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Šveicarijos pranešimu, su sau
sio 1 d., kaip paskelbė Šveica
rijos laikraščiai, atimama dip-

baltijo tautų pasiuntinybėms 
Šveicarijoje.” (“Dirva” š. m. 
sausio 4d.).

Vadinasi, Šveicarija išveja 
iš savo krašto Žadeikius ir Bil- 
manius. Išveja, dėl to, kad jie 
ten nieko neatstovauja.

O tai reikš mažiau fašistinės 
propagandos Amerikoje, nes 
“diplomatiniais keliais” per 
Šveicariją visoki pabėgėliai 
smardindavo ir Amerikos at
mosferą.

Kaž koks nedapera Chica
gos “Drauge” rašė, būk rusai 
neapkenčią poeto Adomo Mic
kevičiaus, nuo kurio mirties 
praeitais metais sukako 90 
metų.

“Lenkijos pasiuntinys pa
reiškė, kad Varšuvos sovietiš-

linti apie Mickevičiaus sukak
tį, nes rusams sis vardas ne
patinka. Jiems iš viso nepatin
ka, kas myli savo žemę.” (“D- 
gas” 1945 m. gr. 20 d.).

Jeigu rusams Mickevičius 
taip nepatinka, tai kam jie 
praeitais metais išleido jo raš
tus naujoje laidoje?!

Mickevičius Rusijoje 
gerbiamas ne mažiau,
Lietuvoje arba pačioje Lenki
joje.

Pagaliau, koks žymus ir pa
dorus poetas Tarybų Rusijoj 
nėra gerbiamas?

yra 
kaip

Juokdarių nereikia jieškoti. 
Štai, Smetonuko - Karpiuko 
“Dirvoje” kas pasirodo:

• “Byrne* visai parsidavė So
vietams.” , —

Praeitame to laikraščio nu
meryje tie “pisoriai” rašė, būk 
Molotovas nugirdęs Byrnes’ą ir 
Beviną, todėl šiedu sutiko Ta
rybų Sąjungai “Balkanus ati
duoti.”

Dabar gi jau rašoma, kad 
Byrnes “visai parsidavė.”

Įdomu, kiek Maskva už 
Byrnes’ą sumokėjo?

To paties laikraščio kitoje 
vietoje rašoma, kad Maskvos 
konferencijoje “gen. MacAr
thur buvęs parduotas savo pa
ties valdžios.”

Vadinasi, ne tik pats Byr
nes’as parsidavė, bet ir Mac- 
Arthurą pardavė!

Kaip tie lietuviški smetoni- 
ninkai sukliedėjo!. . .

p.

p.

Jau prieš keletą mėnesių 
Leo Krzyckis apleido Ameri
ką, išvykdamas • į Europą. 
Krzyckis — Amerikos Slavų 
Kongreso pirmininkas ir žy
mus darbininkų judėjime vei
kėjas. Kadaise jis buvo Ame
rikos Socialistų Partijos pir
mininku.

Sis vyras nuvyko aplankyti 
savo tėvų kraštą, — Lenkiją, 
— susipažinti su ten kuria
muoju nauju gyvenimu.

Krzyckis užsuko ir į Tary
bų Sąjungą. Buvo Maskvoje ir
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LAIVU UŽTENKA, BET 
KAREIVIAI NEGRA

ŽINAMI NAMO
Washington. — Generolas 

J. Lawton Collins pranešė, 
jog dabar yra gana laivų, 
kad galima būtų per tris 
mėnesius sugrųžint namo 
visus kareivius, turinčius 
reikalingų tarnybos punktų 
skaičių. Bet, girdi, negana 
savanorių užsirašo naujai 
tarnybai, todėl kareiviai už
jūriuose turį būti ilgiau su
laikyti. Viso armijoj dabar 
yra 4,200,000 vyrų.

100 Amerikos Laivų 
Skiriama Japonam 

Namo Grąžinti
Tokio.— Associated Press 

rašo, kad Jungtinės Valsti
jos netrukus perves Japoni
jai 100 amerikinių Liberty 
laivų. Tais laivais bus grų- 
žinami namo japonai iš Chi
nijos ir įvairių Pacifico 
Vandenyno salų.

20,000 KAREIVIŲ VĖL 
DEMONSTRAVO

kareivių. Jie nu- 
erolo Styerio at- 
per radijų, kad

Manila, saus. 7. — Pirma
dienio vakare vėl ameriko
nų z kariuomenė demorištra- 
vo Maniloj, reikalaudama 
tuoj grųžint juos namo, 
šioj demonstracijoj dalyva
vo 20,0Q0 
baubė ger 
sišaukimų
nurimtų. Kareiviai sakė kal
bas, smerkdami jų laikymų 
ramiame Filipinų krašte ir 
protestuodami, kad tušti 
laivai grįžta į Jungtines 
Valstijas. Kareivių orkes
tras grojo: “Show Me the 
Way to Go Home” ir kitas 
reikalaujančias grųžint na
mo melodijas. Kareivių iš
kelti plakatai sake: “Jau 
užtenka mus apgaudinėti,” 
“Ar mes esame Pattersono 
(Karo sekretoriaus) žais-

Batavia. — Anglų artile
rija vėl naikino indonezų 
kaimus.

260,000 Telefonistą 
Balsuoja Pritariamo

jo Streiko Klausimą/ *■ ..... — /
New York. — Nacionalė 

____ w Telefonų Darbininkų Fede- 
kalbėjosi su Stalinu. Be to, jis, racija sekmadienį pradėjo 
žinoma, aplankė eilę fabrikų balsuot, ar 260,000-jos na- 
ir kitokių įstaigų; kalbėjosi.su rių eis streikan, paremda- 
daugeliu Tarybų Sąjungos pi- mi 17,400 darbininkų, strei- 
liečių. *__________________kuojančių prieš Westernkuojančių prieš Western 

Electric kompanijos fabri
kus New Yorke ir artimuo
se New Jersey Valstijos 
miestuose.

Pasikalbėjime su spaudos 
Lorespondentais Maskvoj, Leo 
Crzyckis pasakė:

“Kaip as suprantu, Tarybų CIO Elektrininkų Unija 
iąjungos santvarka remiasi 
telūriais pilioriais: (1) dar- Ijstreikuot sausio 15. 
>u; (2) uolia motinystės prie- p 
iiūra ir rūpestingu vaikų auk- 
ėjimu; (3) kultūra, kuria rū- 
>estingai siekias: praturtinti 
avo gyvenimą kiekvienas, 
aunas ar senas, nepaisant, kq- 
(į jis darbą dirba gyvenimui 
>elnyti; (4) giliai įsišaknėju- 
iu ir nuoširdžiu taikos troš- 
c:mu.

su 200,000 narių nutarė

.Kareiviai vėl Demonstravo Maniloj, 
ReHcalaudanįi Sugrąžini Juos Namo

----------------- 0 ■ ____________________ > ra------------------------------------ —

Manila, saus. 7. — Sek
madienį 2,000 Amerikos ka
reivių čia trukšmingai de
monstravo prieš karo de- 
partmento ^įsakymų ilgiau 
palaikyti veteranus tarny
boje. Pirmadienį daugiau 
kaip 2,500 kareivių, tvarkiai 
protestuodami, num aršavo 
pas generolų W. D. Styerį 
ir reikalavo grųžint juos 
namo. Gen. Styer yra vy
riausias armijos komandie- 
rius vakarinėje Pači fiko 
Vandenyno srityje.

(Radijas sekmadienį skel
bė, kad tų dienų demonstra
vo “desėtkai tūkstančių” 
kareivių.)

Sekmadienį kareiviai ap
lamdė armijos policijos lei
tenantų, kuris mėgino sulai-

Ragina Krautuves Laikyti 
Drabužius Veteranams

Washington. — Valdinė 
Civilės Gamybos Adminis
tracija atsikreipė į drabužių 
krautuves visoje šalyje, kad 
mažiau vyriškų drabužių 
pardavinėtų šiaip amerikie
čiams, o taupytų drabužius 
grįžtantiems karo vetera
nams.

CHIANG KAI-SHEKO
KARIUOMENĖ ŽUDĖ

CH1NUS STUDENTUS
Vidurinės Chinijos valdo

vo Chiang Kai-sheko tauti
ninkų kariuomenė ir polici
ja šaudė, durtuvais varstė 
ir rankinėmis granatomis 
bombardavo chinus univer
sitetų studentus, kurie Kun- 
minge demonstravo, reika
laudami ištraukt Amerikos 
kariuomenę iš C h i nijos. 
Apie tai rašo chinų China 
Daily News laikraštis, da
bar pasiekęs New Yorkų.

SIŪLO PULTI P1KIETUS 
TAIP, KAIP CHICAGO!

Detroit.—Čionaitinis laik
raštis Detroit Free Press 
ragino taip aštriai triuškin
ti streikierių pikieto eiles 
prieš General Motors, “kai]į 
Chicagoje.” Free Press pa
duoda Chicagos policijos 
komisionieriaus Pre nder- 
gasto žodžius, kad Chica- 
goj, girdi, būtų apsidirbta 
su pikietininkais.

Kareivių Lapeliai Sako, kad Jie
66 Imperialistiniais Tikslais” ir 
“ Nervų Karui” Laikomi Armijoj

kyt jų maršavimų. Jie nie
kinančiai baubė prieš gen. 
Styerį. Paskleisti kareivių 
lapeliai sakė: “Valstybės 
departmentasį (Washingto
ne) laiko mus armijoj, kad 
paremtume j’o imperializ
mų,’ ir šaųkž išeit į naujų 
protesto demonstracijų, ka
da kongresmenų grupė, 
grįždama iš Japonijos, stap
telės Maniloje.

Kariuomenės 1 a i kraštis 
Daily Pacific4n rašė, jog 
karo departmentas Wash
ingtone veda/naujų “nervų 
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Plieno > Darbininkai Smerkia 
Prezidento Sumanymą Tyri

nėjimais Šaldyti Streikus

karų,” laikydamas didelę 
armijų tarnyboje. Tas laik
raštis atsišaukė į prez. Tru- 
manų, kad pasakytų visų 
tiesų, kam iš tikrųjų yra 
atidėliojamas veteranų pa
leidimas iš kariuomenės.

Kareiviai ir saržentai sa
kė kalbas su reikalavimais 
grųžint juos namo. Klauso- 
vai karštai jiems pritarė. 
Saržentas Sheldon Newber- 
ger pareiškė:

“Mes čia susirinkome pro- 
testuot prieš karo sekreto
rių Pattersonų, kuris sulau-

ra---------------------------------------------------------------

žė visus duotus mums pri
žadus; mes protestuojam ir 
prieš visus armijos kieta
sprandžius. Mes pasimatysi
me su Pattersonų, kuomet 

• jis čia atvyks (grįždamas iš 
Japonijos). Mes pasakysime 
grįžtantiems (iš Japonijos) 
kongresmanams ir namie 
likusiems mūsų kongresma
nams: ‘Jūs turite pataisyt 
šį dalykų, o jeigu ne, tai jūs 
nesugrįšite į kongresų Wa- 
shingtone’.”

Kareiviai nutarė sudėti 
$1,000 apmokėt už viso pus
lapio skelbimų v i e name 
New Yorko laikraštyje, kuf 
jie galėtų pasakyti “savo is
torijų.” Tam jie jau sudėjo 
$600.

REAKCININKAI NORI 
PANAIKINT ATOMU

NES JĖGOS SUTARTI
f . I. I

London. — Republikonas 
senatorius Vandenberg, na
rys amerikonų delegacijos į 
Jungtinių Tautų visuotinų 
susirinkimų, davė raštiškų 
pasiūlymų kitiems ameriki
niams delegatams, kad pa
keistų bei atmestų Trijų 
Didžiųjų užsieninių minis- 
terių susitarimų Maskvos 
konferencijoj dėlei tarptau
tinio kontroliavimo atomi
nės jėgos, — sako United 
Press.

Suomiai Aptvirtina Savo 
Rubežiy su Švedija

Anglai Prašo Arabų 
Įleist Kiek Žydų 

Į Palestiną

Washington. — Kai kurie 
aukšti valdininkai sakė, jog 
šiomis dienomis, turbūt, pa- 
sinaujins derybos tarp CIO 
plieno Darbinipkų Unijos ir 
kompanijų. Sausio 14, pir
madienį, yrą skirta prasidėt 
700,000 plieno ir 'aliumino 
darbinink. visuotinam strei
kui. Pamatinis jų reikalavi
mas — pakelt algų po $2 
dienai.

Chicago. — Plieno Darbi
ninkų Unijos apskričio su
sirinkimas priėmė rezoliuci
jų, kurioj smerkia prez. 
Trumano sumanymų strei
kams šaldyti per 30 dienų, 
kol prezidento paskirta ko-

misija tyrinės faktus ir ga
mins raportus bei patari
mus. 1,000 deleg. susirinki
me atstovavo 75,000 plieno 
darbininkų Illinojuj, India
noj ir Ohio. t

1,750,000 Streikierių
Was hington. — Jeigu 

įvyks plieno darbininkų 
streįkas, tai viso >1,750,000 
darbininkų bus streikų lau
ke — automobilių, elektros, 
skerdyklų ir kitose pramo
nėse. Valdininkai tikisi, kad 
jei plieno darbininkai susi
taikytų su samdytojais, tai 
būtų x pramintas kelias tai
kai ir kitose pramonėse.

Du Bilionai Dolerių Hitlerinių 
Turtų Slepiama Užsieniuose

Washington. — Naciai 
buvo ^pasidėję užsieniniuose 
bankuose bei įvesdinę į 
p r a mones “bepusiškuose” 
kraštuose apie 2 bilionus 
doleriif turtų, kaip rašo 
American Magazine. Tuos 
nacių turtus susegė Ameri
kos iždo department© pas
kirti agentai. Hitleririinkai 
su savo turtais išgabeno ir 
daug svarbių išradimų į 
“bepusiškus” užsienius.

214 vokiečių kompanijų 
turi $300,000,000 turto Švei
carijoj; naciškos kompani
jos yra sugabenusios $200,- 
000,000 į Argentiną ir $250,-

000,000 į kitus Lotynų Am
erikos kraštus.

Nacių kompanijos Ispani
joj turi $200,000,000 nuosa
vybės, Švedijoj — $78,000,- 
000; 58-ioms nacių firmoms 
priklauso $27,000,000 Por
tugalijoj. Didžiojoj Britani
joj yra $70,000,000 nacių 
turto; Turkijoj hitlerinih- 
kai turi 30;000,000, ir tt.

Egiptėnų Demonstracija
\Kairo. — Belaidojant nu

šautų ministerį Aminų Os
manų, jaunuoliai egiptėnai 
demonstravo, šaukdami “ša
lin visų dabartinę valdžių!”

Stockholm. — Neoficialiai 
pranešama iš Suomijos, kad 
suomiai stato tvirtoves pa
lei savo sienų su Švedija ir 
Aaland salose, netoli Šve
dijos. Sakoma, Sovietai duo
da suomiams plieno ir kitų 
medžiagų.

Jeruzalė. — Anglijos ko- 
misionierius Pales tinai, 
gen. Cunningham prašė ara
bų komitetų priimt į Pales
tinų po 1,500 europinių žy
dų per mėnesį. Arabų va
dai pirmiau reikalavo už
draust žydų įleidimų į Pa
lestinų.
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SAKO, AMERIKONAI AT
SILIKĘ

FRANKO RUOŠIASI 
ATSTEIGT KARA

LIAUS VALDŽIA
Madrid.—Portugalija pri

ėmė laikinai apsigyventi pa
bėgėlį Ispanijos kunigaikštį 
Don Juanų. — Portugalija 
yra gretima Ispanijai.

United Press praneša, 
jog Ispanijos diktatoriaus 
Franko atstovai atvyks į 
Portugalijų ir tarsis su Don 
Juanu, kada ir kaip pa
skelbt jį Ispanijos karalium. 
Jis iki šiol Šveicarijoj gy
veno.

PASMARKĖJO PROSTITUCI
JOS BIZNIS PARYŽIUJE
Paryžius. — Kai miesto 

taryba nusprendė uždaryt 
nuo kovo 31 d. š. m. paleis
tuvystės namus, tai dar pa
smarkėjo prostitucijos biz
nis. Mieste yra 100,000 pros
titučių, iš kurių gyvena ir 
10,000 vyrų. Prostitucijos 
biznieriai sudarė $400,000 
fondų kovai prieš jų verslo 
uždarymų.

Anglai vėl žada iškraus
tyt japonus iš Javos.

BRAZILIJOS RINKIMUOSE KOMUNISTU PARTIJOS 
KANDIDATAI GAVO DAUGUMĄ BALSŲ 10 MIESTŲ
Rio de Janeiro, Brazilija. 

—Gruodžio 2 d. rinkimuose 
Komunistų Partija Brazili
joj gavo 15 nuošimčių visų 
piliečių balsų ir pasirodėL. Krzyckis, kaip jo pavar-.- v. -,v .

dė nusako, yra lenkų kilmės, liečia 18 eilės stipriausia 
bet Amerikoje augęs ir moks- Partija. Pagal dar nepilnai 
lūs ėjęs vyras. 47-rius metus 
jis praleido darbininkų judėji
me veikdamas.

Kai jis grįš namo, be abejo, 
Krzyckis turės daug ką pasa
kyti Amerikos žmonėms 1

suskaitytus balsus, išrinkta 
15 komunistų į kongresų 
(seimų). O galutinai suskai
čius balsavimų pasėkas, gal 
pasirodys išrinktais dar 2 
iki 4 kongreso atstovų ir

ddr vienas senatorius.
Rinkimus į steigiamų j į 

seimų laimėjo keturi Ko
munistų Partijos centro ko
miteto nariai 
los Prestes, Mauricio Gra- 
bois, Joao Amazonas ir 
Agostinho OliVeira. Daugu
ma išrinktų komunistų yf’a 
darbininkai, bet yra ir inte
lektualų, kaip kad rašyto
jas Jorge Amado, sociologas 
Caio Prado Junior ir kt.

Luis Car-

Daug balsų gavo ir majoras 
Henrique Cordeiro Ėst, 
Brazilijos kariuomenės na
rys Italijoj, kur jis suėmė 
visų nacių divizijų.

Komunistų Partija gavo 
daugumų balsų miestuose 
Santo, Recife Natal, Olinda, 
Jaboatao, Paulista, Escada, ^Darbininkai 
Cabo, Campinas, Sorocaba 
ir Birigui. Menama, kad 
komunistai būsiu išrinkti tų

miestų majorais.
Sao Paulo ir Rio valstijo

se valdžia areštavo daug 
komunistų, kaip streikų va
dų. Tarp areštuotų yra ir 
vienas kongreso atstovas. 
Streikai vedami prieš sve
timtaučių valdomas elektros 
ir gatvekarių kompanijas.

L jau laimėjo 
streikus Rio Grande do Sul, 
Bahia, Ceara ir Para mies
tuose.

- London. — 
Amerikos k u n. 
Johnson, Canterbury’© 
tedros dekanas, 
jog politikoj amerikonai
100 metų atsilikę nuo 
šaulio, o religijoj . per 
metų.

Tai Tokios Chiang Kai-she- 
ko “Paliaubos”

ChinijosChungking.
tautininkai vis puola chinų 
komunistus šiaurinėje Chi- 
nijoje ir Mandžurijoje, Vie
nas karinis tautininkų va
das sakė: “Tegul jie ten 
kalbasi apie paliaubas, o 
mūšiai frontuose vis tiek 
bus vedami.”

Washington. — žadama 
iki sausio 15 sugabent į Ja
poniją visus japonus belais
vius.

Federacinė Uniją Rems 
CIO Telegrafo Darbi

ninkų Streiką
New York — 7,000 CIONew York. — 7,000 CIO 

IWestern Union telegrafo 
darbininkų sustreikuos mie
ste šį antradienį, jei kom
panija tuo tarpu, nepridės 
jiem reikalaujamo uždarbio. 
Darbo* Federacijos Komer
cinių Telegrafistų Unija ki
tuose miestuose pareiškė, 
kad jos nariai atsisakys už
imti streikierių vietas New 
Yorke. Federacinė Tele
grafistų Unija turi 45,000 
narių.

ARKLIENA
Worland, Wyo. — Nese-, 

niai čia parduota 700 arklių. 
175 tų arklių bus papjauti 
ir jų mėsa “sukenuota” pąr- * 
davinėjimui.

ORAS. Būsią lietaus.

kĄ ii -
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me. prakilnų darbą Ameri^oš 'karo lai
mėjime. Lietuvai, Pagalbos Teikimo Ko
mitetas atliko ir < atlieka gražiausi dar
bą teikdamas pagalbą Lietuvos žmo
nėms. ’ I ’• - -

Taigi, mūsų, keliąs, mūsų pozicija yra 
teisinga. Mes., turime* teisę perstatyti 
kiekvienam sąžiniškam lietuviui šąyo 
darbus, mūšų organizacijų ir spaudos 
rolę. Mes turime teisę pakviesti juos 
prie šių garbingų darbų. Kiekvienas są
žiniškas lietuvis tūri Šalintis nuo Hears- 
to, nuo unijų’ priešo,’ iiuo Hitlerio prie- 
telių! 7 1

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Visi Padirbėkime
Karo sąlygose daugiausiai dėjome pa

stangų pergalei ant žiauraus priešo. Iš 
tos priežasties mažiau galėjome dirbti 
mūsų organizacijų auklėjimui ir spau
dos platinimui. Ilgos ir sunkios darbo 
valandos, stok*a kuro, sumažėję piknikai 
ir kiti parengimai taip pat atėmė daug 
progų.

Dabar kita padėtis, žiaurusis priešas 
nugalėtas. Liaudies demokratija ima vir- 

‘ šų pasaulyj. Lietuvos liaudis jau antri 
Inetai, kaip laisvai gyvuoja—būdavo j a 

, laimingą gyvenimą tarybinėj tvarkoj.
Mūsų ryšiai atsisteigdinėja. Atlaikytas 
Amerikos Demokratinių Lietuvių Antra
sis Suvažiavimas, sudarytas demokrati
nių jėgų veiklos vadovavimo centras. 
Nuo dabar turime pasmarkinti mūsų or
ganizacijų ir spaudos plėtimo darbą.

Lietuvių Literatūros Draugijos, Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo, Lietu
vių Meno Sąjungos, moterų kliubų ir ki
tų organizacijų kuopos turi būti praplės
tos. Privalome gauti naujų narių. Tas 
galima, tik reikia padirbėti. Turime su
tverti ten kuopas, kur dar jų . nėra.

Privalome plėsti piūsų spaudą., Dien
raščių Laisvės ir Vilnies pozicija'šimtu 
nuošimčių pasitvirtino. Tik prisiminki
te, ką sakė socialistai, klerikalai ir sme- 
tonininkai, kada Hitleris užpuolė ant Ta
rybinės Lietuvos ir Sovietų Sąjungos! 
Kiek jie džiaugėsi, kiek jie dėjo vilčių 
į nacių pergalę! Tarybų Sąjungos dienas 
jau buvo suskaitę. Jie apsiriko, apsime- 
lavo ir nusimaskavo!

Mūsų gi dienraščiai numatė sunkią 
kovą priešakyj, bet numatė pilną per
galę. Mūsų analizas, mūsų dėsniai pil
niausiai pasitvirtino.

Tik atsiminkite, kiek jie prirašė, kiek 
prirėkė prieš antro fronto atidarymą! 
Ir kokių jie “argumentų” nesurado! Jie 
pasakojo nacių išknistus apie Hitlerio 
“galybę,” apie “neįveikiamą' Atlanto vo
lą,” apie tai, kad “vokiečiai suvarys tal
kininkus į mares.” Ir šios jų teorijos nu
ėjo Vėjais! Antras frontas buvo daug 
lengviau atidarytas, negu manė Ameri
kos generolai. Jį pasekmingai atidarė 
1944 metais, jis būtų buvęs pasekmingas 
ir 1943 metais. Tik drąsos stokavo.

• Tik prisiminkite, kiek anti-liefuviai ( 
prišipkavo melų Lietuvos vadų ir liau
dies reikale! Jie po kelis kartus palaido
jo Justą Paleckį ir kitus vadus! Jie pa
sakojo, kad “Stalinas neleidžia Palecko 
valdžiai Maskvoj pasirodyti.” Jie sakė, 
kad Tarybų Sąjunga “pamojo ranka ant 
tarybinės Karelijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.” Jie blofino apie pasitrauku
sius lietuvius gilumon Tarybų Sąjungos, 
apšaukdami juos “išvežtais.” Jie melavo, 
kad būk Sovietai “nužudė generolą Raš- 
tikį” ir kitus, o vėliau tie gaivalai pasi
rodė sveiki ir gyvi, dirbą išvien su Hit- 

’ leriu. Jie šimtus, kartų apmelavo, išnie
kino Lietuvos žmones, Lietuvos liaudies 
tarybinę valdžią! Jie šaukė vieną po 
kitai konferenciją ir suvažiavimą, gar
sino, kad “labai svarbus suvažiavimas,” 
“Lietuvą iš bolševikų” atėmė. Jie išvilio- 

, jo tūkstančius dolerių iš lengvatikių, iš 
tų, kurie mūs neklausė. Bet jų pozicįja 
susmuko ir šiame klausime! Kas juos 
dabar palaiko Amerikoj? Tik fašistai, 
tik reakcininkai, tik darbo unijų prie
šas ir nacių bičiulis Hearstas! Rimtesnė, 
net turčių spauda nuo jų šalinasi.

Lietuvos žmonių pagalbos reikalu jie 
ne vien nieko nepadėjo nacių nualintai 
Lietuvai, bet kenkia. Išvilioję šimtus 
tūkstaųčių dolerių iš Nacionalio Karo 
r undo, juos praleidžia sau išmokėdami 
dūdeles algas, siųsdami pagalbą* Lietuvos 
žmonių neprieteliams — fašistams, hitle
rininkams! Jie kenkia Lietuvos žmonių 
pagalbai. Jie atkalbinėja žmones, kad ne
teiktų Lietuvai pagalbos. Mes gi, atliko 
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N usimaskavo Lenkai Fašistai
' « X. | ’A . ♦ •

Jau senai mes kėlėme viešumon, kad 
buvusi Lenkijos “valdžia” Londone, kad 
jos generolai Andersai, didžiuma lenkų 
tos armijos oficierių yra fašistai. Tada 
daugelis dar kitaip manė. Tada kiti ar
gumentavo, kad jie “demokratai.”

Bet dabar kasdien vis daugiau paaiš- 
ki, kas yra tie gaivalai. Jie slaptai or
ganizuoja Lenkijoj teroristus, kurie žu
do liaudies vadus ir žydus.

Likučiai tos “valdžios” armijos yra 
Italijoj, Vokietijoj ir Britanijoj. Visur 
jie atlieka nacių darbą. Italijoj daro po
gromus—puola demokratines organiza
cijai Italijos reakcininkai ir mussoli- 
niečiai džiaugiasi lenkų fašistų pagalba.

Vokietijoj ta lenkų “armija” atvirai 
staugia prieš demokratinę Lenkiją, prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš žydų tautą! Ko
respondentas Jean Newman vienoj vie
toj rado 600 lenkų oficierių ir kelis tūks
tančius kareivių, britų valdomoj Vokie
tijos dalyj. Tie lenkai muštravojosi. Jis 
jų paklausė, kodėl jie lavinasi.

—Kad būtume pasiruošę, — atsakė ge
nerolo W. Anderso komandierius. — Pa
galiau, mes grįšime į Lenkiją kariauti 
prieš bolševikus.

Toliau tas korespondentas rašo, kad 
lenkai demonstravo iškėlę plakatus su 
užrašais: “Mes norime demokratinės 
Lenkijos, bet be žydų!” Tai fašistų, tai 
nacių obalsys! Panašiai yra nusistatę ir 
lietuviški hitlerininkai. Bet visų jų pas
tangos veltui! Hitleris buvo jų % spėką, 
naciai buvo jų armija, o tas viskas jau 
sumušta.
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Dienraščio Laisvės vajus ' gavimui 
naujų skaitytojų jau pasibaigė. Tačiaus 
visada turėkime mintyje pakalbinti žmo
nes užsisakyti dienraštį Laisvę.

Dienraščio Laisvės prenumeratą, me
tams $6.50. Jei kurie norėtų užsisakyti 
dienraštį Laisvę tik išbandymui, tai gu
lima duoti šešiom savaitėm* už vienų 
dolerį.

Būkite pasiruošę dalyvauti Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavime sausio 
27 d. Grand Paradise Hall, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

Tų patį vakarą, ir toje pačioje vietoje 
įvyks Laisvės bankietas. Tuojau įsigykįt 
bankieto bilietus. Rūpinkimės visi, kad 
mūsų dienraščio parengimas pavyktų.

Baltijos Gele
Išdeginta gaisrų ir iškankinta,
Tu atbundi, graži įęąįp vįgą^os, 
Ir nuo aukštų padangių žvąigždės krinta, 

Lyg obuoliai prinokę nuo šakos.

Gimtine mano! Pakiemiąis didžiūnų 
Tu daugel rpętų išmaldos prašei.
Bet štai perkūnai treąkė... Pilys griūna, 
Ir plevėsuoja Laisvė išdidžiai.

Ir kai kraujuotos svastikos nešėjai 
Užplūdo šventą žemę- Lietuvos,— - •
Tu nuo kanopų jų neąudrebėjah 
Jų siautuliui nenulenkei galvos.

Žalias mariais ir kalnus apkabinus 
Tu vėl keliesi, Žalgirio šalie!’ , 
šeštadaliui planetos, kaip rubinas, 
žėrėk per amžius, Baltijos gėlė!

. ’ Ą. Churginas.

LAISVES BAZARAS
. * 1 ■ \ 7 ' ♦ V • r ' \ A

|vyks George Wasbingtono Gimtadienio 
Šventėje. Bus Tris Dienas

Vasario - Feb. 22, 23 ir 24
’ • • ' • » *. f

Jau labai laikas siųsti bazarąi dovanų.
pažaras bus toje pačioje vietoje, kur

• pernai buvo ?

GRAND PARADISE HAUL
318 Grand St, ' Brooklyn, N.'Y.
—..............       ■ ■■■ ............"i....................... *
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JAPONIJOS IMPERIALIZ
MO PIKTADARYBĖS

Tie patys žmonės, kurie kovojo prieš visuomenės 
švietimą, pries social į saugumą, pries taksus ant stam- 
biąjų Įplaukų, dąbar kovoja prieš nacionali sveikatos ; 
apdraudos planą. Jie kovoja prieš Wagner-Murray- 
Dingell bilių tais pačiais argumentais, kaip nurodo 
New Yorko Physicians porum savo brošiūtąitėje For 
tbe People’s ĘJealth. Brąižinys im(ąs įš tos brošiųraitės.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KĄŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964 >
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Visa Nedakepta Moterutė
Gerb. daktąre. Jūs duodate 

! visiems atsakymą-. Prašau ir 
man duoti. Aš esu Laisves 
skaitytoja. Aš vis žiūriu Jūsų 
patarimų.

Jau keli metai, kaip aš ne
galuoju, ir savo ligos nežinau 
tikrai. Daktaras sake, kad 
nervai. Klausiau — nuo ko 
juos gauni. Atsake, kad nuo 
darbo, jei per sunkiai dirbi, 
ir nuo silpnų nervų.

Aš tikrai labai nervuota. Bi
le koks triukšmas mane labai 
suvargina. Arba, jei kas šne
ka apie ligas, apie vaistus, tai 
mane visą sujudina ir apsargi- 
na. GalVa sukasta ir miėįas 
paimą.’ Nieko negaliu dirbti. 
Ir taip aš mažai ’ ką tegaliu 
dirbti. Tai čia, tai čia vis man 
skauda.

Ėjau pas daktarą visą metą. 
Kartais lyg ir* gerėliau, bet 
tuoj paskui ir * vėl tasai pat. 
Sako — ims labai daug laiko, 
kol pasveiksiu. Duodavo dak
taras visokių vąistų, o paskui 
tik dviejų rūšių: dėl skausmo 
ir kokį tai toniką. x

Jei tik kiek pagaunu šaltį, 
tai tuoj ir vėl visa man suga
dina. Ima sukt kaulus, net 
dantys braška.; Davė piliulių, 
tai dar aršiau pasidarė. Davė 
kapsulių. Aš negalėjau valgy
ti, tai pb stikliuką alaus gė
liau, ir kokio salyklo miltelių 
(Malt) dedu į pieną. Davė 
taipgi vitaminų, bet aš vis 
kaip tai navatnai susergū. Pil
ve pasidaro riėšmagu, norisi 
vemt ir kajp ir ėit laūkan. Tai 
aš maniau, kad gal nuo tų vi
taminų. Daktaras prirašė vita
minų kapsulių, ,bet ir jų bijau 
imt. v .

Kaip galima būtų man sū- 
drūtint nervus? Ar reikia 
man vitaminų Ir kokių ? Ar 
man jie gal dar blogiau pada
ro? Nežinau ir (ko beklausyti. 
Kodėl daktarai neduoda il
giau vitaminų yartot? Iron 
ir beeį ar geimai imti ? Ar yra 
vitaminų nuo neųritū arba rėų- 
matizmo, ar kokios inosties ?

Jus patariat giipnastiką. Tai 
aš dįąriaų, tai kitą dieną bu
vau, kaip sudaužyta. Ir labai 
bijau šalčio. Bijau ir šilumos. 
Aš dar nesena, tik 35 metų, i? 
man vis toks karštis per nu
garą perpila. Paskui tuoj šal
ta. Ir lyg oro negana. Sveriu 
115 svarų, ,5 pūdų, aukščio. Iš 
kalno dėkui. Ląuksiu. 
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Ąt.akyn^as.
Jums, Drauge, visas brgą- 

nizmas gležnutis ir netvirtas. 
Gąl tąį fe iš pi-jgiinties, o $al 
nuo pergyventų ligų, linelių ir 
gyvenimo smūgių. Gal ir nuo 
to ir nuo to. Visa kas, mat, su
sideda į krūvąKir paskui ęųn- ’ 
k u visų galų suvaikyti. ’ < ;
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Jūsų vietos gydytojas, be 
abejo, stengėsi Jus kaip su- 
stiprint. Bet Jūs tokia opi su 
tais vaistais, su maistu, su 'vi
taminais. Visko bijote ir pilna 
amžinos nerimasties.

Jums veikiausia nėra ne vie
nos jokios griežtai apsklemb- 
tos ligos — neurito, reumatiz
mo ar kokios vidurių ligos. 
Visam organizmui daug ko 
trūksta.

Tiesą Jūsų gydytojas sakė, 
kad ims daug laiko, kol Jus 
gerai susitvarkysite. O susi
tvarkyt ir sustiprėt vis dėlto 
galima. Daug Jums padės ge
ras paprastas maistas.* Ir būti
nai Jum reikia vitaminų ir mi
neralui ' Y£a toĮkyį. preparatų, 
pagamintų įvairių kompanijų. 
Multiple vitamin and mineral 
tablets or pils —- vaistininkas 
Jums galėtų tikslingai nuro
dyti ir paaiškinti tvirtumą, 
vienučių kiekį.

Tokį preparatą geriausia 
imti v kartu su maistu, laike 
valgymo. Tuoipet tabletės su
simaišo su valgiu ir nejaudina 
skilvio plėvelių. Imkite po 2., 
3 ar 4 tabletes laike pusryčių, 
laike pietų ir laike vakarienės, 
tai kas diena priimsite bent po 
6, o dar geriau, jei ir po 9, po 
12 ir po 15, bent iš pradžių, 
per keletą savaičių.

Vitaminai blogiau Jums ne
padaro. Nesibijokite. Jei Jums 
užeidavo šleikštu paširdžiais, 
tai būdavo dėlto, kad tabletės, 
paimtos ant tuščių vidurių, 
betirpdamos jaudina plėveles. 
Reikia jos imti pęr vidurį val
gymo. Vitaminai gerai ir nuo 
“nervų,” nuo neuritų, reuma
tizmų ir visokių ligų-negalų.

Dirbinėkite po truputį. Jei 
ne, tai pasinjąnkštykitę — bet 
nuosaikiai, ne po daug ant sy
kio. Tai ant rytojaus nebūsite, 
visa sudaužyta. Geriau pasi- 
miklint tik keletą minučių, bet 
dažniau, po kelis kartus ant 
dienos. Sukaitusi, neatvėskite 
staigiai. Vely dar labiau apsi
gaubkite, kad nenustotume! 
prakaitavę. Jei kada teks stai
giai atvėsti ir pasidaro šiurpu, 
tuoj šiltai išsimaudykite ir lo- 
vop. < x ' i; i

Manau, kad ir moteriškų ly
tinių hormonų Jums būtų nau
dingą imti. Tuoj, kaip mėnesi
nės baigiasi, imkite jų per po
rą savaičių —r periodiškai. lo
dino po lašą kas dieną. Valgy
kite dažniau, bet po truputį.

Per pusę' šiiiiimęgio, /nuo 
19-pjo amžiaus metų
imperialistinė' Japoni j a vei- 
ke Kaip vienas žvėriškiausių 
ir įžūliausių agresorių. Ka
rai, kuriuos vedė Japonija, 
visuomet buvo grpbikiški. 
Visį* jie buvę lydimi negir
dėtų žiaurumų, pasityčioji
mu įš tarptautinės, teisęs, 
žvėriško taikiųjų gyventojų 
naikiųiiųo. Japoniškieji im
perialistai visuomet užpul
davo staiga, be karo paskel
bimo, be pasigailėjimo pa
sielgdavo su užpultųjų kraš
tų gyventojais. Kinijos, 
Mandž^rijos, Korėjos, Mnn- 
golijos, Indo-Kįnijos, Mala
jus ir " Burmos, Filipinų ir 
Olandų "Indijos, Ramiojo 
vandenyno salų tautos, ta
rybinių Tolimųjų Byti| 
miestų bei kaimų gyvento
jai niekuomet neužmirš pa
sibaisėtinų nusikaltimų Ja
ponijos “samurajų,n kurie 
laiko save pašauktais val
dyti ne daugiau ir ne mą- 
žiau kaip visą pasaulį’.*

Plakančią ' ■japoniškųjų 
grobikų charakteristiką da
vė Vladimiras Iljičius Leni
nas■> papasakodamas apie jų 
elgseną pavergtojoje Korė
joje: “Čia, — pareiškė jis,— 
yra visų fašizmo metodų, 
visų naujausių technikos 
patobulinimų sujungimas su 
grynai aziatiška kankinimų 
sistema, su negirdėtais žvė
riškumais” (Raštai, XXV t., 
502 psl. rusų kalba).
t Japonija, valdoma feoda
linės buržuazinės militaris
tinės klikos, tapo klasišku 
pavyzdžiu agresyvines val
stybės, kuriai karas ir nesi
liaujantieji svetimu teritori
jų užgrobimai yra visos jos 
užsienio bei vidaus politikos 
pagrindu.

1904 m. vasario mėn. 8 d. 
Japonijos jūrų laivynas be 
karo paskelbimo užpuolė 
rusų eskadrą, stovėjusią 
reide Port-Artūre. Tik va
sarių mėn. 10 d. Japonija o- 
ficialiai paskelbė Rusijai 
kai’ą. Caro autokratija bu
vo visiškai nepasiruošusi 
karui prieš Japoniją. Caro 
valdininkų bei generolų va
dovavimas buvo niekam ne
tikęs. Visa tai privedė prie 
Rusijos pralaimėjimo šiame 
kare. •

“Ne rusų tauta* o auto
kratija priėjo, gėdingu pra
laimėjimu” (Raštai, VII L, 
49 psl. rusų kalbą), ~ rašė 
tada Leninas. “Už caro Ru
sijos atsilikimų liaudis už
mokėjo brangių kainą,” — 
nurodo VKP(b) istorijos 
trumpasis kursas.

Dar niekšingiau ir klas
tingiau užpuolė Japonija 
mūsų jaunąją tarybinę res
publiką 1918 m. Didvyriška

parašytame Lenino ranka, 
buvo pareikšta:

“Nukreipti visas jėgas 
Uralo-Kuznecko rajonui ir 
teritorijai apgint kąip nuo 
Japonijos, taip ir nuo Vo
kietijos” (Raštai, XXX t., 
381 psl. rusų kalba).

Leninas ir Stalinas numa* 
tė Japonijos imperializmo 
ketinimus. Specialioj Leni
no ir Stalinį)/'pasirašytoje 
telegramoj, kuri buvo 1918 
my.bąlaTiidžio mėn. 7 d. pa
siųsta į Vladivostoką, buvo 
pasakyta: “Japonai tikrąi 
puls... Del to reikia pradėti 
ruoštis be mažiausių delsi
mų, ruoštis rimtai, ruoštis 
iš visų jėgų”.

Japoniškųjų grobikų nu
sikaltimai Pamaryje ir Už- 
baikalėje 1918 — 1922 m. m. 
gali būti palyginti tik su vo
kiškųjų fašistų žvėrišku
mais dabartiniame karę. 
TrhYGkąęijos, orgąnizuotas 
teroras, niokojantis ištisų 
kaimų bei miestų plėšimas, 
baudžiamosios ekspedicijos, 
smurtas, prieš moteris, ma
sinės Raudonosios Armijos 
belaisvių karių, partizanų 
ir taikių gyventojų žudynės, 
gyvųjų žmonių deginimas— 
visa tai Japonijos milita- 
ristai plačiai vykdė dar a- 
nais laikais.

1920 metajs sausio mėn. 
12 d. Vezemskos kaime savo 
namuose gyvi buvo sude
ginti partizanų Vlasiuko, 
Kovalio, Pogorielovo tėvai, 
1922 metų gruodžio mėn. 12 
d., Otradnos kaime “japo
nai sudegino namus 22 vals
tiečių, kurių sūnūs išėjo į 
partizanus, 8 seneliai tėvai - 
(Piskunovas, Kostriaga, I-
vančiukas- ir kiti) buvo su
šaudyti.”

(Iš rinkinio “Kova dėl 
tarybų Tolimuose Rytupsę”, 
išleisto 1932 m.)

Žiauriais nusikaltimais 
Vladivostoke, Chabarovske, 
Nikolske - Usurijske, Spas- 
ke, Škotove, Razdalne, Pos- 
jete ir kituose miestuose ir 
kaimuose buvo > atžymėta 
stambiausia japonų inter- 
ventų provokacija 1920 me
tų balandžio mėnesį. Naktį 
iš balandžio męn. 4 į 5 d., 
pažęidę savo įsipare.igoj’ 
mus, japonai okupantai Kla
stingai užpuolė revoliucines 
dalis ir ramius gyventojus. 
Žvėriškai išžudė jie tarybi
nius žmones.

Į japonų kareivių Chaba
rovske įvykdytą siautėjimą 
ir smurtą, tarp kitko įeina 
kuone visuotinis moterų — 
ukrainiečių Slobodkos 
ventojų žmonų, dukterų 
motinų — išžaginimas.

Panašus smurtas vyko 
visur. Štai keletas eilučių iš .

d

SUSTABDĖ CLEVELAN- 
1)0 LAIKRAŠČIUS

DąrboCleveland, Ohio. — Dąrbo 
Federacijos Ęressmąnų Li
nijos streikas sustabdė Cle
veland) dienraščius. Strei- 
kieriai reikalauja daugiau
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pasiaukojančia kova atsakė Knevičio kaimo piliečių ben- 
tarybįnė liąudis į japonų in- dro susirinkimo protokolo:
tervenciją. Amžina šlove 
apvainikavo save Tolimųjų 
Rytų partizanai, apie ku
riuos pasakoja liaudies dai
nos. Kruvinais nusikalti
mais apjuodino sąve japo- 
piškieji grobikai. Jie grobė 
tarybinio Pamario turtus, 
siekdanli prasiveržti kaip 
galima toliau į vakarus, 
prie turtingiausių centrinio 
Sibiro rajonų.

Jau tada Leninas, atspėjo 
toli einančius japoniškųjų 
imperialistų planus, pa
brėždamas didžiulę reikšmę, 
kurią turi mūsų šalies atei
čiai tolimieji TSRS užnuga
rio rajonai — Sibiras, Ura
las, suvaidinę tokį didžiulį 
vaidmenį Tėvynės kare 
prieš hitlerinę Vokietiją. 
' 1918 m. gegužės mėų. 6 
d. RKP(b) CK nutarime.

'■'-.'.f ' -t .-xmvr .
'i* ‘M? .'^4

“Atskirame. pastate, esan
čiame japonų štabo kaimy
nystėje, areštuotus mušė 
stumpliais, bizūnais, ir kt. 
Ypač labai buvo kankinami 
piliečiai F. Žamskis ir Gon- 
čarovas, kuriuos kapojo į- 
kaitintais stumpliais, dėjo 
tarp pirštų lazdeles, sukinė
jo pirštus ir kt. Kankinimai 
tęsėsi visą dieną.

Intęrventų sugautas drą
sus kovotojas dėl liaudies 
laisvės, partizanų judėjimo 
organizatorius bolševikas 
Lažo ir du jo draugai buvo 
užmušti pačiu žvėriškiausią 
būdu. Juos gyvus sudegimo 
garvežio krosnyje. Po Lažo 
žuvimo dar aukščiau pakilo vj 
liaudies neapykantos kąrąs y| 
prieš japoniškuosius impe
rialistus, nesėkmingai mėgi-

(Tąsa 4-me pusi.)

£



A
• Eąišvi—Lihėtty, fnthnahian baily

------------- -- ---------—   . ....................... . ............................1   ;—- —. i-k -U. ——

VIENAS IŠ 350 SUŠAUDYTŲJŲ
K. Amhrožditis. ' 

atrodė, kad kapo uždahgos žemė pra- 
. nyko ir aš pamačiau, judančius ir kal

bančius nukankintų draugų ir pažįsta
mų griaučius.

Čia bestovint nei suvokti nei išmanyti 
negali, kodėl niekas ir niekuomet neatsako 
žmogui, kai jis skundžiasi ir klausia, ko
dėl jį kankina, kodėl jisai amžiais kenčia 
ir niekas jo kančių nepaiso. Kodėl?

Bestovint prie kapo, jausmams ir per
gyvenimams panirus čia Vykusiųjų siau
bingų įvykių aidėjimuose, netikėtai ir 
nelauktai, akyse šmėkštelėjo žmogaus 
pavidalas. Kapų nejaukumos sujaudin
tas, aš prietaringai pamaniau, kad man 
pasivaidino šmėkla arba... aš kliedžiu, 
nesveikatuoju. Tačiau mane greitai atpei- 
kėjo žmogiškas ir prieteliškas kreipima
sis į mane. »

—Sveikinu, sveikinu! Seniai girdėjau, 
kad grįžai, bet niekuomet netikėjau čia 
susitikti. Iš tikrųjų, kaip tamsta čia pa
tekai? Keista, įdomu...

—Taip, bet tamsta? — paklausiau sa
vo rėžtu. Ir tikrai, žiūriu ir suprasti ne
begaliu. Taip, tas pats, geras pažįsta
mas, bet mirtininkas, — sušaudytasis. 
Vienas iš 350.

(Mirtininko A. Levanavičiaus užrašai)

Po gana ilgoko laikotarpio, saviškių 
pasiilgimo jausmo gerokai nukamuotam, 
man teko aplankyti gimtąją sodybą ant 
Nemuno kranto. Grįžtant man buvo be
veik visvien, ką aš tenai rasiu. Mane 
tetraukė tik .ji viena ir tik jos ,vienos li
kimas tejaudino mane. Jos išdžiūvusios 
rankos, nuvargusios, pasiilgusios akys. 
Troškau, ilgėjau pamatyti bent vieną gy
vą jos žvilgsnį, išgirsti bent vieną jos 
žodį. Daugiau nieko...

New Yorko mieste nėra General Motors šapų, tačiau 
ta sąlyga nesustabdė newyorkieciu nuo pikietavimo 
GM būdingo paramai streikuojančią United Automo
bile Workers, CIO. Pikiėtė dalyvavo apie 6,000 unijis- 
tų ir ateidami atnešė uniją ir savo asmeniškas dova
nas streikięriams.

VARDO REIKŠME

Išvykstant, aš palikau ten puikią, 
dangumi ataustą Nemuno juostą, aukš
tus Nemuno krantus, nuo kurių toli, be 
galo toli matyti. Liko paukščiai giesmi
ninkai, melsvi padangių debesėliai, ne
baigtos sekti pasakos, motinos dainos 
neišdainuotos ir daug, daug visokių kito
kių gėrybių ir grožybių, kurių nei apsa
kyti nei aprašyti niekam negalėtum. Ten 
liko medeliai, kuriuos sodino mano tė
vas, o aš laikiau jų liekną liemenėlį, kai 
tėvas aplinkui eidamas kojom žemę try
pė, spaudė, kad tvirčiau laikytųsi, kad 
geriau augtų. Kai sodinom, tie medeliai 
buvo liekni, mažką mane praaugę. O po 
kelerių metų į jų šakotas viršūnes aš kė
liau inkilus varnėnams perėti. Tie me
deliai seniai jau medžiais tapo, tėvas mi
rė, o jo šiaudais dengtas klojimo stogas 
žaliom samanom sužaliavo. Atrodo, kad 
tai buvo prieš daugel, daugel metų. Bet, 
iš tikrųjų, visa tas įvyko vienos, — tik 
vienos akimirkos metu. Neilgiau, tikrai 
neilgiau! Ak, dabar ir aš patsai nežinau, 
nesuprantu, kuomet ir kaip tai viskas 
įvyko, kodėl taip greit medeliai užaugo, 
kodėl taip greit atėjo, pražydo ir dingo 
pavasariai...

Pasidžiaugsiu prigulėjimu 
prie Stoughtono Istoriškos 
Draugijos. Paėmiau sau už 
pareigą pažiūrėti šį tą į pra
eitį; peržiūrėjau rekordus nuo 
1870 iki 1945 metų Stoughto
no lietuvių vedybų, gimimų ir 
mirčių.

Pžįstant lietuvius, tai nebu
vo sunkus darbas. O kur suti
kau, kas kėlė abejonę dėl tik
rumo, visados pasitariau, atsi
klausiau pas senesnius už sa
ve, ir supratau jų paaiškinimą. 
Radau daug gražios medžia
gos.

Vieną dalyką pastebėjau, 
tai kad mūsų pirmtakūnams 
buvo gana sunku įsikurti šioje 
šalyje. Kur jie nėjo, ką ne
bandė daryti, ar prie kunigo

O dabar — kasgi dabar čia bepaliko? 
Nei medelių šlamančių, nei bitelių zvim
biančių, nei seklyčių, nei namų. Nieko 
aplinkui. Medžiai, sodyba, senas kloji
kas — visa, visa — vieni pelenai... 
žarstau tuos pelenus kojom, lyg tyrų 
smėlį pavargęs keleivis ir nežinau nei 
kur eit, nei ką daryt. Aplinkui rąstagalių 
griaučiai, degėsiai, po kojom pelenai, o 
šalia — pakirstų medelių liemenys ir jų 
iškeltos į dangų šakos.. . Lyg būtų la
vonai, pastyrusiomis rankomis. Nuvar- . 
gusios akys įsmigo į žemę, į pelenus ir 
kažkaip beprasmingai klajoja gimtojo 
kiemelio takais, apdegusiais, nuvirtu
siais patvoriais. Graudų žvilgsnį trukdo, 
nuo gaisro apgruzdėję, namų apyvokos 
liekanos, išmėtytų knygų ir raštų gaba
lėliai. Ir nei vieno gyvo balso, nei vieno 
gyvo, artimo žmogaus. Visą nusiaubta, 
sunaikinta, pasmaugta. Ir žmonės, ir 
paukščiai ir medžiai — visa, visa, visa... 
Gyvas dainiaus skausmo vaizdas:

Pasisveikinę, mudu ėjome į jo namus. 
Parėjus, jis man papasakojo savo ir 
draugų pasmerkimo ir mirties istoriją. 
Pažinojau jį dar jam kūdikiu esant. Už
augus jam į vyrus, mes buvome geri pa
žįstami, prieteliai. Jis yra gimęs ir au
gęs Jurbarko miestelyje. Jis yra vienas 
iš daugelio lietuvių, kurį vokiečiai, oku
pavę Lietuvą 1941 metais, buvo pasmer
kę mirti ir jau buvo nuvarę kasti sau 
pačiam kapą. Savo pergyvenimus, atsi
dūrus vokiečių budelių naguose, jisai ap
rašė ir savo užrašus man paskaitė. Jo 
sutikimu aš paduodu tuos užrašus mūsų 
visuomenės dėmesiui ir ... pasaulio is
torijos teismo žiniai.

mirtį buvo baisiai kankinami: išlupami 
dantys, nupiaustomi liežuviai, išsukihė- 
jamos .rąnkos ir pan. Iki pat hitlerininkų 
karo pradžios buvo aiškiai žymūs tų 
kankinių kapai. Jurbarkiečiai, lankyda
mi tuos kapus, baimingai atsidusdavo, 
prisimindami žiauriąją vokiečių okupa
ciją. Man pačiam neteko tų žudynių ma
tyti, bet jų klaikūs vaizdai giliai ir neiš
dildomai įstrigo į mano sielą ir sąmonę.

Visur aplinkui girdžiu kalbant, kad 
yra ruošiamos žiaurios žudynės. Man 
aišku: tas pats galas laukia ir manęs. 
Laukia mirtis.

Aš dar tokiam amžiuje, kuomet visa 
fizinė žmogaus būtis yra kupina gyveni
mo džiaugsmo ir aistros gyventi, būti, 
nemirti! Grįžus į * namus, manęs laukia 
ne gyvenimas, bet mirtis. Ką aš blogo 
esu padaręs?

ja i-.
Trečias puslapis

su apsivedimu, ar krikšto rei
kale, ar ligoje su daktaru, jie 
vis susidūrė, “kaip jūs slebi- 
zuojat savo vardą“? čia daug 
klaidų įvyko dėl kalbos, dėl 
to “spelling.” Penkios dešim
tys metų ir daugiau atsivežėm 
iš Europos pavardes didžiu
moje sulenkintas, ir ta “w,” 
vietoje “v,“ pagal mados buvo 
vartojama.

Vienos klaidos neatitaisei, 
kuomet kita plačiai įsivyravo, 
tai keitimas pavardžių, su
trumpinimas, suamerikoniza- 
vimas. Tas taipgi yra morale 
skriauda mums lietuviams.

Ypata, kuri naudojasi ar
chyvais, būna visados pasiren
gus į trumpą laiką kuo dau
giausia įsigyti autentiškos me
džiagos, ir niekas nesudaro 
didesnio jaukumo, kaip negin
čijami faktai. Kokį malonų 
įspūdį sudaro vardo reikšmė: 
Algirdas, Ardonis, Birutė ir 
t.t. Ant greito sudarai genea- 
logišką šaką ir vardu patikri
ni. Nubrauki į Šalį visas kliū
tis “w“ ir sulenkintos pavar
dės nesudaro abejonės.

Prieš krikščioniškuosius lai
kus Lietuvoje, kaip gražūs ‘ir 
reikšmingi lietuvių vardai bu
vo. Turėtume vėl juos įgy
vendint. Mūsų kalendoriuose 
ir spaudoje mes turėtume tan
kiau ir tankiau juos minėti, re
komenduoti tėvams tikrus lie
tuviškus vardus dėl mūsų jau
nosios kartos.

Dabar pažvelgkim į lietu
višką kalendorių sausio mėne
sio, 1946 m. Prie mėnesio die
nos, savaičių dienos, telpa lie
tuviški vyrų ir moterų vardąi. 
Iš jų galima pasirinkti: 
Mėn. Sav. 
diena diena Vardai 

Sargila, Nemira. 
Daukantas, 
Linksmutė. 
Vadulis, Diena. 
Gailutis, Gražina. 
Dailius, Rūta. *I 
Šukionis, Biruta. 
Trainis, Vinutė.
Ringaila, žilelė. | 
Strumyla, Liūtė. 
Vytenis, Daba.

P. Dudutis, Rimtautė. 
š. Črigulis, Rasa.

Daugila, Dygunė. 
Gediminas, šilinė. 
Kupolis, Viltautė. 
Abaris, Nijotė. 
Basmatas, Lingė 
Nikomedis, Minda. 
Rūtenis, Ragnytė. 
Laimutis, Algė. 
Vingaudas, Germė. 
Ruklis, žulelė. 
Baisuolis, Giedrė. i 
Vadamaras, 
Kintibutė. 
Auksuolis, Gerinė. 
Kūnas, Tiiutė. 
Kluonis, Budytė.

P. Barkus, Reda. 
A. Blinda, Norgaila.

Gintautis, Baniutė. 
Meldutis, 
Gerlanda.

mėnesis lotyniškai

IV.
Tiesą pasakius, paaugęs aš buvau lin

kęs netikėti pasakojimams apie vokiečių 
žiaurumus, nekaltų žmonių šaudymus ir 
kankinimus. Kaip ir daug kas, aš galvo
davau, kad tauta, pagarsėjusi pasaulyje 
savo kultūra, negali savo žiaurumais 
prašokti laukines žmogėdrų tauteles. Aš 
augau Jurbarke drauge su vokiečių tau
tybės vaikais. Jie buvo kartais kvailesni, 
kartais apsukresni už mus. Aplamai, jie 
buvo tokie pat, kaip ir mes: žmonių vai
kai,. — ne gyvuliukai. Visai buvo nepa
našu, kad iš jų galėtų išaugti padarai, 
piktesni už žvėris. Panašiai galvojo ir 
kiti.

Tačiau hitlerininkų grobikų sukeltas 
karas vėla pakėlė mūsų akivaizdoje už
dangą nuo.yiso, ką mes, laiko dėka, bu
vome pamiršę ir ką jie iki šiol mūsų tau
tai yra piktą padarę.

Oru ir sausuma plūstančios grobikų 
gaujos ir nežinios jausmas slegia širdį 
ir sąmonę. Visą kraštą užgulė tamsūs 
debesys, motina žemė gausiai laistoma 
nekaltų žmonių krauju ir ašaromis. Už
temusią padangę nušviečia degančių 
miestų ir kaimų gaisrai. Visur aplinkui 
be paliovos traška automatai, kulkosvai
džiai, dunda pabūklai. Atbudusiam gy
venimui neriama mirties kilpa ant kaklo.

Ak.

Kelinta diena blaškausi iš vieno užkam
pio į kitą ir niekur nesutinku draugų, 
pažįstamų. Netikėtai užklupti, mes visi 
išsiblaškėme kas sau. Be plano ir be tik
slo, be priemonių gintis.

K

III.
Ir jis skaitė, pasakodamas:
— Jurbarkas — mano gimtinė, čia 

man viskas pažįstama, artima, miela. 
Didžiausioje miestelio gatvėje augo ir 
brendo visa mano jaunystė. Tos gatvės 
gyvenimas, ypač turgaus ir atlaidų die
nomis, žadino ir ugdė pirmuosius mano 
gyvenimo įspūdžius. Ir likimas lėmė, kad 
tąja, būtent, gatve einant turėjo baigtis 
visi mano įspūdžiai apie pasaulį, jo daik
tus ir žmones. Nes kaip tik šita gatve 
kruvinųjų kryžiokų palikuonys varė ma
ne ir mano draugus gyvus į kapus. Mir
tininkų eitynės praėjo pro mano namus. 
Į mus visus, o gal tik į mane vieną, žiū
rėjo raudodamos mano mylimosios duk
relės ir žmona ir alpo iš skausmo. Man 
teko tą jų gailestį matyti ir jausti ir jis 
niekuomet neišdils* iš mano sielos. Šeimos 
skausmas, palydint mane gyvą į kapus, 
man buvo ir tebėra baisus, kaip ir pati 
mirtis. Visa savo būtimi patyriau, kad 
šeimos meile, virtusi sopulingu pergyve
nimu, yra patsai didžiausias, niekaip ir 
niekuomet nenutildomas skausmas. Aš 
nevengiau ir nebijojau nei .vargo, nei 
mirties. Gyvenimas išugdė manyje dar
bo žmonių reikalų supratimą ir sužadi
no ryžtumą kovoti už darbo klasės reika
lus. Ir aš tos kovos, kur buvo reikalas, 
nevengiau. Bet aš nenorėjau ir nenoriu 
mirti beprasmingai.

Ruošdamiesi karui, fašistiniai grobi
kai, visose kaimyninėse valstybėse stei
gė savo agentūras, suko lizdus, kurie tu
rėjo išperėti jiems savo tautos išdavikų 
ir budelių. Tas pats buvo daroma ir Lie
tuvoje. Dar toli gražu prieš karą^ Jur- 
barke gyvenančių vokiečių santykiai su 
lietuviais žymiai pakitėjo, pablogėjo. Vo
kiečiai viešai tyčiojosi iš lietuvių, nieki
no mūsų kultūrą, valstybę — viską, kas 
ne vokiška. Tuometinė Smetonos vyriau
sybė, parodžiusi didelį žiaurumą savo 
tautos atžvilgiu, pasirodė baili ir patai
kaujanti vokiečiams. Aš tuo metu dir
bau Jurbarko pašte, kaip laiškanešys.

Siaučiamų pavojų sūkuryje vėl iškyla 
gyvas ir skaudus širdžiai visos šeimos 
vaizdas. Vėl tas pats rūsčiai klaikus 
klausimas: šeima — pavojus — mirtis. 
Pagaliau... Spiaut į visus pavojus, 
spiaut ir pačiai mirčiai i akis. Mirsiu, 
tai mirsiu. Didelio čia daikto. Pasaulis 
dėl to nesugrius. Svarbiau tas, kad pasi
matysim, atsisveikinsim. Jie pamatys 
mane, aš— juos.

Nu.o krūtinės nuslinko kažkoks slogu
tis, pasidarė šviesiąu akyse.

Į namus, — pas savus!
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—Takai, takai.. . Nebepažįstu 
Tavęs, o vieta mylimiausia! 
Ir nieks dabar, kai čia atklystu, 
Nieks manęs vardo nepaklausia ...

o .....
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Sausio ,t
vadinamas Januarius. Paeina 
nuo žodžio Janus. Tai pirmas 
menesis metų. Turi 31 dieną.

P. K. JatuI
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Įtempdamas valią, mėginu nustelbti 
sąmonėje kylantį klausimą, • dpsuptą 
skausmingu baimingumu: o kas atsiti
ko su jais visais, su ja, — su motina? 
Kur jie dabar, brangieji, mielieji? Nei 
nerimaujanti širdis, nei klajojanti są
monė neranda jokio atsakymo, jokio 
prietelingo atgarsio amžino priešo pa
liktų eibių tuštumoje. Ta klaiki tuštuma 
ir visa kas aplinkui slegia krūtinę ir vi
sus pergyvenimus, slegia sunkiai,—kaip 
girnų akmeniu. Ir tik dundančių pabū
klų aidai, drebindami pelenais nuklotą 
r sviedinių išraustą žemę skelbia gyve

nimą dar gyvą tebesant. Dunda tie pa
būklai ten toli, anapus Nemuno, prie 
Gilijos ir Priegliaus — mūsų protėvių 
krašte ir pelenais nukloton žemėn ir ma
no sielon sėja naujo gyvenimo viltį, nau
ją gyvenimo džiaugsmo sėklą ...

II.
Taip klajodamas gimtosios sodybos 

kapyne, aš nuėjau aplankyti bendrus 
mano draugų ir pažįstamų kankinių ka
pus. Kapuose styro, lyg ir skųsdamiesi, 
apdraskyti, šakų netekę medžiai. Vėly
bo rudens miglų alsavime dunkso žemi 
nuvartalioti žydų kapų paminklai. Vie
ni pakrypę, kiti visai nuversti, atrodo, 
lyg jie norėtų atsistoti ar kažką pasakyti, 
pasiskųsti.

Mano akys ir jausmai įsmigo į netvar
kingai sukastą, jau pašėlusį velėna, ilgą 
bendrą kankinių kapą. Tą akimirką man

Jaučiau, kad kruvini budelių darbai 
skaudžiai pažeis, o gal ir visai pa
lauš nekaltų kūdikių jaunystę. Juk jos 
matė mane varomą su kitais į kapus su
šaudymui. Argi jos galės kuomet to siau
bingojo vaizdo atsikratyti, atsipeikėti?

Tikrai keista, kad mano, kaip ir ma
no dukrelių jaunystę palietė tokie pat 
šiurpūs pergyvenimai ir buvo sukelti tų 
pačių kruvinųjų mūsų tautos budelįų. 
Būnant tokio pat amžiaus, mano širdį 
ir sielą dažnai žeidė ir jaudino vokiečių 
kankinamų lietuvių kančios ir ašaros. 
Ir tas atsitiko neperseniausiai —- ano, 
imperialistinio, karo metais. Tuomet aš 
buvau dar visai vaikas, bet jau ir tuomet 
man dažnai tekdavo girdėti šiurpulingus 
pasakojimus, kaip vokiečiai žudo ir kan
kina nekaltus žmones.

Žudynių vieta buvo Jurbarko senasis 
piliakalnis, Bišpiliu vadinamas, čia tad, 
Imsrės upės slėnyje, to piliakalnio papė
dėje, buvo žiauriai kankinami ir žudomi 
įmonės, atvežti čionai iš visos panemu
nės ir iš gretimų apskričių. Mažas būda
mas girdėjau baimingus suaugusiųjų 
pasakojimust kad žudomieji žmonės prieš

VI.
1941 m. birželio mėnesio 30 dieną aš 

parėjau namo. Miestelis knibždėte knibž
da — pilna klykaujančių girtų vokiečių. 
Su jais iš vieno veikia kai kurie mūsų 
parsidavėliai. Likę čia tarybiniai tar
nautojai vieni sulaikyti, kiti — regist
ruojami. Į namus parėjau nepastebėtas. 
Kai naktį, tyliai pravėręs duris, įėjau į 
kambarį, žmona, pažinusi, ašarodama 
sukliko: “Antanėli, jau aš tavęs netekau. 
Tavęs ieško!” Džiaugsmo ir skausmo aša
ros suliejo mus į vieną. Mes raminome 
vięns kiltą, bet tą valandą, abu jautėva, 
kąd virj mano galvos skraido mirties 

• šmėkla. | , ?
Nerimas nuvijo miegą ir neleido nei 

pailsėti: Žmona papasakojo; kas darosi 
miestelyje. Registruojami visi tarybiniai 
tarnautojai ar'šiaipjau rodę palankumo 
tarybinei' santvarkai žnionės. Daug areš
tų. Eina įvairūs gandai! Vieni sako, kad 
registruojami žmonės bus varomi priva
lomiems darbams. Bet kur reikės dirbti 
— niekas nežino. Eina dar kalbos, kad 
visi tarybiniai tarnautojai ir žydai bus * 
sušaudyti. Iki šiolei šaudymų dar nebū
ta. Aišku tik, kad ruošiamasi kažkokiam 
baisiam darbui. I tarybinių tarnautojų 
mažai kam pavyko pabėgti. Dauguma 
liko čia ir dabar sėdi sulaikyti. Kas jų ir 
manęs laukia — nežinia. Prisiklausęs 
žmonos pasakojimų ir matydamas jos 
ašaras ir nerimą, pradedu galvoti, ar ge- 

Kelmėje išbuvau iki hitlerinio karo rai esu padaręs, kad grįžau. Kabantį 
pradžios. Grobikams okupavus Lietuvą, 
žinoma, man teko Kelmę apleisti. Man, 
kaip ir tūkstančiams Lietuvos piliečių 
tuo metu reikėjo spręsti skaudus ir sun
kus klausimas; kas daryti? Kur eiti? 
Prieš mane buvo du keliai: vienas — į 
rytus, toliau nuo karo nešamų nelaimių, 
o kitas —• į gimtąjį kampelį, į namus,

Vokiety bes propagandos vadovais Jur
barke tuo metu buvo vokiečiai: Gefneris, 
Krauze ir Milch,eris. Jie buvo Kulturver- 
bajido’atstovais Jurbarke. Jie varė vo
kišką 'propagandą ir vienkartverbavo į 
sayo eitos ir visokius tamsius gaivalus iš 
lietuvių tarpų. Veliąu^paaiškėjo; kad’ jaV 
tuomet’ vokiečiai numatė tiems gaiva-' 
lams budelių pareigas. ,/'■

■ ■ /Vi,'., >■

įsikūrus tapybinei yaldžįaL
Jurbarke, kaip ir visoje Lietuvoje, vals
tybinio ir visuomeninio darbų prieky at
sistojo darbininkų ir darbo valstiečių at
stovai. Visa jų dauguma buvo neparti
niai žmonės. Aš gavau Jurbarko pašto 
įstaigoj etatinio tarnautojo vietą. Dir
bant pašte nei su visuomenė nei su pa
vieniais asmenimis neturėjau jokių vai
dų, jokių kivirčių.

1941 m. pradžioje man buvo pavesta 
eįji Kelmės pašto virš, pareigas. Į Kelmę 
išvykau vienas, be šeimos, žmona su duk
relėmis liko gyventi Jurbarke. Tuo būdu 
mano santykiai su Jurbarko visuomene 
kaip ir visai nutrūko.

ant manęs mirties pavojų parnešiau į 
namus, į šeimą ir tuo tik padidinau ir 
pavojų sąvo gyvybei ir šeimos sielvartą 
dėl manęs. Ar ne geriau bus greičiau iš 
čia pasprukus kur į kaimą, į pagirius? 
Reikėtų susirasti bent vieną artimesnį 
draugą ir kartu pasitraukti iš čia kur 
toliau.

Washington. — Nuo karo 
pabaigos darbininkų algos 
vidutiniai sumažėjo $4.43 
per savaitę, o gyvenimas 
pabrango, sako Darbo De- 
partmentas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, yes- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway h* Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191



Japonijos Imperializmo 
Piktadarybės
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ii ir Amerikai ’ dVa
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
nusius pavergti tarybinius 
žmones. “VKP(b) istorijos 
trumpas kursas” pabrėžia, 
jog Raudonoji Armija nu
galėjo interventus ypač dėl 

. to, kad jos eilėse kitų tar
pe kovojo tokie didvyriai 
kaip Lažo.kaip Lažo.

Bolševikų partija išstojo 
tais metais, kaip puikus vi
sos liaudies kovos prieš ja
poniškąją intervenciją or
ganizatorius. Geriaušiėjfi 
partijos sūnūs atidavė savo 
gyvybes dėl tėvynės išvada
vimo. Leninas ir Stalinas 
vadovavo Raudonosios Ar
mijos veiksmams, tarybinės 
valdžios Tolimuosiuose Ry
tuose organizavimui, parti
zaniniam judėjimui.

1922 metų gruodžio mėn. 
25 d. Vladivostoko miestas 
Raudonosios Armijos buvo 
išvaduotas. Leninas nurodė 
tada didžiulę Pamario reik
šmę visai tarybinei šaliai: 
“Vladivostokas toli, bet, 
juk, tai mūsų miestas,” sakė 
jis. Ryšium su Tolimųjų Ry^ 
tų išvadavimu nuo inter- 
ventų Leninas sveikino “su 
šia nauja pergale visus Ru
sijos darbo žmones ir did
vyriškąją Raudonąją Armi
ją”

Nesuskaitomais agresijos 
aktais, klastingais ir niek
šingais užpuolimais, sveti
mos teritorijos užgrobimais 
atžymėta Japonijos elgsena 
per paskutiniuosius 20 me
tų. 1932 m. kovo mėn. Japo
nija okupavo Mandžuriją, 

j paskelbdama ją “nepriklau
soma Mančžuogo valstybe”, 

>o faktinai paversdama ją 
šavo kolonija. 1937 m. japo
nai įsiveržė į Kiniją.

Keletą kartų per tuos me
tus Japonija klastingai už
puldinėjo ir mūsų šalį. Jinai 

z daug kartų provokavo “pa
sienio incidentus”, kurių 
daugelis išsivystė į gana 
stambias kovas. Raudonoji 
Armija, pasiaukojančiai 

. gindama mylimos tarybinės 
Tėvynės interesus, davė ja
poniškiesiems grobikams ei- 

į lę rūsčių pamokų. Visiems 
atsimenamos 1938 - 39 m.m. 
kautynės — prie Chasano 
ežero, Tarybiniame Pama
ryje ir prie Chalchin-Golo 
upės sąjunginės mums Mon
golijos Liaudies Respubli
kos teritorijoje, kautynės, 
kuriose Raudonoji Armija 
visiškai sumušė japonų ka
riuomenę, padarydama jai 
didžiulius nuostolius gyvą
ja jėga ir technika.

Japonija pasirodė viena iš 
tų agresingų valstybių, ku
rios pradėjo antrąjį pasau
linį karą. “Trumpame 
VKP(b) istorijos kurse” 
nurodoma, kad “pradėjo ka
rą įvairiuose pasaulio kam
puose trys agresingosios 
valstybės, — Vokietijos, I- 

® talijos ir Japonijos fašisti
niai valdantieji sluoksniai.” 

1941 metų gruodžio mėne
sį japonai, ištikimi savo 
plėšikiškoms tradicijoms, 
klastingai užpuolė amerikie
čių ir anglų nuosavybes Ra
miajame vandenyne. Pir
maisiais karo metais jie už
grobė didžiules teritorijas, 

B ne tik anglų ir amerikiečių, 
bet ir prancūzų, olandų, ir 
dargi portugalų.

Analizuodamas savo ati
dengtą istorinį dėsningu
mą, pasireiškiantį tuo, kad 
agresingos tautos, užinte- 
resuotos karu, ilgai jam be- 
siruošdamos ir bet&kdamos 

; tam savo jėgas, pasirodo 
paprastai labiau pasiruošu- 

Tftos karui, negu taikingos 
s, draugas Stalinas j — • • . • V1 *

-
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Japoniją ir į hitlerinę. Vo
kietiją/ r “* r " ■ - -

“Negalima laikyti -atsitik
tinumu, — pasakė draugas 
Stalinas 1944 m. lapkričio 
mėn. 6 d., — tokius nemalo
nius faktus, kaip “inciden
tus” Pearl Harbore, Filipi
nų ir kitų salų Ramiajame 
vanden. netekimas, Hong- 
kongo ir Singapūro neteki
mas, kai Japonija, kaip ag
resyvi tauta, pasirodė esan
ti daugiau pasirengusi ka
rui, negu Didžioji Britanija 
ir Jungtinės Amerikos Val
stybės, kurios laikėsi tai
kingos politikos.”

Į vokiečių ir japonų gene
ralinių • štabų planus įėjo7 
patys įžūliausi avantiūristi
niai projektai dėl agresorių, 
“susitikimo” TSRS teritori
joje, Indijos teritorijoje. 
Tarp usavyje juos jungė 
dar 1936 » metais suęlary-, 
t a s i s “antikominterninis 
paktas”, garsioji; Berlyno, 
Romos, Tokio “ašis’V žvėr 
riška neapykanta TSRS ir 
kitoms laivę mylinčioms 
tautoms.,, siekifnas viešpa
tauti kitoms tautoms.

Per visą Tarybų Sąjun
gos — Vokietijos karą 
ponija aktingai padėjo jvo- 
kiškajam fašizmui. Vokieti
joj l sąjungininkė Japonija 
prie Tarybų Sąjungos sienų 
laikė didžiulę armiją, tuo 
prikaustydama žymų mūsų 
kariuomenė kiekį, taip būti
nai reikalingą Tarybų Są
jungai kovoje prieš Vokie
tiją.

Savo 1945 m. balandžio 
mėn. 5 d. pareiškime dėl 
Tarybų Sąjungos — Japoni
jos neutralumo pakto de- 
nonšavimo mūsų vyriausybė 
pabrėžė, kad “Japonija, Vo
kietijos sąjungininkė, pade
da pastarajai josios kare 
prieš TSRS”. Japonų impe
rialistai jau seniai paruošė 
biaurų kuone viso pasaulio 
pavergimo planą. Jau prieš 
20 metų plačiai tapo žino
mas tekstas slapto doku
mento, kurį Japonijos impe
ratoriui patiekė Japonijos 
ministeris pirmininkas ge
nerolas Tanaka ir kuris įgi
jo “Tanakos memorandu
mo” vardą. Tai nuosekli pa
saulinio viešpatavimo užka
riavimo programa. Mandžu- 
rijos užkariavimą memo
band urnas pagrindžia, 
kaip būtiną Kinijos nuga
lėjimo prielaidą, po to — 
Kinijos nugalėjimą,, kaip 
būtiną “visų likusių Azi
jos šalių” užkariavimo 
prielaidą. Toliau buvo nu
matytas TSRS užpuoli
mas.' Memorandume sako
ma: “Į mūsų tautinio augi
mo programą įeina, matyt, 
būtinumas vėl sukryžiuoti 
mūsų kardus su Rusija...”

Japonijos valdančioji kli
ka sistemating&i kalė į ja
ponų sąmonę fašistines 
viešpatavimo pasaulyje, ra
sinio japonų tautos prana
šumo prieš visas kitas že
mės rutulio tautas, idėjas. 
Žvėriškoji rasinės neapy
kantos ideologija užnuodijo 
milijonus žmonių Japonijo
je, kurie dešimtmečiais bu
vo auklėjami neapykantos 
kinams, indams, amerikie
čiams, rusams dvasia.

Plačiai žinomos akiplėšiš
kos vieno iš įžūliausių ir ar
šiausių Japonijos imperia- 
lizipo propagandistų — 
neri)lo Araki kalbos. Pa

šią” — tapo japonų kari-,į 
nių sluoksnių šūkiais. •. -i -

Viena kitą, pakeičiaųčios 
Japonijos vyriausybės prak
tikoje vykdė pasaulinei 
viešpatavimo atsiekimo pro-, 
gramą. Kruvina intervenci- ’ 
ja Kinijoje,, tarybinės terk 
tori jos užįiuolimąs, jūrų dy
giai prieš Pearl Barborą, 
Filipinus, Naująją Gvinėją 
ligi pat Australijos 
sausumos ekspedicijos priėš 
Malajus ir Burmą prie1 In
dijos sienų, mėginimai pra
siveržti į Mongolijos LiaU- ■ 
dies Respublikos teritoriją 
—1 tokie grobuoniškieji ja-

darbai.«•; -. ’ 1 /’• z
/ Lygiai taip, kaip hitleri7 
ūinkai įvesdavo savo “nau
jąją tvariu Europoje, taip 
ir japoniškieji^ įmperiąlis^ai 
skelbė savo “Rytinės Azi
jos savitarpio x klestėjimo 
sferą.” šioje “sferoje” tau
toms ne tik buvo atimamas 
tautinis savarankiškumas, 
—t jos buvo paverčiamos 
japoniškųjų grobikų ’ ver
gais. yisiškas politinis, ir 
ekonominis pavergimas, mi
lijonų žmonių .nąiKinjmaš— 
štai ką visur atnešė japoniš
kieji grobikai:'’

BįlJeOntjevas.

1.' šie du darbai vėl padarė 
Draugijai apie $500 priedinių

A.L.D.L.D. REIKALAI
Centro Komitetas ir 

Alternatai
Visuotinas Draugijos narių 

balsavimas išrinko viršininkus 
1J946-1947' metams. Balsavi
mus1 peržiūrėjo ir suskaitė spe- 
cįalę komisija,'.kuri siifado:

“Mes/ Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos išrinkta 
komisija, peržiūrėjome ir sU- 
skaitėtne balsus kandidatų į 
Centro Komitetą ir alternatus 
ir radome sekamas pasekmes:

Į Centro Komitetą Išrinkti 
” V. ir Pavardė

D. M,, šolomskas
Dr. J. J. Kaškiaučius
Antai)as Bimba
Stefan ė Sasna
Eva Mizata» Į

Vincas Tauras
Jurgis Kuraitis

“Tai šie kandidatai
į Centro Komitetą. Kiti kandi
datai į CK gavę sekamai baly 

•sų A. Smitas 637; Vincas Če
pulis 476 ir Vincas Jakštys 
458

į Alternatus Išrinkti
V. ir Pavardė

Povilas Bečys
Petras šolomskas
Adolfas Gilmanas
Jurgis Stasiukaitis

. “Virš įvardyti išrinkti į al
ternatus. Kandidatas P. Janiū
nas gavo 756 balsų.

“balsavimuose dalyvavo 116 
kuopų su 1,895 nariais.

“ALDLD 1 Kp. Komisija:
A. Gilmanas,
K. Rušinskiene,
J. Gužas.”

Naujas Centro Komitetas 
greitoj ateityj turės posėdį ir 
išrinks valdybą, komisijas ir 
paskelbs Draugijos darbų pro
gramą.

Balsai
1,605
1,597
1,593
1,461
1,433
1,306

886 
išrinkti

Balsai
1,247
1,245 
1,039 
1,023

Mokėkite Duokles 
Narių 

pareiga

ir Gaukite

Draugijos 
pasimokėti

Kita, ir 
daugiau 
narių ir

seni na

ge
nerolo Araki kalbos. Pagy
rūniškos jo • frazės, kaip 
“Mes pareiškiam visam pa
sauliui/-jog mes/militaristų 
tautd”. žudyjkįteįbe pasigai
lėjimo,“ “Paiieifibnst^olęt.e 
Japonijos, Azijos, priešiškas

tiems, kurie negavo. Centro 
Komitetas dar turi apie 50 šios 
knygos kopijų, bet norėtume 
jos daugiau pasiųsti į Lietuvą, 
ka dten įdėtų į knygynus. Pa-

išeigų. Trečia, vietoj vesti 
kampaniją už aukas į mūsų 
Ąpšvietos Fondą, tai vedėme 
kampaniją už aukas Lietuvos 
žmonėms, karo laimėjimo reič 
kalams ir Lietuvių Archyvui. 
Taip, kad pačiai Draugijai au
kų labai, mažai ganome. x

- - .. •

Į Todėl, nesame turtingi, bet 
mūsų Draugija savo pareigas 
kasmet atlieka. Kiekvienų me
tų narių sumokėtos duoklės 
eina tų metų s literatūros lei
dimui ir organizaciniams rei
kalams. šiemet prašytume 
draugus įr drauges daugiau 
paremti Ąpšvietos Fondą.

Į Ąpšvietos Fondą pastaruo
ju laiku gavome aukų nuo:

ALDLD 4 kp. per J. Stupu- 
ras, Portland, Oregon ir Ve
ronika " Jakimienė, New Bri
tain, Conn., aukavo po $5.

Ant. Lakickas, Coal dale, 
Pa., aukavo $4. J. Saliamo
nas, Rochester, N. Y.— $3.50;

sitikime, kad nariai kooperuos J. Daubaras, Athol, Mass., ir 
su CK šiame reikale.

“Šviesos Antrašai
Jeigu kuris tik narys persi

kelia į naują vietą gyventi, tai 
labai prašome pranešti savo 
seną ir naują antrašus ir kuo
pos numerį. Dažnai draugai to 
nepadaro, paskui negauna žur
nalo. Prie to, kada antrašai 
nepakeisti, tai žurnalas ’siun
čiamas sepu antrašų, tas suda
ro apsunkinimą pašte. Atliki
te šią pareigą.

Paaukokite i Knygų Fondą
■ Pereiti metai buvo Draugijos 

30-ties metų jubiliejaus metai. 
Gražiai paaugo Draugija nau
jais nariais. Atlikome nemažai 
ir kitų darbų. Bet Draugijos 
iždas, kaip matysite iš finansų 
atskaitos šiems metams pasili
ko mažas.

Vieną, pereitais metais iš
leidome didelę knygą. Jos at
spausdinimas atsiėjo apie 
$500 daugiau, kaip 1944. metų 
knygos. Kita, jubiliejaus pro
ga išleidome brpšiūraitę apie 
organizaciją, taipgi dubeltavai 
didesnį žurnalo “šviesos” No.

J. Barkus, Brooklyn, N. Y., po 
$2 ; Antanas Č e k a n a u skas, 
Springfield, Ill.—$1.50 ir po 
$1 aukavo: K. Stanis, Balti
more, Md., J. Barčas ir Dra- 
batienė, Toronto. Visiem ir vi
soms širdingai ačiū.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

Agf PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

DETROITO ŽINIOS

30 nuo- 
žinome, 
daugiau 
tai par-

Karą Laimėjus Vokietijoj ir 
Japonijoj, Reikią Duoną Lai

mėt Namie 
’ • * '* *

Detroito darbininkų galvose 
lįeiŠdilo 1937 metų didieji sė
dėjimo streikai ir ledų pra
laužimas į galingą organiza
ciją.

Mes taipgi neužmiršome, 
kad General Motors Corp, 
anuo metu nenorėjo kalbėtis 
su organizuotais darbininkais, 
kaip ji dabar pasimojus su
griauti mūsų galingą ir gar
bingą uniją.

Jau kelinta savaitė eina' ko
va už pakėlimą algų 
šimčių. Kiekvienas 
kad mes nenorime 
nieko, tik teisybės —
sinešti bent < tokia? algas, ku
rias gavome laike karo. O 
dabar visi gyvenimo reikmens 
brangesni. •

Taipgi visi streikieriai ir 
plati visuomenė žino, kad rei
kia darbo laikas trumpinti, 
idant visiems užtektų • vietų 
darbe. Kur rasi tokį žmogų, 
kad nežinotų, kiek grįžta jau
nų vyrų iš karinės tarnybos. 
Vadinasi, apart tų darbinin
kų, kurie jau buvo automobi
lių įmonėse, ateis tūkstančiai 
tų vyrų, kurie buvo Vokietijoj 
ir Pacifiko fronte. Visiems 
reikia vietų darbe, visi turi 
užsidirbti duonos kąsnį.

Taigi, mūs reikalavimas 
40 valandų darbo savaitė ir 
30 nuošimčių pakėlimas už
darbio yra taip jau teisingas

ir skaistus, kaip saulės patekė
jimas giedrų rytą.
Kompanija Gali Mokėti Karo 

Meto Algas
Visi žino, kad kompanija 

pelnė labai daug laike karo. 
Taipgi žino, kad laike rekon- 
versijos, po karo pabaigos per 
du metu valdžia yra užtikri
nus karo metų pelnus fabri
kantams. Bet nei kalbėti neno
ri nei General Motors Corp, 
prezidentas, kuris gauna me
tinės algos ir visokių premijų 
apie pusę miliono. Jis nenori 
kalbėti apie kompanijos pel
nus.

Prezidentas Trumanas pa
skyrė faktų suradimo komisi
ją. Ką gi jam atsakė pats 
didžiausias korporacijos as
muo — Sloan? Jis pasakė, 
būk knygų negalima rodyti 
dėl to, kad neatidengti pas
lapčių, kurios laiko Amerikos 
fabrikantų lenktyniavimo vai
rą. Tai tau kad nori. Jiem 
reikalinga kompeticija, tai ne
gali valdžios paskirtam komi
tetui parodyti savo knygas, 
kiek turi metinio pelno ir tt.

Vadinasi, korporacijos vir
šūnė ame‘ė Trumano planą.

Pasimojimai Streiką Laužyti
Korporacija nori streiką 

laužyti ir uniją griauti dviem 
kanalais. Pirmas jos kanalas, 
tai per teismą gauti indžionk- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAVSKAS
MATTHEW A.

BUYAVSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dvifem koplyčiom ir « 
grabų parodos kambariu.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.T.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tek EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
ST AGO 2-5048

Pirma 
narių, tai tuojau 
duokles už 1946 metus. Kada 
nariai anksti pasimoka, tai jie 
palengvina Centro Komiteto 
darbus, nes, pinigų klausimas 
nesutrukdo knygos ir žurnalo 
“šviesos”, paruošimą, 
pačios kuopos turi 
laiko gavimui naujų 
kitiems darbams.

Mokėdami duokleš,
riai stengkitės gauti r naujų. 
Vajus už naujus narius parsi
dės su vasario 1 diena ir jis 
tęsis kelis mėnesius. Visi ir vi
sos padirbėkime.
Stoka Knygos “B. G. Klaida”

Centro "Komitete yra stoką 
knygos “Bernardo Gavelio 
Klaida.” Viena, todėl, kad iš 
spaustuvės mes gavome apie 
200 kopijų mažiau, kaip buvo 
užsakyta. Antra, karo sąlygo
se labai buvo sunku gauti pa
kankamai popieros, tai Cent
ro Komitetas negalėjo daug 
užsakyti daugiau knygų, kaip 
turėjome senų narių. Prid to, 
nariai gražiai pasidarbavo ir 
gavome apie 450 naujų narių> 
kuriems buvo reikalinga kny
ga.
<jBet šią spragą užpildysime 
— vienas su kitu pasidalinsi
me turimomis knygomis, per- 
skaitysiiįie itfvisifbūęipe pa
tekinti. t Jeigu>kįrių. 4tkuQjIU' 
nariai -v perskaitę /grąžiiįsZ kn^- 
:gą į Cęįtyą,?tai(/tafc; pdlengvjris 
padėtį it mes dūosim tą knygą

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES I. ROMAN
; j , : (^ĄtoNAUSKAŠ)

Laidotuvių 
Direktorius

Liųdėsįo valandoj kreip
kitės prie manęsdieną 
ąr-; naktį,greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą.; Patogiai ir gražiai 
frioderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
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., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661
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Antradienis, Sausio 8, 1946

tf
Chiny Derybos Dėlei 
Mūšių Sustabdymo

Chungking, saus. 7 
Amerikos gen. George C. 
Marshall, laikinasis amba
sadorius, pirmininkauja de
ryboms tarp Chiang Kai- 
sheko tautininkų valdžios 
atstovo Chang Chuno ir 
chinų komunistų atstovo 
gen. Chou En-lai. Stengia
masi sustabdyt mūšius tarp 
vienų ir kitų, iki praeis 
Liaudies Patariamosios Ta
rybos susirinkimas, kuris 
atsidarys ketvirtadienį. Ta
me susirinkime dalyvaus 8 
tautininkai, 7 komunistai, 5 
Jaunuolių Partijos nariai, 2 
demokratai, 2 nacionaliai 
socialistai ir kt. — viso 37 
asmenys.

' ■ . ....

Kf .Is - 'll

Streikierės, pikietujančios American Tobacco Co. 
šapą, Philadelphijoj, nuo pikieto linijos užeina Į savo 
stotį Įsigerti karštos kavos, sušilti, bet jos tikriausia 
nerūko Lucky Strikes cigaretu. Juos daro užstreikuo- 
toji kompanija.

CHICAGOS ŽINIOS

*

TĘXAS VIESULE ŽUVO 
28 ASMENYS

Nacogdoches, Tex.— Vie
sulas praeitos savaitės pa
baigoj užmušė viso 28 žmo
nes rytinėje Texas valstijos 
dalyje.

PRIEŠ DIKTATŪRĄ 
PORTUGALIJOJ

Lisbon. — Demokratinės 
vienybės judėjimo organiza
cija paskelbė savaitę va
jaus prieš premjero Salaza- 
ro fašistinę diktatūrą; rei
kalauja uždaryt koncentra
cijos stovyklas ir atsteigt 
pilietines laisves.

Studentas Nušovęs 
Egipto Ministerj

Kairo. — Tapo areštuotas 
vienas universiteto studen
tas, kad jis nušovęs Egipto, 
finansų ministerį Aminą 
Osmaną Pashą.

Egiptėnų spauda kritika
vo Osmano partiją Wafdis- 
tus, kad tik “su anglų tan
kų ir durtuvų pagalba” jie 
tapo Egipto valdovais.

Nauju Metu Pasitikimas 
Lietuvių Auditorijoje

šiuos naujus metus Chica- 
gos pažangūs lietuviai pasiti
ko net trijose svetainėse: Lie
tuvių Auditorijoj, Roselando 
Liet. Kultūros Name ir Liuo- 
sybės svetainėj, Ciceroj.

Čia parašysiu šiek tiek iš 
Lietuvių Auditorijoj parengi
mo, kurį rengė LKM Choras, 
LDS 2-ras Apskritys ir LDS 
jaunuoliai.

Jau seniai besimatė tokis 
pakilęs ūpas mūsų publikoje, 
kokis matėsi šiame naujų me
tų bankiete. Priežastį to čia 
jau nebetenka minėti. Visi 
žinome.

Svečių prisirinko daugiau, 
negu rengėjai tikėjosi. I?rie 
prirengtų stalų apie ketvirta 
dalis nesutilpo. Prisiėjo pasta
tyti dar ilgą stalą. Tjis šiek 
tiek pakenkė programai, nes 
prisiėjo kiek užvilkti ii’ dalis 
publikos, pavalgius, sukilo nuo 
stalų.

Labai gražu buvo žiūrėti į 
stalą, specialiai parengtą grį
žusioms kareiviams. Matėsi 
daug mūsų jaunųjų vyrų, gar
bingai paliuosuotų, iš karo tar
nystės. Su jais (nekuriais) sė
dėjo jų artimieji ir kartu 
džiaugėsi jų laime grįžti 
mingai baigus karą prieš 
šįzmą.

Programa buvo neilga, 
patenkinanti. Drg. Abekas
prašęs tylos, pasakęs sveikini
mo kalbelę, perstatė pirmiau
siai Povilą Dauderį ir Leoną 
Joniką, Jr., padainuoti due
tą. Jiedu, akompanuojant 
Pearl Johansen, šauniai sudai
navo dvi dainas ir manė bus 
baiįgta. Bet kur tąu! Publika 
šaukia dar dainuoti. Sugrįžo 
vėl ir šį kartą jiems padėjo 
dainuoti pati akompanistė. 
Pearl Johansen yra švedų tau
tybės pianistė, bet ji taip arti
mai susigyveno su mūs pažan
giąja publika, jog jau prade
da lietuviškai dainuoti, 
tas išėjo gerai.

Pirmininkas perstatė 
Prūseiką, kuris pasakė

lai- 
fa-

bet
pa-

EaisvB—Liberty, Lithuanian Daily
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KĄ CHIANGAS VADINA 
BANDITAIS

Chungking. — Chi ang 
Kai-sheko valdininkai vadi
na banditais tuos chinus, 
kurie demonstruoja, reika
laudami ištraukt Amerikos 
armiją iš Chinijos. Chiango 
policija ir kariuomenė šau
do demonstrantus.

Roma.—Italų biznio spau
da pasakojo, kad jugoslavai, 
girdi, užmušę 15 italų Or- 
serze,’ rytiniame Adritiako 
Jūros šone.

,gą sveikinimo kalbą.
Jam užbaigus buvo pakvies

tos viešnios Dobrovolskienė iš 
Toronto, Kanados, ir Alice 
šmigelskaitė, buvusi detroitė. 
Jos širdingai sveikino chica- 
giečius.

Antras numeris ir paskuti
nis, kiek liečia pačią progra
mą, buvo Abekienės ir Bagdo
nienės duetas, akompanuojant 
Johansen. Publikai labai pati
ko, ir juodvi buvo iššauktos 
duoti daugiau, negu manė. 
Juodviejų balsai labai gražiai 
harmonizuojasi. Veikiausiai 
girdėsime daugiau duetų iš jų.

Taip pasitaikė, kad progra
ma ėjo prie pabaigos 12-tai 
valandai besiartinant. Tad vi
si programos dalyviai, abu 
duetai ir pianistė, buvo pa
kviesti dainuoti Amerikos him
ną, publikai pritariant. Greit 
pasigirdo ir orkestrą su maršu 
ir publikoj džiaugsmingi šū
kiai ir sveikinimai vieni kitų.

Na, ir ilga? dar svečiai vaiši
nosi, būreliais susimetę daina
vo ir linksmai pradėjo 1946 
metus. ,

Tenka pažymėti vieną daly
ką, būtent, kad šiame paren
gime prie baro ir prie stalų 
aptarnavimo dirbo didžiumoj 
jaunuoliai iš LKM Choro ir 
LDS kuopų. Labai malonų 
įspūdį darė taipgi mūsų jau
nuoliai dainuodami lietuviš
kas daineles kartu su suaugu
siais ir net ir atskirom grupe
lėm. ♦

Apie gapadines veikiausiai 
parašys komitetas. Jos dirbo 
labai sunkiai ir tikrai gerą va
karienę pagamino. Girdėjosi 
iš svečių geri komplimentai 
kas liečia valgio pagaminimą.

Buvus.

Trije-

Leona 
širdin-
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BILIETAS $2.50 ASMENUIUI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.
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. LAISVES
BANKIETAS

Įvyks Sekmadienį

Sąusio - January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SAUSE •
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Pristatys Chicagai Natūralaus 
Gąsb

Illinois Commerce Commis
sion leido Public Service kom
panijai privesti savo gaso pa
tiekimo sistemą iki Ghicagos, 
taipgi ir Lake apskričio, bū
tent, Waukegan.

Kompanijai teks nutiesti 37 
mylios naujų vamzdžių gaso 
pristatymui.

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas

New York. —* Teigiama, 
kad dauguma telę^istų 
balsuoja už visuotiną strei
ką.

Bajorėlio Filozofija 
noriu supažindinti Lais

vės skaitytojus su Tėvynės re
daktoriaus filozofija,'kufi, pa
gal jo supratimą, yra viena iš 
geriausių ir teisingiausių, ir 
nesumusama. Paduosiu tilv iš
traukas ir prie jų mano pa
aiškinimus. Kopiją v pasiųsiu 
pačiam Bajorėliui. ■

Filozofija': ’^žehiė sukausty
ta šalčiu ir ledąis. Sukaustyto? 
ir širdys šiurpu ir baime dau
gelio miįįopų ;žmdnių, , kurie 
laukė taikos ir laisvės?’

• * •' I

Paaiškinimas:-čia yra pasa
kyta tikra teišybė. .Taip, mi
lionai pavergtų* žmonių . laukė 
laisvės ii' taikos, bet negavo, 
ir, rodosi, kad negaus, pakol 
kapitalistiška demokratija bus 
praktikuojama.

Filozofija: “Raudonasis fa
šizmas (čiaj'au reikia supras
ti, kąd Bajoras savo kliką pri
pažįsta rudais fašistais), lyg 
kokis smakas iškėlęs kruviną 
galvą, ryja nebaltas gyvybes 
ir kemša į kalėjimus norinčius 
laisvai gyvent, galvot ir tikėt.”

Paaiškinimas: šitas punktas 
aiškiai parodo, kokia pagieža 
maitinami SLA nariai, šitas 
aiškiai parodo, kokie žmonės 
yra išrinkti redaktoriais ir ko
kie žmonės yra paskirti į ap- 
švietos komisiją. Jis vadina 
Sovietų Sąjungą raudonais fa
šistais, ryjančiais žfnones. 
Reiškia, kas žodis, tąi melas, 
ir šitokių melų toji apšvietos 
komisija nemato. Melus ir pa
giežą prieš mūsų šalies ge
riausią draugą pavėlina skleis
ti, kaipo apšvietą. Reiškia, pa
vėlina SLA narius mulkinti už 
jų pačių sumokėtus pinigus 
dėl apšvietos skleidimo. Reiš
kia, vietoj apšvietos SLA na- 
riąi gauna nuodus. Visas pa
saulis žino, kad Sovietų Są
junga dabartiniu laiku neka
riauja su nįeku. O antra, vi
sam pąsau.liui žinoma, kad So
vietų Sąjunga šuteikė didžiau
sią laisvę tų šalių žmonėms, 
kurie tik prisiglaudė prie jos. 
Milionams darbo žmonių ga
lima ląisvai kalbėti, laisvai su
sirinkti ir laisvai melstis bile 
kokioj bažnyčioj. Niekas nėra 
už tai baudžiamas ar bent 
klausinėjamas. Kas nevierina 
manim, gali parašyti į Wash
ington^ ir paklausti. Tęii yra 
paaiškinimo rūmas. Tikreny
bėj, tai Amerikos kareivių bu
vimas Chinijoj palaiko ten ne
ramumą. Anglijos ir Olandijos 
(demokratinės* ' .....
‘tūkstančiais savo kolonijų 
žmones vien tik už tai, kad

I / ;t ' • J ’• ';šitie reikalauja sau liųosybės. 
Anglija turi beveik visą pasau
lį aprėpus ir nori visiems dik
tuoti ir net ji diktuoja So
vietų Sąjungai, kaip ji turi 
elgtis. Iki šiol Sovietų Sąjungą 
^daųg nusileido. Bet ir Aįgli- 
jos diktatūros ne priėmė. Seno
viškai demokratijai" tąs nepa
tinka. Tai tokia yra tikra* tei
sybė. Bet jos nėra Tėvynėj.

F i 1 o o f iją: “Ęąudpnąsis 
amaras šiurpina kiekvieną 
laisvąį galvojantį ir laisvės 
norintį žmogų.”

Paaiškinimas: Čionai mato 
si,, koki žodžiai yra naudoja- 
mį prieš šąlį^ kuri šitiem gai
valams nėra pądąrius nieko 

C   * ■  • 1 _

blogo, prieš šalį, kuri paguldė 
milionus savo geriausių -sūnų 
ir dukterų, kad apsaugojus, są.; 
vo šalies gyvastį ir nepriklaur 
somybę. Toji šalis taip ,pa^i- 
švęsdąmaj’ne, tik kad -apsaugo
jo savo šalį, bet apsaugojo ir 
mūsų šalį nub pražūties. Taip
gi apsaugojo milionus gyvas
čių šios šalies, sutriuškindama 
rudojo fašizmo geriausias jė
gą^, Jo nugarkaulį sutrupino: į 
dulkes. Motinos ir jaunuoliai, 
kurie likosi gyvi, turėtų pa
gerbti Sovietų Sąjungos liau
dį ir joS Žuvusius kovtįnus už 
jų pasiaukąvimą ir drąsą ka
riaujant .įrieg rudąjf fašizmą^ 
Mes žinom iš patyrimo, kaip 
dabar jaučiasi rudojo fašizmo 
likučiai Europoje. Jie griežia 
dantimis prieš Sovietų Sąjun
gos liaudį. Negalėdami kito
kiu būdu atkeršinti, tai. grie
biasi visokių melagysčių, kad 
kuo daugiausia pasėjus pagie
žos pasaulyj per savo ištiki
mus tarnus visose šalyse ir tau
tose. Mūsų tauta ir nėra liuo- 
sa nuo to rudo fašizmo pa
stumdėlių. Aiškiai rodo šitos 
ištraukos iš jų išreikštų min
čių, kam jie ! tarnauja. Taip, 
žodis “raudonasis” šiurpina 
kožną rudąjį fašistą. Jiems 
laisvės nėra tarp laisvę ir tai
ką mylinčių žmonių. Milionai 
žmonių nebėgo nuo raudonųjų 
ir juos nešiurpina; tik keli de- 
sėtkai tūkstančių bėgo kartu 
su ruduoju fašizmu pas fiure
rį, bet apsigavo. Fiureris din
go, jo sostas sugriuvo, jo tar
nai pasiliko vieni, kaip tos 
avys, vilko pagainiotos. Jie įi- 
no, kam jie tarnavo ir kokis 
zaplotas jų laukią. Jiems yra 
šiurpu ir pamislyti. Geriems 
žmonėms gera policija nebai
si, atrodo aniuolais, ir bėgt ne
reikia. Bet toji pati policija 
šelmiui prasikaltėliui 
tikra velnių gauja,
šiurpu ir pamislyti. Nešasi pa
matęs. Taip ir su mūsiškiais 
rudais fašistais. Jiems šiurpu 
ir pamislyti apie raudonuosius. 
Ačiū Bajorėliui už prisipaži
nimą.

Filozofija: “Ramybė geros 
valios žmonėms. z Tai Kristus 
taip tarė.”
**"Paaiškinimas: Taip, ramybė 
geros valios žmonėms. Bet Ba
joras neturi teisės prie tų žo
džių. Jis nėra geros valios 
žmogus. Jis sėja pagiežos sėk
lą prieš artimą. Kristus tarė: 
“Mylėk artimą savo, kaip pats 
įsave.” Bajoras ir jo kolegos

atrodo 
jam net

II vriaiiuijva , »• ir • i • • 11■ ,,v. vi mekencia Kristaus ir jo skel- valdzios šaudo L . • .*, .' ninynnc Irrvi vi z\o

Lietuviu Darbininku Susivienijimas
/ Tvirčiausia Lietuviu Pašalpos ir 

Ap^yapdos prgąijizącija 
t • Galima apąidįąusti nuo iki 
į • Pašalpos į sąvaitę $6, $9, $12. iif $1.5.

Visiems įslįoj ipįįąs vęįtui.
ė Mėnesinė mokęslią pigiausią.
• Priima naujus narius nuo 2 metą iki 

60 metų arnžiaus (į pašalpą nuo 16 
workers, inc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar Ir savo šeimą Įra^k. Išpildyk žemlaus telpančią 
blankutę Ir pasiųsk sekamu adresu: z

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Sb X "

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS, uą^lu.

Mano vardas....,................................................    ..„„..„.h.........................
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' Penktas puslapi

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPEREITORKOS PRIE 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

SENIAI ĮSTEIGTA ĮSTAIGA

52 Savaites Į Metus 
GERA ALGA

VAKACIJOS IR ŠVENTĖS 
SU ALGA . į r

NITEKRAFT CORP.
451 SOUTH JEFFERSON STREET

. ORANGE, N. J.

Detroit, Mich SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
; PATYRIMAS . 

NEREIKALINGAS
NUOLATINIS DARBAS

VAKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARĘAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, 'N. J.

(34)

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
šiną prieš pikietą. Kai masi
nio pikieto nebūtų, tai galėtų 
streiklaužius povaliai vežti į 
dirbtuvę, mušti- streikuojančių 
ūpą ir sulaužyti streiką.

Kitas darbdavių pasimoji- 
mas, tai vadinamų raštinių 
darbininkų vežimas į darbą. 
Visi žino, kad tie darbininkai 
neduos produkcijos. Kai fabri
kai uždaryta, jiems nėra dar
bo. Bet savininkai viską daro, 
kad tuos “raštinių darbinin
kus’’ suvežti į dirbtuves.

Pradės nuo raštinių, eis ir 
toliau. Unija tame nenusilei
džia. Kaip kur tie raštinių dar
bininkai landžioja. Jiems da
linama lapeliai ir raginama 
stoti į uniją.

Flint, Michigan, ir Chicago, 
Illinois, darbdaviams pasisekė 
pavartoti policiją ir suleisti 
dalį vadinamų raštinių darbi
ninku darban. Toli su tuo ne
nuėjo. Flinte ir Chicagoj tuo
jau buvo greit ir smarkiai re-1 
aguota į streiklaužišką kom
panijos rolę su policijos pa- 
gelba,' ir viskas atitaisyta.

Kitų Įmonių Darbininkai
Kol kas streikas eina tik Ge

neral Motors Corp. įmonių 
darbininkų. Bet mes norime 
algų pakėlimo visose automo
bilių įmonėse, Ford Motors 
Co., Chrysler Corp, ir t.t. šių 
įmonių mes, darbininkai, nors 
dirbame, bet pasirengę bile 
dieną išstoti ir pareikalauti 
kovos būdu to, ko dabar rei
kalaujame tik derybomis.

Apie lietuvius darbininkus 
tenka pasakyti, kad jieJaikosi 
gerai. Tik aš noriu tiek pasa
kyti, kad turėtų duoti dau
giau smulkmeniškų žinių apie 
kovos eigą per mūsų myli
miausius dienraščius Vilnį ir 
Laisvę.

REIKIA OPERATORKŲ
Prie Viena ir Dviem Adatom Mašinos 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
37% VALANDŲ SAVAITĖ

POST MFG. CO.,
150 Lafayette St., N. Y. City. *

_ ________ ' ____________ <8)

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS ĮR 

KAVOS FIRMOJE 
NUOLAT

5 DIENŲ SAVAITĖ
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BArclay 7-7934 - Ext. 33 

' (12)

OPERATORĖS
SINGER MAŠINŲ 

Patyrusios. 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

BRILLIANT SPORTSWEAR CO 
372 Classon Ave., Brooklyn. 

________________________________________£1

Reikta OPERATORKŲ, prie moteriškų koatų.
Nuolatinis darbas, įfcm alga. Valiuokite 

Bus No. 12 nuo Penn Stoties. 
HOD-ROSE COAT CO.. 102 Murray St, 

Newark. N. J. BIGELOW 8-2988.
(ID

ŠEIMININKĖ:- VIRĖJA
Tinkama, . patikima. Atskiras Kambarys.

GERA ALGA
STERLING 3-8916

Telefonuokite Sekmadieni, Pirmadieni, 
AntradienĮ.

_____________________________ Q
MĘRGINOS, 

EGZAM1NUOTOJOS
LENGVAS DARBAS. NUOLAT.

GERA ALGA. PAKILIMAI 
KARO FABRICS

142 W. 24th St., N. Y. C.bįąmos doktrinos, i
Kristus tarė savo pasekė- 

ijams: “Verbliudui yra leng
viau perlysti per adatos sky
lutę, ne kaip bagočiui . d,asi- 
gauti į dangaus karalystę.” 
'Kristus ėjo su prasčiokais ir 
juos mokino ir švietė, kad jie 
lyrą tokį geri ar dar geresni 
i už nekurigos l?agočius. Tų die
nų kunigija jį apšaukė krimi
nalistu, -reikalaudama, kąd. 
Romos vąldonai jį nųkryžia vo
ty. Jų prašymas tapo išpildy
tas. . Kristus buvo pakabintas 
ant kryžiaus, šiandien visų ša
lių rudieji, fašistai su neku
rtais kunigais tą patį pakar
toja prieš biednuomenės tik
rus draugus.

Taigi, šitas Tėvynės filozo- 
įfas neturi jokios teises prie 
.Kristaus, žodžių, kądąngi jis 
eina su Kristaus priešais, šito
kie farizėjušai nori pasirodyt, 
kad jie kalba už šios šalies 
reikalus ir gerovę. Jįę nori net 
yąujo karo. Bet kadą jie tu
rėjo progą stoti į kovotojų ei
les, tai jįe to nedarė. Tik ką 
kąrąs, užsibaigę, ir jie reika
lauja naujo karo. Ęeiškia, jie 
nepaiso žmonių gyvasčių. Tu, 
jaunuoli, kišk'savo kūną į pra
gaištį, jie tavęs neatboja.

Įai tik biskis tokių ištrau
kų ir tik iš vien, o Tėvynės, nu
merio.

Visų Žinomas.

Naujo Laisvei prenum* 
Oratoriaus sravimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa 
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

, Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. 4.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 9 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, dalyvaukite Šiame 
susirinkime, nes bus Centro Valdybos 
nominacijos. — V. K. Sheralis, sekr.

’ . (5-6)

SEIMININKĖ-VIRĖJA

Jauna, sugabi. Pilnam aptarnavimui. Nuo- 
avas butas, su Šildymo ir vMinitno įrengi
mais. Guolis ant vietos. Seimą iš 2 suaugu

sių. Reikia turėti visus liudijimus.
Saukite LAckawanna 4-3275, Fenton.
'______________________________Opt

MOTERYS
OPERAVIMUI STEM MASINĄ ŠVIESIOJE, 

SVARIOJE DIRBTUVĖJE.
GERA ALGA

APRŪPINAMA TRANSPORTACIJA
DĖL PASITARIMŲ. v • j

(6) 
■M

MERGINOS 
IR JAUNOS MOTERYS 

REIKALINGOS
GERAI APMOKAMAM DARBUI 

NUO KAVALKŲ
FULPER POTTERY CO. 

New York Avęnue 
TRENTON, N. J.

■ ‘__ ______________________ ___________________

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 83S 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 5

INGĘ, 59 Pine St, New York CUr '

... " o,,..... ,.!

s

'1

RJERGINOS
Patyruąios prie koja minamų presų, lengva* 
sustatymo darbas; arti prie tranaportaeijo*.
ŲLANET CO., 88 EAST KINNEY STREET, 

NEWARK, N. J. MARKET t-487«.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

W. G. Lasky
!

Kas platina Laisvę, kai-
i mynui užrako, — trim 
per apsviėta/ąęša.

•. I. . 1 v? 1

Antrašas...

i?# J X

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 9 d,, 8 v. v. po 344 PalisacbO

U r’l . I * ■ * 6’1 R • I i

SO. BOSTON, MASS.
ALDLP 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 8 v. v., 318 Broad
way. Susirinkime reikės aptarti 
svarbių reikalų. Vienas iš jų yra 
dienraščio Laisvės metinis parengi
mas, kuris įvyks 20 d. sausio. Kad 
sėkmingiau prie jo prisirengus, kvie
čiant ir draugus dalyvauti. Po susi
rinkimo turėsime arbatos ir draugiš
ką pasikalbėjimą. — H. T. , (5^6)

WATERBURY, CONN.
Laisvės skaitytojų susirinkimas 

įvyks sausio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Tad kviečiame visus Waterburio 
ir iš apylinkės skaitytojus dalyvauti, 
nes susirinkime dalyvaus Laisvės gas- 
pądorius P. Buknys. Galėsime jam 
duoti ir klausimus, padiskusuoti visus 
trūkumus, todėl priimkite pakvieti
mą ir dalyvaukite. — Kom. (5^6)

PAPRASTI DARBININKAI: Scrap' Metai . 
Smelter ir Foundrės darbas. Sunkus abelnas , 
darbas, prikrovimas Trekų ir Tavorinių Va- 
jonų ir priHQrilimas pečių. 48 valandų 

savaite. 8 Siftai, 82c | valandą pradžiai.
HUDSON SMELTING AND REFINING CO., 

85 Hyatt Avenue, Newark, N. J.
________________ ____________ (Hi*
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ithtianian Antradienis, Sausio 3, 1

R. Židžiūnas Išvyksta Knn. Sužeistas Imtynė 
Bostonan Gyventi

Davis Ragina Majorą 
Skirti Negrą Švie

timo Tarybon

didis

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis pereitą šešta
dienį pasiuntė naujajam New 
Yorko miesto majorui O’Dwy
er paraginimą skirti negrą 
miesto švietimo Tarybon. Te
legramoje sakoma:

“Reikalavimas yra
tarp negrų liaudies, darbinin
kų ir progresyvių užpildyti 
Daniel Paul Higgins pasitrau
kimu likusią liuosą vietą pa
skyrimu negro švietimo Tary
bon. To specialiai pageidauja
ma po jūsų visiško nekreipi
mo domės į negrus piliečius 
skiriant jūsų kabinetą.”

Paskyrimu negro, sako Da
vis, būtų pagerinta mūsų mo
kyklos, duota balsas mažiau
sia privilegijuotai sekcijai mū
sų gyventojų ir atsakyta rasi
nio irreliginio persekiojimo 
šalininkams.

Apsivedė Matas 
Šolomskas

Matas
LDS

Tiesos

šeštadienį, sausio 5 d 
ladelphijoj, apsivedė 
Šolomskas, veikiantysis 
jaunimo sekretorius, 
angliškojo skyriaus redakto
rius, su Mabel Kurtz, phila- 
delphiete. Paviešėję pas sa
vo tėvus ir žmonos tėvus Phi- 
ladelphijoj, vėlai vakare at
vyko į Brooklyną pas D. M. 
Šolomską, savo dėdę, kur pra
leido porą dienų. Tuo pat kar
tu apsilankė pas Petrą šo
lomską ir pažįstamus draugus 
ir drauges.

Pirmadienį abu jaunaved
žiai išvyko į Catskill kalnus 
praleisti savaitę laiko. Linki
me jaunavedžiams laimingo 
šeimyniško gyvenimo ir svei
katos.

Drafto Viršininkas 
Rezignavo

Pulk. Arthur V. McDermott, 
buvęs New Yorko miešto Pa
renkamosios Tarnybos (draf- 
to) direktoriumi, jo paties 
prašymu, atleidžiamas iš tų 
pareigų. Jisai vėl užsiimsiąs 
advokatūra firmoje, kurioje 
jis yra dalininku.

Kariškiai Parsivežė 8 m 
“Kareiviuką”

Sugrįžtantieji iš Europos 
mūsų armijos 29-tos Divizijos 
kariai pereitą penktadienį, 
laivu Lejeune, parsivežė 2 me-

lis Salon. Daugelis karių pa
reiškė norą jį paimti auklėti
niu, nusavinti ',bet susilaiką 
duodami pirmenybę pirmiau 
šia to pareikalavusiam Nor
man T. Smiley, 32 m., iš Er
win, Tenn.

Vaikutis, sakoma, esąs rusų 
kilmės vardu Eddie Nichichuk. 
Amerikiečiai jį radę vokiečių 
koncentracijos kempėj. Vaiku
tis sakęs, kad jo tėvas ir mo
tina užmušti, pritapęs prie 
amerikiečių, su jais eidavęs 
kartu net šūviais pasiekiamom 
atstumon nuo fronto.

Saržentas Ben Cook, 32 m., 
chicagietis, buvęs nužiūrėtas 
įnešus vaiką ant laivo ir pa
lauktas kariškių teisman. Vai
kas pašaukta liūdininku, pa
sakęs: “Maišelis užsidarė; bu
vo tamsu; nieko nemačiau.”

Kariškiai jį aprengė kario 
uniforma, sumažinta pagal jo 
dydį ,taipgi sudėję pinigų. Už
klaustas, ką darys su pinigais, 
vaikas atsakęs, jog pirksis 
drabužius, nes tikįsis ne užilgo 
tapti civiliniu.

Svarbus Parengimas Lietu 
vos Žmonių Pagalbai

Rengia Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Brooklyno Komitetas 
balių su prakalbomis, šokiaiš 
ir kitais pamarginimais. Nuo 
šio parengimo visas pelnas eis 
dėl Lietuvos žmonių sušelpi- 
mo.

Nacionalio LPTK pirminin
kas draugas A. Bimba jau 
pranešė iš Lietuvos, kad grei
tai ir būtinai yra reikalinga 
naujų ir dėvėtų drabužių ir 
čeverykų Lietuvos žmonėms. 
Draugas A. Bimba prašo, kad 
Amerikoje demokratiniai nu
sistatę lietuviai dar daugiau 
sukauptų spėkas rinkimui nau
jų ir dėvėtų drabužių, Čevery
kų ir pinigų, kad padėti Lietu-

vos žmonėms užgydyti tas bai
sias nacių padarytas ronas.

Taigi, broliai ir sesutės lie
tuviai, atėję į šį parengimą at
liksite didelį darbą, sušelpsite 
Lietuvos žmones, taipgi ska
niai pavalgysite ir įsigersite su 
draugais bei pažįstamais. Mū
sų gaspadinės pavaišins na
mie pagamintais skaniais kil- 
basais su kopūstais ir. namie 
pagaminta košeliena.

Balius atsibus 12 d. šio mė
nesio, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo salėje, kampas 
Union Avė. ir Stagg St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7 
vai. vakare. Kviečia—

LPTK. -

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Metinio Susirinkimo 

Ir Veiklos

O’Dwyer už 5c Ferą, Bet ii 
už Aukštesnius “Sales Tax
Majoras O’Dwyer, disku- 

suodamas tąksų ir miestui bu
džeto programos dalį, pereitą 
sekmadienį, pasisakė už pa
laikymą 5 centų fėro. Tačiau 
tuo pat sykiu pasisakė už pa
kėlimą “sales tax” apmokėti 
reikalingoms miesto transpor
tacijos linijų pataisoms. Lini
joms pataisos ir priedai, kaip 
žinia, labai reikalingi.

Taksus ant pirkinių jis siū
lė pakelti vienu nuošimčiu, 
trim metams. Tais taksais gau
ta suma, sakė jis, išmokėtų 
transportacijos linijų sudaro
mą miestui nedateklių ir išmo
kėtų pratęsimą miesto sub
way, gatvekarių ir busų lini
jų. Bet tie taksai, kaip žinia, 
visu sunkumu puola ant bied- 
nuomenės, kaip kad pultų fė
ro kėlimas.

Kiti Reikalavimai

Savo pasiūlymuose valstijos 
iždininkui Frank C. Moore, 
majoras reikalavo:

1. Pakelti New Yorko mies
tui budžeto sumą $65,000,000 
laikotarpiui 1946-47 metų virš 
buvusio 1945-46 metams.

2. Toliau mokėti miesto dar
bininkams algos priedus pa
dengti pabrangusio pragyveni
mo lėšoms.

3. Sudaryti save apsimokan
tį ir įplaukas duodantį Miesto 
Lėktuvams Stoties Autoritetą, 
West Side Turgavietės Auto
ritetą ir 
borough 
ritėtus.

Susirinkimas įvyko sausio 3 
d., Laisvės svetainėje. Narių 
atsilankė nemažai. Bet labai 
negerai daro tie nariai, kurie 
duokles pasimoka ir išeina, ne
būna susirinkime. Taip neturė
tų būti. Nesant būtinos prie
žasties išeiti, turėtų visi nariai 
bendrai svarstyti savo organi
zacijos reikalus.

Mirusiai Elsei Gasiunienei r 
gedulas pareikštas atsistoji
mu ir minute tylos.

Laiškų skaitymas: Iš Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro raštinės praneša apie 
nominaciją viršininkų į LDS 
Centro vaidybą 1946 ir 1947 
metams. Kadangi įstatai reika
lauja narius sukviesti į susirin
kimą atvirutėmis, tas bus da
roma susirinkimui, įvyksian
čiam vasario 7-tą, Tame susi
rinkime bus svarstoma, ar bus 
pakėlimas 5 centais 
kuopos reikalams.

Valdybos Raportas 
Metus

Pastaruosius kelerius metus 
dirbęs Laisvės spaustuvėje 
(raidžių rinkėju), poetas Ro
jus židžiūnas (Sidney) ap
leido Laisvę ir šiomis dienomis 
apleido Brooklyną, išvykda
mas savo numylėtai! Bostonan. 
Ten jis su Ignu Kubiliūnų įsi
gyju savo spaustuvę irdami ža
da pelnytis duoną, dirbdami 
“patys ant savęs.”

R. židžiūnas nuolat Laisvė
je bendradarbiavo. Pasitiki
me, kad jis ir Bostone gyven
damas tą patį darys.

židžiūno vieton atsistojo 
dirbti Pranas Pakalniškis, ku
ris karo metu dirbo karinėje 
pramonėje.

Lėktuvas be vairuotojo ne
toli skrido, kaip patyrė Miss 
Muehleck ir John M. Mc
Grath, pasirendavoję lėktuvą 
Westchester lėktuvų stotyje. 
Lėktuvas už pusvalandžio nu
krito atsimušęs į kelis med
žius. Priežastis: rendauninkai 
nebuvo susitarę, katras vai
ruos. Abu ekspertai lakūnai, 
abu pamanę, kad antrasis vai
ruoja. Abu išliko nesužeisti.

mokesties

už 1945
Žada Kovoti Prieš 

Citriną Šmugelį

Rekordinė Šiluma
Neįprasta sezonui rekordinė 

šiluma užklupo New Yorką 
pereitą sekmadienį, su 62 
laipsn. šilumos. Pirmesnė šil
čiausia sausio 6-ta buvusi 1890 
metais, 61 laipsnis. Pirmadie
nį irgi tebebuvo šilta ir drėg
nas oras.

Du Mirė Kalėdinės 
Eglaitės Gaisre

Užsikūrusi kalėdinė eglaitė 
apartmentiniame name, 716 
East Fifth St., New Yorke, 
greit permetė ugnį į visą bil- 
dingą. Nelaimėje du asmenys 
mirė, du sunkiai sužeisti, o ke
li kiti sužeisti lengviau. Susi
žeidė ir keli gaisragesiai. Aš
tuoniolika šeimų liko be pa
stogės.

Gaisras iškilęs Koltkų, apart- 
mente, 4-me aukšte. Manoma, 
kad ugnį užkūrusios žiežirbos 
iš elektriško žaislinio trauki
nio, buvusio po eglaite. Kita
me kambaryje buvę vaikai, 9 
ir 12 metų, išsigandę, išbėgo 
pat pradžioje gaisro. O ban
dę gesinti ugnį tėvai užtrukę 
ilgiau ir pajutę, kad per du
ris išėjimas nebeįmanomas, iš- 
šokinėjo nuo 4-to aukšto. Zyg- 
munt Koltkfi, 56 m., ant vie
tos užsimušė, Mary Koltka, 
55 m., sunkiai susižeidė.

Mary Michaels, 45 m., gy
venusi virš Koltkų apartmen- 
to, mirtinai sudegė.

Yonkers’e pereitą sekmadie
nį pagautas vagis, apsirengęs 
ir apsipucavęs moteriška gra
žuole. Pagautasis, Joseph Ko
hut, 37 m., gyvenąs 526 Glen- 
more Avė., Brooklyne. Jį pa
matę uždarytoj krautuvėj 
triūsiantis.

sujungti į vieną Tri 
Tilto ir Tunelio Auto

valstijos iždo teikti 
pinigų vietos švieti-daugiau

mo, socialio patarnavimo ir vi
suomenės sveikatos reikalams.

5. Grąžinti miestui įplau
kas (apie $20,000,000) taksų 
nuo Šerų’ (stock) perleidžiamų 
iš vienų rankų į kitas. Grąžin
ti miestui pusę visų mieste su
renkamų valstijai taksi) nuo 
lenktynių arba leisti miestui, 
uždėti ant lenktynių taksus to
kiai sumai.

O’Dwyer Pasitiko 
Veteranus

dieną

12-tą 
jėgų 
Fifth

Trečią savo darbo 
New Yorko miesto majoru, 
O’Dwyer buvo nuvykęs miesto 
9-ton prieplaukon pasitikti 
laivu Queen Mary grįžtančius 
iš Europos 82nd Airborne Di
vision veteranus. Nuvyko juos 
oficialiai užkviesti dalyvaut 

įvyksiančiame karinių 
parade ant New Yorko 
Avenue.
O’Dwyer’iu buvo nuvy

kęs Grover A. Whalen, oficia- 
lis buvusio ir dabartinio ma
jorų padėjėjas ir pavaduoto
jas sutikti oficialius miesto 
svečius.

Vėliau naujasis majoras ta
rėsi su Transportacijos Tary
bos pirmininku Charles P. 
Gross apie tai, kaip būtų ga
lima pagerinti miesto trans- 
portačijos sistemą. Tarėsi su 
Budžeto Tarybos nariais. 
Taipgi su kuro industrijos at
stovais svarstė stoką kūro ir 
būdus tos stokos išvengti.

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks sausio 8-tos vaka
ro, 8 vai., 419 Lorimer St., Brookly
ne. Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
Valdyba. (5-6)

C. BROOKLYN, N. Y.
'LDS 46 kp. ir ALDLD 24 kp. su

sirinkimas įvyks sausio 9 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kl. Name, 269 
Front St. Visi nariai būkite laiku.—- 
Kom. < (5-6)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai (par

lor. floor). Garu šildomi, karštas 
vanduo žiemą ir Vasarą. Su renda 
susitarsime ant vietos. Pageidauja
ma, kad lietuviai atsilieptų. Atėję, 
paskambinkite varputį apačioje, 
basemente. — Frances Stanaitis, 
1024 Greene Avė. (tarpe B’way ir 
Patčhen Ave.}, Brooklyn, N. Y. '

(6-8)

Kun. Sylvester G. Ben ack 
Šv. Brigitos bažnyčios vika 
ras, išbudęs iš miego pary
čiais pereitą trečiadienį paju
to klebonijoj esant vagį, šokęs 
iš lovos, uždegęs šviesas ir 
pradėjęs jieškoti įsibriovėlio. 
Jį radęs maudynės kamputy

Užkluptas vagis 
kunigo. Jaunas, 27 
žiaus kunigas, kolegijoj buvęs 
beisbolės žaidėju, nemanė 
laukti sumušamas ar vagį pa
leisti. Per kelias minutes im
tynių jie sudaužę stiklines du
ris, nusiritę iš maudynės į jo 
kambarį ir ten apstumdę, iš- 
vartalioję rakandus. Vagis iš
trūkęs į' koridorių, kunigas iš
sivijo. čia vagis peihu aprai
šęs kunigui veidą, sprandą. 
Pagaliau vagis vistiek pabė
gęs, tik popierinį maišelį pa
vogtų smulkių rinkliavos pini
gų išbarstęs.

Triukšmo prikeltiems ki
tiems kunigams atbėgus jau 
buvo po karo ir po vagies, tik 
sužeistąjį kunigą nugabeno į 
St. Catherine ligoninę. Klebo
nija randasi 409 Linden St.

Šokęs ant 
metų am-

MIRE
am

851

turėjo li- 
Mary Bushon, Julia 

Mikas Matulevičius, 
Endziulienė, Kazys Jo-

Petronė Naktinienė, 
Lofstedt, Petras Gra- 

Veronika Markūnas, 
Stankus, Izidorius 

Elizabeth Gastaut,

LDS 1-ma kuopa 
gonių 13 
Jaseck, 
Ona 
tauta, 
Anna
bauskas, 
Mikolas 
Pranaitis 
Anna Dobinis. Jiems pašalpo
mis išmokėta viso $452.

Mirė du nariai; paskutiniam 
dar neišmokėta pomirtinė. 
Amžiną atilsį įnirusiems!

Iš kuopos iždo išmokėta vi
suomeniškiems reikalams $78. 
J. Grubio ir kothisijos finansi
nis raportas rodė, jog per pir
mą pusmetį įeigų buvo $2,- 
888.98, antrą pusmetį $2,108,- 
79, viso per metus $4,998.77. 
Išlaidų pirmą pusmetį $2,801.- 
08, antrą pusmetį $2,194.37, 
viso $4,984.35. Ižde lieka 
$14.42. Knygų peržiūrėjimo 
komisijoj buvo George Kurai
tis ir Antanas Balčiūnas.

Iš LDS kuopų bendro paren
gimo mūsų kuopa gavo savo 
dalį $15.08. Bendrai organiza
cijų rengtų prakalbų dalis pel
no mūsų kuopai $21.66. Su šia 
diena mūsų kuopos ižde yra 
$51.16. (N

Kuopos stovis: 1945 metais 
3 nariai išsibraukė, 3 persikė
lė į kitas kuopas.

J. Grubis šiame susirinkime 
perstatė 3 jaunuolius ir 1 su
augusį jauną vyrą. Gerame 
stovyje turime narių 301. šio
je skaitlinėje, be abejo, nėra 
įskaityti vėliausia gauti 4 nau
ji nariai. Tai reiškia, turime 
naujiems metams 5 narius 4- 
tam šimtui.

J. Grubis atsisakė nuo fi
nansų sekretorys.tės, bet pasi
liko organizatorium 1946 me
tams. Tai jeigu mes, 300 na
rių, glaudžiai kooperuosime su 
J. Grubiu, esu tikras, 1947 m’e- 
tų pradžioje mūsų LDS 1-ma 
kuopa turės narių 400.

Ligonių dabar turime 1, su- 
sispendavę 7.

LDS 1-mos kuopos naujas 
finansų sekretorius yra V. 
Senkevičius. Kas turėsite fi
nansinį reikalą prie LDS 1- 
mos kuopos, kreipkitės į 427 
Lorimer St. ar 46 Ten Eyck 
St. ir klauskite Senkevičiaus.

Kp. Koresp,, J. Kuraitis.

Prekybininkams gręsiant pa
nerti citrinius vaisius į juodą
jį turgų dėl sugrąžinimo lubi- 
nių kainų, Kainų Administra
cijos viršininkas Leo Gentner, 
New Yorke, pažadėjo pagau
tus juodajame turguje bausti 
visu Sharkey įstatymo aštru
mu.

Visiems citriniams vaisiams 
lubinės kainos buvo nuimtos 
lapkričio 19-tą, su sąlyga, kad 
jos bus visai panaikintos, jei
gu prekybininkai prisilaikys 
pakenčiamų kainų. Prekybi
ninkai neprisilaikė. Dėl to vy-, 
riausybė buvo priversta grą
žinti lubas — nustatyti, po 
kiek aukščiausia galima imti 
už tos rūšies vaisius.

Pirmadienį į New 
portą parplaukė 6 laivai-lai 
vukai. Parvežė viso 2,289 ka 
riškius.

Yorko

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Ave«.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

J Suteikiam garbingas laidotuves ; 

j $150 |
■į Koplyčias suteikiam nemokamai « 

? visose dalyse miesto. f
f Tel. Virginia 7-4499 *

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Ste. 
BROOKLYN j6, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Manager

JOHN A, PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

- y. •' /. ■

TEL. EVERGREEN 8-9770

Richard . Buth, 58 m 
žiaus, gyveno 119 Kent Avė. 
Brooklyne, mirė sausio 6 d
Kūnas pašarvotas
Garšvos koplyčioje 
ford Ave. 
sausio 8 d

Užsakymą (su numeriu if 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.

Rožes su visomis peteliškė
mis jūs norėtumėt persodinti 
ant savo stalo ar kitų kamba
riams puošmenų. Formoje 851 
randasi 16 skirtingo dydžio, 
prosu ant audeklo perspausdi
namų siuvinėjimui motyvų, 
nuo colio iki 9 colių dydžio.

grab. J.
231 Bed- 

Laidotuves įvyks 
Mt. Olivet kapinė-

paliko nuliūdimeVelionis 
našlę Edith

Michael Kruvelis, 66 m. am
žiaus, * gyveno 79 Hudson 
Ave., Brooklyne, mirė sausio 
6 d. Kūnas pašarvotas namuo
se, po virš minėtu antrašu. Lai
dotuvės įvyks sausio 10 d., šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį, 3 dukteris ir du sūnus.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių pareigomis rūpinasi grabo- 
rius J. Garšva.

Mrs. Betty Gibson, 28 m., 
susirgusi vaikų- paralyžium, 
plieniniuose plaučiuose tapo 
pergabenta iš Vassar ligoni
nės, Poughkeepsie, į Knicker
bocker ligoninę, New Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinanti Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen. JB

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. si. 2-8178

j:', . , ' f A • * • • v
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