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Kopija 5c
Per ilgus motus — visą ka

ro laikotarpį, — neturėjome 
mes ryšių su Brazilijoje gyve
nančiais pažangiaisiais lietu
viais veikėjais.

Šiomis dienomis, tačiau, ga
vome ilgoką laišką, kurio da
lys neužilgo pasirodys Lais
vėje.

Tai Sao Paulo miesto lietu
vių žodis. Jie neseniai turėjo 
savo susirinkimą, kuriamo nu
tarė pasiųsti mums laišką, ku
riame, tarp kitko rašo:

“Visų pirmiausia, vardu vi
sų progresistų lietuvių, gyve
nančių Sao Paulo mieste, tu-

No. 300

kad pas mus Brazilijoj tiršti 
reakcijos rūkai sklaistosi.

“Brangusis Brazilijos darbi
ninkų ir liaudies vadas, Luis 
Carlos Prestes, jau laisvėje. 
Komunistų Partija jau veikia 
legaliai. Knygynų vitrinose 
marksistinio ir leninistinio 
rinio knygų pilna...”
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ŽADA CHIANG KAI-SHEKUI DAUGIAU i Trys Didieji Susi-
AMERIKOS LAIVU, KURIE TURĖTU 

AMERIKONUS NAMO GRAŽINTI ‘
Amerikos Marininkai Protestuoja, kad Jankiai Nuimti Nuo 

Laivo, o J\i Vietos Pavestos Grįžtantiems Fašistams

Tai smagi žinia.
Luis Carlos Prestes, kaip 

nia, ilgai kalėjęs, šiandien yra kos laivyno 
išrinktas į Brazilijos senatą. 
Jis gavo balsų daugiau, negu 
kuris kitas asmuo, kandidata
vęs tai vietai.

Nanking. — Amerikonų 
admirolas Daniel E. Barbey 
prižadėjo pervesti vidurinės 
Chinijos valdovui Chiang 
Kai-shekui šešis Amerikos 

I Liberty laivus ir tam tikrą 
i skaičių mažesnių laivų 
:LST’s, naudojamų tankams 
■ir kariuomenei iškelti kran- 
itan.

Tuo tarpu karinio Ameri- 
transportiniai

laivai laipino į Hulutao uo
stą Chiang Kai-sheko ka
riuomenę, atgabentą iš pie- 
tiniai-rytinės Chinijos.

Amerikos jūreiviai moki
na chinus, kaip amerikiniais 
LST’s laivais kelt krantan 
tankus ir išlaipint kariuo
menę.

braziliečiai

Draugiški Santykiai 
Tarp Trijy Didžiyjy

pavadintą Ministeriu Maskvoj

tarė Delei Taikos 
Sutarčių Darymo

PREZIDENTAS ATMETE KONGRESO 
TARW, SIŪLANTI PANAIKINT 

FEDERALIUS DARBU BIURUS

Pasirodo, kad 
lietuviai reakcijos metu leido 
savo laikraštuką, 
“Tiesa,” kurio egzempliorius
mums žadėjo prisiųsti.

Brazilijos lietuviai, beje, 
darbavosi ir Tarybų Lietuvos 
liaudžiai: jie surinko ir pa
siuntė Tarybų Lietuvon 40,000 
eurzeirų vertės rūbų !

Tenka pasveikinti pažan
giuosius Brazilijos lietuvius ir 
palinkėti jiems neišsemiamos 
energijos ateities darbams!

Antanas Bimbą buvo pa
siuntęs Antrajam Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimui 
Pittsburghe iš Vilniaus sveiki^ 
nimą. Bet telegrama atėjo kur 
kas jau po Suvažiavimo. Kaip 
ji susivėlino, kur ji buvo “už
kliuvusi,” niekas dabar negali 
pasakyti.

Telegrama buvo siunčiama 
mano vardu ir ji šitaip skam
bėjo:

“Prašau pasveikinti Suva
žiavimą mano vardu. Patariu 
jums priimti rezoliuciją, pasi
sakančią už pagalbą Lietuvos 
atstatymo darbe kultūrinėje 
srityje. Kol kas čia neišdirbo
me dar aiškaus projekto, pa
gal kuri amerikiečiai galėtų 
imfls darbo. Kai projektą tu
rėsime, aš ji pasiųsiu Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui.”

Suvažiavimas, kaip žinoma, 
panašiai ir pasisakė, nors An
tano telegrama mus pasiekė 
keliomis savaitėmis po jo.

Maskva. — Visi užsieni
niai korespondentai Mas
kvoje pastebi šiltą nuotaiką 
tarp Amerikos valstybės se
kretoriaus Byrneso, Sovie
tu užsienio reikalu komisa
ro Molotovo ir Anglijos už
sieninio ministerio Bevino.

Byrnes antrą kartą kal
bėjosi su premjeru Stalinu 
ištisas dvi valandas sekma
dienį; o pirmesniame po
kalbyje ketvirtadienį jiedu 
praleido pusantros valan
dos.

Į naują Prokofievo bale
tą “Cinderella” Didžiajame 
Maskvos Teatre atsilankė, 
kaip garbės svečiai, Byr
nes ir Bevinas. Kai Moloto
vas vedė juos į buvusias 
karališkąsias sėdynes, visa 
publika, daugiau kaip 2,000 
žmonių, pakilo ir audringai 
sveikino, delnais plodami. 
Tuo tarpu orkestras grojo, 
tautinį Amerikos himną, 
Anglijos himną ir Sovietų 
himną. Teatras buvo papuo
štas Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos vėliavomis.

San Francisco. — Į Ame
rikos laivą Ada Belle Lykes 
iš pradžios buvo susodinta 
tiktai amerikonai kariai, 
skiriami namo keliauti. Pa
skui nuo laivo nuimta 117 
jankių ir jų vieton suleista 
buvę italų fašistų ambasa
dos nariai ir įvairių tautų 
civiliai asmenys.

Apie tai pranešė A. B. 
Lykes laivo jūrininkai. Jie 
pasiuntė ir protesto rezo
liuciją prezidentui Truma- 
!nui, kad tas laivas tarnavo 
į svetimtaučiams namo grįž
ai, kuomet tiek Amerikos 
i veteranų sulaikoma nuo na- 
imų, girdi, dėl laivų stokos.

Italų fašistai ir kiti civi
liai buvo sutalpinti oficie- 
'riškuose Lykes laivo kam
bariuose ir gavo oficierių 
maistą, o Amerikos karei
viams teko misti tik papras
tu neskaniu kariniu valgiu.

Miami, Fla. — Čia įvyko 
demonstraci j a, r eikalau j an
ti grąžint jankius iš Chini- 
ijos.

Beyrouth. — Lebano val
džia pareikalavo tuoj iš
traukt visą anglų ir fran- 
cūzų kariuomenę.

TUZINAS JANKIU SU
DEGĖ JAPONIJOS 

KAREIVINĖJE

Maskva. —< Amerikos- val
stybės sekretorius (užsieninis 
ministeris) James E. Byrnes, 
Sovietų užsienio reikalų komi
saras Molotovas ir Anglijos;, 
užsieninis ministeris Ernest 
B.evin gruod. 24 d. išleido 
bendrą pranešimą, kad jie 
susitarė dėlei sutarčių dary
mo su Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija, Suomija ir Italija.

Priimta Sovietų reikalavi
mas, kad trys didieji talkinin
kai iš esmės pagamintų tas su
tartis. Tai diplomatinis Sovie
tų laimėjimas, nors ir padary
ta nuolaidųi Byrnes’o pasiūly
mams.

Erancija ir 'Chinija taip pat 
bus pakviestos pasirašyti visas 
tas penkias sutartis.

Byrnes’o - Bevino - Moloto
vo konferencija dabar drau
giškai svarsto kitus klausimus 
ir ketina už dienos ar dviejų

galutinai paskelbt savo nuta-1 
rimus. Pirmasis jų pranešimas 
sako :

Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Erancija ir Sovietų Sąjun
ga išdirbs pradinį planą su
tarčiai su Italija. Sovietų Są
junga, Amerika ir Anglija pa
gamins sutartis su Rumunija, 
'Bulgarija ir Vengrija. Angli
ja ir Sovietai paruoš sutar
tį su Suomija. Taigi sutarčių 
išdirbime dalyvaus tik pasira
šiusieji paliaubas talkininkai, 
išskyrus Franci jos sutartį su 
Italija.

Gegužės 1 d. bus sušaukta 
21-nos tautos konferencija. 
Jos galės duoti savo patari
mus Trims Didiesiems.

(Kitame Laisvės numeryje 
bus ištisai įtalpintas šis Trijų 
Didžiųjų užsieninių ministeriu 
pranešimas.)

Trumanas Sako, Kongreso Nutarimas Pervest Pačiom Vals
tijom Darbo Biurus Kenktų Bedarbiams Rast Užsiėmimo

Washington. — Prezfden- j biurų panaikinimą. Bet tie 
tas Trumanas gruod. 23 d. senatoriai ir kongresmanai 
atmetė (vetavo) kongreso 
nutarimą, sakantį pervesti 
per 100 dienų federalius (vi-

apsiriko.
Trumanas pasižadėjo sa

vais keliais sutaupyti tą lė-

Popiežius Paskyrė Kardinolais 
New Yorko. Chicagos., Detroito 

ir St. Louis' o Arkivyskupus
Dar Pirmą Kartą per 500 Metu Pasaulio Katalikai Turės 

Daugiau Kardinolą, negu Viena Italija

Chicagos

sašališkus) darbų suradimo išų sumą, bet atmetė nuta- 
įbiurus — USES į paskirų irimą prieš federalius darbo 
valstijų rankas. Prezidentas I biurus. Jis taipgi pasmerkė 
pareiškė, jog valstijiniai ■ kongreso politikierių gud- 
biurai, kas sau veikdami, ravimą, kur jie prie finan- 
negalėtų tinkamai patar-‘ainių sumanymų prikergia 
naut milionams karo vete- i visai skirtingus pasiūlymus, 
ranų ir kitų bedarbių, kuo- į ---------------
met žmonėms tenka jieškoti ‘ RpL

! užsiėmimo skirtingose vals- M! mullll IdsjDd 
tijose, o ne tik savoje. II *0 L*

Trumanas siūlo palaikyti i kalauja ougrązinti 
federalius darbo biurus iki _ J
1947 metų birželio. Kriti-! UŽinit<i ZefflC
mą panaikint federates dar
bų suradimo įstaigas, pre
zidentas, be kitko, pastebi, 
jog tarimas reikalaują, kad 
ir paskirų valstijų darbi
niai biurai būtų užlaikomi

. London. — Tautinė armė
nų taryba Aleksandrijoj, 
Egipte, išleido pareiškimą, 
kuris reikalauja, kad Tur
kija sugrąžintų Tarybinei

Pasitikdami naujuosius me
tus, žmonės reiškia vienokius 
ar kitokius linkėjimus savo 
draugams ir prieteliams.

Mūsų nuoširdus linkėjimas 
šiemet turėtų būti visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
serga, kad jie su naujais me
tais pasveiktų ir galė^j stoti, 
visuomeniniu darban, iš kurio 
nelemtoji liga bei “lengvesni” • 
negalavimai juos ištraukė.

Tokių draugų ir draugių 
■yra visa eilė, iš kurių čia ten
ka įvardinti patį bene žymiau- 
sįjį, — philadelphietį draugą 
A. J. Smitą.

Jau tūlas laikas, kai jis ne
galuoja ir yra atitrūkęs nuo 
visuomeninio darbo, prie ku
rio jis per ilgus metus tiek 
daug prisidėjo.

Philadelphija — milžiniška 
lietuvių kolonija, plati darbui 
dirva, bet veikėjų neperdau g. 
Todėl tokio stambaus veikė j o- 
visuomenininko, kaip d.« Smi
to, dėl negalavimu iš veiklos 
pasitraukimas, — didelis nuo
stolis .

1946 
džiuliai

Siūlo Pripažint Hawaii 
49-ta Valstija

Washington. — Vidaus 
reikalų sekretorius, Harold 
L. Ickes ragino . kongresą 
pripažint Hawaii salyną 
kaip 49-tą valstiją.

UŽDARYS PARYŽIAUS 
KEKšYNUS

Paryžius. — Miesto tary
bos narė* Marthe Richard 
pasiūlė uždaryt visus kekšy- 
nus ir paverst juos kliniko
mis gydyti lytinių ligų ligo
niams.

Kyoto, Japonija. — Per 
staigų gaisrą kareivinėje 
(kazermėje) pačioje pieti
nėje Japonijos saloje žuvo 
12 nįedikalio amerikonų ba
taliono kareivių ir oficie
rių; keli tuzinai kitų jankių 
buvo sužeisti. Ta dviejų 
aukštų medinė patalpa per 
10 minučių visai sudegė. 
Gaisro priežastis nežinoma.

GEN. PATTONAS PAPRAS- 
TAI PALAIDOTAS

Roma.'— Popiežius Pijus 
Dvyliktasis gruod. 23 d. pa
skyrė kardinolais New Yor- 
ko arkivyskupą Fr. J. Spell- 
maną, Detroito arkiv. Ed- 
wardą Mooney,
arkiv. Samuel A. Stritchą 
ir St.
Johną J. Glennoną. Kartu 
buvo paskirti kardinolais 28 
kiti aukšti dvasiškiai iš 18 
įvairių kraštų. Dar pirmą 
kartą istorijoj gauna kardi
nolus Chinija, Australija, 
Kuba ir Čilė.

Nuo 14- to j o šimtmečio iki 
šiol visuomet buvo didžioji 
italų kardinolų dauguma 
Šventojoj Kardinolų Kolegi
joj. Su dabar popiežiaus pa
skirtais naujais kardinolais 
dar pirmą kartą per pa
skutinius 500 metų kitatau
čiai sudarys 60 nuošimčių

Louis arkivyskupą

Chiang as Nesiskubina 
Atsakyt į Komunisty 
Siūlomas Paliaubas

metais mūs laukia di- 
darbai, todėl būkitę

visi, draugės ir draugai, svei
ki ir energingi!

Jurgėla dar vieną padėką 
pasiuntė Hearstui už tai, kad 
anas sielojasi dėl visokių kri
minalistų (Švedijoje), kuriuos 
Tarybų Sąjunga veža “namo” 
ir iš kurių pareikalaus atsa
komybės už nekaltų žmonių 
žudymus.

Anot to posakiai -tokis tokį 
pažino ir arbatai pavadino!...

Heidelberg, Vok. — Po 
paprastų episkopališkų pa
maldų čionai tinė j e bažny
čioje sekmadienį, buvo trau
kiniu išvežtas generolo Pa
ttono kūnas palaidot ame
rikonų kareivių kapuose 
Hamme, Luxembourge. At
sisveikinimui mušta salvė 
šūvių iš 17 patrankų. Tarp 
Pattono karsto nešėjų buvo 
ir negras saržentas Wm. 
Meeks.

Į laidotuves Luxembourge 
atvyko ir Sovietų maršalas 
G. K. Žukovas iš Berlyno. 
Gen. Pattono kapas bus pa
žymėtas tiktai jo vardu 
“George S. Patton, Jr.”

Chungking. — Jau kelios 
dienos, kai chinų komunis
tų vadai pasiūlė Chiang 
Kai-shekui, Chinijos tauti- 

s ninku valdovui, sustabdyt 
ikaro veiksmus tarp tauti
ninkų ir komunistų. Komu
nistai sakė, tai
žingsnis einant linkui 
tos vienybės. Chjang 
shekas dar neatsakė 
pasiūlymą.

pirmjas 
taū- 
Kai-

NEPAVYKO SUKILIMAS 
PANAMOJ

Panama City. -— Sukilė
liai, vadovaujami buvusiojo 
prezidento Arnulfo Arias, 
bandė nuverst dabartinę 
Panamos respublikėiės val
džią, 'Vidurinėje Amerikoje. 
Sukilimas gręitai nuslopin
tas ir Arias suimtas; 6 as
menys užmušti ir 8 sužeisti 
iš abiejų pusių.

kardinolų, o italai 40 nuo
šimčių toje popiežiškoje 
kardinolų taryboje. Dabar 
bus tik 28 italai ir 42 neita- 
lai kardinolai.

(Pasaulyje skaitoma 338,- 
385,000 katalikų, o Italijoje 
tik apie 45,000,000.)

Iki dabartinių paskyrimų, 
Amerikoj buvo telikęs tik 
vienas kardinolas Dennis J. 
Dougherty, Philadelphijoj.

Kardinolu turkiškai Ar
mėnijai popiežius paskyrė 
Cilicijos patriarchą Grego- 
rą Petrą XV, o Lenkijai dar 
vieną kardinolą, kunigaikš
tį Adomą St. Sapiehą, Kra- 
kovo arkivyskupą.

(Popiežius pamiršo Lie
tuvos arkivyskupą Skvirec
ką, geriausią iki šiol Bibli
jos vertėją lietuvių kal
bom)

Jugoslavy Respublikos 
Pripažinimas Būsiąs 
Taisyklė Balkanams
Washington.— Kad Jung. 

Valstijos pripažino Jugosla
vijos respublikos valdžią su 
maršalu Tito gal vinyje, ta
tai, turbūt, patarnaus kaip 
“taisyklė” pripažinti ir Ru
munijos ir Bulgarijos val
džias, 
Press.
šiol atrodė “perkairios” ru
munų ir bulgarų valdžios.

rašo ’ Associated 
Washingtonui iki

Hartfordo Ligoninėje 
Sudegė 14 Žmonių

Hartford, Conn. — Nak
tį iš kūčių ir Kalėdas per 
gaisrą Niles Gatvės Ligoni
nėje žuvo bent 14 ligonių ir 
pavojingai apdegė 6 kiti li
goniai, 24 tarnautojai ir 12 
ugniagesių. Gaisras kilo iš 
kalėdinės eglaitės.

vien tiktai šalies valdžios !Armėnijai žemes, turkų at- 
lėšomis; tačiau, kai kurios‘plėštas po Pirmojo pasauli- 
valstijos, pagal šį kongreso nio karo. — Turkija tada 
tarimą, galėtų visai atmesti pasinaudojo tuom, kad Ta- 
darbų biurus ir atsisakyti rybų Sąjunga buvo nusilp- 
nuo federalių lėšų jiems, ne- ninta pasauliniu karu ir se- 
siskaitydamos su darbo de- kusiais pilietiniais karais 
partmento patvarkymais . prieš naminius kontr-revo- 
kas liečia tokius biurus. jliucionierius.

Kongresmanų ir senato- Panaši armėnų taryba
rių’ vadai, beje, prikergė fe- dabar steigiasi Kaire, kita- 
deralių darbo biurų panaiki- ine Egipto didmiestyje. Pa- 
nimą prie sumanymo, siū- matinis Aleksandrijos 
lančio atšaukt $51,000,000 - 
lėšų, kurios pirmiau buvo 
paskirtos kariniams reika
lams. Jie tikėjosi, kad pre
zidentas, užgindamas kari
nių išlaidų mažinimą, pasi
rašys ir federalių darbo

i ir
Kairo armėnų obalsis yra: 
“Armėnų žemė turi priklau
syti Armėnijai!”

ŠVEICARIJA GINA VO 
KIEČIU TURTUS NUO 

TALKININKU

I Sudegė 5 Kūdikiai
Detroit. — Netolimoj far- 

moj sudegė penki O. Win- 
kelmanu kūdikiai nuo 2 iki 
7 metų amžiaus. Jų tėvas 

i yra Japonijoj. Motina išsi
gelbėjo nuo gaisro, iššokda
ma pro langą. Gaisras kilo 

i iš perkaitusio žibalinio pe- 
ičiaus.

Zurich, Šveic. — Šveicari
jos valdininkai sakė, kad * 
Vokietija “daugiau” skolin- i 
ga Šveicarijai, negu šveica-j 
rų bankuose yra nacių tur-1 
tų. Reiškia, Šveicarija ne
duos talkininkam nacių tur- j 
to kaip atlyginimo. Šveica
rų profesoriai užreiškė, kad 
talkininkai neturį teises į 
tuos nacių turtus.

NELAIME AMERIKONAM 
ATLANTO AUDROJE

Azorų Salos. — Per aud
rą Atlanto Vandenyne tapo 
užmušti du Amerikos ka
reiviai, šarvuotlaivy j Port
land, begrįžtant namo. Tre
čią bangos nunešė nuo lai
vo į jūrą. 52 kiti liko su
žeisti.

Tsingtao, Chinija. — Dėl 
nežinomos priežasties sude
gė čionaitinės kareivinės, 
kuriose buvo Amerikos ma- 
rininkų stovykla. Gaisras 
padarė $40,000 nuostolių.

Amerikos Saržentas 
Šnipinėjo Naciams

San Francisco. — Tapo 
suimtas Amerikos lakūnų 
saržentas Frank Hirt, kal
tinamas kaip nacių šnipas. 
Hirt Amerikoj gimęs, bet 
Vokietijoj užaugęs, kur jis 
tarnavo Hitlerio armijoj ir 
lankė nacių šnipų mokyklą. 
Paskui jis atsiųstas Ameri
kon šnipinėti. /

Paryžiuj yra 1,000 pabė
gėlių iš Amerikos armijos.

UNRRA Parems Balta 
rusi ją ir Ukrainą

Anglijoj saus. 3 bus pa
kartas amerikonas nacių a- 
gentas Joyce (Haw-Haw), [kiek jos gaus.

Washington. — Tarptau; 
tinė Pašalpų ir Atstatymo 
organizacija UNRRA nuta
rė duoti paramos Tarybi
nėms Baltarusijos ir Ukrai
nos Respublikoms. Baltaru
sija prašė $61,000,000 pagal
bos, o Ukraina $189,000,000 
pagalbos. Dar nenustatyta,

t ' <
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Generolas George S. Patton
Generolo Patton’o mirtis tarytum dar 

sykį patvirtina tą seną ironišką žmonių 
posakį: “Generolai miršta lovose.” Tik 
pagalvokime: Jis dalyvavo pirmąjame 
pasauliniame kare, jis didelį vaidmenį 
vaidino antrąjame pasauliniame kare; 
jis vadovavo mūsų divizijoms Afrikoje, 
Sicilijoje, Francijoje, Vokietijoje ir Aus
trijoje; jis vedė mūsų ginkluotąsias pa
jėgas per ugnis ir visokias kariškas 
perkūnijas, tačiau išliko gyvas, netgi ne
sužeistas. Bet štai, karas baigėsi, gene
rolas -Patton tampa sužeistas automobi- 
liaus nelaimėje ir nuo to miršta! Kokia 
gyvenimo ironija!

Netenka aiškinti, kad gen. Patton bu
vo žymus karininkas, drąsus, apdairus. 
Jo vadovaujamoms armijoms mūšio lau
ke teko ryškiau pasižymėti, negu ku
rioms kitoms amerikiečių armijoms.

Bet nebuvo jis ir be klaidų: nuolat ir 
nuolat gen. Patton padarydavo “trube- 
Jių” sau ir kitiems. Italijoj, pav., jo su
mušimas sužeisto kario nėjo sveikaton 
nei jam neigi tiems, kurie jį aukštom 
pareigom paskyrė. Kaipo politikas, gem 
Patton buvo neapdairus, o gal sąmonin
gas reakcininkas. Palyginimas Vokietijos 
anti-fašistinių žmonių kovų prieš fašis
tus su Amerikos republikonais ir demok
ratais parodė, kaip jis nesuprato to, dėl 
ko ėjo šis karas, dėl ko žuvo daug Ame
rikos karių armijose, kurioms jis vado
vavo!

Nepaisant visko, kaipo karininkas, 
gen. Patton visvien pasiliks Amerikos is
torijoje žymiu, didėliu.

kitokios diskriminacijos, kad visi darbi
ninkai būtų laikomi lygiais, šis komite
tas ypatingai buvo susilaukęs 
pagarbos tarpo negrų, meksikiečių ir 
kitų darbininkų. Į kongresų net yra įneš
ta bilius, kad komitetų palaikyti ant vi
sados.

Ta bilių reakciniai kongresmanai už
kišo į užkampį, gi prezidentas Trumanas 
padarė pareiškimų, kad minėtas komi
tetas turi baigti savo veiklų su birželio 
30 d., 1946 metais. Atėmė jam eilę tei
sių. Taip, kad FE PC eilė skyrių, kaip 
New Yorke, Philadelphijoj, Washingto
ne ir kitur jau greitai bus uždaryti. 
Negrų rasės darbininkai ypatingai susi
rūpino, kad tokis. komitetas yra panaiki; 
namas, kuris daug kovojo prieš negrų 
persekiojimų, taipgi, kad jie veik negir
di jokio užtarimo iš prezidento pusės.

Tiesa vėlesniu laiku prezidentas Tru
manas padarė gerų žygį, kada jis pasisa
kė už tai, kad General Motors kompani
ja turi atidengti savo knygas valdžios 
bordui, kuris nori patirti faktus apie 
streikus. Kaip žinome, automobilistų uni
jos vadai seniai tvirtino, kad General 
Motors Co. turi didelių pelnų ir gali dar
bininkams pridėti 30% algų ir tai dar 
užtektinai pelnų. Unija reikalavo, kad 
kompanijos knygos būtų atidengtos. Jei
gu prezidentas imtųsi ir daugiau pana
šių žygių, jeigu jis sulaikytų “cool-off” 
prieš streikus žygį, kuris yra anti-uni- 
jinis ir anti-streikiškas, tai, aišku, jis 
galėtų pakelti savo vardų tarpe darbo 
masių.

New Yorko miesto tarybos narys Ben
jamin Davis labai smarkiai kritikuoja 
prezidento pozicijų F. E. P. C. reikale. 
Jis sako, kad tai yra pataikavimas pietų 
valstijų reakcininkams, — tokiems kaip 
Bilbo ir Rankin, — kurie yra piktai nu
sistatę prieš negrus ir visus darbinin
kus.

Bendrai, pažangi New Yorko spauda 
atžymi, kad prezidento Trumano įtaka 
tarpe darbo liaudies, tarpe progresyvių 
žmonių smarkiai mažėja. Tūli dienraš
čiai kelia klausima, kad veikiausiai, tu
rės susidaryti Amerikoj trečia partija 
būsimais prezidentiniais rinkimais, jeigu 
ir toliau prezidentas Trumanas palaikys 
turčių pusę prieš darbininkus, darbo 
unijas, ir laikysis tokios tarptautinės po
litikos, kokios laikėsi pastaruoju laiku.

KAS M RAŠO IR SAKO !
KIRVIU SAU Į KOJĄ!
Chicagos menševikų or

ganas, rašydamas apie da
bar einamąją konferenciją. 
Maskvoje, skelbia, jog tai, 
konferencijai, girdi, tenka 
išspręsti “paslaptis, giles
nė, negu atomo energija.” 
Kas gi tai do paslatis? Ogi, 
kas atsitiko su Stalinu? 
“Kur jisai?” Ir p. Grigaitis 
prideda:

“Tai gilesnė paslaptis, 
negu atomo energijos nau
dojimas bomboms gaminti. 
Nuo šito sekreto ministe- 
rių konferencija turėtų 
pradėti savo diskusijas, 
jeigu ji nori patirti, 
vakarų demokratijos gali 
susikalbėti su Rusija, 
ne?” (N-nos š. m. gruodžio 
mėn. 18 d.).
Vadihasi, pp. Byrnes . ir 

Bevinas, anot menševikų 
galvočiaus, turėjo ne su Mo
lotovu kalbėtis, bet va- ____ _____________
žinoti jieškoti Stalino, kad -Olandijon. Jie norėjo įro- 
suradus jo “pražuvimo” pa- dyt kapitalistams ir junke

riams mokėsią neprasčiau 
už juos valdyti Vokietiją;

“Mes žinome, kuo pasibai
gė tie pasimojimai, pasisko
linti iš svetimos klasės.”
PIRMIAU “f siBiRĄ”, O 

DABAR - “į KRYMĄ IR 
KLAIPĖDĄ”.

Grigaičio organas (š. m. 
grd. 18 d.) paskelbia: “Ru
sai lietuvius varo į Krymą.” 
Ir ten toliau: 1

u

atsakyt I. F. Stone dienraš
ty “PM”.

“Dar Churchillo valdžiai

lietuvių keršto, pabėgo į 
Vokietijų išvien su hitleri-

NEDIDELĖ PAKLAIDA
“D-bininkas” skelbia, kad 

“visuotinam Am. lietuvių 
kongresui” vienas Anglijos 
“lietuvių atstovas” (matyt, 
kunigėlis) sveikino “kong-

nėmis armijomis, vejamomis'j resą” ir “linki sudaryti mi-VJliLlA VzlllllV v IJ.VA1110 CVA 111 X J ▼ vjw***v*x*am - — ----------- ~---------- <7 

esant, visa eile žymių dar- raudonarmiečių. Klaipėdos lioninį fondų Lietuvai va-

ar

biečių dalyvavo valdžioje. 
Tuomet buvo koalicijos lai
kai. Bendradarbiavimas su 
toriais juos paveikė ta pras
me, kad jie asimiliavosi su 
jais, nors formaliai ir pasi
liko darbiečiais. Anglijos 
aristokratija visuomet mo
kėjo sužavėti politikus, ki
lusius iš vidurinės klasės.

“Dabar, kada tie torių 
bendradarbiai patys pasida

irė Anglijos bosais, jiems 
lsvarbu įrodyti 'savo vaka- 
Įrykštiems kolegoms, kad 
jie mokės išsaugot Britani
jos imperiją neblogiau negu 
Churchillas.

“Tame psichologiniame 
I., F. Stone argumente yra 
teisybės.

“Panašiai buvo ir su Vo
kietijos socialdemokratais 
po to, kada kaizeris išdūmė

kraštas pasiliko tuščias. 
Natūralu, dabar tie gražieji

duoti.”
Turbūt norėta pasakyti:

žemės ūkiai ir sodybos, ku- “Sudaryti milioninį fondą, 
riu vokiečiai nesuspėjo su- kad iš jo galėtų tarybos ly- 

tenka lietuviams, į deriai pasiimti lėšų pasiva- 
L__LL LL ...1- !žinėjimams.”

naikinti, 1
teisėtiems to krašto šeimi
ninkams.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė teikia visokios pagal
bos lietuviams valstiečiams 
apsigyventi Klaipėdos kraš- i dingai pažymėta data gruo- 
te. jdžio 31 d., o turėjo būti

Ar gi tai ne puiku! gruodžio 24 d.

! Pataisa
Pirmadienio Laisvės vi- 

| duriniuosę puslapiuose klai

Dešimtasis Dovanų Siuntinys 
Lietuvos Žmonėms

Dešimtasis Dovanų Siuntinys Lietuvos' žmonėms už
baigtas. Komitetas buvo paskelbęs vajų pasiuntimui už 
$100,000 dovanų iki pabaigos šių metų su 10-tuoju siun
tiniu Lietuvos žmonėms. Kad nupirktas ir surinktas do
vanas nelaikyti pasidėjus sandėlyje, tai Dešimtasis Do
vanų Siuntinys buvo padalintas į tris dalis. Pirmoji da
lis 10-to siuntinio, medikamentai, išsiųsti pabaigoje lie
pos mėnesio šių metų. Antroji dalis siuntinio, dėvėti dra
bužiai, čeverykai ir kalėdinės vaikų dovanos, išsiųsta lap
kričio pradžioje šių metų.

Komitetas vedė derybas su kompanijomis nupirkimui 
naujų batelių vaikams, bet derybos labai ilgai nusitęsė, 
tai jau nebuvo galima trečiosios dalies 10-tojo siuntinio 
pasiųsti šiemet. Likusioji 10-to siuntinio dalis bus pri
dėta prie 11-tojo siuntinio.

Su Dešimtuoju Siuntiniu išsiuntėme medikamentų, dė
vėtų drabužių, čeverykų ir muilo.

į NUPIRKTA
; Medikamentų ir vitaminų ...........

Lietuvoje kalbama, kad i SURINKTA*

Dovanų Verte 
už $15,125.00

Kai Naujienų redaktorius 
tas kvailybes rašė, tai Stali
nas jau buvo grįžęs iš ato
stogų ir gyveno Maskvoje.

Stalino išvykimo iš Mas
kvos “paslaptis” nebuvo nie
kam paslaptis, apart to
kiems, kaip Hearstas ir 
Grigaitis, kurie nori nesą
mones taukšti ir savo skai
tytojus mulkinti.

Tenka pasakyti, kad
kiekvienu sykiu, kada tik !
Chicagos menševikų galvo- Krymo gyventojai, kaip so
čius plepa .apie Tarybų Są- vietams nelojalūs, buvę su- 89 pundai, 30,030 svarų dėvėtų drabužių vert. $30,030.00 
jungą arba josios vyriausy- naikinti ir išvežti... pundai, 2,377 svarų naujų ir padėvėtų drabužių,
bes pareigūnus, jis visuo- “Okupacine” sovietų val-

5 pundai, 2,377 svarų naujų ir padėvėtų drabužių, 
kalėdinių dovanų ..................A..................... 4,754.00$............................

met kirviu pataiko ne į me- į džia pataria lietuviams kel- 25 skrynės, 3,205 poros vyrų, moterų ir vaikų 
dį, bet sau į koją! itis į Krymą. Buvęs Klaipė- dėvėtų čeverykų ............................................

“IŠGAMOS” RAŠTAI 
“TĖVYNĖJE”

Tėvynė” ir kiti tos

Prezidentas Trumanas ir Liaudis
Velionis prezidentas F. D. Roosevel- 

tas buvo įgyjęs didelį pasitikėjimą ne 
vien Amerikos žmonių, bet ir pasaulyj. 
Jam mirus prezidento vietą užėmė Mr. 
Trumanas ir pasižadėjo eiti velionio 
Roosevelto keliu.

Bet Trumanas tuojau griežtai pasuko 
politiką nuo Roosevelto politikos, kaip 
naminiais, taip ir tarptautiniais klausi
mais. Iš vėlinio Roosevelto sudaryto val
stybės kabineto, veik nieko nebeliko. Vė
lesni prezidento Trumano žygiai sumaži- 

- no jo autoritetą tarpe darbininkų bend
rai ir ypačiai negrų tarpe.

Tiesa, prezidentas Trumanas buvo pa
daręs gerą pasiūlymą kongresui, kad 
valstybė užtikrintų kiekvienam galin
čiam ir norinčiam dirbti darbą, kad pa
didinti bedarbių pašalpą ir ją praplėsti 
ir kelis kitus sumanymus. Bet kas iš tų 
♦pasiūlymų išėjo?

Darbo unijų vadai nurodo, kad prezi
dentas Trumanas neparodė noro kovoti 
už tuos gerus pasiūlymus, kad toki įsta
tymai būtų priimti kongrese, bet, kaip 
paaiški, net pareiškė eilei kongresmanų, 
kad jis visai nesivarys, kad toki įstaty
mai būtų priimti.

Karo laiku darbininkai buvo atsisakę 
streikuoti, karui pasibaigus jie pareika
lavo pridėti 30% algų, kad sulyginti al
gas su pragyvenimo brangumu. Patsai 
prezidentas pripažino, kad pragyvenimas 
žymiai pabrangęs, bet vietoj daryti spau
dimą prieš darbdavius ir kdrporacsijas, 
kurios susikrovė milžiniškus pelnus, tai 
prezidentas išstojo prieš darbininkų 
streikus, pasiūlė kongresui tokius suma
nymus, kurie grumuoja žmonių demok
ratinėms tiesėms, kurie yra pavojingi 
darbo žmonėms. , x

Prezidento Roosevelto buvo sudarytas 
Fair Employment Practices Komitetas, 
kurio buvo pareiga prižiūrėti, kad dirb
tuvėse ir fabrikuose nebūtų rasinės ir

Jis Vis Toks Pats
Dienraštis Vilnis rašo:
“Karo metu pulkininko Lindbergho 

vardas buvo beveik užmirštas. Sa
vo žioplomis pranašystėmis ir kaipo izo- 
liacininkas jis buvo save visiškai sukom
promitavęs.

“Pastaruoju laiku komercinė spauda 
jį vėl pradėjo reklamuoti.

“Lindberghas vėl mokina svietą. Jis 
nori stipriausios tarptautinės organiza
cijos, bet tokios, kuri būtų visiškoje Va
karų kontrolėje. Jau iš to vieno aišku, 
kad jis nori ne vieningos tarptautinės 
organizacijos, bet tokios, kuri būtų vi
siškoje Vakarų kontrolėje. Jau iš to vie
no aišku, kad jis nori ne vieningos tarp
tautinės organizacijos, bet vakarinių 
valstybių bloko, atombombiškai nukreip
to prieš Sovietų Sąjungą. Tą jis pasakė 
cinišku atvirumu.

“Prieš karui kilsiant, Lindberghas 
kėlė į padanges nacių galybę ir idiotiš
kai kvaksėjo apie Svoietų Sąjugos silp
numą. Gyvenimas parodė, kad jis buvo 
uaskutinis bukaprotis.

“Tas pats ir dabar su juo. Jis mano, 
kad Sovietų šalį galima suvaryt į ožio 
ragą, ir vėl tas pats bukaprotiškumas.

“Lindberghą galima būtų ignoruoti, 
jei ne tas faktas, kad jis išreiškia ciniš
kas ambicijas tų Amerikos imperialistų, 
kurie mano, kad Amerika su Britanija 
turi dominuoti pasaulį. Šių imperialistų, 
kaip ir Lindbergho politika yra avantiū
ristinė. .

“Juo greičiau Amerikos žmonės per- 
matys ir išnarplios jų vyliūginghs planus 
ir užmačias, tuo bus geriau.”

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

dėvėtų čeverykų.......
1 skrynia maišyto muilo

3,232.00
35.00

Itis į Krymu. Buvęs Klaipė
dos kraštas prijungtas prie 
Lietuvos, o ten gyvenę vo
kiečiai išvežti į Sibiru.

“Dabar į Klaipėdos kraš
tų siunčiami valdžiai ir par-- 
itijai patikimesni žmonės,

rū- 
šies laikraščiai nuolat ap-

tuos
Lietuvos poetus ir rašyto- i jiems ir vokiečių ūkiai dali
jus, kurie nebėgo su hitle-inami.
rinėmis armijomis į Vokie- Į Kas čia dabar atsitiko? 
tiją, bet pasiliko Tarybų lpįrmįau “rusai lietuvius va- 
Lietuvoje ir ten ištikimai L- į gj^irą,” o dabar ten va- 
darbuojasi. Tokiu poetu yia ,ro> pa*sa^ Naujienų ir fašis- 
Petras Vaičiūnas. _ . | tu informacijos biuro:

Jis nebego su hitlerinėmis ffvventoius” ir
govėdomis iš Lietuvos. Jis pė°dosgykrašto vokie- 
pasihko Tarybų Lietuvoje ir -
šiuo metu įeina į Tarybų va^iuoti į Krymą arba Klai- 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos

šaukia “išgamomis”

dus.” Gi lietuviams tenka

Visų dovanų vertė $53,176.00
Kaip matote, tai Dešimtasis Dovanų Siuntinys susida

rė gana didelis ir vertingas, nors ir nepasiekėme savo 
pabrėžtos kvotos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

g

valdybą; dažnai rašo tary
biniuose laikraščiuose. Ne
mažai jo gražios poezijos 
tilpo ir Laisvėje.

Ir va, dabar “Tėvynės” 
redakcija ima ir persispau
sdina Petro Vaičiūno eilė
raštį.

Kitais žodžiais, ką Tėvy
nės redaktorius pirmiau iš
spjovė, dabar nulaižė.

KODĖL IŠDAVIKAI YRA 
IŠDAVIKAIS?

Dienraštis Vilnis raš(į:
“Palestinos žydų tarpe 

vadovaujančiais elementais 
yra socialistai ir darbiečiai, 
beveik tokio jau plauko, 
kaip ir jų britiški prototi- 

. pai.
“Jie dabar vienu balsu 

klausia: “Kodėl mūsų seni 
prieteliai ir draugai Angli
joje išduoda mus dabar, vos 
spėję atsistoti prie valdžios 
vairo?”

“Palestinos socialistams 
ir darbiečiams išrodo keis
ta ir nesuprantama. Jie ge
rai atsimena, kad prieš rin
kimus Britanijos Darbo 
Partija iškilmingai pasiža
dėjo numest vadinamąją 
Baltąją knygą į sąšlavyną 
ir atidaryt Palestinos var
tus žydų imigracijai. Ant to 
iškilmingo pažado nusi- 
spiauta. i

“Kodėl?
“Į tą klausimą mėgina

Būdinga ir tai: LAIC’as 
rašo, kad “valdžia pataria 
lietuviams keltis į Krymą”, 
o “Naujienos” pataiso tai, 
pareikšdamos: “lietuvius 
varo į Krymą.”

Žinoma, meluoja 
meluoja kiti. Lietuvių iš 
Lietuvos niekas niekur ne-į 
varo. Klaipėdos kraštas ta- i 
po prijungtas prie Lietu- ■ 
vos. Ten prieš karą vokie
čiai, apnuodinti nacių nuo
dais, lietuvius visaip perse
kiojo ir dėl to jie, bijodami

vieni,

£<•

Pj-iešaįs montažą skirtingą 
tautą vaiką veidą, dailininkas 
Norman Rockwell nupiešė Al
fred E. Smitho paveikslą. Ar
tistas tuomi norėjo atžymėti 
Smitho artimumą visiems ir 
prisidėti prie pastatymo jam 
paminklo pavidale naujo bil- 
dingo Šv. Vincento ligoninei, 
New Yorke. Vedama kampa
nija tam tikslui sukelti 3 im
liomis dolerių.

Jaunas Kraujas Senyvam 
Žmogui

Drauge gydytojau. Laisvė 
196 n-ry tilpo jūsų straipsnis 
apie aną žymųjį Tarybų že 
mes gydytoją A. A. Bogomol- 
cą ir apie perliejimą kraujo i? 
jauno žmogaus į senį, dėl su
valdymo 
arterijų, 
tų galų.

Man
Ižiaus kryžiuką ir jaučiant ck 
iVynis keblumus sveikatoj, pa
rūpo bėgt pas gydytoją dė 
pasiteiravimo 
kraujo į mano 
Taigi gydytojas, 
vykau, nesutiko 
no reikalavimą, 
kad tai nėra praktiškas daly 
kas — ir jis tuo neužsiima 
Ta, drauge gydytojau, tai kr 
alima kreiptis? Iš anksto d<‘ 
odamas, laukiu atsakyr 
?r Laisvę.
Įsakymas.—
Ta ir šita šalis —. didel 

kirtumas. Daug kas daron 
arybų šaly, kas “nėra pra 

’ška” kapitalistinėj santvr 
'oj. Kaip ir visa kas, taip 

medicinos patarnavimas Ta’ 
bu Sąjungoj eina pagal nusta 
tytą planą, kad būtų kuo pa 
togiausia žmonėms, visai ben 
druomenei.

Vargu bau Jums, Drauge 
pasisektų čia kur surast jaune 
kraujo perliejimų praktiką 
Šiaip kraujo perliejimų gaut

senatvės, sukietėjime 
kraujospūdžio ir ki-

varant septintą am

apie perliejim 
seną mašiną 
pas kurį nu 
išpildyt ma 

atsakydama?

dalykai keblūs.
Tai, kai to, pasiekt negali

ma, patarčiau Jums, Drauge.
» v •

šiaip ką daryti, kad apstab- 
džius organizmo senėjimą. 
Bendri higienos dėsniai Jums 
bus pravartu ir naudinga, 
kaip ir kiekvienam ir bet ka
da.

Pat pirma patikrinkite savo 
kraujospūdį. Tai kiekvienam 
labai svarbu. Ir, sulyg Jūsų 
kraujo slėgimo laipsniu, bus 
paskui galima nustatyti atitin
kamą dietą, gimnastiką, dar
bą, poilsį ir t.t.

Dalciskim, Jūsų arterijos 
tebėra gana jaunos, tęslios, ir 
kraujospūdis normalus — 80 
mm. žemutinis ir 120 mm. 
aukštutinis. Jei taip, tai var
tokite bet kokį gamtinį nega
linta maistą. Dietos neriboki
me, kad nesusidarytų perdide- 
iių mitybinių trūkumų. Viso
kios šviežios daržovės, vaisiai, 
Meniški, kiaušiniai, viso grūdo 
javiniai valgiai, po truputį 
•audonos mėsos ,ypač kepenų, 
hivų. Tik sukramtykite visa 
<a žmoniškai. Kas nesukram- *■ /
yta, nerykite, tik sunką nu- 
•ykite.

Būtinai, būtiniausiai imkite 
r dapildomojo maisto — vita
minų ir mineralų: multiple vi
tamins and minerals. Ir imkite 
vely daugiau, negu per mažai. 
Tatai esmingai pataiso visą or
ganizmą, ir jis taip greit ne
genda. žiūrėkite, kad geležies 
būtų pakankamai tokiame 
preparate. Geležies galima 
būtų imti dar ir skyrium, gfę- 
ta tokių vitaminų ir mineralų 
preparatų. Taipgi ir lodino po 
lašą neužmirškite imti, kas 
dieną. Dažniau būkite ore, 
Vaikštinėkite, mankštykitža.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielu žmonių atida- • ♦
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Amerikiete Susitinka Euro
pos Didvyres

Amerikos moterų delegacijos nare Tarptautiniame 
Moterų Kongrese, Paryžiuje, mums pažįstamoji kovoto
ja ir vadove Elizabeth Gurley Flynn rašo iš Paryžiaus 
apie savo įspūdžius iš susitikimo su kitų šalių delegatė
mis.

Paryžius, gruodžio 20-ta. 
— Mus, palyginamai, nu
stelbė pagarba nepalenkia
mai dvasiai tų moterų, ku
rios mus sukvietė, kurios 
išėjo iš kalėjimų, iš koncen
tracijos kempių dirbti čio
nai Paryžiaus šaltose rašti
nėse, be pakankamo maisto 
ar reikmenų, pasiryžusios 
turėti šį kongresą pirm ka
ro pelenų atvėsimo. Ameri
kos laikraštininke, būnanti 
čionai, išsitarė: “Stebuklas. 
Savo akimis neregėjus, ne
tikėčiau.”

Mes atvykome per Londo
ną lėktuvu, iš Amerikos iš
žengusios lapkričio 21mą, 
kongresą pasiekėme 25-tą, 
sutrukusios Londone dėl 
keliones varžančių kompli
kacijų. Iš Chinijos moterys 
pribuvo lėktuvu po 4 dienų 
kelionės. Tarybų Sąjungos 
40 moterų atvyko dviem 
lėktuvais, po 11-kos va
landų kelionės.

Tačiau kitos moterys, iš 
gretimų, karo sunaikintų 
vidurinės Europos ir Arti
mųjų Rytų kraštų keliavo 
arkliniais vežimais ir trau
kiniais, kai kurios taip per
pildytuose, jog turėjo sto
vėti per kelias dienas. Grai
kijos delegacija negalėjo 
pribūti iki sekmadienio, 
kada konferencija jau buvo 
pasibaigusi. Tūlos, buvu
sios tremtinėmis Londone ir 
Paryžiuje per karą, iš šio 
kongreso, pagaliau, išvyko 
grįžti į savo gimtuosius 
kraštus. Tokiomis buvo 
Vengrijos ir Austrijos dele
gacijos.

Vyriausybių Atsiųstos 
Delegacijos

Kitos buvo siųstos jų vy
riausybių ir šalies lėšomis 
padėngtos jų kelionės.. Taip 
atvyko iš Kubos, Urugway, 
Chile ir Brazilijos. Demok
ratinės vyriausybės, atsteig- 
tos vieton buvusių fašistų 
tironijų, noriai gelbėjo jų 
geriausioms ir už vis atsto-

Forma 9082 sudaro puošnų, 
prie figūros pritaikytą apatinį 
drabužį, gražų ir be išsiuvinė- 
jimo, tačiau su kožna forma 
eina ir siuvinėjimui sužymėsi
mas.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen- 
ty, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer SL, Brooklyn 6, N. Y.

i
Elizabeth Gurley Flynn 
Amerikiečių Delegate

vingiausioms moterims at
vykti į kongresą. Fašistines 
šalis atstovavo tų šalių ge
riausios moterys, tokios,
kaip La Pasionaria ir stam- 

jbi grupė iš Ispanų Unijos ir 
i iš Catalonijos Moterų Uni- 
jjos, nežiūrint tironų va
lios. Iš Suomijos ir Islandi-
jos buvo po 1 delegatę — 
senesnės moterys, kovoju
sios už moterų teises. Ten 
buvo moterys iš didžiųjų de
mokratinių šalių, mažųjų iš
laisvintų šalių, taipgi iš ko- 
lonijalių ir pusiau kolonija- 
lių sričių — Egipto, Indijos, 

įMoroęco, Algerijos, Ceylon 
i ir Indonezijos.
i ' Gale Kelio

Pribuvimas į salę, labai 
į gražią, tinkamai pavadintą 
“Palais de la Mutualite”, 

į atrodė lyg užbaiga sapno, 
j Greita puikiu lėktuvu kelio
nė per Atlantiką, diena 
Londohe, perplaukimas gar
saus ' kanalo, pasiekimas 
Dieppe, ilga kelionė trauki
niu į Paryžių — svetima 
kalba, kaitaliojimas vagom] 
su priedu nepertraukiamų 

i formalumų, mūsiškiai vadi
namų “red tape”, galop 
imtynės su Paryžiaus sub- 
vių (metro) ypatybėmis yra 
ne bile dieną sutinkamu pa
tyrimu. Bet pagaliau pama
niusios visų tautų vėliavas 
iir iškabas “Congress Inter- 
I national des Femmes” žino
jome pasiekusios kelio galą.

Kaip jos džiaugėsi mus 
;pamačiusios! Kokį sąjūdį 
sukėlė mūsų pribuvimas! 
Visą pirmesnę dieną mūsų 
didelis stalas, tiesiog prie
šais platforma, buvo neuž
imtas — tuščias tarp Tary
bų Sąjungos delegacijos iš 
vienos ir Didžiosios Brita
nijos iš kitos pusės. Mes 
visame kuklume supratome, 
kiek daug toms drąsioms ir 
kilnioms moterims reiškė 
mūsų čia buvimas. Būtų bu
vę tragiška, jeigu mes ne- 
atvvykusios.

Mus oficialiai pasveikino 
grupė prezidiumo moterų: 
Madame Eugenie Cotton, 
kongreso pirmininkė ir vir
šininkė Francijos delegaci
jos, brangi moterį] kovoto
ja, mylima ir gerbiama vi-( 
so j demokratinėj Franci jo j; 
madame Nina Popova, vir
šininkė Tarybų Sąjungos 
delegacijos ir pirmininkė 
Tarybų Moterų Priešfašisti- 
nio Komiteto; Mmes. Jea- 

f 

nette Vermeesch ir smulku
tė blondinė Marie Gliaudė 
Valliant - Couturier, nau
jai išrinktos komunistų at
stovės į Franci jos Steigia
mąjį Seimą.

Susitikau Pasionaria
Tačiau labiausia jaudi

nantis momentas sutiko 
mus visas einant link komi
teto kambario. Aukšta, juo
duose drabužiuose, švelniais 
pūkštančiais plaukais ir 
skaidriomis, draugiškomis 
akimis moteriškė išėjo mū
sų pasitikti. Mes visos vie
nu žvilgsniu ją pažinome ir 
susibūrėme aplink ją. Ji su
tiko mus su kuklia, malonia 
šypsą ir šiltai sveikino. Ver
ta buvo atkeliauti įper pusę 
pasaulio vien tik dėl jos — 
Dolores Ibarruri, didžiosios 
ispanės Pasionarijos.

Mums buvo palikta vie
tos visuose komitetuose ir 
prezidiume, kaip kad ir dis
kusijose. Tačiau dar dau
giau svarbių tuo momentu 
vietų taip pat buvo rezer
vuota mums valgykloje, 
dvejais laiptais aukščiau. 
Čia mes pirmu kartu pama
tėme savo drauges delega
tes, kurias aš aprašysiu ve

Daugiau Apie Naudų Iš 
Social Security

Dirbančios Pavienės 
Moterys

Apie 10 milionų moterų 
Jungtinėse Valstijose dirba 
Social Security apdraudo- 
mis aprūpintose darbavietė
se.' Jų sąskaiton sumokami 
apdraudos mokesčiai. Pa
vienės apdraustos moterys 
gaus savo apdraudą tomis 
pat sąlygomis, kaip dirban
tieji vyrai, tai yra, sulau
kus 65 metų ir pagal savo 
buvusį uždarbį.

Dirbančios Vedusios 
Moterys

Dirbanti vedusi moteris 
negaus dviejų apdraudų už 
save ir už vyrą, bet gaus 
vieną iš tų dviejų. Ji turi 
teisę gauti pagal buvusį vy- 

iro uždarbį arba pagal savo, 
|katraip, jai galima gauti 
' daugiau. Apdrausto vyro 
ižmona gaus pusę tos su- 
imos, kiek gauna vyras. 
Pradeda mokėti ne kartu su 
vyro, jeigu ne vienų metų, 
bet tada, kada jai pačiai su
eina 65 metai, — vėliau, 
jeigu jaunesnė, anksčiau, 
jei vyresnė.

Jeigu dirbusio vyro žmo
na jau apnašlėjus, jos gavi- 
nys pakeliamas iki trijų 
ketvirtadalių tos sumos, 
kiek gaudavo pirm mirti.es 
josios vyras (arba, kiek jam 

i būtų išpuolę gauti, jei jis 
j nebūtų miręs pirm sulauki- 
'mo 65 metų).

Apdrausto Vyro Našlė 
Ir Vaikai

Vyrui mirus, nežiūrint, 
kurio amžiaus jis mirtų, ne
žiūrint, ar jinai biedna ar 
turtinga, našlė gaus kas 
mėnesį apdraudos gavinį 
kol jauniausiam vaikui su
eis 16 metų arba iki 18 me
tų, jeigu vaikai tebėra mo
kykloj.

Jeigu nėra vaikų, našlė 
gauna tam tikrą sumą vie
nu kartuTUojau po vyro 
^mirties, o senatvėje mokes
čiai pradedami mokėti jai 
suėjus 65 metus. z

Tą viską gaus, jeigu lai
ku pareikalaus. O kad laiku 
pareikalauti, privalote žino

il iau. Mes stebėjomės geru 
ir maistingu valgiu, men
kai suprasdamos, kiek rei
kėjo rūpestingo planavimo, 
specialių privilegijų padali-

I

Dolores Ibarruri Pasionaria
atstovauja fašisto Franco prie
spaudoje esančius demokrati
nius Ispanijos žmones.

namo maisto gavimui ir ko
operacijos iš daugelio agen
tūrų, kad tą patiekti. Bė
giu konferencijos mes ten 
reguliariai valgėme, o vaka
rais gaudavom net bonką 
vyno per 4 asmenis.

ti, kur ir kaip. Įstaiga tik 
išmoka pareikalautas mo
kestis, bet jieškojimu turin
čių tas mokestis gauti ne
užsiima. Jūs turite patys 
surasti.

Ar jūsų vyras dirba So
cial Security (socialiu sau
gumu) aprūpintame darbe? 
Ar jūsų pačios darbas paei
na po Social Security? Ka
da ir kur kreiptis senatvės 
sulaukus ar nelaimei išti
kus? Po kiek jūs gautumėt 
pagal dabartinį uždarbį?

Tuos visus ir daug kitų 
dalykų apie Social Security 
galima sužinoti jūsų mies
te, artimiausioj tos įstaigos 
raštinėj. M-tė.

Šiai patraukliai, bet ne sun
kiausiai siūti suknelei forma 
gaunama 14 iki 20 ir 32 iki 
40 dydžio. Gal būti išsiuvinė
ta arba nesiuvinėta.

Užsakymą, pažymėjus nū 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen* 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

Brooklyn, N. Y.
Iš Moterų Apšvietos Kliubo 

Metinio Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 20 d. 
gruodžio. Kaipo metinis, turė
jo būti skaitlingesnis, bet, aiš
ku, buvo priežastys, kurios su
laikė daugelį draugių nuo da
lyvavimo, tai, veikiausiai, blo
gas oras ir prisiartinančios 
šventės. Tikiu, kad su pradžia 
1946 metų mes pradėsimo me
tus rekordiniu atsilankymu į 
pirmą tų metų susirinkimą.

Susirinkime buvo svarstoma 
nemažai svarbių reikalų. Gal 
svarbiausias, tai bus X-Ray 
plaučių nuotraukos. Tai daly
kas, kuris paliečia ne tik kliu- 
bietes, bet visą Brooklyno vi
suomenę. Pasidarbavimu mū
sų kliubo pirmininkės, d. Pe- 
trikienės, iš Health Centro 
gauta pažadas, kad X-Ray 
mašina bus atvežta į Piliečių 
Kliubą 23 d. sausio, 1946 m., 
kur nuo 4 vai. iki 7 vai. va
kare bus traukiami paveikslai. 
Visiems norintiems pasinaudo
ti proga ir sužinoti savo svei
katos stovį geriausia užsire
gistruoti ir užsimokėti $1 iš 
anksto. Registracijos blankas 
galima gauti pas kliubietes. 
Platesnius pranešimus tėmyki- 
te Laisvės vietinėse žiniose.

Buvo išduoti platūs ir labai 
įdomūs raportai iš Russian 
War Relief konferencijos, ku
rį išdavė d. Mary Wilson, ir 
iš Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo, kuris įvyko Pitts- 
burghe. Mūsų delegatės dd. 
Jakštienė ir Petrikienė labai 
už interesavo nares savo ra- 
uortais. Ypatingai mūs drau
gės buvo labai patenkintos 
jaunimu iš Chicagos ir Detroi
to. Viso raporto turinio čia ne
rašysiu, nes panašus jau til- 
no mūsų spaudoje.

Buvo skaitomas laiškas nuo 
ALDLD 2-ro Apskričio pirmi
ninko d. Gilmano — kur kvie
čiama dalyvauti metinėj kon
ferencijoj 13 d. sausio. Ant 
vietos ALDLD 81 kuopos na
rės išrinko 6 drauges kaipo 
delegates į minėtą konferen- 
ciia. jomis yra dd. Petkienė. 
Balkus. Petrikienė, Levanienė, 
Senkevičienė, Čepulienė.

Taipgi draugės apsiėmė pa
rūpinti užkandžių ir šiltos ka
vos delegatams. Užkandžius 
parūpins d. Levanienė ir Wil
son, su pagalba kitų draugių.

Buvo renkama nauja kliu
bo valdyba 1946 metams. Ir 
įvyko kas tokio nepaprasto, 
nes likosi išrinkta visa nauja 
valdyba. Paprastai būna, kad 
niekas neapsiimu į valdybą ir 
tokiu būdu metai po metų se
noji valdyba yra priversta pa
silikti ant toliau, neretai prieš 
savo norą. Tai buvo sveikas ir 
tikrai demokratiškas apsireiš
kimas. Taigi nauja, valdyba 
susideda iš šių draugių: Kliu
bo pirmininkė Mary Wilson; 
užrašų raštininkė Sofija Pet
kienė; finansų raštininkė Juli
ja Stankaitienė; iždininkė An
na Dobilienė ■ korespondentė 
B. E. Senkevičienė. Į knygų 
peržiūrėjimo komisiją išrink
tos dd. Senkevičienė, Skirmon- 
tienė ir Misevičienė. Linkėtina 
naujai valdybai pasekmingų 
metų kliubo darbuotėj. Esu 
tikra, kad senoji valdyba, ypa
tingai mūsų pirmininkė d. Pe
trikienė, kuri tiek daug.ener
gijos ir darbo įdėjo į kliubo 
gyvavimą, pagelbės savo pri
tyrimu ir žinojimu naujai val
dybai susitvarkyti ir kad visas 
kliubo veikimas ateinančiais 
metais eis labai sklandžiai, 
savitarpinio draugiškumo dva
sioje.

Buvo pranešta, kad patiko 
nelaimė mūsų kliubietę d.

(Tąsa 5-me pusi.)

Mes Jaučiamės, Kad ir Mes 
Turėsime Stiprią Atstovę

Kalbėti noriu apie Mrs. 
Eleanor Roosevelt paskyri
mą delegate į Jungtinių 
Tautų Organiaciją (UNO).

Ne tame džiaugsmas, kad

Mrs. Eleanor Roosevelt

jinai moteris. Jeigu, daleis- 
kim, būtų buvus paskirta 
tokia, kaip kongresmanė 
Luce, kurios lankstus liežu
vis ir angeliška šypsena tar
nauja aršiau už pasakiškų
jų velnių jėgą, sakytume — 
saugok didis perkūne nuo 
tokios bobelkos!

Mrs. Roosevelt niekad į- 
statymų leidėja nebuvo, ta
čiau veik visuomet pataiky
davo pasisakyti už naudin
gus visuomenei įstatymus. 
Jos įtakingas balsas yra pa
dėjęs greičiau sulaukti ne 
vieno iš gerųjų įstatymų. 
Tad reikia tikėtis, kad jos 
sugebėjimas savystoviai 
spręsti ir drąsa pasireikšti 
įkartais daug kam nepatin
kama, bet praktiškai reika
linga kryptimi daro ją už
tikrintai naudinga tokioje 
delegacijoje.

Nors priimdama nomina
ciją jinai kukliai išsitarė, 
jog turbūt buvęs “reikalas 
nominuoti moterį” ir dėlto 
jai ta vieta skirta, tačiau, 
pirm visko, jinai tai delega- 
tystei tinka kaipo geras de
legatas.

Žinoma, buvimas tuo ge
ru delegatu moters dadeda 
pačią gražiausią plunksną 
ir į mūsų kapeliušą.

Keli Iš Jos Didžiųjų 
Nuopelnų

Ir valdininke jinai niekad 
nebuvo. Tačiau būdama mū
sų šalies pirmąja šeiminin
ke jinai anaiptol nesirube- 
žiavo Baltojo Namo sieno
mis. Kaip ir pridera daug- 
milioninės šeimos globėjai, 
jinai norėjo matyti viską, 
žinoti viską.

Atsimename tuos sunkius 
laikus, kada milionai žmo
nių buvo be darbo. Nedarbo 
pašalpos nebuvo jokios.’Se
natvėje taip pat. Išėjusius 
reikalauti darbo ar duonos 
žmones policija šaudė. To
kiais tai laikais atėjusi į di
džiąją šeimininkystę Mrs. 
Roosevelt leidosi po šalį pa
ti pamatyti žmones, išgirsti 
jų skundus.

Sugrįžusi, Mrs. Roosevelt 
nedvejojo pasakyti, jog 
trečdalis tautos alksta, blo
gai pridengti. Nebijojo pa
sakyti, kad reikia viešųjų 
darbų, pašalpos bedarbiams 
ir senukams, padrąsinimo 
jaunimui.

Naujos vilties ir pajėgos 

mažieji žmonės pasisėmė iš 
jos balso. Per daug metų iš 
Baltojo Namo niekas nebu
vo taip kalbėjęs.

Arba paimkim tą inciden
tą hitlerinio rasizmo teore
tikių rūgštelių iš DAR 
prieš negrų rasę, kada ar
tistei Marian Anderson tos 
ponios nedavė salės. Mrs. 
Roosevelt ne tiktai kad pa
sitraukė iš tos organizaci
jos, bet jinai pati vadovavo 
darbui suruošti Andersoniu- 
itei koncertą parke. Ir vei
kiausia visoje mūsų šalyje, 
visais laikais, jokioje salėje 
ar katedroje nėra buvę gra
žesnės maldos, kaip toji tuo- 
jmet Washingtone, 75,000 
miniai, nuo Lincolno statu
los laiptų sugiedota “Avė 
Maria”. Tai buvo ne tik 
malda, tai buvo viso pasau
lio laisvę mylinčiųjų himnas 
laisvei ir lygybei visų žmo
nių.

Visai neseniai, kada mū
sų vyriausybė tarė darbi
ninkams uždrausti streikuo
ti, Mrs. Roosevelt kritikavo 
Trumano administraciją, 
sakydama, jog tai yra nede
mokratiškas žygis. Ji pažy
mėjo, kad kaip tik tokie at
iminėjimai darbo žmonėms 
teisių privedė Vokietiją prie 
fašizmo ir pasaulį prie ka
ro.

Gruodžio 20-tą, šių metų, 
priimdama garbės pirmi- 
ninkystę Jugoslavijai Pa
galbos Komiteto, Mrs. Roo
sevelt sakė, jog mes pirm 
visko privalome rūpintis 
savo talkininkais:

“Juk tai žiauri ironija, 
kad jugoslavai turi kur kas 
mažiau maisto už Vokietijos 
gyventojus.” UNRRA duo
menimis, sakė ji, Jugoslavi
jos gyventojai gauna tik 
900 iki 950 calories dienai, 
o vokiečiai 1,300 iki 1,550. 
Stebėjosi jinai, kad randasi 

I net kongresmanų, kurie no
ri vokiečiams maistą dau
ginį. Jeigu kam reikėtų 
idaugint maistą ir išteklių 
(Vokietijoj, tai tiem, kurie 
j buvo persekiojami, badavo 
'prie hitlerininkų.

Ji kritikavo ir tuos, ku
rie sako, kad mes turime 
rūpintis tik savo vaikais. 
Ji sakė, jog “gilesniu supra
simu visi vaikai yra mūsų.

“Nejaugi karas nepamo
kino mūsų, kad Amerikos 
vaikų gerovė yra intymiai 
surišta su kovojančiais vai
kais Jugoslavijos, Rusijos, 
Graikijos ir kitų mūsų tal
kininkų...”

Aišku, tikėtis vien tik pa
žangiausių žygių iš Mrs. 
Roosevelt visame kame, bū
tų klaida. Jinai priklauso 
turtingųjų klasei. Tūlais 
klausimais su ta klase ben
drai galvoja, kitais tenka 
nusiusti. Tačiau, jeigu 
bent dalis jos klasės ir di
džiuma mūsų, darbo žmonių 
klasės, būtų tiek pakilę pa
žangoje, mūsų gyvenimas 
būtų daug malonesnis jau 
šiandieną, pasauliui taika 
būtų užtikrinta.

Sėkmingos darbuotės. Ele- 
anorai didžiosiose pareigo
se, kurių eiga, mes tikimės, 
turės būti intriguojančiai į- 
domi ir viltinga!

Mažyte.

mirti.es


Ketvirtas puslapis

.... .

*
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Jonas Marcinkevičius

Nerami Fantazija
Skiriu lietuviškojo Raudonosios Armijos 

junginio 3 metų sukakčiai paminėti , 
('Fragmentas)

(Pabaiga)

“Pritrūksim kulkų — akmenim!”

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

ŠYPSENOS
JUBILIATAS

Trečiadienis'. Gr lock 26,

Kariai
Už tvoros j
Vielų, —
O jis palinko
Ir apsipylė
Savu krauju.
Bet paskutinį
Jis žodį tarė:
— Už laisvę mirt lengvai galiu.

Iš debesų išniro saulė, 
Nutvysko kloniai ir laukai. 
Ir buvo taip, kad trūko oro, 
Net svilo prie kaktos plaukai. 
O paliai apkasus neramūs 
Kregždučių veržėsi pulkai. 
Bet kario priesaika šventa? 
Pakilo Jie: Glemža, Birutė 
Visi, visi! Kas granata, 
Kas sviediniu sunkiu taikliuoju 
Sutiko priešą Rusų žemėj, 
Sutiko — būti, ar nebūti. ?

pie- 
dar-

Ne tau, Berlyno kryžiuoti, 
Ne tau laimėti!
Ne tau Tarybų vyrus
Kulka nugalėti.
Ne vien tiktai tankai,
Pabūklai,
Granatos.
Ne vien tiktai kulkom jie lyja.
Svyrančias varpas,
Jūras giliąsias, —
Dangun atsirėmusius kalnus —
Visą pasaulį
Jie atneša
Savo širdyje.

Pasieksim greit mes Kristijono kapą, 
Kur pusto vėjas neramus, 
Ten pamatysim baisų kapą — 
Genties kapus.
Prisieksim mes tau, dainiau nemarusis, 
Istorijos vardu:
Už tavo būrus mes atėjom keršyt 
Ir nugalėt — 
Su Stalino vardu.

“Nuėjom mes jau daug 
Krauju ir ugnimi.
Draugai kartoja mūsų žygius 
Priešą vydami.”
Tai Gužausko žodžiai, 
Jie mano širdį lyg durklu 
Perskrodžia.

Dėl laisvės mūsų Lietuvos
Jie mirti ėjo,
Ir trylik’ tūkstančių fašistų 
Galvas ten padėjo.

Prisiminiau kovos laikus,
Prisiminiau draugus, 
Kiekvienas jų kaip tikras brolis ' 
Man artimas, brangus.

“Jei žūsim, — tai Aršvilos žodžiai, 
Jei žūsim — tai kas.
Juk į mus, lyg naujagimius,
Žemė —
Ištiesus rankas.”

Tik dabar aiškiai aš viską supratau: 
— Jei ne jūsų kraujas aukurui kovos, 
Tai garbė lietuvio — būtų negarbė, 
Tai išdžiūtų žemė — neb’augtų žolė 
Neb’žaliuotų pievos, paukščiai 

(nečiulbėtų, 
Nebešviestų saulė žemei Lietuvos!

Tik dabar aš aiškiai viską supratau: 
Juk nuožmusis priešas dar 

(nenugalėtas, 
jisai dar rangos savame urve, 
dvasia jo tūno tamsiame miške, 
dar reikia kumščio bolševikų 

(kieto!

(Eskizas)
Jis grįžo iš jubiliejinių 

tų. Penkiasdešimt metų 
bo. /.

Tą pusę savo amžiaus jis ra
šė dramas, noveles, apysakas, 
eposą. štai penkiasdešimties 
metų jo kūrybinės veiklos vai
siai. Jis dirbo savo ir žmonių 
garbei ir žmonės jį mokėjo 
gerbti. Jie davė jam viską, ką 
galėjo: davė turtą ir garbę. 
Lauro vainikai seniai išdžiūvo, 
o nauji, jubiliejiniai kabojo 
ant sienų. Padovanotos knygos 
buvo padėtos ant stalo. Jam 
buvo suruošti puikūs pietūs. 
Prie stalo susėdę svečiai atsto
vavo visuomenę. Jie susirinko 
jam pranešti, kad jis esąs vie
nas iš nusipelniusių ir didžiųjų 
vyrų skaičiaus.

Patenkintas, bet kiek pa
vargęs nuo ovacijų, septynias
dešimt metų senelis sėdėjo 
jaukioj kėdėj, savo svetainėj 
ir, žiūrėdamas į degančią se
noviškam židinyj ugnį, galvo
jo: aš neveltui gyvenau.

Buvo jau vėlyva ir labai ty
li naktis. Staiga senelis krūp
telėjo. Jo ausis palietė tary
tum kažkoks stenėjimas.

Pasigirdo, ar ką?
Bet stenėjimas greit pasi

kartojo. Po to pasigirdo smar
kus riksmas ir
Kažkas, tur būt, atsitiko že
mai nąmuose. Jis paskambino, 
bet nieks neatėjo. Gal tarnai, 
triukšmo pažadinti, nubėgo 
žemyn, 
dęs, pradėjo vaikščioti 
kambarį.

Stenėjimai ir staugimas 
stojo, Uet už tai pasigirdo 
rišku ir moterišku balsu triuk
šmas. Kas atsitiko, jis negalė
jo suprasti. Jis pradėjo neri
mauti i)1 pykti; pagaliau išėjo 
iš buto.

Ant laiptų jis sutiko savo 
tarną, Tas sustojo ir vos vos 
bealsavo. Matyt, buvo labai 
susijaudinęs.

— Kas ten atsitiko! Kas gi ? 
Sakyk, aš ten ir einu . . .

Tarnas pakėlė ranką ir, no
rėdamas tarytum jį sustabdyti, 
suriko:

— Neikite ten, pone! 
įvyko baisus skandalas.

— Ten lavonas!
—Lavonas ?!

— Taip. Mat, stalius, 
gyvena rūsyje, turėjo dukterį. 
Mergaitė, tur būt, turėjo pen
kiolika metų. Ji buvo didelė

girtuoklė. Pinigus degtinei vog
davo iš tėvo. Visi apie tai žino
jo ir jis ją nekartą plakė. Šian
die jis ją vėl pradėjo mušti, 
bet per smarkiai; motina už
stojo. Įsiutęs stalius griebė kir
vį, smogė žmonai penčių į 
smilkinį ir užmušė. Jis 
suimtas.

—Jūs neikite ten, pone; 
daugybe visokių valkatų,
licijos ir staliaus žmonos lavo
nas. Ar reikėjo, kad visa tai 
vyktų šiandieną, jūsų jubilie

jaus dieną, pone . . .
Senas poetas grįžo į , 

butą.
— Nurengti jus, pone?
—Ne, eik sau, Aš noriu 
vienas.
Tarnas išėjo.

jau

ten
po-

savo

lik
ti

p ir

staugimas.

Juk
Juk
Juk

Boston, Mass

Telef. HUmboldt 2-7964

į Joseph Garszva |
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A, PAULEY
Licensed Undertaker

III
Prisiminiau kovos laukus, 
Prisiminiau draugus,
Raudonom žvaigždėm kraujas jų, 
Šarmaičio, Volfsono, Vaznelio, 
Ūsočiaus Maksimaičio senio, 
(Liaudis jų žygius apdainuos) 
Pražydo dūkstančiuos snieguos. 
Atėjo vasara. Šimtais 
Plieninių priešo paukščių skrido. 
Bet. vos tik tankus jie išvydo — 
Prisiekė vėl šventai — 
Tolkevičius, Kizla, Birutė, 
Kudla ir Kęselis tylus — 
“Nei pėdos jiems Tarybų žemės!” 
“Už vieną mirtį — trim mirtim!” 
“Sumušt fašistus įžūlius!”

Ūmai dingo draugai kažkur į nežinią, 
O aš likausi vienas
Su savo neramia fantazija,
Kaimynais •
Ir .. . sąžine.

IV
Nerimas ėda mano krūtinę,
O nerimas baisus, 
kad rodosi visas Vilniaus miestas 
ant mano kaulų grius.
Priešo kiekvienas sudegintas namas, 
Sesutė nukauta,
Rodos, grūmoja, garsiai byloja,

Kur ta ramybė, kur pasidėjai, 
Kur tu dingai?
O jūsų sąžinės negi nurimo, 
Gyvieji mano draugai?

pažadinti,
Senelis, kiek išsigan- 

po

nu- 
vy-

Ten

kuris

Atsisėdęs į kėdę, kaip 
miau, jis vėl numetė žvilgsnį 
į židinio ugnį. Pusė amžiaus 
darbo . . . turtas . . . garbė.. . 
Tis prisiminė žodžius vieno 
kalbėtojo, kuris jį. sveikino: 
“Gerbiamas jubiliatas ir lau- 
eatas pusę savo amžiaus at

sidėjęs dirbo visuomenės gero
vei” . . . Nedaugiau kaip prieš 
Ivi valandas šie žodžiai malo
niai kuteno jo savigarbos ir 
avimeilės jausmus, bet dabar, 

visa tai prisiminęs, jis vos tik 
nesuriko: tai melas!

Aš dirbau tiktai sau, savo 
naudai, pataikaujant tai kla
sei, kuri vadinama privilegi
juota.

Įsimylėję studentai atminti
nai mokėsi jo eilėraščių, iste
riškai verkė, skaitydami jo ro
manus ir alpo teatro ložose, 
žiūrėdami jo dramų.

Seni profesoriai ir keletas 
išsilavinusių diletantų gėrėjosi 
io eposu. Jie apie tai žinojo ir 
nž tai suruoš^1 jam jtfbiliejų. 
Jis už tai burt) vadinamas kaip 
šalies pasididžiavimas, visuo
menes šulas ir pamatas.

O jis ten į rūsius, žemai 
prie pamatų niekuomet nenu
sileisdavo. Būdamas dvasia 
aristokratas, jis spindėjo bu
duaruose, salionuose ir galvo
jo tiktai apie garbę ir gyveni
mo prabangus. Tai buvo pusės 
amžiaus darbas, dirbtas su pa- 
siaukavimu, atsidavimu visuo
menės gerovei.

Iš tikrųjų, tai teisybė!
Taip, gamta apdovanojo jį 

ypatingais .gabumais. Gal būt, 
net geniališkais. Jis galėtų 
Dievas žino ką padaryti, o ką 
jis padarė?

Pažaidė nervais keleto, o, 
gal būt, keleto desėtkų tūks-

tančių. O milijonai, šitie didie
ji milijonai?

Jiems nieko nedavė jo dar
bai arba tie gabumai, kuriais 
apdovanojo jį gamta.

Su savo minties žibintu ir 
savo žodžiais jis niekuomet 
nenusileisdavo ten žemyn, į 
rūsius.

Jį pavadino “dvasios apaš
talu.” Iš tikrųjų, jis tuo ir by- 
vo. Bet ten reikėjo eiti miniai, 
skelbti Kristaus žodžius, jeigu 
jis tikrai buvo dvasios apašta
lu.

Po jo kojomis, žemai, rū
siuose, vyko kažkas, apie ką 
jis nenorėjo žinoti. Tokiems 
dalykams jis buvo perdaug iš
didus, perdaug pagarbus. Jis 
kalbėjo tiems, kurie vaišino jį 
šampanu ir sodino į pirmas 
vietas. Nekartą jis kratėsi 
minčių, kurios kildavo jo gal
voj, metė į krepšį puslapius, 
kurie prievarta pasprukdavo 
iš po jo plunksnos '— tik dėl 
to, kad neerzintų tų, su ku
riais jis gyveno, kurie teikė 
jam viską, ko jis troško.

Taip. Jis buvo apaštalu, bet 
—sau.

Kol ten, žemai rūsiuose, 
vargas smaugė ir ėdė žmones, 
o nusižengimas — vargo * ne
perskiriamas draugas ruošė 
klaikias orgijas, jis puošniam 
kabinete ramiai skaitydavo sa
vo eilėraščius, ištaigingose 
svetainėse rūkė brangius ciga
rus,’ arba sėdėdamas teatre, 
savo ložėj, laukė publikos ap
lodismentų.

Štai jo apaštališkos tarny
bos istorija, štai jo teisė į šį 
titulą!

Kažkada, kai jis dar buvo 
jaunas, prieš porą desėtkų me
tų jo prietelius, seniai jau mi
ręs dailininkas, nupiešė Kris
tų, kuris lenkdamasis po sun
kiu kryžium, kelionėj į Galgo- 
tą, rado dar savyje tiek jėgų, 
kad paduoti laisvą ranką iš 
minios seniui, kurį 
Rymo karys 
Apie

pastūmė 
ir palaikyti jį. 

šį paveikslą tada buvo

daug kalbų. Dailininkas Kris
taus veidui stengėsi suteikti 
didžiausios užuomaršos, di
džiausios užuojautos išraišką.

Dabar šis paveikslas, apie 
kurį poetas negalvojo gal jau 
keletą desėtkų metų, veikiant 
keistiems asociacijos įspū
džiams, vėl stojo kaip gyvas 
prieš jo akis. Jam pasirodė, 
kad Kristus iš paveikslo, ištie
sęs pargriuvusiam seniui ran
ką, žiūri į jį, poetą, su prie
kaištu. Jis juk nieko nenešė 
ant savo pečių ir vis dėlto nie
kam neištiesė pagalbos ran
kos! Jis nežinojo jokių rūpes
čių, galvojo tik apie save...

Visas jo gyvenimas, visi jo 
penkiasdešimt metų darbai ir 
triumfas pasirodė jam toki 
tušti, bevaisiai, amžinai žuvu
sieji. Argi reikėjo, kad įvyktų 
toks griežtas faktas, kad jis 
prabusti) nuo savo ateistinio 
miego ?

Ir kodėl jis taip vėlai, vėlai 
pabudo...

Jis pajuto pasibjaurėjimą 
savo būdu, savo siela.

Visa jo filosofija, pagrįsta 
visokiais mokslo dėsniais bei 
taisyklėmis, griuvo.

Jis jautėsi esąs kaltas.
Jame kilo noras išmesti pro 

langą visus vainikus, visus al
bumus ir brangias dovanas.

Jis stengėsi negalvoti apie 
tuos, užmiršti visus, kas daly
vavo jo penkiasdešimt metų 
sukaktuvėse ir tuos, kurie jį 
pagerbė.

—Kodėl, — kartojo jis, — 
šį vakarą pilie mano stalo ne- 
sėdo šio staliaus šeima, kad 
paskaitytų mano knygą, kurią 
aš jiems parašiau ir kuri su
teiktų jiems paguodos žodį?

Ir jis taip pasibjaurėjo sa- 
vim, jog jautė, kad esąs kal
tas, kad visas jo gyvenimas 
buvo toks tuščias ir menkaver
tis.

Bet pradėti naują, gyvenimą 
buvo jau vėlu.

verte Alb.

I

Namą Savininkai!

Besąžinė Motina
Lapkričio 28 d. jauna mote

ris, Rose Carlan, Chelsea, 
Mass. (Bostono šiaurinė dalis 
miesto) pranešė policijai, kad 
jo sūnelis Ronald, 6 mėn., ta
po pavogtas (kidnapped) iš 
vežimuko, kada popietį jis 
miegojo lauke, palei namus.

Per 16 dienų net 8 valstijų 
policija ir detektyvai jieškojo 
kūdikio ir vagies. Nuo $500 
iki $30,000 reikalauta pinigų 
jš tėvų, prižadant sugrąžinti 
gyvą vaiką. Laikraščiai ir ra
dijo būbnino visokius apgai
lestavimus. Raudonojo Kry
žiaus rekomendavimu buvo 
paleista laikinai jūreivis, kū
dikio motinos vyras, iš Paci- 
fiko pakraščių dėti pastangas 
suradimui sūnelio, kurio dar 
tėvas nematė. Ir štai, 14 d. 
gruodžio, policija, klausinė
janti motiną jos namuose, pa
stebėjo, kad jos susirūpinimas 
sūneliu lyg dirbtinas, cigare
tę užsideganti labai natūra
liai kūdikio maitinimo pieno 
bonkutės pastebėta kambary
je 4, kuomet ketvirtoji, sulyg 
pirmesnio pasakojimo, buvo 
pavogta sykiu su kūdikiu. Po- 
licistai momentaliai nuspren
dė daryti kratą namuose. Ir 
neilgai j ieškojus, atrado kūdi
kio lavoną komodės apatinia
me stalčiuje, gražiai suvynio-

Ablava, kūdikio jieškojimas | tai vaiką pavogė..
Dabar valdžia moteriškės 

protą tiria. Motina laikoma 
kaipo jo nužudytoja. Jūreivis, 
kūdikio tėvas, manoma, nieko 
bendro neturįs su ta misteri
ja.

Vyresnis sūnus 3 metų, 
vas 26 m., motina 23 m.

Daug žmonių stebisi iš 
kio įvykio.

užsibaigė, bet misterija pasi-! 
didino. Moteriškė pasakė po
licijai, kad 4 dienomis prieš 
pranešimą policijai apie pavo
gimą kūdikio jis miręs ir ji, 
bijodama, kad kaimynai ne
kaltintų jos už prastą auklė
jimą arba prastą priežiūrą, 
padėjus jį į stalčių ir laukus 
progos, kada kas užtiks vai
ko tuščią vežimuką, dėl ko 
būtų galima sakyti, kad kas

tė-

to-

D. J.

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

»•
GREEN STAR BAR & GRILL

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

%

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuq Republic Teatro)

| CHARLES J. ROMAN II

I
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui r e i k i a v

■ naujo stogo ar jei stogas rei- 
į kalauja pataisymų, Kriau-

• čiūnaš jums atliks. Jei per

• stogą varva, paveskite mūsų
• patyrusiems stogdengiams, 
Į o jie suras priežastį ir tuo- 

pataisys mažais kaštais.Senus Namus Apdarome Bingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries

jau

S

r r
355 Union Ave. cor. Grand st.,' Brooklyn, N. Y. a

Telefonas EVergreen 4-0758 4

$

i

Lietuvių Kuro Kompanija |

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

sunkus pristatymas anglies.

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS) >.

(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i

M

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

.JUSTIN M.

BVYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių, namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Laidotuvių _ > 
Direktorius . $

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti,
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Žemės Reforma ir Visuomeninio Gyvenimo Demokratizavimas
(Tąsa)

Konservatyvų pralaimėji
mas pereituose parlamen
tariniuose rinkimuose pa
liudija (kaip kad blaives
nių minčių konservatyviški 
tėmytojai patys pripažįs
ta), jog žmonės nebenori, 
kad tokia didelė politine 
įtekmė pasiliktų rankose 
mažo skaičiaus žmonių, ku
rių gyvenimo sąlygos visai 
skirtingos nuo sąlygų pla
čiųjų darbo masių ir kurie 
stovi toli nuo kasdieninių 
jų rūpesčių ir interesų.

Kaip mes žinome, Angli
ja yra šalis, kuri pirmutinė 
įžengė į pramoninio vysty
mosi kelią. Žemės ūkis toj 
šaly lošia - mažą rolę. Bet 
skirtingas yra dalykas eko-

Vienu žodžiu, visose Eu
ropos šalyse reakcija visuo
se savo apsireiškimuose tu
ri pilną stambiųjų žemval
džių - dvarponių paramą, 
o, iš kitos pusės, reakcija iš
tikimai gina dvarponių rei
kalus.

Žemės Reforma Didelė 
Politinė Problema

Argi nestebėtina, kad 
prie tokių aplinkybių net 
po feodalinės baužiavos pa
naikinimo žemės reforma 
pasiliko viena Europos di
džiųjų politinių problemų. 
Darbo valstiečiai, kurie 
vargo, turėdami labai ma
žai žemės arba visai jos ne
turėdami, neperstojo rei
kalavę, kad didieji dvarai

nominiai ir politiniai atsi- būtų išdalinti. Laike pirmo 
likusiose šalyse. T'en iš že- ~ 
mes ūkio daro pragyveni
mą didelė dauguma gyven
tojų. Argi nestebėtina, kad 
tose šalyse stambieji dvar
poniai dominavo (valdė) 
visuomeninį ir politinį gy
venimą. Jie buvo tvirtovė 
reakcijos, politiniai, socia
liai ir kultūriniai.

Stambūs Dvarponiai— 
Fašismo Rėmėjai.

Tai nėra netikėtinas da
lykas, kad Hitlerio blokas 
Europoj susidėjo veik išim
tinai iš tų šalių, kur gyvavo 
stambi žemės nuosavybė. 
Visur fašistų partijos turė
jo artimus ryšius su stam
biais žemių savininkais. 
Mussolinio fašistų partija 
pradėjo savo brutališką už
puolimo ir teroro karjerą, 
naikindama žemės ūkio 
darbininkų organizacijas, 
kad patenkinti stambius 
žemės savininkus šiaurinės 
Italijos daly. Vokietijoj 
junkeriai lošė svarbią rolę 
nutiesimui kelio Hitlerio 
režimui ir jo kriminališ- 
kam ir plėšriajam karui. 
Reikia tik prisiminti, jog 
Oldenburg — Januschau,

Avienas junkerių luomos va
dų, buvo tiesioginiai atsa- 
komingas už iškėlimą Hitle
rio į galią, baugindamas 
senį Hindenburgą tikrini
mu, būk Schleicher’is ren
giasi užduoti smūgį Prūsi
jos dvarponiams. Ispanijos 
fašizmas, kuris dar gyvuo
ja, laikosi ant paramos re
akcinių stambių žemės sa
vininkų. |

Pasaulinio Karo eilėj šalių 
politiniai vadai žadėjo val
stiečiams pravesti griežtas 
žemės reformas. Tačiaus, 
kaip ir pirmiaus istorijoj, 
dvarponiai apgavo valstie
čius. Tiktai keliose šalyse, 
kur dvarponiai buvo sve
timtaučiai, kaip, pavyzdžiui 
(Rumunijos daly) Transyl- 
vanijoj (vengrai) ir Čeko
slovakijoj (vokiečiai), bu
vo nemaža dalis stambiųjų 
dvarų išdalinta. Bet didžiu
moj atsitikimų, tačiaus, 
kur žemės reformos buvo 
pravesta po Pirmo Pasauli
nio Karo, buvo palikta 
stambiųjų dvarininkų galia 
visai nepaliesta. Vokietijoj, 
pavyzdžiui, per dvidešimts 
metų, periode tarp dviejų 
pasaulinių karų, viso nuo 
didžiųjų dvarų buvo atkir
sta žemės arti 1,000,000 
hektarų. Kadangi 1933 me
tais Vokietijoj didieji dva
rai — turinti virš 200 hek
tarų žemės — sudarė viso 
15,800,000 hektarų žemės 
plotą, tai iš to mes matome, 
kad bėgyje dvidešimts me
tų tebuvo išdalinta tik 6-tas 
nuošimtis didžiųjų dvarų 
žemės. Tokia proporcija da
linant imtų 350 metų pa
naikinimui didžiųjų dvarų, 
o reikia nepamiršti to fak
to, kad valstiečiai nuolatos 
prarasdavo dalį savo žemės 
dvarininkams ir bankams.

Nedaug spartesniu žing
sniu ėjo žemės reforma Len
kijoj. Oficialiais daviniais 
(Lenkijos Statistikos Meti
nė Knyga, 1938), tai Len
kija savo po Versa lės taikosmūsų kultūrinis centras

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

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠERO KAINA $25

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

Taipgi Turi Būt Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

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

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

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

rubežiuose
Ukrainos,

nustatytuose 
(priskaitant 
Baltarusijos ir Lietuvos te
ritorijas, kurias lenkai ma
gnatai spėka užgrobė), 
1918-37 metų periode išda
lino tik 2,500,000 hektarų 
iš 25,600,000 dirbamos že
mės hektarų. Dar 1931 me
tais 43 nuošimčiai visos že
mės vis dar buvo rankose 
dvarponių, kurie turėjo po 
suvirš 100 hektarų kiekvie
nas. Tokia proporcija dali
nant imtų apie 80 metų iš
dalinti didžiuosius dvarus.

Bet dar labiau apgailėti
nas žemės reformos likimas 
buvo Vengrijoj. Tiesa, iš 
vardo virš 1,000,000 holdų 
buvo išdalinta (vienas hold 
lygus 1.07 akrui). Bet arti 
pusė to ploto teko ne darbo 
valstiečiams, bet valdinin
kams, kunigams,
jams, žandarams ir net to
kiems asmenims, kurie jau 
turėjo nemažai žemės. Pa
naši padėtis buvo ir Rumu
nijoj.

Toliaus, žemės reformos, 
pravestos po Pirmo Pasau
linio Karo, turėjo tokių ne
tikslumų, kad net kur vals
tiečiai ir gavo žemės ir tai 
jie negalėjo jos išlaikyti. 
Valstietis turėjo užmokėti 
aukštą 
prie to 
taksos, 
paisė,
aprūpintas tinkamais įran
kiais apdirbimui savo že
mės. Dalinant žemę dvarpo
niui pasiliko geriausia da
lis jo žemės, pasiliko jam 
mašinos ir gyvuliai. Pirki
mo kaina buvo taip aukšta 
ir sąlygos tokios sunkios, 
taip, kad valstiečiai dažnai 
atsisakydavo imti dalį že
mės, kuomet jiems pasiūly
davo. Tie, kurie gavo žemes, 
buvo aplinkybių verčiami 
lįsti į skolas, kad palaikyti 
ir dirbti žemę; pinigų sko
lintojai lupdavo didelius 
nuošimčius už paskolas; na 
ir greitai tokie valstiečiai 
netekdavo nesenai įsigytos 
žemės.

mokyto-

kainą už žemę, o
dar buvo aukštos

Taipgi niekas ne- 
kad valstietis būtų

Dabar Kitaip Žemės 
Reforma Pravedama

Visai skirtingos yra są
lygos, kuriose žemės refor
mos pravedamos šiandien, 
po Antro Pasaulinio Karo, 
tose šalyse, kur plačiųjų 
masių demokratija gyvuo- 
ja: Lenkijoj, Vengrijoj, 
Rumunijoj, Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj. Pirmoj vietoj 
tose šalyse — pirmu kartu 
jų istorijoj — yra valdžios, 
kurios gali ir nori apsaugo
ti paprastųjų žmonių reika
lus. Po Pirmojo Pasaulinio 
Karo net ten, kur formališ- 
ki demokratiniai principai 
vienos ar kitos rūšies buvo 
paskelbti, valdžia pasiliko 
valdžia dvarponių ir ban- 
kierių. šiandien demokrati
nės tų šalių valdžios atsto
vauja plačiuosius gyvento
jų sluoksnius: valstiečius, 
darbininkus, intelektualus, 
amatninkus, pirklius ir fa
brikantus. Tas pasisuki
mas linkui demokratijos pa
daro didelę žymią ir žemės 
reformų srity.

Šių dienų žemės reformos 
yra pamatinės. Kaip tik 
priešingai pirmesnėms re
formoms, kuomet tik maža 
dalis dvarponių žemės buvo 
išdalinta, šiandien visa že
me, priklausanti didiesiems 
savininkams, išdalinama 
tarp da$)o valstiečių.

Dabartinės žemės refor
mos pravedama naudai visų 
valstiečių. Tai štai dėl ko 
griežtas skirtumas prave
damas tarp dvarponių že-

Nathan Seidman, Mrs. Nevil Ford, Thomas J. Wat
son, tautiniu grupiu prie Karo Finansų Komiteto kam
panijos vedėjai, ir Frederick W. Gehle, karo bonų kam
panijos vedėjas New Yorke. Jie apžiūrinėja Pergalės 
Paskolos bono atvaizdą (padidintą) su velionio Roose- 
velto paveikslu. Tie bonai yra $200 sumai.

mes ir žemės valstiečių. Jei
gu valstietis ir turi dau
giau žemės, negu jis ir jo 
šeimyna gali apdirbti, ta 
žemė paliekama jo nuosa
vybėj, kuoinet dvarponio 
žemė (net jeigu ir nelabai 
didelis plotas) išdalinama.

Pravedant žemės refor
mą atsižvelgiama ir į pasi
elgimą laike vokiečių oku
pacijos. Žemė stambiųjų 
savininkų, kurie yra prasi
kaltę išdavystėj ir bendra
darbiavime su naciais, yra 
konfiskuojama be atlygini
mo. Stambieji savininkai, 
kurie dalyvavo kovoje už iš
silaisvinimą nuo nacių ir 
kurie yra užsitarnavę kai
po kovotojai, nepraranda 
visos žemes (Vengrijoj, pa
vyzdžiui, jiems leidžiama

Dalinant žemę pirmiausia 
žemė būna aprūpinami, 
apart kitų, žemės ūkio dar
bininkai ir smulkieji vals
tiečiai, kurie atsižymėjo ko
voje už pasiliuosavimą 
vokiečių.

viena valstybės užduočių. 
Daug gyvulių, mašinų ir 
kitokių gamybos įrankių li
kosi sunaikinta laike karo 
ir vokiečių okupacijos. Kai 
kurios mašinos ir netinka 
naudoti ant mažų ūkių. To
dėl valdžia rūpinasi, kad 
būtų pagaminta žemės ūkio 
mašinos, ūkio įrankiai ir 
kitokios gamybos priemo
nės dėl valstiečių, ir taipgi 
prižiūri, kad gaunamos ga
mybos priemonės būtų ge
riausia panaudotos. Taipgi 
akstiną valstiečius sudaryti 
kooperaty vines sąj ungas 
pardavimui savo produktų 
ir pirkimui fabrikinių ga
minių, kad tuo būdu nega
lėtų didelius pelnus pasida
ryti visokie perkupčiai. Val
džia rūpinasi, kad valstie
čiai lengvomis sąlygomis 
galėtų paskolas gauti, kuo
met jie įsigyja žemės, kad 
tuo būdu apsaugojus vals
tiečius nuo didelių palukų 
lupikų.

(Daugiau bus)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAGUIRE INDUSTRIES
INCORPORATED

1437 RAILROAD AVE.
BRIDGEPORT, CONN.

REIKALAUJA

DIE MAKERS
KURIE YRA PATYS GERIAUSI—

TAIPGI

TOOL IR DIE DESIGNERS
SU MAŽIAUSIA 5 METŲ PATYRIMO 

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

CHERRY ST.
NEAR BOSTWICK AVE.

BRIDGEPORT, CONN.
(300)

Pittsburgh. Pa.
Visokios Žinios

Gruodžio 2 d. įvyko meti
nis susirinkimas LDS 160 kuo
pos savo name, 1320 Medley 
St., pradžia 2 vai, po pietų.

Nesirado užrašų raštininko 
P. Aglinsko; jis turėjo dirbti 
tą dieną. Jį susirinkime pava
davo J. Burkentas.

N. Martinkienė išdavė ra
portą iš Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo.

Iš kliubo biznio įplaukų 
board direktorių pirmininkas 
C. Lukas išdavė raportą. Iždi
ninkas patvirtino.

Priimti du nauji nariai: P. 
Valkauskas ir J. Miceikienė.

Nutarta surengti parengi
mą, 31 d. gruodžio, pasi tiki- 
mui Naujų Metų. Tai bus įkur
tuvės 160 kp. kliubo. Nutarta, 
kad visiems nariams būtų vel
tui duodami 2 dol. vertės ti
ki etų tam vakarui.

Išrinkta valdyba 1946 me
tams: pirmininku K. Kairis, 
pagelbininku J. Kudis, užrašų 
rast. P. Aglinskas, finansų raš
tininku Z. D. Lekavičius, iždi
ninku D. P. Lekavičius. Trus- 
tistais direktoriais: K. Lukas, 
E. Norkus ir A. Rudienė. Mar
šalkų V. Jusevičius. Gaspado
rium J. Kausevičius. Ligonių 
lankytojais II. Karinienė ir J. 
Maragienė.

PAPRASTI DARBININKAI: Scrap Metai 
Smelter ir Foundrės darbas. Sunkus abelnas 
darbas, prikrovimas Trokų ir Tavorinių Va
gonų ir prižiūrėjimas pečių. 48 valandų 

savaitė, 3 šiltai, 82c į valandą pradžiai.
HUDSON SMELTING AND REFINING CO., 

85 Hyatt Avenue, Newark, N. J.
(300)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

tiniam susirinkime, 16 d. gruo
džio, išrinkta nauja valdyba. 
Du į pirmininko vietą, A. žvi- 
lis ii- A. Gustis, gavo po lygų 
skaičių balsų. Tai ateinančiam 
susirinkime turės perbalsuoti. 
Finansų raštininku išrinktas 
A. Gailius; užrašu raštininku 
tas pats, B. Vainauskas; iždi
ninku J. Noreika. Direktoriais 
kontrolieriais išrinkta: W. Ca- 
tela, A. Cesno, J. Bumblaus- 
kas. Visi Amerikoj gimę. Ligo
nių lankytojais išrinkta: K. 
Laudonek ir A. Bumblaiko. 
Maršalka Jonas Šimkus. Kliu
bo gaspadorium A. Venis.

D. P. Lekavičius.

Great Neck, N. Y

Lengvomis Išlygomis 
Valstieciai Gauna

Žemės reforma praveda
ma naudai valstiečių, o ne 
dvarponių, kaip kad buvo 
po pereito Pirmo Pasauli
nio Karo. Tokiu būdu atly
ginimas , dvarponiams už 
paimtą nuo jų žemę rokuo- 
jamas ne artificialiai iškel
tomis stambiųjų žemčfe sa
vininkų monopolio kaino
mis, bet tokiomis kainomis, 
kurias galėtų apmokėti dar
bo valstiečiai. Tas reiškia, 
kad valstietis yra daug ge
resnėj padėtyj apdirbti sa
vo žemę, kurią jis gauna 
prie dabartinių žemės re
formų. Mokestys už žemę 
nepalyginamai yra mažes
nės, negu buvo po Pirmo 
Pasaulinio Karo, kuomet 
valdžia perdaug mokėdavo 
dvarponiams už paimtą že
mę ir visą naštą suversda
vo ant pečių valstiečių, ku
rie gaudavo žemę. Šiandien 
ne tik valstietis moka vals
tybei daug “žemesnę kainą 
už žemę, bet jis pradeda mo
kėti ne tuojaus gavęs žemę, 
bet tik po tam tikro perio
do,, kuomet jau jis susitvar
ko savo ūkį ir pradeda iš jo 
gauti naudos.

Demokratinės valdžios 
taipgi laikosi griežtai skir
tingos politikos kas liečia 
aprūpinimą valstiečių ūkio 
įrankiais. Neskaitoma da
bar, jog įrankių įsigijimas 
yra privatinis pavienio val
stiečio reikalas, bet kaipo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Česną. Linkime .jai greit pa
sveikti.

Dovanos Lietuvos Žmonėms
Draugės Viktorija Balkus ir 

Marcelė Jakštiene vėl atėjo 
nešinos su pundais siuvinių. 
Balkus pasiuvusi desėtkus vil
noniu drabužiuku vaikams iš 
savo pastangomis įsigytų me
džiagų. Jakštienė pasiuvusi 
vasarinių suknelių, vienas iš 
savų, kitas ir draugių suneštų 
medžiagų.

Rožė Laukaitienė vėl nu-
mazgus du megstiniukus. • 

Prie
Moterų Apšvietos K Ii ubas lin
ki laimingiausių Naujų Metų 
visiems ir visoms, kurie pri
sidėjo vienokiu ar kitokiu bū
du 
už

pabaigos, Brooklyno

prie kliubiečfų darbuotės 
geresnį žmonijai rytojų.

Kliubo Sekretorė,
B. E. Senkevičienė.

. PARAMA VIETINIAMS 
FARMERIAMS t

Washington. — Amerikos 
žemdirbystes departmental 
reikalaus, kad kongresas 
paskirtų 200 nūlionų dole
rių primokėti farmeriams, 
laikantiems vištas kiauši
niams dėti, kaip praneša 
United Press. Norima dau
giau kiaušinių, nes jų pra
deda labiau stokuoti.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Rim
bas rengia vakarienę, „ gruodžio 31 
d., 6 v.' v., trauksis iki 2 vai, ryto, 
1946 m. Naujoj vietoj, 318 West 
Broadway. Valdyba kviečia vatinius 
ii' iš apylinkės dalyvauti. (299-300)

Parvažiavo lietuviai kariai 
iš Vokietijos, iš Filipinų ir iš 
kitur: J. švelnis, P. Adomai

tis, J. Kumža, P. Matonis ir 
Įeit. J. Rumback. Taipgi par
važiavo J. Šimkaus sūnus ir J. 
Mažuknos sūnus.

Gruodžio 16 d. pasimirė Jo
nas Novakas, Pereito karo ve
teranas. Jis gyveno 
Sarpenskį.

lias Joną

šiaurinėj
Crucible

Išėjo į streiką 
miesto daly.j 800 
Steel kompanijos darbininkų 
prieš padėjimą prie darbo ne
prigulinčių prie unijos darbi
ninkų (finišerių). Streikieriai 
priguli prie plieno darbininkų 
unijos (CIO) lokalo 1291.

Pittsburghe šiuo tarpu labai 
daug apiplėšimų. Plėšikai už
puola ir apiplėšia žmones ant 
gatvių. Išplėšia saliūnus ir va
gia automobilius, po desėtkus 
kasdien.

šiuo tarpu labai daug ne
laimių automobiliais įvyksta. 
Važiuotės (trafiko) susikimši
mas įvyksta tarp 4 iki 7 vai. 
Daug nelaimių įvyksta tarp 
gatvekarių ir automobilių.

Taipgi užėjo nemažas šaltis. 
Sniego nedaug. Bet slidu ant 
gatvių ir kelių. Jau 
žmonių sušalo.

Gruodžio 15 d. pasimirė Ni
kodemo Petraičio moteris iš 
McKees Rocks, Pa.

keletas

Išvažiuoja į Floridą llarma- 
navičiai pas dukterį. Taipgi iš
važiuoja K. Redeškienė su vy
ru ir Jonas Sarpenskis ant ke
leto mėnesių. Savo saliūnus 
pavedė sūnums. Taipgi žada iš
važiuoti Vladas Sadauskas pas 
du brolius į Braziliją, Pietų 
Ameriką.

Sūnų Draugystės Kliubo me-

vai. vakaro.

Smagu, kad čia demokrati
niai nusistatę lietuviai rūpes
tingai kreipia domę į visus 
svarbius visuomeninius reika
lus.

Mūsų kolonija maža. Ta
čiau išgalėjo du delegatus pa
siųsti į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyko Pitts- 
b'urghe. Delegatai buvo Olga 
Bukauskas ir Ig. Urbonas. Abu 
draugai susirnkimuose išdavė 
gerus raportus.

Smagu atžymėti tai, kad Ol
ga Bukauskas pasiryžus dar
buotis už suorganizavimą jau
nuolių skyriaus prie BDS 24 
kuopos.

Kad pasitikti Naujus Metus 
smagiai, tai ruošiama gražus 
bankietas. Bendrai rengia Šios 
organizacijos: Pirmyn Choras, 
E. A. Kliubas, EDS' 24 kp. ir 
BED 72 k p. Įvyks pirmadienį, 
31 d. gruodžio, Kasmočiaus 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Prasidės 7

Kadangi šokiams bus gera 
orkestrą ir vakarienė bus iki 
vėlumai su geru maistu ir už
tektinai bus gėrimo prie val
gymo, tai bus visiems sma- 
gausia vieta sulaukti Naujus 
Metus.

Įžanga tik $2.50. Bet nesi
gailėsite, nes bus nuoširdus ir 
linksmas bankietas.

Visus užprašo rengėjai.
i --------------------------

Buvo aprašoma apie mūsų 
jaunuolius, kurie sugrįžta iš 
karo tarnystes. Tačiaus ne 
apie visus galima greitai suži
noti ir teisingai aprašyti. Už 
tai atsiprašome.

Apart kitų, buvo aprašyta ir 
apie E. P. Kupčiūną (Ketch
am), kad jis užsitarnavo kapi
tono laipsnį. Bet tikrenybėj jis 
užsitarnavo Įeit, pulkininko 
laipsnį. Pagirtinas jaunuolis. 
Garbė tėvams, kurie yra Lais
vės skaitytojai.

Laisvės skaitytojos draugės 
Lasdinienės taipgi du sūnūs 
sugrįžo namo iš karo tarnybos.

F. Kl-ton.
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Sugrįžo Džimis
Kaulinis

Praeitą savaitę sugrįžo iš 
kariuomenės korporalas Zig
mas (mes jį vadiname Dži- 
miu) Kaulinis, maspethietis. 
Jis jau paleistas iš armijos vi
sam ir džiaugiasi jis, džiau
giasi jo žmona, Elena, dukre- ' 
lė Connie ir tėveliai, Jonas ir Į 
A n astaz i j a K a u 1 i n i a i.

Cpl. Zigmas Kaulinis

Korporalas Kaulinis buvo 
artileristas ir jis veikė genero
lo George S. Pattono armijoje, 
mušdamas fašistus vokiečius. 
Bet štai, kokia gyvenimo iro
nija : vos korporalas Kaulinis 
grįžo į Maspethą pas saviš
kius, kai pasklysta žinia, kad 
generolas Pattonas mirė ir lai
dojamas Luksemburge ameri
kiečių karių kapinyne. Džimis 
Kaulinis taipgi dalyvavo mū
šiuose Luksemburge ir ten 
matė “karšto ir šalto.“

Asmeniškai dar nemačiau 
grįžusio korporalo Kaulinio. 
Kai pamatysiu, plačiau pasi
kalbėsiu. Smagu, tačiau, kad 
jis grįžo sveikas. N.

O’Dwyer Paskelbė Pla
ną Veteranus Aprū

pėti Butais
Naujai išrinktasis majoru 

William 'O’Dwyer paskelbė 
12-kos punktų programą 
įsteigti laikinus butus vetera
nams. Tos programos įvykdy
mui O’Dwyer jau prašęs para
mos iš gubernatoriaus Dewey, 
senatorių Robert F. Wagner, 
Allen J. Allender ir Robert A. 
Taft, rėmėjų federalio butams 
biliaus.

O’Dwyer savo prašyme nu
rodęs jiems, jog būtinai rei
kia duoti žmonėms nors laiki
nus. butus dabar, tuo pat lai
ku darbuojantis už statybą 
pastoviu gyvenamų namų.

O’Dwyer programoje yra 
reikalavimas 5,000 perkelia
mų iš vietos vieton Quonset 
stubeliu. taipgi 2,000. laikinų 
namų iš kitur. Reikalauja sta
tyti vienos šeimos namukų ve
teranams ne aukštesnėmis 
$10,000 kainomis, teikiant su 
lengvais išmokesčiais ir že
mais nuošimčiais už nedamo- 
kėtas, išmokesčiams pasiliku
sias sumas.

Kitais reikalavimais, kurie 
palengvintų visiems palies
tiems stokos butų, yra: atmo
kėti kraustymosi lėšas turin
tiems išsikelti iš namų dėl rei
kalo užleisti plotus statybai 
naujų gyvenamų namų; už- 
girti Wagner-Ellender bilių, 
su pataisa, kad leistų vieti
nėms valstijos ir miesto įstai
goms statyti namų su kaino
mis dešimties dolerių per kam
barį. Taipgi reikalauja leisti 
vartoti armores laikinoms pa
talpoms pavieniams vetera
nams ir leisti vienos ir dviejų 
šeimų namuose paversti skie
pus į gyvenamus butus.

Bronx policija areštavo tris 
vyrus už pelnikavimąsi loteri
jose. Vieno krautuvėj radę vi
sai modernizuotą biznį — lo
terijų užrašai per kasos regis
tratorių. nukrisdavę tiesiai į 
skiepą.

Lietuvai Paramos Darbas ir
Kova Prieš Lietuviškąjį 

Fašizmą Eis Pirmyn
Taip pasisakė, toms min

tims pritarė gerokas būrys 
brooklyniečių lietuvių, dalyva
vusių išklausyti Antrojo De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo delegatų raporto. Masi
nis raporto mitingas - prakal
bos įvyko gruodžio 21-mos va
karą, Piliečių Kliubo salėje.

Pirmuoju kalbėjo šio karo 
veteranas Matas šolomskas, 
Demokratinių Lietuvių Centro 
pirmininkas. Jis glaustai, bet 
gana išsamiai nušvietė Chini- 
jos padėtį ir mūsų vyriausybės 
santykius su ta padėtimi. Jis 
karštai reikalavo tuojau su
grąžinti mūsų karius iš Chini- 
jos. Matas kalbėjo angliškai.

Eva Mizarienė kalbėjo apie 
moteris ir jaunimą Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavime. 
Pareiškė džiaugsmą, kad daug 
moterų ir jaunimo suvažiavi
me dalyvavo veikliai ir sėk
mingai. Trumpai priminė su
važiavimo siekius.

Dr. J. J. Kaškiaučius, pirm 
pradėdamas kalbą, atkreipė 
publikos atydą į naudinga pa
tiems dalyką, būsimą čionai, 
šioje pačioje salėje krūtinės 
nuotraukų ėmimą sausio 23- 
čią. Jis sakė, jog tai naudinga 
sveikatai ir kartu bus nauda ir 
kišenini, nes privatiškai gydy
tojo kabinete traukiantis krū
tinės paveikslus niekur neap
sieisi su doleriu.

Jo prakalba, įpinta poemo
je, jautriai atsišaukė ir toliau 
gausiai, sąžiningai paremti 
Lietuvos žmones dabar, tuo
jau, kada jiems pašalpa yra 
labai reikalinga.

Kalbu pertraukoje, vakaro 
pirmininkui Jonui Siurbai pa
prašius auku šio susirinkimo ir 
suvažiavimo lėšoms, suaukota 
$180.50.

Po rinkliavos girdėjome Ai
do Choro gražių, skambiai su
dainuotų dainų, vadovaujant 
Aldonai Anderson - Žilinskai
tei.

Paskiausiu kalbėjo Rojus 
Mizara, Demokratiniu Lietu
viu Centro sekretorius.- Jis 
pravedė palyginimą darbu tri
ni buvusiu suvažiavimų — 
smetoninink” smetonėlės puo- 
t-avima Washingtone, visu tri- 
iu nriešdemokrat’niu sroviu 
f klerikalu. socialistu, tauti- 
^mk’i) “visuntino“ Lietuvi’1 
Kongreso, Chicagoje, siekius 
ir eigą ir Demokratiniu Lietu
viu Suvažiavimo, įvykusio 
Pittsburghe. darbus. Jis nuro
dė. kad visur buvo nrikalbėta 
daug, visur buvo kai kas tar
ta. bet tarimai ir siekiai pil- 
dvsis tik Demokratinių Lietu
viu Suvažiavimo.
Aukojo Lėšoms Padengti ir 

Lietuvos Žmonėms Paremti
Per O. Čepulienę ir S. Sas- 

ną:
Lietuvos Draugas $100.
Alex Giedra $5.
Po ir N. Bukniai, P. A. Ven

tai po $2.
Po $1 : Al. Velička, P. Gra

bauskas, V. Kartonas, A. Da- 
gis, A. Šidlauskaitė, J. Marčiu- 
kienė, J. Bondžinskaitė, P. Be
pirštis, M. Sapiega, K. Jone- 
liūnas.

Po $1: U. Bagdonienė, J. 
Stankaitienė, L. Jakštas, E. 
Granickas, P. G., F. Reinhardt, 
J. Stakvilevičius, T. Senkevi
čius, Ch. Balčiūnas, G. Belinis, 
J. Siurba, R. E. Mizarai, S. 
Šasna.

Stanley 75c.
Po 50c: J. Gužas, J. Byron.
Po 25c: A. Gilmanienė, S. 

Griškus, Zizas ir kiti, nepada- 
vę vardo.

Per Petrą Šolomską ir Jo 
Pagelbininkę Aukojo:

Po $5: W. Baltrušaičiai, J. 
Weiss, J. Vitkunas (Lietuvos 
pagalbai).

Po $2 aukojo'šie: L. Gavri- 
lovičius, J. Vitkūnas ir V. Sin
kevičius.

Po $1 : A. Z u bis, A. Sas- 
nauskis, P. P., G. Marmokas, 
Agnės Dilbienė, M. Gražienė, 
S. Titenis, A. Zablackienė, K. 
Rušinskienė, Pr. Pakalniškis, 
B. Briedienė, P. Alekna, A. 
Bepirštis, P. Velykis, V. Čepu
lis, V. Bunkus, Lukminas, V. 
Tauras, V. Bovinas.

Po 50c: Draugas, F. Vait
kus, Mary Wilson, N. Nagu- 
levičiutė, U. Sinkevičienė, M. 
Misevičienė, O. Andriušienė, 
J. Kuraitis, A. Jotauta, P. šo- 
lomskas, A. Balčiūnas.

Rep.

17 Laivų Pribuvo Dieną 
Pirm Švenčių

Gruodžio 24-tą, kūčiose, į 
New York o portą pribuvo dar 
17 visokių laivų-laivukų su ka
riškiais. Parvežė arti 20,000 
kariškių. Nors jie ir nebepa
sieks namų pirm švenčių, tai 
visgi bus linksmiau pasiekus 
nors Amerikos sausžemį.

Queens busų streikieriai, 
Green Lines busų vairuotojai, 
pereitą sekmadienį nusitarė 
tęsti streiką toliau firmai ne
sutikus išpildyti jų reikalavi
mus. Streikas jau antroje sa
vaitėje.

Medaliuotas Veteranas 
“Abejotinas” Savo 

Uniją Centre

Lankėsi Ignas
Kubiliūnas

Šiomis dienomis Brooklyne 
(ir Laisvėje) lankėsi daininin
kas Ignas Kubiliūnas iš So. 
Bostono.

Atvyko jis čia savo auto
mobiliam, pažymėdamas, kad 
buvo labai “fat“ važiavimas 
dėl šalčio ir sniego.

Susivaid’įę už Maudynę, 
Virs Kitą Užmušė

Susiginčiję, katras ilgiau 
maudosi, o katras ilgiau turi 
laukti, du vyrai susirėmė at
skirais kambariais išiįeli d lieja
mame name, 413 l51st St., 
Brooklyne. Susistumdę, o gal 
ir iš tikro norėję viens kitą 
ištvoti per langą, abu per jį 
išdundėjo nuo trečio aukšto. 
Kritusis po apačia, Kari Stein- 
kaemper, tapo užmuštas, o 
ant jo nukritęs Nick Giorda
no tik biskį apsidaužė ir tapo 
areštuotas.

Užmuštasis buvo 59 m., iš- 
likusis — 45 metų. Abu pa
gurkšnodavę, tad, galimas 
daiktas, kad ir šį kartą, var
dan ateinančių šv. Kalėdų bu
vo truktelėję po burnelę. Ki
taip sunku įsivaizduoti, kad 
paaugę žmonės, kaimynai, 
prie tokio šumo prieitų.

Harry Reich, prezidentas 
AFL unijos lokalo, sugrįžo iš 
armijos vežinas visa sauja me
dalių ir pasiryžimo būti tiek 
pat geru unijistu, kaip kad 
jis buvo kariškiu. Jo paties lo- 
kalas apsidžiaugė sugrįžusią 
nauja jėga, tuojau grąžino 
pareigosna, didžiuojasi jo nuo
pelnais. Bet. . .

Su tuo nelemtu “bet“ me
daliuotas veteranas Reich su
tiko nuėjęs į AFL unijų centrą 
New Yorke — į (Central Trades 
and Labor Council posėdį per- 
eitto ketvirtadienio vakarą. 
Reich ten buvo nusiustas dele
gatu savo lokalo — Chefs Local 
89-to.

Kada Reich pribuvo, Martin 
Lacey, Central Trades prezi
dentas, taipgi ir kiti mašinos 
viršininkai pasitiko jį skerso
mis. Mat, jis visą laiką buvęs 
progresyvis unijistas, geras ko
votojas ir vadas pirm išėjimo 
karinėn tarnybon. O tarnyboje' 
jis atliko 52 misijas su lėktų-1 
vais virš priešo pozicijų ir atli
ko taip garbingai, jog buvo už 
jas apdovanotas.

Kada Reich paprašė balso, 
jam buvo pasakyta, kad “jis 
dar nepasodintas’’ deelgato kė
dėn. O kada ten jau esantis na
riu delegatas paklausė dėl ko 
nepasodintas, viršininkai atsa
kė, jog Reich tyrinėjimas.

Taigi, sumušęs fašizmą kare 
veteranas dar turės pradėti iš 
pradžių kovą prieš fašistinės 
reakcijos liekanas unijose. O 
jisai, reikia pripažinti, — ne 
vienas tokias sąlygas rądęs.

------------------(
Mrs. Izma Mullin, 39 m., iš 

Woodside, užduso dūmais nu
važiavusi į Rye, New York, 
praleisti šventes. Užsidegęs jos 
šeimininkų namas.

Joseph Gobos rastas prie 
3rd Avė. ir 8th St., New Yor
ke, sunkiai sužeistas. Manoma, 
kad jį sužeidė nežinomas au
tomobilistas.

Apiplėšė Teatrą Prie 
Times Square

Juo daugiau žmonių, tuo 
lengviau pravesti apiplėšimas 
— galvoja tūlas plėšikas ar 
plėšikų grupė, pastaruoju lai
ku pradėjusi New Yorke ir 
Brooklyne apiplėšinėti teatrų 
kasas.

Paskiausia to nusistatymo 
auka buvo lietuviams gerai ži
nomasis Victoria Teatras prie 
Times Square, New Yorke, 
laiks nuo laiko pasiskelbiąs 
Lajsvėje. Dar dienos šviesoj 
pereitą sekmadienį plėšikas 
per langelį padavė kasininkei 
notą su įsakymu atiduoti pini
gus ir gavęs $353.

Keliomis minutėmis pir
miau, matomai, tas pats plėši
kas, buvęs priėjęs prie New 
Yorker Teatro kasos, Broad
way ir 43rd St., bet pamatęs 
teatro vedėją ateinant link ka
sos, prasišalinęs, nesulaukęs 
padavimo pinigų.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST, 2-8842

E. G. Morrison, Ray Reagan, John Hoy ir Romano Calo scenoje iš filmos 
“The Last Chance,” perstatančios žmonių kovas prieš fašistu tironija Europo
je. Filmą dabar rodoma didžiuosiuose Loew’s teatruose ir ne už ilgo ateis j ma
žesnius, susiedijų teatrus.

Sustreikavo 3 Liniją 
Bušą Vairuotojai

Trijų kompanijų, kurių bu
rsai kursuoja tarp New Yorko 
miesto ir New Jersey, sustrei
kavo pereitą savaitę, šiuos žo
džius rašant, pirmadienį, dar 
nebuvo susitaikę.

Užstre i kilotomis 1 i n i j omis 
yra: Westwood Transporta
tion Co., Manhattan Transit

Co. ir Mohawk Coach Lines. 
Bušai išeidinėja iš Consolida
ted Bus Terminai, 7th Avė. ir 
41st St.

Streikan išėję 186 vairuo
tojai, užstreikuoti 95 busai. 
Streikas kilęs nesusipratime 
dėl algų. Streikieriai, nariai 
Transport Workers Unijos Lo
kalo 225-to, reikalauja mokes- 
ties $1.10 per valandą. Dabar 
aukščiausia mokestis esanti tik 
po 90c per valandą.

Užsimušė Pavirtus 
Stuboje

Sonia Bigman, rašytoja žur
nalui Time, mirė už kelių va
landų po pavirtimo savo na
muose, užkliuvus už rakandų. 
Bigman rašinėdavo žurnalo 
radio ir teatrų žinių skyriuje.

Biznieriai, Skelbkite* Laivėje

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

xr i i j 9—12 ryte Valandos: j 1—s vakare 
Penktadieniais Uždaryta

4 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS UEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F.W.ShaIinsį
(Shalinskas) L

Funeral Home I
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai X 

{visose dalyse miesto. $
Tel. Virginia 7-4499 |

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 4 ivr 
Trečiadieniais > r"o - J 
Penktadieniais /

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088
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į MATEUŠAS SIMONAVICIUS I
| GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA I

I
 Vietos ir impor

tuotos 'degtinės ir 
vynai, geriausių 
b r a v o r ų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Į LST RESTAURANT
j STANLEY RUTKŪNAS
| SAVININKAS

į PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
g PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
| Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

I
 ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8178 ATDARA VAKARAIS
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