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SUJUDO SYRIJA ir

SVETIMUOSIUS

Sovietų Sąjunga panaikino

Rolandai
darbininkų,

aiso

sakė Prasidėjo

AIDED CK 1946-1947 METAMS

Ateinančiame

Gal Kainų

Chinų Demokratai Prie 
šinasi Quango Planui 

Toliau, Viešpatauti

jo komandoj per 12 mėne
sių 1941-1942 m. buvo išžu-

Fašistinė Ispanija 
Ir Argentina Gręsia 
Taibi, Sako Maskva

Sovietų Reporteriai 
Atvyko j Tokio

Chinijos Tautininkai 
Puola Komunistų
Valdomų Jeholą

Japonų Vadai Biją Komunis
tų Po Jankių Pasitraukimo, 
Sako Generolas MacArthur

Meksikos mainieriai strei
kuoja prieš 35 amerikonų 
kontroliuojamas kompani-

cizmu ir kurstymu 
žydų tautą bendrai.

laiku. Su sausio 1 diena 
taksai panaikinami.

vietų komisarus. Gen. Oh- 
lendorf pastebėjo, jog trys 
kitos SS žandarų grupės iš
žudė dar daug daugiau so
vietinių piliečių.

Chungking, 
Chinijos tautininkų ir ko 
munistų derybos.

Kieta Anglijos Taika Iš
veržė iš Siamo Plačias 

Anglam“Teises”

kad “Truma- 
nėra mūsų pu- 

šaukė darbininkus

lijoj susisuko lizdus vo- 
naciai ir Italijos fašis
te vien tos Šalies liaudj 
avergę, bet provokuoja 
>asaulini karą.

Anglijos pasi- 
sutartis su

GENERALIS DARBININKŲ 
STREIKAS STAMFORDE

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Admirolas atplaukė kruize- 
i “Emilie Bertin” į Shangha- 
us prieplauką. Iš čia jis su 
iro laivais vyksta į Indo-Chi- 
ją “tvarkai palaikyti.“

Alternatais yra:
Povilas Bečys
Petras Šolomskas
A. Gilmanas
Geo. Stasiukaitis. /
Smulkmeniškesnesl pasek

mes balsavimų paskelbs bal
sų peržiūrėjimo komisija. 
Balsavimuose dalyvavo 116 
kuopų su 1,895 nariais.

D< M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Demokratų Sąjunga pa
reiškė, jog turi būti išrink
tas naujas visų partijų sei
mas ir įsteigta bendra jų 
tautinė valdžia. Demokratai 
pritarė chinų komunistų 
pasiūlymui tuojau sustab
dyt karo veiksmus tarp 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir komunistų.

Chungking. — Chiang 
Kai-sheko Chinijos tautinin
kų kariuomenė veržiasi į 
chinų komunistų valdomą 
Jehol provinciją, Vidujinėje 
Mongolijoje, šiaurinėje Chi- 
nijoje. Komunistų vadai pri
minė, kad jų armija apvalė 
Jeholą nuo japonų. Komu
nistai pareiškė, jog jie viso
mis jėgomis gins Jeholą nuo 
Chiang Kai-sheko. “Tai ci
vilio karo platinimas”, sako

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

kaind $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Pasaulinis žydų Kongre
sas, žydų Sionistų Organi
zacija ir įvairūs žydų vadai 
Amerikoje pasmerkė gene
rolo Morgano pasakojimą a- 
pie tariamą žydų sąmokslą 
visai apleisti Europą. Jie 
sako, kad to anglų generolo

Chungking. — Chinijos 
Demokratų Sąjunga išleido 
pareiškimą, kuriame kriti
kuoja Chiang Kai-sheko 
naujametinį atsišaukimą. 
Chiang Kai-shekas, viduri
nės Chinijos valdovas, šau
kė ir toliau palaikyt dabar
tinį seimą, kurį pirm 10 me
tų sudarė tik Chiang Kai- 
sheko partija Kuomintan-

London 
rašyta taikos 
Siamu-Thailandu verčia tą 
kraštą atpirkti savo popie
rinius pinigus angliškais 
svarais sterlingų. O anglai 
daug prisirinkę Siamo “bu- 
maškų.” Siamas turi sugrą
žint anglams visą buvusią 
tenaitinę jų nuosavybę, ūž
ti krint Anglijai senąsias 
biznio teises ir atmokėt vi
sas senąsias skolas.

(Amerikos protestai šiek 
tiek palengvino taikos sąly
gas Siamui. Jei ne tie pro
testai, Anglija būtų tapus 
visišku poltiniu Siamo val
dovu.)

Lenkijoj gyvenu.
(Yra žinoma, jog fašisti

niai lenkų palaikai užpuldi
nėja žydus, bet demokrati
nė Lenkijos valdžia areštuo
ja ir baudžia užpuldinėto- 
jus.)

(Buvęs vyriausias žydų 
rabinas Berlyne, neseniai ' 
atvykęs Amerikon, sakė, 
jog vienintelė žydų viltis pa
saulyje yra tik Palestina ir 
Jungtinės Valstijos.)

Chicago. — CIO Jungtinė 
Skerdyklų Darbininkų Uni
ja paskelbė 200,000 savo na
rių streiką nuo sausio 16 d. 
Unijos pirmininkas Lewis 
J. Clark pranešė, jog pama
tinis darbininkų reikalavi
mas yra pridėt po 25 centus 
algos valandai. __

Jis įspėjo, 
no valdžią 
sėje 
suglausti savo eiles kovai. 
Unijos vadai savo išleistame 
pareiškime sako, jog Tru- 
mano valdžia “pasidūoda 
stambiojo biznio spaudimui 
ir stengiasi vaidinti streikų 
laužymo vaidmenį.”

Streikas bus atkreiptas 
prieš keturias didžiąsias 
skerdyklų kompanijas —Ar
mour, Swift, Wilson ir Cu
dahi — ir prieš daugelį ma
žesniųjų mėsos kompanijų 
visoje šalyje.

Unijos vadovybės atsišau
kimas darbininkams sako: 

“Kiekvienas darbininkas i

Korėjos reakcininkai, neva; 
•otestuodami prieš Maskvos 
onferencijos nutarimus, iš- 
*askė kelis demokratinių or- 
mizacijų centrus.

merolas Chiang Kai-she- 
stengiasi pagrobti visūs 

t>ius centrus ir padiktuoti 
valią

čių. Sako, tatai darėme pa
gal Hitlerio paliesimą.

Chinijos liaudžiai, 
kartu jo vyriausy- 
šalies gerovės, 
stoka maisto, dra- 

įvairių reikmenų, gi 
kinge, generolo Chiang 
žko sostinėj, siaučia be- 
Vien paskutiniu laiku 

i į gatves 60,000 darbi- 
Sustojo verpyklos ir ki- 
tbrikai.

Stamford yra 65,000 gy
ventojų miestas.

Pranešama, kad dabarti
niame generaliame simpati
jos streike dalyvaus fabri
kų, valgyklų, auto-busų, ju
damųjų paveikslų, raštinių 
ir kitų įmonių darbininkai.

Upward Johnson, Federa
cijos unįjistų ir bendrojo 
streiko vadas, sakė, kad 
dirbs tik miestinės elekt
ros, geso ir vandens patieki
mo darbininkai. Johnsonas 
pareiškė, jog visuotinas 
streikas tęsis, iki Yale and 
Towne kompanija sutiks 
pradėti tikras derybas su 
savo darbininkais.

Streikas eina ir prieš tos 
kompanijos fabriką Phila- 
delphijoj.

Damaskas, Syrija.—Strei
kai suparalyžiavo Damaską, 
Aleppo ir Beirutą, svarbiau
sius Syrijos ir Lebano mie
stus. Streikieriai protestuo- 
įja prieš francūzų ir anglų 
kariuomenės laikymą tuose 
kraštuose. Darbininkų ir 
studentų demonstracijose 
dalyvavo šimtai tūkstančių 
gyventojų.

Java 
gino Batavijos 
priemiestį.

Maskvos radijas įspėjo 
pasaulį, kad tikra taika ne
galima, kol yra pakenčia
mos fašistinės diktatūros 
Ispanijoj ir Argentinoj.

Nurnbergo byla prieš na
cius įrodo “būtiniausią rei
kalą tuojau ir galutinai pa
naikint tų Hitlerio išperų ir 
bendradarbių viešpatavi
mą,” Franko—Ispanijoj ir 
Perono Argentinoj, pareiš
kė Maskvos radijas.

Graikijos fašistinis režimas 
jau suorganizavo 100,000 ar
miją ir kita tiek turi žandar
merijos. Tai šios gaujos* tero
rizuoja žmones. Gi Graikijos 
turčiai skelbia, kad jie duosią 
žmonėms “demokratinius rin
kimus,“ kada šimtus ir tūks
tančius demokratų laiko ka
lėjimuose.

Admirolas Kimmel 
nebuvo gana įspėjimų Per 
lų Uostui ginti.

ir darbininkė turi veikliai 
dalyvauti ir atlikti savo pa
reigą toje karčioje, sunkio
je kovoje.

“Unijos nariai turi būti 
pasiruošę ilgai kovai, kad 
galėtų laimėti; jie turi būti 
pasiryžę ilgai streikuoti, net 
iki pekla užšals.”

Miami, Flat — Senatorius 
Pepper sakė, jog Sovietų 
Sąjunga labiausiai taikos

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglų generolas Sir Frede
rick E. Morgan, Jungtinių 
Tautų pašalpinės organiza
cijos UNRRA galva Vokie
tijoj, sakė laikraštininkams, 
kad žydai, girdi, vykdą slap
tą savo sąmokslą visai išsi- 
kraustyt iš Europos; tuo 
tikslu jie desėtkais tūkstan
čių bėgą iš Lenkijos į ame
rikonų užimtą Vokietijos 
ruožą. Gen. Morgan nužiū
ri, kad daugelis tų žydų tu
rį tikslą persimest į Angli
jos valdomą Palestiną. Jie 
skundžias? kad lenkai perse
kiojimais ir pogromais prieš 
žydus verčią juos apleisti 
Lenkiją ir jieškoti ameriko
nų globos Vokietijoj. Gen. 
Morgan užreiškė, kad jis 
netiki pasakojimam apie po
gromus prieš žydus Lenki
joj; tie žydai atrodą gerai

rbų Sąjungos radio ko- 
orius L. Volinsky sakė, 
>1 Jungtinės Tautos ne- 
ns Ispanijoj fašistų re- 
kol ten viešpataus ge- 
J Franco, o. Argentinoj 
i, tol pasaulyj taika bus

Jeruzalė. — Anglų val
džia Palestinoj užreiškė, 
jog daugiau visai neįleis žy
dų į tą kraštą, kol anglų- 
amerikonų komisija tyrinės 
benamių žydų reikalus Eu
ropoj. Anglų valdininkai 
sako, kad žydų priimta į 
Palestiną pilnas 75,000 skai
čius, pagal 1939 m. nustaty
tą kvotą.

MacArthur Reikalauja Įgabeni 
Milioniis Tonų Maisto Japonam 

Giria Karališką Valdžią

ORAS. — Būsią lietaus

gins juos nuo baisiosios val
stybinės policijos.” Ta vadi
namųjų vadų baimė, girdi, 
tramdo demokratijos išvys
tymą Japonijoj.

“Komunistų Partijos va
dų pareiškimai rodo”, tęsia 
MacArthuras, “kad jie vyk
dys Liaudies Fronto prog
ramą, iš daugelio atžvilgių 
artimą Sbcialistų Partijos 
programai. Vyriausias Ko
munistų Partijos siekimas 
yra suardyt ‘piniguočių 
grup. viešpatavimą.’ Jie sie
kia įsteigti ‘demokratinę 
Japoniją’ pagal Potsdamo 
pareiškimą. Jie skelbia, kad 
vidutinės ir mažosios pra
monės bus paliktos kapita
listų rankose. Komunistai 
yra viena grupė, kuri reika
lauja visiškai panaikinti im
peratoriaus įstaigą.”

Daugelis japonų disku- 
suoja, kas būtų geriau pa
sirinkti, ar demokratija ar 
komunizmas, sako gen. Mac- 
Arthur.

CIO Unija Šaukia Streikan 
200,000 Skerdyklų Darbi

ninkų nuo Sausio 16 d.

Iš Saigono, Indo-Chinijos 
anešama, kad britai ištrau- 
a iš ten savo ginkluotai jė- 
ts, kad francūzų užtektinai 
a “palaikyti tvarką.“ Kaip 
n ome, vietos gyventojų re4 
liuciją pasmaugė britų, 
ancūzų ir japonų armijos.

York. Pašaukia
17,000 Western

Turkijos imperialistai kan
kina pavergtu^ armėnus, gru
zinus ir neleidžia jiems apsi- 
vienyti su savo tautiečiais ta
rybinėse respublikose. Turkai, 
kurie rėmė Hitlerį ir Mussolinį 
karo metu, šaukia, būk “Mas
kvos Konferencija nepavyko.“

Jie susijungė į vieną chorą 
su visais reakcininkais, su vi
sais, kurie bijosi Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungas ir 
Britanijos vieningumo, kaipo 
pasisekimo Jungtinių Tautų 
Organizacijos taikai palaiky-

• Stamford, Conn. — Visos 
čionai tinęs darbo unijos pa
skelbė generalį streiką, pra
dedant nuo ketvirtadienio 
vidudienio. 12,000 darbinin
kų, CIO, Darbo Federacijos 
ir nepriklausomųjų unijų 
nariai šiuo žygiu pareiškia 
pąramą daugiau kaip trims 
tūkstančiams 
streikuojančių prieš Yale 
and Towne Mfg. užraktų 
kompaniją ir reikalauja, 
kad gubernatorius R. E. 
Baldwin tuojau atšauktų 
savo valstijinę policiją. 
Streikas prieš šią kompani
ją eina nuo lapkričio 7 d.

Valstijinę policija arešta
vo Yale streiko pikietinin- 
kus ir stengėsi praleist' dar
ban .streiklaužius.

Washington 
reikia būtinai įgabent 3,- 
311,000 tonų maisto iš sve
tur, kaip gen. MacArthur 
raportavo Amerikos karo 
departmentui, nes kitaip 
gręsiąs japonam badas po 
trejeto mėnesių 
sako, juodosios rinkos biz
nis Japonijoj veikia be galo, 
be krašto p žvejyba susmu
kus; audros ir potviniai 
daug derlių sunaikino; 
bombardavimai iš oro apš- 
lubino Japonijos pramonę; 
trūksta žaliųjų medžiagų 
fabrikams; ekonominė būk
lė labai bloga.

MacArthuras praneša, 
jog karinis Japonijos laivy
nas faktinai panaikintas ir 
japonų armijos nėra; mo
kyklų sistema beveik visai 
neveikia; didieji šeimų tru- 
stai suskaldyti; laisvė žo-

Smerkia Anglų Generolo Pareiš
kimą prieš Žydus kaip Nacišką, 

Anti-Semitinį Išsišokimą

Lietu v. Literatūros Drau
gijos narių referendumo 
balsavimu išrinkti sekami 
draugai į Centro Komitetą 
ir alternatus 1946-1947 me
tams : ' •

J)r. J. J. Kaškiaučius
D, M. šolomskas
Ant. Bimba
Stefanė Sasna
Eva Mizarienė 1
V. ...

Washington. — Generol. 
MacArthur' atsiuntė platų 
raportą apie savo karinės 
valdybos veiklą Japonijoje 
rugsėjo ir spalių mėnesiais. 
Jisai, be kitko, sako: “Ko
munistų Partija smarkiai 
veikia ir jos įtaka gyvai 
jaučiama politikoje.” Anot 
MacArthuro, “tikrieji japo
nų vadai bijo pareikšt savo 
nuomones, nežinodami, kaip 
ilgai Jungtinių Valstijų ka
riuomenė bus Japonijoj ir

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Francijos admirolas P. Au- 
boyneau pareiškė, kad su pa
galba Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų, Francijos karo lai
vynas vėl turi 330,000 tonų 
įtalpos. Amerika ir Britanija 
nemažai suteikė Franci j ai k a-

ANGLIJA UŽDARE ŽY 
DAMS DURIS Į 

PALESTINĄ

Lenkijos premjeras Ed. 
Osubka - Morawski paskelbė, 
kad vyriausybė turi faktus, 
jog generolas W. Anders’as 
kursto ir ginkluoja šaikas Len
kijoj teroristiniams žygiams, 
generolas W. Anders yra fa
šistas, kuris atsisakė grįžti į 
demokratinę Lenkiją. Premje
ras Osubka - Morawski sako, 
kad jo tos šaikos bus ištašky
tos, kad jos negalės pakenkti 
Lenkijos demokratiniam ir 
laisvam gyvenimui.

Ukrainoj Naciai per 
Metus Išžudė 90,000

Nurnberg, saus. 3. — Vo
kiečių generolas Otto Oh- 
lendorf, specialių SS nacių 
žandarų vadas, čionaitinia-

Ne naciu Vokietijoj, bet San Francisco pasirodė toks 
degutuotojo purvinas užrašas ant staliaus Max Boxer- 
baum’o šaputės lango. Čia matomasis Boxerbaum už
rašo nenutrynė, paliko ji perspėti piliečius, jog ir čia 
gali atsitikti tas, kas atsitiko Vokietijoj, jeigu nebudė- 
sime. Paliko .parodyti, kad Hitlerio sėbrai Amerikoje 
tebegyvuoja. Tačiau koks kaimynas, susigėdęs kelintą 
naktį užrašą nutrynė.

Tokio, saus. 3. — Atvyko 
keturi sovietiniai korespon
dentai į Japonijos sostinę 
Tokio. Ten susidarys ketu
rių didžiųjų talkininkų ta
ryba Japonijai kontroliuot, 
pagal užsieninių ministerių 

i paskutinės konferencijos 
i nutarimą Maskvoj.

Tokio mieste taip visko 
stokuoja, kad sovietiniai re
porteriai negavo net popie- 
ros ir paišelių pirkti; dėl 
to jie kreipėsi į karinę ame
rikonų valdybą.

Japonijai ’džio, susirinkimų, spaudos

KRISLAI
Visi Jie Vienodi.
Lenkai Fašistai.
Francijos Laivynas.
Chinijoj Nedarbas.
Ispanija ir Argentina.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

ninkai drąsinami organizuo
tis į unijas.

O viskas amerikonam 
taip gerai vykstą, girdi, to
dėl, kad jie naudoja impe- 

Raportas |ratoriaus Hirohito valdžios 
mašineriją, kaip įrankį Ja
ponijai demokratinti, sako 
gen. MacArthuras. ' x

VIŠINSKIS JUNGT. TAU
TŲ SUSIRINKIME

Maskva
Jungtinių Tautų visuotina
me susirinkime Londone vy
riausias Sovietų delegatas 
bus Andrius Višinskis, už
sienio reikalų komisaro pa
vaduotojas.
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Washington. — i “ 
Administracija leis pakelti 
plieno kainas.
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Kovūnai ir Musę Pareigos
Kasdien iš Amerikos armijos, laivyno 

ir orlaivyno grįžta tūkstančiais mūsų sū- 
nai ir dukros. Jie atliko savo pareigas 
kovoj prieš barbarišką hitlerizmą ir fa
šizmą. Jie, statydami į pavojų savo gy
vastį, suteikė mūsų kraštui pergalę.

Kada jie buvo imami į karo tarnybą, 
tai vyriausybė ir spauda daug jiems ža
dėjo. Dabar laikas išpildyti tuos pažadus. 
Vienok, dešimtys tūkstančių kovūnų ne
randa sau gyvennamių, neranda darbų, 
o turčiai dažnai, kaip pasityčiodami, 
jiems siūlo darbus už mažesnį atlygini
mą. t

Generolas Henry B. Lewis, veteranų 
administratoriaus pagalbininkas sako, 
kad greitai 250,000 buvusių karo tarny
boj žmonių reikalaus iš vyriausybės pa
skolų, būtent 2Q0,000 gyvennamių įsigiji
mui, 42,500 biznio reikalams ir 7,500 far- 
moms pirkti. Pagal prezidento Trumano 
pasirašytą bilių, kiekvienas iš jų gali 
gauti panašiems reikalams nuo $2,000 iki 
$4,000 paskolos. Bet jau tuo pačiu kartu 
nurodo, kad yra daug keblumų gauti tas 
paskolas.

Veteranų administratorius gen. O. N. 
Bradley sako, kacį ir tsvpi^tos klausimai, 
prastai stovi. Labai stoka ligoninių, ku
riose būtų taisoma karo veteranų sveika
ta, stokuoja 1,000 daktarų, 1,200 slaugių 
ir 100 dantistų. Reikalinga apie 40,000 li
goninių lovų, bet viso’to nėra.

Jis mano, kad apie 500,000 buvusių ka
ro tarnyboje asmenų grįš atgal į mokyk
las, kad baigtį mokslą, kurį nutraukė ka
ras. Gi milionai grįš į fabrikus ir dirb
tuves.

Tai tokią yra padėtis. Jau pusė metų 
kaip karas baigėsi, daug prikąlbėta apie 
Vekonversiją, apie grįžimą iš karo padė
ties į taikos gyvepimų, į gamybą taikos 
reikmenų, bet mažai pądąryta. Daug gy
venimo reikmenų stoka, labiausia stoka 
gyvennamių, bet privatinis kapitalas mą- 
žai tais reikalais rūpinasi, nes kiekvie
nas turčius žiūri, kad jo pinigai dides-

Aglnus jam neštų, o ne visuomenės 
ąms padėtų. Kongresas turėtų im-

Indusą Vadas Smerkia Amerikos 
it Britą Politikę

Indusų vadas Pandit Jawaharlal Neh
ru aštriai pasmerkė britų ir kartu ame
rikiečių politiką jų nusistatyme linkui 
Indijos ir kitų Azijos tautų.

, Nehru sakė, kad Jungtinės Valstijos 
besąlyginiai remia Britanijos imperialis
tinę politiką. Jis sakė, jog didžiausia gė
da demokratijai, kad britai su pagalba 
Amerikos ginklų puola liaudies armijas 
Indo-Chinuose, Indonezijoj ir Malajuose. 

‘ Nehru sakė, kad britai brangiai užmokės 
už tai/kad jie naudoja Indijos kareivius 

>- , ......... . -....

žudymui Indonezijos žmonių, kurie kovo 
ja už tokius pat reikalus, už laisvę, ko 
kios trokšta ir Indijos žmones.

pes \
tas atves prie baisaus karo Azijoj, kuris 
gali išsiplėšt! į trečią viso pasaulio ka
rą. Jis prilygino Britanijos intervenciją 
Indonezijoj prie fašistų Italijos ir nacių 
Vokietijos intervencijos Ispanijoje prieš 
liaudį, kas buvo pradžia Antro Pasauli
nio Karo. > - ;

Indija yra milžiniška šalis. Ji turi apie 
375,000,000 gyventojų. Jos žmonės reika
lauja tautinės laisvės. Britai tam prieši
nasi. Anglai su pagalba visokių kuni
gaikščių ir ginklų ten viešpatauja. Šiuo 
kartu Rajputahą mieste eina Visos In
dijos Kongreso posėdžiai.

S1OS LOTYNŲ AMERIKOJ 
LIETUVIŲ ĘONGRESAE

Lietuvą ir su ja sudarytų 
diplomatinius santykius.

'X * r • • « ♦

Jau Nebebus jis Dievas!
Japonijos imperialistai buvo sudarę 

pasaką, būk jų imperatorius yra “die
vas ant žemės.” Tai pasakai tikėjo de
šimtys milionų. Tokiu jį perstatė spauda 
ir mokyklos, tokių jis ir patsai'skelbėsi.

Bet Japonijos imperializmas sumuštas. 
Naujų metų dienoj imperatorius Hirohi
to išleido pareiškimų į japonus, kuriame 
jis prisipažino, kad jis nėra “dievas”, kad 
jis yra žmogus, tik iš “Dievo valios im
peratorius.” Tuo pačiu kartu panaikina
mos ir visokios maldos, kurios jį dievin
davo. __________

Jau Patinka jiems Rusai
Visa eilė Amerikos spaudos korespon

dentų apsilankė į Sovietų Sąjungos oku
puotą Vokietijos dalį. Jie ten vykdami ti
kėjosi surasti daug visokių “slaptybių”, o 
labiausiai — “vainą tarpe rusų ir vokie
čių.”

Bet jie atrado pilniausią tvarką. Visi 
korespondentai ąprašo, kad Sovietų oku
puoto j Vokietijos daly j pavyzdingiausia 
tvarka, kad “nėra nei plėšimų, nei mote
rų žaginimų.” Jie jau net surado, kad 
daugelyj atsitikimų Sovietai yra pavyz- 
dingesni, už amerikiečius ir britus. Ir 
surado tai, kad vokiečiai darbininkai, 
valstiečiai ir ipteligentai vįętomis geriau 
paširėntri ‘*rušų tVarką”, negu amerikie
čių”. Taip rašo ir Mr. G. Hįll iš Sakso
nijos.

Jis ten kalbėjosi su Saksonijos provin-. 
. ei jos prezidentu Dr. E. Hubener, 65-ių 
’ metų amžiaus. Saksonija turi apie 5,- 

000,000 gyventojų. Dvarai išdalinti dar
bo valstiečiams. Pabėgėliai grįžta atgal. 
Jų tarpe yra daug senų amžiumi ir ma
žų, negalinčių dirbti. Bado nėra, nors 
maisto ir reikmenų permažai. Su namais 
šioj provincijoj neblogai, nes ji mažiau 
nukentėjo nuo karo, kaip kitos.

Dr. E. Hubener atžymėjo, kad Sovietų 
vyriausybė labai daug prisidėjo prie pa
taisymo fabrikų ir paleidimo jų darban. 
Šią sritį pirmiau buvo okupavę ameri
kiečiai. Dr. Hubener sakė, kad Amerikos 
viršininkai daug pakenkė fabrikų gamy
bai, nes jie areštavo dešimtis augštų 
technikos viršininkų ir išsivežė.

Sovietai pasielgė priešingai: jie padė
jo atsteigti Leona žibalo gaminimo fab
riką, Zeiss žiūronų gamybą ir kitus. Pa
taisė tiltus, suteikė fabrikais žaliosios 
medžiagos, suteikė laivų ir laivelių reik
menų pervežimui.

Kodėl tokis skirtumas tarpe amerikie
čių ir Spvietų politikos? Tą galima išaiš
kinti tuomi, kad Sovietai nesibijo vokie
čių fabrikų gamybos produktų, nesibijo 
konkurencijos. Tuo pačiu kartu eilė ame
rikiečių netiek rūpinasi išnaikinti Vokie
ti joj nacizmą, kiek bijosi industrijos pro
duktų pasaulinėj rinkoj.

Plačiau apie Amerikos korespondentų 
įspūdžius Sovietų valdomoj Vokietijos 
dalyj bus parašyta vėliau.

Uruguajaus lietuvių’ ■ vi-- 
suomenininkas^iT žurnalis
tas, A. Vaiyuskas,,, rašo 
Laisvės redakcijai: .

“Per ‘Darbų’ dešimtjne- 
čio sukaktį Urugvajaus su
sipratę lietuviai iškėlė kibą 
svarbią iniciatyvą, būtent: 
Lotynų Amerikos; demok
ratinių (ietųyių suvažįavi- , 
mą. Apie šy sumanymą 
prasidė j d diskusi j oą vietos 
Urugv. Lietuviu" Centro 
^organizacijoje ir pradėjo 
plaukti palankūs atsiliepi
mai iš Argentinos ir Bra
zilijos pažangiųjų lietuvių 
nedelsiant šaukti minėtą 
kongresą. Atrodo, kad ta
tai taipgi įsikūnys. Be abe
jo, būtų istorinis atsitiki
mas Pietų Amerikos lietu
vių gyvenime. .

“Kongreso pagrindinis 
tikslas būtų: paaktyvinti 
antifašistinių organizacijų 
veiklą;. pravesti visose P. 
Amerikos lietuvių koloni
jose parašų rinkimą pra
šant vietos valdžių neįsilei
sti į šį kontinentą Lietu
vos pardavikų, įvairių hit
lerinių pabėgėlių, kuriems 
vieta yra atsidurti į kalti
namųjų suolą, bet nebūti 
priimtais kaip nacizmo au
kos; ,taipgi pravesti pla
čiausių peticijų rinkliavą, 

. kad Lotynų Amerikos de
mokratinių. santvarkų val
stybės pripažintų Tarybų Ii ją.

Montėvidėjaųs m i e s |as, 
Gaunama pageidavimų, 
kad šiame suvažiavitne da-: 

(lyvautų ir Amerikos' J. V. 
t pažangiųjų . organizacijų, 
kad šiame suvažiavime da- 

■ lyvautų ir Amerikos J. V. 
pažangiųjų organizacijų 
atstovai. Kongresą mano
ma šaukti dar šią vasarą, 
t. y., pradžioje 1946 m.” 

? Mums rodosi, kad urugu- 
ajiečių lietuvių sumanymas 
sušaukti visos Lotynų A- 
merikos lietuvių kongresą 
yra rimtas žygis ir jis tu
rėtų susilaukti jš visų pa
sveikinimo, ‘t >•'”./ ■>'

Aišku, kada kalbama apie 
Lotynų , 'Amerikos lietu
vius, tai turima gaivoje 'vy
riausiai < Argentina, Brazili- 
ja ir ■ Urūgųajųš, nes; ;tik 
tuoįe trijuose;kraštuote gyh 

• veną didesnis1 lietuvių skai
čius. Kitose Lotynų Ameri
kos respublikose lietuvių 
gyvena mažai, — kai ku
riose gal tik po keletą.

Kongresui vieta siūlomas 
Montevideo miestas, Urug
vajaus sostinė. Tai irgi 
remtinas siūlymas. Montevi
deo, mat, geografiškai stovi 
tarp Argentinos* ir Brazili
jos, o be to, Montevideo 
mieste kongresas galėtų 
laisvai pasireikšti, ko šiuo 
metu dar negalima pasaky
ti apie Argentiną bei Brazi-

OS

- Mokyklų viršininkąjns uždraudus mokiniams pikie- 
.tūpti ųžstreikuotas General Motors šapas be atnešto

> ;nųo teyu raštiško sutikimo, šie Indiana Universiteto 
studentais sake prakalbas United Auto Workers, CIO, 
sąlėj, Bloomington’e, Įnd.

.1 • < • .7 , A’‘
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Stiprėja LTSR Tary^ 
biniai Ūkiai

Jau pirmaisiais tarybi- pat sėkmingai įvykdyta, 
niais metais pavyzdingais Vilniaus trestas pavasario

Talkininku Komandos rastinės sargybiniai Berlyne. Iš kairės; Fra^ęįjps, Ta 
ryby Sąjungos, Anglijos, Amerikos. Visi vipnu tikslu čia suvykę — broliai paręi 
gose ir uniformoje. Sukeisk uniformas ir nepažintum, kuris is kur atvykęs.

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

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

Tos

SLOGAS GREIT 
PAGAUNA

Drauge gydytojau. Noriu 
ir aš pasiklausti per Lais
vę, kas man galėtų būt, kad 
as taip greit pagaunu šaltį. 
Vienas šaltis tik spėjo per
eiti, tai žiūrėk, jau ir vėl 
užeina. Pradeda nosys var- 
vėt, čiaudulys ima, gerklė 
kaip išplikinta. Visa paskui 
išpurtus vaikštau. Nosys 
užimtos, atsikvėpt neduoda. 
Priseina ir pakosėt. Šaltis 
už poros savaičių atsilei
džia ir mažiau snargliuoju. 
Tai paskui ar koks vėjas 
perpučia ar ko šalto užge
riu, tai ir vėl bėda.

Man suėjo 43 metai, 5 pė
dų 3 colių, 160 sv. Darbuo- 
juos apie namus.

Atsakymas.
Tai tiesa, Drauge,

slogos, tie šalčiai žmogų la
bai suvargina. Kad Jūs 
greit slogas gaunate, tai Jū
sų organizmas, matyt, ne
turi tokio atsparumo. Turi 
būt. Jums kokių’ trūkumų. 
Jei rūkote, npberųkykite ir 
nebūkite, kur prirūkyta.

Su tomis slogomis šitaip 
yra. Galima slogomis apsi- 
krčst nuo kitų. Važinėjant 
susigrūdus bųsuose, tram
vajuose, traukiniuose, sėdint 
prikimštam tęatrę, bažny
čioj arba bet, kur, kur tirš-i 
tai esti prisigrūdę žmonių. 
Prašom, kiek įgalima vengti 
tokių susigrūdimų. Jei ma
tot, kad kas. kosti, čiaudi, 
su pažlįųrusįa nosiip, tolyn 
nuo tokio, nes jis Jus ap- 
čiaudės, apkošės, apipurkš 
slogų perais.

Bet nereikia ir to. Šaltį 
galite pasigauti bet. kada, 
kai esate sukaitusi, įgilusi, 
ir paskui staigiai ątvestąte. 
Saugokitės tokio atvesimo, 
kai esate sukaitusį. Po ko
kio darbo sukaitusi vely ge- [Laisvą!

rai apsisiauškfte, kad pra
kaitavimo nesustabdžius. 
Aršiausia sukaitusiam sė
dėt kur šaltam kambary, 
automobily, buse. Reikia 
gerai apsigaubt.

Jei matote, kad jau būsite 
pagavusi slogas, tai pat 
pirma tuoj gerai šiltai išsi- 
maudykite ir gulkite lovon. 
Gerkite šilto limonado. No
sims praliuosuot tegul kas 
parneša iš vaistinės lašų. 
Tokių lašų yra visokių. Į- 
varvinus į nosis keletą la
šų, pasidaro porai, trejetui 
valandų lengviau atsikvėpti. 
Labai gerąi tuoj iš pat pra
džių gerai nosis perplauti 
borine rųkščįa. Arbatinį 
šaukštelį borinės rūkstįes 
miltelių ištarpįnkitę į stik
lą šilto vandens. Įtraukite į 
nosis. Darykite taip dažnai, 
tai slogos greičiau pereis. 
Vitaminų visuomet patarti
na gausiai imti, tai bus 
sveikesnės ir atsparesnės 
plėvelės.

Redakcijos Atsakymai
» v * r

S. JasilJoniui. — Jūsų laiš
kas perduotas administracijai, 
kuri atliks viską, kas buvo ja
me nurodyta. Dėkojame už 
raštus. t

sėjos planą įvykdė 107,4%, 
Panevėžio — 100,1%.

Dabar tarybiniuose ū- 
kiuose vykdomas pūdymo a- 
rimas. Baigiama šienapiūtė. 
Visu spartumu ruošiamasi 
rugiapiūtei.

Tarybinių ūkių skaičius 
šiuo metu (be Klaipėdos 
krašto ir kai kurių kt. aps
kričių, kuriose ūkiai baigia
mi patvirtinti) respublikoje 
siekia 76. Jie apima per 
100,000 ha plotą, kurio 59,- 
666 ha dirbamos žemės. Nu
matoma,.) kad iki U946 m. 
sausio mėn. 1 d. dirbamos 
žemės plojas padidės iki 
60,603 ha. Taryb. ūkiuose 
turima 1118 ha sodų.

Patys tarybiniai ūkiai su
skirstyti pagal gamybos ša
kas į tokias grupes: veisli
nių galvijų, veislinių kiau
lių, sėklininkystės, pieno ir 
gyvulininkystės. Be to, juo
se auginama ir specialios 
kultūros: linai, cukriniai 
runkeliai, tabakas, rapsas, 
garsvyčios ir t.t.

Gyvulių įsigijimui vy
riausybė šiems metams pas
kyrė 8,050,000 rb.

Rūpinamasi ir paukščių 
ūkių pakėlimu: šiais me
tais įsteigta 27 paukštynai, 
kuriuose yra 8,500 vištų. 
Paukštynai turi dirbti šiais 
metais 25,000 veislinių viš
tų., Numatyta steigti kiek
viename trestą ir vandens 
paukščių - žąsų bei ančių 
paukštynas. Nemaža ir ki
tų darbų numatoma tarybi
niuose ūkiuose artimiausio
je ateityje atlikti. Organi
zuojama prie kiekvieno ri
kio po 1 kiaulių ir avių au-

socialistinio žemės ūkio ve
dimo pavyzdžiais buvo ta
rybiniai ūkiai. Vyriausybė 
jiems išskyrė geras žemes, 
nemaža lėšų, žemės ūkio 
darbus vykdė jau naujais, 
mokslu paremtais pagrin
dais. Šios įmonės turėjo bū
ti ka^ip švyturiai mūsų dar
bo valstiečiams. .. ....

Tarybinių ūkių reikalus 
pradžioje tvarkė Tarybinių 
ūkių valdyba prie Žemės 
Ūkio Liaudies Komisariato, 
o vėliau buvo įsteigtas Ta
rybinių Ūkių Liaudies Ko
misariatas. Buvo išskirti 
atitinkami kreditai, parink
ti kadrai, pradėta atstatinė
ti ūkinis gyvenimas. Daug 
jėgų ir įtempimo teko padė
ti tarybiniuose ūkiuose su
valant praėjusių metų ru
dens derlių, o taip pat ir at
liekant rudens arimą, nes 
inventorių ir traukiamąją 
jėgą galima buvo suskai
čiuoti pirštais. Daug padėjo 
talkomis darbo valstiečiai ir 
vietų vykdomieji komitetai. 
Lauke Tiebuvo leista derliui 
pražūti. Pagal išgales buvo 
paruošta nemažas procen
tas arimo žiemkenčiams ir 
įvykdyta sėja. Tarybinių ū- 
kių darbuotojai dirbo su 
atsidavimu, nes žinojo, kad 
jie dirba savo tarybinei tė
vynei, o ne okupantams vo
kiečiams ar “saviesiems” 
eksploatatoriams - dvari
ninkams.

Įsteigus Tarybinių Ūkių 
Liaudies Komisariatą, ap
rūpinimas ir vadovavimas 
tarybiniams rikiams žymiai 
pagerėjo. Be paliovos buvo 
šalinama traukiamosios jė
gos, inventoriaus, veislinių 
gyvulių trūkumas.
,. š?a«d.^ ,visi. tary? Atskirai*toWūWaf<ter“o£ 
taniai ūkiai sujungti pagal anizuojami KlaipėdoS kra- 
vietoves j 5 trestus: Vii- « ■ R .

10 veislinių galvijų ū

o

Skaitytojui, Brooklyn, N. Y. 
—-Taip, ir iųes girdėjome, kad 
buvusiems Pabaltijo kraštų at
stovams Wa^liingtonc neužilgo 
sulaikys mokėjimą algų (iš 
“užšalėtų” fondų), bęt ligi 
tai nėra oficialiai paskelbta, 
jnęs susilaikėme puo spausdi
nimo laikraštyje. \

t

Naujo Laisvoj prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa> 
kajbink savo pažįstamą, ja- 

■TO kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti

niaus, Ęauno, Šiaulių, Pane
vėžio, Klaipėdos. Jie turi 
šiandien jau 4107 arklius, 
t. y., beveik penkis kartus 
šis skaičius padidintas nuo 
Lietuvos išvadavimo dienos. 
Raguočių ir kiaulių skaičius 
tarybiniuose ūkiuose padi
dėjo šešis kartus. Didelę 
darbo dalį ūkiuose atliko 
traktoriai, kurių turima 
110. / Surinktą ir sutaisyta 
nemažas ? skaičius ' kito- že
mės ^ūki<^ mvehtorįąus. Ap
sirūpinant-' technika daug 
padėjo broliškosios respub
likos.

Vasarojaus . sėja tarybi
niuose ūkiuose buvo taip

šte. 6 kiaulių ūkiai paskirti 
duoti tik veislinę medžiagą. 
Organizuojami 3 žirgynai.

Keliama ir tobulinama 
kvalifikacija ir pačių tary
binių ūkių dąrbūotojų.

Šiuo metu tarybiniai/^ 
kiąi stovi tvirtame , kelyje. 
Nuolatine Vyriausybes pa
rama patikrina, kad mū^ų 
tarybiniai ūkiai sugebės ar
timiausiu laiku virsti tokio-,, 
mis pat pirmaujančiomis 
cialistinėmis žemės ū>^g 
produktų gamyklomis, 
kios jos yra broliškose rėįfel 
publikose.

J Tarybinių



Ant Griuvėsių Iš Pelenų Auga
Naujas Miestas -- Šiauliai

*

F.R

dėl sukrautos krūvos pelnų, sako: “Nuduok,Bosas, derėdąmasis su darbininku 
kad pelno čia visai nėra.”

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily

t

miegamasis. Išeinu į kie
mų, kuris tankiai apžėlęs 
visokiomis piktžolėmis. Nuo 
jaunų obelyčių ir kriaušių 
liko tiktai nudegusieji kel
mai. O štai kaštonas, kurį 
mes pasodinome mūsų duk
relės gimimo dienų. Išliko 
tik nedidelis liemuo, kuria
me jau prasimušė jaunos 
atžalos.

Apėjau visų miesto cent
rų, visas gatves, visus na
mus, kuriuose gyveno mano 
giminės ir pažįstami. Sude
gintas, sunaikintas miestas 
rodėsi negyvenamas. Ret
karčiais atsiranda kiemsar
gis, kuris šluoja gatvę. Ma
ne nepaprastai nustebino 
nuostabus gatvių švarumas 
ir tvarka. Išgrįstos-gatvčs, 
iš naujo pergrįsti šaligat
viai, lyg karas būtų jų ne
lietęs. Vėliau aš sužinojau, 
kad tuoj po vokiečių išviji
mo prasidėjo gyvi atstato
mieji darbai, kuriuose taip 
pax dalyvavo visi miesto gy
ventojai. Keliai, tiltai, gat
vės, šaligatviai — viskas bu
vo pavyzdingai sutvarkyta. 
Skeveldros, plytos, viskas 
buvo tvarkingai sudėta kie
muose, šalia namų. Jau at
statyti visi mažiau sunai
kinti namai, o dabar re
montuojama dešimtys kitų 
namų, valstybės teatras, 
kuris buvo pastatytas nese
niai prieš karų. Teatro at
statyme dalyvauja visi te
atro artistai.

Bet aš nutolau nuo temos. 
Iki 7-os valandos slankiojau 
po miestų, ir man rodėsi, 
kad aš vaikščioju kapinėse.

Aš buvau suglumus. Kur 
gi gyvena šitie trisdešimt 
tūkstančių žmonių, kurie 
dabar įkurdina miestų? Vi
somis šitomis gatvėmis, ku
riomis aš vaikščiojau, ret
karčiais pasitaikydavo svei
kas namas. Bet, kaip aš vė
liau sužinojau, priemiesčiai, 
kaip šimšai, Gubernija, Til
žės plentas — išliko, ir gy
ventojų dauguma daban ten 
gyvena.

Pusę devynių aš nuėjau 
pas savo draugus. Ten pa
silsėjau, o vėliau išėjau į 
miestų. Aš negalėjau sėdėti 
vienoje vietoje, norėjau vis
ikų apžiūrėti, su visais pa-

Su giliu susijaudinimu aš 
privažiuoju savo gimtąjį 
miestą, kurį aš palikau 23 
birželio mėn. 1941 m., nak
ties metu. Aš atsimenu, ta
da buvo rami, šviesi naktis. 
Aš tada pravažiavau šva
rias, gražias gatves, ir aš 
negalėjau sau įsivaizduoti, 
kad aš jas pamatysiu tiktai 
po keturių metų. O dabar, 
lygiai po keturių metų, aš 
grįžtu namo! Su giliu susi
jaudinimu, džiaugsmu, ir 
sielvartu aš kartoju šitą žo- 
dį.

Pradedant nuo Radviliš-
’ kio (22 km. nuo Šiaulių) aš 

neatsitraukiu nuo lango. 
Pažįstamos stotys, pažįsta
ma panorama. Šviesi vasa
ros naktis tik pradeda auš
ti. Štai jau Zokniai, tuoj aš 
pamatysiu senoviškos Šiau
lių bažnyčios aštrų špilį. 
Štai puikus, 17 amžiuje sta
tytas gotiško stiliaus ar
chitektūros kūrinys. Baž
nyčia stovi ant aukštumos 
ir ją galima pamatyti už 
kelių kilometrų nuo miesto. 
Keleiviai pradeda ruoštis iš
eiti. Priešaušrio migla sle
pia nuo manęs pažįstamus 
vaizdus. Iki Šiaulių beliko 
vienas kilometras, mano 
susijaudinimas darosi vis 
didesnis. Su smarkiai pla
kančia širdimi aš klausiu 
savo kaimynę, jau nebejau
ną moterį, kuri energingai 
deda į krepšį savo daiktus: 

“Kodėl nematyti bažny
čios?”

“Iš karto aišku, kad Tam
sta čionai senai buvai. Argi 
Tamsta nežinai? Juk vokie
čiai ją sunaikino. Įsiveržė į 
vidų, padegė, susprogdino, 
o bonią numušė iš lėktuvo.”

Tai štai mano pirmieji į- 
spūdžiai. Juk aš žinojau, 
kad Šiauliai smarkiai sunai
kinti, bet kur tai sielos gilu
moje degė viltis, kad ne taip 
baisiai.

Štai mes jau privažiuoja
me stotį. Vagonas sustoja 
prieš stoties griuvėsius* Aš 
išeinu į peroną, žiūriu ap
linkui. Pirmas įspūdis bai
sus. Griuvėsių krūvos, kabo 
apdegintas laikrodis’, ir per
šautas, apdegintas pavadi
nimas “Šiauliai”. Atydžiau 
įsižiūrėjusi, aš pastebiu, 
kad viduje eina remontas, įkalbėti, įsigyti daugiau įs- 
guli naujos lentos, plytos.

3 vai. ryto. Man nepato
gu eiti pas draugus, juos 
žadinti, ir aš nutariu pa
sėdėti stotyje iki 5-6 vai. 
Perone, visur ant ryšulių, 
ant čemodanų sėdi žmonės. 
Tai grįžtantieji iš vokiečių 
vergijos latviai. Šiauliuose 
ie turi; persėsti į kitą-trau-

i Ryg%> Liepoją, Jei- 
gavą. Šitie žmonės turi iš- 
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jų produktų. Sudegino tro
bų, o jų pačių su maža duk
rele ir vyresniu sūnumi nu-

apie 
malo-
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pūdžių. Kaip tik buvo tur
gaus diena, ir aš nuėjau į 
turgų.

Jeigu mano rytinis pasi
vaikščiojimas po miestą 
man suteikė tik sielvarto, 
tai turgus man buvo tikra 
staigmena. Turgus gyvas, 
gyvenimas verda. Didžiulė 
aikštė miesto pakrąšjby taip 
žmonių prikimšta, jog sun- 

_ ______ _____ ku ten prasimušti. Valstie- 
gintus, bet džiaugsmin- jtės su spalvuotomis skare- 

s veidus. Kalbant su jais lėmis rimtai sėdi ant veži- 
ir nepastebėjau, kaip ’mų, pilnų įvairiausių pro- 
“jo naktis.___________ 'dūktų: pieno gaminių, mil-"

5 vai. ryto aš einu į mie- tų, paukštienos. Ilgiausios 
stą. Aš noriu apžiūrėti savo manufaktūros ir galanteri- 
miestą viena, aš nenoriu, ’jos prekiautojų eilės.
kad kiti žmonės pastebėtų j Susitikau su viena pažįs- 
mano susijaudinimą. Aš ei- tamąja valstiete. Po bučkių, 
nu pažįstamomis gatvėmis, abipusiškų klausinėjimų, ji 
aš j ieškau pažįstamų na- ■man papasakojo iš savo 
mų, bet aš jų nerandu. Griu- skaudžių pergyvenimų vo-

ssių krūvos, stypsantys |kiečių okupacijos metu. Ve
nai... Aš prieinu prie (kiečiai sušaudė jos vyrą, 80 

mų, kur aš gyvenau. Man metų motiną ir 12 metų sū- 
dosi, kad šalia manęs ;nų už tai, kad jie negavo iš 

kažkas daužo kūju, bet aš 
suprantu, kad tai plaka ma
no širdis. Sienos, kaminai, 
plytų krūvos... Aš einu per varė į durpynus. Aš ją pri- 
paradines duris, geriau pa- įsimenu r a u d onskruostę, 
sakius, kur anksčiau buvo 
paradinės durys, aš vaikš
čioju namų griuvėsiais, pri
simenu, Štai čia buvo valgo
masis kambarys, čia štai 
vaikų kambarys, o čia štai

r a u d onskruostę, 
gražių moterį, o dabar prieš 
mane buvo sena moteris su 
išvargintu veidu.

— Bet nieko, — ji nusi
šypsojo, — dabar jie patys 
badu dvesia. , o mes gerai 

gyvename. Tarybų valdžia 
jai davė žemės, arklį,kar
vę. Dabar ji po truputį at
sistojo ant kojų. Toliau ji 
man papasakojo apie tai, 
kaip gyvenimas vokiečių o- 
kupacijoje visiškai sustin
go, kaip vokiečiai uždraudė 
prekybą, turgų, kiekvieną 
žmonių susibūrimą. Miestas 
visiškai 1/uvo nuo kaimo i- 
zoliuotas; nes vokiečiai to
kiu būdu norėjo pagrobt vi
sus žemės ūkio produktus.

Ji man papasakojo apie 
įvairius triukus, kaip žmo
nės apgaudavo vokiečius. 
Jie inscenizuodavo laidotu
ves su raudojimais, verks
mais, o karste gulėdavo be
konas ar miltų maišas.

Daugiau kaip dvi valan
das aš slankiojau po turgų, 
klausinėjau kainų, džiau
giausi produktų gausybe. 
Nuo triukšmo, ir grūsties 
aš labai pavargau, ir nuta
riau nueiti pasilsėti į miesto 
sodą. Aš jau iš anksto 
džiaugiausi galėsianti pasė
dėt ant suolelio, alėjos šešė
lyje, kur karščiausią dieną 
visada būdavo vėsu ir ma
lonu.

Ilga tankių ir šimtmeti
nių kaštonų alėja buvo mie
sto grožis ir pasididžiavi
mas. Šita alėja buvo Kotri- 
nos Didžiosios laikais paso
dinta, ir padavimai pasa
kojo, kad vieną kaštoną pa
sodino pati imperatorė.

Priėjusi prie scfdo vartų 
aš apstulbau. Vietoje šešė
liuose paskendusios alėjos 
prieš mane išsitiesė saule 
nušviestas tuščias plotas. 
Prie alėjos įėjimo išrausti 
apkasai, o toliau jau auga 
jauni, neseniai pasodinti 
medeliai. Aš nustojau noro 
eiti į sodą, ir atsisėdau ant 
akmens pasilsėti. Pašaukiau 
10-11 metų berniuką ir pa
klausiau, kur gi kaštonai? 
Jis man papasakojo, kad vo
kiečiai iškirto "medžius, o 
jų vietoje norėjo statyti 
kažkokius parakus. Papasa
kojo, kad nukirstiems kaš
tonams krentant, jie švilpė, 
tartum aičiojo, o gal net 
verkė.

“Na, nejaugi medžiai ver
kė?” — paklausiau.

“Taip, taip, jie verkė, ir 
mes visi verkėme kartu su 
jais” — karštai įrodinėjo 
berniukas.

Man čia malonu pasikal
bėti su kiekvienu žmogumi, 
net nepažįstamu. Aš noriu 
žinoti, kaip gyveno ir kentė 
sunkius vokiškos vergijos 
metus mano gimtasis mies
tas, kaip žuvo ir mirė mano 
giminės, mano draugai.

Sekanti diena —- sekma
dienis, ir mes su draugais 
išvažiuojame už miesto. 

Vaikai narių Wholesale & Warehouse Workers Uni
jos, CIO, taipgi džiaugiasi su unija. Jie lanko šokių 
klases, dainuoja ir klauso pasakėčių kas šeštadienio 
rytą Lokalo 65-to kliube, New Yorke. Tėvai už tą vai
kams smagų priešpietį moka po $3 per 3 mėnesius. 
Nariai gali vaikus ten palikti eidami į krautuves, į su
sirinkimus ar į suaugusių kliubus. Vaikai šias sueigas 
myli*

Graži vasaros diena, auto
mobilius smarkiai lekia pui
kiausiu plentu, abiem pu
sėm mirga galios pievos, 
pradedami statyti nauji pa
statai. Visur vyksta staty
ba. Kiekviename žingsnyje 
guli statybos medžiaga, sto
vi medinių namų pamatai. 
Išvarginta tauta atbunda 
naujam gyvenimui.

Atvažiavpme į vasarvietę 
— kurortą Pagelavą, kuris 
yra, miške, ant žavingo eže
ro kranto. Ilgai vaikščiojo
me po apkasais ir tranšėjo
mis išraustą mišką. .

Kitas mano svečiavimosi 
dienas aš paskyriau odos 
pramonės įmonių apžiūrėji
mui. Šiauliai nuo seniai bu
vo savo odos pramone iš
garsėję.

Miesto pakraštyje, ant 
prūdo krašto, stovi vienas 
stambiausių Lietuvos odos 
fabrikų Nr. 5. Fabriko di
rektorius Jokūbas šimkaus- 
kas po vokiečių) išvijimo 
pradėjo vadovauti pusiau 
sunaikintame, išgrobtame 
fabrike. Dabar kai kurie 
cechai produktuoja daugiau 
nei vokiečių laikais, kai 
fabrikas buvo nesugriautas.

Jau veikia chromo, padų, 
avalynės cechai, kurie vo
kiečių buvo išgrobti ir pa
degti. Atstatymo darbuose 
dalyvavo beveik visi fabri
ko darbininkai ir tarnauto
jai. Jų yra daug, šaltkal
viai: Aleksandravičius, Pra- 
kanas, darbininkas Ruchle- 
vičius, cecho viršininkas 
Jurkevičius ir t.t.

“Kai Šiaulių pakraštyje 
dar dundėjo patrankos, mes 
jau remontavome mašinas, 
pastatus, kad kuo greičiau
siai galėtume pradėti dirb
ti, atgaivinti mūsų fabriką.”

Visur dabar galima gir
dėti tokių kalbų: kuo grei
čiau užgydyti padarytas vo
kiškų grobikų, žaizdas, kuo 
greičiau pradėti 
Šiuo metu , fabrike dirba 
700 darbininkų.

23 km. nuo Šiaulių, Val
domų k., yra fabriko pagel- 
binis ūkis. 55 ha apsėti grū
diniais javais ir daržovėmis. 
Prie fabriko įtaisyta darbi
ninkams ir tarnautojams 
valgykla, klubas — skaityk
la, biblioteka. Fabriko ko
lektyve vis plačiau išsivysto 
meninė saviveikla: veikia 
draminis ratelis, dūdų or
kestras ir t.t.

Dėl didelio fabriko mies
telio sunaikinimo, fabriko 
administracija daro visas 
pastangas padėti darbinin
kams būtų atstatymo reika
le. Darbininkai gauna stik
lus, lentas, vinis, dažus ir 
kitas statybines medžiagas.

Įmonių atstatymas, mies
to kultūrinio gyvenimo at
gaivinimas, Šiauliuose eina 
pilnu tempu. Miesto gyven
tojai nori kuo greičiau pa
matyti savo miestą gražų, 
kultūringą, turtingą.

1^. Levinienė.

dirbti.
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Šiurpulingi Lietuvos Tremtinio Prietikiai
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Brangūs Amerikos Lietuviai! 
Sakau brangūs, nes jūs turite 
daug dolerių, o doleriai turi 
gerą vardą visur. Čia noriu 
pasibelsti į jūsų minkštas šir
dis, kaipo Lietuvos tremtinis ir 
pabėgėlis, šiandien jau, ačiū 
Dievui, marguoja Lietuvos pa
bėgėlių špaltos Amerikos lie
tuvių spaudoje. Tai raštai kru
vina tiesa pagrįsti. Mes infor- 
muojam jūsų spaudą jau se
niai. Kad įrodžius mūsų raštų 
tei'singumą — pavartykite 
lakštus Vienybės, Naujienų, 
Keleivio ir kitų laikraščių. Dėl 
pavyzdžio, išsitraukite iš pa- 
lėpio 1941 m., spalių 17 die
nos Vienybę ir skaitykite ži
nią pirmam puslapyj: 

“PRANEŠIMAI Iš
LIETUVOS”

“Iš Stockholmo papildomai 
pranešama, kad bolševikų pa
statytas Lietuvos prezidentas 
Paleckis tikrai miręs Maskvo
je psichiatrinėje ligoninėje. 
Tarp kitko, sakoma: ‘Palec
kio nervai visiškai paįro^^kai 
PGU agentai jį ir kitus ištiki
mus Maskvai komisarus gabe
no į Rusijos gilumą. Pakeliui 
į Maskvą prie Paleckio buvo 
pastatyta stipri sargyba. Atvy
kus į Maskvą Paleckis tuojaus 
buvo nugabentas į psichiatrinę 
ligoninę, kur netrukus mirė’.”

Komentarų nereikia 
žinios teisingumo.

Daugelis myli rašyti 
save, o man, tai vienas
numas! Kaip matote, esu pro
fesorius — tai profesija aiški. 
Jokių savo gyvenime trūkumų, 
darbo ar šiurkštybių nebuvau 
patyręs prieš šį karą.
Bet štai raudona pavietrė už

ėjo ir gabena Lietuvos inteli
gentus į Sibirą. Veža inteli
gentus traukiniuose kiekvieną 
įkišę į naujutėlį, amerikoniš
ko stiliaus šaldytuvą — su 
tikslu, kad pripratinti prie šal
to klimato. Kaimiečius gabeno 
tiesiai į Krymą, kur apelsinai 
(orindžiai) auga. Iš Lietuvos 
viso mūs ištrėmė virš trijų mi
lijonų.

Mūs inteligentų grupę nu
gabeno net arti “Nova Zem- 
lia.” Velniškai šalta! Būdavo 
lieji verdančio vandens į vir
šų, tai nukrinta jau ledai — 
bet ledai būna dar karšti. Ma
no nosis nuo šalčio buvo kelis 
sykius nukritus, bet tie vieti
niai gyventojai taip išmokę: 
tuojau patrina tam tikra sma
la ir nosis vėl prilimpa vieto
je. ,

Mūs sargai buvo panašūs į 
eskimosuį ir jie niekad savo 
gyvenime nebuvo matę lietsar

gio, šautuvo ir laikrodėlio. 
Tad vieną kartą aš parodžiau 
savo sargui laikrodėlį ir jis 
juo tiek susiinteresavo, kad 
pamiršo savo pareigas, o aš, 
pasinaudodamas ta proga, pa
bėgau.

Kadangi aš buvau be galo 
išbadėjęs ir taip suliesėjęs, 
kad vidutinis katinas galėjo 
mane per naktį suėsti; skūra 
buvo prilipus prie kaulų, kad 
nei su peiliu nebūtų buvę gali
ma nuskusti. Tuo tarpu vėjas 
pasitaikė nuo rytų, tai man^ 
buvo labki lengva bėgti; bebė
gant vėjas kelis sykius mane 
buvo net ant kaimiečių stogo 
užmetęs; kaip kur mano vejas 
net per siauresnius upelius 
pernešdavo. Todėl man ir pa
sisekė iš gilumos Sibiro par
bėgti į prietelingą Vokietiją 
per 18 valandų ir 35 minutes.

Pribėgęs Vokietijos rubežių 
aš nesustojau, nes, kaipo pro
fesorius, aš nujaučiau, kad ga
li raudona pavietrė kartais 
grįžti ir tada būtų velniava! 
Aš įsibėgęs atsidūriau net prie 
Franci jos rubežiaus ir čia ap
sistojau pas vieną kultūringą 
vokietį ūkininką.

Visų pirma aš pradėjau da
ryti sutartį su minimu ūkinin
ku, kad mane bent kiek atšer
tų. Ir kada nurodžiau ūkinin
kui, kad buvau tremtinys — 
jis su mielu noru sutiko mane 
laikyti. Bet sutartyje mes su- 
lygome, kad už kiekvieną ma
no kilogramą priaugto svorio 
vokietis gaus po penkias vo
kiškas markes, bet jeigu ne- 
priaugČiau, tai jis negauna 
nieko.

Todėl padarius sutartį, vo
kietis turėjo mane pasverti. 
Jis pakabino po balkiu bezmė- 
ną, atsinešė didelį kašiką, to
kį pat, kaip kad dzūkai bul
ves kasa, o aš tuo tarpu 'grie
biausi profesoriškų gudrumų: 
iš pečiaus išlupau kelias ply
tas ir susidėjau į kišenes; taip
gi į kelines įsikišau šautuvo 
vamzdį; ir kada mane vokie
tis pasvėrė — bezmėnas rodė 
85 kilogramus. Bet faktinai aš 
tuo tarpu daugiau nesvėriau, 
kaip 43 kilogramus.

Tada prasidėjo čia mano at- 
šėrimas. Vokietis norėjo, kad 
kaip greičiau atšėrus; duoda
vo daug krakmolinių maistų ir 
gero vokiško alaus; taipgi 
duodavo daug sriubos ir ją už
baltindavo ožkos pienu. Kiek
vieną sykį bevalgant vokietis 
užkeldavo ožką ant stalo, tad 
labai patogu būdavo pasimelž- 
ti kiek tik reikalinga pieno už- 
baltymui sriubos; be to, ožka 
buvo labai įgązdinta alijantų 

orlaivių, tad nuolatos bliauda- 
vo, o tas atstodavo muziką, iš 
ko susidarydavo geresnis ape
titas valgymui.

Bet kartą ta ožka, paibeliai 
žino ko, supyko, ir bežindant, 
spyrė man į veidą ir išmušė 
trejetą dantų. Tad dabar lau
kiu iš amerikiečių skubios fi
nansinės paramos, kad galė
čiau susidėti auksinius dantis.

Su drapanomis mes neturė
tume taip jau didelės bėdos 
kadangi daugelis iš Lietuvos 
•pabėgėlių turime dar gražius 
garnitūrus; daugelis dar nešio
jame frakus, tai yra, tuos pa
čius, ką dėvėdavome prieš 
karą laike valdiškos tarnybos. 
Tačiau kiek blogiau su kelinė
mis, kadangi jos greičiau su
sinešioja. Na, o tos kelinės, 
kurias broliai amerikiečiai pri- 
siuntėt — didžiumoje turi sky
lutes užpakalyje ant pačio 
centro arba priešakyje, kur 
nors pačioje svarbiausioje vie
toje.

Pagaliaus, kai kurie iš mūs 
turime po tarnaitę, kurion* 
taipgi reikia algą apmokėti. 
Todėl trumpai ir aiškiai pasa
kius — doleriai visapusiškai 
mums reikalingi. Be to, man 
reikės vokiečiui kiek nors pri
mokėti už peršėrimą, nes aš 
jau žymiai atsiganęs, ir ma
nau, kad jau dabar sversiu 
daugiau kaip 85 kilogramus.

Mūsų dabar didžiausia vil
tis, visų pabėgėlių, glūdi ant 
amerikiečio kunigo Končiaus, 
kurio laukiam greitai čia atsi
lankant. Ir manom, kad jis da
lykus čia žymiai pataisys, kas 
liečia pabėgėlių, klausimą.

Taipgi antra didelė viltis 
mūsų pabėgėlių — tai jūsų 
prezidento Trumano nustatyta 
Europos pabėgėliams kvota 
(39 tūkstančiai per metus) 
įvažiavimui į Suvienytas Vals
tijas. Mes pilniausiai pasitiki
me, kad neužilgo gausime pro
gą su jumis "pasimatyti. Tik 
mus baugina vienas dalykas, 
kad gal būt mes negalėsime 
Amerikos valdžioje gauti tin
kamas tarnybas, kaip kad an
dai turėjome Lietuvoje Smeto
nos laikais.

Vienok, šiuom kartu tariu: 
Iki pasimatymui.

Naujų Metų vakarą New 
Yorko teatrai ir ypatingai ge
resnieji veikalai turėję rugia- 
pjūtę. Daugelis turėję stovin
čios publikos, pritrūkę sėdy
nių. Visuose buvo aukštesnė
mis kainomis tikėtai, išskyrus 
miestavą City Center, kur vi
suomet laikomasi visiems 
einamų kainų
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J. Dovydaitis

Naktis
Simanui Vaivadai šiandien kažko ne

ramu. O kodėl — jis ir pats nepasakytų. 
Diena buvo graži ir darbas gerai ėjo. 
Tris vežimus rąstų atvežė, buvo valsčiu
je, išplakė dalgį, išsikalė bulviarūsį. Tris 
dienas pliaupė lietus, o dabar vėl švyste
lėjo besibaigiančios vasaros saulė. Nau
jom spalvom sublizgėjo vandens nuplak
ti laukai, o kartu ir širdis sušilo.

Sėdi jis prie savo lentinės pašiūrės, 
ant kelrnę, senoje, įprastoje vietoje. Jau 
vakaras, ir laukuose kyla pilka naktinė 
ūkana.

Pražilus, pakaušyje išplikusi jo galva 
parymusi, gysluotos, rumbuotos pajuo
dusios rankos padėtos ant šlaunies.

Tai mat koks gyvenimas ... Keturias
dešimt metų jis ėjo per kiemus ir žmo
nes, klampojo per arimus paskui žagrę 
ir nešė grūdų maišus į svetimus aruodus. 
O šiandien jis pats galva, pats šeiminin
kas.

Suręstų, pušinių rąstų keturkampis, 
iki pusės krūtinės iškilęs žymi, kur bus 
jo nauja troba. Viduje trys pertvaros. 
Tik tu pamanyk ... Keturi kambariai... 
Jo namas bus kaip ir visų padorių žmo-

CLEVELANDO ŽINIOS

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

f

>p?1

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

ga ūkį.
Ir mato atslenkančioje naktyje Sima

nas Stasę, liemeningą, žaižaruojančių 
akių, su stora kasa. Ir kažkas , karšto už
lieja Vaivados širdį, ugnis nubėga jo gy
slomis, sustoja jis prieš tuščius laukus 
ir ilgai žiūri į sodybą.

Reiks pakalbėti su Stase. Dar šį sek
madienį, — sako jis sau. — Gana jai 
vargti. Tegul ji bus sau šeimininkė... 
O, rodos, ir ji.. .

Vaivada prisimena, kad prieš savaitę, 
per talką tarybiniame ūkyje, ji stojo su 
juo rugių rinkti.

— Trobą statai, Vaivada, — sakė ji 
ir juokėsi pro vyšnių lūpas, rodydama 
kietus baltus dantis. — Tik vienam tau 
šalta bus.

O jis skuba su dalgiu pirmyn ir nesu- 
rezga ką Čia tokio geresnio, švelnesnio 
pasakius. Taip tada ir nieko neišėjo. O 
ji nuėjo dar porą kartų jam mostelėjus, 
prilaikydama sijoną, aštrių krūmų sau
godamasi, blyksčiodama basom, stipriom 
kojom.

Linksmiau, drąsiau pasijaučia Vaiva
da. Turi kampą, turi žemę... Ir jis, ir 

nių, su seklyčia, su plačia^ virtuve, su. ji, ir vaikai turės iš ko gyventi. Ir pilki, 
kambariuku miegoti... Ir pienui laikyti 
kamara išeina.

Vaivada nugrimsta svajonėse. Nei 
sapne jis neregėjo tokios savo ateities, ko
kią šiandien čia pat, prieš akis turi. Lo- 
puotą rudinę užsimesdavo, maišą po pa- 
žaščia ir eina metus pabaigęs iš šeimi
ninko pas kitą. Pasidera, pasiginčija dėl 
atlyginimo, neužmiega mėnesį kitą prisi
mindamas skriaudą,‘kad metai iš metų 
turtingieji gaspadoriai vis labiau spau
džia, vis mažiau moka, o paskui užsimir
šta ir kaip paprastai nekalbus, kupron 
linktelėjęs, dirba kas pasakyta.

Ir štai dabar tau ... Žemės sklypas, 
pinigų pluoštas, miško medžiaga. Nu
dvėsti reikės nuo trūkio svetimam kam
pe, ar elgetos krepšius tempiant pabaigti 
savo gyvenimo kelionę, — pamanydavo 
kada vienui vienas, o išėjo kitaip. Apsi
vertė pasaulis aukštyn kojomis ir at
plaukė nelaukta laimė.

— Neišmatuoti žmogaus kėlioj — pa
sako Vaivada. — O kae nebuvo, šian-. 
dien aš kitas. Kaip šeimininkas po savo 
lauką vaikštau ir į valsčiaus raštinę, 
kaip ir tie, kuriems bernavau, užeinu. 
Lygus su lygiais tapau .. >.

Ir staiga suspaudžia ir pagieža ir liū
dnumas Vaivados širdį. Jis laimingas, 
o kiti jam tos laimės pavydi.

Atsimena buvęs bernas, kaip stamb- 
žemis Jurgyla niekad geru žodžiu jo ne
sutinka. Dėbteli pro kepurės snapą ir sa
ko, žodžiuos nieko gero nelinki:

— Kol ant kojų atsistosi, žila barzda 
iki žemės užaugs.

arcišauskai, tie, kuriems penkis me
ilės išdirbo, rudenį nei pūdo grū-

inepaskplino. Ir įrankio trūk- 
ju°s- 1

— Mums patiems reikia. Valdžia 
tau turi duoti... Ji turtingesnė.

Sunkus buvo ruduo, bet Vaivada Ne
pražuvo. Atėjo talka iš valsčiaus, sėk- , Negalėjo jis į žemę prasmegti, 
los davė. Dabar rugius nukirsti — vėl 

padėjo. Ir eina jo gyvenimas, 
upė, vis į priekį ir vis tolyn. Ne

sustabdyti tau jos, neužtvenktL nei Mar- 
cisauskams, nei piktajam Jurgylai.

Kiek smagiau pasidaro Vaivadai. 
Tamsus neramumo debesėlis nušliaužia, 
kilstelėja nuo kelmo, ’apeina statomą tro-
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naikinti jo darbą,, jo gyvenimą, jo meilę. 
Ir buvęs bernas Simanas pajunta jėgą, 
kuri stipresne už jo jausmus ir už protą. 
Lyg kažkeno - ranka nusileidžia, paima ‘ 
jo širdį, pripildo neapykantos geismo. Ši
tame geisme lyg liepsnoje ištirpsta visi jo * 
svyravimai. \ '.v .''f-. ’ ’'

—* Stok! Ką darai? •
Naktyje Simano riksmas sugriaudžia, 

kaip trenksmas ir banditai, apkvaišę ir 
išgąsdinti, stabtelėja prieš vyrą, kuris 
kaip vaiduoklis metasi iš tamsos į juos.

Jis atsiduria prie jų, susigrumia su 
pirmuoju, bando ištraukti dalbą. Nei 
žodžio. Tik įniršimu padengtas šniokšti
mas ir virpančios, krauju pritvinkusios 
gyslos.

Gaujos vadas atšoka. Dešinįjį petį su 
ginklo juosta’jis 'griežtai kryptelėja, jo 
rankoje atsiranda automatas. Vamzdis 
nukreiptas į gimaną.

— Nei judesio!
Bet Vaivada nieko nebegirdi. Jo rūs

tumui nėra ribų, nes ką tik jis buvo lai
mingas, o dabar nori tai iš jo pagrobti.

Jis išplėšia geležinę dalbą, jo akys bai
siai išplėstos ir jame tik viena mintis.

Naktyje švystelėja iš automato vamz
džio greita, mirgantį liepsna. Per Sima- 
no juosmenį lyg patraukia kas aštraus 
peilio ašmenimis. Tačiau nieks jo negali 
sustabdyti.

Paskutinėmis pastangomis jis pasvy
ra pirmyn. Tame šuolyje viskas ką tik 
Simanas savyje turi. Geležis jo rankoje 
iškylą, švystelėja pilku atspindžiu ir dus
liai kažkur nusmenga. Jis vėl pakelia ir 
Vėl smogia... O paskui akis užtraukia 
pilkuma, atatupstas, svyruodamas jis 
paeina, nugara atsiremia sandėlio sie
non, nučiaužia žemėn ir taip palieka, pa
linkęs, kairia veido puse prisiglaudęs žo
lėn.

Jis nepastebi, kaip šūvių prikelti atbė
ga iš miestelio žmonės, kaip žibintų 
šviesa klajoja juodoje kraujo baloje ir iš
kreiptais banditų lavonų veidais. Kai 
prie Simano pasilenkia, arčiausiai esan
tieji išgirsta jo žodžius:

— Niekam savo laimės neatiduosiu ...

Binghamton, N. Y.

štamo ne

Geras medis pasitaikė .. . Pušį davė 
storą, smalingą. Ir kvepės jo butas, net 
galva suksis primomis dienomis. Įdės ly-

migloje neryškūs laukai, ir tamsos skrai
stėje susitraukęs miškas, ir švininiai 
blizganti upė, viskas šią naktį taip gra
žu Vaivadai. Ir jis traukia vėsų orą ir 
žengia spartesniu žingšniu.

— Parūkysiu su Ignotu, paplepėsiu ir 
grįšiu, — galvojo.

Grūdų punktas Čia pat. Juodas, sma
luotu stogu sandėlys prie vieškelio, kimš
te miestelio šiais metais paskirtas nau
jam derliui pilti. Aplink aikštelė nuva- 

' žinėta, ištrypta, pridraikyta' pašaro lie
kanų. Vakar ir šiandien čia buvo marga 
ir judru. Iš visų pusių traukė vežimais 
su grūdais.

— Kur sandėlio sargas? — dairosi 
Vaivada. Ignotas, Simano pažįstamas, 
nuo seniai, prie valsčiaus maišėsi, viso
kių žinių ir naujienų pilnas. Dėl to su 
tokiu ir smagu.

Bet prie grūdų sandėlio buvo tuščia. 
Spyna kabojo, įkrypi, didelė, o pro durų 
plyšį iš /vidaus dvelkė šiluma. Sustojo Si
manas, atsirėmęs į sieną.

Daug gėrybių viduje. Auksiniai grū
dai, kaip vandens čiurkšlės liejosi ištisą 
dieną. Ištisas kalnas iškilo. Spindi, žvil
ga šių metų naujoji duona.

Pastovėjo taip dešimt, penkiolika mi
nučių Vaivada. Dar labiau sutirštėjo 
tamsa, laukai lyg kažkur nusmego ir 
priešais išsitiesė tik viena plati, neįžvel
giama lyguma. Joje dingo ir Agapo so
dyba ir medžiai. . ’. Pradėjo darytis vė
su. O Ignoto vis nebuvo.

Eiti namo ar ką? Bet šią mintį Vaiva
da nuginė. Nuo seniai jis buvo įpratęs 
prie tvarkos, o argi galima čia taip palik
ti tokį turtą. Simanas žinojo, kaip sun
ku išauginti duoną ir kiek jai reikia 
žmogaus prakaito, raumenų ir jėgos. 
Grūdas juk to, kuris jį'augina, krauju 
išmaitintas.

.... Dar palauksiu pusvalandžiukę.

L. P. T. Kom. Veikimas.
Gruodžio 18 d. įvyko L.P.T. 

Kom. susirinkimas, kuriame 
tapo išduoti raportai iš Padė- 
kavonės Dienoj įvykusio kon
certo dr baliaus.

Drg. P. Boika, buvęs biznio 
gaspad6rius minėto parengimo, 
išskaitliavęs visas įplaukas ir 
išlaidas, praneš, jog liko pelno 
$164.90. Beto, dar aukų suva- 
žiav. pasveikinimams surinkta 
$52.50 (aukautojų vardai jau 
buvo paskelbta spaudoj). Aiš
ku, kad tą visą atsiekti, kas 
nors turėjo įdėti daug, daug sa
vo darbo ir, be abejonės, dau
giausia darbo įdėjo, tai mūsų 
virėjos, draugės J. Gabriūnie- 
nė, K. Tamošaitienė ir P. Ne- 
murienė. šios draugės dirbo be 
jokio pasilsi© nuo pat ryto iki 
vėlybos nakties. Joms prigelbė- 
jo draugės A. Radzevičienė, K. 
Plaušienė, P. Nemura ir J. Ga- 
briūnas, o mūsų gaspadorius 
drg. P. Boika puikiai koopera
vo su jais visais. Ir tik ačiū jų 
pasišventimui, jų pastangoms, 
mes ne tik ką turėjome geras 
pašekmes, bet mes suteikėme ir 
gražų patarnavimą kaip sve-

čiams, taip ir mūsų vietinei pu
blikai.

Kalėdinės Dovanos Lietuvos 
Vaikučiams.

Drg. K? Romandienė rapor
tavo^ kiek surinkta aukų dėlei 
vaikučių kalėdinių dovanelių ir 
kiek suaukauta pundelių ir pa
siųsta.

Pinigais aukavo sekamai: 
Lietuvių Moterų Kliubas $10. 
Po $5.00: M. Raulinaitienė, Z. 
Stripeikienė, A. Kirvelaitienė, 
S. Kazelionis, J. Stripeika ir 
Lesnikauskas. Po $2: F. Bau
ža, O. Gendrėnienė ir J. žibu- 
riene. Po $1:. S. Raubienė, O. 
Novočič, J. Dilius, P. Boika, A. 
Žukas ir P. Nemura. Viso su
aukauta $52.50.

Nupirkta berniukams darpa- 
nų už $35.75, o mergaitėms už 
$20.78. Viso nupirkta už 
$56.53. Nedateklius pas komi
siją buvo $4.03, kas nutarta iš 
iždo atlyginti.

Pundelių aukavo sekamos 
draugės: Radzevičienė, Jenuš- 
kevičienė, Andriušiūnienė, Ro
mandienė, E. Stripeikienė, Sai- 
monienė, Konapeckienė, Ma-

čionienė ir Račkaitienė.
Visi šie dalykėliai kartu su 

kitomis drapanomis, viso 14 di
delių Ibaksų, pasiųsta į New 
Yorką ir gali būti su dešimtuo
ju© siuntiniu jau išsiųsta Lie
tuvon.

Ohio Lietuvių Konferencija
Nutarta šaukti Ohio Lietuvių 

Konf., kuri įvyks kovo 3-čią d., 
White'* Eagle Svetainėje, 8315 
Kosciuszko Ave., Cleveland, O. 
Pradžia 10 vai. ryte. Konf. už
sibaigus vakare' turėsime pra
kalbas su koncertine programa. 
Kalbėtoją nutarta kviesti drg.
K. Petrikienę, o jai atsisakius 
— kviesti D. M. šolomską. 
Koncertinei programai kviesti
L. Moterų Chorą ir vietinius 
mūsų solistus.

Kaip matoma, vėl turėsime 
gražų pažmonį. Geistina būtų, 
kad kuodaugiausia delegatų su
važiuotų į Konf. iš visų Ohio 
valstijos miestelių, o taip ir tu
rėtų būti, nes Lietuvos klausi
mas, jos dabartinė padėtis ir

Vakarienė ir Aukos Lietuvai
ALDLD 20 kuopos kūčių 

vakarienė įvyko gruodžio 24 
d. Vakarienės suruošime pasi
darbavo M. Bekerienė, A. Že
maitienė ir P. Jasilionienė. 
Prie bufeto padirbėjo J. Ki- 
reilis ir Jasilionis. Vakarienės 
metu J. Vaicekauskas prisi
minė reikalą paremti Lietuvos 
žmones ir tam tikslui buvo su
dėta $26.85. J. Vaicekauskas 
aukojo $2.

Po $1: S.' Vaineikis, P. Gri
nius, A. Klimas, H. Vėžienfi, 
I. Liužinas, M. Liužinienė, J. 
B. Kesteinis, J. žemaitis, P. 
Mainionis, K. Staniulis, A.
Pagiegala, A. žolynas, S. Opa- 
lach, John Supka, V. Kamins
kienė, M. Bekerienė, A. Že
maitienė ir M. Kazlauskienė.

Po 50c: M. Petruskey, J, 
Mašanauskas, B. ZmitraitČ, E. 
Slesser, G. Slesser, A. Zmitra, 
V. Zmitraitė, A. Kapičauskai- 
tė, V.’ Kapičauskienė, A. Bar- 
dzevičienė, I. Vėžis, J. Skre- 
bis ir A. Kireilienė.

P. Skrebis 25c ir J. Misevi
čius 10c. Pinigai įteikti Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komi
teto iždininkui 1. Liužinui.

šioje vakarienėje daugelis 
narių pasimokėjo duokles už 
1946 metus. Pereitame kuopos 
susirinkime perstatyti du nau
ji nariai: Al. Dūda ir John 
Machis (įrašė M. Bekerienė ir 
S. Jasilionis). Viso jau pasiųs
ta į centrą duoklės už 31 narį. 
Tai jau graži pradžia darbo 
su naujais metais. Reikia ti
kėtis, kad ir kiti nariai neat
siliks su duoklių mokėjimu. 
Juo greičiau, tuo geriau! Cen
tro vedami darbai reikalauja 
pinigų. 7 J.
jos ateitis mums visiems turė
tų būti kuoarčiausia prie šir
dies. J. Žebrys,

L. P. T. Kom. pirm.

j GREEN STAR BAR & GRILL 
i LIETUVIŠKAS KABARETAS

Namų Savininkai!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

’ Senus Namus Apdarome šingeliais 
Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753
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S taiga buvęs bernas stabtelėją. Maža, 
slapta, tik jam vienam žinoma mintis 

lašnoja Jyg paleistas paukštis. Bet 
: vienas* o troba didelė, virtuvė, 
. Reikia dar vienos rankos. Bus

ir kam lovą pakloti ir geru žodžiu apsi
keisti ...

Moters reikia, — sprendžia Vaivada. 
—• Darbščios rankos i^ nepiktos širdies...

Ir jis paeina takeliu pro lauko galą, 
mezga savo rytdienos dieną toliau. Aga
po Stasė visai nebloga. Merga dikta, pla- 

O kaip šypsosi, — tai, rodos, visą 
tave apipainioja, kojoms tvirtumą ati-

Simanas ptsargiai pasižiūri per tenis
us laukus į Agapo sodybą. Ten ji... 

:in ką Stasę dabar veikią. Tikriausiai 
res melžia, o paskui dar pašaro išdės- 

s, indus mazgos... Greit sukasi mer-

Ir dabar pasigirdo žingsniai. Girgž
dėjo vežimas ir takšėjo arklio kanopos. 
Vieškeliu prie sandėlio kažkas važiavo., 
Iš tamsos išniro dvi poros arklių, su- 
spinkso papiroso žarija. Atvykėliai pasu
ko į duris. .

Vaivados širdis smarkiai sustuksėjb, 
o paskui kažkaip nuščiuvo; jis išplėšto
mis akimis žiūrėjo į atvykusius, prisi
spaudęs prie sandėlio sienos.

Pasigirdo balsas. Jį Simanas pažino. 
Tai buvo sargas Ignotas.

— Rakto aš neturiu. Bet galima bus 
atplėšti ir taip. v

Iššoko trys vyrai. Vienas^ jų auliniuo
se batuose, su striuku švarku, išpūsta 
krūtine ir permestu automatu atrodė ti
kru milžinu, nes visa galva buvo didesnis 
už kitus.

— Greit! — pasakė jis. — Atsemti į 
maišus, o kas liks uždegti. Šieno čia yra?

—Pusė vieno galo tik šienas—pasisku
bino Ignotas. — Kur ta dalba?
„ Garsiai pokštelėjo užraktas. < Šis 
triukšmas tylioje naktyje smeigė į Sima
no širdį, kaip kažkas smailaus ir skaus
mingo. Jis suprato savo bejėgiškumą.

Šiemetinis javas Simanui nebuvo toks 
pat, kaip jis jį matė metai iš metų. O juk 
ir pats gyvenimas nebuvo toks, kaip pra
ėjusiais. Kai dabar lingavo rugių varpos, 
tai jose jis mate dalį savo širdies ir dalį 
savo kraujo. To niekad Simanas anks
čiau nebuvo pajutęs. Ir Štai ateina žmo
nės, kad sunaikintų tai, ką jis kure, su- 

‘ ‘....................

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

f ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
f Geriausias Alus Brooklyne ,

? PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip 
kites prie maųęs dieną 
ar. naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
ši) šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonus Poplar 4110

NOTARY 
•PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompa n i j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVdrgreen 7-1661



PITTSBURGH, PA.

Scranton, Pfc.
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INDIJOS RINKIMUS LAIMĖ
JO KONGRESO PARTIJA

==SS== •ss==
VOKIEČIŲ TEISMAI SO
VIETINIAME VOKIETI

JOS RUOŽE

- :U' • S "'učj

San Francisco, Calif
New Delhi, Indija. — Į 

naują Indijos seimą išrink
ta apie 5(T tautinio Kongre
so Partijos atstovai, 30 
Mahometonų Sąjungos at- dybė, kurios galva yra so- 
stovų, 6 nepriklausomieji ir cialdemokrat. Rudolf Pried- 
10 kitų partiją narių. —Bet richs. Vokiečiai turi ir savo 
Anglijos karaliaus pavaduo- ’ 
tojas turi galią panaikinti 
nepatinkamus jam to seimo

’ tarimus.

Dresden, Vokietija. — 
Saksonijos proviųcijoj, So
vietų užimtoj Vokietijos da- 
lyj, veikia vokiečių savįval-

PAKARTAS “LORDAS 
HAW-HAW”

teismus su plačia galia. Tie 
teismai, sudaryti iš keturių 
didžiųjų politinių partijų ir 
darbo unijų atstovų, teisia 
net karinius kriminalistus, 
smerkdami juos mirti.

London, saus. 3. — Anglų 
karo teįsmę sprendimu, ta
po, pakartas brooklynietis 
airys William Joyce, kaip 
išdavikas. Jis, pramintas 
“lordu Haw-Haw”, varė na
cių propagandą per Berly
no radiją prieš talkininkus.

15,000 ŽYDŲ AREŠTUO
TA PALESTINOJ

Jeruzalė. — Anglų polici
ja areštavo dar 5,000 žydų, 
tarp kurių jieškojo teroris
tinių Anglijos priešų. Per 
masines kratas paskutinė
mis dienomis anglai suėmė 
viso 15,000 žydų.

Peor
VĖL UŽDEDAMOS KAINU 

LUBOS” VAISIAMS

Washington. — Kainų ad
ministracija vėl įvedė kainų 
nustatymą citriniams vai
siams. Kainų “lubos” jiems 
buvo nuimtos lapkričio 19 
d., ir nuo to laiko vaisių 
kainos labai pabrango, net 
padvigubėjo.

Valgys $250 Pietus
Sausio 22-rą didžiajame 

Waldorf-Astoria, New, Yorke, 
ruošiamas bankietas tikslu su
kelti pinigų Alfred E. Smith 
Memorial ligoninei. Nustatyta 
tikietas po $250 asmeniui, 
$500 porai, už stalą ketu
riems $1,000.
, kvietimai išsiuntinėti tiems, 
kurie, tikimasi, po* tiek Išgali 
pasimokėti. Vienas iš nežino
mų geradarių aukojąs visas 
pietų lėšas — už perkąs viską 
reikalingą bankietui, o kitas 
dovanojęs 109 karatų deiman
tą išleisti bankiete. Skelbiama, 
kad gavėjas, jei nenorės dei
manto, galėsiąs pasirinkti 
$50,000 vertės Victory Boną.

III
Pavyzdingą Puota

Prieš kiek laiko atgal J. 
Shatkau^ šeirda susilaukė sve
čio, t. y., ‘sūnus grįžo iš karo 
laivyno tarnybos, kad jį tinka
mai pasveikinti, susirinko gi
minės ir kaimynai pas J. Shat- 
kus. Buvo jvairių vaišių. Kaz
lauskų sūnus pagriežė armo
nika ir visi svečiai dar dau
giau smagumo įgavo.

Po vaišių buvo prisiminta 
apie Lietuvos našlaičius ir jų 
pergyventas kančias. Onutė 
Shatkienė prisiminė, kad turė
tume pasiųsti dovanėlių, varde 
susirinkusių. Vietoje sudėta $7 
ir C. M. Kazlauskai dar pri
dėjo $5, tai viso minėtoje su
eigoje sudėta $12 dėl Lietuvos 
našlaičių nupirkimui dovanų. 
Pinigai pasiųsti į Vilnį, kad 
priduotų Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui.

Darbas atliktas puikus, ir' 
kitų kolonijų lietuviai tai turė
tų padaryti.

šiuomi noriu išreikšti padė
ką Shatkams už rūpestingumą 
ir aukotojams už dovanas .

Jaunajam Shatkui, kuris 
grįžo užbaigęs jūreivo parei
gas, linkiu geriausio pasiseki
mo ir laimės civiliame gyveni
me.

Dalyve.

LAISVĖS
BANKIETAS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas *
Įvyks Sekmadienį

Sausio-January 27-tą
( '. •

Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Prasidės 6;30 Valanda Vakaro

BILIETAS $2.50 AS MEN UI UI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.

PO BAN KIETO ŠOKIAI

A. PAVD1S ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

DR. MILTON MUNZER 
Persikėlė į Naują Vietą 
Visi pacijantai yra prašomi įsitėmyti 

naują antrašą:
MILTON' MUNZER, M.D.

11O1 BUSHWICK AVĖ.
near Woodbipe §t, 

BROOKLYN ?1, N. Y- 
XJRS: 1-2 P. M. 6-8 P. M.

GLENMORE 2-8087

.■■V .!> ir?v.

jūs tikras, meiluti, kad Įstatymas reikalauja 30“Ar
dienų laikotarpio atsivędinimui.”

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
V. ... __ .. ... .. Į - - ■ i-1 -y — . ■ • .1. .-ŲI.I ,-r--

HELP WANTED—FEMALE
reikalingos moterys

• 4^ N ■ ’ ■ * * / ~ t" -

Darbininkai Laimėjo
San Francisco duonkepiai ir 

didžiųjų kepyklų duonos išve- 
žiotojai laimėjo algų pakėli
mą. Streikas tęsėsi 42 dienas. 
Darbdaviai nesiskaitė su dar
bininkais. Jie norėjo sulaužyti, 
streiką, bet tas jiems nepavy
ko. Laike streiko duonos buvo 
stoka. Tik mažos kepyklos ke
pė. Bet solidariškumas darbi
ninkų privertė darbdavius pa
siduoti. Streikas pasibaigė 23 
d. gruodžio su darbininkų lai
mėjimu.

ALAMEDA, CĄLIF.

23 Naciai Dirba Laivyno 
Darbuose

Amerikos Darbo Federaci
jos biznio agentas John P. Pe- 
regoy, General Labor Local 
304, kaltina, kad vokiečiai ka
ro kaliniai dirba laivyne. Jis 
sako, kad unijoj yra 50 sugrį
žusių karo veteranų, kurie ne
gali gauti darbo, o naciam lei
džia dirbti atsakomingus dar
bus. Lokalas pasiuntė protestą 
per savo uniją, kad tą dalyką 
ištirtų.

Lietuvių Veikla
San Francisco-Oklando pa

žangiųjų lietuvių organizaci
jos surengė balių ir “baby 
shower” dėl Lietuvos vaikučių. 
Parengimas buvo sėkmingas. 
Nors tą dieną buvo smarkus 
lietus, bet nesulaikė rėmėjų 
nuo atsilankymo. Sunešta 
daug gražių drabužėlių. Nuo 
parengimo pelno liko $182.96. 
Priduota $23 aukų nupirkimui 
drabužėlių. Čia vardų neminė
siu, nes daug vietos užimtų. 
Organizacijos dėkingos visiem 
už rėmimą šio prakilnaus dar
bo.

Laisves Naujam Namui Šerai
Draugas A. Shultz (Šatas), 

gabus veikėjas, visuomet mo
ka pasidarbuoti svarbiam tiks
lui. Jis pardavė Šerų dėl Lais-< 
ves naujo namo už $1,025. Tai, 
graži pradžia dėl Laisvės nau
jo namo iš šios mažos vakarų 
kolonijos.

Drg. Shultz ne tik veikia 
lietuvių tarpe. Jis dalyvauja 
ir tarptautiniame veikime.

Daug Lietaus
Pas mus šiuo . tarpu tiek 

daug prilijo, kad net dauge
lis kelių uždaryta. Taip lyja, 
rodosi, kad dangus atsivėrė. 
Sakoma, kad per 55 metus ne
buvę tiek daug lietaus, kaip 
dabar. Rytus sniegas užpustė. 
Vakaruose lietus, kurį čia va
dina “liquid sunshine.”

K. M.

Buy More Bonds

Egzainųiuojąin Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Rengkimės prie SLA 
Balsavimų

SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijos jau pasibaigė. Da
bar SLA nariai privalo rengtis 
prie Pildomos Tarybos balsa
vimų.

Tarp kitų, į Pildomąją Ta
rybą kandidatuoja ir ponas 
Dargis. Taigi, čia noriu SLA 
nariams nurodyti, dėl ko ne
reikia jo rinkti į tą vietą. Jis 
yra radio pusvalandžio vedė
jas. Jis visaip garsinasi lietu
vių vardu, o tai svarbiausia 
daro dėl dolerio; jis’yra dole
rių gaudytojas. Mes gerai ži
nome, kad p. Dargis nepri
klauso nei prie vieno didžiojo 
lietuviško kliubo ir jis nežino 
ir negali* žinoti, kas ten vei
kiama. Bet sukdamasis tarp 
Pittsburgh© politikierių sakosi, 
kad esąs lietuviškų kliubų va
das. Tokie jo” pasigyrimai tę
sėsi per pereitus kelerius me
tus, kada p. Dargis sėdėjo pas 
poną J. J. Justin’ą, kaipo pas 
demokratų šulą. lįer savo ra
dio pusvalandį Dargis garbino 
Justin’ą, kaipo Demokratų 
Partijos vadą, ir pats Dargis 
save neužmiršo pasivadinti de
mokratų veikėju; tikrenybėje, 
buvo ir pasilieka republikonu. 
Buvo tik demokratinę kaukę 
užsidėjęs, ant savo veido. Bet 
tą demokratinę kaukę nuo sa
vęs ir nuo p. Daugio nuėmė 
pats J. J. Justin savo prakal
boj, St. Vincent mokyklos sa
lėj, Esplen, spalių 14, 1945, 
kalbėdamas už republik-onus

JUSTIN M.

BVYAUSKAS
. C7. \ .

MATTHEW A.

BVYAUSKAS
Laidoluviij Direktoriai

SIUVAMU MAŠINŲ
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
BrooĮdyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. 4.
TĘL. MARKET 2-5172

-4

■ MATEI ŠAS SIMONAM<:11 S j
gdažiaį įrengta SUSIĖJIMAMS vieta

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 

, liomis. atdaras nuo 
1 valandos ' dieną 
iki vėlai. >

426 SCI. 5th STREET BROOKLYN, N.~Y. 
ęįlogąs nuo Hewes St. eleveite^o stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Ic^a^

Įlo/

h

į miesto majorus. Tai matote, 
kokis demokratas buvo ponas 
Daugis ir jo garbinamas poli
tikierius Justin.

Visi Pittsburgh© lietuviai ži
no, kad p. Dargis buvo “de
puty” laike streiko. Visi žino, 
kad Dargis nepriklauso prie 
lietuvių didžiųjų kliubų, Visi 
dabar žino, kad dėl biznio jis 
dangstėsi demokratu, o tikre
nybėj buvo republikonąs. Reiš
kia, pas poną Dargį nėra tei
singumo.

McKees Rocks Pilietis.

Netekom Draugo Domininko 
Proleikos

Gruodžio 3 d., po sunkios 
ir ilgos ligos, mirė draugas D. 
Proleika.

Tai buvo uolus rėmėjas" dar
bininkiško judėjimo ir geras 
kovotojas už geresnę ir lai
mingesnę ateitį visiems.

Velionis Domininkas dau
giausiai darbavosi Liet. Lit. 
Draugijos 39 kp., būdamas jos 
Organizatorium per kelis pa
staruosius metus. Organizato
rium būdamas ir numirė. 
Apart to, jis buvo ir tos kuo
pos korespondentas per dau
gelį metų. Parašė nemažai ži
nučių apie draugijos ręikąlus 
į dienraštį Laisvę, kurią jis la
bai mėgo skaityti. Būdamas 
jau kritiškoj padėtyj, jos ne
apleido neperskaitęs.

Velionis Domininkas paėjo 
iš Lazdijų apskričio, Stąide- 
rių kaimo. 1904 m. buvo pą- 
imtas į caro kariuomenę ir ten 
tarnaudamas jau susipažino su 
visokiom skriaudom, ir jieško
jo būdų, kaip jas prašalinti.

1910 m. atvažiavo į šią ša
lį, kur tuojaus įstojo į darbi
ninkišką judėjimą ir jame vei
kė tol,- kol nutrūko z gyvybės 
siūlas.

Velionis Domininkas paliko 
dideliame nuliūdime savo mo
terį Jūozapiną, su kuria vedė 
gražų ir pavyzdingą gyveni
mą, užaugindamas keturias 
dukteris. Keidę, Adelę, Jose
phine ir Eleanorą. Visos jau 
vedusios. Taip pat susilaukė ir 
keturių anūkų, kurių tarpe 
randasi ir Frances Fabijonukė, 
gera kovotoja už darbo kla
sės reikalus.

Velionis D. Prplęika pąliko 
nuliūdime savo vieną seserj 
Amerikoj Agnęs Yakulęvich, 
Connecticut valstijoj, ir seserį 
Oną Lietuvoje.

Domininkas, kaipo laisvas 
žmogus, buvo ląį$v^i ir palai
dotas Abington Hills kapinė
se, 6 dieną gruodžio, 2-rą vai. 
po pietų. Gražus būrys drau
gų ir draugių, jam atidavė pas

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRĄUDOS PROGRAMA

VANAGUOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

OPEREITORKOS PRIE 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

SENIAI ĮSTEIGTA ĮSTAIGA 
52 Savaitės į Metus 

GERA ALGA 
V AKACIJOS IR ŠVENTĖS 

SU ALGA

NITEKRAFT CORP 
451 SOUTH JEFFERSON STREET 

ORANGE, N. J.

kutinį patarnavimą, palydėda
mi į kapus, o draugas I. Kle- 
vinskas pasakė atsisveikinimo 
prakalbą.

Ilsėkis, drauge, amžinai. Tu 
nesuklupai kelionėj, dirbda
mas dėl šviesesnio rytojaus, o 
mes, likusieji, prisižadam tęs
ti toliau tavo prakilnų darbą.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Tautiško Narpo Draugo
vės metinis susirinkimas nukeltas i 
January 8. LLt) 6 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 7 d; įvyks Liet. Tautiš
ko Namo kambariuose, 8 Vine 
— Geo. Shimaitis. (3-4)

St.

su-

CLEVELAND, OHIO
- ALDLD 190 kp. nariai, — šiuomi
pranešame, kad kuopos susirinkimai 
pėrkeltf į kitą dieną ir naują vietą, 
įvyks sausio 11 d., 7 vai. vak. Pas 
dd. Yocius, 536 E. 123rd St., netoli 
St. Clair. Tad dalyvaukite anksti, 
nes apart susirinkimo bus ir vaišės. 
Tąd prie progos, linkiu visiems na
riams laimingų ir linksmų naujų 
metų, tą patį vėlinu ir mūsų spau
dai — Vilniai ir Laisvei. — P. Ne- 
mųra. (3-4)

BINGHAMTON? N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyr.
sirinkimas įvyks sausio 6 d. Liet, 
salėje, 315 Clinton Št., 2 vai. dieną. 
Vįsos draugės kviečiamos dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
atlikti. Nepamirškime ir naujų n&- 
rių atsivesti prirašyti į Moterų Sky
rių. — O. Girnienė. (3-4)

nash/a, n? h.
ALDLD 42 kp. ir LDS'128 kp. ir 

Liet. Pagalbos Kom. susirinkimas 
įvyks sausio 5 d., 7:30 v. v. Liėt Sa
lėję, 34 High St. Kviečiame visus da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Tklpgi nepamirškite 
ir duokles pasimokėti, atsivesįkite ir 
nauji^ narių. — V, Vitkauskas. (3-4)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 6 d., 12 vai. dieną, 62 Lafay
ette St. Visi nariai malonėki te da
lyvauti, nes turime aptarti svarbių 
dalykų. Taipgi buš rihkimas kuopos 
Valdybos' 1946 metams ir rinkimas 
delegatų į Apskričio 
kuri įvyks sausio 13
— J. Binlba.

konferenciją, 
d. • Brooklyne.

(3-4)

(9)

FINIŠE RKQS 
IR RANKŲ SIUVĖJOS

PRIE GERESNIŲ SUKNELIŲ
LA RUE DRESSES 

550 — 7TH AVE.

MERGINOS, 
EGZAMINUOTOJOS 

LENGVAS DARBAS. NUOLAT. 
GERA ALGA. PAKĖLIMAI 

KARO FABRICS
142 W. 24th St., N. Y. C.

.---------------------------------------------- -----------
MERGINOS 

Lengvas fabriko darbas dtiūlerių isdlrbimo 
fabrike. •

MOUNTFORD MFG. CO.
481 WASHINGTON ST.. NEWARK, N. J. 

TREČIOS LUBOS.
(«)

MOTERYS
PRIE LENGVŲ ELEKTRINIŲ 

STALŲ SUSTATOMO 
IR PRIE MAŽŲ MAŠINŲ 

PRADŽIAI 55c Į VALANDĄ 
PERIODINIAI PRIEDAI UŽ 

pasižymėjimus 
PATENKINANČIOS (DARBO 

SĄLYGOS 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
AMERICAN RADIQ 

hardware CO.
152 S. MACQUDSTQN PARKWAY 

‘ MOUNT VERNON, Y. ’. 
(N. Y. Central Station)

Iii
MERGINOS 

IR JAUNOS MOTERYS 
REIKALINGOS 

GERAI APMOKAMAM DARBUI 
NUO KAVALKŲ 

FULPĘR POTTERY CO. 
Nęw York Avenue 
TRĘNTON, N. J.

VALYTOJOS, Ofisinlų Namų. Nuolat $86 
Kreipkite* tarp 4 ir G P-M. 

INGE, 59 Pine SU. New York City

_________________________________________
MERGINOS

Patyrusios prie koja minamų presų, lengvas 
sustatymo darbas; arti prie transportacljoB.

ULANET CO., 88 BAST KINNEY STBBBT.
NEWARK, N. J. MARKET 2-487$.

(«)

New Yorko valstijos gu
bernatorius republikonąs 
Dęwey siūlę numiišt taksus, 
daugiausia stambių biznių 
naudai-
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Do-Re-Mi
Buvo Klaida

ko-

Ave.,

Bieliausko

HAYWORTH

žiemos

raštines

Edward W. Židžiūnas

Darbininkų Susi-

I WOODHAVEN

'Pj!

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

Mūs pačių Edwardas W. ži
džiūnas, EM3/c, nuo laivo Og
lala, rašo:

Komunistų Parti- 
Kliubas
Pagalbos Teikimo

gai 
lių 
kė.

su išsiski- 
susitiki- 

butas- 
per maži.

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Vagys atplėšę saugiąją šėpą 
Gertner restaurane, 168 Fifth 
Ave., New Yorke, ir išnešę 
$2,500. ,

sweet innocent,” kaip

K Koplyčias suteikiam nemokamai 
» visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499

ryto; antradie- 
, 8 vai. vakare 

penktadienį, sausio 11, 8

ZZA RESTAURANT

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy A ves.)

B’KLYN, N. Y.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. /

TEL. EVERGREEN 8-9770

į<i>i hįiBUii r.V iiiiiii

CHARLES 
v 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gasiunas 
nuomonės: 

atsa- 
Kas dalyti?” klausia-

(Shalinskas)

Funeral Home
i 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway

Laisvė—Liberty, IJthuahian Daily ■ ..Vi.V.IHniė h, h.tĮį1,,. .h K. ■ v Į-

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Valandos: j tlXre 

Penktadieniais Uždaryta

<r

=55 mw

Jį-.S,

ir laikrodėlių.

Jules, Jurgensen.

a.

Ačiū VisiemsR. Mizaros Pasakyta Kalba 
Elsie Gasiūnienę Laidojant

< “Gal ne visi čia susirinkę 
buvo mirusios Elsės artimi as
meniški draugai, bet tai ir nė
ra svarbu : jie buvo jos idėjos 
draugai. Mūsų judėjimas, mat, 
yra sukirptas iš tokios drobės, 
kad jis yra labai jautrus; bet 
vienas siūlelis, be laiko išsi
traukęs, didžiai supurto visą 
audeklą, sudrebindamas jį.

“Netenka sakyti, kad neti
kėta Elsės mirtis supurtė kiek
vieną mūsų jautraus judėjimo 
narį.

“Mes žinome tą tiesą: kiek
vienas, kuris gimė, —- turės 
mirti. Nei jūros ašarų, nei kal
nai dejavimų nieko mirusio 
neprikėlė ir neprikels. Pasau
lyj nieko nėra amžino: pati 
mūsų žemė-maitintojėlė nėra 
amžina; mūsų šildytoja ir gy
vybės įkvėpėja — saulė, anks
čiau ar vėliau sušals, numirs, 
pasikeisdama į kitokį elemen
tą. Kiekvienas mirsime, — ne
tenka nei sakyti.

“Bet jeigu Elsės Gasiunie- 
nės mirtis mus taip sukrėtė, 
tai vyriausiai dėl to, kad jos 
mirtis tokia buvo staigi ir ne
tikėta.

“Seniai čia Elsė dalyvavo 
Antrąjame Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime, Pittsbur- 
ghe, kur ji susiėjo su savo tė
veliais ir draugais; kur ji buvo 
tokia linksma, laksti, daug dir
bo ir džiaugėsi Suvažiavimo 
pasisekimu!

“Sugrįžusi Brooklynan, ji 
stojo darban, — LDS raštinėj 
—ir viltingai laukė
švenčių, naujų meti?, nes su 
naujais metais LDS 
tarnautojoms prasideda tikra
sis darbymetis: jos turi pa
ruošti valstijoms raportus!...

“Ir štai, šitų lūkesčių ir pa
siruošimų sūkuryje, ji susirgo, 
kaip mes sakome, šalčiu, — 
visai, rodosi, paprastas atsili
kimas žmogaus gyenime. Ta
čiau, kaip audra jauną, gražų 
medelį, arba darželyj gėlę, 
taip negailestingoji mirtis mū
sų draugę Elsę Gasiūnienę, 
ėmė ir parbloškė, — parbloš
kė susyk, beveik neleisdama 
jai nei atsidusti. . .

“Daug mes jau esame čia 
laidoję savo draugų ir drau
giu, tačiau Elsės laidotuvės 
skinasi nuo daugelio kitų mū
sų mirusiųjų tuomi, kad velio
nė gimė ne Alytaus, Marijam
polės, Šiaulių, Ukmergės ar 
Telšių apskrityje, bet ji gimė 
Amerikoje, — Pittsburghe. Ji 
buvo narė pirmosios čia gimu
sios Amerikos lietuvių gent- 
kartės. Ji buvo pavyzdinga 
amerikietė lietuvaitė daugeliu 
atžvilgių: Mylėdama savo tė
velius, kurie yra pažangūs 
žmonės, ji nuo pat savo jaunų 
dienų dalyvavo lietuviškame 
pažangiajame judėjime. Jame 
išsiauklėjo ir sutapo su tuo ju
dėjimu.

Asmeniškai pažinau velionę 
per keliolika metų. Būdama 
gabi muzikė, ji buvo bepradė
jusį savo karjerą statyti ame
rikoniškame teatre, muzikos

augusiems, bet juo labiau jau
nimui, čia gimusiems amerikie
čiams lietuviams.

“Per ilgoką laiką Elsė buvo 
narė Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto ir daug prisidė
jo prie teikimo karo išvargin
tai Tarybų Lietuvos liaudžiai 
pagalbos. 

%
“Suėmus viską į krūvą, El

sė Gasiūnienė tarytum sakyte 
sako ypačiai Amerikos lietu
vių jaunimui: mylėkite savo 
kraštą, kovodami už jo liau
dies reikalus; mylėkit ir gerb
kit savo tėvelius ir savo tėvų 
kraštą, Tarybų Lietuvą; nepa
mirškite lietuviškos kalbos ir 
palaikykite lietuvišką spaudą 
ir organizacijas, nes viskas tas 
yra jūsų ir bus jūsų!. . .

“Už trumpučio laiko Elsės 
palaikai, kaip minėjau, pavirs 
į pelenus ir dūmus. Tūkstan
čiai ir tūkstančiai žmonių šito
je krematorijoje yra palaido
ti — visokių žmonių : turtingi? 
ir biednų, vargšų “mokytų” ir 
“paprastų.” Tik neperseniai 
čia buvo sudeginti palaikai 
paties stambiausio 
finansininko, J. P.

“Krematžyvimasis

Visiems tiems draugams ir 
prieteliams, kurie kuo nors 
prisidėjo prie paskutinio pa
tarnavimo netikėtai mirusiai 
Elsei Gasiunienei-Norkiutei ir 
išreiškė mums simpatiją šioj 
liūdesio valandoj, tariame šir
dingai ačiū.

Ačiū dd. E. Mizarienei, D. 
M. šolomskųi ir R. Mizarai už 
gražias atsisveikinimo prąkal- 
bėles.

Ačiū draugijoms ir pavie
niams, kurie papuošė puikio
mis gėlėmis laidotuvių vietą.

Ačiū LDS Centro darbinin
kėms Onai Yakštienei ir Bi- 
rutai Kalakauskaitei už žy
mią pagalbą laidotuvių metu.

Ačiū laidotuvių direktoriui 
Bieliauskui juž gražų patar
navimą.

Ačiū ir tiems, kurie prisiun
tė simpatijos ir suraminimo 
laiškelius ar kurie žodžiu ta
tai padarė.

Pasiliekame nuliūdime Jos:
Vyras Jonas Gasiunas, 
Tėvai Petras ir Agota 
Norkai,
Brolis ir Brolienė
Arturas ir Olga Norkai.

Elsie Gasiūnienę Gražiai 
Išlydėjom Amžinai Ilsėtis

■T...
pasaulyj, — panašiai, kaip jo
sios brolis. Bet vėliau savo pa- 
simojima pakeitė. Ištekėjusi 
už Jono Gasiūno, ji visa siela 
stojo darbininkiškan judėji- 
man > dalyvavo choruose, buvo 
narė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos. Ji įstojo į 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partiją ir joje veikė, kiek tik 
galėjo.

“Draugė Gasiūnienė supra
to, kad sąmoningas, susipra
tęs darbininkas ar darbinin
kė privalo visapusiai organi
zuotai veikti, jei nori ryškiau 
prisidėti prie šviesesnio ryto
jaus liaudžiai iškovojimo.

“šis Elsės Gasiūnienės, kai- 
pirmosios amerikiečių lie- 
ų čia gimusios kartos na- 

5s. darbas, dėl to, yra labai 
ir aukštai statomas 

d žiu ne tik mums, su-

Amerikos 
Morgano.

daugelio 
žmonių skaitomas patsai prak
tiškiausias laidojimosi būdas. 
Tai nėra, tačiau, naujas bū
das. Mūsų prosenoliai Lietuvo
je per tūkstančius metų savo 
brangiuosius, jiems mirus, de
gindavo. Panašiai darė ir tebe
daro ir eilė kitų tautų.

“Taigi, meskime paskutinį 
žvilgsnį į karstą, kuris neuž
ilgo iš čia išnyks. Tarkime El
sei Gasiūnienei paskutinį atsi
sveikinimo žodį: Amžina at
mintis tau, brangi mūsų jau
na drauge, be laiko mus pali
kusi! Pasilikę, mes dirbsime 
tąjį visuomeninį darbą, kurį 
tu dirbai, sielosimės tais siel
vartais, kuriais tu sielojais!, 
džiaugsimės tais džiaugsmais, 
kuriais tu džiaugeisi. Giliai įsi
tikinę, kad pasaulis bus gra
žesnis, jei ne mums, tai liku
siesiems; įsitikinę, kad moks
las ir geresnės gyvenimo sąly
gos sulaikys nelabąją mirtį nuo 
išplėšimo iš mūsų tarpo tokių 
jaunu gyvybių, kokia buvo ta
vo. .

Laisviečius Sveikino su 
Naujais Metais

lietuvis Svarbiose 
Pareigose

Nuo veterano darbininko, 
goriausiems draugams, su ko
kiais esu turėjęs smagumo 
dirbti. Linkiu jums visiems la
bai linksmų Kalėdų ir džiaugs
mingų Naujų Metų! Linkiu 
pasimatymo su jumis visais ar
timoje ateityje.

Advokatas ir mokesčių ap- 
skaičiuotojas (tax-accountant) 
—S. P. Zubavičius, (Stanley 
P. Zubawicz), nuo 1946 metų 
pradžios užima Mokesčių De- 
partmento, American Airlines, 
Ine., direktoriaus pareigas.

Šis jaunas profesionalas, yra 
baigęs Fordham Universitetą, 
Fordham Teisių fakultetą, ir 
šį birželio mėn. baigs New 
'Yorko Universitete — Gradu
ate School of Business.

Eddie.
Edis pirm išėjimo liuosno- 

riu karinėn tarnybon laivyne 
dirbo Laisvės spaustuvėj. Ve
teranas darbininkas sugrįš ve
teranu kariškiu pirm sulauki
mo 20-tų amžiaus metų.

Gražiai, bet liūdnai užbai- 
gėm 1945-sius metus, kadangi 
tų metų paskutinės dienos 2- 
rą valandą turėjome išlydėti 
veiklią ir jauną draugę Elsie 
(Elzbietą) Gasiūnienę ilsėtis 
visiems laikams. Ne vienam 
gaili ašara nuriedėjo veidu. 
Netekom nuoširdžios ir gabios 
talkininkės darbams. Neteko
me malonios draugės, norėju
sios visiems tik gero linkėti, 
apie visus draugiškai atsiliep
ti
jos gedėjo jaunieji draugai.

Atrodė, jog net pati gamta 
liūdėjo: tyliai paniurus, lietu
mi rasojo žemę. Tačiau paly
dovų buvo daug,
šermeninė ir Fresh Pond kre- 
matorijos gyvųjų 
Kiančiais paskutinio 
mo kryžkelės erdvus 
koplyčia pasidarė
Šermenyse ir laidotuvėse lan
kėsi grupės draugų iš Great 
Neck ir iš New Jersey.

Išleidžiant iš Bieliausko šer
meninės gražią kalbą pasakė 
Eva Mizarienė apie Elsę, kai
po mūs jaunesnės, amerikie
tiškos gentkartės lietuvaitę 
pažangiųjų lietuvių eilėse. Do
mininkas M. šolomskas kal
bėjo apie Elsės asmeniškai pa
vyzdingą ir visuomeniškai 
naudingą gyvenimą. Kremato- 
rijoj Rojus Mizara pareiškė 
jai pagarbą rašyta kalba, ku
ri telpa veik ištisai atskiroje 
vietoje.

Atsisveikinę, palikome Elsę 
krematorijoj dūmais keliauti 
po platų, kasdien vis daugiau 
laisvėjantį pasaulį iki krista-, 
liniuose lietaus lašeliuose ar 
baltose snaigėse vėl sugrįš že
mėn. Ar tą laidojimosi būdą 
būtų pati Elsie pasirinkus, 
mums nežinoma. Per greitai, 
netikėtai jinai mus apleido, 
kad išgirsti jos nuomonę. Jai 
mirus, jos vyras- 
klausė jos tėvų 
“Nežinome, kas daryti, 
kė jie. “!
si Gasiunas pas draugus. Tur
būt didžiuma draugų pagei
davome šio būdo. Ta pačia 
diena toje krematorijoje to
kiam pat laidojimui pirm El
sės buvę keturi kiti, po jos ti
kėtasi kitų dešimties, kaip sa
kė įstaigos darbininkai.

šermeninėj Elsie ilsėjosi t lyg 
gėlyne. Gėlėmis pareiškė j El
sei atsisveikinimą ir šeimą/ už
uojautą:

Aido Choras
Amerikos 

jos Lietuvių
Lietuvai 

Komitetas
Lietuvių, 

vienijimo Centras

LDS Seserys (Sorority)
LDS 50 kuopos valdyba
Anne Yakštienė ir Beatrice 

Kalakauskaitė, Elsės san dar
bininkės LDS Centre

Laisvės darbininkai
Gyventojai 306 Union 

kur -Elsie gyveno
Pittsburgho veikėjų 8 šei

mos: Mažuknai, Sliekai, Kar- 
sokai, Kairiai, Miliauskai, Im- 
brosai, Lekavičiai, Mažeikai

D. M. šolomskų šeima
J. S. Bimbai
J. Siurba
Peter Rogers.
Taipgi buvo žavingos gėlės 

nuo šeimos: tėvų, Agotos ir 
Petro Norkų; brolio ir brolie
nės Artūro ir Olgos Norkų ; 
vyro, Jono Gasiuno.

Motina iš Pittsburgho iri 
brolis iš Kalifornijos spėjo 
lėktuvu atvykti į šermenis dar 
sekmadienio prievakarį. Tė
vas, patsai ligoje būdamas, iš-’ 
girdęs apie netekimą dukros,' 
nepajėgė atvykti. Motina su 
Artūru išvyko atgal tą patį va
karą po laidotuvių — lėktuvas 
buvo tik tam vakarui arba bū
tų turėję laukti daugiau sa
vaitės.

Elsie mirė gruodžio 28-tos 
ankstų rytą, vos sulaukus 39 
metų, po sirginėjimo per apie 
mėnesį laiko, kaip mums at
rodė, šalčiu. Kartais gydytoją 
prisišaukdavo į namus, kitkart 
nuvažiuodavo pas gydytoją. Iš 
lovos tankiai po biskelį pakil
davo. Tik 27-tą liga pavojin- 

suėmė jos širdį ir už ke- 
valandų galutinai parbloš-

Garbingai Atleista
Kažkaip supuolamai Elsės 

laidotuvių rytą atėjo jai iš 
New Yorko miesto Civilinių 
Apsigynimo Liuosnorių Rašti
nės atestatas, kuriame (virš 
majoro LaGųardijos ir kitų 
viršininkų parašais) sakoma:

“Šis liudija, jog Elsie Ga
siunas, karui tarnybos liuosno- 
rė, yra Garbingai Atleista. . . 
Šis liūdymas išduotas pripa
žįstant jūsų pasišventusią ir 
žymią tarnybą jūsų kraštui ir 
miestui laike II Pasaulinio 
Karo.”

Garbingai atleista... Vis
kame garbingai užbaigusi dar
bą, miela Elsie, ilsėkis ramiai 
po ankstybo saulėleidžio!

D-ė.

Adv. S. P. Zubavičius dėl 
labai svhrbių pareigų Ameri
can Airlines, Ine., uždaro sa
vo ofisą 70 Pine St., New Yor
ke. Lietuviams mielai patar
naus mokesčių (tax) reikaluo
se, savo namų ofise: 111 Ains- 
lie St., Brooklyn, N. Y.

Tenka nuoširdžiai palinkėti 
geriausio pasisekimo adv. S. 
P. Zubavičiui, sėkmingai at
siekusiam taip aukštas parei
gas amerikiečių įstaigoje.

Mūsų dienraščio ilgamečiai 
bendradarbiai, skaitytojai ir 
rėmėjai rašo:

Visam Laisvės personalui, 
vajininkam, bendradarbiam ir 
skaitytojam linkime linksmų ir 
ištvermingai laimingų Naujų 
Metų!

V. ir E. Stankevičiai,
111 S. .Pappleton St.,
Baltimore 1, Md. •

Laisvės štabui linkiu geriau
sios sveikatos, laimės ir visko, 
ko reikia padaryti Naujuosius 
Metus linksmais.

P. Gutauskas,
Toronto, Canada.

Vienas iš 12-kos Gauna 
Sėdynę Vykti Floridon

Pennsylvania stotis, iš kur 
išsiunčiami traukiniai į Mia
mi, Floridą, kas dieną gau
nanti 25,000 pašaukimų tele
fonu ir asmeniškų paklausimų 
tikietų traukiniams į Miami. 
Bet parduodamų sėdynių esą 
tik 2,000 per dieną. Pasekmė 
— beveik vienas iš dvylikos 
teranda progą važiuoti.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,' kitokių grupių ir pavieni^.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
iąs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
eidaujama. Tai
gi atmaliavojų

Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, 
Kanfras Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St.,’ Broadway Line
Tel. GLenmore 6-6191

m

| Joseph Garszva |
I Undertaker & Embalmer I

Praeitos savaitės šioj 
lumnoj įvyko netiksli klaida 
per šių žodžių rašytojo neapsi
žiūrėjimą: Buvo nutarta, kad 
penktadienį, gruodžio 28 ne
turėti Aido Choro repeticijų ir 
korespondentas iš karto taip 
buvo parašęs. Bot jam pačiam 
betaisant korektas, kažkaip 
buvo užmirštas tas tarimas ir 
įrašyta, kad bus tą dieną re
peticijos. Jei tas padarė kam 
nors nemalonumo, tai labai at
siprašau. Mano kaltė. 

* * #
Visi choristai ir operetės 

“Kada Kaimas Nemiega” kas
tas prašomi įsitėmyti sekamas 
repeticijas, prieš važiavimą į 
Elizabeth, N. J. perstatyti mi
nėtą operetę:

Penktadienį, sausio 4 d., 8 
vai. vakare; sekmadienį, sau
sio 6, 10 vai. 
n į, sausio 8 d 
ir
vai. vak. Visos repeticijos bus 
Laisvės svetainėje. Pasisteng- 
kite jose būti.

* * *
Draugiškos Vaišės

šeštadienį, gruodžio 29, ge
ra aidietė draugė K. Rušins- 
kienė prisikepė kugelio, vištų, 
ir kitų visokių gardumynų, o 
Jonas Rušinskas apsirūpino 
įvairausiais gėrimais ir pasi
kvietė kai kuriuos savo drau
gus ir Aido Choro ir kt. orga
nizacijose veikėjus kartu su 
jais pabaliavoti. Gaila, kad ne 
visi kviestieji dalyvavo. Ta
čiau Jurgis Kuraitis ir šių žo
džių rašytojas jaučiasi, kad 
juodu tikrai regališkai paba- 
liavojo, dėka draugų Rušins- 
kų svetingumui ir vaišingumui. 
Gerai įsibaliavojęs neigi atsi
minsi paklausti šeimininkų tų 
vaišių tikslo: Gal tai buvo vie
no iš draugų Rušinskų gimta
dienis, gal tik žieminių šven
čių proga vaišės, o gal jų ar
timųjų sėkmingo sugrįžimo iš 
karinės tarnybos apvaikščioji- 
mas, nes Rušinskai turi du 
žentus.

Jei nebuvo gimtadienio ar

kitos kokios sukaktuvės 
tai visgi jų gimtadienis ka 
nors yra ir, kad nepraleisti 
progos, noriu Rušinskams da
bar palinket ilgiausių metų ir 
geriausios laimės ateinančiais 
ir visais kitais tolimesniais jų 
amžiaus metais. Taipgi labai 
dėkui -už rūpestingai prireng-

w;
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RITA
narė Screen Actors Guild, 
AFL. Jos darbas — gražiai 
vaidinti ir būti vis gražia.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9812

Perscxllnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes,

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. 2-8178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.




