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Šiuos žodžius rašant, did
žiojo Amerikos rašytojo The
odora Dreiserio palaikai ra
miai ilsisi.

Jie bus palaidoti Glendalė- 
jerJCal.) Forest Lawn Me
morial Parke, ketvirtadienį.
> Visas pažangusis pasaulis 

lenkia galvą prieš šį didžiulį 
vyrą, tiek daug jam davusį.

74-ri Dreiserio gyvenimo 
metai buvo kupini gražių dar
bų, atliktų tiek literatūroje, 
tiek visuomeninėje veikloje.

Bet dėl to, kad Dreiseris bu
vo uolus nuo kapitalizmo vei
do kaukės piešėjas, kad jis 
buvo komunistas, stambioji 
kapitalo spauda jį beveik ig
noravo !

Apie jo mirtį rašė tik kai 
kurie dideji dienraščiai ir tie 
rašė labai skūpiai.

;Bet darbo žmonės apie jį 
rašo ir rašys. Neužilgo Laisvė-

MOLOTOVAS NEDALY
VAUS JUNGI. TAUTU 

SUEIGOJE
Washington. —- Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes pranešė, kad užsieninis 
Sovietij komisaras Moloto
vas nedalyvaus visuotiname 
Jungtinių Tautų susirinki
me, kuris atsidarysi Londo
ne sausio 10 d. Jamč Sovie
tus atstovaus kiti asmenys.

Byrnes bus vienas Ameri
kos delegatų tame susirin
kime. Jis. pageidavo, kad ir 
Molotovas dalyvautų. Byr- 

• je tilps ilgesnis straipsnis apie [nes norėjo tęsti Londone 
šio didžiulio vyro nuveiktus i pokalbius su Molotovu ir su 

darbus. 'Anglijos užsieniniu ministe-
★ ★ ★ riu Bevinu dėlei klausimų,

Gi Brooklyne mes tik ką pa- kūne neišspręsti Maskvos 
konferencijoje.

Gi Brooklyne mes tik ką pa
laidojome jauną, inteligentiš
ką, sugabią amerikietę- lietu
vaitę, — Elzę (Elzbietą) Ga- 
siūnienę . Norkiutę. JĮ i mirė 
netikėtai, staigiai, mirė pačia
me savo amžiaus subrendime.

Tai buvo nepaprastai gero 
charakterio moteriškė: visuo
met maloni, linksma, draugiš
ka. Jos mirtis paliko ne tik di
delį gailestį vyrui Jonui Ga- 
siūnui, tėveliams ir broliui, bet 
ir visiems, kurie ją arčiau pa
žino. Be to, nelaboji mirtis pa
liko spragą LDS raštinėje, ku
rios darbininke velionė buvo, 
ir bendrai mūsų organizacinia
me gyvenime.

Mirė 3 Kareiviai nuo Nuo
dingo Alkoholio

Dugway, Utah. — Trys 
kareiviai čionaitinėje sto
vykloje mirė nuo nuodingo 
alkoholio.

Korėjos Reakcininkai Sukurstė Riaušes, 
Patys Norėdami Būt Šalies Valdovais

RJ.---------------------------------------------------------

AMERIKONŲ KARIUOMENĖ 
GRŪMOJA JUGOSLAVAMS

GYVENS MERGAITE, BUVU- Jie Bijo, kad Didieji Talkininkai
SI 3 DIENAS PALAIDOTA

Puno, Peru. — Mergina 
motina Mecho.ra Huata 
M area palaidojo gyvą savo 
mergaitę vieno mėnesio am
žiaus, bet po trijų dienų po
licija atkasė kapą ir išėmė 
mergaitę gyvą, kaip prane
šė United Press sausio 1 d. 
Mergaitė buvo užkasta vie
nos pėdos gilumoje. Kadan
gi ir mergaitės veidas buvo 
skudurais apvyniotas, tai 
jos burna ir nosis apsaugo
ta nuo purvų; todėl mergai
tė ir išliko gyva.

Hitler Liepė Suimtus 
Parašiutistus Žudyt

Neįvestų Demokratijos

PERLU UOSTO VADAI 
TEISINASI, 0 KITUS 

KALTINA
, h;
*. i

MTrieste. — Amerikos ka
riuomenė vakariniame Ve
nezia Gulia provincijos šone 
g’rąsinančiai rodo jėgą prieš 
Jugoslavus. Kalėdų išvaka
rėse buvo užmušta du jan
kiai. Amerikonai \ kaltina 
jugoslavus.

Vadinama Morgano Lini
ja skiria jugoslavišką ryti
nę tos provincijos dalį nuo 
vakarinės dalies, užimtos a- 
merikonų ir anglų ir taiko
mos Italijai.

vadovaujami reakcininkai 
buvo sukurstę kruvinas 
riaušes, bijodami, kad di
dieji talkininkai nesudary
tu demokratinės valdžios 
Korėjai. Riaušininkai puolė 
demokratinius korėjiečius 
ir jų įstaigas.)

Pranešama, jog tapo už
mušti Hur Hun, Liaudies 
Respublikos vadas, ir Pak 
Hawng Yawng, komunistų 
vadas. Riaušėse žuvo ir 
Song. Chi Wu neva demok
ratinės partijos (iš tikro 
reakcininkų) lyderis.

Žymėtina, kad dabartinė 
vadinamoji “laikinoji val
džia” su Kim Koo pryšaky- 
je buvo tik ąmerikonų įga

 

benta iš Chūpgkingo, Chi

 

nijos laikinosios., sostinės.

Tariamas “Korėjos aukš
čiausias teismas” dabar pa
reikalavo, kad amerikonų 
komanda pripažintų tiktai 
Kim Koo valdžią.

Seoul, Korėja. — Kim 
Koo, vadinamos laikinosios 
valdžios galva Korėjoj, at
šaukė skelbtąjį visuotiną 
streiką pietinėje to krašto 
pusėje. Streikas buvo ruo
šiamas protestui prieš Tri
jų Didžiųjų užsieninių mi- 
nisterių nutarimą Maskvoje 
įvesti Korėjoj penkerių me
tų globą, kad globotojai — 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Chinija — galėtų 
paruošt Korėją demokrati
nei savivaldybei ir pilnai ne
priklausomybei.

Amerikos generolas John 
R. Hodge pustrečios valan
dos tarėsi su Kim Koo. Su
prantama, jis priminė ir A- 
merikos valstybės sekreto
riaus Byrneso pareiškimą, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Sovietai gal nereikalaus Ko
rėjai tokios globos. Tuojnet 
Kim Koo ir atšaukė visuo
tiną streiką.

(Pasirodo, jog Kim Koo

Prezidentas Trumanas 
Kalbės per Radiją

>-

Washington. — Kongre
sinėje komisijoje, tyrinė
jančioje japonų ataką prieš 
Perlų Uostą, buvo perskai
tytas generolo W. C. Short 
pareiškimas. Short, tuome
tinis Amerikos kariuomenės 
komandieriųs Hawaii salo
se, kaltino karo departmen-
tą Washingtone, kad šis ne- f’
davęs jam pilnų žinių apie r
gręsiantį pavojų iš japonų 
pusės. Short kaltino ir lai
vyno vadu^toj srityje, nes 
jie pasakoję jam, kad japo
nai neužpuls Perlų Uosto.

Admirolas Stark, Ameri- 
į kos laivyno komandieriųs 
[Hawaii srityje, sakė, jog 
[nebuvo laukta, kad japonų 
lėktuvai užpultų Perlų Uos
tą.

Ji

Detroit. — Pasinaujins 
derybos tarp General Mo
tors ir unijos.

Washington. — Prezid. 
Trumanas šį ketvirtadienį 
10 vai. vakare sakys radijo 
kalbą visai šaliai. Menama, 
kad jis, tarp kitko, prisi
mins apie savo pasiūlymą 
kongresui dėlei streikų 
stabdymo ir apie kitus su
manymus, kuriuos kongre
sas nesiskubino užgirti.

Nurnberg, Vokietija. — 
Teisme prieš nacius kari
nius kriminalistus buvo pa
rodytas Hitlerio įsakymas 
iš 1942 m. spalių mėnesio iš- 
žudyt visus nusileidusius 
talkininkų parašiutistus ir 
užtiktus smarkuolių koman
dų narius, nors jie ir^pasi
duotų nelaisvėn. Kartu Hit
leris įsakė sušaudyt tokius 
vokiečių komandieriųs, ku
rie neiš'žudyš visų 'suimamų 
amerikonų ir kitų talkinin
kų parašiutistų ir komandų.

Užsieninis

Gromyko Atstovaus Anglija Pasirašė

nes.

Lichfield,, Anglija.

t

a Ml
M

Java. — Daugiau indone- 
zų buriasi į kovą prieš ang
lus ir holandus šiauriniai- 
vidurinėje Javos salos da
lyje.

ORAS. — Bus šalta ir 
daugiausiai giedra.

viai visuomet didžiuosis 
skaitlingais savo herojais 
šiame didžiame tėvynės ka
re; o tarp tų did *

Gelžkelio Nelaimėje

sidūrus keleiviniam‘trauki
niui su prekiniu, tapo už-

ęhieago. — Kriminalių
nusikaltimų skaičius Chica- fnisterių kabinetui 
go j pernai padidėjo 10 nuo
šimčių, lyginti su 1944 met.

Vien Pennsylvanijoj per 
nelaimingus įvykius naujų 
metų šventėse žuvo 46 žmo-

London.
Anglijos minister is Bevinas, 
sugrįžęs iš Trijų Di 
konferencijos Maskvoj, 
xtZ onio iq rannrffl cavn mi-

O vistik mūsų liūdėsis ir rū
pesčiai — tik šelėlis, palygin
ti su ta tragedija, kuri apgau
bė nedidelį angliakasių mies
telį Pinevillę, Kentuckės vals
tijoj.

Neoficialiais daviniais, ten 
angliakasykloje užtroško 24 
angliakasiai.

Galima įsivaizduoti, koki 
Naujieji Metai buvo žuvusiųjų 
artimiesiems.

Tragedija, spauda praneša, 
parėjo iš to, kad kasykla ne
buvo aprūpinta reikalinga ap
sauga !. . .

Naujai išriktasis Brazilijos 
prezidentas, Gasparas Dutra, 
pareiškė spaudos korespon
dentams: “Nėra Brazilijoj ki
to tokio asmens, kuris būtų di
desnis anti-fašistas ir anti-ko- 
munistas, kaip aš. . . ”

Jeigu toks, pasakymas pasa
ką nors, tai jis, būtent, pa- 
o, kad p. Dutra yra. . .
fašistas. Nes kiekvienas, 

gretina komunizmą su
Uzmu, yra pastarojo rėmė- 

> Tai jau ne vienas įrodė.
p. Dutra kadaise bu- 

dovanotas hitlerinės Vp- 
os valdžios medaliu.

au, nepaisant p. Dutros 
ų, tenka manyti, kad 
ja nuo dabar kryps de- 
tijos pusėn. Gal gi ir jis 
pagaliau, persiorientuos.

je, Tarybų Sąjungos vy- 
ė savo ambasadorium 
jai paskyrė moterį: J.

Netenka abejoti, kad naujo- 
ambaaadorė atliks savo pa

ns garbingai.

aujuosius metus pardėda- 
mes, laisviečiai, privalome 
u susirūpinti savo bendra- 

ų metiniu suvažia- 
įvyks sausio 27 d. 

avimo pasekmingumas 
nuo to, kiek mes 

imės jį tokiu pada-

su pasveikinimais?
ir tuo pradėti rūpin-

Rooseveltienė Svečiuosis 
Pas Anglijos Karalių

Bevinas Raportavo apie 
Maskvos Konferenciją

London. — Šią savaitę at
vyks į Londoną Eleanora 
Rooseveltienė, viena Ame
rikos delegatų į Jungtinių 
Tautų visuotiną susirinki
mą. Pranešama, jog Angli
jos karalius Jurgis ir karaL 
lienė Elzbieta iš anksto pa
kvietė Rooseveltienę į sve
čius.

Naujų Mėty Šventėse 
Žuvo 437 Amerikiečiai
Associated Press skaitme

nimis, per keturias dienas 
ryšium su naujų metų link
smybėmis Jungtinėse Vals
tijose žuvo bent 437 asme
nys. Vien automobilių nelai
mėse užmušta 213, o kiti 
mirė gaisruose, eksplozijose, 
šaudymuose, girtose puoto
se, peilinėse muštynėse ir

Sudegė Keturi po Nauja
metinio Pokilio

Chelmsford, Mass. — Per 
gaisrą po naujų metų išva
karės pokilio sudegė savo 
namuose veteranas James 
Maclver, jo žmona, 15 mė
nesių duktė ir svečias vete
ranas Thomas Cobery.

ANGLAI SUĖMĖ 10,000 
ŽYDŲ PALESTINOJ

Jeruzalė. — Anglų polici
ja suėmė Jeruzalėje dar ke
lis tūkstančius žydų. Jieško 
tarp jų teroristų ir ginklų. 
Viso anglai Palestinoje a- 
reštavo ir kvotė daugiau 
kaip 10,000 žydų. Anglai sa
kosi užtikę du teroristų gin
klų sandėlius.

SovietusO'alnnyffl 
Ryty Komisijoje

Taikos Sutartį su 
Siamu - Thailandu

London, saus. 2. — Sovie
tų vyriausybė-paskyrė And
rių A. Gromyko, savo am
basadorių Washingtonui, 
kaipo sovietinį delegatą To
limųjų Rytų Komisijoj. Toj 
komisijoj dalyvaus viso 11 
tautų atstovai, pagal Mas
kvos konferencijos nutari
mą. Komisijos centras bus 
Washingtone.

Sovietai paskyrė generolą 
Kuzmą N. Derevianko savo 
atstovu į keturių didžiųjų 
talkinink. tarybą Japonijoj.

Politiniams sprendimams 
dėlei Japonijos ir kitais To
limųjų Rytų klausimais už
teks daugumos komisijos 
balsų, bet reikės vienbalsio 
sutikimo keturių didžiųjų 
talkininkų — Amėrikos, So
vietų Sąjungos, Anglijos ir 
Chinijos.

Singapore.— Anglija nau
jų metų dienoj pasirašė tai
kos sutartį su Siamu-Thai- 
landu. — Siam yra 200,000 
ketvirtainių mylių kraštas 
su 10,000,000 gyventojų-pie- 
tiniai-rytinėje Azijoje. — 
Siamas žadėjo duot Anglijai 
1,500,000 tonų ryžių ir pri
sidėt prie Jungtinių Tautų 
sutarčių dėlei cinos, gumos 
ir įvairių žaliavų, atlyginti 
Anglijai karinius nuosto
lius ir sugrąžint pirmkari- 
nes teises dėlei Siamo uos
tų ir oro kelių naudojimo. 
Anglija ketino siūlyt pri
imt Siamą į Jungtinių Tau
tų Organizaciją. Amerika 
protestavo prieš perdaug 
žiaurias taikos sąlygas, ku
rias Anglija iš pradžios sta
tė Siamui. Kare Siamas bu
vo Japonijos talkininkas.

Žada Dalintis Ketvirčia 
Pelnų su Darbininkais

Spokane, Wash. — Fabri
kantas Eric A. Johnston ke
tina dalintis 25 nuošimčiais 
savo pelnų su darbininfiais. 
Kiti 75 ‘nuošimčiai pelnų 
bus jam vienam. Žadėdamas 
dalį pelnų darbininkams, 
Johnstonas tikisi, kad jie 
smarkiau dirbs.

PER NAKTĮ NACIAI 
IŠŽUDĖ 5,000 

Nurnberg. — čionaitinėje 
byloje buvo paliudyta, jog 
nacių žandarai tik vieną 
spalių naktį 1942 metais iš
žudė 5,000 žydų Dubno mie
ste, Ukrainoj.

kad jis taip pat ra] 
apie santykius tarp 
jos ir Sovietų ir apie tauti
nį sukilimą Azerbaidžane, 
šiaurinėje Irano provincijo
je.

ta bent 100.

London. — šį ketvirtadie- 
nį bus pakartas ameriko
nas Wm. Joyce, “lordas 
Haw Haw/’ nacių radijo 
propagandistas.

LIETUVOS PREZID. JUSTAS PALECKIS SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIUS 
NAUJAIS METAIS IR DĖKOJA JIEM UŽ MEDŽIAGINĘ IR DVASINĘ PARAMĄ 

ra.............. ..... u,——1--------------
lietuvius į vokiečių armiją. • 
Tuojau po Tarybų Lietuvos 
išvadavimo, šimtai tūkstan- ® 
čių lietuvių įstojo į Raudo- ’ 
nosios Armijos eiles. Lietu
vių raudonarmiečių žygiai į- 
vairiuose tėvynės karo 
frontuose, didvyriški Lietu
vių Raudonosios Vėliavos 

j Klaipėdos Divizijos žygiai 
yra garbingi lietuvių tautos 

Vienintelė apsauga nuo kovų istorijos lapai. Lietu- 
tos baisiosios nelaimės buvo 
faktas, jog lietuviai buvo 
Tarybinė tauta, kuri drau
ge su visomis Tarybų Są
jungos tautomis kovojo 
prieš vokiečius įsiveržėlius. 
Jie neatląidžiai partizaniš
kai kovojo prieš įsiveržėlius 
ir boikotavo visus hitlerinin
kų bandymus sumobilizuoti

Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis atsiuntė seka
mąją sveikinimo telegramą 
Amerikos lietuviams naujų 
metų proga:

— Laimingų naujų metų 
mūsų broliams Amerikoje!

Pasaulis švenčia pirmuo
sius naujus taikos metus po 
ketverių metų pragaištingo
jo karo, kuriame žuvo de
šimtys milionų žmonių gy
vybių ir milžiniški medžia
giniai turtai. Vyriausi tų 
nelaimių kaltininkai — vo
kiečių fašistų vadai — da
bar sėdi nusikaltėlių suo
luose Nurnbergo teisme, 
ir jie susilauks teisingos 
bausmės už savo nedorybes. 
Įvyko taip, kaip Tarybų Są-

Tik Nacių Sumušimas ir Tarybų Santvarka Apsaugojo Lietuvių 
Tautą nuo Pražūties, Kurią Leme Smetona, — Nurodo Paleckis

jungos žmonės tikėjosi net 
tomis baisiomis valandomis, 
kada priešas stovėjo ties 
Maskvos vartais. Nenaudė
liai bus tinkamai nubausti 
ir už kriminalius darbus 
prieš Lietuvių tautą.

Dabar mes aiškiau mato
me, negu bet kada, kas bū
tų atsitikę Lietuvos žmo
nėms, jeigu būtų įvykę lin
kėjimai pulkininko Gri
niaus, Smetonos atstovybės 
karinio nario Berlyne 1940 
m. Tatai parodė ir Hitleris 
savo kalboj 1941 m. birželio
21 d

Baisus likimas būtų išti
kęs lietuvių tautą, jeigu 
Smetonos valdžiai būtų pa
vykę paverst Lietuvą Vo
kietijos baudžiauninke.

Tik trumpas laikotarpis 
buvo praėjęs nuo Tarybinės 
Lietuvos Respublikos įsikū
rimo iki Hitlerio-Griniaus- 
Smetonos įsiveržimo 1941 
m. Bet daug buvo nuveikta 
tuo trumpu laiku. Tarybinė 
santvarka įtraukė plačiąsias 
žmonių mases į dalyvavimą 
visuose respublikos gyveni
mo ir darbo skyriuose. Bu
vusieji beteisiai, išnaudoja-

mi Lietuvos žmonės tapo 
tikraisiais savo krašto val
dovais. i .

Treji vokiečių okupacijos 
metai įrodė, kad jeigu vo
kiečiai būtų laimėję perga
lę, tai būtų reiškę sunaiki
nimą lietuvių tautai. Seno-, 
veje vokiečiai išnaikino lie
tuvių brolius senprūsius. Jei 
kam to pavyzdžio negana, 
tegu jis pasižiūri į Nurn- 
beęgo bylos dokumentus, 
kurie parodo hitlerininkų 
planus Pabaltijo kraštams.

šimtai tūkstančių nužu
dytų lietuvių, kiti šimtai

tūkstančių lietuvių išgaben
tų į vergiją Vokietijoj liu
dija, kad hitlerininkai sy
kiu su išdavikais lietuvių 
tautininkais ruošė kapą lie
tuvių tautai.

Dužinskas, kuris kartu su 
kitais tarybiniais kov 
šturmu užėmė Re 
(buvusį Vo
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Išklausius Mr. Byrnes'o Kalbą
Sekmadienio vakarą kalbėjo Valsty

bės Sekretorius Mr. James Byrnes, kuris 
tik grįžo iš Maskvos Konferencijos. Jo 
kalbos tema buvo: nuveikti konferencijoj 
darbai.

Šį kartą Mr. Byrnes buvo pilnas pasi
tikėjimo, kad ne vien didelis darbas at
liktas Maskvos Konferencijoj, bet ir su
darytas pagrindas sutartinai veiklai 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir 
Britanijos ir ateityj.

Ši Mr. Byrnes’o kalba griežtai skiria
si nuo tos kalbos, kurią jis sakė trys 
mėnesiai atgal, parvykęs iš nepasiseku
sios užsienio ministerių konferencijos 
Londone. Tada Mr. Byrnes apkaltinimų 
kalnus vertė ant Molotovo ir Sovietų Są
jungos; dabar kaip tik patvirtino, kad 
Molotovo reikalavimai Londono Konfe
rencijoj buvo realistiniai, kad Maskvos 
Konferencijoj jie priimti su mažais pa
keitimais. Maskvoj nusileidimų darė vie
na ir antra pusė. Molotovas nuo jų neat
sisakė ir Londone. Tarptautinių susita
rimų negalima atsiekti, kad jie būtų vien 
toki, kokių nori viena, ar kita stambi 
valstybė. Jie galimi tik imant dėmesin 
svarbiuosius reikalus pasaulinės .taikos 
ir savo kaimyniškos valstybės. '

Londone Mr. Byrnes ir Mr. Bevin rei
kalavo to Bulgarijoj ir Rumunijoj, su 

.kuo negalėjo sutikti nei tų šalių darbo 
liaudis, nei Sovietų Sąjunga. Maskvoje, 
kaip savo kalboj Mr. Byrnes pripažino, 
kad Sovietų Sąjunga turi specialių reika
lų Bulgarijoj ir Rumunijoj, kaipo jos 
kaimyniškose šalyse, kokių ten neturi 
nei Jungtinės Valstijos, nei Britanija.

Maskvos Konferencija išrišo daug 
^s^arbių ir painių klausimų ir ji padėjo 

pagrindą išrišimui ir kitų, kurie kyla ir 
kils pasaulyj.* Tik reikalinga, kad Mas
kvos Konferencijos tarimai būtų teisiu-, 
gai pravesti gyveniman.

Žinoma, ardytojų bus. Jau generolas 
MacArthuras kelia protestą, kad jo galia 
yra apribojama Japonijoj. Jau reakci
niai elementai šaukia prieš tos konfe
rencijos nutarimus. Bet jų pastangos bus 
bergždžios. Konferencijos tarimai 
būti pravesti gyveniman.

Kodėl Įvyko Korėjoj 
Demonstracijos ?

Iš pietinės Korėjos, kuri yra Jungti
nių Valstijų globoj, atėjo žinių, kad “ko
rėjiečiai protestuoja prieš Maskvos Kon
ferencijos nutarimus.” Jiė demonstravo, 
sakoma, vietomis apmėtė amerikiečius 
akmenimis, jiems < “nepatinka Korėjos 
globojimas.”

Protestuoja “Korėjos valdžios” galva 
Dr. Kim Koo, kuris stovi priešakyje 
“valdžios”, kuri pati save tokia pasiskel
bė. Washingtone yra Dr. S. Rhee, kuris 
taip pat skaitosi dideliu žmogumi ir jis 
ugnimi spjaudo į Maskvos Konferenci
jos nutarimus, kad tai “pataikavimas 
Rusijai”. Yra pranešta, kad “demons
trantai” užpuolė kairesnius laikraščius 
ir “komunistines įstaigas.” 7

Kas gi tai per išstojimai ir kas juos 
ten sukėlė? Ir kodėl jie yra Hk Amerikos 
valdomoj pietinėj Korėjos dalyj, o ramu 
šiaurinėj dalyj, kurią valdo korėjiečiai, 
kuri yra Sovietų Sąjungos globoj?

Nepaisant kiek tie Korėjos “patriotai” 
šaukia, kad tai £yra protestas prieš pen
kių metų Korėjos globojimą, tikrumoje 
tų išstojimų šaknys yra kitur.

Kada Raudonoji Armija užėmė šiauri
nę dalį Korėjos, tai ji leido patiems ko-, 
rejiečiams susiorganizuoti savo valdžią, 
leido paimti nuo ponų žemę ir perduoti 
valstiečiams, darbininkai gavo progą 
dalyvauti industrijos tvarkyme.

Pietinėj Korėjos dalyj, kurią ^kupavo 
Amerikos armija, kaip tik buvo ir yra
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priešingai. Amerikos generolas J. R 
Hodge pradžioj paliko valdininkais ja
ponus, kaipo ‘“specialistus.” Vėliau kiek, 
jų galią sumažino — suorganizavo sau 
pagalbininkus iš korėjiečių turčių, kurie 
pirmiau buvo japonų kvislingat, Tos pat, 
politikos laikosi ir generolai Ą. V. Ar
nold ir kiti. Ir pietinėj Korėjos dalyj or
ganizavosi Korėjos Respublikos valdžią, 
kurią sudarė !darbo unijų, valstiečių ir 
kitų organizacijų suvažiavimas,; bet ge
nerolas Hodge su šia korėjiečių valdžia 
nesiskaito. Jis sėbrauja su Dr. Kim Koo 
“valdžia,” kuria importavo iš Chinijos, 
iš generolo Chiang Kai-sheko sostinės.

Maskvos Konferencijoj nutarta, kad 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos koman- 
dieriai Korėjoj susieitų ir bendrai su 
Korėjos liaudies atstovais išdirbtų pla
ną, sudarytų laikinąją liaudies vyriau
sybę, į ją įtraukiant visas demokratines 
sroves. Tokia Korėjos vyriausybė išvien 
su Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų komandieriais tvarkys Korėją per 
penkis metus ir paruoš jai pilną nepri
klausomybę. i

Aišku, kad tai yra geras tarimas. Bet 
jis, matyti, nepatiko Korėjos ponams, 
kapitalistams, tokiems liaudies priešams, 
kaip Dr. Kim Koo ir Dr. S. Rhee, taipgi 
tūliems Amerikos generolams. Todėl jie 
pakėlė protestus prieš Maskvos Konfe
rencijos nutarimus. Tuo pačiu kartu re
akciniai elementai puola demokratinius 
laikraščius, demokratines organizacijas, 
kad sunaikinus, kad neliktų jų, kad re
akcininkai vieni galėtų įsiskverbti į bū
simą Korėjos vyriausybę.

Bet tas jų planas neišdegs. Korėjos 
vyriausybė bus sudaryta ne vien iš pieti
nės dalies, bet ir iš šiaurinės. Kita, ne
paisant visų reakcijos pastangų, jai ne
pavyks pasmaugti demokratijos ir pietų 
Korėjoj.

Reiškia, tikroji priežastis demonstra
cijų Korėjoj yra ne tame, kad jai ski
riamas penkių metų globojimo laikotar
pis, pirmiau negu ji bus paskelbta ne
priklausoma, bet tame, kad Maskvos 
Konferencija nutarė sudaryti laikinąją 
Korėjos, vyriausybę>iš demokratinių par
tijų. Reakcininkai to išsigando ir po pa
triotizmo skraiste suruošė demonstraci
jas, kad sunaikinus demokratinius laik
raščius ir organizacijas.

Laisvė—lįiberty, Lithuanian
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Apie Įstaigos Pastatymą > 
Lietuvoj

i Laisvės No. .287 skaičiau 
R. Mizaros prakalbą, pasa
kytą Antram'Demokratinių 
Amerikęs Lietuvių /Suvaži'i^ 
vime. kuris įVyko .lapkričio' 
23-24 dienomis, Pittsburghe. 
Aparį Jkitų. svarbių dalykiį, 
Mizara savo /• kalboj sako: 
“Lietuvos atstatymo darbe 
Amerikos lietuviai galėtų 
ir, mūsų nuomone, turėtų 
prisidėti pastatindami vieną 
kitą kultūrinę bei mokslo į- 
staigą, kuri pasiliktų busi
mu Lietuvos .gentkarčių ’ a.4 
kyse, kaipo didelis, nepa
mirštamas, neišdildomas A- 
merikos lietuvių paminklas 
arba monumentas.”

Nežinau, ar tas klausimas 
buvo plačiai aptartas kurioj 
sesijoj, ar Mizara tik savo 
nuomonę pareiškė. Aš pil
nai tam pritariu, ir jei bus 
vykdomas gyveniman toks 
sumanymas, tai prisidėsiu 
su stambesne auką.

Taip, gerbiamieji, jeigu 
mes Lietuvos žmonių pašal
pai galėjome sukelti iki šiol 
$229,966.19, ir tas darbas

dar bus varomas toliau, tai 
kodėl negalėtume fsteigti 
kokią istorišką nemirštamą 
atmintį’ Lietuvoje varde A- 
męrikos demokratinio nusL 
statymo lietuvių.• • .-A

Apie Naują Knygą
Dabar kąslink knygos 

“Bernardo Gavelio Klaida”, 
kurią parašė R. Mizara. 
Kiek man žinoma,, tai jis 
parašė keturias apysakas. 
Jo apysakos; ‘‘Vilkienės Di- 
voršasO, “Povilas Jurka”, 

’‘/Ūkanos^ if ^‘Bernardo Ga- 
Velio Klaidą,” Nei viena ne
turėjo tiek kritikos, kaip 
pastaroji. Bet man rodosi, 
tie kritikai dangstosi, kaišo
si mokslo plunksnomis, kad 
pakilti kaip sakalas. Daug 
geriau ir naudingiau būtų, 
kad jie patys parašytų po 
knygą, kurios niekas nekri
tikuotų. Kiek man teko nu
girsti iš kitų, kurie skaitė 
Mizaros knygas, ir aš pats 
esu skaitęs, tai knygos pa
traukiančios skaityti, ir ko 
nors galima pasimokyti.

K, Mykolaitis. 
Baltimore, Md.

Po Mainierių Nelaimės Kentucky j
Šiurpais nukratė Jungtinių Valstijų 

žmones žinia iš Pineville, Ky., kad giliai 
po žeme, kasyklose, užgriuvo virš 30 
mainierių. Nelaimė įvyko Kentucky 
Straight Creek Mine kasyklose. Mainie- 
rius užgriovė gazo sprogimas, užvertė 
jiems išėjimą iš mainų, gyvais palaidojo 
po žeme.

Jų draugai, kiti mainieriai, esanti vir
šuj, •puolėsi gelbėti — kasti urvus, kad 
juos pasiekus. Bet užgriūti buvo giliai po 
žeme ir pasiekti juos buvo, labai sunku, 
Prie to gazas kliudė darbui. Dirbanti 
mainieriai alpo, svaigo, sirgo, bet jų vie
tą užėmė kiti ir dirbo. Aplinkui susirin- ■ 
kę užgriūtųjų žmonos, broliai, seserys, 
tėvai ir vaikai sudarė liūdną vaizdą. Jie 
dieną ir naktį šildėsi prie laužų, gyveno 
viltimis, kad jų brangūs asmenys bus 
išgelbėti.

Veik po dviejų dienų ir naktų darbo 
buvo pasiekta pirmoji užgriūtųjų gru
pė išgelbėta 8 mainieriai gyvi ir vienas 
jau miręs. Bet toliau po žeme dar buvo 
24 jų draugai...

Ši kasyklų nelaimė yra jau ne pirmu
tinė. Kasyklų nelaimės kas metai karto
jasi, tai vienur, tai kitur. Dešimtys ir 
šimtai mainierių žūva. Vyriausia prie
žastis tų nelaimių^ kad darbdaviai ne- 
prižiūri kasyklas, kad jie siekdami pelnų 
pastato pavojun mainierių gyvastį.

Ir dabar visa eilė reporterių praneša, 
kad jau seniai buvo surasta, kad šiose 
kasyklose yra daug gazo. Kompanija ne
dėjo pastangų jo prašalinimur Dabar 
praneša, kad pasirodo, kad gazo yra tiek 
daug, kad reikia šią kasyklą visai užda
ryti.’Bet kompanija nenori nei klausyti., 
Nejaugi vyriausybė neturės imtis griež-’ 
tų priemonių, kad padarius mainierių ■ 
darbo sąlygas lengvesnes ir saugesnes? 
Nejaugi našlių ir našlaičių skaičius augs 
kas metai ?„ Nejaugi Mainierių Unija ne
ims griežtų priemonių, kad padarius ata
tinkamą spaudimą sumažinimui šių 
šiurpulingų mainierių nelaimių?

Sovietai Dalina Vokiečiams Žemį
Jungtinių Valstijų veikėjas Henry 

Morgenthau dar 198$ metais rašė, kad 
Vokietijoj yra žemes nelygybe. Jo ap- 
skaitliavimu 7,000 didžių dvarponių — 
junkerių turėjo milžiniškus plotus že-

SUKLIURĘ VIDURIAI
Drauge gydytojau, daug 

randu jūsų patarimų svei
katos klausimais, Tai ir aš 
prašau, kad ir man duotu
mėt kokį patarimą, Aš labai 
nesveikas, jau antri metai. 
Ir turėjau net šešis gydyto* 
jus, ir nė vienas manęs ne
pagydė, tik pinkus ištrau
kė. ‘

Mano liga yra,’ kaip jie 
vadina, ”nervous indiges
tion”. Kuo tolyn, tuo aš ei
nu blogyn. Dabar einu tik 
ligoninėn. Negaliu nieko val
gyt. O jeigu kai ką už val
gau, tai labai* blogai būna. 
Negaliu atsirūgt. Tiesiog 
dusina.

Atsakymas.
Jeigu imt Jūsų, Drauge, 

ligą, taip kaip Jūs čia su
minėj o t, tai neturėtų ji taip 
jau aršiai pasireikšti. Gal 
kartais ligos esmė yra kito
kia, o gydytojas, vienas ar 
kitas, tik taip Jums pasa-

Jeigu Jums iš tikro taip 
jau blogai, kad neužleidžia 
jokio maisto, tai kad tik 
Jums nebūtų ko rimtesnio, 
Tegul Jums pasako toj ligo
ninėj, į kurią Jus lankotės, 
Nenoriu būt blogu pranašu, 
bet Jūs vely gerai išsiklau- 
sinėkit. Kad tik nebūtų koks 
blpgybmis navikas, vėžys 
ar kas tokio,'

Na, ^akysime, kad tegul 
bus taip, kaip Jums pasaky- 
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ta: vidurių neinalimas ant 
nervingo pamato.

Tokiam atsitikime reikėtų 
žinotz kas surasta su skilvio 
syvais. Ar yra ten Jhidro- 
chl0rinės rūKšties ar jos ne
bėra. :Daug to priklauso.

JeL skilvio plėvės vis dar 
pajėgia gamint ir išsunkt 
hidrochlorinę rūkštį, tai ne- 
taip jau būtų blogai. Tada 
patarimas tiktų kad ir ši
toksai.

Valgykite pieną, pieniš
kus, virtus kiaušinius, po 
truputį liesos mėsos, smuL 
kiai maltos duonos, kad ir 
čielo grūdo (viso grūdo, 
whole wheat, whole rye.) 
Visa ką labai rūpestingai 
kramtykite. Nurykite tiktai 
tada, kai bekramtant pa- 
sidąro lyg kokia tyrė (ko
šė), . be • jokios rupienos. 
Rupesnį, negųkramtomą 
daiktą palikite ant lėkštės. 
Kramtykite ir daržoves, 
sunką nurykite, o šiaudus, 
plušus palikite. Vaisių sun
ką galėtute perpus su pienu 
maišyti ir gerti.

Būtinai, kartu su maistu, 
imkite ir vitaminų, visokių 
vitaminų — multiple vita
mins, bent po 3, po 4 piliu
les 3 kartus per dieną. Tuo 
patįm tarpu gerai būtų imti 
po 1 tabletą syntropan, ar
ba trasentine, arba novatro- 
pine. Gal dar ir kokių prieš- 
rūkštjminių miltelių (anti- 
aeid powder), netikusiam 
rūgimui permušti.
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mes, tuo kartu 3,200,000 vokiečių vals
tiečių turėjo mažiau, kaip du trečdalius 
dirbamos žemės. ;

Apie 27,000 žemvaldžių — junkerių 
turėjo 37,000,000^000 akrus žemės ir tik 
vienas trečdalis jos buvo apdirbamas ir 
apsėjamas. Kitą dvarponiai laikė žaislų 
laukais, pievomis ir miškais savo pasi
tenkinimui, Tuo kartu vokiečių impėria? 
listai rėkė, šaukė, kad būk vokiečiai 
“neturi pakankamai žmčs,” neturi ^vie
tos po saule”, kad “išsigelbėjimui nuo 
bado jie turį užkariauti Ukrainą.”

Sovietų Sąjungos valdomoj Vokietijos 
dalyj prasidėjo naujas valstiečių gyveni
mas. Tuojaųs tapo sudaryti valstiečių 
komitetai atėmimui žemės nuo dvarponių 
ir jos išdalinimui valstiečiams- Daugely j 
atsitikimų “atimti” ir nereikėjo, nes bu
vę dvarponiai--junkeriai, ūžimfemį aug^ 
štas vjetąs naėių vyriausiej i ir ąith|joj 
pabėgo nuo Raudonosios Armijos į Ame
rikos ir Britanijos valdomus Vokietijos
plotus.
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Ketvirtadienis,' Sausio 3,

Ęąšo K. Smorwvos. (Iš “Jugoslaviškų sąsiuvinią”)
— Kažkada keturiasdešimt 

pirmais metais, kai kurie rp- 
mantiškai nusiteikę užsienio 
laikraščiai vadino Michailovi- 
čių nęt gi Robinu-Gudu.

Visi nusijuokė ir kažkas pą- 
kląąsč :

Kaip gi reikia jį dabar 
vadinti?

— Dabar? Dabar jį reįkja 
vadinti, — kaip čia bus rusiš
kai? — vargšeliu.

Vėl visi nusijuokė, 'bet mar
šalas net nešyptelėjo, šiame 
keistai čia praskambę j usiajne 
rusiškame žodyje nebuvo nei 
pasigailėjimo, nei atleidimo — 
jame skambėjo vien tik begali
nė panieka. 1

Iš Michailovtčiaus kalba nu- 
krypo į jo četnikų veiksmus.

— Jų kasdien pas jį vis ma
žiau ir mažiau, — pasakė mar
šalas. — Michailovičius savo 
įtaką liaudžiai norėjo įkvėpti 
rykštėmis.

Aš pagalvojau, kad tai pasa
kyta perkelta prasme, bet mar
šalas tuoj paaiškino:

— Taip, taip rykštėmis, kai 
jis atėjo į Juodkalniją, tai, no
rėdamas priversti žmones stoti 
savo kariuomenėn, išplakė' ryk
štėmis kiekvieną antrą jupd- 
kalnietį. Jis norėjo juos pada- ’ 
ryti nuolankiais, štai juodkal- 
nietis, — parodė maršalas vie
ną savo karininkų, — paklaus
kite jį,’ kaip tai patiko išdi
diems juodkalniečiams. Atrodo, 
kad četnikai neturi dabar ar
šesnių priešų už juodkalnįečius.

Po to, nebepamenu kuria pro
ga, kilo kalba apie Liublino 
mirties stovyklą — Maidaneką.

— Pas mus yra savo mirties 
stovykla — Jasinovacas,
sakė maršalas. — Jūs dar ją 
pamatysite. Ten vokiečiai buvo 
taip pat stropūs, kaip ir Mai
daneke. Jię ten įsteigė mažą fa
briką, kur buvo gaminami dide
li mediniai kūjai. Jasinovace 
užmuainedavo tokio kūjo sb
giu į galvą. Iš pradžių viena su
imtųjų ‘partija užmušdavo ki
tą, paskui sekančioji šią.

Pradėta kalbėti apie pirmą
jį, patį sunkiausiąjį vokįečių 
okupacijos laikotarpį. Maršalas 
prisiminė, kaip jie atėjo jš Za
grebo į ką tik volųeęių užim
tąjį, pusiau išgriautąjį Belgra-fci 
dą. Mieste siautė teroras. Už- 
mušinėdavo už pasirodymą gat
vėje ^vakare. Visos namų, butų 
ir kambarių durys uždrausta 
buvo užrakinti. Vokiečiai galė
jo įsiveržti kada norėjo ir kur 
norėjo.

Maršalas staiga nutraukė pa
sakojimą ir šyptelėjo:

— Viena, kas mane tomis 
dienoipis ramino, tai, kad aš 
nakvodavau ketvirtame name 
nuo Belgrado komendanto ge
nerolo leitenanto šrederio na
mų. Tai, tai buvo toks laikas, 
— jau rimtai tęsė jis, -— kai 
reikėjo arba mirti, arba išlikti 
gyvam, galvojant tik apie savo 
krašto ateitį, nei minutei —r 
apie savo paties likimą. Retai 
kuomet aš buvau taip laimina 1

kad mūsų rankose . 
pirmieji penkiolika iš vokie- ‘ 
čių paimti šautuvai. O po kelių 
mėnesių mes jau paėmėme vi
są karo dirbtuvę Užięoje ir bu
vo dienos, kai dirbtuvė paga
mindavo po keturis šimtus dvi
dešimt šautuvų per dieną ir po 
šešiasdešimt tūkstančių šovi
nių. Tiesa, parako atsargos šo
viniams greit išsibaigė, bet pas 
mus buvo paimtų šaudmenų 
atsargos. Mes juos išardydavo- 
ine, paraką iškerdavome ir pa
teigdavome darban. Jis buo per 
daug stambus, tas parakas, bet 
mums netrukdė. Atsimeni, —• 
mostelėjo galva maršalas vie
nam karininkų, — atsimeni, 
kaip mes jį malėme rankiniais 
malūnėliais? Paskui vokieči 
įsiveržė į Užicą, bet dirbtu 
jau buvo padariusi mums 
kalingą darbą. Mes ištęm 
iš tepeli mašinas į kalnus, o į 
tys išėjome dešimt mirty“ 
prieš vokiečių atėjimą, 
tom dienom man dažnai

(Tąsa 3-me pusi.)
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Vakar man teko laimė maty
ti maršalą Tito ir kalbėti su 
juo. Nepretenduodamas trum
poje korespondencijoje duoti 
šio įžymaus žmogaus portretą, 
'aš noriu bent prabėgom brūkš
telti kelis štrichus, išlikusius 
mano, kaip rašytojo, atmintyje.

Dėl suprantamų . priežasčių 
aš tiksliai nepaminėsiu geogra
finio punkto, kuriame tai įvyko. 
Aplinkui buvo paprastas peiza
žas, kalnų, padengtų pradedan
čiu gelsti mišku, grynos žemės 
plotuose prigludę kukurūzų 
laukai ir tamsūs stogai že
mų, valstietiškų namelių, Vie
name iš šitų namelių aš ir su
radau maršalą, atvykusį čia 
trumpo poilsio, žemas kamba
rys, stalas, taburetė, kiekvie
nam štabui įprastinė maišatis 
adjutantų, su dokumentais įei
nančių ir- tuojau pat tyliai 
dingstančių.

Maršalas Tito sėdėjo už im
provizuoto darbinio stalo, Jis 
buvo apsivilkęs lengvu, plieno 
spalvos karišku švarku, kurio 
ąpikaklčje neplaciame raudo
name fone buvo išsiuvinėtos 
dvi šakutes auksinių ąžuolo la
pų.

Judrus maršalo veidas, daž
nai šypsąs, jam kalbant, stebi
no tuo pat metu kažkokiu ypa
tingu ramumu. Maršalas savo 
bendrakalbiams buvo labai ati
dus, bet atrodė, kad tuo pačiu 
laiku jis spėja galvoti apie kai 
ką kito, nepalyginamai svarbes
nio, negu tai, apie ką jis kalba 
su mumis. Jo ramios, mąslingos 
akys žiūrėjo geraširdiškai, net
gi, galima pasakyti, švelniai, ir 
vis dėlto man atrodė: vargas 
tam, kas įpykdys šitą žmogų, iš
gyvenusį pilną mėginimų gyve
nimą.

Maršalo aplinkuma, kartoju, 
buvo paprasčiausia, tokia, ko
kią aš šimtus kartų, mačiau ka
ro laiku mūsų štabuse puoli
mų metu, — stalas,, taburetės, 
žemėlapiai. Viena, kas skyrė 
šitą kambarį nuo visų kitų, — 
tai didžiulis šuo, pagarsėjęs 
“Tigras,” visur sekąs paskui 
maršalą, šuo sėdėjo šalia stalo 
ir protingu įtemptu žvilgsniu 
sekė visus, įeinančius į štabą.

Pas maršalą aš patekau va
karienės metu. Prie ktalo susi
rinko keli vyriausiojo štabo ka
rininkai. ši kovos diena, kaip ir 
visos paskutiniosios dienos, at
nešė gerų žinių ir prie stalo 
viešpatavo tas judrumas, kuris 
būna pas žmones, praėjusius 
per sunkius bandymus ir jau 
pravėrusius duris į geresnę at
eitį. Tokiomis minutėmis patys 
savaime gimsta prisiminimai 
apie pergyventus įvykius.

Kalboje paminėtas Michailo- 
vičius ir tie išdavikiški smū- 
giaj partizanams iš četnikų 
(vokiečių okupantų sudarytieji 
kariniai daliniai prieš partiza
nus), kai šie dar buvo stiprūs. 
< —j Taip, jo šalininkų gretos 
retėja, — pasakė maršalas ir, 
vos pastebimai nusišypsojęs, 
pridėjo: — Netgi jo sūnus ir gasr, kaip tą dieną, kai man-; 
duktė kovoja dabar partizanų pranešė, 
eiįėse.

Ir, vėl nusišypsojęs, pasakė:
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Sovietų sudaryti komitetai jau padali
no 7,000 buvusius dvarponių dvarus. Že
mės gavo 270,000 vokiečių valstiečių, ku
rie pirma jpš neturėjo arba mažai turė
jo. Jiems sukeikta ne vien žemė, bet pa
galba galvijais, sėklomis, mišku ir kito
kiomis reikmenimis. Valstiečiai gavo nuo 
10 iki 20 akrų žemės, Mr. G. Jlill rašo, 
kad, palyginus su amerikiečių* fanpomis, 
tai nedideli plotai, bet vokiečiai, kurie 
pirmiau turėjo tik po 8-nis akrus žemės 

4r tai mokėjo gerai verstis su savo šei
ma,

Ne visur žemė padalinta, vietomis ją 
apdirbs bendrai. Taip Saksonijoj junke
rio Kari Reinharth dvaras, kuris turėjo 
680 akrų žemės, kuri dirbo 60 nuolatinių 
samdinių ir 46 prisamdomi laike didesnės 
darbymetės, tai dabar bendrai apdirba
mas darbininkų^ kaipo komunalis ūkis, 
jie išsirinko septynis į komitetą, kuris 
ir vadovauja ūkio reikalams. Taip vyki
nama’ žemės reforma Vokietijoj, kurią 
valdo Sovietui.
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nustebimui, aš lie
piau išsprogdinti visus tiltus 
per Neretvą, o savo divizijų 
daliai įsakiau eiti Bosnijos 
kryptimi. Ji sumušė vmciečių 
diviziją ir ėmė veržtis pirmyn. 
Vokiečiai į ten sutraukė visas 
pajėgas nuo upės, o aš tuo lai
ku ištiesiau naują tiltą ir ėmiau 
kelti savo kariuomenę į Sandža- 
ką. Ir jei ta minutė, kai aš 
vaikštinėjau malūne, buvo pa
čia sunkiausia, tai anoji, kuo
met aš pamačiau, kaip pasku
tinysis iš keturių tūkstančių 
sužeistųjų persikėlė per Neret
vą, buvo pačia laimingiausia iš 
visų, kurias aš prisimenu.

Tuom baigėsi mūsų pašneke
sys su maršalu. /

Dabar, kai jalų praslinko 
daug laiko, man lieka pasakyti 
dar tik kelis žodžius apie tai, 
kaip aš dar kartą mačiau mar
šalą Tito.

Lapkričio septinta, Belgra
das. Visiškai skirtingi laikai 
nuo tų, kai aš pirmą kartą ma
čiau maršają. Jau išvaduota iš 
vokiečių Serbija, didelė dalis 
Makedonijos, didelė dalis Dal
matijos, ir šiaurės rytų Jugo
slavija jau buvo valstybine te
ritorija pilna to žodžiu prasme, 
su vyriausybe, valdžia, su de
mobilizuojama ir mobilizuoja
ma armija.

Maršalas Tito lapkričio sep
tintą dieną savo valstybės sosti
nėje surengė priėmimą Spalio 
revoliucijos 27 metinių garbei.

Prie ilgo stalo, toje salėje, 
kur buvo pats Tito, susirinko 
koks keturiasdešimts žmonių. 
Čia buvo tarybinės vadovybės 
ir tarybinės karinės misijos Ju
goslavijoje atstovai, anglų, 
amerikiečių ir čekoslovakų mi
sijų atstovai ir artimiausieji 
Tito bendradarbiai — jo gene
rolai, vadovavę armijoms ir 
korpusams.

Antrąją vakaro pusę, kai jau 
buvo baigtos visos iškilmingos 
kalbos, Tito staiga visų iš eilės 
savo generolų, ėmė prašyti, kad 
jie padainuotų.

Esmėje, tai buvo pirmas va
karas, kai žmonės, tiek metų 
vaikštinėję kalnuose, kasdien 
buvę mirties akivaizdoje ir da
žnai labai toli'vieni nuo kitų, 
staiga visi drauge susitiko lais
voje teritorijoje, šiltoje, jau
kioje salėje, po tvirtu stogu.

Ir Tito kovos draugai vienas 
po kito mielai išpildė jo prašy
mą. Prie stalo buvo dainuoja
mos beveik visų naujosios fede
ratyvinės Jugoslavijos tautų 
dainos, nes generolų tarpe bu
vo atstovai šių tautų, — serbų, 
makedoniečių, juodkalniečių, 
chorvatų ir slovėnų dainos.

Aš atidžiai sekiau maršalą. 
Jo paprastai rimtame, santū
riame veide dabar buvo nesle
piama laimės išraiška. Neabe
jotina: jis buvo laimingas šią 
minutę. Jis buvo laimingas to
dėl, kad išsipildė jo senos sva
jonės ir troškimai, kuriems jis 
atidavė visas savo jėgas, šiose 
prie vieno stalo skambančiose 
įvairių tautų dainose nejučio
mis matėsi jų gimstančios ir— 
norisi tikėti — nemirštančios 
brolybės simbolis.

šalia manęs prie stalo sėdė-

Kasdien tik debesis: lietaus ir 
giedros debesis, audrų ir per
kūnijos debesis. O žinote, kodėl 
jis piešė vien tik debesis? Mū
sų kameroje buvo toks langas, 
pro kurį visus tuos metus, ką 
mes ton sėdėjome, negalima bu
vo pamatyti nieko kito, tik de
besis.

Tito dar kartą stipriai pri
spaudė dailininką prie savo 
krūtinės.

Atrodo, kad tai viskas, ką 
aš norėjau papasakoti apie tą 
vakarą.

Kitos dienos rytą aš išskri
dau iš Bielgrado į Maskvą.

Iš Skaidrios Floridos 
Padanges

vo eiti į kalnus pėsčiomis. Pa
galiau, tai manęs niekuomet 
nejaudino, aš geras ėjikas.

Kažkas nusišypsojo. Marša
las pastebėjo šitą šypseną ir 
pats nusišypsojo.

— Mano apsaugos batalionas 
galvojo, kad aš net per daug 
geras ėjikas. Kai aš nulipdavau 
nuo arklio ir eidavom pėsčio
mis, tai, paskendęs mintyse, ir 
nepastebėdavau, kad žingsnis 
greitėja ir žmonės vos spėja 
paskui mane... žodžiu, jie bu
vo visada labai patenkinti, kai 
aš vėl ųžsėsdavau ant arklio, 
nes žirgo žingsnį aš sulėtinda
vau.

Maršalas pakilo ir, nusilen
kęs liekantiems, tylėdamas iš
ėjo į kitą kambarį.

— Dirbti nuėjo, — pasakė 
vienas karininkų. Ir tone, 
riuo jis tai pasakė, buvo 
pagarba kiekvienai minutei 
ko šio, ką tik iš kambario 
jusio, žmogaus.

Kitą dieną, rytmetį, marša
las mane priėmė ir sutiko at
sakyti į kelis, mane, kaip rašy

toją, dominančius klausimus. 
/

Pirmiausia maršalas papasa
kojo man kai ką iš savo vaiky
stės ir jaunystės.

Jis gimė vargingoje valstie
čių šeimoje, mažame chorvatų 
kaime. Be jo, šeimoje buvo dar 
trys broliai, iš kurių du — Ste- 
fanas ir Aloj ižas — kovoja dar 
partizanų eilėse. Dar vaiką tė
vas atidavė jį mokytis į resto
raną, bet po trijų mėnesių jis 
iš ten pabėgo ir stojo mokiniu 
pas šaltkalvį į mechanikos 
dirbtuvę. Paskui jis persikėlė 
į Zagrebą, kur irgi dirbo šalt
kalviu. O 1913 metais jį mobi
lizavo į austrų armiją.

— Tarp kitko, — su šypse
na prisiminė maršalas, — ar
mijoje aš netikėtai atsižymė
jau. Aš buvau, geru fechtuoto
ju ir varžybose paėmiau ant
rąjį prizą.

—* Pulko?
— Ne, visos Austrijos. Taip, 

taip.
Jis vėl šypsosi, ir aš jaučiu, 

kad šitas tolimos praeities ir 
mažai kam žinomas jo biogra
fijos faktas ir dabar jam, visa
me pasaulyje garsiam žmogui, 
malonu prisiminti, čia matyti 
jo kareiviška gyslelė. Kai žmo
gus puikiai valdd ginklą, tai vi
suomet jam malonu.

1915 metais, sužeistas kovos 
lauke, jis atsidūrė nelaisvėje, 
Rusijoje. Išbuvęs metus ligoni
nėje, jis pateko į Europos^ Ru
sijos rytus, ir dirbo tenai me
chaniku pas senį malūnininką 
Kolasje.

— Jūs klausiate apie mano 
jaunystę. Ji baigėsi kaip tik te
nai, netoli nuo Ardatovo. Kaip 
tik tenai man suėjo dvidešimt 
vieneri metai.

Atsisveikindamas, aš paklau
siau maršalo, — gal kiek nai
viai, •— apie pačią sunkiausiąją 
ir pačią laimingiausiąją dieną, 
kuri liko jo atmintyje per tuos 
trejus su viršum kovos metus.
/ — Na, ką gi, — sako jis, pa
mąstęs, — atrodo, kad 4ai bus 
viena ir ta pati diena. Tai bu- 

ketvirtojo vokiečių puolimo
e upės Neretvos dienomis, jo žilas, kaip obelis, šešiasde- 
« buvome prispausti prie šimties metų senukas. Vakaro 
nų — iš visų pusių mus su- ■ pabaigoje jis pakėlė taurę už 

po vokiečiai. Priešakyje — upė*Tito.
Neretva, kurios tiltai dar buvo1 Tito pakilo, priėjo prie sene- 
mūsų rankose. Su mumis ke- lio, susidaužė taurėmis su juo, 
turi tūkstančiai sunkiai sužeis-‘apkabino ir atsigrįžo į mane: 
tų ir aš privalėjau juos išgel- — žinote, kas tai? Tai mūsų 
fjįti. Ištisą dieną ir naktį ėjo dailininkas. Mes su juo pažįsta- 
kova dėl praėjimo kalnuose. Jei mi jau labai seniai.
vokiečiai prasiveržtų į lygumą, Šiuos žodžius tardamas, Tito 

mes buvome, tai visi su- linksmai šyptelėjo, lyg su šia

Majoras Vadovaus Drabužių 
Rinkliavai

Majoras Kelly, apsiėmęs 
pirmininkauti komitetui, kuris 
praves drabužių rinkliavos 
kampaniją, paskelbė sausio 26 
dieną viso miesto rinkliavai. 
Drabužiai bus siunčiami per 
United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration 
į karo nuteriotas šalis.

Prezidentas Truman as pa
skelbė visos šalies drabužių 
rinkimo vajų, paskirdamas 
Henry J. Kaiser pirmininku. 
Majoras Kelly paskyrė W. L. 
MacFetridge, Building Service 
Employees Union (AFL) pre
zidentą, vesti vajų Chicagoje.

Tyrinės Taksių Monopoliją 
Chicagoje

Fe d erai ė valdžia imasi ty
rinėti Yellow ir Checker tak
siu monopoliją Chicagoj.

Tos kompanijos, kurios fak
te yra viena kompanija, deda 
pastangas neįsileisti kitų tak
siu. Jos nenori ir karo vete
ranams leisti taksius turėti.

Miesto taryba nutarus pa
vesti Yellow taksių kompani
jai pirmenybę Chicagoj, bet 
dabar imasi persvarstyti tai.

Tuo tarpu veteranų organi
zacija reikalauja foderalės 
valdžios įsimaišymo.

Policija Netrukdys 
Streikieriams

Policijos viršininkas ir mies
to majoras Kelly sutiko neleis
ti policijai kliudyti pikietavi- 
mui prie Illinois Gear & Ma
chine Co. įmonės, kurioje eina 
streikas dėl to, kad kompanija 
atsisakė vykdyti NLRB įsaky
mus.

Pradėjus masinį pikietavi- 
mą policija buvo suėmus 31 
streikierį. Jų byla dar nebaig
ta, bef 30 unijų atstovų nuėjus 
į miesto rotušę ir pasitarus su 
miesto majoru ir policijos vir
šininku, pagaliau gauta jų už
tikrinimas, kad policija dau
giau streikieriams nekliudys 
iki pikietavimas eiiia ramiai.

Louis Torres, unijos biznio 
agentas, sako, kad pasitarimas 
buvo patenkinantis. Streikie- 
riai gavo teisę pikietuoti.

Suimtieji streikieriai paleis
ti, bet jų byla dar nebaigta. 
Tikimasi, kad jie visi bus iš
teisinti. Streiką veda United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers unijos lokalas 1114.

Sveiksta Julė Skeberdytė
Chicagoje įvykusiame lietu

vių kongrese lietuviški fašistai 
užpuolė ir sumušė Vilnies re
porterę Julę Skeberdytę. Ji 
yra LDS II-ro Apskričio ilga
metė sekretorė. Teko kelis 
kartus atlankyti ją. Dabar ji 
jau sveiksta, nors nesijaučia 
dar gerai ir lankosi pas dak
tarą.

Juozas Sakalas Sugrįžta
Juozas Sakalas, buvęs Vil

nies angliško skyriaus redak
torius ir liuosnoriai stojęs ka
rinėn tarnybon, visą laiką vei-

Floridoj , lietuvių nedaug, 
čia jų kiek skaitlingiau pasi
rodo tik žiemą ir paskui vėl 
išsisklaido. Tačiau tinimo ir 
pastovių gyventojų.

Iš pastovių ir neseniai apsi
gyvenusių turime dr. Sima- 
nauską ir jo žmoną. Jie turi 
gražų namą Petersburg!!, Fla.

Smagu turėti malonius ir są
moningus žmonos. Tik gaila, 
kad dr. Simanauską kiek liga 
šią žiemą, teisingiau pasakius, 
šį rudenį suvargino. Bet po 
atydaus gydymo jis jaučiasi 
kiek gorėliau. Pirmiau buvo 
manyta, kad toks daryti ope
raciją, bet dabar mano, kad 
galės apsieiti ir be jos. Tame 
dikčiai padėjo penicillinas.

Florida yra viena tų valsti
jų, kur ku kli'ix klaniečiai tu
rėjo daug įtakos. Industrijų 
didelių seniau čia nebuvo. Sti
prių unijų neišaugo. Daugiau
sia daržovių ir vaisių prižiūrė
tojai ir pakuotojai. šiuos dar
bininkus savininkai labai iš-

naudodavo. Nedavė 
jiems organizuotis. O kai pra
dėjo organizuotis, tai užpul
dinėdavo.

Reakcija šėlo ir vis 
k a u sty d a vo p e rse k i o j i m u 
sesnės odos žmonių, o 
negrų. Linčiavimai buvo pa
prastas įvykis.

Bet dabar pradėjo situaci
ja keistis. Kur kas Smagiau 
gyventi, kaip Komunistų Par
tija ėmėsi plačiau ir smarkiau 
veikti.

Ir žinote, čia žmonės darbo 
imasi entuziastiškai. Pavyz
džiu gali būti spaudos plati
nimas. Pradėjome vesti spe
cialų “Daily Worker” vajų. 
Pasekmės puikios. Reikia pa
sakyti, kad Florida atsistojo 
pirmoj vietoj užrašyme to pui
kaus dienraščio ir pavienių 
kopijų pardavimo ketvirtoj 
vietoj.

Tampa, kiek didesnis mies
tas ir yra industrijų. Tenka 
pažymėti, jog Floridoj dikčiai 
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yra atvykusių darbininkų iš 
Puerto Rica, Haiti ir Cubos. 
Jie kalba ispaniškai. Tai vis 
daugiausia tabako darbiu in
kai.

Tenka pažymėti, kad čia 
pažangių ispaniška kalba kal
bančių žmonių yra per 6,000. 
Jie turi šaunią svetainę, kurią 
vadina Casino, tam name yra 
ir teatras ir dažnai ten rodo 
ispaniškus jodžius. .

Žmonės, kaip ir kitur, ne
patenkinti Trumano namine ir 
užsienine politika. Daugelis jį 
vadina dvikalbiu. Jis kalba 
vieną, bet paskui kitą padaro.

Tas svyravimas prie nieko 
gero neprives.

Tai tokios šiuo tarpu nau
jienos Floridoj, žinoma, Čia 
galime maudytis, kiek tik no
rime, kai jūs ten Vidurvaka- 
riuose braidžiojat po sniegą.

Jūsų Baltrus.

Redakci jos Atsakymai
Jonui Benikaičiui, Chicago, 

111. — Jūsų laiškelis perduo
tas dienraščio administracijai, 
kuri įvykdys draugo pageida
vimą. Dėkojame draugui už 
linkėjimus.

Žiurstelio forrpoje 9111 yra 
siuvinėjimui s u ž y m ė j imas. 
Gaunama mažo (S), vidutinio 
(M) ir didelio (L) dydžio.

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

ieji pražūtų, Davęs įsaky-1 pažintim būtų susijęs koks la- kęs Pacifiko frontuose, pasta*
Japonijoj, 

laivu S.S. 
manąs eiti 
Wash.

IggKaM

, aš visą naktį vaikščiojau bai juokingas prisiminimas, ir 
malūno pastate, kur buvo tuoj pridėjo:

io Štabas. Turbūt kaip tik 
naktį aš dar labiau pražilau.

ui man pranešė, kad vo-
kol kas sulaikyti.1 Dabar 

n reikėjo spręsti: ar prasi-

į Sandžaką. Aš ryžaus 
iniajam — ten vokiečiai 
silpnesni. Bet kad pilnai
vykdytas planas, reikėjo,

gudrumo ir. savo ka-

— Mes su juo susipažinome 
kalėjime. Labai ilgai mes sėdė
jome vienoje kameroje. Jis la
bai geras dailininkas ir labai 
užsispyręs žmogus, žinote,/visą 
laiką, kol mes sėdėjome, j is\ pie
šė. Tiesą, jis neturėjo drobės, 
bet piešė sienoje. Jis neturėjo 
teptuku ir dažų — piešė ang
lim. Bet įdamiausia

ruoju laiku buvęs 
praneša, kad jis 
Lurline sugrįžo ir 
į ligonbutį Seattle,

Jisai sveikina chicagiečius, 
linki, kad LDS naujų metų 
bankietas būtų pasekmingas ir 
tikisi greitai pasimatyti su 
draugais ir pažįstamais.

Jis bus labai laukiamas dau
gelio svečias. Vilnies štabas 

ką jis ypač jo Jąukia ir džiaugiasi,

January 31
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įsirašantiems vy-
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užlaikomiem 
laikotarpiu, 

tarnybon ar-

Armi- 
mėne-

metų. .
GI Teisių

Dabartiniai Armijos kariai, kurie iš 
naujo įsirašys pirm Vasario 1 d., bus 
priimti su dabartiniais scbvo laipsniais. 
Kariai, kurie garbingai paleisti, gali 
vėl įstot 20 dienų eigoje po paleidimo 
su tokiu laipsniu, kokį jie turėjo laike 
paleidimo, jeigu jie iš naujo įstos pirm 

m. Vasario L

nepaisant savo 
buvusiems karei- 
kaip ilgai jie tar

šo toon* 
Snrvlcn

$155.25
128.25 
108.00 
87.75
74.25
60.75
56.25

Master Sergeant
or First Sergeant • 

Technical Sergeant . 
Staff Sergeant . . 
Sergeant • • • .
Corporal . . . .
Private First Class • 
Private • • • • .

PAY PER MONTH—ENLISTED MEN
IN ADDITION TO FOOD. LODGING, 

CLOTHES AND MEDICAL CARE

. (a)—Plus 20% Increase for Service Overseas.
(b) —Plus 50% if Member of Flying Crews, Parachutist,etc.
(c) —Plus 5% Increase in Pay for Each 3 Years of Service.

TZZmofc««* fosomMR FORCE* * 0R0UMD

Month 
$138.00 

114.00 
96.00 
78.00 
66.00 
54.00 
50.00

‘M

feiLvaao ■'
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PASKUTINE

ŽYMIEJI NAUJOSIOS ĮSTOJIMU PROGRAMOS DALYKAI

Vyrams Dabar Armijoje 
Išlaikyt Dabartinius Savo 
Laipsnius Vėl Įsirašant

Yra ilga eile patrauklių pirmeny
bių vėl įstojantiems pagal Sava
norių Ginkluotų Jėgų Rekrutavi- 
mo Aktą iš 1945 m. Proga išlai
kyti dabartinį jūsų laipsnį yra tik 
viena iš jų, bet ši pirmenybė bai
giasi Sausio 31 d.

Yra apščiai priežasčių, kodėl dau
gelis tūkstančių vyrų įtsojo, ir dar 
daugiau tūkstančių įstoja kiekvie
ną dieną. Jūs tikrai norėsite suži
noti visas tas atdaras jums pro
gas. Jei atydžiai jas perskaitysi
te, tai žinosite, kodėl tarnyba nau
jojoj taikos meto Reguliarėj Ar
mijoj yra laikoma “Geriausiu 
Darbu Pasaulyje.”

viam, kurie paleidžiami, kad vėl 
įsirašytų.
' 9. Laisvas pasirinkimas .pasi
traukti su puse algos visam liku
siam gyvenimui po 20 metų tar
nybos—užauga iki trijų ketvirta
dalių algos po 30 metų tarnybos. 
(Atsistatydinusio laipsnyje Mas
ter ar Pirmojo Saržento įeigos 
iki $155.25 mėnesiui per visą am
žių.) Visa pirmesnioji veikli fede
rate karinė tarnyba priskaitoma 
prie atsistatydinimo

10. Nauda pagal 
Bilių.

11. Primokėjimai 
šeimos nariam tuo 
kuriam vyras įstojo
ba iš naujo įsirašė pirm 1946 m. 
Liepos 1 d.

12. Proga išmokti vieną ar 
daugiau iš 200 amatų ir lavintų 
darbų, kurių mokoma Armijos 
mokyklose J. V. ar užimtuose 
kraštuose.

13. Teisė pasirinkti tarnybos 
šaką ir užjūrių sritį Oro, Sausu
mos ar Aptarnavimų Jėgose 3- 
metiniams įstojimams.

14. Proga pasinaudoti National 
Service Gyvybės Apdrauda.

15. Atsarginiai ir A.U.S. kari
ninkai, paleisti iš veiklios tarny-

1. įsirašymas IV2, 2 ar 3 me
tam. (Vieniems metams įsirašy
mas dabartiniams vyrams 
joj, ištarnavusiems bent 6 
sius.)

2. Įstojimo amžius nuo
34 metų įimtinąi, apart dabarti
nių Armijos narių, kurie gali iš 
naujo įsirašyt, 
amžiaus, ir 
viams, žiūrint 
navo.

8. Iš naujo
rams paliekama dąbartiniai jų 
laipsniai, jeigu jie įstoja 20 dienų 
eigoj po paleidimo ir pirm 1946 
m. Vasario 1 d.

• 4. Geriausia alga, medikališ ap
rūpinimas, maistas, butas ir dra
bužis visoj mūsų Armijos istorijoj.

5. Padidintas {stojantiems iš 
paujo bonas iki $50 už kiekvienus 
veiklios tarnybos metus .nuo to 
laiko, kai tokš bonas buvo pasku
tinį kartą išmokėtas, arba nuo 
paskutinio įstojimo tarnybon.

6. Apmokamos iki 90 dienų atoT 
stogos, priklausomai nuo tarnybos 
ilgio, su apmokėtą atostogų kelio
ne narrip ir sugrįžtant, dabarti
niams Armijoj vyrams, kurie iš 
naujo įstoja.

7. 30 dienų atostogų kas metai
su pilna alga.x bos, gali įstoti į 1 Laipsnį (Mas-

8. Paleidimo mokesnis (parem- ter Saržento) ir vis išlaikyti at- 
tas tarnybos ilgiu) visiem karei- sarginių karininkų laipsnius.

ĮSIRAŠYKITE DABAR ARČIAUSIOJE J. V. 
ARMIJOS ftEKRUTAVIMO STOTYJ

271 WASHINGTON ST., BROOKLYN, N. Y

MONTHLY RfptfMBNT 
INQOMK

20 Y«erc*
Sorvlco
$89.70

74.10
62.40
50.70
42.90
35.10«
32.50

o. S. Army
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Detroit* Mich BUBBLES SAKO—

pagalvojai, kiek

Dienraščio Laisvės

BAZARAS

Bus tris dienas

VASARIO-FEBRUARY

Telef. HUmboIdt 2-7964

ir šiandien
Sekmadieniais nėra valandų,

užklausė

Tel. ST. 2-8842

O aš, drauge Antanai, GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Telefonas EV. 4-8698

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Laidotuvių 
Direktorius

Įvyks Washingtono 
Gimtadienio šventėjc-

• Ar 
muilo 
mai

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4116

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

taip kaip ir t anksčiau ^vaikščiojo ii
1 dabar nė nepa

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

inkluotus jūodauriiformius, — 
kšiis, pažįstu. Neteikia jokio 
aš pasirašau sprendimą!

išrinkti. Aš tikras esu, jeigu 
tie žmonės būtų atėję balsuoti) 
tai progresyviai būtų buvę iš
rinkti. Bet tai apsileidimas ne
dalyvauti rinkimuose savo uni-

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

Lietuvių Kuro Kompanija
• Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Pirmomis tarybinio gyvenimo dieno
mis PelaiČiui rodėsi labai keista, kad 
staiga atsirado tiek daug pąęįstamų. Ji
sai, i \ \
įpročio nulėidęs galvą ir 
stebėdavo kilnojamų kepurių. Todėl1 ne
retai, eidamas gatve* išgirsdavo:

— Sveikas, drauge Pelaiti!,; Ko ' tak) 
susimąstęs? •/ / 7

Jis kilsterdavo galvą ir pamatydavo 
šypsahtį veidą to, kuris dar visai nese
niai, šauniai pakreipta ant ausies žalia 
neolitUaniška kepuraite, švilpaudamas 
apžiūrinėdavo saVo bližgančių batų ga
lus, kai pro šalį eidavo Pelaitis.

Bet susitikus mokslo draugą Striška 
— jam Visiškai koktu pasidarė.

Striška, tas, kuriam gyvenimas ank
sti pažėrė skaidrius malonumų spindu
lius, kratė dabar Pelaičio ranką iki nuo
vargio.

—» Kaip seniai bematytas, drauge An
tanai! Tikrai, aš nė neprisimenu... 
Kiek įvykių, kiek permainų per tą laiką 1 
Visa diduomenė, pats caras Smetona Ksu 
visu dvaru dingo, o mes nedingome!

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAlS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

— Kaip dabar tu laikais? ■
Pelaitis, kai išgėrė po bokalą

— Aš? Na ką gi ... Tarybinei san
tvarkai specialistai reikalingi ar ne? Be
ne aš ne liaudies sūnus, kad nedirbčiau 
jos gerovei? Mes fabrike net šoclenkty- 
nes jau pradėjome — laikraštyje buvo 
rašyta. Nepastebėjai?

— Hm. t. Rodos, skaičiau. Bet dabar 
tiek tų reikalu kad visko negali įsidėmė-

lš Kriaučių Škyrlaus 
Susirinkimo

Neseniai įvykusiaine Anlal- 
gameiįffi^jfeijos Lietuvių 118 
Skyriaus susirinkime buvo ren
kama skyriaus valdyba ir at

karia 
reikia namams ir šei- 

švariai užlaikyti ? O 
muilo gauti beveik sunkiau, 
negu tą darbą atlikti. Atsi
mink, kur yra riebalų, ten 
yra ir muilo. Taigi padėk 
veikti prieš muilo stoką — 
vis pristatyk PANAUDO
TUS RIEBALUS, kurių rei
kia, norint daugiau muilo 
pagaminti!

Iš Darbo Lauko 
4 ’• 1 »

Net nesmagų ’ pagalvoti, ko
kia dabar žiauri darbininkų 
padėtis. Kapitalistiniai bosai 
pasimojo sulaužyti , darbininkų 
vienybę , — unijas, šiandien 
Detroite yra apie trys šimtai 
tūkstančių darbininkų ' bedar
bės nasruose. Tie žmonės ka
ro metu dirbo juo ilgiausias 
valandas, kad tik karą grei
čiau laimėjus ir tuo būdu aį>r 
gylius mūsų šalies demokrati
ją ir darbo žmęhių teises. Da
bar ne kitokį likimą ir mūsų 
kariai susilaukė, kurie grįžo 
gyvi, karą laimėję. Jiems taip
gi badas žiūri į akis. Daugelis 
naujų dirbtuvių užsidaro,'kad 
tik tuo būdu sutriuškinti uni
jas ir abelną darbininkų pa
siryžimą bei vienybę.

General Motors kompanijos 
bosas Wilson pasakė, kad jie 
laikysis iki ant medžių lapai 
pradės žaliuoti. Tie ponai at
sisakė pakelti darbininkams 
algas, jie nori pirmiau pakelti 
kąinas ant produktų, o ne dar
bininkams algas. Toks kapi
talistų elgęsis rodo, kad jie no
ri šioje šalyje įsteigti fašiz
mą ir amžinai pavergti dar
bo žmones, bet jiems tas įvyk
dyti nepasiseks!

Majoras Jeffries Atsimoka 
Piliečiams

Kada ėjo miesto majoro rin
kimai, tai ponas Jeffries sakė 
žmonėms, kad jis iki šiol dir
bęs rūpestingai, jog sutaupius 
miesto pinigus. Kurie arčiau 
žinojo jo “taupumą,” juokavo, 
klausdami, kur ir ant ko jis 
tą taupymą padaręs.

Jis sakė, jei jį vėl išrinks j 
majoro pareigas, tai jis vėl 
daug sutaupius pinigų ir page
rins miesto išžiūrą bei kitus 
dalykus.

Kaip greit tas ponas tapo iš
rinktas, tai atsimokėjimui už 

{ 

tai piliečiams jis uždėjo mo
kestį už transportaciją, vietoj 
mokėti 5 centus, turime ..mo
kėti 10 centų. Kurie už jį bal
savote, padėkavokite jam už 
“dovaną.”

Majoras aiškina, kad mo
kant už transportaciją 5 cen
tus negali išsiversti. Gal grei
čiausia tas miesto ižde trūku
mas atsirado, tai kad laike 
rinkimų kampanijos jis išlei
do miesto pinigų $27,000. Tai 
tik tiek pasako Detroito gel- 
tonlapis. Galimas daiktas, kad 
tos išlaidos buVo didesnės.

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

demokratiškai elgiantis) rodo
si, nieko blogo. Bet kur/tad. 
Biznio agentas W. Luizū/dlde- 
liu šauksmu pareiškė, /kad fa
šistai Chicagos , ąūvkžiavimc 
nepriims tokios sumos. Na, ir 
ant lokalo susirinkimo jie su
siorganizavo ir nubalsavo duo
ti $50. Bet tuo pačiu sykiu 
nepanaikino pildomos tarybos 
nutarimo? ' Tad kasierius neiš
moka“ tų $50, kol nebus pa
naikintas pildomos tarybos nu
tarimas. . .

Pereitais metais kašieritim 
būvu P. Pasefskis; o pirmiau 
per daūgclį hwttį kasierium 
buvo A. Žablackas, bet bai
giant 1944 metus, atsisakė. 
Fašistų pasekėjai maldavo* 
kad jis būtų kasierium, bet jis 
vistiek neapsiėmė. Bet šiemet 
jie vėl jį prisiprašė, ir net ant 
baloto padėjo Zablacką pir
moj vietoj, hors turėjo būt pir
moj vietoj padėtas senas ka
sierius Pasorskis.

Pas mus yrK vienas blogu- 
Daug žmogių nori, kad 

daugiau / progresyvių

veniinas, brolyti, prasidėjo!. Ir taip 
malonu, žinai, dabar susitikti seną drau
gą! Tiesa, mes ir Anksčiau susitikdavo
me, bet retai, ot vis to, laiko nebūdavo ... 
Klausyk, užeikim — gal neatsisakysi — 
nors pusvalandžiukui?... Pakalbėsime, 
prisiminsime senus laikus! Bendras gi 
suolas kadais! A? žinau, tu dabar užim
tas, girdėjau, ir laikrašty skaičiau ... 
Sveikinu, sveikinu! Malonu, kad, taip sa
kant, mokslo draugai... Užeiname?

Prisiminė Pelaitis Striškos pamokslą 
prie alaus bokalo, kai buvo ką tik pirmą 
kartą išėjęs iš kalėjimo. Tuomet Striška 
Pelaitį mokė gyvenimo meno, aiškino 
perspektyvas, tiesiog barė* kad jisai susi
painiojo su darbininkais.

— Juk mes inteligentai! — 
tebeskambėjo Pelaičio ausyse

Striška tuomet džiūgavo gavęs tauti
ninkų stipendiją į užsienį ir atvirai Pe
laiČiui pasakė:

Juk tu, Antanai, kur kas už mane 
gabesnis, o matai! Ką tos pažiūros, ideo
logijos, — nusispiaut...

Šiandien elegantiškai apsirengęs Striš
ka vedėsi Pelaitį, kurio švarkas aptrin-

board). Kaip ir kibiose mies
tuose, atžagareiviški lemen
tai organizavosi, kad tik neį- 
sileisti progresyvių į valdybą. 
Mat, pereitais metais pildo
mo) taryboj buvo daugiau pro- 
greyvių, tad fašistų pasekė
jams padarė daug \ keblumo. 
Jie negalėjo panaudoti sky
riaus iždo dėlei fašistinio su
važiavimo Chicago).

Atsilankė į skyrių delegatai 
ir prašė aukų Chicagos suva
žiavimui. Tai progresyviai da
vė įnęšimą, kad paskirti 5 do-, 
lerius. Matote, būtų Visai ne
davę atikų, bet tik ką biskį 
pirmiau mūsų pfdgfesyviai 
rengė koncertą — irgi gavo 
5 dolerius. Taigi, kaipo unija, 
nėra partyviška’^ai^acija,

Namų Savininkai!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia

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

Senus Namus Apdarome šingeliais 
Ii* Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala industries
355 Union Ave. . cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0758

mas. j

būtų daugiau 
žmonjų viršininkų vietose, bet 
nieko patys nedaro, kad juos

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BVYAVSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Iš Pereito LLD 188 Kuopos 
Susirinkimo

Gruodžio 16 dieną atsibuvo 
priešmetinis LLD 188 kuopos 
susirinkimas, kuris buvot pa
sekmingas. , '

Karo metu, kada daugelis 
kuopos narių dirbo skirtingas 
valandas ir negalėjo dėl to da
lyvauti susirinkime, tai susi
rinkimai būdavo menki. Kaip 
kurie nariai manė, kad mūsų 
kuopa turėsime susivienyti, su 
LLD 52 kuopa.

Dabartiniu laiku visai kita 
padėtis. Narių atsilankė gra
žus skaičius. Nutarėme daug 
svarbių klausimų. Iš raportų 
pasirodė, kad kuopa gerai sto
vi narių klausime, taip pat fi
nansų reikalę.

Buvo valdybos rinkimas se
kantiems metams. Valdyba iš
rinkta sekama: Pirmininku 
Franas Gustaitis, kuris yra se
nas kuopos veikėjas-vetera- 
nas; prot. rast. Dargienė, fin. 
sekr. z A. Varaneckienė, ižd. 
Steponkevičienė. šios trys 
draugės per daugelį metų jau 
tą darbą vedė, tai ir ant to
liau apsiėmė padirbėti. Pagir
tina tos draugės, kad jos ir.at
eityje gražiai darbuosis, kaip 
dirbo iki šiol. ■

Į pramogų komisiją išrink
ta : K. Beliūnas, F. Gustaitis ir 
Kvetinskas. Aukščiau minėti 
trys vyrai taipgi seni kuopos 
nariai ir širdingi veikime. Ti
kimės, kad jie gerai darbuo
sis ir ką naujo surengs.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Ateivių Teisių Gynimo Komi
teto. Laiške buvo prašoma iš
nešti protestas prieš laikymą 
mūsų jūrininkų Indonezijoje. 
Ir, kad suteiktume paramos 
dėl to reikalo.

Laiškas priimtas ir nutarta 
paskirti iš iždo $5 ir $2 nupir
kimui atviručių, kurias vėliau 
pasiųsti tam tikroms įstaigoms

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway

22, 23 ir 24 Dienomis
1946

Grand Paradise Salėse 
318 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabbrius
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.

protestuojant prieš jūrininkų 
nevežimą į namus.

Kompanijos, matomai, susi
tarę su vyriausybe veža pre
kes laivais ir dėl tos priežas
ties mūsų jūrininkai turi sėdė
ti ir laukti, kada bus tuščių 
laivų jiems parvežti.

Apart paaukotos sumos iš 
iždo, nariai dar sudėjo $7 dėl 
to rėikalo. Tad viso šis reika
las paremtas finansiniai su 
$14.

Pinigai priduota, kam skirti.
Linkiu geriausios kloties 

mūsų kuopos valdybai ateities 
veikimui ii- tikiu, kad Visi na
riai pasistengs teikti koopera
cijos darbe. •

Petro Sūnus.

— O aš* drauge Antanai, — po kiek 
laiko meiliai palinko Striška prie Pelai
čio, — turiu mažutį, mažutį prašymiu- . 
ką. Nemanyk, ne dėl savęs. Aš, matai, 
dabar neblogai jaučiuos ... Man reikia... 
Gal girdėjai, kaip aš žiemą tam fašistų 
vadui Barklainiui snukį “Lozanoje” su
daužiau? Nu, ot. Pasirodo, kiti matė.. . 
Vis dėlto, tokiam šiškai! Čia aš tau tarp / 
kitko* O reikaliukas štai koks. Aš žinau,

Rekomendaci j a
Rašo J. Butėnas.

tu dabar reiški daug... Ne, ne nesakyk, 
žinau — reiški. Ar negalėtum mari, kaip 
mokslo draugui, padaryti didelį, didelį 
malonumą? Matai, mano bičiulis‘pada
vė prašymą į vieną įstaigą: Viskas 
tvarkoj, priėmė, tik ot reikia dar vieno 
parašiuko...,Jis vyras korekt* bet vis tie 
formalumai... Čia kadrai, čia komite
tai,‘na, tai reikia parašiuko. Sako, kad 
būtų žinomo asmens, o jis neturi tokių 
pažįstamų, žadėjo fundyti....

—Klausyk, ką, tu čia' su furidomis.
— Aš tarp kitko, tarp kitko* rieužsi- 

gauk! Kodėl ne užfundyti, jei yra už ką? 
Bet aš tavęs prašau, kaip drriugo draų- 

. gui. Vyras, dar kartą sakau, puikus. -
— Kur jis dirbo anksčiau? , > >
— Vienoj kanceliarijoj... Nebuvo jis 

ten aukštas valdininkas, čia irgi gauna 
neaukštą vietukę. Ne. Iš kuklios į kuklią. 
Jei pasirodys tarybinėje santvarkoje 
vertas — pakils, — ar ne? Žinoma, taip. 
O dabar — svarbu dirbti, visvien kokį 
darbą.

Pelaitis spyriavosi: kaip jis galįs ne
pažįstamą žmogių rekomenduoti ir dar 
tokį, kurio visai riematė. /

— Supažindinsiu. Darbiriinkas ekstra. 
Juk aš pats dėl kokios šiukšlės neprašy
čiau. O čia su garantija.

— Hm ... Jonas Šakėnas ... Kaip gi 
aš jį čia dabar galiu rekorhenduoti? ■..;

— Kam rekoįrienduoti? Tik parašiu
kas !...

— Parašas ir yra svarbiausias daly
kas. Bet kad aš ir laiko neturiu. Nė rie- 
apsižiūrėjau, jau penkta, o riian lygiai 
penkiomis posėdis. Gal kitą kartą ...

— Ne, drauge Antanai, neišleisiu! — 
išskėtė rankas Striška. — Jokio jokiau- 
sio nesusipratiiriėlio nebus — galvą gul
dau. Argi aš tave, tokį garbingą žmogų 
prašyčiau, dėl neverto? Viskas, sakau, 
tvarkoj.

Pelaitis skubiai pasirašė ir išbėgo iš 
baro, nepatenkintas pats savimi, sulau
žęs savo ankstesnį nusistatymą išdrožti 
Striškai tinkamą prakalbą, pasidavęs čia 
dabar užkabinamas ant jo meškerės.

Laikas sruveno, kaip pavasario lie
taus vanduo.

Atėjo kiti metai, kita vasara. Karšta 
saulė negailestingai svilino. Pelaitis vėl 
atsidūrė tarp storų mūro sienų, kurias 
saugojo gestapininkai ir jų bendrai. Su 
juo čia buvo daug tarybinių žmonių. Že
mė drebėjo nuo perkūniškų trenksmų. 
Girdėjosi pragarinis ūžimas erdvėje.

Karas!
Pelaitis vėl pakliuvo. Jį sugriebė gat

vėje ir, šautuvus atkišę, koliodami atva
rė. Dabar vilties nebuvo.

Kai naktį pašaukė jo pavardę ir Pe
laitis staiga sustingusiomis kojomis lėtai 
išėjo į koridorių, čia jį sutiko klaikus 
kvatojimas.

— Na, bolševike! Labas.... Dabar su- 
sipažinsim ... Iki šiol nepažinojai savo 
rekomeųduotojo Šakėno, a-cha-cha! Aš 
tau duošįu geresnę rekomendaciją — pas 
patį Abraomą! Daugiau nebereikės tau 
kitų rekoinepduoti! Veskit* — kreipėsi 
jis į duo 
geras pa 
teismo —

Rinkimų pasekmes: į pirmi
ninko vietą V. Bridickas gavo 
44 balsus, o J. Ančukaitiš Ž6.

Į vice-pirmininko vietą J.' 
Stočkus gavo 37 balsus, J. 
Deltuva 26.

Į kasieriaus vietą A. Ža-, 
blackas gavo 37 balsūs, P. Pa- 
sbrškis 26.

Raštininku J. Milauskas ga
vo 35 balsus) S. Meškis 26.

Į pildomą tarybą išrinkta: 
V. Bridie kas) V. Petčulis, J.; 
Stočkus, V? Slavickas, A. Se- 
nika, A. Žablackas, J. Zajan- 
kauskas, J. Silanckas, J. An- 
čbkaitiS) Antosė Žablackas, Jį 
Melunaitls, V. Treihis.^

Į bendrą tarybą (joint 
board) išrinkta: V. Petčulis) 
P. Paserskis, V. Bridickas, J. 
Milauskas, J. Ančukaitiš, A. 
Senika, J. Stočkus, A. Zablac- 
kas, Z. Gapšis ir M. Kureiai-
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Išimta

SIUVAMU MAŠINŲ

OPERATORES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Montreal, Canada
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

V AKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

KREIPKITĖS
138

JOHNSON & JOHNSON$603.95Viso įplaukė

NEW BRUNSWICK, N. J

Detroit, Mich
$686.15Viso išėjo

distriktais. Nors
116

$1,386.62Balansas

236

$280.75Viso įplaukė

$381.73Viso išėjo $257.40Viso įplaukė

Balansas

išėjo $263.55Viso

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Hartford

512 M
GLENMORE 2-8087

Sekretorė.

7.83
8.17

80.90

Balansas
Gruodžio

20.00
1.60

11.80

5.60 
‘2.50 
4.60 
9.20
1.50 
1.50 
1.50 
2.00

4.50
2.78

136 P.
188 A

37.50
2.88

36.00

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

66 P 
Arch.

3.10 
9.00 
1.50 
3.10 
1.50 
5.00

$2,072.77
... 686.15

kalba knygas 
ženklelius. ...

$1,850.55
381.73

J. Ragauskas, Shelton
P. Cibulskis, Maspeth
J. Urmanas, Chicago

Anglai atsteigė civilę vai 
džią Burmoj.

Kartu .
Išeigų buvo

Kartu 
Išeigų buvo

ietuvos Prezidentas Justas Paleckis Sveikina 
Amerikos Lietuvius Naujais Metais ir Dėkoja 

Jiems už Medžiaginę ir Dvasinę Paramą

Kartu ..
Išeigų buvo

Lapkričio Mėn. Išeigos:
ir knyg. alga už lapkr. $66.50 

36.00 
432.76 
20.00 

.. 6.00 
19,30 
17.39 

.. 7.00 
.. 8.00 

20.20 
. 3.50 
.. 1.50

A. Meškauskas, Palmyra
H. Janulienė, Worcester ....

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

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

Per labai tirštą ūkaną 
Anglijoj žuvo 7 žmonės.

KOMPANIJOS APSILEI 
DIMAS PRAŽUDĖ 24 

ANGLIAKASIUS 
Pineveille, Ky 

iš Straight Creek angliaka- 
^yklos jau 24 žuvlisių mai- 
hierių kūnai. Valstijos ka
syklų departmentas pirm 
kelių mėnesių atrado, jog 
ta kasykla laužo visas sau
gumo taisykles, bet kompa
nija nieko netaisė. Dėl to 
apsileidimo ir įvyko eksplo
zija, kuri užgriovė 31 mai- 
nierį.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas....... ................................................ ............................................

Iš LLD 47-tos Kp. Susirinkimo
Grupdžio. 14-tą dieną atsi

buvo Lietuvių ' Literatūros 
Draugijos 47-tos kuopos susi
rinkimas. Nors buvo svarbiais 
klausimais, tačiau mažutis 
skaičius narių jame dalyvavo. 
Tenka didelis papeikimas na
riams už nelankymą susirinki-

Brooklyn
Kampas Broadway ir Stone Avė. 

prie Chauncey St, Broadway. Line
TeL GLenmore 6-6191

Paskiau susirinkimas vado
vauti buvo pervestas drg. B. 
Kvietinskui.

Finansų sekretorius rapor
tavo draugijos pajamas, iš ku
rių tapo paaukota $150 dole
rių Lietuvos žmonių paramai.

Toliau sekė ilgos diskusijos, 
kaip pasekmingiau pravesti 
Liaudies Balso vajų. Darbštūs 
mūsų draugės ir draugai pasi
dalino darb 
kitose Kanados lietuvių kolo
nijose Liaudies Balso -vajus 
prasidėjo su pirma gruodžio, 
bet montrealiečiai šiemet at
siliko. Turėtų darbą pasmar
kinti ir atidirbti atsiliktą lak

MATEUSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

hitlerininkai ir tokios rūšies 
išdavikai, kaip Kubiliūnas, 
Plechavičius, Mykolas Bir
žiška. Dabar gi lietuviai 
stovi garbingoje vietoj tarp 
pergalingųjų tautų.

Tarybinė santvarka už
tikrino lietuviams nepri
klausomą valstybę; sugrą
žino visas lietuviškas že
mes, taip pat Vilnių ir 
Klaipėdą. Tarybinė santvar-

Tapo pravesta nominacijos 
į Kanados Veikiantį Komitetą. 
Draugas J. Lesevičius gavo 17- 
ką balsų, P. Kisielienė 13, J. 
Vilkelis 11, J. Urbonavičius 8, 
A. Markevičius, 10, L. Kisie
lius 6, P. Joneliunas 5, J. Pe- 
lekauskas 7, Mikaliunas 8, A. 
Lukoša 4, A. Keršys 6, Petro
nis 5, M. Gudas 8.

Buvo svarstomas salės pasi- 
rendavimo arba pirkimo klau
simas. Drg. J. Rimkaus buvo 
pasiūlyta susidėjus LLD abiem 
kuopom pirkti nuosavą salę. 
Tam darbui tapo išrinktas ko
mitetas : J. Rimkus, Pelekaus- 
kas ir Kvietinskas.

Ant galo turėjome gerą kal
bėtoją, montrealiečių veteraną 
K. Kilikevičių. Draugas I^ili- 
kevičius,/kaipo' žymus veikė
jas, buvęs pasiryžęs aukoti sa
vo gyvybę dėl žmonijos gero
vės ir laisvės, puikiai nukalbė
jo Kanados klausimu, taipgi 
palietė ir Chinijos liaudies ka
rą prieš fašizmą. Paskiau tę
sėsi paklausimai. Birutė.

BILIETAS $2.50 ASMENUIUI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti

LAISVES 
BANKIETAS

Lietuvos ūkio atkūrimą po 
karinio sunaikinimo.

Šimtam tūkstančių Lietu
vos valstiečių duota žemės; 
daugiau kaip 1,000 pramo
nės įstaigų atstatyta; 300,- 
000 mokinių vėl lanko mo
kyklas; atsidarė universite-

PO BAN KIETO ŠOKIAI

A. PAV1DIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

bai. Tiems atkūrimo dar
bams broliškai padėjo kitos 
Tarybinės Respublikos.

Štai kodėl, mieli broliai 
lietuviai amerikiečiai, mes, 
perbraukdami paskutinę se

ka, lietuviai apsaugoti nuo 
tapimo vokiečių vergais; o

Sekr 
Pirkta pašto ženki. '................
Už knygų apdarymą ............
Deleg. išlaidos į Dem. Suvaž. 
Bankui už saugumo dėžutę ... 
Už anglų kalba knyg. jaunuol. 
Knygos jaunuoliams ............ .
Atmokėta "L.” prenumerata ... 
Atmokėta “V.” prenumerata . 
Anglų kalba kn. jaun.............
Atmokėta aukos Dem. Suvaž 
Atmokė. "Laisvei” auka .........
Atmokėta Liet, žmonėms aukų 15.00 
"Šviesos” ir knygų išsiuntimas 33.00

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Sausio 12 d. bus ęuvaidinta "Ka
da Kaimas Nėmiega,” Liet. Laisvės 
salėję, 269 Second St. Durys atdaros 
6:30 v, v. Vaidinimas 7 v. v. Šokiams 
gros gera orkestrą. įžanga 85c. šo
kiams 40c. Ruošia L. D. Kliubas. 
Operetę suvaidins Aido Choras iš 
Bręoklyno. Kviečiamo visus daly
vauti.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rūmą) ir kartu su jais iš- 
kėlė pergalės vėliavą virš 
Berlyno.

Menininką Atlikti Darbai
Gruodžio 9-tą Draugijų sve

tainėje, įvyko gražus ir links
mas margumynų vakarėlis. 
Puikiai atliko monologą “Nau
jas Kalbėtojas” drg. J. Budre- 
vičius taip, kad vienas iš pu
blikos tikrai pamanė, kad čia 
kalbėtojas tai prisispyręs sta
tė klausimą. Antras, tiku ką- 
sugrįžęs iš kariuomenės, visų 
mylimas Albertas Rugienius 
atliko “daktaro” monologą. 
Jis aiškino apie žmogaus su
dėtį, daug buvo juoko. Kitą 
monologą “Senmergės” atliko 
N. Astrauskienė, Ji ne pirmą 
sykį senmergės rolėje puikiai 
išėjo.

Tarpais monologų buvo ir 
dainų. Po solo atliko A. Zig- 
mąntienė ir Jonas Geraltaua- 
kas. Gražiai dainavo. Taipgi 
M. Geraltauskienė, O. Dems- 
kienė ir A. Zigmantienė irgi 
gražiai sudainavo. Buvo mažy
tė žvaigždė, tai Rūtos Smitre- 
vičiutės - Japp dukrelė Carol. 
Parėdytą, kaip lėliukė, šokikės 
kostiume, šoko “tap -dance,” 
akompanavo jai ir daininin
kėms mūsų gabi akompanistė 
Stella Smith. Ji mums nepa- 
dyojama. Ąido Choras ir mes 
kiti besiruošiant prie koncertų 
jaučiamės ramiai, nes žinom, 
kad turime gerą akompanistę,

Prieš paskutinį numerį kal
bėjo Jonas Danta. Jis pasakė 
atitinkamą prakalbą, kaip So
vietuose ir dabar Lietuvoje 
įvertintas meno darbas. Jis su
įdomino klausytojus, nes jis 
mokėjo gražiai mintis išreikš
ti. Tai vienas iš pirmutinių 

kuris žino, 
kokią svarbią rolę chorai ir 
teatrai atliko progresyviška- 
me judėjime.

Paskiausia ant programos 
buvo “Skrybėlių Krautuvės” 
trumpas, bet juokingas veika- 
liukas, kuriame gerai lošė Pa- 
ievjčiūtės Birutė ir Ophelia ir 
Birutė Juodaitytė.

Kuopelės pirmininkas Joąas 
Vaitkus buvo vakaro pirminin
kas. Jis* pasakė Salomėjos Nė
ries eiles apie Lietuvą. Jis la
bai užimtas režisieriavimb vei
kalų.

Neužilgo matysime naujų 
perstatymų-

Programa patiko visiems, o 
publika per visą vakarą buvo 
labai smagi, žodžiu sakant, 
vakaras buvo pasekmingas ir 
pelningas.

fyjĮaui afflicclc t

Formoj 814 yra aiškini v 
(angliškai), , kaip daryti 
pirštines mažo, vidutinio ar. 
delio dydžio.

Užsakymą (su numeriu ir

Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSI
318 Grand St., Brooklyn

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.”1
Blokas nuo Mewes St. elevelterio stoties. Tol. EVęjgreen 4-9508

Spalių Men. Išeigos:
Kn. ir sekr. alga už spal. m. $66.50 
Pirkta arch, ženklelių ............
Atmokėta arch, bila .............. .....
Už atspausdirrimą CK blankų 
Už 500 paliud. atviručių .......
Už anglų kalba kn. jaunuoliam 
Už knygas ir antrą eksp. ..........
Už pasiuntimą knygų į Kanadą 85.00
Už atvirutes "Š.” reikale ........... 5.00
Už anglų' knygas jaun.............. 20.31
Už atvež. knygų Expr. Ko...... 13.94
Už pasiuntimą knygų j Kanadą

ir užsienį .........................  76.00
Už SRT prenumeratą .............. 2.00
Už pašto atvirutes ................ 1.45
Už svetimos laidos knygas .... 2.30

Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą

Gruodžio Mėn. Išeigos:
Atmokėta Liet. žmoų. aukų $60.00 
Sekr. ir kn. alga už gruodį ..... 66.50
Už jaunuolių knygas ..............  18.66
Už išsiuntimą "Šviesos” No. 4 36.00 
Už atvirutes "Šviesos” reikale 5.00 
Kanadai už Custum blank ..... 1.01
Randa už spalį, lapkr. ir gruodį,

1945 m 
Už anglų 
Už pašto

Susirinkimą atidarė drg. 
Pelekauskas, paaiškindamas, 
kad ši kuopa neteko vieno vi
sų mylimo nario A. 
Jo pagerbimui prašė 
minutei sustoti 
prie jo karsto buvo padėtas 
minimos draugijos puikus ge
dulo vainikas, kas rodė, kad 
ši draugija gerbia ir brangina 
savo narius ir jų netekusi liū-

16.80
Jaselun, Clyda............ 2.00

A. Stakėnas, Freesoil ...... 1.60
N. Astrauskienė, Detroit 6.20
M. Baltrušaitis, Seattle .... 82.60

DR. MILTON1MUNZER 
Persikėlė į Naują Vietą 
Visi pačijantai yra prašomi įsitėmyti 

naują antrašą:

•MILTON MUNZER, M.D. 
11O1 BUSHWICK AVĖ.

near Woodbine St.
BROOKLYN 21, N. Y.

OURS: 1-2 P. M. 6-8 P. M. 
UN DAY BY APPT. ONLY

Balansas ............. ...... $1,380.47
Archyvo pinigh yra .... ?.... $1,260,98
ALDLD iždas’   :.... :.......... 119.09

D. M. šolomskas,
ALDpD CK Sekr.

Eva Mlzara,
ALDLD CK. Iž'd.

Nasicko. 
vienai 

Jam mirus,

nųjų metų dieną kalendoriu
je, esame pilni skaisčios vil
ties. Mes žinome, jog 1946 
metai bus įveržto darbo me
tai Tarybinėje Lietuvoje, 
kad galėtume panaikint pa
skutinius vokiečių okupaci
jos pėdsakus. Mes žinome, 
jog savoje mūsų šalyje yra 
kiekvienam darbo ir duonos 
ir jog niekam nereikės j ieš
koti pragyvenimo užsienyje. 
Mes žinome, jog rytojaus 
gyvenimas bus dar geres
nis, negu šiandien.

Sutikdami naujuosius me
tus, mes viltingai žvelgiame 
į ateitį ir sakome:

Laimingų naujųjų metų, 
brangūs draugai!

Mieli draugai, Amerikos 
lietuviai! Mes naujųjų metų 
išvakarėje dar kartą dėko
jame jums už medžiaginę 
ir dvasinę paramą, kurią 
jūs teikėte Tarybinės Lie
tuvos piliečiams karo metu 
ir teikiate dabar atkūrimo 
laikotarpyje!

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IŠpildyk Kerniaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Lapkričio Mėn. Įplaukos:
19 K. Matukaitis, Chicago $21.20

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn 79.50
5 V. Kasparas, Newark ........ 7.70

11 S. Janulis, Worcester ......  4.60
145 M- Bush, Lqs Angeles ....... 3.10
13 V. Stankus, Easton ......... 10.60
86 J. Rubis,. Chicago ............. 9.70
t— V. JVIakutaitytė, Teneck 45.75 

KVK J. Lesevičius, Montreal 360.00
1 Gep. Warison, B’klyn .......
2 J. Šūkis, So. Boston ..... ..

43 B. Radzevich, W. Barre ....
104 K. Guzevich, Chicago .......
— A. Čekanauskas, Springfield

Pav. M. Zitzėn, Hazleton .....
20 St. Jasilionis, Binghamton
27 V. Masonis

Gruodžio Men. Įplaukos:
V. Kvietkas, Cambridge ....
V. Stankus, Easton ...........
S. Mack, Baltimore ...........
K. P. Yokubaitis, Westville
M. Janavičienė, Washington
J. Urbonas, Pittsburgh .....

40 M. Pfiulauskas, McKees Rocks
6.50

Ramoška, Harrison   4.50 
VPraneckienė, Detroit 6.10 

Žemaitis, Hartford    1.00 
Rinkevich, G. Rapids .. 14.70

V. Rudaitis, B’klyn ..... 56.00
Janulis, Worcester ..... 4.60

39 P. Šlekaitis, Scranton ..... ’.. 3.00
43 B. Radzevich, W. Barre .....  1.50
19 K. Matukaitis, Chicago .... 13.60 

135 Eva Cibulskienė, Nanticoke 1.50
7 C. J. Ratchne, Springfield 3.10 

Pav. St. Vrubliauskas, DeKalb 3.20 
165 G. Kardauskas, Linden 
145 M. Bush, Los Angeles 
Pav. Ch 
218

Finansine Atskaita už Spalio, 
Lapkričio ir Gruodžio mėn., 1945.

Spalių Mėn. Įplaukos:
Kas prisiuntė, Miestas Suma

M. Povilaitis, Denver ..... $1.50
C. J. Ratchner, Springfield 3.00 
M. Baltrušaitis, Seattle .... 3.25
J. P. Chepulis, Southbury 10.00
K. Guzevich, Chicago ..... 27.20

B’klyn ....... 50.00

Fotografas
Traupiu paveikaus fiųnilijų, ves
tuvių, Kitokią grųpią ir pavienių. 
0. spnų padarau 

naujus paveiks, 
lūs ir krajavųs 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmalįąypjų 
įvairiom spalvbm.

— K. Naravas
85 A. Raškauskienė, Haverh 
97 R. Jarvis, Plymouth .......
87 Burba, P. Chicago ..........
79 J. Urmanas, Chicago ........
36 M. Bacevičius, LaPorte .... 
ILS. Janulis, Worcester .....

K. Rušinskieųė, B’klyn ....
N. Astrauskienė
C. Andrunas, Elizabeth ....
F. B. Lideikis, Gr. Neck
P. Paserskis, Baltimore .... 
P. Nemura, Cleveland .... 
A. Matukaitis, Chicago ....
J. Barčas, Toronto ...........
Už knygas pėr “L.” .........
K. Straus, Baltimore .......
V. Jakimi<?nėį>:New Haven

68 B. Muleranka, Hartford .... 
146 J. Rasinskas, Chicago .....
Pav, 
155

$1,644.02
... 263.55 veikėjų Detroite

/ Sutrauka;
buvo ..............  $1,386.62
įplaukos .............. 257.40

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS

UŽSIDIRBIMUI $32 Į SAVAITE 
KAIPO PRADINES

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stoties. 8th Avenue subvė.

COMMUNITY LAUNDRY
8S-SQ 55th St VVoodąįde, Queens, L. 1

VALYTOJOS, Ofiatoių Neinu. Nuolat, f 
Kreipkite tarp 4 Ir 6 P AL 

INGE, 59 Pine St., New York City

" Sutrauka:

Balansas buvo ......   $1,579.80
Spalių mėn. įplaukė ......... 280.75

Sutrauka:
Balansas buvo .................. $1,468.82
Lapkr. įplaukos ...................... 603.95

MOTERYS
PRIE LENGVU ELEKTRINIU 

STALU SUSTATYMO 
IR PRIE MAŽŲ MAŠINŲ

PRADŽIAI 55c l VALANDĄ 
PERIODINIAI PRIEDAI UŽ 

PASIŽYMĖJIMUS 
PATENKINANČIOS DARBO 

SĄLYGOS 
40 VALANDŲ SAVAITE 
AMERICAN RADIO 

HARDWARE CO.
152 S. MAOQUESTON PARKWAY 

MOUNT VERNON*, N. Y.
_____ (N. Y. Central Station) y

MERGINOS 
IR JAUNOS MOTERYS 

REIKALINGOS
GERAI APMOKAMAM DARBUI 

NUO KAVALKŲ
FULPER POTTERY CO. 

New York Avenue 
TRENTON, N. J.

i;.....

HELP WANTED—FEMALE 
RĘIKALINGOS MOTERYS

225 
104 
LDS J. Gasiunas
78 V. J. Pshelgauskas, F’burg 3.00 
81 S. Sasna, Brooklyn ......... 1.70
31 A. Kaulakis, Auburn ......... 2.10

Arch. V. Rudaitis, B’klyn ....... 8.30
19 K. Matukaitis, Chicago .... 24.75 
29 K. Liaudanskas, Rockford 12.20 

Shenandoah 23.50 
1.50 
2.00 
1.50 

12.50 
1.75 
4.60 

15.30 
Detroit 10.90 

12.50 
3.10 
1.00 
3.00 
9.10 
2.00 
4.00 
1.00 
5.00 
4.60 
6.20 
1.50 
7.10

MERGINOS
PntynWM prie koj* minamų presų, ten 
nustatymo darban; arti prie transporiaci 
U LA N ET CO.,' 88 EAST KINNEY STR1 

NEWARK. N. J. MARKET 2-4878.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuviy Pašalpos ir 

Apdraudos' Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
Visiems įstojimas veltui. \
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

z

ES' 1

H



f.

Ketvirtai! i eLaisvė— -Liberty, Lithuanian Daily

Lankėsi Tolima Viešnia

SUSIRINKIMAI

VITO MARCANTONIO,

MANHATTAN LIQUOR STORE

yra

10-20

Trokmany Obalsis

DANTŲ GYDYTOJAS

sukčiams nėra

Joseph Garszva

Dovanos Lietu 
vos Žmonėms

Puerto Rico Teisių 
Konferencija 5-tą

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

Jį puikiai nuteiksi, pado
vanodamas Naujiem Metam 
bonką degtinės.

Aido Choro Dainininkų 
Ir Aktorių Atydai!

raporte iškėlė 
- nei viena in-

Du Žmonės Mirė Nukri
tę Su Mašina Vandenin 

Prie Staten Island

Barnyje už $2.50 Įvy 
ko Žmogžudystė

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

9146 gau-
30 iki

pasimokėti 
dalykas, tai 

turime išrinkti 
— M. Stakovas.

Ar Jau Užsiregistravo! 
Krūtinės Nuotraukai 

X-Spinduliais?

OFISO VALANDOS:

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

Raudonojo Kryžiaus New 
Yorko skyrius 401 Fifth Ave., 
pradeda namie slaugybos ir 
motinos ir kūdikio priežiūros 
klases ateinanti pirmadieni.

Pamokos bus trimis skirtin
gais laikotarpiais, prisitaikant 
prie visokių darbo valandų^ 
Vienos klasės veiks prieš piet, 
kitos po piet, dar kitos vaka-

Už sakymą, pažymėjus nu* 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
(x>rimer St.. Brooklyn 6. N. Y

Pirmadieniais
Trečiadieniais 
Penktądieniais

Naujų Metų dieną iškeltas 
iš East Upės lėktuvas DC-3, 
buvęs įkritęs upėn pereitą sek
madienį. Lėktuvo vairuotojas 
migloje nusileido LaGuardia 
lėktuvų stotyje per arti prie 
krašto, lėktuvas nespėjo susto
ti pirm pasiekimo kranto.

Nelaimėje buvo mirtinai su
žeista viena moteris.

Kostiumo forma 
narna nuo 10 iki 20 
48 dydžio, pritaikoma prie fi
gūros smulkiom, vidutinėm ir 
stambesnėms moterims-mergi- 
noms.

BIZNIERIAI, RKELBKITfeS 
LAISVĖJ

Nežinomas vyras, apie 65 
m., tapo užmuštas Naujų Metų 
dieną, paėjus jam po važiuo
jančiu taksiku ant 2nd Avė., 
prie 84th St., New Yorke.

Jurgis Gencevičia serga, 
randasi Kings County ligoni
nėje, skyriuje 11-61. Valandos 
nuo 2 iki 4 seredoj, taipgi 
šventadienį. Giminės ar pažįs
tami prašomi aplankyti.

Iškėlė iš Upės Nelaimės 
Lėktuvą

Petras <(Polk) Paliokas, 
praleisdamas šventes, nepa
miršo ir Lietuvos žmonių. Jis 
dovanojo $25 — tie pinigai 
įteikti LPTK, nupirkimui me
dikamentų. (Pinigus pridavė 
P. Babarskas)). Apart finan
sinės dovanos, jis taipgi davė 
12 kavalkų labai gerų drabu
žių. Už tai tariame jam dide
lį ačiū!

Nepamirštame ir Marei Ba- 
barskienei išreikšti padėką už 
jos dovaną $5. Tikimės, kad 
šį gražų pavyzdį paseks ir ki
ti brooklyniečiai,

LPTK Centras.

Tokioje apylinkėje patekę 
svetimi žmonės paprastai nuo
gąstauja apiplėšimų, vagys
čių, bailiai ant pirštų stypčio
ja praeidami pritamsintas bu
veines. Vienok čia, gal būt, 

/ saugiausia, 
kas veikti.

Apvaikščiojant Naujų Metų 
dieną, šios srities gyventoja, 
šioje “karalystėje” žinoma, 
kaipo Box Car Betty, norėjo 
dieną praleisti iškilmingiau. 
Ji nuvažiavo į puošnesnę mies
to sekciją pas draugus pasi
žmonėti. Kaip ir pritinka ke
liaujant tokion vieton, ji nuva
žiavo ne tuščiu kišenių — įsi
dėjo $12. Ją plėšikai sulaikė 
Ir turtelį atėmė.

‘^Nereikėjo man eiti iš J3o- 
vzerės,” aimanavo jinai poTici-

New Yorko trokmanų -— 
Teamsters Lokalas 807 — su
sirūpinęs' gavimu nariams dar
bų, primena publikai, jog ka
ro laikas, stoka darbininkų ir 
įrankių civilinių aptarnavimui 
praėjo. Kad dabar nėra rei
kalo vilkti naštas savimi, kuo
met tam gali patarnauti sunk
vežimiai. Jų obalsis sako: 
“Neverskite jūsų motiną, žmo
ną ar seserį asilyčia. Lai jūsų 
pirkinius pristato troku. Jis tu
ri ratus...”

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Abe Millman, 24 m., 576 
Rockaway Parkway, Brook
lyn, pagelbininkas prie ambu- 
lanso, tapo mirtinai perdur
tas peiliu tūlo vyro, sakoma, 
susirgusio protiniai. Liko naš
lė ir metu amžiaus kūdikis.Joseph Storace, 60 motų, ir 

Joseph Putignano, 56 m., susi
vaidijo už tai, kuris kiek mo
kės $2.50 už elektrą, suvarto
tą darymui vyno. Ginčas ant 
tiek įkaito, kad Storace tapo 
mirtinai perdurtas peiliu. Bar
nis ir tragedija įvyko Putigna
no apartmente, 2307 Beau
mont Ave., Bronx.

Paskutinę pereitų metų die
ną, pirmadienį, Laisvėje lan
kėsi Vincenta Kiel a iŠ Worces
ter, Mass. Atvykusi švenčių 
proga pasižmonėti - paviešėti 
pas savo draugus ir pažįsta
mus newyorkiečius ir artimos 
apylinkės gyventojus.

Viešnia apžiūrėjo mūs įstai
gą. Ji sako, jog Laisvės spaus
tuvė jai labiau patinka iš visų 
lietuviškų jai matytų spaustu
vių. Taipgi įdomavo, kaip ei
na Lietuvai pagalbos teikimas. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui aukojo $3. Ir įsigi
jo žurnalą šviesą. Viešnią pas 
mus palydėjo Valickas.

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benius, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

čampionas veiklos už Puerto 
Rico nepriklausomybę

Tarpe žymiųjų punktų pro
gramoje bus Howard Fast’o 
parašytas tai šaliai pagarbos 
pareiškimas. Jį perstatys ak
torius Canada Lee. Kalbės 
mūsų kongresmanas Vito Mar- 
cantonio, Vincente Geigel-Po- 
lanco, tos šalies Senato žymus 
narys; teisėjas William Hastie 
iš Nacionalės Advokatų Gildi
jos; Ferdinand Smith iš Nacio- 
nalės Jūrininkų Unijos ir ku
nigas Stephen Fritchman.

Elmer James ir Jessie Wil
son, 50 ir 48 metų, prigėrė 
nukritę su automobiliu Staten 
Islande nuo dokų į vandenį.

Wilsonai važiavę iš namų, 
Belford, N., J., į Bręoklyną, 
atlankyti čia tarnaujantį or- 
laivyno mechaniką sūnų, El
mer, Jr. Jiems privažiavus 
prie doko St. George, S. L, va
žiuoti ant pervažos (ferry) 
persikelti per įlanką, staiga 
trūko pervažos laikytuvas,. 
pervaža atsiliuosavo ir pasi
traukė nuo kranto. Wilsonai 
savo mašinos nebegalėjo sulai
kyti, įkrito su mašina ton pra
rajom

Nelaimę matė kiti žmonės 
—apie 50 žmonių ir 18 auto
mobilių jau buvo ant ferry,— 
bet buvo bejėgiai nelaimei pa
stoti kelią. Wilsonai panėrė 
30 pėdų gelmėn. Mašiną iš
kėlė tik už poros su virš va
landų. Wilsonai buvo narūno 
iškelti pirmiau, bet jau buvo 
seniai mirę, nebeatgaivinami.

Pervaža kursuoja tarpe St. 
George ir 69 th St., Brooklyn e.

Dabar, aišku, , naštas vilkti 
nėra prasmės, kada trokma- 
nai vaikšto be darbo ir trokų 
yra įvalias. Bet prekiautojų 
firmos nori specialės mokes- 
ties už prekių pristatymą į na
mus. Nori tas mokestis palai
kyti pastoviai. t

264 Grand Street, kampas Roebling St
BROOKLYN, NEW YORK

License No. L. 886.

Kazimieras Zaikas, 53 m. 
amžiaus, gyveno 1001 Lori
mer Street, Brooklyne, mirė 
namuose, sausio 1 d. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave. Laido
tuvės įvyks sausio 5 d., šv. Jo
no kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę, 2 dukteris ir sūnų. »

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Sausio 5-tą, Essex House, 
New Yorke, per visą dieną 
vyks konferencija, kuri, kaip 
sakoma šaukime, svarstys 
“portorikiečių teisę į laisvę.” 
Konferencijos reikalais rūpi
nasi Council for Pan Ameri
can Democracy, 23 W. 26th 
St.. New Yorke.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS♦
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

New Yorko miesto Sveika
tos Departmento skyrius Wil- 
liamsburge - Greenpointėje 
teikia visiems lietuviams pro
gą gauti krūtinės nutrauką X- 
Spinduliais (X-Ray). Ta pro
ga galėsime pasinaudoti pa
čių, lietuvių įstaigoje, Piliečių 
Kliubo salėje.

Departmento darbuotojai 
atveš nuotraukoms imti maši
ną į Piliečių Kliubo salę šio 
mėnesio, sausio 23-čią, nuo 4 
iki 7 prievakariais. Nuotrau
ka kainuos tik $1, bet reikia 
užsiregistruoti iš anksto, nes 
keliems desėtkams žmonių 
mašinos neveš. Gali registruo
tis ir ne lietuviai. Aplikacijų 
gaukite pas moteris kliubietes.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 6-tą dieną, 10 vai. ryto, 
Laisves svetainėje, įvyks ope
retes “Kada Kaimas Nemie
ga” praktikos. Praktikose turi 
būti visi Aido Choro daininin
kai ir visi operetes aktoriai, 
kad būtų galima gerai prisi
rengti prie lošimo, kuris įvyks 
12 sausio, Elizabeth, N. J. 
Katrie nebūsit, tai žinokit, 
kad jūs trukdot — silpninat 
operetės lošimą. Bet aš tikiu, 
kad visi būsit.

Režisierius JONAS JUŠKA.
Nužiūrėtas paėmime bonkos 

degtinės, Victor Umbert, 35 
metų, mirė kritęs ant šaligat
vio, Bronxe, nuo smūgio to, 
kuris jį nužiūrėjo. Smogikas, 
Irving Fogel, 38 m., areštuo-

Pirm karo, atsimename, vis
ką atveždavo į namus be spe
cialės mokesties. Tik toliau už
miesčiuose gyvenantiems rei
kėdavo damokėti. Karo laiku, 
stokuojant darbo jėgų, gazoli- 
nos ir kitko, ant ko trokas rie
da, kas troką stumia, krautu
vėse būdavo atsisakoma pre
kes atvežti. Pirkėjai neprotes
tavo, vilkdavo naštas patys, 
nors ir karo laiku už pinigą 
būdavo trokų ir darbininkų, 
buvo įvesta pusėtina mokestis 
norinwms prekę į namus at
vežti.

Naujų Metų dieną New 
Yorko mieste 27 asmenys, 
daugiausia vaikai ir senyvi as
menys, raportuoti dingusiais.

Henry C. Turner, pirminiu 
kas New Yorko valstijos ko 
misijos kovai prieš diskrimi 
naciją darbuose, šiomis dieno
mis pateikė raportą iš tos ko 
misijos veiklos pusmečio.

Turner savo 
įdomų dalyką - 
dustrija nepabėgo iš New Yor
ko valstijos dėl įvedimo įstaty
mo, kuris draudžia diskrimi
nuoti darbuose. Įstatymas rei
kalauja bausti tuos, kurie 
žmonėms neduotų darbo dėl 
rasinių, tautinių ar religinių 
skirtumų.

Laike diskusijų to Ives- 
Quinn biliaus jo priešai ar
gumentavo, k*ad firmos išbeg- 
siančios iš valstijos, jeigu tas 
bilius tapsiąs įstatymu. Dilius 
tapo įstatymu. Tačiau per pus
metį niekas dėl to iš valstijos 
neišbėgo. Priešingai, į tūlas 
sritis atsikrausto industrijos, 
sakė Turner’is.

Turner sakė, kad jis turė
jęs pasitarimus su Seattle ir 
San Francisco miestų majo
rais, taipgi su atstovais kai ku
rių kitų valstijų. Jie norėję 
žinoti, kaip tas įstatymas vei-

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

vatandos: j tS'are 

Penktadieniais Uždaryta

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe HarrUon ir Marey Avee.)

B’KLYN, N. Y.

i
:• a vR 

puslapis

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

SALfiS <151 Baliu. Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, SuMrinkimų ir t.t. Puikus 

steiČius bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

New Yorko Bowery 
skersai-išilgai Ameriką žino
ma, kaipo “nusigyvenusių” 
centras. Kada žmogų prispau
džia ilgas nedarbas, kokios ki
tos bėdos, spriančios į neda- 
teklių, žmogus guodžiasi — 
turėsiu išeiti ant Bowerės.

Ant Boweres rasi buvusį 
kandidatą į milionierius, ton 
linkmėn buvusį pažengusį 
laiptą ar pusantro, bet vėl nu
žengusį, kokių bėdų nustumtą 
atgal, čia rasi ir tokių, ku
riuos jhonai atvarė pats pir
masis jieškojimas ir negavi
mas darbo, nusinešęs visas vil
tis vesti tą gražuolę mergužė
lę, auklėti šeimą, įsigyti prie
miestyje namelį su pievele ir 
žolynais priešakyje.

Dabar vieni ir antri, didžiu
moje, suvalgo dešrelę ar įsige
ria Kavos, kada turi nikelį, o 
kada neturi, apsieina ir be to. 
Tai pertraukai per ilgai užsi
tęsus, eina kokion “misijon” 
melstis kelias valandas už 
bliūdelį sriubos. Kiti rizikuoja’ 
į miestavą biedniokams virtu-

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

TeL ST. 2-8178 ATDARA VAKABAH

L=A RESTAURANT

Anthony Pakinkis, 60 m. 
amžiaus, gyveno 187 Gold 
Street, Brookiyne, mirė na
muose, gruodžio 30 d. Kūnas 
pašarvotas , po antrašu 186 
Gold St. Laidotuvės įvyks sau
sio 3 d., šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si graborius J, Garšva.

J Suteikiam garbingas laidotuves

| $150
’ Koplyčias suteikiam nemokamai
‘ visose dalyse miesto.
į Tel. Virginia 7-4499

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

TeL Wergreen 4-0088

Firmos Nebėga dėl Įstatymo, 
Reikalaujančio Lygybės

Diskriminacijos Buvę
Kotnisija šešių menesių lai

kotarpiu turėjusi 189 bylas 
dėl diskriminacijos darbuose. 
Iš tų 140 išspręstos, kitos tebe
laukiančios komisijos sprendi
mo.

Ne visi gautieji skundai, ta
čiau, komisijos paskaitomi pa
einančiais po tuo įstatymu. 
Tas pats raportas sako, kad 48 
skundai atmesta dėl to, jog 
įvykiai fnivę pirm to bilaus ta
pimo įstatymu, arba tiesiogi
niai nesirišę su darbo gavimu. 
Devynis ištraukę patys buvę 
skundėjai, šešiolika buvę at
mesti neįmatant aiškaus pra
sikaltimo.' Kiti 57 tebesvarsto- 
mi, o 58 buvę reikalingi iš
sprendimo ir esą “užbaigti” 
per abiejų paliestųjų pasita
rimus ir susitarimą.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker kaltino 
komisiją,, kad jinai per 6 mė
nesius per mažai teparodė 
veiklos. Kad jinai eina “per
daug atsargiai ir vengia ko
vos.” Kad taip pat “neveda
mas to įstatymo numatytas 
švietimas.”

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 3 d., Lysvės salėje. Nariai, 
prašomi dalyvauti susirinkime, nes 
bus iš praeitų metų išduotas rapor
tas. Taipgi malonėkite 
duckies. Svarbiausias 
šiame susiimkime 
finansų raštininką.

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL

Prašome jsitėmyti! LDS 13 kp. 
susirinkimas šį mėnesį neįvyks. 
Įvyks kitą mėnesį. Bus pranešta 
laikas ir diena. — Kom.

Mūšy Garsioji Bowety 
/ Saugesnė

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalinsj 
(Shalinskas)

Funeral Home j
84-02 Jamaica Avenue L

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

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




