unijos strei
kas. Unijos vadų pasitari
mas su darbo departmento 
atstovais nedavė jokių pa
sekmių. Darbininkai reika
lauja pridėt po $2 algos die
nai. Unija turi virš 200,000 
narių. Jos streikas apimtų 
76 fabrikus 22-se valstijose.

OPA PERŽIŪRĖS VYRIŠKŲ 
DRABUŽIU KAINAS

Washington.— Kainų Ar- 
ministracija - OPA ketina 
po naujų metų tyrinėti vy
riškų drabužių kainas^ 
Stambieji audimų ir drabu
žių fabrikantai stengiasi 
priverst vyriausybę pakelti 
jiems kainas. Tuo sumeti
mu jie tyčia permažai ga
mina audimų ir drabužių. 
Jų agentai visokias būdais 
daro spaudimą valdžiai, kad 
leistų pabrangint vyriškų 
drabužiu ir audimu kainas. 
Tuo tarpu tūkstančiai karo 
veteranų negauna nusipirkt 
drabužių.

GEN. MARSHALL PIETA
VO SU CHINŲ KOMUNIS

TŲ VADU
Chungking, gruod. 27. — 

Laikinasis Amerikos amba
sadorius gen. George C. 
Marshall pasikvietė į pietus 
chinų komunistų vadą gen. 
Chou En-lai.

Svarstysią Siūlymą 
Sutraukyt Ryšius 
Su Franko Valdžia
Washington. — Jungtinės 

Valstijos palankiai atsiliepė 
į Francijos pasiūlymą, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
ci ja pasitartų apie diploma
tijos ryšių su traukymą su 
Franko fašistų valdžia Ispa
nijoj. Menama, kad pasiūly
mas bus svarstomas.

angliakasyklose Saksonijoje 
jau 30 nuošimčių daugiau 
anglies pagaminama, negu 
pirm karo.

“Prūsiškoje Saksonijos 
provincijoje dirba 2,600 fa
brikų ir dirbtuvių, samdan
čių daugiau kaip po 10 dar
bininkų, o 500 dirbtuvių dar 

(Tąsa 5-me pusi.)
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19-ka Metų Nuo Sušaudymo 
“Tų Keturių ’

Š. m. gruodžio 27 dieną sukako lygiai 
19-ka metų nuo to laiko, kai budelis Sme
tona sušaudė keturis Lietuvos darbinin
kų judėjimo vadus: Giedrį, Požėlą, Grei- 
fenbergerį ir Čiornį. Jie buvo suimti, 
teisti ir sušaudyti tuojau po fašistinio 
perversmo, kurį smetonininkų klika į- 
vykdė Lietuvoje, smurtu nuversdama 
liaudininkų-socialdemokratų valdžią.

Gerokas tarpas mus skiria nuo tų įvy
kių. Keturi sušaudyti komunistai, reikia 
pasakyti, nežuvo veltui: jų darbai, jų 
užsilaikymas teisme, jų drąsus ėjimas 
mirti buvo ir tebėra pavyzdžiu ir įkvėpi
mu tūkstančiams Lietuvos darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų, kovojusių prieš 
fašizmą, už naują visuomeninę santvar
ką Lietuvoje.

Fašizmas buvo sutrėkštas Lietuvoje. 
Fašistų “staršas” (Smetona) gavo galą 
prieš porą metų Clevelande. Kiti fašistai 
išsisklaidę po pasaulį, viską daro, kad 
sugrąžinti Lietuvon fašistinį viešpatavi
mą. Jiems šiandien, kaip ir prieš 19-ką 
metų, talkininkauja klerikalai ir dau- 
gelyj atvejų socialistai. Bet veltus jų 
darbas. Lietuva yra tarybinė respublika, 
įeina į galingąją Tarybų Sąjungą, laisvų 
tautų draugystę. Tokiai Lietuvai ir lem
ta pasilikti.

Tiesa, Tarybų Lietuvos liaudis dar vis 
stovi prieš milžiniškus darbus: vokiškie
ji bestijos kraštą sugriovė, miestus sude
gino, šimtus tūkstančių geriausių Lie
tuvos sūnų ir dukrų išžudė! Tačiau, li
kusieji gyvais, r Lietuvos žmonės, vado
vaujami savo tarybinės vyriausybės, at
stato šalį, kuria naują, beklasinį gyveni
mą, dėdami tvirtus pagrindus kilimui į 
aukštybes, į komunistinę santvarką.

Prisiminusi tų keturių didvyrių mirtį 
prieš 19-ką metų, Lietuvos liaudis, be 
abejo, drąsiau ir ryžtingiau darbuosis 
savo kraštui atstatyti ir didesniu bud
rumu saugos, kad niekad lietuvių tautos 
gyvenime neįvyktų tai, kas įvyko tais 
nelemtaisiais 1926 metais!

politikai, kad jie Čia yra laikomi nugin
klavimui japonų, kada jie ir japonai sau
go tą patį gelžkelį, atlieka tą patį dar
bą.”

Toliau šis korespondentas- kalbėjosi su 
marinu Joseph Cunningham, iš Pitts
burgh, kuris greta japonų saugo tą gelž
kelį ir jo klausė:

— Kaip tas tau patinka?
— Man? — klausimą pastatė marinas.

— Mes prieš juos kariavome ant Okina
wa salos...

Aišku, ką reiškia priminimas Okina
wa žiaurių mūšių. Ten Amerikos mari
nai tūkstančiais žuvo, o dabar jie greta 
pastatyti su japonais tarnauti Chinijos 
reakcijai. Štai kodėl reikalinga griežtai 
ir greitai pakeisti tą politiką, sulaikyti 
teikimas bent kokios generolui Chiang 
Kai-shekui pagalbos.

Vėlesnė žinia iš Manilos sako, kad 
Jungtinių Valstijų Ramiojo Vandenyno 
skyriaus viršininkas pulkininkas G. H. 
Krieger prižadėjo tuojau išvežti į Ame
riką 15,000 kareivių, jų tarpe ir 4,000 de- > 
monstravusių. '

Kolonijų Tautos ir Jų Laisvė
Dar vis didesnė pasaulio žmonių pusė 

yra kolonijų ir pusiau-kolonijų padėtyj. 
Visos Azijos tautos, išskiriant tas, ku
rios įeina į Tarybų Sąjungą, neturi lais
vės. Net tokios valstybės, kaip Iranas ir 
Turkija, kurios yra neva nepriklauso
mos, faktiškai visada šoka pagal Londo
no komandą. Gi Afrikoj laisvės nėra. 
Centralinės ir eilė Pietin. Amerikos tau
tų yra kolonijų ir pusiau-kolonijų padė
tyj-

Iš to yra aišku, koks didelis darbas 
laukia Jungtinių Tautų Organizacijos tą 
skyrių, kuris vadinasi Globojimo Komi
tetas.

Sovietų Sąjunga, kurioj kiekviena tau
ta ir tautelė turi savo laisvę, 
stoja už kolonijų ir
žmonių laisvę. Radijo komentatorius 
Leminas pasmerkė reakcinę kolonialę po
litiką ir tarpe-kitko pareiškė:

“Tarybų Sąjungos dalyvavimas \Jung- 
tinių Tautų Organizacijoj užtikrina vil
tį toms tautoms, taipgi, kad bus išlaiky
ta pasaulyj taika... Ta reakcinė politika,
— sakė komentatorius, — kurios dabar 
laikomasi Indo-Chinuošė, Indonezijoj, 
Indijoj ir Artimuose Rytuose, yra pra
gaištinga.

“Tos kolonialės valstybės, kurios ne
nori kreipti atydos į kolonijų ii pusiau- 
kolonijų gyventojų nepriklausomybės 
troškimus, kurios daro pastangų pa
smaugti tą judėjimą su pagalba ginkluo
tos jėgos, daro pareiškimus, kad būk tą 
judėjimą “iššaukia tik išlaukinės jėgos” 
—imasi jau senai išbandytų priemonių 
tų, kurie dėjo ir deda pastangas paver
gimui kitų tautų.”

Jis nurodė, kaip pasibaigęs karas pa
rodė žalingumą tos kolonialės politikos, 
kurios tūlos valstybės (Britanija, Jung
tinės Valstijos, Holandija) laikosi ir da
bar.

Neteisingumą tokios politikos pasmer
kė ir Irano seime Dr. Rudmanesh, atsto
vas kairiosios partijos, kuris sakė, kad 
dabartinė Irano valdžia laikosi senos, re
akcinės politikos, pataikavimo Britanijai 
politikos ir nenori suprasti Azerbaidžano 
liaudies demokratinio judėjimo, kuris 
reiškia Irane galą britų kolonialei politi
kai.

griežtai 
pusiau-kolonijų

Popiežius ir Nauji 

Kardinolai

“We Want Ships.”
Kalėdų dienoj, kada Amerikos karo 

transportai atvežė naują gen. Chiang 
Kai-sheko armiją ir iškėlė Hulutao prie
plaukoj karui prieš Chinijos liaudį, tai 
Amerikos kareiviai demonstravo Mani
loj reikalaudami vežti juos namo.

Apie 4,000 mūsų sūnų ir brolių susi
rinko ir numaršavo prie 21-mo armijos 
skyriaus viršininkų namo, šaukdami ir 
nešdami iškabas su užrašais: “We want 
ships!” “We want to go home!”

Žinoma, tokis kareivių elgęsis nepati
ko aukštiems armijos komandieriams, 
kurie norėtų, kad kovūnai nemąstytų, 
kad jie tik pildytų iš aukščiau pateiktus 
įsakymus. Pulkininkas J. C. Campbell •• 
reikalavo grįžti į barakus ir sakė: “Jūs, 
vyrai, užmiršote, kad nedirbate General 
Motors Korporacijai, bet esate dar ar
mijoj !”

Tegul pulkininkas sako ką nori, bet 
tūkstančių kovūnų demonstracija yra 
pareiškimas jų žmoniškų teisių, pareiš
kimas protesto prieš Amerikos kišimąsi 
į Chinijos namų reikalus, prieš teikimą 
pagalbos reakcijai, prieš laikymą jų ten, 
iš kur turėjo jau būti parvežti pas jų 
tėvus, motinas, brolius, seseris, žmonas, 
vaikus ir mylimąsias.

Kad dabartinė Jungtinių Valstijų* po
litika Chinijoj ir Tolimuose Rytuose yra 
neteisinga, tai tos pačios dienos prisiųs
ta žinia iš Chinwangtao, Mandžurijos 
pasienio (kurią prisiuntė Mr. Henry R. 
Lieberman), patvirtina.

Šis korespondentas kalbėjosi su Ame
rikos marinų leitenantu ir štai ką leite
nantas jam pasakė:

“Marinai klausia manęs, kode! jie te
belaikomi čia. Aš, kaipo of icier ius, pri
valau jiems atsakyti į klausimą, bet tu 
negali marinams pasakyti, kaip sako

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Spaudos Bendroves ir 
Laisvės Bendrovės dali- 
ninku suvažiavimas jvyks 
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 jvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

Popiežius Pijus XII pas
kyrė dar 28-his naujus kar
dinolus, kurių tarpe ir ketu
ri iš Jungtinių Valstijų. Tai 
pirmu kartu popiežiaus ta
ryboj bus 28 kardinolai ita
lai ir 42 kardinolai ne italų 
šalies. Tai pirmas atsitiki
mas bėgyj 500 metų, kad 
italai bus, mažumoj. Kardi
nolai yra kandidatai į po
piežius, nes, popiežiui mirus, 
jų taryba išsirenka iš ‘“Die
vo valios” naują, popiežių.

Italija turėjo 24 kardino
lus, jis jai davė tik 4 nau
jus. Jungtinės Valstijos tu
rėjo vieną, tai paskyrė dar 
keturis naujus. Vokietija 
turėjo vieną, tai jai dar da
vė tris naujus. Brazilija ne
turėjo nei vieno, o jai davė 
2 naujus. Australija, Chile, 
Chinija, Kuba, Anglija, 
Vengrija, Holandija, Peru 
ir Portugalų Afrika neturė
jo nieko, o dabar joms 
duota po vieną kardinolą.

✓

Kodėl popiežius Pijus 
XILpatsai būdamas italas, 
o nusisuko nuo italų šalies 
ir pasikvietė į savo tarybą 
iš kitų šalių asmenis, ku
riuos jis padarė kardino
lais?

Prie to jį atvedė dabarti
nė pasaulinė padėtis. Popie
žius Pijus XII, kurio tikras 
vardas yra Eugenio Pacelli, 
kuris gimė Romoj 1876 me
tais, yra žiaurus priešas- 
darbininkų, liaudiškos 
mokratijos ir Tarybų 
jungos.

1917 metais jis tapo 
dinolu. Popiežius Benedik
tas XV jį pasiuntė į Lenki
ją, kaipo savo atstovą. Jis 
ten būdamas veikė išvien 
su Lenkijos grobikais mar
šalu Pilsudskių, kuris 1920 
metais užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių ir Vilniją, 
kuris tais pačiais metais už
puolė Tarybų Ukrainą, kad 
ją pavergti. Kardinolas E'. 
Pacelli visais klausimais rė
mė Lenkijos imperialistus.

Kada jis užėmė popie
žiaus vietą, 1939 metais, tai 
pirmas jo žygis buvo pa
smerkimas Ispanijos liau
dies ir užgyrimas fašisto 
Franco žygių- kaipo “katali
kybės gelbėjimo nuo raudo
nųjų.”

Tais metais Hitleris už
puolė Lenkiją. Vokietijos 
ir Italijos fašistai, Japonijos 
imperialistai vedė agresijų 
karą pasaulio pavergimui. 
Jie pavergė šalį po šalies. 
Jie naikino žmones milio- 
nais. Ar girdėjo kas, kad 
popiežius būtų nors kartą 
pasmerkęs Mus’solinį ir Hit
lerį? Nieko panašaus! Jei
gu jis ir prasitarė žodelį, 
kitą prieš nacius, tai tik dėl 
mados. Tuo pat kartu leido 
vieną po kitam pareiškimus 
prieš “komunistų tironiją”, 
atkartodamas visus nacių 
prasimanymus prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kol Hitleriui sekėsi, tol 
Vatikano popiežius tylėjo. 
Kada Raudon. Armija su
daužė nacių jėgas, pradėjo 
artintis prie Vokietijos, tai 
naciai jieškojo taikos su A- 
meriką ir Anglija. Ir popie
žius tada pradėjo jau kalbėT 
ti prieš “baisų karą” ir “už 
taiką.”

Mussolinis ir Hitleris su
mušti. Tarybų Sąjunga išė
jo galinga. Pasaulyje žmo
nės pasisuko prieš kara
lius, prieš reakciją, už liau
dies demokratiją. Raudon. 
Armijos daliniai stovi Len
kijoj, Vengrijoj, Austrijoj. 
Vis tai katalikiškos šalys.

de-

kar-

Raudonosios Armijos ir ta
pybinės tvarkos vardas au
ga. Italijoj sudaryta koali
cinė vyriausybė, kurioje y- 
ra ir komunistų ministe- 
riais. Žmonės nori žemės, 
jie nori laisvių. Tokia yra 
Europoj pokarinė padėtis.

Pralaimėjo Hitleris, pra
laimėjo ir Vatikano popie
žius su savo politika. Bet 
jis žino, kad fašizmas ir 
hitlerizmas yra sumuštas 
dar tik karo lauke. Mussoli- 
ninis fašizmas ir hitleriz
mas turi savo sėbrų Pietų 
Amerikoj ir Jungtin. Vals
tijose. Italija eina tolyn 
nuo reakcijos, nuo kara
liaus, nuo Mussolinio reži
mo, — artyn demokratijos. 
Bet reakcijos dar yra kitose 
šalyse. Vatikano popiežius 
pasiskiria iš tų šalių pagel- 
bininkus, padarydamas juos 
kardinolais.

O ką jis padarė kardino
lais? Tą geriausiai rodo iš 
Jungtinių Valstijų paskyri
mas F. J. Spellmano ir S. 
A. Stritch į kardinolus. Juk 
tai žmonės, kurie yra politi
niai reakcininkai, kurie jun
giasi su Hearsto politikais, 
kurie jungiasi su tautinių 
mažumų fašistais.

Argentina, Brazilija, Por
tugalija, Ispanija, Portuga
lijos Afrika, vis tai yra cen
trai, kur dar tvirčiausiai 
laikosi Mussolinio ir Hitle
rio sėbrai. Iš ten popiežius 
ir skiria sau naujus kardi
nolus, naujus pagelbinin- 
kus.

Kol Mussoliniui ir Hitle
riui sekėsi, tai popiežius 
buvo su jais, Kada tįe j ieš
kojo taikos,- tai ir popiežius 
jos jicškojo. Kada hitleri
ninkai ir mussolinininkai 
fašistai bei jų ‘simpatikai 
nori uždegti trečią pasauli
nį karą, rėkia prieš Tarybų 
Sąjungą, tai ir popiežius 
kalėdinėj kalboj daug pri
kalbėjo prieš “totalitarinę 
valstybę,” turėdamas minty 
Tarybų Sąjungą. Jis ugnimi 
į ją spjaudė. Jis tuo pat 
kartu maldavo susimylėjimo 
teisiamiems “nugalėtiems”, 
reiškia naciams!

'Tokia tai popiežiaus po
litika ir iš jos išplaukia jo 
paskutinis pasisukimas į ki
tas šalis, į tas — kur jis 
mato galimybės reakcijos 
veiklai.

* “Pamylėjo” jis ir Jungti
nes Valstijas, nes čia po de
mokratijos skraiste laisvai 
veikia hitleriški ir kitokį 
reakcijos gaivalai.

Popiežius “pamiršo” Če- 
choslovak. katalikus, jiems 
nedavė nei vieno kardinolo. 
Jis “pamiršo” milionus ka
talikų ir Jugoslavijoj,
tos šalys šiandien yra ke
lyje į socializmą.

Jis davė Lenkijai dar vie
ną kardinola, — turėjo vie
ną, o dabar turės du, nes 
vis turi vilties, kad lenkai 
pasliks tvirti katalikai, ne
paisant socialių permainų.

Jis pridėjo tris naujus 
kardinolus Franci jai, kuri 
seniau buvo paskilbus, kai
po “buržuaziniai bedieviš
ka,” nes gener. de Gaulle y- 
ra tikintysis fanatikas. Gen. 
de Gaulle’o tarptautinė po
litika dažnai kenkia Jungti
nių Tūutų vieningumui. Tai 
popiežius “susimylėjo” ir 
ant francūzų.

Jis davė dar tris naujus 
kardinolus Vokietijai, /nes 
toj dalyj Vokietijos, kuri y- 
ra okupuota amerikiečių, 
britų ir francūzų, katalikai 
kunigai sako hitleriškas 
kalbas iš sakyklų, o talki-

nes

1
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Anglijos Parlamento narys kvočia keturis iš trylikos 
nacių industrialistu, laikomų Dortmund kalėjime, Vo
kietijoj, laukiančių sprendimo, ar jie bus Įskaityti j 
karo kriminalistus. Hitlerio atėjimas galion, kaip žinia, 
buvo suplanuotas ir remiamas tokių, kaip jie.

Kas Ką Rašo ir Sako
IMASI TALKON 
PROFESORIUS

Brooklyniškė “Amerika”, 
įdėjo savo skiltysna ištrau
ką iš vieno Worcesterio pro
fesoriaus straipsnio, tūpu
sio to miesto dienraštyje. 
Minėtasis profesorius (Ek
blaw), bet kitko, šitaip pa
rašęs :

“Lietuva bus visados. 
Nors dabar užtemdyta, kaip 
Estija ir Latvija, Lietuva 
negali būti ir nebus sunai
kinta. Lietuvos šimtametė 
šlovė negali būti nuslopinta 
ar užtemdyta. Vėl sušvys 
saulė tautos, kuri praeityje 
suvaidino žymią rolę Euro
pos žengime kultūron ir fi
losofijos laipsniu...”

Tarnauja Raudono
joj Armijoj

Antanas Arvasevičius
A. K. Raila, Brockton, 

Mass., gavo atvirutę nuo 
savo giminaičio iš Sovietų 
Sąjungos. Jis rašo sekamai:

Brangus Dėde!
Aš Antanas Arvasevičius, 

sveikinu jūsų šeimą ir lin
kiu kuogeriausio pasiseki
mo ir sveikatos.

Dabartiniu laiku esu Rau
donosios Armijos karių ei
lėse tolokai nuo Lietuvos. 
Aš esu sveikas ir tęsiu karo 
mokslą toliau. Jums kelis 
laiškus parašiau.

Pranešu liūdną žinią, kad 
mirė mano tėvelis ir brolis 
Petras. Likau tik aš ir se
sutė Stepanija, o kitus mū
sų šeimos narius slegia Lie
tuvos žemelė.

Mielas Dėde, parašyk laiš
ką. Aš labai lauksiu, gal 
gausiu.

Antanas Arvasevičius

Prof. Ekblaw pasakė tai, 
ką mes visuomet^akėme ir 
tebesakom: Lietuva niekad 
nepražus! Jeigu, anot prof. 
Ekblaw, Lietuva “dabar už
temdyta”, tai ją dar vis te
belaiko užtemdę dūmai, pa
likti vokiškųjų plėšikų, su
griovusių šalį (kuriems, be
je, padėjo visokį lietuviški 
hitlerininkai).

Tarybinė santvarka Lie
tuvoj e suteikia lietuvių tau
tai didžiausias progas kles
tėti, žygiuoti pirmyn. Šian
dien Lietuva, kaip ir visi 
kiti Europos kraštai, karo 
išvarginti, dar yra sunkioje 
padėtyje, tačiau kiekviena 
diena atneša jai lengvatų. 

•Tai paliudija pranešimai a 
j pie ūkiškąjį ir kultūriškąjį 
progresą, daromą Lietuvoj.'

Aišku, prbf. Ekblaw, kal
bėdamas apie “užtemdymą,” 
turi galvoje tapybinę san
tvarką, socialistinę santvar
ką. Jis mano, jog toji san
tvarka užtemdino Lietuvą. 
Ja mtaip, matyt, sakė lietu
viški kryžiokai, skelbią ka
rą Tarybų Lietuvai ir visai 
tarybinei Sąjungai. Tame 
profesorius klysta. Jei pa
gyvens ir turės sąžinės, jis 
pats prie klaidos kada nors 
prisipažins.

Tačiaus jis teisingas ta
me, kur sako, kad Lietuva 

į visuomet gyvuos. Tai ak- 
Isioma (teisybė, nereikalinga 
j prirodymų), nors, jos neno
ri pripažinti lietuviški kry
žiokai, kurie skelbia, būk, 
patapusi socialistine, “lietu
vių tauta išnyks.”

Chinu Komunistai Siūlo Už- 
šaldyt Fronto Linijas

Chungking. — Chinų ko
munistų vadai pasiūlė vidu
rinės Chinijos tautininkų 
valdžiai, kad vieni ir kiti 
tuojaus sustabdytų naminio 
karo veiksmus tose pat da
bartinėse linijose; sako, 
tarpusavio ginčus turėtų ra
miai išspręsti ateinančioji į- 
vairių Chinijos partijų kon
ferenciją.

Baghdad. — Sakoma, vi
sa amerikonų kariuomenė 
pasitrauksianti iš Irano iki 
naujų metų.

ninku vadai negali juos 
bausti, nes kunigai kalba 
bažnyčiose.

Tai taip galima išaiškinti 
šį naują popiežiaus “ste
buklą” — nusisukimą ,nuo 
italų, ir 
versti prie 
šalis.

atsišaukimą “atsi-
Dievo” į kitas

D.M.Š.

ISPANIJA ATIDAVĖ 
TALKININKAM TONĄ 

NACIŲ AUKSO
Madrid. — Ispanijos val

džia perleido Jungt. Tau
toms toną aukso, suimto iš 
vokiečiu ambasados; tai yra 
apie $1,250,000.

Bet fašistinė Franko val
džia priima į Ispan” 
daugiau nacių pabė

imli,................ iiimn"*
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ISTORIJOS MORALYBĖ - MR EMBER GO TEISMAS
|S?

Naciai kriminalistai Nurenburgo teisme.

d rali

kri- 
teis-

pasirinko 
kas likęs

tos įstaigos vedėjas jokiu bū
du neatmena, jog čia visai ne
seniai buvo dirbami karo tan
kai.

išdavė 
daug 
teismo.

kal-
apie

tokių
Hesso

Nu- 
teis- 
aty-

Kur pasirodo reikšme 
rembergo teismo? Tūlos 
mo procedūros atkreipia 
dą savo komplikacija, miera-
vimu vieno žinojimo daugiau 
už kitus, mėginimu paslėpti 
faktus, arba teisiamųjų perso-

retams skryneles, su užrašu: 
“Atminčiai Nurembergo Teis
mo.“ Gali būti tikras, kad ši-

žmonija jau seniai 
n uosp i'on d į fašizmu i, 

anksčiau Nurembergo 
Todėl ir šis teismas ga

lėjo susidaryti tik dėl to, kad 
žmonija, 
bjauriais darbais, 
išnaikinti 
klausomės 
r i as
Tatai yra užrašyta ne rašalu, 

krauju mūsų 
Mes

/kiršinta fašizmo 
nusprendė 

kriminalystes. Mes 
kriminalysčių, kū

mos žinomo iš atminties:

Laisvė—-liberty, LithuanianDaily
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•Trečias puslapis

Rašo IDA ERENBURG
Kaip jums žinoma, viena 

Nurembergo teismo žvaigždė, 
“numatomas Hitlerio vietinin
kas,” Rudolf Hess, lošia be
pročio rolę. Jis pasirinko no 
megalomaniją (per vėlu), net 
ir ne durnystę (nepriimna), 
bet praradimą atminties; am
nezija jam atrodo geriausia 
liga dėl šio sezono. Kada jam 
parodė nacių parodos kruta- 
mus paveikslus Nuremberge, 
tai jis ten savęs nepažino. Jį 
išegzaminavo ekspertai ir, štai 
ką gerai žinomi psychiatristai 
surado: Kaltinamasis pradėjo 
linkti prie tokios praktikos 
(elgimosi), kada jis atsirado 
Anglijoj, dėl apsigynimo; ta 
praktika pas jį prigijo, ir jis 
ją dabar vartoja, kaipo galu
tiną priemonę apsigynimui 
teisme, kada jis mato jau ne
išvengiamą baudimą už naciš
ką kriminalystę.

Ekspertai pareiškė, 
Hess pirmiausiai “prarado 
mintį tada,“ kada hitleriniu-j 
kai buvo ištaškyti prie Stalin
grado. Kol vokiečiai laimėjo 
grobius pasaulyj, tol jis visas 
savo įplaukas ir titulus atsimi-1 
nė aiškiai.

Jis atmena, kad jis pradėjo 1 mas 
prarasti atmintį tada, kada fa
šistai pradėjo pralaimėti. Vė
liau jis pavargo lošęs sergan
čiu ir greitai “pasitaisė.“ Jis 
vėl “susirgo,“ kada Raudonoji 
Armija įžengė Vokietijon. Ka- akis išvertęs tau sakys: “Aš 
da jis išgirdo, jog kąrąs jau bulves auginau,“ arba “Aš žą- 
eina Rytų Prūsijoj, Ilessas nu-ts*s auginau.“
tar? viską užmiršti ant visa-, Kar0 fabrikas Nurembcl,g0, 

os* 1 kuris dirbdavo Hitlerio armi-
Ne jis vienas turi tokius pa- jai tankus, dabar gamina ciga- 

geidavimus. Von Ribbentrop 
vėliau pasakojo: Kadangi jis 
esąs be galo nervuotas, tai jis

imdavęs ekstra dožą brdmi- 
no ir dėl tos priežasties jis ir- 

■ gi praradęs atmintį. Kada 
į Ilessas išgirdo apie tai, tai jis 

savo pa- 
sugalvotą 
jo

i nebegalėjo paslėpti 
sitenkinimo, kad jo 

jogi“triksą” jau ir kiti 
at-|gučiai kopijuoja.

Aš kalbu apie tai ne todėl, 
kad aš interesuočiausi 
kriminalistų triksais.
amnezija ir. Ribbentropo da- 

' liną amnezija atrodo man gi
liu simboliu : nugalėtas fašiz- 

; skundžiasi praradęs at- 
Į mintį. Paklausk bile vieno pa
prasto hitlerininko peštuko, 
kuris žudė vaikučius ir pade
ginėjo stubeles Baltarusijoj, 

i ką jis veikė karo metu, tai jis

Galimas daiktas, jog tie kri
minalistai meldžiasi, kad ne 
tik jie prarastų atmintį, bet 
kad ir visi jų nuskriaustieji ją 
prarastų. Ilessas ir Ribbėntro- 
pas duotų labai daug, kad jų 
kankintieji žmonės užmirštų 
visus tuos baisiausius metus. 
Bet tie žmonės atmena viską 
ir viską, lakštas po lakšto ati
dengia hitlerininkų kankynes, 
žudynes, deginimus ir naikini
mą visko ant svieto, kas tik 
priklausė kitiems, ir kas nebu
vo reikalinga patiems, — ati
dengia visas hitlerininkų 
m in ai y stos Nurembergo 
me.

ale krauju 
brangiųjų ir artimųjų, 
klausomės knygos, kurios 
tą gerai žinome.

Kas link personažo 
tiriamųjų, ką galėtume
juos pasakyti? Jie yra papras
ti niekšai, kurie atliko baisin
gas kriminalystes. Kiekvienas 
jų psychologiniai ir intelektu
aliai taip bereikšmiai, kad ka
da pažiūri į kaltinamųjų suo
lus, tai negali iškęsti savęs ne
klausęs: argi tai galima, kad 
šitie nedorėliai ir bailiai išsi
gimėliai paskandino Europą 
griuvėsiuose, išžudė milijonus 
ir milijonus žmonių?

Genijai tik- gali sutverti gė
rybes. Bet naikinimo darbas 
nereikalauja jokio protavimo. 
Bile išsigimėlis gali užmušti 
Puškiną ir laukinis sudeginti 
Tolstojaus raštus. Nuremberge 
teisiamieji žmonės nėra nei 
kiek aukščiau prote ir moraly
bėje, kaip ir jų tūkstančiai pa
sekėjų. Juos gali atskirti nuo 
jų paprastų fašistpalaikių tik 
tuomi, kad jie turi didesnius 
lokamnumus, didesnį beširdiš
kumą ir sukoncentruotą nela- 
bumą.

No vien 20 kraujalakių 
gengsterių sėdi kaltininkų suo
lo; pats fašizmas, jo ..neteisu
mas, jo samprotavimas, jo nu- 
skurimas yra teismiamas.

Iš viso pasaulio žmonės at

važiavo į Nurembergą ne vien 
tik pažiūrėti pavyzdingo nu
baudimo 20 kriminalistu, bet 
sykiu atskleisti kruviną lakštą 
prieš tautas — alpasakojirųą 
aukščiausių kriminalysčių ant 
kriminalysčių; jie čia susirin
ko išgelbėti kūdikius nuo pa
vietrės. Mos žiūrimo į griuvė
sius ir mislinamo apie ateities 
miestus. Mos matome mask as 
vaikžudystės ir mąstomo apie 
lopšius.

Aš nesuprantu, kam hitleri
ninkai pasirinko Nurembergą: 
čia jie laikė savo kongresus, 
čia maršavo jų automatai su 
mašininėmis kanuolėmis, ku
rios vėliau ardė Europos dar
žus. Tūli sako, būk Nurem
bergas buvo senovinių liekanų 
miestas, tai fašistai norėjo su
rišti savo darbus su senovi
niais užkariavimais, jei no su 
fiurerio piešiniais. Kiti sako, 
kad Nurembergas buvo tik 
miestas su dideliu tinklu gelž- 
kolių ir geru skaičiumi viešbu
čių. O aš turėčiau pridėti, jog 
Nurembergas kadaise buvo 
garsus korikais. Miestas turė
jo viduramžių inkvizicijos 
įrankių muziejų. Tas gal pa
traukė dvidešimto 
piktadvasius.

Jungtinės Tautos 
Nurembergą, arba
Nurembergo, dėl Tarptautinio 
Militarinio Tribunalo teisti 
tuos kriminalistus ten, kuri jie 
prie tų kriminalysčių prisiren
gė.

G noringas mėgina nuduoti, 
būk jis nepaiso ir negali su
prasti, kodėl jis čia turėtų bū
ti “įžeidžiamas.“ Jis reporte
riams pasakojo, būk jis “atsa- 
komingas tik prieš vokiečius.” 
Mes leisime jam atsiminti, be
žiūrint į Nurembergo griuvė
sius, jog jis prižadėjo vokie
čiams, kad nei viena priešų 
bomba nepalies Vokietijos 
miestų. Jis ir jo kolegos gali

atsiminti ir savo fiurerio žo
džius: “Ateityj tik vokiečiai 
tenešios ant pečių šautuvus, o 
ne rusai, lenkai, ar čekai.“

Prieš Tribunalą stovi rusas 
sargas su šautuvu ant pečių. 
O “viršžmogių“ reprezentato- 
riai padavinėja kavą Nurem- 
bergo griuvėsiuose, valo če- 
verykus, baltina Tribunalo sie
nas (tas daug lengviau, negu 
save nusimazgoti svieto aky
se).

Kaltinamieji ne perdaug 
nusiminę. Teismabučio atmos
fera jiems kaip ir priprasta: 
nes jie buvo pripratę prie sa
votiškų teismų, kur kaltina
mieji stovėdavo ne prieš tei
sėjus, ale pri/š mėsininkus.

Ryte, kada teismas dar ne
prasidėjęs, teisiamieji pasilei
džia į gyvas diskusijas. Goc- 
ringas mėgina susikibti su 
Doenitzu. Rozenbergas klausi
nėja Franką. Papenas duoda 
pamokas Biildur von 
chui. Jie elgiasi, būk 
kas jiems neatsitinka, 
čia susirinkę Hitlerio 
gyj ir kalbasi, kurią
dabar griebs pirmiausiai. Bet 
tuoj pastirsta baimėje. Juk no 
grobis ir medaliai jų čia lau
kia, ale kartuvės. Ribbentro- 
pa.s tuoj pasidaro 20 metų se
nesniu. Streicher pradeda ner
vingai kasytis, o Rosenbergo 
smakras padrimba. Jie Čia gy
vena svajonių viltyje išsiliuo- 
suoti ir gyvuliškoje baimėje.

Nei vienas jų nemąsto apie 
Vokietijos žmones, ir nei vie
nas titulas negali to paslėpti, 
jog čia prieš mus yra gauja 
gengsterių, pagautų pačiame 
akte, gengsteriai, kurie per 12 
metų lošė diplomatais. Kaip ir 
kiekvienas paprastas fricas, 
kiekvienas jų mėgina visą kal
tę suversti ant fiurerid. Keitei, 
vienas iš Trečiojo Reicho pilio
rių, mėgina nuduoti, būk jis 
buvo tik paprastas kareivėlis,

Schira- 
čia nie- 
būk jie 
priean-

am ž i aus

kuris pildė fiurerio įsakymus, 
o Ribbentropas tikrina, būk 
Hitlerio diplomatai nėra atsa- 
l.omingi už jo kareivius.

Aš matau juos teisiamųjų! 
suole. Aš atsiminiau apie šią 
valandą Rževe, prie degančio 
Briansko, Kijeve, kada aš žiū
rinėjau Rabi Jar, Minske ir 
Vilniuje. Aš žiūriu į juos ir at
simenu jų ten darbus, — Pa
ryžiaus gatves, kur Keitelio 
kareiviai maršavo, mūsų su
trėkštas mergaites Sauckelio, 
šird peršąs Lenkijoj, kur Fran
kas valdė, ir pelenus, kur Ro- 
senbergas Ukrainoje ir Bal
tarusijoje siuto.

Ar čia tik 8 teisėjai sėdi? 
Ne. Nurembergo teismabutyje 
yra mano seserys ir broliai, 
karo belaisviai, kurie mirė ba
du hitlerininkų naguose, mirę 
vaikučiai gaziniuose vežimuo
se, šešėliai Maidaneko, Os- 
wiecim, Trebllinkoje, kraujas 
nekaltai nužudytų, Rusijos 
miestų pelenai, ir juodosios 
žaizdos Leningrado. Visa žmo
nija ir kiekvienas žmogus sė
di teisėju.

Ant sienos kabo reljefas 
Adomo ir Ievos. Gal būt ir 
privertė vokiečius vagis, kurie 
čia buvo teisiami, atsiminti 
apie jų pirmąjį grieką. šie 
galvažudžiai, kurie čia dabar 
teisiami, nereikalauja tokios 
atminties priminimo; jie ge
rai žinojo, ką darė. Niekas jų 
nesuklaidino; jie suklaidino 
milijonus. Kada Goeringas bu
vo paklaustas, kokius titulus 
jis turėjo, jis pradėjo skaityti 
juos ant pirštų. Jis suskaitė 
dešimts, pašypsojo ir atsakė: 
“tai viskas.” Jis nepamiršo 
priminti, jog jis buvo ir “Rei
cho girių čyfas,” ir “preziden
tas Reicho medžioklių.” Bet 
jis neprisiminė “Hermann 
Goering Werke.”

(Daugiau bus)
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Apie Petrų Arminų 
Trupinėlį

Petro Armino vardas susijęs su lietu
vių tautinio sąjūdžio aušra. Jis priklauso 
negausiam 19-to amžiaus antrosios pusės 
lietuvių patriotų būreliui, kurie ryžosi 
kelti lietuvių kalbos garbę ir tėvynės pra
eities meilę. Norėdamas įrodyti gimtosios 
kalbos tinkamumą gražiems poezijos 
vaizdams perteikti, P. Arminas vertė ei
lėmis įžymiausius lenkų romantikus: 
Liudviką Kondratavičių - Surokomlę, 
Adomą Mickevičių. Tačiau geriausiai jam 
pasisekė išversti garsiojo rusų pasakėti
ninko Krilovo kūrinius, kurie vėliau pa
teko į lietuviškuosius elementorius, į 
chrestomatijas. Išvertė jis keletą iš len
ko Krasickio pasakėčių.

Kas nežino P. Armino verstosios pasa
kėčios: “Arkliai vieną šaltą dieną sun
kiai vežė namo šieną”; arba Lietuvos jau
nimo pamėgtos, jo iš L. Kondratavičiaus 
išverstosios dainos: “Tegu giria šlamš
čia, ūžia, o mes josim į karužę”? Tai 
maršas iš Kondratavičiaus “Piastų duk
ters.”

-Jo vertimų ritmika remiasi beveik iš
imtinai silabiniu ritmu ir dviskiemeniais . 
eilėgaliais, bet ir šiuo eiliavimo būdu jam 
pasisekė parodyti nepaprastą mūsų kal
bos skambumą ir lankstumą.

Petras Arminas, literatūroje reiškęsis 
Petro Trupinėlio slapyvardžiu, kilimo 
suvalkietis. Jis gimė 1853 m. rugsėjo 16 
d. Deksniškių (Biskių) k., Gižų valse., • 
Vilkaviškio apskr. Baigęs tuometinės 
Marijampolės progimnazijos porą klasių, 
stojo į Veiverių pedagoginius kursus (vė
liau virtusius mokytojų seminarija), ku
riuos baigęs liko pradžios mokyklos mo
kytoju ir daugiausia dirbo tą darbą sa
vame krašte: Alvite, dab. Kudirkos Nau
miestyje, o ypačiai pasireiškė paskirtas 
Marijampolės gimnazijos rengiamosios . 
klasės vedėju ir nepriverstinės lietuvių 
kallx)S mokytoju visose klasėse. Tuomet 
Marijampolės gimnazijoje buvo net pen
ki lietuviai mokytojai, kurie stengėsi at
sverti skleidžiamą lenkinimo įtaką.

Bedirbant Marijampolės gimnazijoj, 
pasirodė lietuviškas laikraštis “Aušra,” 
kurioje P. Arminas bendradarbiavo, pa
teikdamas poezijos vertimų ir istoriškų 
straipsnių, kaip “Nusidavimai Lydos pi
lies” ir kt. Tuo būdu P. Arminas turi 
dar ir aušrininko vardą.

P. Arminas mirė 1885 m. kovo 18 d. 
džiova, Marijampolėje, tesulaukęs tris
dešimt antrų metų; ten jis ir palaidotas.

Būdamas Marijampolės gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoju, P. Arminas ju
to gyvą reikalą parengti lietuvių kalbos 
chrestomatiją, kurią jisai ir parengė. Ši 
chrestomatija buvo išgirta Varšavos 
apygardos globėjo Voroncovo, bet neiš
leista kitiems lietuviams pasimaišius ir 
ją sukritikavus.

P. Arminas turėjo didelės įtakos to 
meto besimokančiam , jaunimui ir veikė 
jį savo gyvu pavyzdžiu, aiškindamas iš 
valstiečių-, kilusiam lietuvių jaunimui

gimtosios kalbos grožį ir skatindamas 
jos neišsižadėti. Jis buvo artimuose san
tykiuose su kitu panašiu lietuvių tauti
nio sąjūdžio darbuotoju Petru Kriaučiū
nu, taip pat Marijampolės gimnazijos il
galaikiu mokytoju ir jaunuomenės auk
lėtoju.

P. Armino raštai skyrium buvo išleisti 
1893 ir 1907 m. Be to, jis parašė studiją 
ap'ie Adomą Mickevičių, kurią 1898 m. 
išspausdino Amerikos lietuvių laikraštis 
“Tėvynė.”

Petro Armino, kad ir neilgai gyvenu
sio ir palikusio ne tokį gausų literatūri
nio darbo palikimą, patriotinė veikla 
vertinama dėl jo gyvos įtakos Marijam
polės gimnazijos mokiniams, iš kurių 
paskiau išėjo ne vienas lietuvių tautos 
veikėjas ir visuomeninis darbuotojas.

J. Butėnas. ,

40 Metų Karolio Vairo 
Literatūrinio Darbo

Tarybinių rašytojų sąjungos narys — 
rašytojas Karolis Vairas — Račkauskas 
savo literatūrinį darbą pradėjo 1905 m., 
redaguodamas “Lietuvių Laikraštį” Pe
trapilyje. 1907 m. jis emigravo į Jungti
nes Amerikos Valstybes, kur dirbo su pa
žangiąja amerikiečių lietuvių visuomene. 
Pirmas stambesnis jo darbas buvo Au
gusto Bebelio vertimas — “Moteris ir 
socializmas.” Tuo pat metu buvo išleista 
jo iš lenkų kalbos versta Marchlevskio 
“Politinė ekonomija.”

1910 m. K. Vairas, drauge su dr. Jonu 
Šliupu įsteigė ir pats redagavo penkeris 
metus mėnesinį pažangios pakraipos žur
nalą “Laisvoji'Mintis.” Vėliau amerikie
čių pažangiosios organizacijos “Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje” buvo iš
rinktas jų organo “Tėvynė” redaktorium 
ir tą darbą dirbo beveik 10 metų.

Amerikoje dirbdamas K. Vairas prisi
dėjo prie lietuvių darbininkų organizavi
mo ir švietimo.

Apsigyvenęs po 1934 m. Lietuvoje, K. 
Vairas nemaža dirbo publicistikoje ir 
verstinės literatūros srityje. Iš anglų kal
bos jis išvertė T. Dreiserio “Amerikoniš
ka tragedija,” Konino — “Citadelė,” A. 
L. Strongo “Penktoji žmonijos dalis,” P. 
Buck “Pirmoji žmona” ir “Revoliucija” 
ir visą eilę kitų knygų. Įžymiausias jo 
darbas — amerikiečių poeto Longfellow 
poemos “Hiavatos giesmė” ir H. G. Wel- 
Iso “Pasaulio istorija” vertimas.

U»»W

Iš tarybinės literatūros jis išvertė M. 
Gorkio “Motina,” “Nereikalingo žmo
gaus gyvenimą,” “Išpažintį” ir “Ant 
dugno” (šią dramą K. Vairas statė Niu
jorko ir Bruklino scenose su lietuviais 
darbininkais).

Be vertimų, K. Vairas yra parašęs ne
maža ir originalių veikalų, eilėraščių, 
straipsnių kultūriniais klausimais. Šiuo 
metu jis verčia F. Kuperio “Paskutinysis 
mohikanas” ir J. Steinbecko didelį pagar
sėjusį romaną “Rūstybės kekės.”

O. Dovilaitė,
(iš Vilniaus “Tiesos.”)

Skaitytojų Balsai

ga- 
to-
pa-

Pasidalinus Mintimis
Kol šis mano rašinys pa

sieks spauda, tai aš švęsiu sa
votiškų jubiliejų, nes gruodžio 
20 d. sueis lygiai keturi mė
nesiai, kaip sergu.

Per tų laikotarpį, rodos, žai
bo greitumu mano galvoje at
ėjo ir praėjo įvairiausios min
tys. Na, ir mano sveikata 
na gerai pašlubavo. Kaip 
Hau bus, — pagyvensiu, 
matysiu..

Labai, labai pasiilgau visų 
draugų ir šiaip visokių pramo
gų, negalėjęs aplankyti.

Šiomis dienomis prisiminiau, 
kad organizaciniam ir pažan
giam visuomeniškam judėjime 
dalyvauju 28 metai. Ir kaip 
tas laikas greitai praėjo. Mat, 
kada esi sveikas, drūtas ir ką 
nors darai, tai tau į galvų ne
ateina mastyti apie laikų ir 
net apie savo sveikatų.

Gavau daug gražių laiške
lių, atviručių nuo artimų ir 
tolimų draugų, pareiškiant 
man užuojautą. Gauta laiškai 
taip sakant, iš arti ir toli, pra
dedant nuo draugo D. M. šo- 
lomsko, nuo vietines ALDLD 
54 kuopos ir net nuo draugo 
Jasilionio iš Binghamton, N. Y.

Vietiniai draugai visi mane 
nuolat aplanko. Nuolatiniais 
mano lankytojais yra draugai 
S. Poškus, W. Domošaitis, S. 
Baltučiai, S. Liutkus ir IT. Sa- 
.kf^auskienč.

Iš apylinkės miestų, apart 
užuojautos gautų laišku, nie
kas manęs neaplankė.

Už tokį nuoširdų atsineši- 
mą linkui manęs nuo artimų ir 
tolimų draugų tariu jiems la
bai didelį ačiū.

Beskaitant Vilnį ir Laisvę 
pasidaro galvosenoj geresnė 
nuotaika. Matai, kas dedasi 
lietuviškame judėjime. Ypač 
gana gerai tėmijau apie De-

mokratinių. Lietuvių Suvažia
vimų ir man rodos, kad gana 
viskas puikiai išėjo, nes buvo 
skaitlingas ne tik delegatais, 
bet ir svarbiais tarimais.

Man labai patiko Vilnyje 
spausdinta Mykolaičio - Puti
no apysaka “Altorių šešėlyje.” 
Tai, apart Cvirkos, man teko 
susipažinti dar su vienu geru 
Lietuvos rašytoju.

Kalbant apie rašytojus, rei
kėtų, kad Literatūros Draugi
ja susitartų su Lietuvos rašy
tojais, kad jie Amerikos lie
tuviams pagamintų gerų apy
sakų. Nes Lietuvoj, kaip pasi
rodo, ir pasaulinis karas ne
galėjo panaikinti gana stam
bių ir įvairių rašytojų, nes jie 
didžiumoje, ačiū Sovietų Są
jungai, išliko gyvi. Tai stam
bus pliusas Lietuvos kultūri
niam gyvenimui.

Draugas Pruseika gana 
daug- rašo ir labai gerai kri
tikuoja klerikalus iš jų praei
ties darbų.

Abelnai Vilnis per visa ka
ro laikotarpį gana gerai išlai
kė gerų angliškų skyrių dėl 
naujos amerikonų 
gentkartės.

Aš kadaise negerai 
piau apie tą Vilnies 
bet dabar, viską 
atsiimu atgal.

Kas man nepatiko, tai tas 
baisus įvykis kryžiokų suva
žiavime Chicagoj, kuriame 
tapo sumušta draugė Skeber- 
dytė. Apie šį įvykį Vilnis ap
rašė vietinėse žiniose, o tų ži
nių reikėjo patalpinti ant pir
mo puslapio, žymioj vietoj, 
kaip Laisvė padarė.

Prisiminus apie rašytojus, 
kaip tai atėjo į galvų, kad 
gruodžio 14 d., 1945 m., su- 
lyg seno rusu kalendoriaus, 
sukako lygiai 120 metų, kaip 
įvyko garsus Rusijoj dekab-

ristų sukilimas. Prie dekab
ristų prigulėjo garsūs rusų ra
šytojai: Turgenevas (Turge
nevas gimė 1818 metais, taigi 
jis negalėjo dekabristų sąjū
džiui priklausyti. — Red.), 
Puškinas ir kiti žymūs rusų 
rašytojai.

Tas didis įvykis rusų istori
joj daug įtakos padarė į Ru
sijos liaudį ir pamokino žmo
nes ir abelnai darbininkus, 
kaip reikia ir reikėjo kovoti 
už geresnę ateitį ir laisvę.

D. Krūtis.

So. Boston, Mass

Montello, Mass
Iš LDS 1-mo Apskričio

Gruodžio 23 d. Lietuvių 
Tautiško Namo mažojoje sve
tainėje, įvyko naujai išrinkto
jo korpiteto posėdis. Lapkričio 
18 d., 1945 m., LDS kuopų de
legatų konferencija išrinko 
šiuos narius į komitetų: D. G. 
Jusiu, S. Rainardų, A. Saukų, 
P. Baronų, J. Masteikų, W. 
Jurkevičių, Steponauskų, H. 
Simanaučienę ir Grybienę. 
Taipgi konferencija išrinko 
LDS 7-to Seimo ruošimosi ko
misijų iš šių narių: Adv. P. 
Šimonis, Jr., A. Vasaris, D. G. 
Jusius, J. Rainardienė ir Gry
bienė. Taigi, minėtų dienų po
sėdis buvo laikomas 
komiteto su Seimo 
komisija.

Apskričio valdyba
tiems metams bus: pinų. D. 
G. Jusius, sekr. St. Rainardas, 
40 Ripley Rd., Dorchester, 
Mass, (kuopų nariai, įsitėmy- 

l kite sekretoriaus antrašų), fi
nansų sekr. J. Masteika, ižd. 
P. Baronas. Kiti komiteto na
riai vadinasi alternatais.

Iš posėdžio nutarimų svar
bu visuomenei žinoti, kad bus 
rengiama šaunus priešseiminis' 
apskričio piknikas, sekmadie
nį, birželio 9 d. Montelloje, 
Liet. Taut. Namo Parke. Pik
nike, be abejonės, bus tolimų 
svečių, kadangi LDS 7-tas Sei
mas prasidės birželio 10 die
nų. (Tųsa 5-me pusi.)

Svarbus Lietuvių Mitingas
Kadangi iš Bostono ir apy

linkės didelė delegacija, buvo 
Antrame; Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavime, 
Pittsburgh, Pa., ir kadangi 
Keleivis bliuznija, būk tam su
važiavime ' buvo Kremliaus 
“vergai,” todėl be galo kiek
vienam lietuviui darosi žingei- 
du žinoti, kas tam suvažiavi
me buvo ir kokis suvažiavimo 
nuopelnas.

Tad sausio 13 d., kaip 2:30 
po pietų, Įvyks viešas mitingas 
Municipal Auditorijoj, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Suvažiavime dalyvavę pateiks 
nuoseklų raportų ir aiškins 
abelna suvažiavimo prasmę. 
Bus lietuviškų dainų. Harmo
nijos kvartetas 
dainuoja. Būkite 
laikas išgirsti.

bendrai
ruošimo

sekan-

lietuvių

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS:

GREEN STAR BAR & GRILL 355

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Atsišaukimas į Naujosios Anglijos Lietuvius Menininkus
gas ir sustiprinti dailės veik-

S.

Cleveland, Ohio
(RAMANAUSKAS)

va,

į Joseph

išreikš savo nuo- 
svarbiais klausi

mas žavingai
visi. Dabar

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

Baronas, 
LLD 6-tos k p. 
organizatorius.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

atsilie- 
skyrių, 

apsvarstęs,

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ATEIKITE PASIMATYTI SU G1VIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
mūsų veikėjai pritars šiam su
manymui ir 
mones šiais 
m a is.

I

Undertaker & Embalmer J

6—8 Sekmadieniais nėra valandų.

«
I

J. J. Kaškiaučiiis, M. D
530 Summer Ave. Newark, N. J

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Namų Savininkai!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

Senus Namus Apdarome šingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alęala Industries
Union Ave. cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergrceii 4-0758

Lietuvių Literatūros Draugi
jos šeštos kuopos nariai, laiky
tame savo susirinkime š. m. 
gruodžio 3-čią dienų, Liet. 
Taut. Naipo svetainęje, Mon
tello, Mass., matė būtinų rei
kalų pakelti klausima Lietu
vių Meno Sąjungos reikale ir 
daryti iniciatyvų dūlei atgai
vinimo Naujosios Anglijos Ap
skričio.

Minėtos kuopos nariai vien
balsiai nutarė atsišaukti į vi
sus Naujosios Anglijos dailės 
mylėtojus ir kultūrinių drau
gijų veikiančius narius, idant 
susidomėtų šiuo svarbiu reika
lu ir, savitarpiniai pasitarę, 
sušauktų tuo klausimu meno 
reikaluose z pasitarimo konfe
rencijų netolimoje ateityje.

Pasibaigus Antrajam Pa
saulinių! : karui, vis daugiau ir 
daugiau mūsų jaunų žmonių 
sugrįžta iš militarinės tarnys
tės į civilį gyvenimų. Taipgi 
ir suaugesni vis daugiau pasi- 
liuosuoja nuo naminio fronto 
pareigų. Dabar prasideda 
normališkas mūsų gyvenimas, 
kaip politikos dirvoje, taip ir 
dailės srityje. Todėl laikas su
koncentruoti mūsų menines jė-

Konferencija turėtų būti 
šaukiama šiais sumetimais:

1) Kad sutvarkyti N. A. ap
skritį, įsteigiant pastovų ko
mitetą ir atgaivinti LMS viene
tas, kurios jau yra apmirę, ar
ba sutverti naujas, kur yra 
galima. •

2) Išdirbti projektų, kad 
tinkamai prisiruošti prie atei
nančio LMS Nacionalio Suva
žiavimo, kuris yra .proponuo- 
jamas ateinančių metų bėgyje.

3) Suvienyti minėto apskri
čio lietuvių menines jėgas ir 
sustiprinti jųjų veiklą dailės 
srityje.

4) Dėti pastangas, kad bū
tų atidaryta pažangiųjų lietu
vių radio valanda Bostone pra
džioje ateinančių metų.

Čia paduodame tik stam
biuosius ir tuojautinius klau
simus, kuriuos konferencija 
tu lėtų išspręsti. Bet suvažiavę 
dailininkai iš keliolikos lietu
vių kolonijų surastų daugiau 
reikalingų punktų meno rei
kaluose.

Mes, darydami šių iniciaty- 
tikimės, jog pažangesni

Corlettas Lauks Naujų Metų
LLD 57 kuopa rengiasi prie 

nepaprasto laukimo Naujų. 
Metų, pirmadienio vakarų, 
gruodžio 31 d., White Eagle 
salėje, 8315 Kosciuszko Avė. 
Pradžia 7 vai.

Pusė pelno eis LLD kuopai 
ir pusė LPT Komitetui dėl pa
galbos Lietuvos žmonių. Tam 
tikslui šis vakaras ir rengia
mas.

Taigi, draugai, nepamirškit 
ateiti pasilinksminti ir sykiu 
gera tikslų paremti.

Turėsime gerų erkes* 
ri grieš lietuviškus ir angliš
kus šokius. Bus užkandžių ir 
gėrimų.

'Rengimo Komitetas

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

| CHARLES J. ROMAN i|
•N<* ___  ___________________ Vl'n QA

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dienų Sj 
ar naktį, greit suteiksi- 
me moderniškų patarna- 
vimų. Patogiai ir gražiai JK 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- SS 
tarnavimu ir kainomis Hj 
būsite patenkinti. \

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonus Poplar 4110

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

609 GRAND ST. BROOKLYN, N.

' i
i 
i 
J 
i

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc 
Brooklyn, N. X

- Telefonas EVergreen 7-1661
I 496 Grand Street

...<v</ Atoki. . i , ■■ v. ,..^1 .rx — ___— ■ • ■ - 1 * -TT-/'r nuaidi
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veikimu in 
pei* 20 mėne- 
- suaukavome 
Pagalbos Tei- 
vietinį skyrių

General Electric 
laukia eilėje balsu 
rybos pravestuose balsavimuose streikuoti. Balsavimais, 
kuriuose paliečiama 200,000 GE ir Westinghouse darbi
ninku 16-je valstijų, 84 nuošimčiai pasisakė už streikų. 
Reikalauja pu $2 daugiau algos per diena. Darbinin
kai yra na Gaiš United Electrical, Radio &. Machine 
Workers, CIO.

darbininkai, Schenectady, N. Y., 
of i Nacionales Da»-bo Santykiu Ta-

Amerikos Reporteriai 1 
Giria Tvarką Sovieti
nėj Vokietijos Daly j

(Tųsa nuo 1-mo pusi.) 
nedirba. Federateje Sakso
nijos valstybėje apvalyta a- 
pie 100,000 akrų žemės nuo 
miškų, kad galima būtų į- 
steigti naujus ūkius ir gau
ti medžiagos dviem svar
biausiom čionaitinėm pra
monėm, popieros dirbykloni 
ir verpimo - audijno pramo
nei.

. “Visoje šioje srityje iš 
naujo atsistoja ant savo ko
jų žibalo, gumos, kerami
kos, maisto, vaistų, kasyklų 
ir metalų pramonės.

“Gyventojai gauna 
1,500 kalorijų maisto 
dieną, panašiai kaip ir a- 
merikinėje srityje. Vienas 
vokiečių valdininkas sakė, 
žmonės gauna gana maisto, 
kad nereikia alkti.

“Ką ūkininkai užaugina 
virš nustatytos kvotos, gali 
laisvoje rinkoje parduoti. 
Už markę čia daug daugiau 
galima pirkti, negu Berly
ne. >

“Rusai nekenkė mums 
kalbėtis su vokiečiais, 1 
ir jie norėjo su mumis bū
ti. Tačiaus mes kalbėjomės 
ir vien tik su vokiečiais.”

Panašiai rašo ir New 
Yorko Times koresponden
tas Gladwin Hill apie So
vietų užimtą Vokietijos da
lį. Jis sako, jog čia dalykai 

. tiksliau tvarkomi, negu a- 
merikinėje Vokietijos srity
je.

AUDRA SUŽEIDĖ 30 
AMERIKONŲ

London.----- Smarki aud
ra Atlanto Vandenyne išti
ko francūzų laivą Athos II, 
kuriuo : 
plaukė namo. Sužeista 30 

■^veteranų.

TEISIA DU NACIŲ 
GENEROLUS

.Brianske, Sovietų Sąjun
goj, teisiama du vokiečių 
generolai. Jie apkaltinti už 
tūkstančių civilių rusų išžu- 

‘" dymą ir gyventojų kankini-

■
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FcrMSS pūsles
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

V

Lapkričio J 8 d. įvyko pa- 
į rengimas delegatų išleidimui 

į Antrąjį Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą, kuris įvyko 

> 23-24 dienomis,
J Pittsburgh, Pa., Parengimas- 
i vakarienė gerai pavyko, nors 
I ant greitųjų buvo surengta 
i per Lietuvai Pagalbos Teikimo 
! Komiteto vietinį skyrių. Pelno 
liko $52.12. Aukų surinkta 
$44.25. Viso pasidarė $96.17.

Publikos atsilankė 
būrelis. Pirmininkavo 
cekauskas, kvietė paaukoti kas 

j kiek išgali Lietuvos žmonių 
pagalbai. Kalbas pasakė F.

Dalyvavo retas ir mylimas 
svečias, Walter Yudikaitis, 
jaunuolis, ką tik buvo sugrį
žęs iš Europos. Buvo sužeistas 

. Atrodo gana nu- 
j vargęs, bet atsilankė su savo 
motina, N. Yudikaitienc į pa
rengimą. Visiems buvo links
ma juos matyti.

Darbavosi dėl 
' mingo parengimo, 
pardavė: I. Luzinas. 
Navalinskienė, 16;

Žemaitienė. Parengime dirbo 
P. Bakšienė, M. Luzin ienė, A. 
Maklaikiene ir J. K. Nava
linskienė. Gelbėjo II. žukienė. 
Drg. vyrai už baro dirbo: I. 
Luzinas; gelbėjo J. Kireilis, 
K. Vaicekauskienė ir J. Vai
cekauskas. Aukas rinko V. 
Zmitraitė ir K. Vaicekauskie
nė.

Delegatų Raportai iš Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo

Sutikus Gedimino Draugys
tei, LDS 11 kuopai ir ALDLD 
50 kuopai ir nesant priešingu
mo iš Politiško K Hub o, dele
gatai išdavė raportų iš Antro 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo bendram visų tų or
ganizacijų narių susirinkime, 
gruodžio 9 d., Gedimino sve
tainėje, vietoj, kad išduoti ra
portus atskirai susirinkimuose.

A. Lekavičienė raportavo 
apie pasveikinimus ir delega
tų skaičių.

J. Stančikas raportavo apie 
Lietuvos mokslininkų, meninin
kų ir Klaipėdos Divizijos pa
sveikinimus.

P. Androšiunas raportavo 
apie priimtas rezoliucijas su
važiavime.

Wm. černauskas padarė 
abelna sutrauką iš suvažiavi
mo nuveiktų darbų, jo svarbų 
ir pasibrėžtus veikimus atei
čiai.

Suvažiavimas sudarė Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Centrų ir išrinko centro komi
tetų. Centras neužsiima Lietu
vai pagalbos teikimu, bet bus 
kaipo politinis ir apšvietos 
aparatas. Kaip iki šiol, taip ir 

Pagalbos 
rūpinsis 

Lietuvos
žmonėms, rinkimu aukų, 
panų ir 1.1. •

Antrojo D e mok ąati n i ų 
tuviu Suvažiavimo darbai
atžymėti brošiūroj, kuri išeis 
greitoj ateityj.

Susirinkusieji atydžial klau
sėsi. raportų ir po raportų bu
vo pasitenkinančių išsireiški
mų, kad raportų išdavimas 
buvo gerai suplanuotas.

Susirinkime pirmininkavo 
vienas iŠ delegatų, P. Bugailiš- 
kis. žmonių buvo vidutiniai.

Vakarienė
į vakarienę susirinko dau

giau žmonių..Vakarienę rengė 
draugijų komitetas Lietuvos 
žmonių pagalbai. Draugijų ko
miteto pirmininkas B. Černiaus-' 
kas atsikreipė į vakarieniau- 
tojus aukų LietŪVos žmonių 
pagalbai. Visi tam pritarė.

Aukojo po $5: J. Stančikas, 
Ch. Bonekat ir W. černaus
kas.

Po $2: P. Kulis, R. Youngs, 
L. Totorienė, W. Mietus, P. 
Anderson ir F. J. Konteniai.

Po $1: E. Duobienė, R. Ba
rauskas,
Evans, B. McGuire, F. Kurku- 
lis, J. Andrews, G. Daųkas, P. 
Bugailiškis, L. Slakis, Stefen, 
P. Malinauskas, A. Balzarie- 
nė, K. Žukas, F. Baltakis, J. 
Bonekaticnė, V. A. Bačiukai, 
K. Pauža, M. Severinas, J. Se
verinas, F. Griciukas, O. Gri
cienė, F. Gricius, F. Manelis if 
D. Valtienė.

Po 50c: A. Uscvage, A. Pau-

30 bombardavimo lėkimų virš 
Japonijos, 'jis kartu vakarie
niavo ir davė $1. Sako: “Ve, 
ir mano doleris Lietuvos žmo
nių pagalbai.” Dabar jis yra 
ant atostogų, bet tikisi, kad 
greitai bus paleistas iš tarny
bos.

Gaspadinės buvo: K. An- 
dra&unienė, R. černauskienė, 
A. Lekavičienė, H. Stančikie
nė ir E. Duobienė. Ant stalų 
išnešiojo *E. Mietus, F. žirgu- 
lienė ir O. Vilimaįtienė, kuri 
buvo aptaisius viena stalų gra
žiai.

Aukavo po kėkų "(namie 
kepta) : E. Mietus, K. Andra- 
šiunienė, R. černauskienė, O. 
Malinauskienė, U. Stančikie
nė ir A. Lekavičienė. Alų lei
do G. Mockevičius ir Ch. Bo- 
nekat. Barčekius pardavinėjo 
W. Lekavičius. Č.

Lowell, Mass

r

SIUVAMU MAŠINŲ
OPERATORĖS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA
i

DUODAMA UNIFORMOS

I

ant toliau Lietuvai 
Teikimo Komitetas 
teikimu pagalbos

Virš minėtas komitetas šir
dingiausiai dėkavoja, varde 
Lietuvos žmonių jums, drau
gės ir draugai, už gausių para
mų ir atsilankymų ant paren
gimų. Palyginus milžinus did
miesčius su šimtais tūkstančių 
gyvenančių lietuvių, tai mes, 
binghamtoniočiai, galime pasi
didžiuoti geru 
duosnumu. Mes 
siu su kėlėme 
per šį Lietuvai 
kimo Komiteto
arti 2 tūkstančių • dolerių pi
nigais ir apie 2,500 svarų gerų 
sutaisytų, išvalytų drapanų. 
Mes tik apie virš minėtas 
skaitlines galime pranešti. O 
buvo žmonių, kurie ignoravo 
šias 5-kias organizacijas atsto
vaujantį komitetų, siuntė tie
siai į centrą 
nas. O jeigu 
n ingai dirbę,
sekinės būtu’ buvę, dar 
nė parama būtų buvusi 
vos žmonėms. Dirbkime 

. no, be jokių ignoracijų, 
i darni

d ra-

Lie- 
bus

SLA Nariai Nepasitenkinę

Gruodžio 9 d. buvo sušauk
tas mūsų vietinės SLA kuopos 
susirinkimas, 
garsinta, kad 
J. Vaiiackas 
persikėlimų iš 
naujus skyrius. Bet vietoj Va- 
liacko, buvo Mockus iš Bosto
no.

Mockus liepė nariams ne
klausyti blogos valios narių ir 
keltis į naujus skyrius, kol dar 
nepervėlu. Vėliau, girdi, būsi
te prievarta priversti persikel
ti. Bet kas privers, tai nesakė. 
Jis sakė, neklausykite dikta
torių. Tuoj pas tūlus narius ki
lo klausimas: O kas SLA cen
tre, ar ne diktatoriai?

Buvo daug klausimų, kuriuos 
nariai iškėlė. Vienai klau
sė, kaip dingo paskolos. Pra
šė nariai paaiškinti, kodėl SLA 
daug pinigų prakišo ant pa
skolų, kaip tai, Vienybei, De- 
veniui Chicago j e ant namų ir 
eilėj kitų vietų. Mockus sakė, 
daug bankų subankrutavo, 
daug kompanijų užsidarė, tai 
ir mes kiek prakišome. Jis sa
kė, dabar mus valdžia verčia 
aprūpinti 
kad jus 
persikelti

Vienas
SLA centrų išleisti tiek daug, 
pinigų visokioms kelionėms, 
sugaištims, koteliams..SLA vir
šininkai važinėja i visokius su
važiavimus, politikauja, ir dėl 
to išleidžia daug SLA pinigų. 
Mockus sako, aš daugiau ži
nau ir už velnių, nes esu kasos 
globėjas per daug metų. Čia 
jam įtariai atsako: Ponas, sa
kai, kad žinai daugiau ir už 
velnių, bet nepaaiškini gerai, 
dėl ko SLA prakišo daug pini
gų. Mockus atsakė, kad čia ne 
vieta diskusuoti tuos klausi
mus. Girdi, laikas brangus, 
tai reikia blankas pildyti per
sikėlimui į naujus skyrius.

Keli išpildė persikėlimo 
blankas. Bet kiti pareiškė, jog 
kiauro maišo nepripildysi.

Senas Narys.

— KREIPKITĖS —

Tėvynėj buvo 
bus kalbėto jum 
ir aiškins apie 
senų “polisų” j

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(299)

$VALYTOJOS, Qfisiniu Namų. Nuolat. ?35 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 l'.M. 

INGE, 59 Pine St., New York City
(X)

Montello, Mass;
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Dar daugiau, šis bendras 
posėdis pasibrėžė, kad Seiman 
suvažiavę kuopų delegatai iš 
visos plačios Amerikos ir Bos
tono ir jo apylinkės šiaip lie
tuviai, turėtų gražių pramogų 
laike LDS 7-to Seimo. Apart 
pikniko, birželio 12 d. bus 
koncertas. Nutarta užkviesti 
Massachusetts Valstijos Cho
rus: Worcesterio, Montello, 
Norwoodo ir So. Bostono, dėti 
pastangas gauti artistus daini
ninkus iš Chicagos, 111.; Povi
lų Stogą, A. Kenstavičienę, K. 
Abekienę ir manoma, net De
troito merginų oktetų.

Birželio 13 d. veikiausia bus 
jaunimo sesijų diena. Tai va
kare bus jaunimo šokiai.

Birželio 14 d., paskutinėj 
Seimo dienoj, bus bendras 
puikus bankietas su prakalbė- 
lėmis ir šokiais.

Pirmadienį pirma
diena. Po sesijų vien delega
tams interesingas dalykas; 
iki tol bus laikomas slaptybėj.

Svetainė Seimui ir parengi
mams vėliau bus skelbiama. 
Tas viskas bus Boston, Mass.

Prašome Bostono ir apylin
kes organizacijų toje savaitėje 
nerengti savo parengimų ir 
imti dalyvumą šeiminiuose pa
rengimuose. Be abejonės kiek
vienas dalyvaujantis turėsite 
didelį pasitenkinimų, todėl ir 
pasinaudokite proga.

’ D. J.

OPERATOKfcS
Patyrusios j)rie sijonų ir sporto drabužių 

CALIFORNIA SPORTSWEAR 
135 West 36th Street, N. Y. C.

(296)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

I

OPERATORIŲ REIKIA
Prie Moteriškų Koalų ir Džiaketų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Kreipkitės

COLUMBIA COAT CO.
8 Forrest St., (6-tos lubos)

BROOKLYN, N. Y.
(304)

jūsų “polisus,” o 
aprūpinti, tai turite 
j naujus skyrius, 
klausė,-kas įgaliavo

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

K. Joza- 
i paitienė 9; 11. žukienė, 8; M. 
Bekeriene, 4 : A. Maklaikiene, 
3; A. Žemaitiene, 2. M. Kaz
lauskienė, 6; pardavė po 5 
tikietus B. Zmitraitė ir J. Vai
cekauskas. J. K. Vaicekaus-

aukavo

MOŠŲ KULTŪRINIS CENTRAS

Antrašas.

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

Greenhouse, 
K. Jozapait 
tieses.

Dirbo prieš parengimų ir 
parengime M. Bekeriene ir A.

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

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

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

ABEJOJA, AR HITLERIS 
ŽUVO

Halle, Vokietija. — Aukš
ti sovietiniai valdininkui 
dar nėra įtikinti, kad Hit
leris žuvo, sakė vienas Rau
donosios Armijos oficierius.

Jsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

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

aukas ir drapa- 
mes būtume vie- 
dar geresnės pa-

Lietu- 
iš vic- 
palik- 

tas ignoraci-
L’ai mūšų LPTK vietinio 

skyriaus prašymas jūsų visų.
Virš minėtas raportas pri

imtas vienbalsiai laikytame

561/) Glenwood Ave.

Pirm. John Vaicekauskas, 
Iždiu. Ig. Liužinas,
Seku. J. K. Navalinskienė.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa- 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti

Bartašius,

Aukų surinkta $53. Nuo pa
rengimo liko $30.86. Viso 
$83.86. »

Komitetas taria ačiū visiems 
aukotojams.

Reikia pasakyti, kad k’. Gri- 
c i ūkas yra supus Onos ir Fe
likso Gricių. Buvo Dėdės Ša
mo uniformoj; buvo ant B-29 
bomberio automatiško šautu
vo operuotojo ir atliko apie

Lietuviy Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuviy Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• 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).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk, Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti infonuacijų, kaip patapti LDS iiariu.

Mano vardas.

Seimo

Kaip jau buvo pranešta, kad -ke
turios draugystės rengia puikią va
karienę, užbaigimui senų ir pasili
kimui Naujų Metų, tai įvyks gruo
džio 31 d. A. J. Kasmočiaus salėje, 
91 Steamboat Rd. Galima pasakyti, 
kad vakarienė yra rūpestingai pri
rengta, ne tiktai skaniais valgiais ir 
gėrimais bet ir gera orkestrą šo
kiams, nekalbant apie draugišką ir 
gerą nuotaiką kokią mes turėsim. 
Tad nepaisant blogo ar šalto oro, jūs 
dalyvausite šiame parengime. Todėl 
kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti. Jūsų atsilanky
mas bus aukštai įkainuojamas. — 
Rengėjai. (302-303)

WORCESTER, MASS./
Gerbiami vvorcc.stericčiai! Kaip ir 

kur sutiksite Naujus '46 Metus? Ai
do Choras kviečia visus ateiti j Lie
tuvių salę, 29 Endicott St., gruodžio 
31 d. Turėsime skanių užkandžių, 
gražių dainų programą ir smagios 
muzikos šokiams. Prašome visus ge
rus žmones į talką, padėti mums už
baigti senus metus ir sutikti naujų. 
— Aido Choras. (302-303)

I

PRANEŠIMAI

Pavojaus Galima Išvengti
Keliauninkas: Ar nepavo

jinga čia man *per šias ganyk
las praeiti. Tavo bandoje, sako, 
esą piktų jaučių?

Piemenukas: — Visai nepa
vojinga, jei tik Tamsta nubal
tinsi savo nosį.

* *
Truputį Kitas
Vaikiūkštis: — 

gailėti ir duoti 
.centų, ponuli!

Senasis ponas:
keli, tu kenti alkį ir badą?

— Vaikiūkštis: — Ne! 
vas kenčia troškulį.

* * *
Puikiai Elgėsi

— Na, kaip tu, Jonuk, elgeisi 
draugijoje?

— Labai puikiai, įnamy t.
— O kodėl taip greitai grį

žai?
— ,Kad daugiau valgyti nebe

galėjau.

BALTIMORE, MD.
Naujų Metų sutikimo parengimas 
įvyks gruodžio 31 d., 8 v. v. Pas dd. 
J. Deltuvus, 4811 Benson Ave., Ar
butus, Md. Ruošia Lietuvių Moterų 
mezgėjų Kliubas. Turėsime užkan
džių ir gėrimų. Visus draugus ir 
prietclius maloniai kviečiame daly
vauti. — Rengėjos. (302-303)

ELIZABETH, N. J.
Užbaigimui senų metų ir pasiliki

mui naujų metų, LDP Kliubas ren
gia vakarienę, 31 d. gruodžio, Kliu- 
bo patalpose, 408 Court St., 7 v. v. 
Tikieto karna $2.25 asmeniui. Kliu- 
biečiai kviečia visus ir visas daly
vauti, linksmai praleisime laiką be
laukdami naujų metų. — Kom.

(302-303) K B

*
Pagrindas
Prašau pasi

niai! dešimtį

Tai, vai-

BROCKTON, MASS.
Liet. Taut. Namo draugovė rengia 

metinį bankietą, savoj, naujai ištat- 
sytoj salėje, pasilikimui naujų 1946 
metų. Jvyks gruodžio 31 d., 7:30 v.v. 
Turėsime turkių vakarienę, gerų gė
rimų ir gerą orkestrą šokiams. Tad 
prašome vietinius ir iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti. įžanga $1.50. 
-Kom. * (302-303)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia laukimą 

Naujų Metų, gruodžio 3.1 d., White 
Eagle Salėje, 8315 Kosciusko Ave. 
Pradžia. 7 v. v. Turėsime gerą orke
strą, kuri gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.. Pusė pelno bus 
skiriama LPT Komitetui, nes šis 
reikalas yra labai svarbus. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Užkviečia-

Corletto, Clevelando, Collins-
Kom.

Tė- me Corletto, Clevelando, 
vvoodo lietuvius dalyvauti.

(301-302)
PAJIEŠKOJIMAI B

Pajieškau savo geros kaimynės iš 
Lietuvos, buvusios merginos pavar
de, Marės Aigirdžiūtės, kilusios iš 
Pasėdžių k., Raguvos vaisė. I. J.. A. 
V. atvykusi 1921 ar 22 m. Seniau gy
venusi^. So. Boston, Mass. Aš esu 
kilęs iš Žaslių vienk. Prašau pačią 
atsišaukti, ar kas žino ką nors apie 
ją, prašau man pranešti. Iš anksto 
tariu ačiū.

Rapolai Karaievičiutį, 7U1 Godin 
Ave., Verdun, Que., Canada. (302-303)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

gruodžio 28 d., 408 Court St. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki* 
me, nes, yra svarbių reikalų apkalbė
ti ir nutarti. Taipgi bus rinkimas 
naujos valdybos 1946 metams. Ku
rie dar negavote knygą “B. Gavelio 
Klaida,” 
driunas,

Vjvyks

Ali-
(301-302)

Įt

ateikite pasiimti. —- C. 
fin. seki'.



Šeštas puslapis Laisvė—-Liberty, Lit.huahian baily

NewWk0'>z®
Naujų Metų Linkėjimai

Do-Re-Mi
Nors ir suvėluotai, bet 

kia paminėti, kad choras 
jaučia savo narius: draugas 
Jurgis Nalivaika nelaimėje bu-į 
vo kiek aplamdytas ir iki ši 
dar pilnai nepagijęs. Užjaus- 1 
damas nelaimėje esantį seną Į, . 
choristą Nalivaika, choras nu
tarė jį pasveikinti su užuojau
ta ir $5.

Aišku, jog visi dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir printe- 
liai linki savo dienraščiui lai
mingų 19 16 metų. Didžiojo 
New Yorko apylinkės lietuviai 
savo linkėjimus gali realizuo
ti su Naujų Motų proga pasi- 

7*1 j pirkdami Laisvės bankieto bi- 
1 lietus.

rei- 
už-

Prašome į (alką platinti 
Laisvės bankinio tikintus. Pra
šome visų rūpintis, kad pada
ryti bankietą sėkmingu. Prašo
me užeiti į Laisvės raštinę ir 
pasiimti platinimui bilietų.

irime darbuotis, kad pardavus 
kuo daugiausia Laisvės ban-

Pepsi-Cola Company ( 
I ‘erst at o “Evervess’

* * *
Ištikimai ištarnavus per il

gą pluoštą metų, kaipo choro 
mokytoja ir vadovė, Aldona 
Žilinskaitė-Anderson, po Nau
jų Metų nuo tų pareigų pasi
traukia. Tačiau tikimės, kad ji 
pasitraukia tiktai iš minėtų 
pareigų, o choro visiškai ne
apleis. Aldona pilnai užsitar
navo ne tik choro, bet ir pa
šaliečių, įvertinimo ii: pagarbos 
ir tai mes turėtume įrodyti ko
kiu nors būdu, gal surengiant 
jai parę!?

* * •*

suvažia
vimas ir bank iotas įvyks sau
sio (Jan.) 27 dieną, Grand Bilietų kaina $2.50. šio ban- 
Paradise salėse. į kieto šokiams gros Antano Pa-

Bankioto bilietai jau gatavi, ' vidžio orkestrą. Bus graži su
prašome tuojau įsigyti juos ir eiga, prašomo kiekvieno pasi- 
būti pasiruošusiais dalyvauti 1 rūpinti dalyvauti šioje sueigo- 
bankieto. i jo. Rengėjai.

Anastazijos Paukštienės Gimtadienis

Pasitraukiančios Aldonos Ži
linskaitės vieton, pačios Aldo
nos vadovybėj, stropiai ruo
šiasi jaunuolė Sylvia Pužaus- 
kaitė. Sylvia nuo pat vaikystės 

-yra uolia choriste ir ilgalaike 
choro užrašų sekretore. Linki
me tau, Sylvia, kuo geriausių 
pasekmių ir visas choras pa
sižadame visame kame koope
ruoti.

* * *
Teko girdėti, kad prieš pat 

Kalėdas, paslydęs nuo subvės 
laiptų, susižeidė galvą choro 
vadovaujantis bassas ir opere
tėje “Kada Kaitnas Nemiega,“ 
taipgi vadovaujamoj ūkininko 
Burbos rolėj vaidintojas, Pet
ras Grabauskas. Reiškiame 
jam užuojautą ir tikimės, kad 
jis tik lengvai susižeidė ir ga
lės su mumis dainuoti ir vai
dinti tą operetę perstatant' programą. 
Ėlizabethe, sausio 12-tą 
Newarke sausio 26-tą. 

* * *
Taipgi choro užuojauta 

linkėjimai greito pasveikimo 
pneumonia sergančiam drau
gui Juozui Kasmočiui. 

* *
Aido Choro repeticijos įvyks 

sekamai: penktadienį, gruod-

Sakoma, būk moterys sle
piančios savo amžių, tačiau iš 
šio, dr-gei Anastazijai Paukš
tienei suruošto 60 metų sukak
ties pokyliuko, atrodo, jog ta 
apie moteris nuomonė ne visai 
tikra. Taipgi pašlijo nuomonė, 
būk vyrai savo žmonos gimta
dienių neatmeną, — patsai 
Vincas Paukštys buvo iškilmės 
rengėju, žinoma, tam darbui 
gavo ir kitų talkos — pačiam 
užteko darbo Nastutę nuo se
kreto saugoti.

Pokylis įvyko Kūčių vakarą, 
Laisvės salėje. Kadangi jos 
gimtadienis pripuola tą pato
gią, žmonių į svečius važinė
jimo dieną, tad ir jiedu atvy
ko Laisvėn “parsivežti iš ki
tur atvykusią viešnią,“ bet. . . 
radę būrį neparsivežamų sve
čių, linksmai giedančių “Hap
py Birthday to You!“, patys 
čia pasiliko.

šeimyniškos-kaimyniškos ir 
artimų draugų sueigos nuotai
ka buvo graži, priėmimas sve
čių labai puikus ir vaišingas.

Po geros vakarienės, toast- 
masteris Rojus Mizara pradė
jo kalbų-linkėjimų jubilėjatei

iri Sveikinimų - linkėjimų kal-
1 bas pasakė Jonas Naudžius,

Daugėlai, Natalija Nagulevi- 
čiutė, Valentina Venskunaitė, 
greatneck iečiai Marcinkevičiai, 
P. U. Bieliauskai, Mary Wil
son, Meškiai, Gužas, Sasna, 
Bukniai, brolduktė Helen ir 
Robertas Feiferiai, Petrikienč, 
Mizarienė, sesuo Barbora Ko
valchuk iš Philadelphijos, žen
tas Antanas ir duktė Eugeni
ja Beniuliui iš East Paterson, 
vyras Vincas Paukštys ir pat
sai toastmesteris Mizara.

Pasakyta gražių linkėjimų. 
Dalyvavusieji su d. Paukštie
ne veikime darbininkų judėji
mui per daug metui kreditavo 
jos draugišką pobūdį ir pastoj- 
vumą mūsų eilėse, darbininkės 
moters pastangomis pasiektą 
aukštą susipratimą, pažinimą 
darbo žmonių reikalų ir pa
žangos, ilgametę tiems reika
lams tarnybą.

Ypatingai iš P. Bieliausko 
sužinojome, jog jinai tame ju
dėjime jau nuo pat vaikystės 
dienų, lietuvių tautos ir dar
bininkų reikalams dirbusi, tal
kinusi dar tais laikais, kada 
tas reikėjo atlikti slaptai ir 
pavojingai. Ir dabar, už arti 
pusės šimto metų, pagal ge

tam judėjimui

iri
Padėka

Sirgau tris mėnesius ir 15 
dienų Veteranų Hospital, 
Bronx, N. Y. Dėkavoju drau- 

žio 28, penktadienį, sausio 4, gam ir draugėm, kas mane
1946; sekmadienį, sausio 6-tą; lankė: Mary Bukauskas, Vera' 
antradienį, sausio 8-tą ir penk- Mikutaitytė, Emily Depsys, 
tadienį, sausio 11-tą. Kaip pa- Helen Kindur ir jos dukrelė 
prastai, visos repeticijos įvyks Emily iš Chicago, Ill., Povilas 
Laisvės salėje, 8-tą vai. vaka- ir Aldona Aleknai, Andrew 
ro, išskiriant sekmadienį, sau-. Goodwin, Jonas Stokalavičius, 
šio 6-tą; tos repeticijos prasi- Juozas Cedronas, J. Naįivai- 
dės 10-tą vai. ryto. Visi cho- ka, brolis ir brolienė Radus, 
ristai ir operetės “Kada Kai-i Taipgi labai ačiū visiems, kū
mas Nemiega“ kastas prašo-! rie man siuntinėjo laiškus ir 
mi pasistengti būti visose mi-' atvirutes.
nėtose repeticijose.

• *
Gaila, bet, Laisvės svetainė

je nesant galima surengti Nau
jų Metų susitikimo bankieto, 
šiais metais Aido Choras savo 
bankieto neturės. Tačiau esa
me užkviesti Great Necko Pir
myn Choro, kartu su jais su
tikti Naujuosius Metus. Kurie 
norite ten važiuoti, gaukite bi
lietus iš jūsų korespondento 
J. Byrono .

J. Radus.

Lankėsi Jauna Viešnia

žinoma, galėjo 
vis artimieji. Iš

pakviesta pati
Jinai

Šia proga, Aido Choro var
du, noriu palinkėti visiems 
mūsų, draugams ir rėmėjams, 
visiems šios apylinkės pažan
giesiems lietuviams ir, žinoma, 
visiems choristams: linksmų, 
laimingų ir naudingų Naujų 
Metų! Taipgi linkiu dažno 
ateinančiais metais pasimaty
mo ir malonaus bendradarbia
vimo keliant lietuvišką kultū- 
rą-dainą, lietuvio abelnai, o 
A. Choro vardą ypatingai, vi
sais ateinančiais 1946 metais!

Gruodžio 26-tą mus atlankė 
Aldona Davidonis' kolegijos 
studentė, iš Worcester, Mass., 
duktė Laisvės skaitytojų, ir ži
nomųjų veikėjų. Viešnia ap
žiūrėjo Laisvės įstaigą. Apgai
lavo, kad Laisvės ir LDS raš
tinės jau nedirbo, negalėjo pa
simatyti su mūs jaunimu. Ta
čiau, jeigu anksčiau nebus 
progos pasimatyti, sakė jinai, 
pasimatysime LDS Seime, Bos
tone, ateinančią vasarą.

Aldona žiemos atostogų 
proga atvykusi pas draugus .į 
New Jersey. Ją pas mus pa
lydėjo jos draugė kitatautė ir 
Edwardas Stiga, taipgi wor- 
cesterietis.

Gruodžio 26-tą į New Yor
ko portą parplaukė 16 laivų 
su 18,136 kariškiais.

, PRANEŠIMAS
Liet. Am. Piliečių Kliubas ruošia 

bankietą, Naujų Metų laukimo., 
įvyks gruodžio 31 d., 8:30 v. v. 
Kliubo patalpose, 280 Union Avė. 
Tikietas $3, vien tik šokiams 50c. 
Tikietus galite gauti pas Kliubo ga- 
spadorių J. ^akarauską, taipgi ir 
pas..Tfingįmb Komiteto narius. Kvie
čiame 'dalyvauti. (301-302)

riausią išgalę 
prigelbsti.

Mažiausia, • 
išsitarti jos už
susijaudinimo pritrūkę žodžių, 
jie užbaigia karštu bučkiu.

Daugelis sveikino ir su do
vanomis, nors d. Paukštys bu
vo prašęs “nieku nesirūpinti,“ 
tiktai atsilankyti.

Užbaigoje
jubilėjatė Paukštienė, 
trumpai, jautriai dėkojo vi
siems atsilankiusiems, ypatin
gai sesutei už atvykimą toli
mą kelionę. Ji sakė, jog daly- 
vumas pažangiųjų judėjime 
visuomet jai teikė džiaugsmo. 
Ir jeigu turėtų ko apgailes
tauti, tai tik to, kad spėkos 
neleidžia prisidėti daugiau, 
negu prisideda.

šilta ilga ovacija ir dau
giau dainos “Linksmo Gimta
dienio“ palydėjo jos žodį.

Reikia pripažinti, jog ta 60 
metų skaitlinė visus nustebino. 
Nei jinai, nei patsai d. Paukš
tys neatrodo sayo amžiaus, 
metų našta nesiskundžia. Tuo 
klausimu daugelis, o tame 
skaičiuje ir d» Paukštienės 
duktė daleidžia, kad įdomus, 
visuomenės reikalams tarnau
jąs gyvenimas padeda pasilai
kyti jaunais. Kaip kitaip ga
lėtum išsiaiškinti faktą, kad 
sunkaus darbo moteris, užauk- 
lėjusi bent dvi šeimas (pirmo
jo vyro Bieliausko sesutes ir 
savo dukterį ir sūnų), atrodo 
bent dešimtmečiu jaunesnė.

Draugai Paukščiai vis dar 
veikliai tebedalyvauja savo 
kolonijos Richmond Hill-East 
New Yorko Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir L. Darbinin
kų Susivienijimo kuopų dar
buose. Yra ilgamečiai Laisvės 
patrijotai. Gyvena 101-54 
110th St., Richmond Hill.

Sveikų ir laimingų dauge
lio metų linkime dd. Paukš
čiams ateičiai!

Iš Mažos Žaizdos, 
Didelis Pavojus

A Juozas Ruseckas, dirbdamas 
savo dirbtuvėje, įsi drėskė pirš
tą į dratą. Kaip jis Sakė, la
bai mažai. Apsitaisęs žaizdų-' 
kę ir nieko nemanydamas vėl 
sau dirbo, bot pirštas pradė
jo tinti. Nuo piršto tinimas 
pradėjo eit į ranką. Tuomet 
Juozas kreipėsi pas dr. Valu- 
ką. Daktarui pavyko pavojų 
prašalint. Bet dr. sakė, jeigu 
būtų laukęs ilgiau, tai galėjo 
būt didelis pavojus. Kraujas 
buvo užsinuodijęs, gręsė ran
kos nupjovimu. Dabai* ranka 
.jau atslūgus. Tik apie žaizdą 
patinę ir skauda, bet dirbti 
dar negali.

I’useckail gyvena 429 De 
Witt Ave., Brooklyn 7, N. Y.

Kaimynas.

Iš 1,1.1) 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Gruodžio 18 d., Šapalo-Vai- 
ginio svetainėj, 147 Thames 
St., atsibuvo priešmetinis susi
rinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55-tos kuopos. Buvo 
perrenkama kuopos valdyba 
sekantiems metams, bet visi 
senieji nariai tapo išrinkti. 
Pirmininkas Jurgis Bernotas, 
fin. raštininkas Petras Babars- 
kas, užrašų sekretorius Petras 
Višniauskas, iždininkas Frank 
Vaitkus, korespondentu aš irgi 
pasilikau.

Tarimai ir atlikti darbai: d. 
J. Steponaitis atsivedė ir pri
rašė naują narį į kuopą —d. 
Vincą Zavecką. Draugas Za- 
veckas nėra naujokas pažan
giųjų tarpe, nes jisai yra 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Taipgi d. Zaveckas, įstodamas 
į kuopą pasižadėjo pagal sa
vo išgalę darbuoti dėl LLD la
bo.

Kuopa išrinko 9 delegatus į 
rUD 2-ro apskričio konferen
ciją, kuri įvyks sausio 13 d., 
1946 m., Laisvės svetainėje, 
Brooklyn, N. Y.

Nutarta nupirkt vieną serą 
Lietuvių Darbininkų Namo, 
Ine.

Perleidom per šerengą “Ber
nardo G aveli o Klaidą.“ Ka
dangi d. P. Grabauskas atsi
nešė šių metų LLD Centro 
Komiteto išleistą knygą “Ber
nardo Gavelio Klaida“ ir pa
dėjo ant stalo, taip ir prasi
dėjo apie minimą knygą dis
kusijos. Pasirodė, kad dauge
lis mūsų kuopos narių yra. per-

paskilbus 
mėgėjuose

D-ž

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lus *r 
»sudarau
Birikoniškais.
H kalui esant 
■padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

& Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Te!. ST. 2-8842

Scena iš filmos 

“The Bells of St. 

Mary’s,” rodomos 

didžiajame Radio 

City Music Hall, 

6th Ave. ir 50th 

St., New Yorke.

skaitę “Gavelio Klaidą.” Po il
gokų diskusijų, mūsų kuopos 
narių nuomonė buvo, kad LLD 
Centro Komitetas, išleisdamas 
“Bernardo Gavelio Klaidą“ 
tokiam svarbiam laike, pada
rė no mažesnę klaidą už Ber
nardą Gavelį. Kadangi dabar
tiniu laiku per visą pasaulį 
eina kovos politiniais, ekono
miniais ir geografiniais klau
simais, tai mūsų kuopos narių 
nuomonė, kad LLD Centro 
Komitetas turėjo pasistoroti ir 
knygos išleidimui tais klausi
mais. Taip, kad mūsų organi
zacijos nariai dalyvaudami 
įvairių organizacijų bei drau
gijų ir unijų susirinkimuose 
turėtų iš kur susirast faktų, 
atmušimui argumentų priešin
gų mūsų pozicijai.

Apdiskusavom, kokias kny
gas turėtų Centro Komitetas 
leist ateityje. Mūsų kuopos 
narių nuomonė, kad knygos 
būtų leidžiamos daugiau 
mokslinės. Ir jeigu susidarytu 
didelė knyga, tai leist serijom. 
Faktai , rodo, kad silpniau- 
skaitantieji nariai, perskaitę 
dalį knygos ir padeda ant vi
sados. Didelė knyga pasidaro 
nuobodi ir nesuprantama, nes 
silpniau skaitantieji nariai ne- 
_____ L_____________________________________________

F.W.Shalinsi
‘i (Shalinskas) J;

I
 Fu neral Home |

84-02 Jamaica Avenue |
Opposite Forest Parkway $ 

WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai n 

■ visose dalyse miesto. |
Tel. Virginia 7-4499 |

MIRĖ
Andrew Karpa, 54 m. am

žiaus, gyveno 214 Ross Street, 
Brooklyne, mirė gruodžio 26 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas grab. J. Garšvos šermeni- > 
nėj, 231 Bedford Ave. Laido
tuvės įvyks 28 d. gruodžio, . 
Mt. Olivet kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Pepsi-Cola Co., kurios dide
li nei jų bonka jau 
min k štų j ų gėrimų 
šiandien supažin- 

Į su nauju produk
tu, kaip praneša Walter S. 
Macį*, Jr., firmos prezidentas. 
Tuo naujuoju yra “Evervess,” 
žiežirbomis pučiąs aukštyn 
karbonuotas vanduo vartoti 
namie ant stalo, piknikuos ar 
maišyti su kitais gėrimais.

Padarytas parduoti po' pen
kis centus bonką, “Evervess” 
yra pasekmė virš 2 metų tyri
nėjimo Pepsi-Cola laboratori
jose ir yra specialiai perlei
džiamas ultra-violet spindu
liais dėl tyrumo. Tuo būdu da
rytą, tyrą “Evervess” jūs ra
site visur, nežiūrint, kur pirk- 
site. Jo rėmėjai taipgi užtik
rina, jog jis yra “tikriausia 
ai kalinis.“ 'Apg.

gali suvest galą su galu.
Mūsų kuopos susirinkimas į 

informavo delegatus ir LLD , 
2-ro Apskričio konferencijoj j 
pakelt knygų leidimo klausi- i 
mą. Kuopos Korespondentas. į

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

A CHARLES
žSsB UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy A ves.)

> B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 4 n u
Trečiadieniais > Z."2 £’ JJ*
Penktadieniais J b * M*

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

| Vietos ir i m p o r - 
| t uoto s degtinės ir 
g vynai, geriausių 
į bravo r ų alus ir 
į ėlius. Kada būsite 
į Brooklyne, užeik i- 
į te susipažinti, 
f..........

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. NedČ- 
liomis atdaras nuo 

. 1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y. |«
Blokas nuo Ilewes St. clevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 S

I ZaT restaurant
! STANLEY RUTKŪNAS

i
 SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE ’ 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS j 

n Kiekviena dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių ’ 
T 1
į: ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
f 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |
« Tel. EVergreen 4-9612 S

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine*, 
Jules, Jurgensen. /B

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8178 . , ATDARA V




