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Atleidimas Fašistiniams 

Griešninkams.
Mes Taip Sakėme.
Garbingai Pasirodė.
Naujų Metų Rezoliucija.

Rašo A. BIMBA

Staiga pasimirė Eugene 
Talmadge, naujai išrinktas 
Georgia valstijos gubernato
rius. Piktas jis buvo žmogus. 
Savo politinę karjerą jis buvo 
pakėlęs ne savo 
gabumais, bet 
diskriminavimu 
vienu burnos 
liepsnodavo 
rams.

Bet štai atėjo mirtis ir Tal
madge 
riems jis gyvas 
pripažino lygių 
siu.

nuoširdumu ir 
niekinimu ir 

negrų. Kiek- 
atidarymu jis

neapykanta neg-,

sulygino su tais, 
būdamas 
žmogaus

k u- ; 
nc- 
toi-,
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N. J. Valdžia Gręsia 
Kalenimu Geso 

Streikieriam
•M

Užstrpikuoti Geso Fabrikai 
Perimti į Valstijos Rankas

Ser

' Washingftonas Sako

tie West

M*

Pasimokinę iš darbininku, 
lege studentai protestuoja prieš 
gents, kad ji uždaro mokyklą. Pirm išmetimo jų iš> mo
kyklos studentai buvo paskelbę streiką prieš kolegijos 
biznio vedėją.

Texas State Col- 
valstijinę Board of Re-

■ ■ ■

Sovietai Teisėtai 
Pasielgė Dairene

i Sovietai Turėjo Teisę Neleist
I Amerikonam Išlipti į Daireną
I . , ----- ...--------- ------------------------------------- ---------- —

Washington. — Amerikos. teisę neleist iš karinio Ame- 
valstybės departmentas pri- rikos laivo išlipt Į Daireno 

i pažino, jog sovietinis ko-, uostą dviem amerikiniam 
i mandierius Dairene (Dal- korespondentam ir Stand- 
|nyj), Mandžurijoj, turėjo i ard Žibalo kompanijos at- 
I-----------------------------------stovui. Sovietų valdininkai

Jersey City, N. J. — Su-'kavo todėl, kad Public 
'streikavo 400 geso darbinin- vice Electric and Gas kom- 
i kų, Darbo Federacijos uni- panija pasimojo išbraukt 14 

punktų iš senosios sutarties 
su unija.

Ten, šešių pėdų duobėje, vi-1
si lygūs, visi broliai. Kaip žmo- jistų, šiame mieste ir New 
nės ateina į gyvųjų tarpą nie 
ko neatsinešdami, 
braukia iš jų nieko nenusineš- 
dami. žmogus mirdamas pa
lieka tik gražius, arba piktus 
darbus. Talmadge paliko tik
tai piktus darbus. Tiktai taip 
jį prisimins istorija.

taip išsi
Brunswicko a p y 1 i n kėje. į 

; Streikas apšlubino šimtus | 
naudojančių gesą fabrikų ir! 
dirbtuvių. Valstijos darbo' 
komisionierius Harry Har- 

! per sustabdė gesą dirbyk-; 
loms, kad gyvenamieji na- j 
mai dar galėtų jo gauti. .

Guberantorius Walter E. 
Edge perėmė užstreikuotas i 
geso įmones į valstijos ran-

■ kas. Pranešama, jog valsti- 
jinė valdžia reikalaus teis
mo indžionkšino - drausmės

: prieš streikierius, pagal 
pernai išleistą įstatymą. Tas 

! įstatymas uždraudžia strei- 
i knot geso ir elektros įmonė- 
! se, bet nenusako bausmės
■ už tokius streikus.

Geso darbininkai sustrei-

10 SOVIETINIU LAIVU 
PLAUKIA I ANTARKTIKA

\ GRAIKIJOS PARTIZANAI 
i UŽPULDINĖJA UOSTUS

Prieš karą Donald Day bu
vo Chicagos Tribune kores
pondentu Pabalti.j^s kraštuo
se. Karo metu jis parsidavė į 
Hitleriui ir iš Berlyno per ra-1 
diją angliškai agitavo anglus 
ir amerikiečius sudėti ginklus j 
prieš Vokietiją ir pasiduoti 
Hitlerio malonei.

Dabar šis niekšas ir išdavi
kas sugrįžta Amerikon. Mūsų : 
militarinė valdžia Vokietijoj Į 
jam dovanojo griekus. Mūsų 
vyriausybė Čia nežada ji baus- j 
ti.

Kaip kam, vadinasi, išda
vystė apsimoka. Bet tai yra 
bjaurus pasityčiojimas iš vis
ko, už ką buvo kariauta! ir < #
Kraujas lieta. Ka pasakytų, | KoiTStitllCiją 1111111131 
jei prisikeltų tie musų jauni : J c J
vyrai* kurie krito Afrikos ir, 
Europos laukuose? Nanking. Chiang Kai-

★ ★ ★ sheko tautininkų — Kuo-
Dar daugiau kalėdinių do- mintango vyraujamas, stei- 

vanų fašistams. Mūsų milita- giamasis Chinijos seimas 
rinė valdžia Vokietijoj šutei-! visais savo 1485 balsais už- 
kė amnestiją visam milionui! gyrė siūlomą naują konsti- 
hitlerininkų. Jų ne areštuos, jų į tuciją. Ši konstitucija įei-

222 sianti galion per 1947 metų 
11 kalėdas.

. Diktatorius Chiang Kai- 
shekas su savo rėmėjais už-

Chiango Tautininkai 
Užgyre Jo Peršamąją i ** /''I * ** *

Maskva. — Dešimt sovie- 
! tinių laivų plaukia į Ant- 
arktika, amžinosios žiemos 
sritį aplink pietinį žemės a- 
šigalį. Tai banginių (veliori- 
bų) medžiojimo laivai. Jų 
tarpe yra vienas didelis lai
vas, kuris gabena mokslinių 
tyrinėjimų instrumentus ir 
įvairius įrengimus bei reik
menis. Visam žygiai vado
vauja pagarsėjęs šaltųjų 
kraštų tyrinėtojas Voroni
nas.

(Jau kiek pirmiau į Ant- 
arktiką, išplaukė didele lai
vinė amerikonų ekspedicija, 
vadovaujama admir. Richar
do E. Byrd’o.)

liepti tam Jungtinių Valsti
jų laivui apleist Daireno 
prieplauką po 48 valandų 
nuo atplaukimo, sako šios

ILGIAUSIAS STREIKAS
AMERIKOS ISTORIJOJ

Racine, Wis. — Streikas 
prieš J. I. Case lauko įran
kių Kompaniją įžengė jau į 
antrus metus. Streikuoja 6,- 
500 žmonių, "C-lO Automobi
liu Darbininku Unijos na- 
rių, Wisconsine, Illinojuje ir 
lowoj. Tai ilgiausias iki šiol 
streikas.

nebaus už priklausymą r*"~ 
fašistinių organizacijų. Prieš ( 
juos nebus nė pirštas pajudin-. 
ta!

Pikta ir baisu. Jei tuoju ke-! . . . r_. v i • . no m
liu bus einama toliau tai ne- draude bet koklus Siūlomos Neleista 98 NuOSlOlCiam 
reikės stebėtis, jeigu už metu ! konstitucijos taisymus. Ko- j m Balsuoti 
kitų vėl pasauli purtys fašis-; munistai atsisakė dalyvauti' 
tinės audros. ’ šiame seime, kuris sudary- ■

★ ★ ★ I tas iš delegatų, paskirtų jau i
Popiežius ir jo spauda rei- pirm 10 metų. _________

kalauja, kad Italijos valdžia, reikalavo, kad steigiamąjį 
uždraustų anti-klerikalinę seimą šauktų Politinis Ko

mitetas iš įvairių partijų, o 
ne pats Chiangas su savo 
Kuomintangu.

propagandą. Nevalia, girdi, 
kalbėti prieš popiežių ir jo 
politiką.

Keista, labai keista! Popie
žiui ir kunigams valia kištis 
politikon, piršti žmonėms ti
kėjimą, bet nevalia juos ir jų 
biznį kritikuoti, šitaip dvasiš- 
kija supranta laisvę ir demo
kratiją.

FRANCIJA SIUNČIA PARAŠKIUSIUS 
SLOPINTI VIETNAM PAIRI JOTUS

Athenai. — Respublikie-
čiai Graikijos partizanai už- ■ dalies valstybės departmen- 

. puldinėja karimus monar-itas> Jis pastebi, jog sovie- 
chistų uostus ir karališko- |.įnjs paireno komandierius 

i sios policijos trekus su kro- dav£ amerikiniam laivui ga
vimais. Iš uostų ir trokų jie; na ]aįg0 reguliariams reika- 
gauna maisto, drabužių, (jams — pristatyti Amerikos 

įginklų, amunicijos ir kitų l<onsulatui pašto siuntinius 
i reikmenų. Partizanai kont- jr įvairius reikmenis. Pagal 

’ .'^'2 . -...... 3 ! 1945 metų sutartį tarp Chi-
”'*• nijos.ir Sovietų, Dairen 

1 ose srityse veikia partiza- ateityje bus laisvas preky- 
nų valdžia^ Ten jie leidžiaAr binis uostas. Bet iki bus pa

daryti reikalingi tam pasi
ruošimai, tai Dairen palik
tas sovietinėje žinyboje.

roliuoja plačias ’ 
sritis Peloponnese ir kitur.

Paryžius. — Francija pa
siuntė pulką savo parašiu- 
tistų kariuomen^j^^y’į-, 
nės Afrikos į Indo-Chiną, 
kad malšintų sukilusius to 
krašto pa tri jotus. Francūzų 
parašiu tįstai plaukia šar
vuotlaiviu Duquesne, kuris 
taipgi dalyvaus, kare prieš 
Indo-Chinos Viet respubli- 
k o s k o v ū n u s . P r a- 
nešama, j o g f a k - 
tinai visi tos šalies žmonės 
kovoja už pilną nepriklauso
mybę nuo Francijos. —Viet 
Nam, Indo-Chinoj, pietiniai- 
rytiniame Azijos pussalyje, 

I turi 24 milionus gyventojų.
Admirolas G. T. d’Argen- 

lieu, francūzų komisionie-

savo laikraščius. Korespon- į 
dentas E. Karajorgis pra- ( 

! neša, kad armijai, jau nusi- 
| bodo kariaut prieš partiza
nus.rius Indo-Chinai, kalėdinia

me savo pareiškime sakė, 
jog .Francija neduos Viet- 
naftfiečiams. visiškos nepri
klausomybės. Fra ncūzai, 
naudodami angliškus Spit
fire lėktuvus, mėtė bombas 
į viet-namiečius, kurie iš 
patrankų bombardavo fran- sumanymą, 
cūzus to krašto sostinėje draudžia 
Hanoi. Francūzai, sakosi prieš valdžią.
jau visai užėmę Hanoi mie- mas perduotas Puerto Rico-gruod. 25 d. Reporterių už 

gubernatoriui 
Puerto Rico yra

Elliott Rooseveltas
KK? J Kritikuoja Trumaną;UŽDRAUDŽIA STREIKUOT » . c. r « r Sako, Stalinas Sveikas

San Juan, Puerto Rico.— 
Šios salos seimelis priėmė 

, kuriuon i 
streikus, gir

Seimo tari-

New York. — Prezidento 
uzr Roosevelto sūnus Elliottas 

irdi/ Rooseveltas su žmona par
lėkė iš Sovietų Sąjungos

pasirašyti, kląustas apie pollitiką, ji- 
Jungtinių sai pareiškė, jog Trumano 

džia nusiuntė savo kolonijų Valstijų kolonija.

sta.
Franci jos socialistų vai-

valdžios politika “visai ne
sutinka su prez. Franklino 
D. Roosevelto viltimis ir i-' 
dealais.” J klausimą apie 
premjero Stalino sveikatą 
Elliottas Rooseveltas atsa
kė, jog Stalino sveikata kuo 
geriausia. Jis matėsi su Sta
linu tą dieną, kai Stalinui 
suėjo 67 metai amžiaus.

EI. Rooseveltas per 7 sa
vaites apkeliavo įvairius 
Sovietų miestus; tuo tarpu 
jis keletą dienų lankėsi ir 
Lenkijoje.

ministrą Marių Moutetą ------- ---------t
“tyrinėti faktus” indo-Chi- Baltieji Sudegino Naują 
C°^eSŽi^.iŠSS! Negro Veterano Namuką 
vadinamas judriųjų karo 
veiksmų specialistas.

tyrinėti faktus” indo-Chi- Baltieji Sudegino Naują

Redwood City, Calif.
I John B. Arlotti ir Harry 
Harkins tapo areštuoti 
tai, kad sudegino naują, dar

! nebaigtą namuką negro 
John Walkerio, karo vete
rano. Arlotti ir Harkins pir
miau kurstė neleist negram 

. į tą baltųjų kaimynystę įsi- 
er I kraustyti ir planavo užpuo-

Macon, Alabama. — Bal- 
. viršininkai 

šioj apskrityje liepos mėne
sį pernai leido tiktai dviem 
negram iš kiekvieno šimto 
užsiregistruot balsavimams. 
Negras pilietis William Mit
chell dėl to apskundė teis
mui du balsuotojų regis
truoto jus. Teismas šį mėne
si visai išbraukė skundą, t v

Komunistai rinkimų

Serga drg. P. Puodis 
Philadelphijoj, Pa.

Atsimename, prieš linkimus 
Italijos popiežius šaukė vier- 
nuosius kovoti prieš komunis
tus ir bedievius, balsuoti tik-į 
tai už tuos kandidatus, kurie! 
turi kunigų užgyrimą. Tai bu
vo bažnyčios kišimasis j po
litiką.

Mes tada sakėme, kad po
piežius vėją, sėja ir kada nors 
audrą piaus. Dabar toji audra 
jau prasideda. Juk praėjo tie 
laikai ir Italijoje, kuomet ku- i 
nigijos žodis būdavo pirmas 
ir paskutinis, kuomet prieš po- i 
piežiaus balsą drebėdavo vi
sas kraštas.

Išaušo naujoji gadynė, pa
kilo demokratinės jėgos. Po
piežius nebėra visagalintis. 
Nelaimė jam pačiam, kad jis 
tos naujos tiesos dar vis nesu
pranta.

! Philadelphia, Pa. — Ser
ga drg. P. Puodis, ir ran
dasi Temple University li
goninėje, Broad ir Ontario 
Sts. Lankymo valandos nuo 
2 iki 4 popiet sekmadienį, 
antradienį ir ketvirtadienį, 
o penktadienį nuo 7 iki 9 
vai. vakare. Draugai, kam 
laikas leidžia, aplankykit jį.

J. Shapran.

Sovietų Geležinkeliai 
Viršijo Planą

Kalėdinės Nelaimės
Chicago. — Nelaiminguo

se atsitikimuose per Kalė
das Jungtinėse Valstijose 
žuvo bent 162 žmonės. Vien 
automobilių nelaimėse už
mušta 142 ar daugiau žmo
nių, v *

London. — Jau be vizų 
(valdinių leidimų) galės

Tikrai labai pradžiugino 
mane Literatūros Draugijos

(Tąsa 5-me pusi.)

KRRNIIHHMhBmMBBI

JANKIAI NIEKINE IR ŽMONES ŽUVO 
MUŠ? SOVIETŲ 
REPORTERIUS

Maskva. — Sovietų spau-

už

SUDUŽUS TRIMS 
CHINŲ LĖKTUVAMS

Shanghai, Chinija.
da rašo, kad amerikonų ka- tirštą ūkaną Kalėdų dieno- limus prieš tokius negrus, 
rinė policija Japonijoj per- i je sudužo trys keleiviniai j  ■
nai įžeidinėjo ir persekiojo chinų lėktuvai. Su jais žuvo; n 7mn(f7iiflvct5 
sovietinę laikraštininkų de- 77 žmonės, jų tarpe vienas vVIgUDd LlIlOgZUOySlc 
legaciją; o 20 karinių Ame- amerikonas lakūnas. Sun-j --------
kos policininkų Shanghai i kiai sužeista 22 asmenys, i Richmond, Calif. — Atsi- 
mieste, Chinijoj, žiauriai | Tą pačią dieną nežinia kur lankęs kalėdoms, laivyno 
sumušė du Sovietų korės- j dingo ir ketvirtas chinų lėk- i puskarininkis John W. Nor- 
pondentus. ! tuvas. j ko nušovė buvusią savo pa-

------------ i £įa įr jos mėnesiu dukte- 
BOMBOS EGIPTE I rį 2r pats persišovė.

Kairo. — Kalėdų išvaka-1 
rėse egiptėnai išsprogdino 1 
kelias bombas prieš-anglus 
bei jų pakalikus; bombos

Paliuosuota Amerikone 
Nacių Propagandiste

i.PIGIAI PARDUODAMI
ORLAIVIAI

Washington. — Karinis
Amerikos laivynas po nau-\ei jų pakalikus; U 
jų metų parduos apie 4,000t sužeidė šešis asmenis.

•Anglijos piliečiai lankytis : baliuninių baražo orlaivių, i
Francijoj, o Francijos pilie- Tokio orlaivio kaina bus 

nuo $52 iki $416.Čia i — Anglijoj.
Kalėdų ryte New Jersey 

sudegė 3 žmonės.

PASKELBTA INDONE- 
ZŲ “VALSTYBĖ”

Holandijos valdžia pa
skelbė “laisvą valstybę” ry
tinėje Indonezijoje. Bet ta 
valstybė turės būti holandų 
imperijos dalis.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė paleido iš kalėjimo a- 
merikonę Mįldredą Gilląrs, 
kuri karo metu skleidė na
cių propagandą per Berlyno 
radiją. Paskutiniu laiku 
jankių karininkai taipgi pa- 
liuosavo du kitus ameriko
nus nacių propagandistus, 
H. Burgmaną ir Donaldą

Maskva. — Visi geležin
keliai Sovietuose 1946 me
tais pergabeno apie 5 nuo
šimčius daugiau geležies ir 
plieno ir 6 nuošimčius dau
giau spalvuotų metalų, negu 
reikalavo planas šiems me
tams.

- ORAS.—Bus šalta giedra.

DU VAIKAI NUŽUDĖ PHILA DELPHI JOS POLICININKĄ
Philadelphia, Pa. — Du 

15-metiniai jaunuoliai Aa
ron Gore ir Keith Donald
son, iš New Jersey, kūčių 
išvakarėse nužudė policinin
ką Henry J. Hicksą, 6 vaikų 
tėvą, žmogžudžiai areštuo
ti it prisipažino. ;

Policininkas s u s t a bdė

tuos jaunuolius gatvėje ir 
užklausė, kur jie eina. Jie 
atsakė, jog nori nuvažiuot 
į Floridą Kalėdoms. Polici
ninkas pasisiūlė nuvesti 
juos į policijos stotį ir tele
grafuoti jų tėvams, kad at
siųstų kelionei pinigų; o jei 
tėvai neatsiųs; tai girdi,

mes policininkai patys su- peršovė policininką, o Keith 
dėsime jums pinigų tai ke-; Donaldson pagriebė par- 
lionei. į griuvusio policininko buožę

Beinant visiems trims į i ir smūgiais į galvą pribaigė 
stotį, Aaron Gore sekė iš j jį.
.užpakalio. Policininkas pa-j 
ėmė jam už rankos ir para
gino greičiau eiti. Tuomet minos, nuskendo Graikijos 
Gore išsitraukė revolverį ir amunicijos laivas Syra.

------------------- 1—

Athenai.— Užplaukęs ant

KMiUK,;

“Imperija Sveika,” Sa- 
ao Anglijos Karalius

London. — Anglijos kara
lius Jurgis VI kalėdiniame 
pareiškime kalbėjo, kad rei
kia per gerą valią ir kant
rybę palaikyti taiką pasau
lyje. Kartu jis džiaugėsi, 
kad anglų imperijos čiely- 
bė išlaikyta.
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Sena Turčių “Giesmė”
Nuo seniai jau žinoma, kad fabrikantai ir jų reika

lus ginanti spauda sako, kad “darbininkai perdaug algų 
reikalauja.” Nepaisant, kaip būtų mažos darbininkų al
gos, kaip sunku jiems ir jų šeimoms būtų pragyventi prie 
aukštų kainų ant gyvenimo reikmenų, vis vien, turčių 
spauda šauks, kad “darbininkai perdaug algų reikalau
ja.”

Bet ką kalba faktai? Kas gyvena turtuose ir per
tekliuje — darbininkai ar kapitalistai? Atsakymas su
rasti labai lengva. O kas uždirbo tuos turtus, ar ne dar
bininkai? Jeigu jie “perdaug reikalautų”, jeigu darbinin
kai “perdaug gautų”, tai nebūtų kapitalistų, nes tada 
turčiams nieko neliktų. Dabar gi yra faktas, kad kas 
metai fabrikantai kraunasi vis didesnius pelnus. Tas jau 
savaimi parodo, kad darbininkai toli gražu “perdidelių 
algų” negauna.

Dabartiniu laiku ypatingai prieš darbininkus ir dar
bo unijas veda propagandą Hearsto ir Scripps-Howard 
trustų spauda. Ji reikalauja, kad busimasis kongresas 
pravarytų prieš streikus ir darbo unijas specialius įsta
tymus.

Faktas yra, kad kongreso ir senato didžiumą sudaro 
nuolatiniai darbininkų ir unijų priešai—republikonai. 
Kadangi su jais eina reakciniai pietinių valstijų “demok
ratai”, tai aišku, kad jie užtektinai turi rankų pravary- 
mui priešliaudiškų ir priešdemokratinių įstatymų. Bet 
jie neturi pamiršti, kad kongresas ir senatas dar nėra 
viskas. Amerikos demokratinė liaudis — mūsų šalies pi
liečiai, darbo unijos, progresyvės organizacijos ir laisvės 
tradicijos, kuriomis gyvena ir alsuoja darbo liaudis yra 
sprendžiami faktoriai. Kaip liaudis veiks, kokis bus jos 
nusistatymas, kokis bus spaudimas į kongresą ir senatą, 
taip ir turės būti.

Mes atmename, kad daugęlį kartų prieš velionio 
Roosevelto demokratiškus nusistatymus buvo ne vien re
publikonai, bet ir “demokratai”, o liaudies veikimas, atsi
liepimas ir kova prieš reakciją padėdavo Rooseveltui 
laimėti. Po Naujų Metų Amerikos liaudies aktyvus vei-'
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! Montreal, Kanada.—Gruo- 
džio 8 d. čia buvo atsibala- 

' dojęs ir sakė 'prakalbas po
■ bažnyčia dar neseniai iš 
i Vokietijos atvykęs advoka- 
; tas Rapolas Skipitis, buvęs 
i stambus šulas Lietuvoje 
; smetoniniais laikais, o 
; 1940 metais, kuomet Sme- 
į tonos viešpatavimui atėjo 
j galas, šis “Dievo paukšte- 
I lis”, kaip jis pats save atsi- 
; rekomendavo, jausdamas. 
' kad už padarytas liaudžiai 
i skriaudas reikės atsakvti,
kartu su visa smetonine 
klika nešė kudašių per ber-

■ žyną i Berlyną, pas savo a- 
; piekūną Hitlerį, kuris, kaip 
pats gyrėsi, per 4 ir pusę 
metų, Berlyne būdamas, ėjo 
“Lietuvių Sąjungos” pirmi; 
ninko pareigas. Kas gi toji 
“Sąjunga”? Šios sąjungos 
svarbiausias uždavinys bu
vo. tai suorganizavimas ir 
palaikymas ryšių su fašis
tinėmis gaujomis Lietuvoje, 
kurių tikslas buvo nuversti 
Lietuvos darbo žmonių val
džią ir pravesti didžiausią 
terorą prieš tuos liaudies 
sūnus ir dukras, kurie dir
bo tarybinėje valdžioje, ar 
bent jai simpatizavo. Kad 
jų planai buvo dalinai įvyk
dyti, tai tą liudija ir paties 
Skipičio pasakvti šiame su
sirinkime žodžiai, kuris pa
brėžė: “Nemanykite, kad 
bolševikus iš Lietuvos išvijo 
vokiečiai, tai broliai lietu
viai, daugiausiai jaunimas, 
kuris susiorganizavo' ir lau
kė momento.” Ii* štai, tas 
jiems laukiamas momentas 
atėjo; kuomet pajuto savo 
išvaduotojo — Hitlerio pir
mus pasijudinimus žygiuoti 
į Rytus, šie, taip vadinami 
“broliai lietuviai”, banditų 
kailyje, sūkilįC prieš sovie-

venimą, tam tikslui buvo 
pravesta žemės reforma, 
kur žemė buvo atimama iš 
dvarponių, bajorų ir dalina
ma neturtingiesiems, čia 
kalbėtojas užmiršo primin
ti apie aukštų Lietuvos vai- galėtų nudėvėtą drabužį iš- 
dininkų — Smetonos įsigy- versti j trečią šoną, 
tus dvarus, įvairius .fabri
kus

tvarkyta, tik bėdavojo, gir
di, kol iš UNRRA maistas 
pasiekia juos, labai daug 
“nutrupa”. Daugiausiai nu
siskundė dėl drabužių; sa
ko, daro išradimus, kaip

Labai nusiskundė ir dėl 
malūnus, vilias užsie- trūkumo popieros, kurios 

nyje ir kitką, jo viešpatavi-! daug reikalinga dėl knygų, 
mo laikais. Užmiršo paša- i laikraščių, kurių reikia iš- 
kyti, kad Lietuvos liaudis leisti apie 20, o čia visa bė- 
kas kart brido vis į didesnį da, kad popiera randasi ptf 
skurdą, užtai, kad Lietuvo- globa žydo, tai jis ir nenori 
je buvo privisę perdaug pa- parduoti lietuviams. Vienu 
razitų, kurie puotavo darbo! žodžiu, visais atvejais nusi- 
žmonių išnaudojimu. i skundė netikusia amerikonų 

T. . . . . . 2 . zonoje valdymo priemone,
Jis, kaip n visi to plau- nes vjenj valdonai “bolševi- 

kiti “žy- 
tai žinokite, kad ten

! t . • j j .v . iivo vieni vcxrviviko lietuviu tautos išgamos, ku simpatikai 
su pasididžiavimu garbino -.........
tuos lietuvius, kurie pasižv- niek’Q ’bQtk
mėjo savo pragaištingais 
darbais tautai, vokiečiu o- 
kupacijos laikais ir dabar, 
Jis atvejų atvejais nupiešė 
bolševikų žiaurumus, ko
kius nė pats Saliamonas ne
būtų galėjęs išgalvoti. Tie
sa, prisiminė ir apie vokie
čių piktadarystes, bet anot 
jo, bolševikų teroras, nepa
lyginus, buvo “žiauresnis už

Nors tiesioginiai už tretį
jį karą neagitavo, bet su 
pasigėrėjimu pakartotinai 
kalbėjo, kad, girdi, greičiau 
ar vėliau ateis ta valanda, 
kada bolševikų galybė bus 
suvaldyta, nes anglo-saksai 
jau tam ruošiasi ir ta maši
na bus greitai užsukta. Gir
di, sako, čia, Amerikoj, a- 
pie tretįjį karą žmonės ne
kalba ir jie karo nenori, bet 
tenais, Europoje, visai ki
tokie dalykai;! ten visi kalba 
apie tretįjį karą. Visi, tokio

t'is, nes jie dar vis negali

savo neribotą žvėriškumą, 
kuris pralenkė ir nacių su
žvėrėjimą.

Šios Sąjungos tikslas bu
kimas už laisvę ir demokratiją bus dar labiau reikalin- i vo ne vien organizuoti ban
gas. , j ditų gaujas Lietuvoj, palai-

---------- ----------- | Ryti kuoglaudžiausius ry- 
! šius su Vokietijos valdžia, 
• bet taipgi vesti kuošlykš- 
; čiausią propagandą prieš 
sovietinę Lietuvos valdžią 
tarpe esančių liėtuvių Vo
kietijoj, kurie buvo atveža
mi iš Lietuvos sunkiems 
darbams dirbti. Tam tikslui

tin. piliečius ir panaudojo užmiršti anų gerų laikų ir

Baisi Gamtos Rykšte Japonijoj
Baisusis žemės drebėjimas vėl skaudžiai palietė 

Japonijos gyventojus. Žemės drebėjimą sekė didelis jū
rų bangų pakilimas, kuris užsėmė virš 60,000 ketvirtainių 
mylių plotą. Miestai ir sodžiai nukentėjo nuo žemės dre
bėjimo, iš tos priežasties kilusių gaisrų, o vėliau vandens 
bangos nušlavė ištisus miestelius!

Kol kas manoma, kad žmonių neperdaugiausiai žu-
vo, bet nuostoliai dideli, šalyj paliko apie 500,000 bena- Ąe Stebėsi visokių priemo- 
mių, be rūbų ir maisto. 1 - ' "V

Japonijos liaudis dar neatsigavo nuo baisių karo ; -
smūgių, į kuriuos ją įtraukė samurajai, priešakyj su Hi
rohito. Už karo nuostolius ir jo žiaurumą atsako vieš
pataujanti klika. Dabar jau paskelbta Japonijos kari
niai dokumentai, kurie parodo, kad tik maža saujelė ka
ro laivyno, armijos, orlaivyno komandierių, ministerial 
ir imperatorius Hirohito žinojo apie suplanuotą užpuoli
mą ant Perlų Uosto, kad sunaikinti Amerikos karo laivy
ną ir pavergti mūsų šalį. Aišku, kad už tuos suokalbius 
neatsako Japonijos darbininkai, valstiečiai ir vargingi 
žvejai.

Kaip matome, tai Amerikos turčius generolas Mac- 
Arthuras puikiai sugyvena su Hirohito, dažnai vienas 
pas kitą pietus valgo, abu “demokratiją” Japonijoj vyk
do, abu nekenčia komunistų, kurie kovojo prieš Japonijos 
imperialistų karinius planus.

Japonijos turčiai, jeigu jie ir nukentėja nuo šios 
gamtos rykštės, tai jų bėdos greitai baigsis, nes ne vien 
iš japonų turčių, bet ir iš Wall stryto milionierių jie 
gaus pagalbos. Kitas dalykas yra su paprastais Japonijos 
žmonėmis: kol jie susilauks pagalbos, tai daugelis ir 
Dievui dūšią atiduos.

niu, — reikėjo leisti laikra
ščius, kurie be abejo, buvo 
finansuojami Hitlerio. Vie
nas iš kalbamų laikraščių, 
“Lietuviai”, buvo kaip tik 
leidžiamas po ta pačia pa
stoge, kur gyvavo ir “Lietu
vių Sąjunga.” Kad t,a pati 
ir biauri propaganda ir iki 
šiai dienai yra varoma pa
bėgusių ii’ išvežtųjų lietuvių 
tarpe, tai tą liudija pasie
kianti mus jų spauda, kai 
kurie jų laiškai ir patvirti-

tikisi karu atsiekti smeto
ninius laikus. Kad jie trok
šta karo, tai faktas. Tą pa
tvirtina ir neseniai gautas 
laiškas iš Vokietijos nuo 
vieno buvusio aukšto valdi
ninko, kuris savo laiške, a- 
part kitko, supykusiai šau
kia: “O jūs, Amerikos-Ka- 
nados žpionėsuko taip ilgai 
laukiate, kodėl nesiunčiate 
atominės bombos į Krem
lių ? Intensyviai gaminkite 
kuodaugiausiai bombų ir 
ruoškitės karui.” Matote, 
jie dar neprisisotino pralie
tu milijonų žmonių krauju, 
sunaikintu turtu. Jie dar 
geidžia kito karo. Na, ir at
siranda žmonių, kurie šiuos 
karo kurstytojus garbina, 
jiems teikia ekonominę ir 
moralę paramą.

Kalbėtojas nupiešė sunkų 
.gyvenimą Vokietijoj, išbė- 

j gusiųjų ar išvežtųjų tarpe. 
Girdi, karo laiku, net ir 
aukštiems mokytiems Lie
tuvos valdininkams 
profesoriams, direktoriams

kaip

na sugrįžę kareiviai iš Vo- ii’Prisiėjo^net juodą dai-

' Turkija ir Angliškas Iškimšimas
Šventėms šeimininkės gražiai paruošia kalakutą, 

angliškai — “turkey”, iškemja jį iškamšalu ir paruošia 
.skanius pietus. Taip yra su valgomąja “turke”. Bet čio-. 

B • nai mes turime mintyj Turkiją — šalį.
Turkija yra 294,416 ketvirtainiškų mylių su 19,000,- 

000 gyventojų. Ekonominiai baisiai atsilikus. Gelžkelių 
i mažai, plentų dar mažiau, mediniais rytuliais —yietoj 

ratų— važinėja. Industrija menka. Politiniai yra reak- 
z cine, faktiškai fašis.tinė tvarka.

Turkija virto angliško imperialistų bloko įrankis, ku
ris ardo gerus santykius tarpe Sovietų Sąjungos, Jungti- 

'rfių Valstijų ir Anglijos. Turkija jų rankose, kaip kokis 
E revolveris Dardanellų klausime. Ji palaiko virš 1,000,- 
L" 000 armija. Pati negali pasigaminti ginklų ir .amunicijos

Pinigų ten reikalinga la
bai daug, nes jie gana pla
čiai dirba, važinėja iš vie
tos į vietą (žinoma, su pro
paganda ir agitacija, kad 
niekas negrįžtų Lietuvon) 
pas aukštus valdžių parei
gūnus, kad jie užtartų pa
bėgėlius ir sugrąžintų jiems 
Smetonos laikus. O tai vis 
be grašio negalima apsiei
ti.

Taigi, jo kalbos išvada se
kanti: Išbiaurioti bolševi
kus, perstatyti pabėgusiųjų 
sunkią būklę Vokietijoj, at
sikreipti, kad aukotų jiems 
drabužių, popieros ir pini
gų, o jei ta parama ameri
kiečių bus suteikta, tai tik
rai Lietuva bus išvaduota ir 
graži ateitis užtikrinta, ga
lės vėl užsisėsti ant darbo 
žmonių sprando ir siurbti 
jų kraują!

NEBEREIKIA GRIEBTIS, 
NES JAU ĮRODYTA

Klerikalų Draugas mano, 
kad Maskvos užsienio rei
kalų ministrų konferencijoj 
li?47 m. kovo mėnesį Vo
kietijos reikalus svarstant, 
iškils ir Pabaltijo kraštų 
klausimas. Ir sako:

“...reikia manyti, kad šios 
Maskvos konferencijos me
tu bolševikai vėl griebsis 
vaidybos, mėgindami įrody
ti, kad Lietuva ‘laisva’ va
lia susijungė su Sovietų Są
junga, ir kad lietuviai tik 
džiaugiasi ‘šviečiant Stalino 
saulei.’ ” (D., gruod. 21).

Čia Draugas smarkiai su
klysta. Jokio Maskvos kon
ferencijoj įrodymo neberei
kės, nes jau seniai įrodyta, 
kad Lietuvos žmonės balsa
vimu pasirinko socialistinį- 
kelią. Laikinai, karo metu, 
jie buvo vokiečių iš to kelio 
išmušti, bet dabar jie ir vėl 
juomi žygiuoja pirmyn. Tas, 
suprantama, gali nepatikti 
ir, aišku, nepatinka, kleri- 
kalams, bet tokia jau žpio- 
nių valia. Draugo sapalioji
mai apie “vaidybą” neverti; 
nė tiek, kiek pernykštisi 
sniegas.

Pą t vijota s.

MOKO, KAIP NEKOVOTI; 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Nereikia įsivaizduoti, kad 
visi darbo žmonių priešai 
yra paskutiniai tamsūnai. 
Jų tarpe rasime be galo gu
driu elementu, šiems ele- v ».
mentams neaptinka kapita
listų kvaila taktika malia- 
voti raudonai kiekvieną 
darbininkų pasijudinimą už 
geresnę būklę, štai jų žur
nalas “Factory Manage-

men t and Maintenance” 
duoda jiems patarimą, kaip 
nereikią kovoti prieš komu
nistus. žurnalas mano, kad 
visko su vertimas ant komu
nistų tiktai geriau juos iš
garsina. Įdomūs tie patari
mai ir štai jie:

“1. Jeigu darbininkai iš
kelia reikalavimus, kurie 
yra komunistiniai — ekono
miniai nesveiki, įrodinėkite, 
kas pamatiniai su tais rei
kalavimais yra klaidinga, 
pagalba logiško atsakymo.

“2. Negarsinkite komuni
zmo, sakydami, kad tos ata
kos vadovaujamos komuni
stų, nebent tatai yra faktas 
ir galima įrodyti.

“3. Ypatingai kuomet lie
čiami darbininkų ekonomi
niai tikslai, vengkite darbi
ninkų pastangas pagerinti 
būklę vadinti komunistinė
mis pastangomis. Tas prog
resas, kurį darbas padarė 
kapitalistinėj sistemoje, yra 
stipriausias argumentas už 
kapitalizmą. Naturališkų 
darbo reikalavimų vadini
mas komunistiniais reiškia 
atsižadėjimą geriausio ar
gumento už kapitalizmą.

“4. Bendradarbiaukite su 
reguliariškais darbininkų 
vadais kovai prieš komuniz
mą savo dirbtuvėje. Darbo 
geriausios smegenys prie
šingos komunizmui. Laimė
kite savo pusėn tuos vadus, 
ne tik kaipo galingus talki
ninkus, bet kad parodyti 
komunistams, jog jie eina 
prieš bendrą frontą, kurį 
jiems suskaldyti bus nelen
gva.’”

SKAITYTOJŲ BALSAI

SAVOTIŠKAS 
NUSISKUNDIMAS

Amerikinių socialfašistų, 
kurie vadinasi Socialdemok
ratų Federacija, organas 
“The New Leader” turi* sa
votiškų bėdų politikoje ir 
prašyte praš prašo reakci
nius republikonus jiems at- 

i eiti talkon. Gruodžio 21 die- 
spauda nos laidoje tūlas Jonathan.

o ne šaipytis iš jų! Rašinėt į 
darbininkų spaudą, tai yra sa- 
vanorių darbas. O juos užpuldi-j 
net, pajuokt, kad įžeisti — nu-1 
sidėjimas ir neleistina.

Kaip čia seniai mūs ____
turėjo daug daugiau bendradar- Stout rašo apie tai,^ ką re- 
bių, negu dabar ji turi. Aš čia. publikonai, turėdami Kong- 
tik porą suminėsiu. Tai buvo Į rese daugumą, mano daryti 
Pacific ir Požeminis. Kaip gė-! ir ką jie turėtų darytu Pa- 
rėjomės mes jų raštais keletas; vyzdžiui, jie esą suplanavę 
metų tam atgal. Bet kur tie' perorganizuot “House Com- 
draugai yra šiandien? Netikiu,i mittee on JJn-American Af- 
kad būtų mirę, ne! Jie gyvi,, bet; fairs”, kuriam vadovavo 
nerašo, todėl, kad tapo už jų; pirma fašistas Dies, o pas- 
triūsą įžeisti — paniekinti.: kui fašistas Rankin. Toji 
Kalti ir mes visi skaitytojai, komisįja susidėjus iš tokių 
kad tų draugų rastų nemokė- ■

ir jiems padėkų o- 
kitu žodeliu.
iš praėjusio bai- 
Vokiečiai fašistai | 

griežtu- i 1 »1 * • I

bą dirbti. Maistas buvo pra
stas. Karui pasibaigus ir gi 
ne greitai dalykai susitvar
kė, pagerėjo; ypatingai di
delė betvarkė buvo jaučia
ma amerikonų zonoje, o tas 
išplaukė iš komendantų, 
nes, girdi, kiekvienas ko- 

Jo ilgą kalbą sutrauktai ■ mendantas turėjo skirtingą 
tvarką ir labiausiai apgailė
tinu dalyku buvo, tas, kad 
daugelis iš komendantų 
simpatizavo sovietams, to
dėl gana didelis skaičius lie
tuvių buvo grobiami ir per | 
prievartą vežami į sovietų I į

kieti j os, kurie turėjo progos 
jų kempėse atsilankyti, ar 
susitikti. Bet užteks apie 
tai. Grįšiu prie to, kokia šio 
“Dievo paukštelio”—Skipi
čio atsilankymo misija buvo 
pas mus.

galima pasakyti sekamai: 
Visų pirma jis išgarbino 
Smetonos viešpatavimo lai
kus Lietuvoje. Girdi, anot 
jo, Lietuva buvo pasiekusi 
gana aukštą laipsnį, kultū
ros apšvietos ir ekonomijos 
srityse. Buvo dedamos pas
tangos, ypatingai, suvieno
dinti žmonių ekonominį gy

zoną, ar leisdavo bolševikų 
kareiviams juos išvogti. Da
bar bent su maistu •susi-

Kritikai, nesupranta, kad patys 
Save S ukritiku o ja

Andai Laisvėje “Skaitytoji! 
Baisuose” Mikas Detroitietis ši
taip rašė: “Aš, kuris nemyliu 
rašyti nei skaitytį svajonių, ži
nau, kad nei aš, nei Susninkų 
Jurgis negimėm katalikais. Mes 
gimėfn, kaip ir kiti gyvūnai. 
Tik vėliau kunigas mus pašme- 
ravo ir padarė katalikais?

Matot, ant greitųjų sumany
ta — parašyta. Bet sakinys ne
apgalvotas. Rodosi, draugas 
štai .ką turėtų žinot. Tavo ir 
mano motinos buvo katalikės, 
buvo davatkos, fanatikės, o ne 
gyvūnai! Kitokių motinų tais 
laikais Lietuvoj kaip, ir nebuvo. 
O jei ir buvo kokia “šliuptar- 
ifė,” tai vos kelios iš miliono. 
Tuomet motinos tik ii- troško 
matyt savo vaikus kunigo suto- 
ne. Ir kaip kaiminkos, kitos da
vatkos, bučiuos į rankovę jos 
sūneliui! Jos nenorėjo savo vai
ką matyti nei gydytoju, nei in- jie laimėjo, 
žinierium, advokatu arba ki
tos profesijos žmogum. Juk tie 
bedieviai. Kas kita kunigėlis...

O antrą vertus, dabartinis 
žmogus jokiu būdu negalima 
lyginti prie gyvūno, žmogus, 
vartoja protą. O jam vartojant 
protą, tobulinant smegenis, jis 
nugalėjo visas kliūtis, nukaria
vo visus kitus gyvūnus. O tie 
milžinai ir baisūnai, kurie ban
dė užstot jam kelią, atsilaikyti 
— tapo sutrėkšti, arba nugalėti 
gyvi ii- uždaryti plieniniam 
narve, šiandien šito mūs gra
žaus pasaulio žmogus yra 
karalius ant karalių. Jo turi bi
joti, prieš jį drebėti visi kiti gy
vūnai. Bėga pamatę jį arba jo 
pabūklus. Neatsižvelgiant, kur 
jie begyventų, ant žemes, ore, 
ant vandens ar vandenyj.

Draugai, mes trokšdami ki
tus darbuotojus pajuokti, su tuo 
nieko neatsieksim. Mes turime 
išmokti pagerbti, atiduoti kre-

jom įvertinti 
ti nors vienu

Mokykimės 
siausio karo, 
vadovavosi prievarta, j 
mu ir brutališkumu. Todėl jie 
pralaimėjo. O raudonarmiečiai 
vadovavosi: meile, draugišku
mu, ir laisvu pasiryžimu. Todėl

Susninkų Jurgis.

Žinios iš Lietuvos
DVI METINĖS NORMOS

KAUNAS. — Kauno “Per
galės” fabrike žymūnai ištesė
jo savo žodį. Spalio metinių, 
išvakarėse jau įvykdė po dvi 
metines išdirbio normas per-’ 
galiečiai trišimtininkai Alber
tas Puchas, Domininkas Gu-! 
žas, Jonas Bagačiūnas, Anta
nas Paškevičius ir Henrikas 

„Kapleraitis.
Masinio darbo našumo pa

kilimo dčka “Pergalės" fabri
kas įvykdė spalio mėnesio pla
na 110.20 nuoš.

' reakcinių kvailių, kurie vi- 
i siškai nemokėję kovoti su 
' komunistais. Republikonai 
! žadą komisijon sudėti 
Į “raudonųjų raganų” gaudy- 
' mo specialistus.

Stout karštai sveikina ši* 
! tą republikonų žygį. Dies 
' ir Rankin nemokėję kovoti 
prieš ^komunistus. Toji kon
gresinė komisija, sako 
Stout, “nemokėjo atskirti 
komunistą nuo socialdemo
krato.” Dies ir Rankin pa
krikštydavo komunistais vi
sus, kurie vienu kitu klau
simu nesutikdavo su jais.

Kitais žodžiais, socialdę- 
. mokratai bus pilnai patęn- 
1 kinti, jeigu minėtosios ko

misijos pryšakin atsistos 
gudresni reakcionieriai, ku
rie galės pasėkmingiau 
skaldyti darbininkų spėkas.

tai Londono ponai suteikia jai tą iškamšalą. Ir Jungtinės; aitą draugams, kurie pagal sa- 
Valstijos nemažai pasiuntė ginklų ir amunicijos, suteikė Vq išbalę ir supratimą padirbę-
ir stambią paskolą. Bet nuo to angliško iš^ąmšalo Turku 
jos šonai braška, nes tokios armijos užl'aikyjiias stumia ją

ja dėl labo visuomenės, parašo 
apysakaites, straipsnius, eilėr
rąščius į .musų biedna spaudą,

NAUJOS STAKLĖS
KAUNAS. —- “Koton” fa

briko kolektyvas laiku įvykdė 
spalio mėnesio gamybinį pia
ną. Lygiagrečiai vyksta fabri
ko išplėtimas, šiuo metu mon
tuojamos trys naujos Kotono 
tipo mezgimo staklės. Fabri
ko mechanikai pasiryžę pa
žymėti, Spalio metines paleis-

DARBO ŽYMŪNAI
KAUNAS. — “Litekso” fa

briko kolektyvas ryžtingai ko
voja uėl savo pažadu 
vendinimo. Spalio 
mybos uždavinys 
16.6 nuoš. Eilė darbo/
jau baigė įvykdyti savo 
nes išdirbio normas. Drg. 
Survilaitė Spalio , 
pasiekė \30% mėtojo 
o Teodoras Sniečkus 
nuoš. Įvykdė savo 
ma drg. Stefa

viršytas

meti

bei net 
išdirbio 
— 128

darni ( darbą naujas stakles drg. Jonas Teleišius

Įfe;. J -.L
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PITTSBURGHO SKYRIUS
Pittsburghas, kaip ir kitos ir LLD. Metinis LDS apkričio 

lietuvių apgyventos kolonijos, I suvažiavimas įvyksta gruodžio* 
turi įvairių lietuvių draugijų ir'29 d. Kiek vėliau įvyks LLD ap- 
randasi visokio veikimo, bet! skrieto suvažiavimas. J tuos su- 
apie tą veikimą ir tas lietuvių i važiavimus turi suvažiuoti visi

S. L. A. BSdos
Apsl;ritis laikė meti-! kė ir taip viskas pasiliko ne- 

Įaiškume . ..
Tarimų nebuvo jokių praves- 

mus seniau suvažiuodavo daug! ta', išskyrus aštrų protestą per 
I delegatų, bet į šį suvažiavimą'p. Grambą, 169 kp. delegatą,

suvažiavimą lapkr. 24 d 
apskrities metinius suvažiavi-
nį

įstaigas - draugijas nėra taip kuopų išrinkti atstovai, nes tuo-(atvyko tiktai 24 delegatai nuo kuris protestavo prieš pirkimą 
m ū s ų se suvažiavimuose bus gamina- kelių kuopus Delegatų ūpas bu- be vertes bonų per SLA Pildo- •i. ’i. „ i • i •   _i     ; ' ?„•>.* . *" . .   .tinkamai aprašoma i 

spaudoje. Tankiai pasitaiko,1 mi planai mūsų platesniam vei- 
kad svarbūs įvykiai nėra pami- kiniui.
nėti spaudoje. Gali būti prie-1 Dabar biskutį apie Pitts- 
žastis ir ta, kad vienas ar ki- burgho skyrių: Kad palaikius 
tas korespondentas tiki, kad kas tą skyrių, mes pittsburghiečiai 
kitas parašys, nes nenori tankiai štai ką turėsim atlikti: sutar- 
atkartoti tą patį, kas, 
ma, daro nesmagumą redakci-' dalinus, aprašyti 
jai ir korespondentui. Nesusita- '• burgh iečių įvairius 
rimas, nesusiorganizavimas ko- įvykius, 
respondentų daro daug keblu- gas, 
mų.

Pittsburgho veikėjai nuo se
niai planuoja, kaip čia suda
rius tinkamą planą, kad neap- 
leidus parašymo į spaudą apie 
kiekvieną Pittsburgho svarbos-1 
nį įvykį. Dabar yra susitarta 
su Laisvės redakcija ir adminis
tracija, kad turėti Laisvėj■ 
Pittsburgho Skyrių bent vieną * 
sykį į mėnesį. Dabar yra veda-į 
mas pasitarimas su korespon-i 
dentais iš kiekvienos miesto i 
dalies, kas ir apie ką turėtų 
parašyti. Į trumpą laiką bus* 
šaukiami veikėjų ir korespon
dentų 
kimai 
mūsų

čia

susirinkimai, tie susirin- 
bus dėl sutvarkymo viso 
pažangesnio veikimo.
turim du apskričiu, LDS

žino- tinai, pasitarus ir darbais pasi- 
mūsų pitts- 

gyvenimo 
Turėsim dėti pastan-

kad ko daugiausiai Lais- 
i vės paskleidus tarpe Pittsburg
ho ir apylinkės lietuvių. Yra 
numatoma, kad bent keli šimtai 

i Laisvės numerių pasieks mūsų 
j apylinkę. Būtų labai gerai, kad 
i mūsų visi pažangūs biznieriai 
į pradėtų garsintis Laisvės Pitts- 
; burgho skyriuje su pradžia 

1947 metų? Laisvėj garsintis
I yra prieinama.

Dar žodis dėl mūsų visų: Se- 
‘ niai kaip mes tariamės sutver- 
' ti menininkų ratelius, radio 
pusvalandį h? visus kitus gra
žaus ir naudingo veikimo dar
bus, bet vis paliekam “ant to
liau.” Pradėkim dabar mūsų 
visus planuojamus darbus, pra
dėkim visus mūsų darbus su 
įvedimu Pittsburgho Skyriaus 
Laisvėj. V. B.

Pittsburgh© Spirgučiai
mus visitis kampais pa-! nuolius lietuviškam veikime yra 

grama foną i ir birbynės' geri organizatoriai ir gali di- 
dabartinę* Lietuvą, prieš! džiuotis tųom.

* * «

Pas 
leista 
prieš 
jos tvarką, visoki išmislai, viso
kį išgalvojimai, kad sudrumst 
lietuvius ir drumstam lietuviš-; 
kam gyvenimo vandenėly pasi-' 
žuvaut sau dolerių. Tai bendras) 
vajus grupės klerikalų, pustre-i 
čio “cicilisto” ir pustuzinio 
tautininkų. 

* ❖ *

šaukia 
atsibus 

nedėlioj, 
I LDS 142 kp. name, 3351 W. 
i Carson St., Pittsburgh, prie pat 
McKees Rocks. Sako, minėtam 

' suvažiavime bus daugiausia tar
ta dėl meno. Kaip 2 vai. dieną, 

Kad nors dalinai žinotų Lie- visų LDS kuopų delegatai ir 
tuvos padėtį, mūsų broliai ir į visi pavieniai veikėjai dalyvau- 
seses lietuviai, kiek galėdami, i kite. Reik planuoti, reik veikti, 
turėtų užsirašyti ir skaityti i kad Pittsburghe ir apylinkėj 
“Laisvę” ar “Vilnį.” “Laisvėj”) išj’udinti veikimo dvasią meno 
ir Vilnyj” faktais numaskuoja-' ir kitose srityse, 
ma Hitlerio pagelbininkai, ku- * * *
rie kartu su Hitlerio armija pa-l 
bėgo iš Lietuvos į Vokietiją' 
(kiti iš Vokietijos pasiekė Ame-. 
riką) ir dėl kurių, per jų fren 
tus, dabar renkamos aukos. 

♦ 4: *

LDS 8-ta 
| suvažiavimą, 
gruodžio 29

Apskritis 
kuris 
1946,

vo labai nupuolęs... Apskri-'mąją Tarybą, 
ties valdybos raportai beveiki 
visi buvo vienodi, kad 'niekas 
nebuvo veikta apskrityje. Kaip 
kurie darė pasiaiškinimus, 
dėl niekas nebuvo veikta, 
apskrities kuopų stovio, ir 
kimo buvo išduota raportai 
kuopų delegatus. Raportai buvo 
visų tokie: “.. . Nariai nesilan
ko į kuopos susirinkimus; brau- 
kiasi „lauk iš Susivienijimo; 
naujų nėra nė vieno; niekas ne
nori apsiimti 
ba...”

Tai toksai 
kuopų veikime 
skrityje!

Ta pati bėda'yra ir su 3-čia 
Apskritimi. Finansiškai smun
ka, nes dėl apmokėjimo apskri
ties skolų nutarė išmainyti ka
ro boną, kuris buvo nupirktas 
pradžioje karo už $375, vertės 
$500. Tiktai keli metai atgal ta 
pati apskritis pirko tuos bonus 
ir tikrai manė, kad tik po 10 
metų bus išmainyti ant pilnos 
$500 vertės, nes apskrities ižde 
buvo tarpe 7 ir 8 šimtų dolerių 
pinigų. Dargini su savo gimine 
įsiveržus į apskrities valdymą, 
viskas dabar susmuko. Apskri
ties parengimai neįvyksta, nes 
paskirtos dienos dėl parengimų 
yra kam kitam peivedamos. 
Pavyzdžiui, kuopoms buvo pra
nešta, kad apskritis turės pa
rengimą lapkr. 10 d. pagerbi
mui kareivių ir senų SLA vei-, 
kėjų, bet kas tai atsitiko, kad 
tas parengimas neįvyko, bet 
įvyko L. Z. bankietas tą dieną. 
Suvažiavime apskrities iždinin
kė p. Količienė paaiškino, kad 
ta diena buvo perduota dėl L. 
Z. bankieto, bet kiek gauta, ne
žino, ir tuo pačiu tarpu klau
sia pirmininko Dargio, kiek 
gauta už tos dienos pavedimą 
L. Z.? Bet Dargis nieko neatsa-

ko-

vei-
per

j kuopos valdy-

paveikslas S LA 
Pittsburgh o ap

PITTSBURGHO LIETUVIAI IK TIKRU ĮVYKIU
Pittsburgho vardas Amerikoj ■ sukišdami jiems į kišenį. 

yra garsus, jis prasidėjo 188į 
metai atgal, nuo tada, kada ėjo 
kovos tarpe Anglijos ir Franci- 
jos ir George Washington šali
ninkų už Amerikos nepriklauso
mybę. Anglijos generolas John 
Forbes, lapkr. 25, 1758 m., su-į kolektuoja dolerius iš lietuvių, 
mušęs francūzus ir užėmęs Fort i Broliai ir sesės lietuviai, pa- 
Duquesne prie susijungimo j klauskite jų, panagrinėkite, 
dviejų upių, kur dabar Pitts-j kur tie jūsų sudėti doleriai ei- 
burgho širdis, rašė į Angliją

Priėjus prie rinkimo apskr i- 
[ ties valdybos, ir čia buvo bėda: 
iš valdybos atsisakius L. Sabo- 
naitei, V. Količienei, V. Koli- 
čiūtei ir O. Gutauskienei, į jų 
vietas nebuvo galima gauti kitų. 
Tai Dangis pasikvietė į valdybą 
socialistų 6 kuopą: 
Šiumiaitienę, .Bakaną ir Vainą. 
Nežinau, kiek toksai komitetas 
galės darbuotis dėl Susivieniji
mo. Toks Stilsonas iš SLA da
ro komediją-juokus. štai, kaip 
jis vadino apskr. suvažiavime 
įteiktus garbės ženklus dėl už
sitarnavusių SLA narių per 
SLA centrą, štai jo žodžiai: 
“... Dabar SLA dalinami gar
bės medaliai tiek yra vertės, 
kiek Smetonos medaliai, ku
rių iš čechoslovakijos buvo 
parsitraukęs net čielą vagoną 
ir tuos medalius dėl visų savo 
priešų dalino, kad padarius sa
vo draugais. Todėl tie visi me
daliai neturi jokios vertės ...” 

šita Stilsono kalba apie me
daliui vertes keletą smetoninių 
delegatų su nėr va vo, o kiti tai 
turėjo gardaus juoko. Man ne
apeina, kokią vertę tie medaliai 
turi, bet labai keistai atrodo, 
kad toki žmonės ima draugijos 
vadovavimą. Juk tai aišku, kad 
tenai nebus veikimo, nė pritari
mo.

Stilsoną,

Dabar po Antro Pasaulinio 
Karo, ir vėl tos pačios rūšies 
žmones susidarė plačias grupes, 
pasivadino Amerikos Liet. Ta
ryba. ir Amerikos Liet. Misija, 
ir vėl vardu Lietuvos plačiai

na? Kodėl jie vardan Lietuvos

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo atskaitoj sako, 

i kad jie gavo per du metus 
i $720,600.51, tai aukos iš Na
tional War Fund, kurias Ame
rikos piliečiai suaukavo. Sako 
atskaitoj, kad per virš du me-•šis Pittsburgho skyrius “Lais

vėj” bus vedamas sykį kas mė- tus iš lietuvių surinko tik $15,- 
nesis. Jei būtų pittsburghiečių 219.29. žinoma, iš lietuvių jie 
pageidavimas ir koresponden- surinko pi igų daug, bet kur tie 
tai paleistų darban savo plunk- ’ ‘ ................................
snas, tai skyrių galima turėti 
tankiau.

Draugai ir draugės, neįvardi
ju jūsų, visi po biskį rašykite į 
“Laisvės” Pittsburgho skyrių ir 
korespondencijas-raštus pasiųs
kite tiesiai į “Laisvę” apie 15 
dieną kiekvieno mėnesio. Pažy
mėkite, kad jūsų raštas būtų 
patalpintas į Pittsburgho sky
rių.

pinigai? Kodėl pinigai, aukauti 
dėl Lietuvos gyventojų, nuo ka
ro nukentėjusių, atskaitoj ne
įtraukti?

Daiktų rinkimui ir jų sutvar
kymui ir tt. per du metus iš
leista $106,375.03. BALF ofiso 
užlaikymui per du metus išleis
ta $58,100.51.

Tai gražios “patrijotų” išlai- 
■ dos. Dėl tų išlaidų gerai ir Lie- 

* * + j tuvą “mylėti.” Na, o kur jie ki-
v , .x , . , |tus pinįgus padėjo, gal pasiun-

Grazu butų, kad Pittsbuigho Lietuvon? Nereiks tu baiku. 
ir apylinkės pažangesni' biznie-| K t(, visu pinig jje‘ sakos‘i( 
riai turėtų sudarę savo koium-: )(ad vaikl| prieglauaoms Lietu. 
ną ir Pittsburgho skyriuj gar-;voje jie išleido $23,000.00. Iš 

1‘ visos tos sumos, iš visų tų aukų 
o skyrius būtų pa- fiyjclešimt trys tūkstančiai 

Lietuvos vaikučiams! Bet “di
deliems vaikučiams,” su Hitle
rio armija pabėgusiems iš Lie
tuvos, jie išleido šimtus tūks
tančių dolerių į įvairius pasau
lio kraštus. '

sintųsi. Pasigarsinimo lėšos vi 
sai mažos, 
gražintas. 

♦ * *
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo organizacijoj geriausi 
mūsų jaunuoliai veikėjai yra 
šie: Pittsburghe, Albertas Mi- 
keška; McKees Rocks, St. Pau
lauskas;* Wilmerding, % jaunas 
Matakas ir kiti. Rodos Pitts
burghe jaunuoliai galėtų turėti 
gerą organizuotą veikimą. 
Svarbu turėti gėri jaunuolių or
ganizatoriai jaunuoliai, bet dar gų apie $51)000. 
geresni organizatoriai, tai jau-1 Washingtone Lietuvos iždą ir- 
nuolių tėvai, kurie pradeda or- gi baigia tuštint. Tai ot kaip tie 
ganizuoti nuo savo šeimos ir žmonės tarnauja Lietuvai. Ir 
{traukia j veikimą savo jaunųo- vis dar daugiau pinigų jie nori 
liūs. Tėvai, turėdami savo jau- nuo tavęs, lietuvi. J. Kantrybė.

* *
LAIC, kuris rankioja visokius 

bjaurius šmeižtus prieš Lietu
vą, savo ofiso užlaikymui, kaip 
girdėt, išleido supukautų pini- 

apie $51)000. žadeikis

Pittsburghe tarybininkai se
niau savo “masiniuose” susi
rinkimuose dėdavo dolerius 
“Lietuvos atpirkimui.” Dabar 
pradėjo tiktai dėti prižadus, 
kad tuos dolerius “duos.” At
rodo, kad į trumpą laiką gė- 
dysis ir gailėsis, kad taip leng
vai save ir kitus apgaudinė
jo. . .

Gabaliauskas ir tik sudėjo
laiškus ir pagerbimui savo bo- pinigus renka, bet Lietuvos gy- “pi-ižadą” paaukoti keletą do-

A ^.11 1 J X .* X«i«/-i z-v /vzil I-v zn4- « *? a/1m1 t ' *" i

Sekantis apskr. suvažiavi
mas turės vėl įvykti South Si- 
dėj, nes kitos kuopos atsisakė 
priimti.

Skaitant Tėvynėj SLA gyve
nimo 60 metų sukaktuves, ma
tai, kokia tenai dvasinė sunku
ma jaučiasi. Nors visi save ra
mina, kad ateityje Susivieniji
mas bus'“tvirtas,” bet visi jau
čia ir žino, kad dabar SLA yra 
bėdoj. Tai vis rezultatai prasto 
gaspadoriavimo Susivienijime 
ir nesiskaitymas su nariu va
lia! V. B.

ATSIMINIMAI APIE LIETUVĄ
Iš tikrųjų, vieton sveikatos, 

pasikalbėsime, šį-kaH apie. Po
nus, Valstiečius, Šinkorius ir 
kitokius.

Vakaruose nuo Maskvijos, 
nuo senų-senoyės, guli dideli že
mės plotai: Lenkija, Gudija, 
Ukraina ir Lietuva; nuo senų- 
senovės, sulig viduramžiškos 
tradicijos, tie žemės plotai pri
gulėjo daugumoj ponam-bajo- 
ram ir bažnyčiom. Valstiečiai 
už pastogę, sklypą, duoną ir 
skatikus, prakaitavo storakak- 
liam. Ponai rungtyniavosi, kad 
daugiau pajėgtų išspaust pra
kaito iš vargdienių, kad rie
biau pajėgtų gyventi. Paryžiun 
jie važiuodavo ne dėl mokslo, 
bet dėl bąliavonės. Vargdienių 
būklė buvo jiems svetima.

Visgi vieną dalyką " ponai iš
moko Paryžiuj: bonka svaigalų 
daugiau kainuoja, negu maišas 
grūdų.

Sugrįžo ponai namo ir pra
dėjo bravorus (distileries) sta
tyti ir svaigalus virti.

• Ponų fanaberijai nepatiko 
tuos svaigalus patiems pardsfVi- 
nėti, o valstiečiais nepasitikėjo, 
taigi prisiviliojo beturčius ir 
bežemius žydus jų svaigalus 
valstiečiams pardavinėti. Ponai 
krovėsi turtus, o žydai turėjo 
duonos. *

Virš du šimtmečiu, maž-daug, 
tas pats parėdkas tęsėsi, užtek
tinai buvo laiko sukurti tradi
cinę valstiečio neapykantą prieš 
žydą-šinkorių: ponų už stal
čiaus valstietis nematė.,

Proboščėliai daug nuo po
nų neatsiliko: krovėsi petragra- 
šių, o kad daugiau jų būtų, pa
kylomis žydams juos perdbo- 

, davo, kad is valstiečių procentų

so, Anglijos valdžios žymaus 
šulo, William Pitt, tą vietą už- 
vardijo “Pittsburgh.” Vėliau,: pinigus nesiunčia į 
toje vietoje įsisteigė kaimas, i Vietoj gelbėti Lietuvos 
Su. pritarimu George Wash- tojus, nuo 1 
ington, tikrai Pittsburghas bu-! jie kursto prieš dabartinę Lie-| S]- 
vo įsteigtas 1774 m. Įkorporuo- 
tas kaip miestas buvo 1816 me
tais.

Apie Pittsburgh’ą, jo, išsivys
tymą, praeities ir dabartines) Lietuvą, 
kovas darbo klasės už pragyve-) ventoius 
nimą, lietuvišką buvusį ir da-r 
bartinį veikimą ir tt., yra labai 
daug kas rašyti. Aš tik biskį 
paliesiu dabartinį lietuvių gyve
nimą. Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių kolonijos plačios. Lietu
vių yra pusėtinai daug. Atei
viai iš Lietuvos, kaip visur, taip 
ir pas .mus, jau apsenę. Biskį 
apsenęs ir visas lietuviškas vei
kimas, ne taip, kaip pirmiau 
kad buvo.

Kaip po Pirmo, Pasaulinio 
Karo, taip dabar, mes, Pitts
burgho apylinkės lietuviai, labai 
ųžjaučiam savo senai tėvynei 
Lietuvai, nuteriotai karo aud
ros. Po pirmojo karo, vadovy
bėj ultra-patrijotų, vardan Lie
tuvos, iš lietuvių buvo kaulina
mi pinigai visokiais būdais. 
Buvo parduota lietuviams įvai
rių lietuviškų akcijų-šėrų už 
šimtus tūkstančių dolerių. Buvo 
steigiamos visokios bendrovė^, 
bankai ir net lietuviškas laivy
nas. Geros širdies žmonės tikė
jo tiems sukčiams ir pražudė 
savo sunkiai uždirbtus dolerius,

ventojų negelbsti? ^U0S|lerių dėl suvargusių tarybinin.4
pinigus arba reikmenis^ už tuos ^ nobūtų geriau, kad

j p. Gabaliauskas išpildytų tą
■ savo “prižadą.” kur yra pri-

i “gar-
. I šią” knygą ir tos knygos išlei- 

Jie įsisteigia kokį taij^jmuj meškeriojo dolerius.
Amer. Informacijų j ]^uo į0 prj^ado jau praėjo ke- 

ir jūsų pinigais, už-)]j metai.
i veltėdžius, šmeižia 
šmeižia Lietuvos gy- 

išmislydami visokius 
melus, visokias nesąmones. 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai, jūs ir aš, mes norime de-| 
mokratinės Lietuvos, mos norimi 
gražesnės ir laimingesnės Lie-) 
tuvos. Kaip dabar mūsų tauta, 
kaip dabar mūsų broliai ir se
serys gyvena Lietuvoj, ar žen-) 
gia į laimingesnį gyvenimą, j 
laimingesnę ateitį, jūs galit su
žinot iš pranešimų, iš žinių, ku
rios ateina tiesioginiai iš Lietu- 

kurias perduoda
Lietuvoj mūsų nj0 vjP^os jr kaip kurių buvo 

broliai ir sesę-( jang-aj išdaužyti, namai iš- 
žinias, tiesiogi-; bombarduoti ir sudeginti. Da- 
Liotuvos dabar, |)ar jau vra areštuOta keletas 

dienraščiai Vii-, avį unijos darbininkų, pas 
.... ....... > buvo rasta įrankiai 
naikinimo namų . . .

Prastas toksai kovos įran
kis, bet dar prastesnis, kad 
jau darbininkas prieš darbi-

Tokios ko
vos pasekmės gali būti liūd
nos dėl pačių unijos darbinin-

Lietuvą ? ■ 
gyven- ■ 

karo nukentėjusius, jĮ žadėjęs išleisti kokią tai

tu va.
‘'Lietu v iii 
Centrą,” 
laikydami

i Jau du mėnesiai praėjo, 
, kaip eina kova tarpe Pittsbur- 
i gho bravarų darbininkų. Tų 
j bravarų alaus išvežiotojai pri- 
1 klauso prie AF of L, o viduje 
j dirbanti darbininkai priklau- 
| so prie CIO, arba prie nepri
klausomos unijos. AFL unijos 
darbininkai užsimanė išvary

kit) laukan kitų unijų darbinin- 
ijkus iš bravarų, atsisakydami 

į nuo išvežimo alaus, (paskelb
dami streiką). Alų patys sa- 
i liunčikai vežasi dabar, bet už 
tai yra pikietuojamos jų biz-

Vil-|AFL. i 
Užsirašykite: kuriuos

vos, iš žinių, 
mums pasilikę 
giminės, mūsų 
rys. Teisingas 
nias žinias iš 
plačiai talpina
nis” ir “Laisvė, 
ir raginkite, kad jūsų draugai, 
jūsų pažįstami užsirašytų “Lai
svę” ar “Vilnį.’ 
čius skaitydami 
daug sužinosite

Tuos dienraš- 
atydžiai, jūs 

apie Lietuvą,
apie Lietuvos skubų atsibuda- kovoja. . .
vojimą iš karo griuvėsių.

“Laisvės” kaina metams 
$6.50, “Vilnies” kaina metams j 
$6.00. J. Miliauskas.

“LIETUVIU ŽINIOS” IR LMD
Nors biskį reik parašyti, 

kaip čia minėtas laikraštukas 
vis bando kandžioti, puldinėti, 
kvailai išgalvotas žinias skleis
ti, siundyti lietuvius prieš lie
tuvius. Dėlei rinkimų Lietuvių 
Mokslo Draugijos valdybos ant 
1947 m. “Lietuvių žinios” rašo 
ilgą straipsnį, pirmam puslapy, 
šūkauja, džiaugiasi, kaip tas 
durnius geležėlę radęs, kad, ot, 
“Stalino bernai” pralaimėjo 
L. M. D. Iš kur atsirado tie 
“Stalino bernai,” kaip jie galė
jo įsiveržti į draugijos namą, į 
draugijos svetainę, kad net 
draugijos susirinkime dalyvavo 
ir “L. ž.” vaiskas net vainą 
prieš juos turėjo? Tai vis ta 
“L. ž.” redaktorių ir jų bendra
darbių įsivaizduota baimė. 
Jiems Stalinas ir “Stalino ber
nai” vaidinasi visur, net jų ne

gauti: kunigėlį giria už maldas, 
o žydą keikia už nuošimčius.

Atėjo Smetonos gadynė: 
daugiau privilegijų ponam, dau
giau privilegijų kunigam, bet 
ką gi su valstiečiais daryti, jie 
riksmą kelia, o kalėjimų neuž
tenka. Ir dasimislijo Smetona: 
lai jauni valstiečiai šinkoriauja 
ir prekiauja, o žydus mes, iš- 
palengvo į žemės gilumą suva- 
rysim.

Taigi, žydus pradėjo į žemę dakcijos kampuose gali Stalino 
varyti Lietuvoj ne pavasarį į ir “Stalino bernų” dvasia pasi- 
1941 m., bet jau 1930.

1933 metais Hitlerio Prūsi
joj dar buvo 20 žydų-notarų, bet 
nei vieno Lietuvoj.

Hitlerio Streicheris įkūrė Vo
kietijoj Niurenbergo (prieš žy
dus) įstatymus 1939-tais met:

Smetonos šilingas iškepė Lie
tuvoj panašius įstatymus 1933 
metais (žydai, pagal juos, galė
jo įsigyti žemės tik kapinėms).

1940 metais Pittsburghan at
vyko iš Lietuyos per Vokietiją 
atbėgęs vienas iš verslininkų— 
gengės vedėjas. Jis papasakojo 
specialiai jam paruoštam susi
rinkime, tarp kit ko, apie tuo
metinį “Maušukų” šinkavimą 
Lietuvoj.,

Net Pittsburgho ‘radiušnin- 
kui’ nesmagu pasidarė išgirdus 
tokį melą; bet klebonas išklau
sė, ir gal pagalvojo: si non e 
vero e ben trovato (nors ir me
las, bet gražiai papasakotas), 
ir jis paskyrė tą melagį savo 
laikraštėlio vedėju. ‘

Laikui praslinkus, užkimo to 
ex-verslininko melų dūda, jau 
nebeveda Įaikra'štėlį, bet, girdė
ti, kur nors aplink Pittsburgh^ 
mėsininkauja arba šinkbriau- 
ja... Good, luck!. K.

‘ ’ “Stalino bernų” dvasia pasi
rodyt. įNa, ir koki jie dabar di
deli ritieriai, tą vainą laimėję, 
didesnį Už Donkišotą, kuris vė
jinį malūną nugalėjo. Taigi, ot, 
tie jų reporteriai ir darbo daug 
turėjo, kol visą tą vainą apra
šė. O tas jau “teknikas” ir re
daktorius, kol saviškai aptašė 
tą vainos istoriją, tai daug 
gurkšnių turėjo nuryti.

Bet dabar pažiūrėkime, kas 
ištikrųjų buvo L.M.D. prieš- 
metiniam susirinkime 8 d. gruo
džio. Minėtas L.M.D. susirinki
mas buvo gražus, didelis ir 
tvarkingas. Draugijos pirmi
ninkas J^ Pociūnas, pažangus, 
rimtas žmogus, susirinkimą ge
rai vedė. Viskas buvo tvarkoj, 
jokios agitacijos ir jokios vai
nos nebuvo.

Priėjus prie draugijos valdy
bos rinkimų, į draugijos pirmi
ninko utėdą kandidatais buvo 
K. Kregždė, buvęs draugijos 
pirmininku 1945 m. Tai geras 
ir rimtas žmogus. Antras kan
didatas, Jonas Katella, jaunas, 
geras vyrukas. Seni L.M.D. na
riai ir visi kiti pažangesni lie
tusiai seniai prnšo jaunuolių,
kad eitų į draugijas ir pavaduo- pinigai.

Grigaitis su Tysliava pra- 
j dėjo peštis už išeikvotus $51,-« 
1000, kurio buvo surinkti nuo 
j Amerikos lietuvių per tarybi- 
i ninkus dėl “nupirkimo Lietu- 
i vos.” Dabar tos Lietuvos ne-

, bot Grigaičio-Šimu- 
čio kompanija tuos dolerius

į suvalgė. Matomai, Tysliava 
balsavo, tikėdami iš jo, kad jis nebuvo pakviestas ant tų ska- 
dirbs ir tvarkys draugiją sulyg!nių pietų. o kas svarbiausia, 
geriausio savo supratimo. Tai irlkad dabar Grigaitis-šimutis ir 
gerai.

Dėlei iždininko urėdo buvo 
du kandidatai, J. Virbickas ir 
A. Pipiras. Nors jie skirtingų 
politinių pažiūrų, bet kaipo 
ypatos, kaipo teisingi žmonės, 
yra patikimi abudu.

A. Pipiras daug dirbo L.M. 
D. ,ir J. Virbickas daug dirbo. 
Abiejų atlikti darbai draugijoj 
yra geri, ot, už tai ir balsavo: 
už Pipirą 63, už Virbicką 71 
balsas. Virbickas 8-nių balsų 
didžiuma laimėjo.

Na, o kaip su J. Mikeška? J. 
Mikeška pažangus žmogus, jis 
prie “L. ž.” vaisko visai nepri
klauso, bet jis gavo 115 balsų 
į direktorius. Tai daugiausia 
■balsų už visus kitus šiuose rin
kimuose kandidatus. Na,„ ir tuo 
vaduojantis, ar būtų gražu rėk
ti, kad “L. ž.” armija pralaimė
jo? Juk čia ne “L. ž.” ir ne gydytojų dalyvavo 1’ 
Stalino reikalas, čia buvo rinki-'me respublikiniame ligoninių 
mas L.M.D. valdybos ir 
balsavo, kaip kurie 
suprato.

tų senesnius, dirbtų ir plačiau 
susipažintų su lietuvišku dar-| nUpirko, 
bininkišku judėjimu. Ot, už jau-' 
na Katellą didžiuma narių ir

kompanija užsimanė surinkti 
net $250,000 dėl tos pačios sa
vo naudos... O Tysliavos vis 
į talką nepasikviečia. . . To
dėl dabar Tysliava ir prausia 
Grigaitį.

Ko Amerikos visuomenė ga
lėtų pasimokinti iš tų dviejų 
gaidžių peštynės, tai neduoti 
savęs išnaudoti ir ant juokų 
statyti. Net ir aklas gali jau 
matyti, kaip begėdiškai ir ap- 
gavingu būdu yra meškerio
jami doleriai iš Amerikos lie
tuvių per visokius apgavikus!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pasitarimas
VILNIUS. — Apie 70 ligo

ninių direktorių ir vyresniųjų 
pirma j a-

nariai darbuotojų pasitarime. Prane- 
norėjo irŠimą “Apie stacionarinės pa

galbos išvystymo penkmečio 
. . . . , .! planą” padarė LTSR Sveika- Na, ir kas čia tokio, kad vie- • / 1 . ..’ , , .. r tos Apsaugos Ministerijos gy-no ar kito draugijos nario poli- . ... , , . . x•.. . . .... . . i . .. , .1 dymo ištaigu valdybos virši-tinis įsitikinimas skirtingas, bet : . T .. . .. . ... . . .lunkas Levinas.jei jie yra gerais ir teisingais,;

tai jų negalima pravardžiuoti,! Pasitarimo dalyviai išklausė 
negražu taip rdaryti. Rimti laik-' eilę paskaitų Ynokslinėmis te- 
raščiai ir geri žmonės tuo neuž- momis — apie kraujo trans- 
siima. Bet iš tų žmonių, kurie, fūzijos atlikimą ligoninėje, 
yra susispietę apie “L. ž.”, vis- (kovą su vėžio liga ir t.t. Buvo 
ko galima laukti. Šią dieną jie,taip pat pademonstruoti moks- 
puola, pravaržiuoja Kregždę, 
Pipirą^ ir kitus, rytoj gal puls 
Katellą, Kazla.uską ar ką kitą.

Nuo save aš patariu “L. Ž.” 
redakcijai, nekišti savo juodo, 
purvino snapo į L. M. D., bet 
rūpintis išleisti xtą pažadėtą 
knygą su atvaizdais visų Pitts
burgho ir Apylinkės lietuvių ka
reivių, dėl 
dais buvo

kurtos visokiais bū- 
viliojami iš žmonių 
Buvęs Susirinkime.

liniai filmai.
Įvykusiame atvirame LTSR 

Sveik atos Apsaugos Minis
terijos Kolegijos posėdyje bu
vo išklausyta Vilniaus Raudo
nojo Kryžiaus ligoninės direk
toriaus Katiliaus atskaita.

Baigiamąjį pranešimą pasi
tarime padarė LTSR Sveikatos 
Apsaugos Ministras profeso
rius S. Banaitis.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
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Daug vietos ir kambariukų 
visokių. Sienos ištapytos 
drąsiais sienovaizdžiais. Vis 
darbininkai e n e rgingais 
veidais, būriais, artelėmis 
visokius varo darbus. Su
ka, valdo mašinas, sodina 
daržus, raško slyvas, krau
na į skalines, į kraiteles, 
kerta, pieloja medžius, 
plukdo upeliais, krauna ger
vėmis didžiulius pakus i

Nnėjom abu. Maniškė ve
lijo palūkėt. Didžiulis mūri
nis namas, bent ant kelių 
gyvenimų, su keltuvais, su 
visais galais. Įspūdingas pa
statas, ir iš oro ir iš vidaus. 
Už važiavom keltu, regis, 
ant trečio ar ant ketvirto 
aukšto, Įeinam i dideli, švie- 
su kambarį. Vienam gale 
stūkso masiškas rašomasis 
stalas, kitam gale kitas. Ka
rosienė pradėjo vartyt laik- 

laivą, — čia sunkvežimiai, raščių. brošiūrų, laiškų krū- 
čia traukinys, čia raštinės 
skaičiavimu mašinukės...

Per patį vidurį eina kel
tuvas. Užkėlė mus viršun ir 
dar turėjom aukščiau pali- 
pet įvajais laiptais, kol pa
siekėm tėmijimo kambarį. 
Žmonių čia visur pilna. 
Nuolatiniai didžiuliai langai 
aklinai uždaryti, o vis dėlto 
girdi vėjo staugimą ir aš
trią, šaltą jo srovę, kai jis 
vietomis gauna kur prasi
mušt į vidų. Bokštas esąs, 
j’odos, 220 pėdų aukščio, o 
dar jis stovi ant kalno, tai 
iš viso susidaro gal ir tris
kart tiek virš jūros lygio.

Ir kaip aiškiai iš čia ma
tyt visas didmiestis! Gat- 
viukės atrodo, kaip siauru
čiai takeliai tarp eilėmis su
statytų dėžių ir dėžučių. Po 
blizgančią jūrą juda tamsūs 
taškai: tai laivai ir žvejų 
laivės. Ir tas didisai tiltas 
taip gražiai boluoja ant iš
keltų stulpų, o abiem jo Šo
nais tarytum karolių juos-

balti taškeliai, — tai elekt
rinių lempų globai. Ir dabar 
miestas atrodo čia visas' 
krūvoj, sukrautas ant kau- 
prėto pusiausalio.

Nusileidom žemyn laip
tais, paskui keltuvu — ir 
vėl laukė ant vėjo. Ir čia 
daugybė tėmytojų, 
statyta automobilių 
ištisos eilės.

Važiuodami namo, apsis
tojom ant vienos gatvės. 
Draugė Karosienė sakė, ji 
norinti užbėgt į savo unijos 
raštinę, pažiūrėt laiškų, 
pranešimų. — Tai jūsų dar
bo vieta? CIO raštinė? įdo
mu ir man pažiūrėt.

ir išnyksta viduj... “Palai
minti ubagai dvasios...”

— Na, tai gal ir eisim. 
Reikės užvažiuot į mėsiny- 
čią, kur Karosas dirba, tai 
ir jį parsivešim namo, o jis 
žadėjo pasirūpint antį... — 
Antį? Betgi ir fantazija ir 
prašmatnumas...

dabarVažiuojam. Jau 
važiuot dar sunkiau, ‘ mat, 
darbininkai grįžta iš darbo. 
Prasimušt sunku tarp susi
grūdusių vežimų. Mikli or-va. Aš žiūriu pro langą.

Stačiai priešais, anam šone ‘ ganizatorė — mikli ir vai- 
gatvės, didelė bažnyčia. Tai ruotoja, prityręs kapitonas, 
saugioj vietoj, juokom, pa- Saugiai mus išlaviravo iš to 
šaipiai pamąsčiau sau. stovi! triukšmingo šurmulio. Su 
šitas rūmas... Patogi ka dieu, šiam kartui, švento 

šitokia, bra, štai' Pranciškaus miesteli. Rytoj 
laciai išsikėtojus i vakare jau išvažiuoju, bet 
isais kryžiais. stŲ ne iš čia: iš arčiau — iš 
stovylomis ir sujOklando stoties.

Dar kartą pasigrožėjau 
tuo didžiuliu tiltu, prava
žiavom ir Oklando plačiai 

kios šventybės negi tau kas išmėtytus plotus ir susto- 
eis ir taip* sau, stačiokiškai,: jom nuošaliai, ties medine 

lentų tvora. Paskersai gat
ves gunkso j o gramozdiš
kas raudoni] plytų rūmas.

mvnv<te

mais ir dzinguliuku dzingu
liukais. Oho! Akivaizdoj to-

be niekur nieko, “zlast 
kokią šitam rūmui iškirs 
O draugė Karosienė, įeicl:
ma, paaiškino, kad visas ši- Karosienė išlipo ir greit iš- ’ 
tas didžiulis rūmas yra vy-1 nyko to rūmo viduj. Už ke- 
riausioji CIO būstinė, čia lių minučių jau čia jiedu a-! 
visokių tos darbo organiza- budu. Karosas dabar 
ciios skvriu centrinės rasti-
nes.

— O kieno anas kitas sta 
ilas? —- Tai mano padėjė
jas. šios raštinės darbinin- 

: kės, — atsakė organizatorė 
Karosienė: — labai gera 
darbuotoja. Jei manes kar
tais čia nėra, tai ii man 
lefonu praneša, jei atsii 
da kas skubaus ar s'

1 baus.
Karosienė dar ir telefonu 

susisiekė, gavo kokių pra
nešimų, pažymėjo paišeliu

te- 
m- 
ar-

Dėkit, dėki, mielasai, ta i- 
stabų tenoru karalių. Tra
giška, širdį verianti pajaco 
arija, iš Leonkavalo “I Pa- 
gliacci”. Tiek kartų girdėta 
pačio Karuzo išpildyme Me
tropoli tinė j Operoj. Stačiai 
šiurpulingas dalykas!...Taip 
tave ir nubloškia visa! v-

—• Gal Kenstavičienės ir 
Abekienės duetą? — Ar yra 
jų padarytos plokštelės?. 
Pleškinkit tuojau. Dainuo
ja, kaip gyvos. Tik užsi
merk, ir matai jas abidvi, 
mūsų mylimas dainininkes, 
išliejant gėlingas savo gai
das. Kaip suderinti skudu
čiai, krūvon susilieję, skam
ba, virba gražūs lavinti bal-' 
sai.

Kas sekamas? — O. ten 
jum ir galo nebus: vakarie
nė laukia. — Dėkui, drauge 
Karosiene, tiek jums vargo 
dėl mūsų, tiek ealvosukio, 
tiek keblumų...

Bet Karosienė energingai 
mostelėjo ranka, — tai nie-

rugpiūčio 13 d. — Gal kur 
norėtumėt pervažiuot? — 
Ne, labai gražiai dėkui, jau 
aš vely apie namus.
daug turiu skaitymo, 
sulikviduoti štai šitą 
vių ir Vilnių pluoštą.

Tai man mieloji šeiminin
kė padarė jaukią vietelę so
dely. Aš sau skaičiau, o 
maniškė su šeimininke vis 
apie gėles, daržoves, apie 
medelius. Puiki idilija! Taip 
dienelė ir perėjo ramiai. Su- 
sikraustėm vėl tuos mūsų 
lagaminus: bus dabar ir vėl 
man su jais darbo. Trys die
nos, trys naktys ligi pasiek
sime Čikagą. Ten staptelsi- 

!me trejetą dienų, o paskui 
Hr vėl traukinys iki pat ga-

turiu

Vakarop jau ir važiuo
jam visi keturi į Oklando 

l stoti. O čia jau esama pri- 
i buvusių mūsų išleist ir at- 
I sisveikint abiejų Mugianių 
ir jų priglausto mano para
pijiečio iš Lietuvos nuo Jū
žintų draugo M.

Iki traukiniui dar vraDar baigiant vakarienę, 
atvyko keletas vietos drau
gų, kad dar kartą atsiveiki- 
nus ir gal ko pasiteiravus, civiliškai. 
Paskui pasiskaitymai, po- nė ir Mugianienė, da 
kalbiai — ir paskutinė nak- 

; telė, šiam karteliui.
Išaušo antradienio rvtas,

sėdo, 
vairuot. Tai jau ir namie.! 
Kaip ir visuomet, labai en- i 
tuziastiškai mus visus suti
ko ištikimas namų sargas, 
nulėpausis, liūdnaakis me
džioklinis šuva. Unkščia jis, 
šokinėja,* drėgnu snukiui 
tau baksnoja, urmingai pa- j 
reikšdamas savo džiugesį... i 
čiučiukas, ciucjka, geras, 
geras, — glostai jam gud-

Šeimininkė rengė vaka
rienę. O man vis rūpėjo 
truputį pasižiūrėt to čia su
krauto muzikos lobio. Di-

ir vėl ėmė laiškus žiūrinėt. džiulis gražus radijo imtu- 
ir pri- As vėl pro langą. Nors šio-. vas talpina ir modernišką 

kia diena, pirmadienis, bet j automatinį gramafoną, o jo 
ir tai atsiranda pamaldžių viduj sklandžiai suguldyti 
žmonelių, kurie savo protelį I svarūs albumai/ Pavarčiau 
metafizikos ūkais tramdo : vieną, kitą, trečią, o jų ten 
ir slopina. \a gi atnyrma. gal bent dešimt. — Kokią 

krepšeliu taba- čia dabar plokštelę?... Vis 
kokiamarkatna i atrodo tokios patrauklios, 

■ taip skoningai surankio- 
i tos, sudėstytos, rūpestingai 
i sužymėtos. Matyt, Karosai- 
' tės būta geros muzikos mė
gėjos. Čia radijas, gramafo- 
nas, krūva ne bet kokių, bet: 
pačių rinktinių plokštelių,' 
čia fortepijonas... Į 

Karosas ką ten atkabino,; 
pakrutino radijo vidurius,:

luodama, J
moterėlė, šlepsi akmeniniais 
laiptais, atsidaro sunkias 
didžiąsias bažnyčios duris 

*• V

HARTFORD. CONN

FILMĄ 
IŠ LIETUVOS

Pamatykite Kaip Lietuva Atrodo po

Svarbi dokumenfališka Filmą, neseniai panešta 
iš Tarybų Lietuvos bu< rodoma—

SEKMADIENI

Gruodžio 29 Dec.. 1946
Lietuviij Kliubo Salėje

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

Įžanga 5Oc. Vaikams lik pusė kainos. (Įskaitant taksus).

Gerbiami lietuviai ir lie- ? •
tuvaitės! Prašome nepralei- 
sti šios progos. Pamatykite IbMp
kaip dabar atrodo mūsų so- 
na tėvynė. Pamatykite, kaip 
Amerikos prisius-
tos dovanos dalinamos dėl 

ki-

i> Lietuvos.

je apylinkėje nėra niekas ' * ' '
pirmiau parodęs. Jurgis Klimas

Filmininkas GEORGE KLIMAS iš Brooklyn, N. Y., pa
garsėjęs filmų rodytoja* pirmu kartu pasirodys su savo fil- . 
momis Hartforde. Taigi, nei vienas nepraleiskite šios pro
gos. Visi atsilankykite į Lietuvių Kliubo salę gruodžio 29 d.

—Vzkviccta Lu tanai J’ay<dt>on. Teik. Kom.t Hani fordo s/;..

Tai pusgirčio vienuolio kun
kuliuojanti arija iš Musorg-1 
skio operos “Borisas Godu- 

j novas.” Štai kur balsas, štai i 
j kuf‘ gyvas artistas! Kiek-! 
viena intonacija gyva, kiek-; 

• vienas niuansas ką tau sa-! 
1 vinįai pasako, meistriškai 
pavaizduoja!

O štai Šaliapinas traukia 
“Dubinušką” — vėzdelį. Ir 

: kaip jis traukia! Kiek čia 
! patoso perduoda tau jo 
i galingas, toks ryškus bal
sas ! Tas paskutinis dainos 
posmas skamba stačiai pra- 

; našiškai!
“Tak idi že vperiod, 
ty, velikij narod.” 
(Taigi ženki pirmyn, tu— 
didžioji liaudie...)
Et, tik to laiko nėr, o tai 

klausytum, visas apsalęs, ir 
įkvėpimą gaudytum...Ką da
bar? Nagi raudonosios ar
mijos skambiabalsių įdai
nuotą: “Ei, poliuško, polė” 
(Ei laukas, laukelis). Irgi 
balseliai tu mūsų staliniškiu 
sakalėlių baltųjų! Net jun
ti, kaip tau smilkinyse krau- 
jukas dūzgia, ir krūtinėj 
darosi oringa....

— Gal šitą Karuzo plok-
Turite ir Karuzo?

S th 
W MM

PLY

Waterbury, Conn.
CIO Rengiasi Kovai prieš 

“Sales Tax”
Connecticut valstijos/ CIO 

j unijų taryba paskelbė, kad 
Įvedama smarki kova prieš su- 
' manymą 
“sales tax.

sibūrę visi ant perono. Jau
dinanti atsisveikinimų aki
mirka!... Šiltai, širdingai, 
draugiškai atsisveikinom, 
persiskyrėm. Mudu su ma
niške jau vagone, o penke-i 
tas mūsiškių dar tebestovi | 
būrely. -manymą 1947 metais įvesti

— Sudieu, iki pasimaty-' “sales tax.” Toks sumanymas 
mo, mielos draugės ir drau- rengiamasi pravesti per vals- 
gai, — mojuojant palangėj i tijos seimelį ir padaryti įsta- 
rankom. Ten irgi mojuoja,; tymu, 
kol įsijudinęs traukinys bc- 
ceremoniškai nutraukia gi 
liai atmintin įsmigusį 
da...

Vakaravom neilgai, 
džiau dar ka skaityt, 
nelimpa. Įkaitintoj 
tuvėj mirguliuoja 
vaizdai... Vis labvn 
tam nuo Ramiojo, 
jo vandenyno, nuo to pake
rėto Kalifornijos

Vieto.j “sales tax” dėl padi
dinimo valstijos įplaukų, CIO 

' reikalauja, kad būtų aptak- 
suoti didelių įplaukų savinin
kai, fabrikantai, stambūs biz- 

B<?n- nieriai ir kiti kapitalistai. Dar
but j bo žmonėms iš algų ir taip jau 

vaiden- ;sunku pragyventi, kuomet vis
kas taip nesvietiškai pabran-

nutols
Didžio CIO taryba šį klausimą jau 

dabar iškėlė, kad visos dar
bo žmonių organizacijos turė- 
tŲ progą iš anksto pasiruošti 

. .• pf. 1 atmušti pasikėsinimą įvesti 
),4‘ “sales tax” Connecticut valsti

joje. Aiškus dalykas, kad jei
gu žmonės laiku pareikš savo 
nusistatymą prieš tąjį suma

li ashington. — Sakoma, nymą. tai valstijos seimelis ne- 
į prez. Trunianas reikalaus drįs pravesti “sales tax” įsta- 
palengvint bausmes vengti- tymo, 
šiem karines tarnybos.

ką tu žmogus padai 
eit gult!

(Bus (Jaugiau)

si septyni, pasikalbėjom bi-i 
1. Draugė Karosie-! 

įteikė j 
dovanų gerą knygą, trauki
ny pasiskaityt. Tai ii’ lau-! 
kiam ateinant traukinio, su- j RONKONKOMA

8684
TELEPHONE
STAGG 2-S043

Unijistas.

1/ MORE
Z0 MILEAGE

Other Passenger Tires
Have Only FOUR Plies

Here'i your solution to the fire short- 

•ge. Everything you get in other tires 
-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac

tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
sefety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money... 
this is it!

- The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

TIRES
Kreipkites tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3548

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

KONČIAUS MEDUS
* Bitininkas Končius atvežė didelį troką medauš. 

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

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

Jo

LAISVĖS ADM.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
*■ *

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

1AIATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
i

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Į Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laika, praleisti, pasiknksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Ear and Grill.“ nes žino, kad visados bus patcjnkinti.

zVTEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

> Telefonas EV. 4-8698 v

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilim*.

CHARLES J. ROMAN
(KAMANAI SKAS)

.... .. Laidotuvių 
Direktorius

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N, Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Fvplar 4110

iiiiMfiitilaMHUi—*
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CHICAGOS ŽINIOS
International Harvester Co. 

Per Akis Meluoja
Gruodžio 7 d. atsibuvo In

ternational Harvester Co. 
traktorių skyriaus CIO unijos 
lokalo 101 valdybos rinkimas. 
J valdybą išrinkti visi geri, 
progresyviai žmonės. Tokiai 
valdybai visi unijos nariai pa
sitikės, nes tie žmonės turi gi
lų supratimą apie unijinį judė
jimą, per 
veikę ir dabar veikia darbi
ninkiškam judėjime.

kad 
kad 
dar-

Mūsų unija paskelbė, 
reikalaus iš kompanijos, 
pakeltų mokesti visiems 
bininkams. Po to tuojaus kom
panija išsiuntinėjo laiškus vi

ešiems darbininkams, kuriuose 
' rašo, kad per praeitus tris 
' metus kompanija nepadarė 
' jokio pelno ir kad per tą lai
ką pakėlė darbininkams algas 

! 59 nuošimčiais, o> pragyveni- 
daugelį metų yra mas per tą laiką būk pakilo 

tik 45 nuošimčiais. Tai matote, 
kokie jie gabūs ekonomistai. 
Per akis meluoja, -žinoma, iš 
kapitalistų negalima tikėtis, 
kad jie teisybe rašytų tuose 
laiškuose savo darbininkams.

Kiek man teko kalbėtis su 
darbininkais apie tų laiškų

Smagu pažymėti, kad šita-' 
me lokale priklauso pusėtinai 
daug progresyvių lietuvių ir 
gerai veikia unijoj. Praeitam ■ 
streike progresyviai lietuviai 
gerai veikė streiko laiku; rin
ko maistą ir pinigus dėl strei-' teisingumą, visi išsireiškė, kad 
kieriu. Tokiu būdu lietuviai1 kompanija per akis meluoja. V V • • » t • • 1 • 1
įgijo gerą vardą tarp unijos 
narių.

:-----------------------------
Sūnus Tarpsta nuo šio 
Smetoningesnio Pieno

riau kovoti prieš unijas.
šita kompanija labai neap

kenčia unijos; visokiais būdais 
stengiasi , kaišioti koją prieš 
uniją. Mūsų unija trumpoje 
ateityje trauks kompaniją į 
aukščiausį šalies teismą už 
neužmokėjimą už 15 miliutų 
kiekvieną dieną per metus. 
Unijos advokatai surado įsta
tymą, kurį kompanija sulau
žė ir nusuko darbininkams po 
15 minutų į dieną per 5 me
tus. įstatymas sako, kad dar
bininkas turi gauti užmokėti 
už tą laiką, kurį sugaišta nu
eidamas nuo vartų į darbo vie
tą ir nuo darbo vietos grįžtant 
iki vartų. Tai unija surokavo, 
kad į abu galu einant į dar
bą ir išeinant iš darbo, ima 
15 minutę j dieną. Tai už ši
tą laiką kompanija nemokėjo, 
o turėjo mokėti.

Visi unijos nariai 
blankas tuom reikalu, 
b ai
ni ją 
lauš iš kompanijos, kad atmo
kėtu už nusuktą laika.

* ,. ‘...Tikras Unijistas.

Sako Mrs. Arthur Fink. 35 W. 92nd 
St., New York City: “Aš tikrai 
džiaugiuos pasirinkus Borden’s Gol
den Crest Pieną savo Richardui!

“Aš jį duodu jam nuo trijų mėne
sių amžiaus todėl, kad aš žinojau, 
jog tai smetoningesnis pienas, ir to
dėl, kad jis yra homogenized. Vai
kas vis tarpsta nuo jo ir dabar iš
geria po kvortą per dieną.“

Golden Crest Pienas 
genized greitesniam : 
Tai puikiausias iš viso Borden 
no. O jeigu Borden’s tai TURI 
geras!

; yra homo- 
suvirškinimui.

pie- 
būti

GOLDEN CRESI MILK
Vitamin D. • Homogenlxad

New Haven, Conn HELP W ANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SVARBU!
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų pasi

baigs su sausio 1-ma diena 1947 fnetų.
Vajininkai,' kurie veikia didžiojo New Yorko 

apylinkėje (Brooklyne, New Yorko mieste ir arti-, 
muose New Jersey valst. miestuose), turi atsiskai
tyti ne vėliau, kai 2 dieną sausio.

Vajininkai iš tolimesnių miestų turi išsiųsti pa
skutinius rezultatus ne vėliau, kaip 2 d. sausio, 1947.

Kurie dar negavote nė po vieną naują skaitytoją 
dienraščiui Laisvei, dar turite progos gauti, tik pa
siskubinkite.

Kurie dar neprisidėjo te prie sukėlimo savo dien- 
raščiuLbiudžeto 1947 metams, tuojau prisidėkite. Ne
belaukite, kad kas jūs paprašytų, siųskite patys ir 
siųskite tuojau.

Šios paskutinės dienos mūsų vajaus yra pačios 
nulemiamosios dienos kontestantams ir pačiam dien
raščiui. Aišku, jog ir šiemet kaip ir kitais metais, 
kai kurie vajininkai turi ką nors rankovėje. Pasku
tiniuose vajaus rezultatuose gali būt žymių pasikei
timų kontestantų pozicijose.

Mes patariame visiems kontestantams perdaug 
nepasitikėti,'kad jūs jau aukštai stovite ir niekas jū
sų iš tos pozicijos neišmuš. Geriau dar sunkiai padir
bėkite šiomis paskutinėmis dienomis — užsitikrini- 
mui savo pozicijos.

Laisvės Adm.

Gražus Sukaktuvių 
Parengimas

Sekmadienį, gruodžio 8 
Lietuvių svetainėje, draugams 
13. ir B. Medeliams buvo su
rengta jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Iš kalno 
galima buvo pasakyti, kad šis 
sukakties parengimas bus gra
žus ir pavyzdingas, taip ir 
buvo. Buvo gera muzika, o 
dar geresnės rengėjos, gerai 
patyrusios gaspadinės: S. Abe- 
si^nė, E. Rudminienė ir A. Mi- 
lauskienė. Pirmininkavo J. 
Aleksa.

d.,

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Gera Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS 

PENSIJOS PLANAS 
MEDIKAMS APRŪPINIMAS 
POMIRTINES APDRAUDA 
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS 

NELAIMŪS IR SVEIKATOS APDRAUDA ’ 
ŠIFTU MOKESTIES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMH) CO.
Warner’s Plant

Linden, N. J
Public Service 34 Rusas Nuo EI iz. ube th 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės į Kompanijos 
Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

Abudu Medeliai yra pažan
gūs žmonės, priklauso prie vi
sos eilės pažangių ir darbi
ninkiškų draugijų. Medeliai 
užaugino sūnų ir dukterį ir 
abudu jau yra vedę. Parengi
me dalyvavo jų giminės ir vi
sa eilė draugių ir draugų.

Pirmin. J. Aleksa pakvie
tė visą eilę draugų ir draugių 
pakalbėti. Jie visi linkėjo 
draugams Medeliams laimin
go gyvenimo. Pirmininkas pri
davė gražias sidabrines dova
nas nuo draugų ir nuo sūnaus 
ir žentu, už ką draugai Mede
liai širdingai visiems pad ūka
vo j o. *

Buvo parinkta aukų nuo ka- i 
ro nukentėjusioms Lietuvos j 
žmonėms. Aukavo .sekančiai:’

Mrs. ir Mr. Medeliai $10.
Po $2: J. Paleckas. Mrs. 

Bučionis, J. Rudman ir J. Kal
vaitis.

Po vieną dolerį aukojo: 
A. šoliunienė, J. Struzas, ! 
J. Rudman, J. Casper, - A. I 
Caspar, Mrs. Liuvy, J. Jako- i 
viekas. K. Dosinas, L. Medley, . 
Mr. Graston, Bruno Medley, 
J. Muštauskas, Dedi Medelis, 
Mrs. Sadauskienė, B. Vikšrie- 
nė, F. Aleksa, A. M. Veluckas, 
Mrs. Liniavičienė, J. Valas, V. į
Žolynas, J. Didjun, S. Alksie-; 4žio 31 d., po 318 Broadway, Kliube. 
nė, A. Miller ir J. Tumosa. ^±ame visus dll|J'vauti' scnus lr .jūrinius,

Smulkių surinkta 65c. Viso karienės 
nimų.

(294)

, Tai da- 
kom pa

ir reika-
Visi darbininkai šios kompa
nijos gerai žino, kad ji per 
tuos tris metus pasidarė milži
niškus pelnus. Pavyzdžiui, 
kur kompanija gavo tuos mili
jonus dolerių pirkti ir statyti , 
naujas dirbtuves? Vieną dide-j 
'ę išdirbystę nupirko iš vai-i 1“ " " “ t tvnlMJej IVA<1 Go
džios Chicagoje, o kitą milži- 1 
lišką išdirbystę pasistatė pie- i 

•: inėse 
dirbs 
Dabar 
išdirba čionai, 
ii 
tuvę ir pavasarį pradės pilnu 
’aru dirbti tenai tuos trakto- 
ius. Matyt, kompanija tikisi

• anai gauti pigesnius darbinin- 
o antra, jie gerai žino, 
pietinėse valstijose visuo- 
jiems prielanki valdžia 
Tai jiems tenai bus ge-

advokatai trauks 
i šalies teismą

VYNIOTOJAI
Patyrę ir be patyrimo dirbti vyriškų drabu

žių krautuvėje.Nuolatinis darbas.
GARBER BROS.,

163 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND
(295) .

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■;us, 
kad 
net
vra.

Draugiškas vakaras ir išda- 
, ’■ , . .v j vimas raporto iš Mono Sajun-valstnose ir lenais is- f ’ v. . . , “, , 4 • I gos Suvažiavimo. įvyko lap- mazuosius traktorius, y ,v. , *

tuos mažus traktorius 1 krle"> : Lietuvių laul. Na
kui- aš dirbu, i mo svetainėje. Plačiai rapor- 

• i ta išdavė Auna Mmeikyte. Isjau masinas įsveze į tą dirb- . ♦ t . ... 'jos raporto pasirodo, kad su
važiavimas pavyko ir- padarė 
daug gerų nutarimų. Taipgi 
pasirodė, kad jinai dalyvavo 
visose sesijose ir dainų pro
gramoj. Matomai, jai nebuvo 
laiko gerai po Chicagą nei pa
sidairyti. .

Vėliau raportą dapildė 
Stanley Baronas. Raportas li
kosi priimtas su pagyrimu.

.^/Gruodžio 14 d. atsibuvo 
Laisvės skaitytojų susirinki
mas ir šiaip pasikalbėjimas. 
Nemažai draugų atsinaujino 
Laisvės prenumeratą. Jonas ir 
Agota Kukaičiai pridavė 3 
atsinaujinusius skaitytojus ir 
vieną naują. M. Potsienė pri
davė 3 atsinaujinusius.-II. Rin- 
dzevičienė aukavo vieną dole
rį. Dar kiti prisižadėjo Laisvę 
atsinaujinti. Nors laiko liko 
visai mažai ligi vajaus pabai
gai, bet mes paskubėsime ne
kurtas kolonijas pasivyti ir 
pralenkti.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

G. Shimaites.

HARTFORD. CONN.

CHOCOLATE DIPPERS,
Patyrusios. Valandos prisitaikant.

• Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko. 
Kreipkitės:

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

(293)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą vt* 
sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na> 
tnuose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti#

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Lietuviškas

IRAKTYRIl If-
Didelis pasirinkimą* 

visokių vynų ir degtinė*

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

<11 Grand St. Brooklv*

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus metus, 
[š Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie 'mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

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

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

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 1G oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus lotus miestus ir apmokame pašto 
Ulaidas.

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs i r 
sudarau su ame-^f. 
rikoniškais. Rei-f 
kalui esant ir.)y 
padidinu tokio • 
dydžio, kokio pa-W 
geidaujama. Tai- 'S 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway i 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6L9L

pa ve ik.s- 
krajavus

Stone Avė.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55. Calif.

TUNERIS
Perbudavoja pianus iŠ di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Gruodžio 16 dieną įvyko tas, J. Bakštis, teisėjas 
Lietuvių Amerikos Piliečių Mončiūnas, A. Mažotas ir 
Kliubo priešmetinis susirinki- '■ Labam Maršalka A. Kelenas, 
mas. Narių dalyvavo virš 200.' durų sargu J. Bernotas. Viso 
Mat, buvo renkama valdyba ir 
veikiančioji komisija dėl 1947 
metų.

Pirmininkas Pilkauskas, ati
daręs susirinkimą, pasakė 
trumpą kalbą, kaip baigda
mas savo 10 metų kliubui pir
mininkavimą. Prašė narių'.rim
tai apsisvarstyti laike rinki
mų ir išrinkti atsakomingus 
žmones į svarbias vietas; Ra
gino išrinkti tuos, kurie tei
singai ir išmintingai ves kliu
bo reikalus.

Tapo išrinkti sekami :✓ Pir
mininku adv. F. Mončiūnas, 
vice pirm. P. Esada, finansų 
rašt. A. Valinčius, užrašų raš- 
tin. S. Morkus, trečiuoju rašt. 
V. Haiko, iždininku Philips, 
kasos prižiūrėtojais K. Ambo-

P.

biznio ir knygų peržiūrėtojais 
J. Kazlauskas ir J. Medonis.

Į veikiančiąją komisiją iš
rinkta J. Giraitis, J. Vasi
liauskas, J. Pilkauskas, A. 
Laskus, J. Vailionis, A. Povi
lionis, Vi Bringa ir. A. Stan
kevičius.

Iš raportų 
šiais metais
daugiau pelno, negu 
metais. Narių prisirašė 
n i ir visi jauni.

Baigiant susirinkimą 
nink^s padavė
kad po susirinkimo 
būtų duodama veltui alaus iš
sigerti. Taip buvo ir padaryta.

pasirodė, kad 
bus padaryta 

kitais 
devy-

pirm i- 
sumanymą, 

visiems

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-5569

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Gruodžio 17 dieną L. P. 
Kliubo veikiantieji turėjo sa
vo posėdį. Dalyvavo 13 narių. 
Nusitarė kartu su kliubo dar
bininkais turėti prieškalėdinį- 
bankietą gruodžio 23 dieną. 
Taipgi nutarė duoti kalėdines 
dovanas Kliubo darbininkams 
ir veikiantiesiems biznio sky
riuje.. Taipgi nutarė duoti vel
tui svetainę parodymui kruta
mu jų paveikslų, parvežtų iš 
Lietuvos, kuriuos rodys Jurgis 
Klimas iš Brook lyno. Paveiks
lų rodymas įvyks gruodžio 29 
dieną. Pelnas eis nukentėju
sioms nuo karo Lietuvos žmo
nėms. Taipgi nutarė veltui 
duoti svetainę rengiamai “bin- 
go parei,” kurios pelnas ski
riamas sergančiam Bakštintu, 
kliubo nariui. *

Funeral Horae
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

suteikiam garbingai* ialdotuv«w
$150

Koplyčias suteikiam nemokamai 
<laty«p miesto

Vtrglni* I-44B9

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTOKIUS

>•4

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Sausio 5 d., 3 vai. po pietų, 
įvyks Kliubo be pašaipinio 
skyriaus ekstra susirinkimas, 
kuriame rinks valdybą ir vei
kiančiuosius. Po susirinkimo 
bus kazyrių lošimo bankietas. 
Kurie geriau sulos, gaus geras 
dovanas.

Vienas iš Veikiančiųjų.

Washington.— Teigiama, 
kad ir 1947 m. štokuos mai
sto ivaii ioni tautom.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVcrgrccn 7-6868 
321 South 4th Street

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

RIBBON BLOCKERS
Gera Alga

Patyrimas Nereikalingas 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS

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

(294)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Naujų Metų vakarienė įvyks gruo-

aukų surinkta $42.65.
Taipgi šiame parengime ne

pamiršta ir dienraštis Laisve. 
Mrs. ir Mr. Makuliai aukojo 
Laisvei $5. Draugai Makuliai 
užlaiko paveikslų traukimo 
studiją ir kvietkų štorą - krau
tuvę. Už aukas gaspadinės ta
ria jums visiems širdingą ačiū.

Lietuvių Namo Koop. B-vė, 
tai yra, savininkai Lietuvių 
svetainės, rengia bankietą lau
kiant Naujų, 1947, Metų, 
gruodžio 31. Svetainė atdara 
8 vai. vak., bankietas — 9 :30 
v. v. Gera muzika šokiams iki 
2:30 vai. ryto. Viskas 
Lietuviu svetainėje, 243 
St.,

įvyks 
Front 
J. D.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Portlando ir Bayonnes kuopos, 
nei paraginimų, nei 
Jos tykiai, gražiai, 
visų narių duokles 
metus ir prisiuntė

Nereikėjo 
prašymų. 
išrinko iš 
už 1947 
Centram

Tų kuopų vadai ir veikėjai, 
ypatingai finansų sekretoriai, 

svei- 
pasi-

priimkite nuoširdžiausius 
kinimus už tokį šaunų 
d arba vintą! .

apieKiekvienas galvojame 
1947 metus. Ką jie mums ža
da? Ką mes veiksime? Kam 
mes pasižadėsime?

Aš manau, kad daugeliui 
mūsų brolių ir seserų reikėtų 
daryti vienas didelis, rimtas 
pasižadėjimas — mažiau nau
doti svaigalų 1947 metais.

Juk nebeeiname jaunyn, 
sveikata jau ir taip ritasi pa
kalnėn. Kam dar ją begailes- 
tingai naikinti? Kam tą jau 
visiškai trumpą gyvenimo žva
kę bedeginti iš abiejų galų?

Apie tai prašau pagalvoti 
visų, kurie nuo butelio negali
te pasitraukti laiku ir su pro
tu !

New Delhi, Indija. — Ki
lo nauji kruvini susidūrimai 
tarp “pagoniškų” indusų ir 
mahometonų kai kuriuose 
Indijos miestuose.

jaunus, vakarienė bus gera. Po va- • 
______ ; bus ir kitokių pasilinksmi-

Shapokas. (292-293)

MIAMI, FLA.
22 d., įvyks didelis pikniSausio

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

WILMERDING? PA.
Lietuvių Moterų Laisvės Draugys

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

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

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

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

(292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 29 d., įvyks vakarienė. 

Rengia moterų kliubas, 
mount Ave., 5 v. 
dešrų. Bus graži 
visus dalyvauti, 
laiką. — Kom.

735 Fair- 
v. Turės lietuviškų 
muzika. Kviečiame 
linksmai praleisti 

(293-294)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Laisvės Parkas (Lith. 

Liberty Park), 340 Mitchell Ave., 
ruošia vakarienę, pasitikimai Naujų 
Metų. Įvyks gruodžio 31 d., 8 V. v. 
Bus .gera muzika, skani vakarienė. 
Kviečiame vėus dalyvauti.
misija. (293-2947

Ko-

ELIZABETH, N. J.
L, D. P, Kliubas ruošia draugišką 

vakarėlį, sutikimui Naujų Metų. 
J vyks gruodžio 31 d., 408 Court St., 
8 v. v. Bus muzika, užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką. —Kom. (293-294)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
N ANTANAS LEIMONAS^ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI
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Šeštas Pusi, !,.aisv®—'Liberty, Lithuanian Daily Penktadien., Gruod. 27, 1946

NewYorko^Mž^Zlnl(K
Iš LLD 1-mos Kuopos
Priešmetinio
Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas 
Įvyko gruodžio 12 d., Laisvės 
svetainėje. Nariai buvo kvie
čiami atvirutėmis, atėjo nema
žas būrys. Valdybos raporte 
buvo nusiskundimų — vado
vaujami draugai nelanko susi
rinkimų. O mūsų yra pirmoji 
kuopa, turi kitoms kuopoms 
parodyti, kaip veikti ir naujus 
veikėjus išlavinti.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad dar yra 1-mos kuopos 
narių, nepasimokėjusių už 
1946 m. Nors konstitucijoje 
yra taisyklė, kad iki to laiko 
nepasimokėję pasilieka ne na
rtais, bet kuopos valdyba pri
ims užsilikusias 1946 metų 

^..duokles ir metiniame susirin
kime. Taigi, draugai, nepasi
likite už organizacijos sienos, 
užsimokėkite ir gaukite knygą 
“Prisikėlusi Lietuva.“

LLD 
dentas

* trumpą
narius
koje už gavimą naujų skaity
tojų ir senus atnaujinti. Sakė, 
būtina reikalas paremti finan
siniai Laisvės popieros budže- 
tą. Velijo Brooklyno vajinin-j 
kams laimėti pirmą dovaną.

D. M. šolomskas raportavo I Lietuvos prietelius Jonas Sto- 
iš progresyvia organizacijų at
stovų susirinkimo, i
Įvykusio aptarti radijo pusva-

2-ros apskrities prezi- 
A. Gilmanas 

prakalbėlę.
dalyvauti Laisvės tal-

pasakė
Ragino

Iš Motery Apšvietos Susilaukė Sūnaus 
Kliubo Susirinkimo

Tolimi Svečiai

LIETUVOS RĖMĖJAI DRAUGIŠKAME 
POBŪVYJE; AUKA INSTITUTUI

Pagalbos Teikimo me komitete Frank ReinhardtLietuvai
Komiteto Brooklyno skyriaus
suruoštame pokilyje darbiniu- Luther

jas F. černevičius ir kiti.kams pagerbti, gruodžio 21- 
mą, dalyvavo gražus būrelis to 
didžio darbo dalyvių. Gaila, 
kad ne visi. Per daugelį žmo
nių kam nors pasitaikė šiokių 
tokių kliūčių. Dar kiti gal su
silaikė dėl to, kad pastaruoju 
laiku nesveikatos ar svarbios 
kliūtys neleido dirbti tiek, 
kiek jie skaito esant reikalin
ga dirbti, kad jaustis tinkan
čiais tarpe pagerbtųjų.

Kaip ten nebuvę — desęt- 
kai tų gerųjų, pasišventusiai 
dirbančių ar dirbusių Lietuvos 
pagalbai čia 
kų tokių pat 
čia trūko.

Komitetas
bai gerais, skoningai pagamin
tais ir paduotais valgiais sve- 
čius-viešnias pavaišino, o prie
dams dar ir nufotografavo vi
sus dalyvius kartu, taipgi vie
tinį komitetą atskirai. Nacio- 
nalį Komitetą paliko nefoto- 

i/grafuotu, kadangi kelių na- 
i rių čionai trūko — tūli neat
vyko dėl ne nuo jų

‘ sančių priežasčių.
Fotografuoti buvo 

■ ekspertas fotografas

dalyvavo. Deset- 
gerų darbininkų

susirinkusius la-

ir J. Steponaitis, Dr. Martin 
D i *a u g y stės darbuoto-

Taip- 
gi buvo iškviesti skaitlingi
W i 11 i a m s b u rgo, R i <1 ge w o o d o, 
East New Yorko ir Central 
Brooklyno Lietuvių Literatū
ros Draugijos, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, Motorų 
Apšvietos Kliubo, Aido Cho
ro darbuotojai - atstovai, dir
bantieji vietiniame ar nacio- 
naliame Lietuvai pagalbos tei
kimo komitetuose ir drabužių 
centre, 417 Lorimer St.

Komitetų viršininkai, Thom- 
sonas. K. Rušinskienė, A. 
Mureika vietinio, taipgi N. Če
pulis, A. Bimba ir kiti nacio- 
nalio (greta pranešimų apie 
nuveiktus darbus ir labai daug 
dirbusius), prašė visus 
esančius kooperuoti su 
totais ir užbaigime šio 

Komitetų viršininkai 
veikėjai pažymėjo, kad
bus baigiama su pabaiga sau
sio mėnesio, bet kad galas šio 
mėnesio ir visas sausis bus di
delės darbymetės laikotarpis.' biečiams. 
Kad paskutiniai siuntiniai at-; 
eina desėtkais, šimtais pundų, 

šio vakaro dalyviai išreiškė 
pageidavimą pasveikinti cen- 
tralinio LPTK narę Mary Do- 
binienę (Sincus), kuri tuo 
tarpu radosi ligoninėje su 
pirmagime dukryte Christine. 
Ir pareikšti linkėjimus greitai 
pasveikti drabužių siuntimo- 
taisymo darbininkui Leonui 

vičiiii (Miller) esan- 
B-14, Sea View llos-

Rep.

čia 
komi- 

darbo. 
ir kiti 
viskas

Pagerbs Pasidarbavu 
sius Darbininku .
Laikraščiui

Gruodžio 
pietų, Laisves 
m a pramoga 
tuos žemutinio 
organizacijų 
kurie gavo

29-tą, 3 vai. po 
salėje, rengia- 
pagerbti visus 
Williamsburgo 
kliu bu narius,

ar daugiau nau
jus skaitytojus darbininkų sa
vaitraščiui The Worker.

Sekmadienio The Worker 
prenumerata yra $2.50 me
tams. Ateina paštu p enk tad i e- 
nį.

Lietuviai iki praeito ketvir
tadienio turėjom gavę 21 skai- 

priimta kvota 
du iš mūsiškių 
į kviečiamųjų 
norėtųsi, kad 
Keli draugai

priklau-

ir geras

1 kes» savininkas studijos, 512 
neseniai Į Marion St., Brooklyne. Atlikęs 

. ’ didį patarnavimą, gerbiamas 
landi, apvaikščiojimą 400 me-[svečias pasiliko išgirsti komi- 
tų sukakties nuo atspausdini- i 
mo pirmos knygos lietuvių
kalba. Taipgi pranešė apie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, demokratinių lietuvių ir 
moterų suvažiavimus, 1 
ivyks gale kovo mėnesio.

-w To susirinkimo paskirta ko
misija tyrinėja radijo pusva- 

b landžiui gauti .stotis ir sąly
gas. Knygos sukakčiai atžy
mėti rengiamos prakalbos - 
koncertas sausio 12-tą, 1947 
m., Schwaben Hali. Prie šuva- ! Brooklyno skyriaus pirminin- 
žiavimų taipgi rengiamasi.

LLD 2-ros apskrities konfe
rencija įvyks sausio 12 d., 10 
vai. ryto, Laisvės svetainėje. 
LĘD 1-ma kuopa išrinko 12 
delegatų. Daugiau išrinks se
kamame susirinkime.

Kuopos valdyba perrinkta 
ta pati 1947 metams. Organi
zatorius G. Kuraitis, vice-pre- 
zidentas J. Stakvilevičius, fi
nansų sekretorius , G. Ware- 
son, sekr. K. šolomskienė, iž
dininkė K. Rušinskienė.

Kuopos stovis: gerame 
. vyje narių yra 170, šiais 

tais prirašyta 12 naujų.
LLD 1 -ma kuopa dalyvaus i 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos metinia- , 
jne baliuje, sausio 11-tą, 1947 

Korespondentas.

: tetų veikėjų pranešimus ir da
lyvių pasipasakojimus savųjų 
įspūdžių ii- prietikių darbe. 
Matomai, jis įsitikino, jog čia 

! didis darbas dirbta ir jog sū
kurio | teikta Lietuvai labai vertinga 

i parama, nes programai užsi- 
; baigus, įteikė Lietuvai Pagal- 
j bos Teikimo Komitetui $85, 
lauką Tiriamosios Medicinos ir 
j Vėžio Ligos Institutui, Vilniu
je.

Jonas W. Thomsonas,

ui am 
pital, Staten island

NAUJU METU “PAREMS”

i • -

v

i*-,

sto- 
me-

kas, pirmininkavęs ir tam va
karui. prašė Laisvėje pareikš
ti padėką gerb. fotografui už 

į atvykimą ir stambią auką; 
gaspadinėms — Joseph in ai 
Augutienei, Mary Wilson ir 
Konstancijai Rušinskienei už 
didį darbą suruošime bankie-
o, taipgi jų talkininkams Jur

giui Waresonui ir Petrui Ba- 
barskui už talką priėmime 
įvečių. Dėkoja ir visiems pa
kvietimą priėmusiems - atvy- 

1 k usiems.
Tarpe desėtkų iškviestų pa

sisakyti apie savo pasisekimus 
tame darbe, pažiūras į jį ir 
spūdžius, buvo Piliečių Kliu
bo atstovai-veikėjai vietinia-

Širdinga Padėka
Širdingai dėkojame visiems < 

velionio Jono Juodzevičiaus į 

draugėm ir draugam, kaimy
nam ir prieteliam Brooklyne ; 
ir apylinkėje už išreikštą už
uojautą liūdesio valandoje, už 
skaitlingą atsilankymą Į ser- > 
menis, už gražius ir brangius | 
gėlių vainikus, už palydėjimą ' 
Į kapines.

Dėkojam S. Karvelio dirb- į 
tuvės darbininkams ir darbi- i 
ninkėms ir pirmininkui drau-; 
gui šukaičiui už gėlių vaini
ką ir palydėjimą į kapines; Į 
taipgi pp. V. Karveliams už 
gėles ir palydėjimą Į kapines.

Dėkojam draugui R. Miza- 
rai, Brooklyno dienraščio Lais
vės redaktoriui, už pasakymą 
jausmingos . prakalbėlės prie 

elionio kapo. Taipgi dėkojam 
laidotuvių direktoriui p. M. 
P. Ballas-Bieliauskui už man
dagų ir draugišką patarnavi- 
jną. Jūsų draugiškumo niekad

Laisvės Didieji 
Parengimai:

s

BANKIETAS
Sausio-Jan. 26

GRAND PARADISE,
318 Grand St., B’klyn.

BAZARAS
Kovo-March 7, 8 ir 9 dd.
GRAND PARADISE SALĖJ

318 Grand St., B’klyn.

PIKNIKAS
Liepos 4-tą dieną

Fourth of July

Velionio Brolėnas, 
Povilas ir Ona 
Juodzevičius.

CLINTON PARK
Maspeth, L. I., N. Y.

tytoją. Mūsų 
yra 50. Ir tiktai 
buvo patekę 
laipsnį. Labai 
būtų daugiau,
yra gavę po skaitytoją ar po
rą. Dar kiek padirbėję, galė
tume suteikti Lietuvių Komu- 

i nistų Kliubui daugiau garbės 
I ir laikraščiui, taipgi visam 
i darbininkų judėjimui naudos.

Gautas prenumeratas pra- 
j šome skubiai priduoti valdy- 
l bai ar kitiems žinomiems kliu-

Susirinkimas įvyko gruodžio ■ 
19 d., Tuaisvūs svetainėje. Na-i 
rių atsilankė ne per daug.

Iš komiteto raportu paaiš- 
; kūjo, kad mūsų kliubas gerai 
I stovi finansiškai, taipgi skait
lingas narėm. Tiktai gaila, | 
kad nekatros labai rotai lan
kosi į susirinkimus. Jei skait
lingai nares lankytųsi, tai vi
soms kartu būtų goriau, sma? 
giau ir veikimas daug smar
kesnis būtų. Pasistengkito, 
draugės, tankiau ateiti!

Draugė Petkienė raportavo 
iš organizacijų komitetų susi
rinkimo, kad sausio 12 d. bus 
rengiamas paminėjimas 400 
metų sukakties nuo pirmos 
lietuvių knygos pasirodymo.

Drg. M. Wilson pranešė, 
kad ji su dd. Augutiene ii" 
Reinhardt atstovavo kliubą 
Jugoslavijos delegacijos Jung
tinėse Tautose pagerbimo mi
tinge.

Skaitytus laiškas iš Lietuvių 
Literatūros Draugijos antros 
apskrities. Kvietė išrinkti de
legates į metinę konferenciją, 
kuri įvyks sausio 12 d., 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje. Delegatė
mis išrinktos S. Petkiene, K. 
Petrikienė, M. Wl!.;- n, E. Vi
tartienė.

Alibnija ir Gedeminas Ru- 
i dairiai susilaukė sunaps gruo- 

žio 21-mą, Jamaica ligoninė- 
\ Sūnelis — pirmagimis.

.laimų žmonių, Kaias dii\<> .in
dėj'es šeimos auklėj imą tūlam

Laiminga šeimos pradžia 
džiaugiasi patys tėvai, links
mi ir jų artimieji. Užteko tik 
pamatyti Al Ponijos totą Mar

ik št i e n e, p ask i 11) u si ą j ą 
Lietuvos vaikams, kad

numanyti, jog’ kas nors nepa
prasto jos šeimoje ar g imi ne

buvo išgauti 
id jinai jau 

ši k a r-

siuvej;)

je. Ir nesunku 
prisipažinimą,z 1 
patapo “senute.“ nors 
tą ir netiesioginiai.

Alton i ja laisviečių 
narna iš jųdviejų su 
Maryte Ašmenskaite dainavi 
m o Aido Chore.

Gruodžio 23-čią mus atlan
kė tolimi svočiai, draugai 
Aleksandras ir Magdalena 
Valilioniai iš Floridos. Užkliu
vę čionai į žiemius jiems pa
tiems ir mums netikėtai, at
vykę į šermenis staiga miru
sio, automohiliaus užmušto 
Juozo Valilionios, brolvaikio, 
gyvenusio Now Haven, Conn.

Atvykimo čionai proga, 
kaip paprastai, draugai Vali
lioniai neaplenkė laisviečių. 
Taipgi atlankė josios dėdę 
Kazį Viltrakį ir matėsi su kai 
kuriais- draugais, kiek galima 
buvo spėti viena "diena. Nors 
bizni jie pardavę prieš keletą 
savaičių, tačiau netikėtai, stai
ga išvažiuodami, turėjo viską 
kitą palikti draugų rūpesčiui, 

juos apsun-
I kinti, skubino grįžti namo.

R. i -------------------

atsime- 
sesute tad nenorėdami

Kalėdomis New Yorko mies
te buvo 42 laipsniai šilumos, 
tačiau toli nuo rekordinės ši
lumos tai dienai. šilčiausios 
žinomos Kalėdos buvusios 
1889 metais, 65 laipsniai, šal
čiausios buvo 1870 metais, 5 
laipsniai.

Miesto Taryba nutarė sulai- 
Į kyli paramą kolegijoms, ku
rti os praktikuoja diskriminaci*

Sing Sing kalėjimas pasie
kė 1,740 įnamių. Viena pra
eita savaite išleista tik 7, o 
pribuvo 46.

i

L. K. Narys

į Kapicką Apvogė 
Šventėmis

Laiškas nuo LDS pirmos 
kuopos kvietė dalyvauti jų 
metiniame 'Daliuje, sausio l i
tą, Piliečių Kliubo salėje.

Laiškas dėl ateivių gynimo 
su blanka parinkimui 
Kelios narės ant vietos 
kavo $4.50.

aukų.
su an

kai

I

ai

yr

Naujų metų “parėms’\ pa- 
sirnatykite su šimansku ir 
Mikšiu. Jie jus aprūpins ge
riausia mėsa, kokios tik jūs 
pareikalausite.

ši mans ko 
nė yra 
mėsa : 
aviena

Petrą Kapicką, mūsų 
myną, įblogdariai negražiai 
“pasveikino” šventėmis. Nak
tį iš 25-tos į 26-tą, Kapickui 
tebebūnant savo u ž e i g o j e, 
blogdariai išgriozdė būtą, vis
ką sujaugė, apdraskė ir dau- 

|gelį šeimos ir namų gražme
nų išnešė. 

-----------------------------------------

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

uzuo-
geros

ii* Mikšio bucer- 
perpilti y ta p niki a usi a 
jautiena, kiauliena,1 

ir visokia paukštiena, 
svarbiausia, tai kainų 

šimanskas ir Mik-
Kas 

žemumas, 
šas pirmi iš visų maisto versli
ninkų nužemino kainas.

Jų krautuvės antrašas: 378 
Grand St., Brooklyne. Užeiki
te ir jūs stebėsitės jų kainų 
žemumų ir dideliu pasirinki
mu maisto. Sk.

Specialės Kainos Po:

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

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

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

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

Kliubas nutarė pasiųsti 
jautos laiškutį mūsų 
draugės Albinos Mikalaus gy
venimo: draugui, mūsų kliubo 
ir jo dąrbų geram rėmėjui P. 
Mikalaus, kuris serga jau ge
rokas laikas. Mes velinam d. 
P. Mikalaus greitai pasveikti, 
kad ir vėl galėtų su mumis 
dalyvauti mūsų parengimuose.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas užkvietė mūsų kliu
bą dalyvauti jų rengiamame 
vakarėlyje gruodžio 21-mą. 
Nutarta dalyvauti. >

Drabužių kare nukentėju
sioms Lietuvos žmonėms pri
davė per mūsų kliubą šios 
draugės: N. Nagulevičiutė 
pundą gerų drabužių, taipgi 
O. Dobilięnė ir M. Jakštienė.

Motorų Kliubo Koresp.,
Vitartienė.

—.............. ■■ ■-------------------------------------------------------------------------------------------- k
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KAPISKAS

' JĮ
I Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Į 32 Ten Eyck St.
1 BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapeikas
Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
puiki saliuke su atskiru įėjimu,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

________________________________
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GRAND ST. EXTENSION 
WINE & LIQUOR STORE

176 GRAND ST. EXT., BROOKLYN
IT

Linki’jums ir jūsiškiams Linksmų Kalėdų 
įjr Perteklingų Naujų Metų!

Amerikoniškai tariant: “No ‘ifs’ or ‘buts’ we 
got the goods!” — Vengkite susigrūdimo, pir
kite dabar šventėms patraukiančių nacionalini 
išgirsintus gaminius — Degtinių, Vynų, 
Cordials, Braidies, Rūmų ir Gins.

Pirkite Reisais ir Taupykite
Niekur Nėra Geresnės Vertybės

Tel. FV. 4-7100 SABLE & MOSKOWITZ. £

£
^jRBSEHVB)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
r

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA KAS DIEN£ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
Tel. EVergrecn 4-9612
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Notice is hereby given that Amoa 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara Don
na’’ with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.
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