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smetonininkams dreba 
dėl socializmo artėji-

Seismografas rodo, kad 
kams po 15 centų algos per Alaskoj žemė drebėjo.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Šių metų sausio 21 d. sukaks 

22-ji metai nuo Lenino mirties. 
Nors Leninas buvo rusų tauty
bės ir dirbo daugiausiai Rusi
joje, tačiau jo mokslas šian
dien yra veikimo pagrindu vi
so pasaulio dirbantiesiems.

Leninas papildė Markse 
mokslą, o Stalinas — Markso 
ir Lenino mokslą. Tai ir suda
ro marksizmą-leninizmą-stali- 
nizmą, kuriuo šarvuojasi, ku
riuo remiasi darbo žmonės.

(New Yorko miesto dirban
tieji minės Lenino mirties su
kaktį sausio 15 d., antradieni, 
didžiuliame Madison Sq. Gul
dene.

Šmetonininkų “Dirva” ai
manuoja :

“U.S. tuoj neteks pasaulines 
vadovybės. Pavojus dabartinei 
Amerikos tvarkai didėja... 
Socializmas ir suvalstybinimas 
atėjo Anglijon ir komunizmas 
ir socializmas ir jų suvalstybi- 
nimas bankų ir privatinių in
dustrijų dabar dominuoja 
Prancūzijoje, kaip totalitari
nės komunistinės sovietų Rusi
jos sandraugas. Tai gali atsi
tikti ir čia — ir jau atsitinka, 
sako Von Wiegand.”

Nors kerėpliškai parašyta, 
tačiau skaitytojas gali supras
ti, jog 
kinkos 
mo.

Kad 
niekas
visuomeninės santvarkos besi- 
tobulinimo logika. Kapitaliz
mo vietą tegal užimti tik so
cializmas. '

Amerikoje socializmas, tie
sa, dar nėra artimas svečias. 
Bet jis ateis. Kur tuomet 
džiausis smetonininkai ?

socializmas artėja, — 
negali užginčyti. Tai

Va, kad norįt:
“Sausio 9 d. suėjo du - me

tą inu o nelaimingos preziden
to A.'Smetonos mirties Cleve- 

‘ landė. Ta žinia sukrėtė ne tik 
lietuvius, bet ir Amerikos vi
suomenę, taip pat ir visą civi- 

. lizuotą pasaulį” (“D-va,” sau
sio 11 d.)

Skaitant tokį posmavimą, 
atrodo, kad jo rašytojui yra 
sukrėsti smegenys. Civilizuo
tas pasaulis tiek buvo sukrės
tas Smetonos užtroškimu, kiek 
žmogaus nusičiaudėjimas gali 
sukrėsti Empire State Buildin
gą New Yorke!

Beje, kaipgi ten buvo su tuo 
Ant. Smetonos užtroškimu ? 
Prieš dviejis metus buvo skelb
ta, kad jo nutroškinimas (ar 
užsitroškinimas) bus 
nors išaiškintas.

t

kada

Sveikinu Argentinos lietu
vius už išleidimą savo demo
kratinio savaitraščio “Vieny
bės.”

Laikraštis gražaus formato, 
darę dailų įspūdį. .

Įsivaizduoju sunkumus ir 
trūkumus, su kuriais demokra
tiniams Argentinos lietuviams 
tenka susidurti leidžiant laik
rašti.

Bet jie nugalėjo visokias 
kliūtis ir savo laikraštį įkūrė 
ir jį leidžia.

Detroit. — Juhgtinės Au-
jkūrJ Lietuvai pagalbos teiki- tomobilių Darbininkų Uni-

fabrikas, be kitko, stato

virš minėtu adresu ir valando-
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Oras.— Bus kiek Ii 
ir apsiniaukę.

Beje, Argentinos lietuviai

alais, prašome atsilankyti mis. Kviečiame!

mo komitetą, pavadintą “Lie
tuviu Komisija Tėvynės Rėmi
mui.” Viename “Vienybės” 
numerių randame tokį prane
šimą :

“šiuomi pranešame plačia
jai lietuvių visuomenei, kad 
Lietuvių Komisija Tėvynės Rė
mimui, jau atidarė savo rašti
nę, gatvėj Reconąuista nr. 
440, pirmas aukštas. Raštinė 
bus atdara kiekvieną dieną 
nuo 17 iki 21 valandos; šeš
tadieniais nuo 15 iki 18 ir sek- 
ihadieniais nuo 9—11 valan
dos. Lietuviai, kurie nori prisi
dėti prie Lietuvos rėmimo dar
bo paremti savo tėvynę Lie
tuvą ir visais kitais Lietuvos

TELEFONISTU VADAI 
ATIDĖJO STREIKĄ 

30-ČIAI DIENU
New York. — Sekmadie

nio pavakarėj vadai 263,- 
000 unijinių telefonų darbi
ninkų buvo paskelbę visuo
tiną streiką, dar nepaskir- 
dami laiko jam pradėti. Po 
to paskelbimo jie vėl kelias 
valandas tarėsi ir pranešė, 
kad streikas atidėtas 30-čiai 
dienų. Streiką atidėti pri
vertę du dalykai: 1) Reikią 
palaukt pagal Smith-Conna- 
lly įstatymą ir 2) valdžia 
jau ruošiasi perimti visus 
telefonus į savo rankas, jei
gu darbininkai ir tarnauto
jai tuojau sustreikuotų.

Nacionalės Telefonų Dar
bininkų Federacijos komi
tetas, todėl; pašaukė ir te
lefonų stočių įrengimų me- J*

Amerikos Kareiviai Paryžiuj 
Reikalauja Demokratinės 

ės su Oficieriais
Paryžius. — 500 Ameri

kos kareivių čia sekmadie
nį atlaikė masinį susirinki- 

' mg ir išsirinko komitetą 
“eiliniams kareiviams lais
vinti.” Komitetas įpareigo
tas reikalaut, kad valdžia 
pavarytų karo sekretorių 
Pattersoną ir išstatytų se
natorių komisijai sekamus 
reikalavimus; kuomet ši ko
misija atvyks į Paryžių:

Panaikint atskiras ofi- 
cierių valgyklas; lygiai ap- 
tarnaut valgyklose karei
vius, kaip ir oficierius — 
kas pirmiau atėjo, tam ir 
patarnavimas pirmesnis. Į 
visus oficierių kliubus ir 
stotis lygiai priimt karei
vius. Panaikint tam tyčia 
laikomas oficieriams vietas 
pasilinksminimo įstaigose. 
Panaikint specialius oficie
riams butus. Reikalaut, kad 
oficieriai taikos laiku bent 
po vienus metus ištarnautų, 
lygiai kaip eiliniai karei
viai. Priimt ir kareivius į 
karinių teismų teisėjus, .o 
ne vien tik oficierius.

Auto. Unija Priėmė 
Prezidento Pasiūly

mą Dėlei Algų •

jos, CIO, vadai užgyrė pre
zidento Trumano komisijos 
pasiūlymą, kad G e n e r ą 1 
Motors pridėtų darbinin
kams po 17 ir pusę cento 
valandai be kainų pakėlimo 
už automobilius. Jeigu Ge
neral Motors nesutiks su 
tuo pasiūlymu iki ateinan
čio pirmadienio, tai unija ir 
toliau streikuos, reikalau
dama pakelt algas 30 nuo
šimčių.

General Motors praeitą 
penktadienį atmetė komisi
jos pasiūlymą.

chanikus nustot pikietuoti 
telefonines įstaigas. Apie 
8,000 mechanikų streikavo 
nuo praeito trečiadienio, ir 
daugelis telefonisčių ir tele
fonistų atsisakė eiti darban 
per pikietininkų eiles. Te
lefonistai buvo nubalsavę 
streikuoti iš pritarimo me
chanikam ir už $2 algos 
priedą per dieną visiems 
telefonų pramonės darbi- 
ninkahis.

'Tebestreikuoja 17,40 0 
darbininkų prieš Western 
Electric kompanijos fabri
kus New Yorke ir artimuo
se New Jersey valstijos 
miestuose. Ta kompanija 
gamina i? telefonų įrengi
mus.

Jeigu būtų įvesta tokios 
atmainos, — sakė kareivių 
komiteto pirmininkas sar- 
žentas Raymond (Rędmond, 
—tai tarnyba armijoj pasi
darytų patrauklesnė, dau
giau jaunų vyrų savanoriai 
įstotų į kariuomenę, ir ga
lėtų būti greičiau iš armi
jos paleisti veteranai.

CHIANGAS LAUŽO 
PALIAUBAS SU 
KOMUNISTAIS.

Chungking, saus. 14. — 
Pagal paliaubų sutartį tarp 
chinų komunistų ir Chiang 
Kai-sheko tautininkų, visi 
mūšiai turėjo būti sustab
dyti vidunaktį iš sekmadie
nio į pirmadienį, bet tauti
ninkų armija vis briovesi 
pirmyn Jehol provincijoj ir 
Wichangtze, Chianping ir 
kitose srityse.

Jugoslavija Jungi Tau
tų Socialėj Taryboj

London. — Visuotiname 
Jungt. Tautų Organizaci
jos susirinkime .Jugoslavija 
tapo išrinkta kaip narys tos 
organizacijos socialės ir 
ekonominės tarybos. Nau
joji Zelandija pralaimėjo 
kandidatūrą į šią tarybą.

Sovietų Sąjungoje Visi Turi Darbo ir Mekam Algos 
Nekapojamos; Smarkiai Auga Automobilių Pramone

Maskva. — Sovietų Są
jungoje ne tik visi dirba, 
bet dar trūksta darbininkų; 
niekam algos nemušanfos 
žeipyn, ir darbo mokesnis 
aukštyn keliamas, kur dar
bininkai sparčiau ir geriau 
dirba, sako telegrama Tal
kininkų Žinių Biurui. Pa
vyzdys duodamas iš sovieti
nės automobilių pramonės.

Paruošti daugiau mecha
nikų ir inžinierių auto, fab
rikams, Sovietų vyriausybė

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Laisves Šėrininkų
Suvažiavimas 

L U'

PRASIDEDA VISUOTINAS 
200,000 CIO ELEKTRI 

NINKU STREIKASLietuvių Kooperatyvės Bendrovės šėrininkų me
tinis suvažiąvimas įvyks 27 d. sausio (January), 1946, 
10 v. ryte, Grand Paradise Salėj, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Visi šėrininkai, kurie tik galite dalyvauti, 
kviečiami pribūti. Bandykite būti laiku, kad galėtume 
pradėt suvažiavimą laiku, nes, kaip jau žinote iš skel
bimų, 6:30 vai. vakare bus Laisvės bankietas. .

EVA T. MIZARIENĖ,
' - Direktorių Sekretorė.

WALTER SKRIST AITIS PA
LAIDOTAS; SKEISTAITIENĖ 
LAIDOJAMA ANTRADIENĮ

NEWARK, N. J.
Praeitą šeštadienį, vado

vaujant graboriui Buyaus- 
kui, buvo palaidota palai
kai automobiliaus nelaimėje 
tragiškai žuvusio Walterio 
Skeistaicio; palaidoti gra
žiose Evergreen kapinėse. 
Dalyvavo arti trys šimtai 
žmonių — lydėjo virš 50 ku
pinų automobilių, taipgi 
buvo atėjusių į kapines ir 
pėsčių. Prie kapo kalbą sa
kė R. Mizara.

Šiandien, antradienį, sau
sio 15 d., tose pačiose ka
pinėse bus laidojama Elz
bieta Skeistaitienė, mirusio
jo žmona, kiyįį mirė«praei- 
tą penktadieni kaipo pase
ka automobiliaus nelai
mės.

Velion. Skeistaitienės kū
nas pašarvotas to paties 
graboriaus Buyausko patal
pose, 426 Lafayette St., 
Newarke, ir bus išvežtas į 
kapines 2 vai. p. p. Prie ka
po kalbą pasakys Stefanija 
Sasna, Laisvės redakcijos 
narė. ' »

Prestes Sako, Trumunas Krypsta 
Iš Prez. Roosevelto Politikos

— Išrink-

Luis Car-

Rio de Janeiro.
tas senatorium, Brazilijos 
komunistų vadas 
los Prestes pareiškė, jog 
prez. Trumano valdžia 
krypsta iš Roosevelto politi
kos ir nuolankauja mono
poliniam kapitalui. Kalbė
damas Komunistų Partijos 
komiteto susirinkime, Pres
tes sakė, -reikia abejoti 
apie Amerikos valstybės se
kretoriaus Byrnes meilę de
mokratijai, nes Byrnes nie
ko nesako prieš’ Morinigo 
diktatūrą Paraguayuj ir 
palaiko draugiškus ryšius 
su fašistine Franko dikta
tūra Ispanijoj..

atidaro naujas technikines 
mokyklas ir kolegijas.

Šiemet numatoma pasta
tyt dveja tiek daugiau au
tomobilių ir trokų,. negu 
1945 metais. Prie Jaroslav- 
lio automobilių fabriko bus 
dar 750 akrų plotas apsta
tytas fabrikiniais trobe
siais. Taip padidintame fab
rike dirbs 8 kartus daugiau 
darbininkų ir pagamins 10 
sykių daugiau trokų ir au
tomobilių, negu pirm karo.

Skeistaičių sūnus, Walte- 
ris, taipgi buvo sunkokai 
sužeistas toje pačioje nelai
mėje, bet jis vis viena daly
vauja šermenyse, nors ne
šioja galvoje “stičius;” na, 
o jaunojo Walterio žmona 
(Juodeškiutė)— sunkiai su
žeista ir tebėra ligoninėje.

Baisi tragedija smogė į 
Skeistaičių šeimą ir visą 
pažangiųjų Newarko lietu
vių koloniją.

Velioniai draugai Skeis- 
taičiai buvo nuolatiniai Lai
svės skaitytojai ir duosnūs 
darbininkiško judėjimo rė
mėjai; jiedu taipgi buvo 
ALDLD ir kįtų pažangiųjų 
organizacijų nariai. Velio
nis Skeistaitiš per ilgą laiką 
buvo veikėjas organizacijo
se.

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą velio
nio motinai, abiejų Skeis
taičių sūnui ir ligoninėje 
esanciajai marčiai, ir jų sū
neliui Walterukui, taipgi 
Skeistaicio sesutei, 
velionių giminėms, 
gams ir prieteliams.

abiejų 
drau-

Prestes pastebėjo, kad 
imperialistai iš naujo telkia 
savo jėgas ir siekia sutriuš
kinti darbininkų judėjimą 
namie, kraujuose paskan
dinti sukilusius kolonijų 
žmones, suardyti trijų di
džiųjų talkininkų vienybę 
ir nustatyti Jungtines Val
stijas su Anglija prieš So
vietų Sąjungą. Prestes tvir
tino, kad su užsienio impe
rialistų įsikišimu buvo pa
daryti, ir pastarieji karinin
kų > sukilimai Venezueloj, 
Panamoj ir tūluose kituose 
Pietinės Amerikos kraštuo
se. i

Kas 12 minučių išeis naujas 
trokas.

Gorkio automobilių fąbri- 
ke dirbs iki 90,000 darbinin
kų ir pagal naująjį Penk
ine tės Planą, pastatys po 
1,000 automobilių ir trokų 
per dieną.

Statoma keturi nauji au
tomobilių fabrikai Ukrai
noj, Gruzijoj, Sibire ir Bal
tarusijoje.

Stalino vardo automobilių

Washington.— CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija pa
šaukė juos į visuotiną strei
ką, pradedant nuo 5 valan
dos šį antradienį iš ryto. 
Streikuos 200,000 darbinin
kų prieš General Electric, 
Westinghouse ir General 
Motors elektrinius fabri
kus. Šios, kompanijos turi 
apie 80 tokių fabrikų ištiso
je šalyje.

Streikas paskelbtas po to,
kai General Electric ir jrikai Bridgeporte, Conn.,,ir 
Westinghouse kompanijos ! Schenectady, N! Y., ir Ge- 
atmetė naujausią unijos pa- neral Motors fabrikas Long 
siūlymą. Unija sekmadienio Island City, N. Y.
vakare siūlė, kad kompani
jos tuojau pridėtų darbinin-

Sovietai Gali Pareikalaut 
Priimt Lietuvą, Latviją ir 
Estijgj Jungtines Tautas

London.
Jungtinių Ta 
me Sovietų Sąjunga gali 
pareikalaut, kad Lietuya, 
Latvija ir Estija būtų pri
imtos į Jungtinių Tadtų- 
Organizaciją, kaipo sava
rankios Tarybinės Respub
likos, — rašo New Yorko 
Herald Tribune korespon-

KAS DALYVAUJA 
JUNGI. TAUTU 
SUSIRINKIME

London. — Oficialiai, pa
gal anglišką raidyną, yra 
sudarytas šitoks sąrašas 
Jungtinių Tautų, dalyvau
jančių dabartiniame visuo
tiname jų susirinkime Lon
done:

Belgija, Bolivija, Brazilija, 
Kanada, Čilė, Chinija, Co- 

(Tąsa 5-me pusi:)

Prez. Roosevelto Našlė 
Vyks į Sovietus

London, saus. 14. — Ele- 
anora Rooseveltiene, velio
nio prezidento našle, sakė, 
kad ji vyks į Sovietų Są
jungą, kuomet užsibaigs 
Jungtinių Tautų susirinki
mas. Ji yra viena iš Ame
rikos delegatų šiame susi
rinkime.

li
muzinus su 7 sėdynėmis, 
šildytuvais, radijo imtuvais 
ir automatiškai atidaromais 
bei uždaromais langais. Mo
lotovo vardo fabrikas Gor- 
kij mieste gamina kelėivi- 
nius automobilius ir auto- 
sunkvežimius.

Įvairiuose fabrikuose Sta4nebu8' susitaikyta, 
tomą nauji modeliai viduti
nių lengvųjų ir sunkiųjų 
trokų iki 7 tonų.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

valandą, o dėl daugiau prie
do unija sutiks vesti dery
bas su kompanijomis. ^ra- 
diniai unija reikalavo dviem 
doleriais pakelti darbinin
ko algą per dieną.

Albertas J. Fitzgerald, 
generalis unijos pirminin
kas, pareiškė, jog už strei
ką bus kaltos tiktai kompa
nijos, kurios paneigė darbi
ninkų norą taikytis.

Tarp kitko, bus užstrei- 
kuota General Electric fab- 

.^uotiname .dentas John Chabot Smith, 
i’ susirinki-; Jis sakosi tatai patyręs iš

žinančių žmonių.
Jungtinių Valstijų dek 

gatai, esą, nenorį, kad šis 
susirinkimas priimtų nau
jus narius - kraštus į Jung- 
tines Tautas. Pranešama, 
kad sovietinė delegacija su
tinka su amerikonais šiuo 
klausimu. Bet Anglija ar 
kas kitas galėtų pasiūlyt 
čia jau priimti į Jungtinių 
Tautų Organizaciją buvu
sias bepusiškas šalis, kaip 
kad Švediją, Šveicariją bei 
Portugaliją. Tuomet Sovie
tų atstovai, atsiliepdami į 
tokį pasiūlymą, galėtų pa
reikalaut priimt į narius 
Tarybines Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Respublikas, 
kaip teigia Herald Tribune 
korespondentas.

Jisai sako, Sovietai galė
tų nurodyt, kad Latvija, 
Lietuva ir Estija suvaidino 
vaidmenį karinėse pastan
gose prieš nacius, kuomet 
minimi bepusiški kraštai 
nuošaliai stovėjo (nęt pa
remdami Hitlerio karo ma
šiną).

Nutarė Streikuot 
Prieš Skerdyklas 

Šį Trečiadienį
Chicago. — Tarpininkai 

nuo trijų valdinių įstaigų 
iš Washington© vėl stengė
si sutaikyt skerdyklų kom
panijas su- CIO darbininkų, 
unijos reikalavimų kas lie
čia algų priedus. Derybos 
iki šiol nedavė’jokių pasė- 
kų>Taigi gręsia visuotinas 
streikas prieš skerdyklas šį 
trečiadienį, kaip kad nutar
ta. Kalbama, jog valdžia 
rengiasi perimt skerdy 
į savo žinybą, jei tuo tarpu
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Kairėje: Antanas Bimba, Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto pasiuntinys Tarybų Lietuvon, išlipa iš lėktuvo Vilniaus aerodrome; jį sveikina Tarybų 

Lietuvos užsienio reikalų liaudies komisaras, Povilas Rotomskis, o Tamara Rotomskiėnė apdovanoja A. Bipibą gė lių puokšte. Dešinėje A. Bimba stovi 
tarpe Lietuvos rašytojų, žurnalistų ir visuomenės organizacijų atstovų, atvykusių i Vilniaus aerodromą jam pasitikti. >

Į Visus Lietuvių Literatūros 
Draugijos Narius

Draugės ir Draugai :—
Pradėdami šiuos metus galime pa

sididžiuoti atliktais mūsų darbais. Į 30 
metų Draugija išleido 52 skirtingas kny- 
ga^, atliko daug organizacinio ir apšvie- 
tos darbo, visada ėjo su pažangiąja vi
suomene, darbininkų kovos, Lietuvos 
liaudies reikalais ir Amerikos žmonių 
gerove.

Karo sąlygose Draugija dirbo karo 
laimėjimui. Mūsų nariai patys pirko ka
ro bonus ir kitus ragino. Mes rėmėme 
visas pergalės pastangas ir kitus kvietė
me prie to. Karas laimėtas, ir dabar 
dirbsime-naujus darbus.

Karo sąlygose, nors popieros buvo 
stoka, viskas buvo pabrangę, bet mūsų 
Draugija laiku ir visada išleido žurnalą 
ir knygas. Mes sėkmingai atlikome pa-, 
reigas su ta pačia nario* duokle. Mūsų 
Draugija nenupuolė, bet dar paaugo na
rių skaičiumi.

įžengus į taikaus gyvenimo sąlygas 
mes turime atlikti naujus darbus ir jie • 
yra sekami: t

(1) Visų narių prašome tuojau mokė
ti savo duokles už 1946 metus. Visų pa
reiga rūpintis, kad naujų narių gavimo 
vajus būtų sėkmingas, kuris prasideda 
su 1 d. vasario ir baigiasi su 1 d. gegu
žės. Reikia sutvirtinti tas kuopas, kurios 
neskaitlingos. Reikia sutverti ten kuo
pas, kur dar neturime. Šiais reikalais 
.visi rūpinkimės, nes Centro Komitetas 
be narių, kuopų ir apskričių pagalbos 
negali sėkmingai atlikti darbo.

(2) Reikia energingai remti Ameri
kos darbo liąudies ir demokratinės vi
suomenės kovas. Mūsų narių pareiga 
sekti kongreso ir senato darbus ir svar
biais klausimais siųsti savo nuomonę. 
Mūsų yra pareiga kovoti prieš reakci
nius bilius, kurie yra žalingi Amerikos 
demokratijai. Mūsų uždavinys padėti 
darbo unijoms ir darbininkams jų kovo
se. :

(3) Mūsų pareiga yra kuo energin
giausiai platinti dienraščius Laisvę, Vil
nį ir Kanadoj — Liaudies Balsą. Taipgi 
platinti knygas ir brošiūras. Pastarai
siais laikais brošiūrų ir knygų platinimo 
darbas buvo apleistas. Tas turi būti tuo
jau prašalinta. Atminkime, kad demo
kratinė spauda ir literatūra yra galin
gas įrankis kovoj už geresnį ir malones
nį gyvenimą.

(4) Reikia pastoti kelią anti-demo- 
kratinei, prieš-darbininkiškai ir tiesiog

fašistinei propagandai. Vokiški naciona
listai lietuvių tarpe veikę ir gelbėję Hit
leriui yra pabėgę'į Europą. Jie iš Vokie
tijos, Švedijos ir Šveicarijos siunčia nau
joj formoj nacių propagandą, o Ameri
koj klerikalai, socialistai ir smetoninin- 
kai ją platina. Jie niekina Lietuvos liau
dį ir jos tvarką. Jie niekina Jungtinių 
Tautų vienybę. Jie bando paslėpti nacių 
žiaurumus ir piktadarystes tą primesda
mi Tarybų Sąjungai arba išmislydarni 
visokius prasimanymus prieš Lietuvos 
žmones. Ta piktoji propaganda ardo 
Amerikos lietuvių vienybę, kenkia or- 

. ganizacijoms ir mūsų demokratinėms 
pastangoms.. Mūsų pareiga nukaukuoti 
juos ir dirbti apvienijimui lietuvių de
mokratijos pamatais.

(5) Pabaigoj 1945 metų įvyko Antras 
Demokratinių/Amerikos įįęĄuųiųv ^įva
žiavimas, kurio paruošime ir pačiame su
važiavime dalyvavo mūs Draugija. Šis 
suvažiavimas išrinko atatinkamą kom. 
vadovavimui Amerikos demokratinių lie
tuvių, veiklos: Mūsų narių, kuopų ir aps
kričių yra pareiga prisidėti prie šių dar
bų.

(.6) Hitlerininkai ir jų pakalikai bai
siai nuteriojo Lietuvą. Darbštūs Lietu
vos žmonės atstatys savo mylimą kraštą, 
vėl išbudavos miestus, tiltus, atsteigs 
kelius ir nuties naujus. Į metus laiko po
karinio gyvenimo jie jau daug atsiekė, 
į metus kitus jie užgydys priešo padary
tas žaizdas.

Demokratiniai Amerikos lietuviai ne
mažai padėjo Lietuvos liaudžiai jos sun
kioj padėtyj. Ta pagalba dar yra reika
linga ir dabar. Mūsų pareiga pagelbėti 
Lietuvos žmonėms per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą. -

Draugai ir Draugės! Visi ir visos sto
kime darban! Auklėkime mūsų Draugi
ją! Energingai kovokime prieš reakciją 
už demokratines liaudies teises! Platin-* 
kime darbininkišką, liaudies teises gi
nančią, spaudą! Atmuškim priešų melus 
ir propagandą! Padėkime Lietuvos žmo
nėms jų sunkioj padėtyj! Dirbkime su 
Amerikos demokratine liaudimi žmoni
jos gerovei!

Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas.
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Kiekvienas pažangus žmogus-yyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami šėrų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą šė
rų. Siųsdami mokestį už Šerus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck 80 Brooklyn 6, N. Y.
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burgh,. P., John Alešiūnas, 
New Haven, Conn., Pranas 
Markevičius, B r o c kton, 
Mass., Peter G r i s a itis, 
Brooklyn, N. Y., J. Burba, 
So. Boston, Mass., A. Kiš- 
kiūnas, Windsor, Conn., J. 
A. Birbilas, St. Clair, Pa., 
K. Viltrakis, New York Ci
ty, N. Y., J. Kruvalis, Phi
ladelphia, Pa., Mike Ben- 
dinskas, Summerlee, W. Va.

Po 50c.: M. Načiunskas, 
Maspeth, N. Y., M. E. Gra- 
key, Asbury, N. J., Jos. Rin
kevich, Thomaston, Conn.,
S. Petchka, Canterbury, 
Conn., Mary Kaunas, Per
kasie, Pa., J. Kriščiūnas, 
Pittston, Pa., F. Muraus
kas, Luzerne, Pa., J. Vogo- 
nis, Philadelphia, Pa., Mrs.
T. Yonush, Scotia, N. Y., 
P. Gardauskas, New Bri
tain, Conn., P. Jonikas, 
Easton, Pa., Povilas Kama
rauskas, So. Barre, Pa., 
Jurgis Kupčinskas, Miners
ville, Pa., K. Pivor, LeRoy, 
Mich.

Jau vajui užsibaigus nau
jų skaitytojų prisiuntė šie 
asmenys:

Chas. Jaselun, Clyde, Ca
nada, A. Kupchunas, Phi
ladelphia, Pa., Irene Zab- 
lauskas, New York City, N. 
Y., Mary Leita, Pt. Marion, 
Pa., F. Sangavičiūtė, Ran
dolph, Mass., Paūl Venta, 
Brooklyn, N. Y., P. Pasers- 
kis, Baltimore, Md., J. Kru- 
walis, Philadelphia, Pa. (3 
po šešiom savaitėm).

Per ofisą du asmenys jau 
pp naujų, metų užsisakė 
dienraštį. Tai devyni nauji 
skaitytojai yra labai svar
bus dalykas. Rūpinkimės 
visi, kad per ištisus metus 
kasdien gautume bent po 
kelioliką naujų skaitytojų.
• ■ • ’ ji »» 1«J • i ' h *'’ • t.U l

Visiems gavusiems nau
jų skaitytojų ir visiems fi
nansiniai p a r e m usiems 
dienraštį tariame širdingą 
ačių!

Laisvės Administracija.

Pabaigoje pereitų metų 
ir pradžioje šių metų mū
sų dienraštis gavo' gražios 
finansinės paramos auko
mis. Didokas.’ skaičius; • pre
numeratorių, atsinaujinda
mi prenumeratas atsiunčia 
dešimtinę, p a ž y m ė d a- 
mi: j$6.50 ♦ prenum., $3.50 
auka< Kiti aukoja dar stam
biau. 0 skaitlingesni būriai 
aukojo smulkesnėmis sumo
mis. Bendrai imant džiugi
nančiai gražus skaičius 
skaitytojų supranta savo 
dienraščio padėtį ir pare
mia jį aukomis. Prašome 
įsitėmyti aukojusiųjų var
dus:

“F. Buknis, Gerb. Drg.: 
Čia prisiunčiu du money 
orderius už $70.00. Vienas 

jau seniai pirktas, pėr 
klaidą palikęs nepasiųstas. 
Pinigai skiriami Laisvės 
naudai: $20 nuo ALDLD 
153 kp. ir 6.00 auka drg. 
J. Kazlausko. Kitas order 
vertės $44.00. Drg. T. King 
auka Laisvės reikalams ir

$39. ųž ,6 atnaujintas Lai 
sVes prenumeratas. Punk
tus malonėkite priskaityti 

'dtg.. A.'/Levanienei. Su ge- 
' Tiausiais linkėjimais, V. 
Sutkiene.” (Laiškas gau
tas prieš vajų. L. Adm.).
Kiti aukoja sekamai:
Victoria Bulienė, Roches

ter, N. Y., $7.
A. Mazonas, Windsor, 

Conn., $5.25.
Po $5.00; J. Steponaitis, 

Brooklyn, N. Y. (skaito 
Laisvę kito prenumeruoja
mą, todėl aukojo $5 dien
raščiui Laisvei); Wm. Pro- 
praitis, Christopher, Ill., W. 
ir L> Sheraliai, Cranford, 
N. J., S. J. Antanaitis, Le
wiston, Me., Albert ir Ma
rion Sherry, Brooklyn, N. 
Y., Draugai Potsiaį, Mon
tello, Mass., A. Duobiene, 
Rochester; N. Y., J. C. Ma- 
chernis, Windsor, Conn., 
May Merk, Woodhaven, N.

X
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Nacistiniuose sluoksniuo
se Rudolfą Hėšsą, iš išorės 
bespalvį, užsidariusį ir pa
niurusį žmogų, su kvadra
tiniu žandikauliu ir tan
kiais kabančiais antakiais, 
laikė “Hitlerio šešėliu,” jp 
ištikimu ginklanešiu ir ar
timiausiu patikimu asme
niu. Pagal oficialinę versi
ją, kaip tik Hessas, kadai-, 
se patekęs kartų su “fiuN 
erių” į kalėjimą, neva už
rašęs jam padiktuotą pir
mąją dalį fašistinių žmog
ėdrų biblijoš — išgarsėju
sio “Mein Ktimpf,” suteik
damas daugiau negu abejo
tina paslaugą vokiečių tau
tai. Taip pat žinoma, kad 
dar W32 metais Hitleris pa
skyrė Hessą, (pirųiuoju są? 
vo pavaduotoju partijoje, o 
daug vėliau paminėjo jį ir 
kaip vieną iš savo galimų 
papedininkų. Tokiu būdu, 
Hessd asmenyje prieš Tarp
tautinį KariiiĮ Tribunolą 
atsistos vienai iš didžiau
sių karinių nusikaltėlių, iš
tisai atsakingas už 
kruvinus hitlerizmo 
kaitimus.

Nuolatinis 
mas pasilikti 
noma, nieko 
su kuklumu, 
profesinis bruožas/ patogi 
kaukė, savotiškas skydas, 
kuriuo užsidengdamas jis 
mėgino sėkmingiau ir ne
baudžiamas veikti.

Ką gi praktiškai darė 
Hessas, kuriam dar 1934 
metais visi žymesnieji hit
lerinės gaujos vadeivos iš
kilmingai prisiekė ištiki
mumą, kaip “fiurerio” pa
vaduotojui? Šis kruvinasis 
avantiūristas, gimęs Egipte 
ir, tik turėdamas 14 metų 
amžiaus, persikėlęs į Vokie
tiją, savo karjeros pradžio
je švaistės generolo Haus- 
hoferio /‘geopolitikos” insti
tute, teisingai pavadintame 
“moksliško plėšimo labora
torija.” Čia* Hessas dau
giausiai įdopiavosi masinio 
šnipinėjimo . pagrindais ir 
šiuo požiūriu studijavo Ja
poniją, kaip kraštą, kuria
me šnipinėjimas yra dau
gelio tūkstančių- žmonių 
‘‘pašaukimas” ir verslas. Jo 
pirmasis ir p a s R u t i nis 
“mokslinis darbas” kaip tik 
ir buvo skirtas šiai temai— 
Japonijos špionažui.

. • * *

Pas Haushoferį įgytas 
“žinias” Hessas labai stro
piai pradėjo taikyti prakti
koje. Jis aktyviai dalyvavo 
gestap.o įsteigime, hitlerinės 
totalinio špionažo sistemos 
paruošime. Jis nacistine 
agentūra “užminavo” visą 
žeitiės rupulioteritoriją, Vi- 
ŠŪr stengdaiirtasis sukelti, 
putčus, mąišįuĮę, bruzdėji
mus*, organizuoti diversijas, 
šprogdihimus, vykdyti ma
sinį terorą prieš demokra-

visus 
nusi-

t)

Hesso 
’ šešėlyje, 

bendra neturi
Tai vien tik

sieki- 
ži-

istori-

špio- 
buvo

tinius elementus. Haushofe- 
rio išmokytas, Hessas ne
pakentė šiame reikale “na
minių metodų”. Jis skiepijo 
kenkimą masiniu mastu, su
darinėdavo banditų gaujas 
pęlitinių partijų priedango
je ir suvaidino nemažą 
vaidmenį sū.kuriąnt gėdingą 
Europon išdavikų — • “kvis- 
lirigų” veislę. Jis pripildė 
visą pasaulį rudojo maro 
pūvančiu kvėpavimu.

Oficialiai jis buvo laiko
mas ministeriu be portfelio. 
Iš tikrųjų jis vadovavo va
dinamajam “suvienytam ry
šių štabui,” kur įėjo Ge
belsas ir Ribentropas, Ro
zenbergas ir Bole, Lejus ir 
Bormanas. Valdydamas šį 
“štabą”, Hessas tuo pačiu 
vadovavo didžiulei šnipų ir 
diversantų teroristinei or
ganizacijai, kurią specialis
tai visiškai pagrįstai laikė 
viena iš didžiausių ir la
biausiai klastingų wise j e 
pasaulinės žvalgybos 
joje.

Hesso rikiuojamas 
nažas, suprantama,
glaudžiai susijęs ir susipy
nęs su visa hitlerizmo vi
daus ir užsienio politika. 
Štai dėl ko kaip tik Hessas 
galėjo pasireikšti kaip na
cizmo “a h tikominterninės 
linijos” iniciatorius ir įkvė
pėjas, visur provokuoda
mas ginkluotus pasikėsini
mus prieš laisvę mylinčių 
pasaulio tautų laisvę ir ne
priklausomybę. Ir štai dėl 
ko per pusantro mėnesio 
prieš užpuolant TSRS Hit
leris Taikė reikalingu kaip 
tik Hessą padaryti “spar
nuotu diversantu” ir pa
siųsti jį į Angliją su taikos 
pasiūlymu.

1941 metų gegužės, 10 d. 
vakare iš “Meseršmidt” ga
myklos aerodromo, esančio 
ties Augsburgo miestu, Ba
varijoje, Hessas slaptai iš
skrido su specialiu “fiure
rio” pavedimu ir paėmė 
kursą į Angliją. Pasiekęs 
numatytą punktą, jis iš ke
lių tūkstančių pėdų aukščio 
iššoko su

klausančioz hercogui Hamil
tonui, teritorijoje jį rada 
begulintį su sulaužyta koja.

Kaip greitai paaiškėjo, 
buvo su 
paties llesso koja. “Sulau
žyti”. pasirodė visi Hitlerio 
planai, paremti Anglijos 
“neutralizavimo” išskaičia
vimais. Ir Hessas, vietoje 
vaišingų Anglijos užsienio 
reikalų ministerijos kabine
tų, atsidūrė kalėjimo (tie
sa, ne be tam tikrų patogu
mų) kameroje;

Dabar, atsidūręs kaitina- x**«,**, x , —
mųjų suole, Hessas1 pradės Gailusis, Brooklyn, N. Y., 
įtikinėti savo nekaltumu.

.''.T

. parašiutu. Ir čia, 
Dungvel Kasti0 dvaro, pri-

' J. Aukshunas, New Bri
tain, Conn., $4.

Po $3.50: Mrs. A. Anglis, 
Billerica, Mass., Walter 
Bartulis, Gardner, Mass., 
Anna Balzar - Yoting, Wal
worth, N. Y., Mike Džiovė- 
nas, Brooklyn, N. Y., A. 
Gudzin, Schenectady, N. Y., 
P. JoČionis, Dearborn, Mi
chigan, P. Kriščiūnas, New 
Kensington, Pa., J. Mali
nauskas, New B r i t a i n, 
Conn., K. B. Karosienė, San 
Leandro, Calif., M. G. Bir- 
sėnas, Cold Water, Mich., 
Chas. Dzevecko, Bronx, N. 
Y., A. Sheiris, New 
sington, Pa.

.V. J. Baranauskas, 
brae, Calif., $3.

F. Jucius, Union 
JSL J., $2.50.

Po $2: J. Daubaras, Wth- 
ol, Mass., P. Domkus, Allen? 
town Pal, A. Kaunas, St. 
Clair, Pa.', I. Lisajus, Sey
mour, Conn., A. Grigaitis, 
Pittsburgh, Pa., . Leonas Pa- 
szun, Elizabeth, N. J., J. 
Kindulis, Oakville, Cbnn.,

Seattle, 
Wash., Anthony Wollow,

Cleveland, Ohio

ne tiktai

Ken-

Mill-

Ralph J. Kirk,

Graži Buvo Sueiga.
Naujų metų sulaukimo suei

gą surengė (Corletto LLD 57 
kp., kuri, kaip numatoma, pa
vyko visais atžvilgiais. Prie šio 
parengimo pasekmių daug pri
sidėjo gerokas skaičius iš Įvai
rių pasaulio kraštų sugrįžusių 
mūsų karių. Palyginus šį su
rengimą su pirmesniais karo 
metu įvykusiais parengimais, 
gauni visai kitokį vaizdą ir die
na iš dienos jų vis daugiau ir 
daugiau pargrįžta. Reikia pasa
kyti, kad clevelandiečiai nepa
prastai laimingi. Iš 37 LDS na
rių išblaškytų po visą platų, pa
saulį nei vienas nėra žuvęs, jau 
didesnė jų dalis sugrįžo, kiti 
kelyje link^namų, gal netrukus 
jie visi 'bus su mumis. >• • * , ,

Už šį gražų darbą corletie- 
Hus reikia pasveikinti nevien 
codėl, kad jie rūpestingai su
ruošė šį parengimą, bet'-ir to
dėl, kad jie yra pusę šio paren
gimo pelno pažadėję Lietuvos 

įmonių paramai.
Teuiras ir Balius.

LLD 22 kp. visomis galimo
mis- spėkomis rengiasi prie 
perstatymo. Kadangi per pas
taruosius kelis karo metus ge
resni perstatymai buvo reteny
bė, nes mūsų meno spėkos bu
vo gerokai išblaškytos, todėl ti
kimasi, jog į šį parengimą pu
blika skaitlingai atsilankys.

Perstatymas “Mulkynė ir 
Mokintojai” įvyks sausio 20 
L, White Eagle svet., 8315 
Kosciuszko avė. Pradžia 5-tą 
valandą vakare. < J. ž.

v

1

S

>

J.

Danielson, Conn.
po $1.50: J. Thomas, New 

Kensington, Pa., Louis 
Johnson, Boyd, Montana, J. 
Sholunas, Hazardville, Con
necticut, St. Petronis, Ath
ol, Mass., P. Vertelka, Toms 
River, N. J., J. Ragauskas, 
Shelton, Conn.

Po $1.00: J/ Kazlauskas. 
Noxen, Pa., St. Rinkunas, 
Bethlehem, Pa., J. Gailiū- 
nas, Brooklyn, N. Y. F. Shu
man, Farmington, Me., C.

H. Williamson, Huntington, 
N. Y., P. Norkus, Pitts- .

i a' *

at

'.V,,;;

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.

1

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

£ • ’ Act of March 3,1879.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year   —$6.50 
United States, six months $3.50
Brooklyn, N. Y., per year__ ___ ___ _ $7.00
Brooklyn, N. Y., six months — $3.75 
Canada and Brazil, per year —$7.00 
Canada and. Brazil, six months $3.75 
Foreign countries, per year* ..r-------- -  $8.00
Foreign countries, six months -------- $4.00
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Kelionė Į Drezdeną
Rašo LEONIDAS LEONOVAS

Smulkaus lietaus dulkės 
pakibo virš Vokietijos. Ke
lias veda į pietus, šlapiame 
autostrados betone retkar
čiais atsispindi eilinio via
duko arka ir vėl blanki ru
dens dangaus šviesa. Spido
metras rodo šimtą. Reikia 
įvažiuoti į miestą iki sute
mų. Karas pasibaigė, bet 
dar tebesitęsia tasai laiko
tarpis, kuriame karas buvo 
įvykių centras. Susigūžę 
patruliai vaikščioja pagal 
kontrolės punktų kelio už
tvaras, n a k t imis girdėti 
įspėjamieji patrulių šūviai.»

Šalta ir drėgna; nei žmo
gaus, nei šuns. Vokiečiai 
sėdi namuose, bandydami 
dalyti išvadas iš gautosios 
pamokos. Mes važiuojame į 
Drezdeną. Ir slenka ilgos 
trys valandos darganai bel
džiantis į mašinos langus, 
mintimis prabėga prisimi
nimai iš vokiečių žemės. Iš 
jų taip pat dar kol kas ne
galima daryti išvadų. Visa 
tai tik pastabos iš bloknoto 
apie pasikeitusią Berlyno 
miesto architektūrą ir apie 
svarbiausią vokiškąją vinį, 
apie atplėštą bronzinio Vil
helmo arklio koją, kurios 
jis vos ant Europos neuž- 
kėle, apie langinių įtaisy
mus vokiečių butuose, apie 
Liuneburgo g y d omuosius 
vandenis ir kitus nieknie
kius.

Mums nusibodo Liune- 
burge. Prieš išvažiuodami iš 
Berlyno mes visai nežinojo
me, kur pabaigsime kelionę. 
Išgirdome n e p a tikrintus 
gandus, k£d šis senasis 
Hanzos miesčiokas mūsų 
laikais persikvalifikavęs į 
Vokietijos kurorto laipsnį. 
Liūneburgaą yra prie upe
lio limenau. Matyt, šiuo 
vandeniu pasiturį vokiečiai 
ir gydydavosi nuo įvairių 

* antraeilių ligų, nuo kurių 
nemirštama, — kaip kad 
plaukų slinkimo ir pan. Ir 
staiga nušvito laimė seniui: 
į Liuneburgą nukrypo, taip 
sakant, viso žemės rutulio 
žvilgsniai. Čia turėjo būti 
išstudijuota ir padaryta ne
bepavojinga pati žiaurioji 
blogybė, nuo kurios prievar
ta mirė milijonai nekaltų 
žmonių. Ši liga, beveik pus
antro dešimtmečio degėsių 
kvapu ir smarve aptem
džiusi Europos dangų, siau
tė nuo blogo socialinio ir 
politinio mūsų planetos su
tvarkymo taip pat, kaip 
kad naikinančioji cholera ir 
maras buvo įsišakniję neto- , 
buloje viduramžių sanitari
joje. Tokiu būdu Liunebur
gas per savaitę galėjo tapti 
pasaulinio masto kurortu, 
kuriame, jei neišeitų į pro
tingus, tai bent praskaidrė
tų kai kurie aptemę sme- 
gens. Mes skridome į Liu
neburgą su viltimi, kad pa
galiau ir apluoŠinto žemy
no gilumoje nuskambės pik
tas ir liepsningas žodis, ku
ris naikina marą.

Mes veltui svajojome. 
Užuot pakliuvę į politinę, 
mes pakliuvome į kriminali- toriumi... bet rusams bū- 
nę bylą, kurioje buvo tei-' dingą gerbti svetimus die- 

. siama saujelė sukčių, kurie vus, dažnai — savųjų ne
žymiai anksčiau būtų įkliu- j naudai. Dar visai neseniai 
yę už .slidžius reikaliukus, kai kurie mūsų, svetur nu- 
jei fašizmas nebūtų ją iš-įvykę, su gilia pagarba, o 
kėlęs į nepasiekiamas vai-' ne su pasididžiavimu žin
džios aukštybes. Bet ir tai, (rėjo į tai, kad visos šios 
advokatai ėmė aiškintis ar proto ir širdies, akies ir 
teisiami idiotai, ar niekšai,'dvasios grožybės buvo su
neš pirmuoju atveju reikia kurtos už jų pačių liaudies 
ypatingai atsargiai elgtis su 'plačiųjų.pečių, kol toji liau
ju personomis. Kaip užkerė- ’ dis trijų šimtų metų mū- 
ti mes žiūrėjome » į tuos šyje gynėsi nuo žiaurių 
žmones žalsvai pilkuose'Azijos įsiveržėlių... Todėl 
švarkuose ir stengėmės at- kaip tik tais senaisiais lai- 
spėti, ar turi jie širdis ir, kais sustiprėjo mūsų seno- 
gal būt, — argi negali vėl- vine savoji jėga —• toji, ku-

nias pajuokauti, — net vai
kus, panašius į tuos, kurie 
dabar guli Belzeno smėly
nuose ir Osvencimo moliuo
se. O, rodos, taip aiškus es
minis skirtumas — ar už
muštas vienas, ar vienu 
mostu tik apiplėšti dvide
šimt šeši milijonai. Šio 
klausimo dialektikoje susi
vokia pas mus eilinis vals
tietis, ją galėtų išaiškinti 
bet kuris komjaunuolis, ne
įstojęs į aukštuosius teisės 
mokslus. Kaip tik čia mes 
ir susimąstėme.

Niekas mūsų, žinoma, ne-

LaisvČ-^Liherty, įLithuąniąn Dąily ,: Trečias puslapi*
-
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žiais išrado “mizerikordi
jos apikaklę” ar “nurnber- 
giškąją madoną” su peiliais 
viduriuose, dabar išrado 
naujausią tardymo įrankį 
Buchenvaldui, o pasilsėda
mas gėrė alų ir, glostyda
mas dukrelių galvutes, mo
kė šeimyną, kad Vokietijo
je viskas turi būtį būtinai 
pirmos rūšies. Ir tikrai, jei
gu jau krameris — tai kra- 
merių krameris; jeigu jau, 
pavyzdžiui, vinis, tai ge
riausia pasaulyje, puiki, 
taip sakant, — ideali plato
niška vinis, vinis — specia
listų su daktarų titulais 
patikrinta Simenso ir Krup- 
po laboratorijose, ultra — 
vinis. Natūralu, kad pusės 
amžiaus žiūrėjimas į tokią

ri gimsta iš nepalaužiamos 
gimtųjų plotų, senelių kau
lais nusėtų, tėvų ir brolių 
krauju naujai aplaistytų, 
meilės. Be šito jausmo ne
gali egzistuoti tauta. Tokio 
jausmo didumo mastas tu
ri būti toji dvasinė ir me
džiaginė nauda, kurią turi 
visa žmonija iš to, kad ši 
tauta myli savo žemę.

Rusai, net už save kau- 
damiesi, tuo pačiu kovėsi 
ir už pasaulio laisvę, nes į 
tą pusę buvo nukreipta 
liaudies tiesa; 
šaukdami apie antpasauli- 
nę žmogiškąją dvasią, gal
vojo apie savo asmenišką, 
biurgępišką sotumą. Pas 
mus/^imė viso, pasaulio bro- 

 

ly^sauliode''pavrragimoUOMes tobulą vin* užd5t^

šaulio . pavergimo. Mes atitinkamą antspaudą ant 
asmens psichikos ir išorinės 
išvaizdos. Šios vinys, dau
ginamos infUzoriniu < įnirti
mu, ir buvo didele dalimi 
sukalinėtos į visus laisvus 
taškus, galvutė prie galvu
tės, kaip kad į Hindenburgo

(Tąsa 5-me pusi.)

vokiečiai,

abejojo šių objektyvių įsta- .pasaulio , pavergimo. Mes 
tymo tarnų džentelmėniš/dovanojome žmonėms 0er-
kurnu, — juo labiau, kas vis 
tiek nepavyks jiems atsi
tverti nuo tokio nusikalti
mo. Tačiau, atrodo, kur gi 
daugiau džentelmenas pri- 
siekinės atsidavimą gėriui 
ir neapykantą blogiui, jei 
ne ties fašistų nužudytų 
kankinių kapais. Juo labiau, 
kad Vokietija taip “vyku
siai” paskirstė naikinimo 
stovyklas po Europą, kad 
dabar kiekviena ir mažiau
sia tauta turi tokius didin
gus ir baisius altorius... 
žodžiu, Liuneburgas neiš
kėlė civilinio ieškinio žmo
nijos vardu. Kur tau! Apie 
aukų, kurias prieš mirtį 
vertė valgyti išmatas ir 
gerti žmogaus kraują, kan
čias kalbėjo žiovaudami, 
kaip apie demisezoninio ap
siausto vagystę. Priesaika 
neįvyko. Pamažu ir nuobo
džiai teka limenau vande
nys. Vienam teismo valdi
ninkui, kurį domino mano 
nuomonė apie bylą, aš pa
sakiau, kad kareiviai šį rei
kalą daug paprasčiau ir 
protingiau sprendė kovos 
lauke; jis nesuprato. Tada 
aš pridėjau, kad džėntel- 
menas, kuris per daug ilgai 
kalbasi su žudiku, gali pa
kenkti savo reputacijai. Jis 
nusišypsojo dėl aforizmo li
teratūrinio sklandumo. Čia 
mes ir nusprendėme pabėgti 
iš Liuneburgo, nepaisydami 
puikaus šeimininkų vaišin
gumo. Vistiek, net prieš 
valandą gimusieji nepavė
luos į Liuneburgo bylą!... 
Mus traukė į Drezdeną, į 
kurį praeitame amžiuje žy
mūs rusų literatai važinėjo 
seniesiems Europos akme
nėliams nusilenkti.

Atvykę iš atsilikusios, 
dar baudžiavinės šalies, 
jausdamiesi. svetimi kulty- 
vuotoje vokiečių žemėje, jie 
dievobaimingai a p e i davo 
žymiąsias galerijas, žiūrė
jo, kaip maldingai į viršų 
kyla gotika, &nt kurios da
bar lyja smulkus rudens lie
tus, ir už mūsų pirmojo 
sniego pramogų aromatus 
jiems saldesnis rodėsi pri- 
plėkęs vokiečių knygų san
dėlių oras. Kuklūs mes žmo
nės! Nemaža žmonijos šven
tenybių sukūrė mūsų liau
dis anais laikais, o dauge
lio kitų sėklas išmėtė po pa
saulį, visai nesirūpindama, 
kad ji būtų pripažinta au-

nyševskio ir Lenino vardus, 
jie tiro pačiu metu -leido į 
pasaulį Bismarką ir Molt- 
kę. Vokietis karinėje uni
formoje — naikintojas ir 
sadistas,. vargas mažie
siems, jam po kojomis pa- 
sipynusiems — tokį mes .jį 
pažinome per pastaruosius 
penkerius metus. Rusų ka
reivis, net teisaus įtūžimo 
apsvaigintas, niekad neker
šys vaikui už jo tėvo dar
bus !... Reikia tik pažvelg
ti į šalis nuo autostrados, 
kuria smulkiame rudens 
lietuje mes skubame į Drez
deną. Nuo drėgmės pasun
kėję dūmai rūksta iš fab
rikų kaminų, nepagadinti 
rūke žygi uoja aukštos 
įtampos laidų stulpai, šviesa 
ir šiluma sruvena jų varinė
mis, nesuplėšytomis gyslo
mis, vaikai matyti pro mo
kyklų langus. O prisiminki
me Donbaso griuvėsius, ak
meninius griaučius tų mū
sų pramonės milžinų, ku
riuos visa liaudis augino iš
tisus tris penkmečius. Ne, 
Vokietija, mes kilnios, šir
dies. Visa tavo rytinė teri
torija mūsų pėstininkų batų 
išvaikščiota, mūsų tankų 
vikšrų išmatuota, bet, šei
mininkais atėję į/tavo ri
bas, mes tuo pačiu neatimi
nėjome gyvenimo šaltinių, 
neleidome į orą elektros 
stočių, nekirtome ryšių stul
pų tolu, nepjovėme pabėgių 
specialiomis mašinomis, ne
padeginėjome šachtų, nedė
jome sulėtintojo veikimo 
minų į tavo mokyklų ir li
goninių sienas.

Pastarąją amžiaus pusę 
dvasia nuskurdusi biurge
rių ir grosbauerių Vokieti
ja visas protinės pastangas 
dėjo, kad pagerintų tvar
tus, nes apie pastato paskir
tį sprendžiama ne pagal jo 
apipavidalinimą, bet iš to, 
kas jame gyvena. Biurgeris 
darbštus, t v a r kingas ir 
griežtas; man atrodė, kad ir 
gėlės jų mažyčiuose gelynė- 
liuose auga tik fizinės baus
mės bijodamos. Jis puikus 
katalogizatorius; s u t eik 
jam valią, ir jis tuoj pat su
numeruotų visus gamtos 
reiškinius, miškus ir debe
sis, kalnus ir nekaltus va
balėlius. Jis net naktimis 
nemiega, o vis galvoja, kaip 
pagražinti pasaulį; .vos ry
tas išaušo, žiūrėk — jau 
gatavas alaus bokalas su 
muzika kol geri, arba vir
dulys, kuris kalba, arba pi- 
suaro pavidalo druskine. 
Taip Vokietijoje susikūrė 
plačiai ’ išsišakojęs didelių 
meisterių s m ų Ikmenėlems 
gaminti tinklas, — pakan
ka tik prisiminti ' iškabų 
įvairumą Berlyne. Tai kaip 
tik tie patys kairiosios ir 
dešiniosios ausies specialis
tai, iš kurių piktai šaipėsi 
V. O. Kliučevskis. Visos tos 
juokingos ypatybės tampa 
baisios, jei imamos blogai 
naudoti. Tas pats vokietis 
darbeiva. kuris viduram

Los Angeles, Calif.
Šis—Tas

LLD 145 kuopos susirinki
mas įvyyko 6 d. sausio. Neži
nau, kodėl mes vis labai sku
bindami atlaikome susirinki
mus. Juo greičiau užbaigiam, 
tuo geriau didžiuma pasiten
kina.

Tiek daug tokių, svarbių 
klausimų galima būtų apdis- 
kusųoti. Nors karas užsibaigė, 
bet tiek daug visokių neramu
mų dar yra.

Daugelis gana suprantančių 
pasaulinę padėtį narių, atėję 
į susirinkimą, išsėdėti visą lai
ką nei burnos nepradarę. Ro
dosi, kad nieko nebeliko ap
tarti, viskas tvarkoj.

Iš finansų raštininkės rapor
to pasirodė, kad per pereitus 
metus kuopa paaugo 7 nariais. 
Naujų narių gavo 11. Išsibrau- 
kė 3 ir vienas numirė. Dabar 
kuopa turi 92 narius. Dabar 
prisirašė 1 naujas narys, St, 
Tiknis. Tai jau yra 93 nariai, 
šiemet kuopos narių skaičius 
turėtų viršinti 100.

Vilnies kalendorių jau gavo
me, ir parsiduoda gana gerai. 
Aš pats peržiūrėjau. Man la-

bai patiko .tie .mažom raidėm 
apačioj skelbimų paaiškini
mai, iš kur ypata paeina iš 
Lietuvos. Tas patraukia* skai
tyti skelbimus jieškant savo 
pažįstamų.

Laikraščių vajininkai Leva- 
nienė ir Druskis pranešė, kad 
vajus jiems sekasi ir prižadė
jo kitam .susirinkime išduoti 
pilną raportą.

Nutarta ką nors surengti, 
kad padarius pelpo kuopai. 
Gal bus suruošta šokiai, o gal 
šokiai su koncertu. Tam tiks
lui išrinkta komisija.

Nutąrta pasiųsti užuojautos 
laišką drg. Skeberdytei. Kaip 
žinoma, lietuviški kryžiokai ją 
labai sumušė savo kongrese.

šio mėnesio 27 d. bus per
statyta viena iš grkžių opere
čių “Kada Kaimas Nemiega.” 
L. A. lietuvių,, choras smarkiai 
rengiasi prie to. Atrodo, kad 
bus viena iš gražiausių opere
čių sulošta Los Angeles.

Kaip jau žinoma, šią opere
tę parašė V. Raila. Jis pats lo
šėjus mokina |r pats dalyvaus 
lošime.

Visi Los Angeles lietuviai 
pasižymėkite tą dieną* savo 
kalendoriuje, nes iš tikrųjų

bus nepaprasta diena. Tokio 
gražaus perstatymo mūsų ko
lonijoj dar nebuvo.

Po keturių metų mes ir vėl 
turėjome Pasadenoj rožių pa
rodą per Naujus Metus. Ir vėl 
gėrėjomės didžiausiais “flo- 
tais” gyvų gėlių, slenkančiais 
gatvėmis. Po parodos turėjo
me gražų pasižmonėjimą pas 
draugus Petravičius. Geri žmo
nės ir gražiai mus visus pa
vaišino. R-ka.

FRANCUOS GELŽKELIE- 
ČIAI NEGABENS MAIS-

K TO FRANKUI
Paryžius.—Franci jos Ge

ležinkeliečių Unija nutarė 
nevežt maisto produktų, 
siunčiamų į diktatoriaus 
Franko Ispaniją. Pasieninė- 
je Hendaye stotyje jie pa
tyrė, kad buvo siunčiama 
•Frankui daug bulvių, bet 
socialisto Tanguay - Pri- 
gento maisto ministerija 
pažymėjo bulvių krovinius 
tiktai kaipo “įvairius daly
kus.” O Francijoj taip sto- 
kuoja bulvių, kad miestuo
se patys francūzai jau per 
du mėnesius jų negavo.
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of the Army’s world-wide

with it our

Reguliare Armija
Suteikia Jums Vieną

i .

Geriausio Pasaulyj Darbą

.OFFICE

WAR DEPARTMENT
OF THE CHIEF OF STAFF

"The purpose
enlistment campaign is twofold: to release 
men of long and arduous war service who want 
to return to civilian life—and to build a 
strong Regular Army of volunteers.

By our victory we have won the respect 
of the world. We can lose that respect, and 

influence toward a just and peaceful
, if we reduce our military forces to 

the point where they become weak or ineffective.
i "The Congress has enacted and the President 
has approved legislation which makes enlistment 
in the Regular Army more attractive than ever 
before in our history. gives the soldier a 
position in the new peacetime Army that merits 
the respect of all our citizens. •

*Every American should know the valuable 
provisions in this new Armed Forces Voluntary 
Recruitment Act. They help place your Regular 
Army on the highest plane of any army on earth— 
with advanced study, training and travel at good 
pay in a career of high duty and responsibility.

< . "There is a solid obligation on all of
at such
our
are

world order

Įstos pirm 
sarlo 1.

r

us to safeguard the victory we have won 
enormous cost. The rapid rebuilding of 
Regular Army is a vital necessity if we 
to meet that obligation.*

Staff Sergeant . 
Sergeant . . . 
Corporal . .
Private First Class
Private . .

monthly 
.RETIREMENT 

INCOME AFTER:
20 Yaara* 30 Years* 

Service
$155.25

128.25
108.00
87.75
74.25
60.75

■ 56.25

Starting 
late Pay 

Par 
Master Sergeant Month 
or First Sergeant $138.00
Technical Sergeant 114.00 

96.00 
78-00 
66.00 
54.00 
50.00

cn J* J2crea8e for Service. Overseas. 
(blęPlm 50 % Member of Flying Crews, Par- 
^butist, etc. (c)-Plu8 5% Increase in Pay'for 
Each 3 Years of Service.

ą fe ’ M u

U. s. ĄrmYį
B L r n Y'1r V I c r O K T •

T.’

B

PAY PER MONTH—ENLISTED MEN 
h Addition to Food, Lodini, Clothes end Medical Caro

Dabartiniai Armijos 
kariai, kurie iš naujo įsi
rašys pirm Vasario 1 d., 

/ bus . priimti su dabarti- 
X niais savo laipsniais. Ka

riai, kurie garbingai pa
leisti, g a 1 i vėl Istot 20 
dienų eigoje po paleidimo 

< su tokiu laipsniu, kokį 
jie turėjo laike paleidi- 

- mo, jeigu jie iš naujo 
1946 m. Va-

.. A w n I A N o f

1

' J
L K 1

hkh ' i

Service 
$89.70 
74.10 
62.40 
50.70 
42.90 
35.10 
32.50

žymieji Dalykai 
NAUJOJO ĮSTOJIMŲ AKTO
1. Įsirašymas 114, 2 ar 3 metam. (Vie

niems metams ‘ įsirašymas dabartiniams 
vyrams Armijoj, ištarnavusiems bent 6 
mėnesius.)

2. Įstojimo amžius nuo 17 iki 34 metų 
įimtinai, apart dabartinių Armijos narių, 
kurie gali iš naujo jsirašyt, nepaisant sa
vo amžiaus, ir buvusiems kareiviams, žiū
rint kaip ilgai jie tarnavo.

8. Iš naujo įsirašantiems vyrams palie
kama dabartiniai jų laipsniai, jeigu jie 
įstoja 20 dienų eigoj po paleidimo ir pirm 
1946 m. Vasario 1 d.

4. Geriausia alga, medįkalis aprūpinimas,
maistas, butas ir drabužis visoj mūsų JAr- 
mijos istorijoj. j *

5. Padidintas jstojantiems iš naujo bo
na^ iki $50 už kiekvienus veiklios tarny
bos metus nuo to laiko, kai toks bonas bu
vo paskutinį kartą išmokėtas, arba nuo 
paskutinio įstojimo tarnybon.

6. Apmokamos iki 90 dienų atostogos, 
priklausomai nuo tarnybos ilgio, 'gu apmo
kėta atostogų kelione namo ir sugrįštant, 
dabartiniams Armijoj vyrams, kurie iš 
naujo įstoja.

7. 30 dienų atostogų kas metai su pilna 
alga.

8. Paleidimo mokesnis (paremtas tar
nybos ilgiu) visiem kareiviam, kurie pa
leidžiami, kad vėl įsirašytų.

9. Laisvas pasirinkimas pasitraukti su 
puse algos visam likusiam gyvenimui po 
20 metų tarnybos — užauga iki atriju ket
virtadalių algos po 30 metų tarnybos. Visa 
pirmesnioje veikli federalė karinė tarny
ba priskaitoma prie atsistatydinimo me
tų.

10. Nauda pagal GI Teisių Bilių.
11. Primokėjimai užlaikomiem šeimos 

nariam tuo laikotarpib, kuriam vyras įsto
jo tarnybon arba iš naujo įstojo pirm 
1946 m. Liepos 1 d.

12. Teisė pasirinkti tarnybos šaką ir 
užjūrių sritį Oro, Sausumos ar Aptarnavi
mų Jėgose 3-metiniams įstojimams.

18. Proga pasinaudoti National Service 
Gyvybės Apdrauda.

14. Atsarginiai ir A.U.S. karininkai, pa
leisti iš veiklios tarnybos, gali įstoti į 1 
Laipsnį (Master Saržento) ir vis išlaikyti 
atsarginių karininkų laipsnius. .

ĮSIRAŠYKITE DABAR ARČIAUSIOJE U. S. 
ARMIJOS REKRUTĄVIMO STOTYJE

271 WASHINGTON STREET
• BROOKLYN, N. Y



Antrai ten»n

PADĖTIS TARYBŲ LIETUVOJE
ŠIANDIEN IR RYTOJ

MĖčYS GEDVILAS.

(Tąsa)
Bolševikų partija išvedė jauną Tary

bų Valstybę iš visų pavojų, kurie jai grė
sė 1918—19Ž0 metais. Bolševikų, partija 
sugebėjo karo ir revoliucijos sugriautoje 
šalyje organizuoti žmones į likvidavimą 
visokio atsilikimo pramonės, žemės ūkio 
ir kultūros srityse. Partijai vadovaujant 
buvo pravesti 3 penkmečiai, sukurta ga
linga socialistinė pramonė ir kolektyvi
niai ūkiai, be kurių niekaip nebūtų gali
ma laimėti tokį karą, koks buvo ketve
rtus metus trukęs Tėvynės karas.

Partija perauklėjo milijonines darbo 
žmonių mases tarybinio patriotizmo dva- 
siėu Jos jėgos nUolat augo ir auga. Mili
joninės’ masės nepartinių ‘glaudžiomis 
gretomis eina kartu su partija socialisti
nės statybos darbe. Bolševikų parti ja. yrą 
idėjiškai apginkluota ir vieninga, kaip 
jokia kita partija pasaulyje, nes ji re
miasi marksizmo-leninizmo teorija. Ši 
teorija leidžia partijai teisingai orten- 
tuotis aplinkybėse, teisingai suprasti 
vykstančių reiškinių vidujinį ryšį, numa
tyti įvykių eigą, tvirtai vesti darbo kla
sę pirmyn į laimėjimus? Marksizmo-leni
nizmo teorija padėjo bolševikų partijai 
nuversti carą, buržūaziją, pastatyti, so
cializmą, įveikti visus iškilusius sunku* 
mus. Dėl viso to Tarybų Sąjunga pasi
darė galinga valstybė ir ąūkūrė Raudo
nąją Armiją, sugebėjusią suhaikihti 
tamsiausią pasaulinės reakcijos jėgą — 
hitlerizmą.

Šiandien, kai mes baigėme pergalin
gai karą,\yisos Tarybų Sąjungos tautos 
susirūpinusios greitu laiku atstatyti visa 
tai, kas karo ir hitlerinių barbarų yra 
sugriauta.

Neseniai TSRS Liaudies Komisarų 
Taryba ir VKP(b) Centro Komitetas 
priėmė nutarimą dėl paruošimo penke- 
rtų metų plano liaudies ūkiui atkurti ir 
išplėsti. Visos respublikos šiuo laiku ruo- 

. šia tokius planus. Ruošia pokarinio penk
mečio planą ir mūsų Lietuva.

1 .Vokiečiai pridarę mūsų kraštui milžk 
niškų nuostolių. Tad if'darbas, kurį tu
rėsim nuveikti, yra milžiniškas. Atstaty
mo darbas visuomet lėčiau eina, negu 

. griovimo darbas, tačiau per šiuos metus 
Tarybų Sąjungoj daug nuveikta. Lietu
vos darbo žmonių pastangomis irgi šis 
tas mūsų Respublikoj padaryta. Duosiu 
kai kuriuos duomenis.

Atstatyta statybinių medžiagų pramo
nės 37 įmonės, jų tarpe: Palemono plyti
nė, Akmenės kalkinė, Radviliškio stik
lo fabrikas, silikatinių plytų gamykla 
“Bitukas,” Vilniaus faneros fabrikas. 
Per metus pagaminta 100,000 m2 stiklo, 
4,000 tonų kalkių, 443,000 m2 tolio ir tt. 
, Pradėjo veikt 22 metalo pramonės įmo
nes: “Neris/’ “Priekalas” (buv; Livie- 
la”), “Vienybė/’ iš dalies.— “Metalas,” 
“Pergalė” ir kt. Metalo pramonė išpil
dė užsakymus frofito kariuomenės da
lims daugiau kaip už 1 milijoną rublių, 
taip pat pagamino įvairių detalių til
tams, įrengimų vandentiekio stotims at
statyti ir kita.

Medžio apdirbamoji pramonė savo at
statytose 50 įmonių: lentpjūvėse, degtu-' 
kų fabrike, baldų fabrikuose pagamino 
produkcijos už 6.5 milijonų rublių;

Jau dirba 52 lengvosios pramonės įmo
nes: 17 odų, 16 tekstilės, 19 trikotažo- 
siuvimo. Išleista produkcijos už 12*5 mi
lijonų rublių, jų tarpe pagaminta 360 
tonų padams odų, 9 milijonai decimetrų 
chromo odos, 153,000 porų apavo.

Iš griuvėsių atstatytas “Inkaro” gu
mos fabrikas/ kuris nuo trečiojo metų 
ketvirčio ėmė gaminti guminius padus, 
kaliošus, botus ir kt. Pirmomis dienomis 
gamino po 13 pOtų kaliošų per dieną, o 
šiandien jau duoda po 600 porų it vis di
dina savo pajėgumą.

Popierio-celiuliozės pramonės srityje 
atstatytos trys įmonės: popierių kombi
natas “Grigiškės,” kartono fabrikas 

"“Mūrinė Vaka'* ir “Pabradė.” Atstato
mos dar 6 įmonės: Pfetrašiūnuose, N. 
Verkiuose ir kitur. .

; Maisto Pramonės Liaudies Komisaria
tas paleido į darbą Pahevėžio cukraus 
fabriką, tabako fabrikus, alaus bravorus 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, dudhos 
kepyklas, 25 spirito varyklas. Iš viso vei- 

į kia 135 įmonės, tame tarpe 42 malūnai.
Mėpos ir pieno pramonė atstatė 6 mė

sės kombinatus, 43 skerdyklas, 170 Rfe-

ninių, 1,571 nugriebimo punktu, t 
Dabar visoje Respublikoje dirbaDabar visoje Respublikoje dirba de

šimtys tūkstančių žmonių. Visa pramo
nė per metus davė produkcijos už 1&7 
milijonus rb.

Komunalinio ūkio srityj nuveikti ąie 
darbai: atstatytas vandentiekis 4 mies
tuose, 27 pirtys, 40 komunalinių elėk- 
trainiiį, < 134,000 m2 gyvenamojo ploto, 
atstatytas geležinkelių ,tinklas. Aptvar
kyti telegrafo, telefono ir pašto ryšiai.

Žemės ūkyje varomas įideliš,.darbas. 
Baigiama grąžinti darbo valstiečiafnš že
me, kurią atėmė iš jų vokiečių okupantai 
ir buožės. Išdalyta 79,014 žemės sklypų 
iš viso 551,000 ha. Naujakuriams atleis
ta 1,200,000 kūb. metrų statybinės me
džiagos ir duota ilgalaikio»kredito 26 mi
lijonai rublių^ o trumpalaikio kredito 32 
milijonai rb.

Naujakuriams išdalinta daugiau kaip 
8,000 atkilų, daugiau, kaip? 16,000 kar
vių, įvairių žemės ūkio padargų ir ma
šinų. Labiausiai nukentėjusių .apskričių 
valstiečiams buvo suteikta 5,000 tonų 
sėklų paskola.

Daugiausia nuveikta 'normalizuojant 
kultūrinį krašto gyvenimą. Atkurta 3,- 
028 pradžios mokyklos, 187 progimnazi
jos, 89 gimnazijos. Pradžios ir vidurinė
se, rhokyklose dirba 8;623 mokytojai it 
mokosi 293,000 mokinių. Šiemet gavo 
btandos atestatą 1,700 mokinių.

Vėl pradėjo veikti Vilniaus ir Kauno 
Universitetai, Dotnuvos Žemes Ūkio 
Akademija, Veterinarijos I n s t i t utas. 
Studentų skaičius pasiekė 5;000 žmonių. 
Be to, mokslo metus pradėjo Vilniaus 
Pedagoginis Institutas, 8 mokytojų se
minarijos, 7 ekonominės mokyklos, 2 
technikumai, 4 dailiųjų amatų mokyklos. 
Iš viso, tas mokslo įstaigas lanko 6,700 
žmonių.

Didelis dėmesys atkreiptas į suaugu
sių švietimo organizavimą.

Veikia 11 suaugusių gimnazijų, 4 pro
gimnazijos, 40 pradžios mokyklų, 4 liau
dies universitetai, su bendru klausytojų 
skaičiumi 7,700. Prie universitetų dirba 
2 paruošiamieji kursai. Čia mokosi 500 
žmonių. Veikia 9 teatrai, Valstybinės 
Filharmonijos sudėtyje: simfoninis or
kestras, choras, džiazo orkestras ir kt. 
Pradėjo dirbti Liaudies Kūrybos Namai, 
kurie po visą Lietuvą organizuoja cho
rus, dramos ratelius, tautinių šokių ko
lektyvus, orkestrus. Dailininkai pėr pas- ' 
kutiniuosius metus yra nemažai nudir-

• bę ir šiuo metu dalyvauja Maskvos “Per
galės” parodoj; į kurią priimta iš Lietu
vos 90 kūrinių. Lietuvoj šiuo laiku išeina 
29 laikraščiai ir 5 žurnalai. Išleista per 
metus 175 knygos ir brošiūros bendru ti
ražu 2,275,000 egzempliorių.

Plačiai populiarizuojama fizkultūra. 
Šiemet Lietuvos fizkultūrininkų delega
ciją pirmą kartą dalyvavo MaskVds fiz
kultūrininkų parade. Respublikoj buvo 
organizuota sporto šventė, visa eilė 
įvairių sporto šakų pirmenybių. Įsteigtas 
Fizkultūras Institutas Kaune.

Sveikatos apsaugos srityje veikia 39 
respublikinės įstaigos: institutai; mokyk
los, ligoninės, dispenseriai, poliklinikos, 
klinikos, sanatorijos. Be tO; bendrojo ti
po ligoninių apskrityse — 45, poliklini
kų — 35; miesto ambulatorijų — 32, 
kaimo ambulatorijų — 243, Motinos ir 
Vaiko sveikatos įstaigų — 96;

įsteigta 62- invalidų nainai sU 2;567 in
validais. Pensijas 'gauna 2;300 Tėvynės 
karo invalidų ir 5,200 darbo invalidų.

Išmokėta pašalpų karių šeimoms per 
22 milijonus rublių, pensijų, išmokama 
1.7 milijonų rublių.

Kaip niekad Lietuvoj yra iškelta mo
tinos pagarba. “Motinos Didvyrės” var
das suteiktas 17 motinų, pagimdžiusių 
dęšimtį ir daugiau vaikų. 1,079 motinos 
apdovanotos ordinais “Motinystės šlo
vė” ir “Motinystės medalis.” Apie 10,000 
daugiavaikių motinų gauna pašalpas.

Vokiečiai paliko mums labai apgriau
tą Klaipėdos uostą. Ten pravesti dideli 
valymo darbai ir šiuo laiku uostas jau 
pradėjo veikti: priiminėja tarybinius ir , 
užsieninius laivus, kurie gabena niums :

' anglis, įrengimus ir kt.
Greta su ūkiška ir kultūrine statyba, 

mums teko daug užsiimti valstybinio < 
aparato sukūrimu ir tobulinimų, prade
dant apylinkės taryba ir baigiant liau- i 
dieš* komisariatu.

(Bus daugiau)

Visko Po Biskj
Neseniai užbaigėme, sėnus 

mėttts; pąiikohiė ūžpakąlyję 
1945-tUbsius. Člevėlahdo žmo- 
nShis pereiti metai bUvc nė tik 
dėl kkrd .pabaigos džiaugšmd; 
bėt iF kėvoš mėtai.

rI’Hi buvo istoriniai mėtai. 
Bet mes; darbininkai, dar ne- 
'atlikome visko — nenušlavė- 
me visai fašizmo nuo žemės 
paviršiaus. Su karo pabaiga 
daugelis ‘ netekome darbų; 
daug karių grįžta namo bė 
sveikatos. Kokiė jiems užtikri
nimas; kad. nereikės paišiukus 
gatvėse pardavinėti ? '

Todėl,i žengdami į' 1946- 
tuosius metus; neužmirškime 
su padidinta energija organi
zuoti darbininkus į unijas, o 
ypač į CIO. v \

Sveikiname visus su pradžia 
ši’ų metų ir linkime mes, dar
bininkų judėjime veikėjai; vi
siems pasisekimo darbuotis, o 
ypač. netižmiršti spaudos. •

plauks neš in a g u m o tūlas 
Frank P. žainieraitis. t Sako, 
po 'ilgo, tyrinėjimo surado, kad 
yra darbas 32 mėtų mūsų taū-

i, kad
tau-

tibčio? ' ' ;
žainieraitis yra buvęs kalė

jime ir, už kitokius dalykus, 
žalnieraitis, sako, policijai pri
sipažinęs, kad jis atrakinėda
vęs pašto dėžutes ir iš ,ten'ba
davo ĮaiškUS; jieškodavo juose 
piniginių perlaidų. .

Baigė streiką . Cleveland 
Graphite Bronze Co. darbinin
kai. Jie streiką laimėjo ir ga
vo pakėlti algas 10 centų į Va
landą. Kur vienybė; ten ir-ga
lybė i darbiniųkąi laįkėsi har
moningai ir kovą, laimėjo.

<

Taipgi strėikądaimėjo Ohio 
Cląy Co. darbininkai. Jie du 
mėnesiu išstovėjo kovOs lauke. 
Iškovojo 15 centų; algų ^pakė
limą. į valandą. s

Dėlei šio streiko nekurie 
statybos darbai nukentėjd. Ne
buvo plytų ir kelių apartmen- 
tinių ir mažesnių namų buda- 

tūlą laiką buvo apsi-

BINGHAMTON, N. Y
Padėka

Širdingiausia ačiū draugėms 
ir draugams, kurie mane lan
kė laike mano ligos, ligoninėje 
ir namie. Taipgi ačiū už gėles 
ir alvirfites., // .

Draugai J. M. Kazlauskai ir 
O. Girnienė aplankė mane ii’ 
pridavė labai, puikią dovaną, 
kurią 17 draugių man nupir
ko.

Dar kartą tariu širdingą 
ačiū visiems už dovanas, už 
aplankymą. Kai kas atlanko, 
daug greičiau laikas praeina 
ir atrodo, kad ne taip sunku 
ir sirgti.

dukteris, žentus, sūnų, ir kele
tą anūkų. Pašarvota buvo pas 
žentą Adomą Garnį, 111 Ma
son Ave. šermenis puošė pui
kios gėlės ir daug žmonių at
lankė.

M. Kulbienė.

Trys šio miesto jauni vyrai, 
dalyvavę kare, neteko kojų. 
Vietos laikraštis, Binghamton 
Press, iškėlė sumanymą su
šelpti juos, kąd jie galėtų įsi
gyti' ,bent namus gyvenimui. 
Sumanymas tapo gausiai pa
remtas. šiuos žodžius rašant, 
tų trijų vyrų — Repp, Swan 
ir Lee — fondas jau siekia ar
ti keturiasdešimts tūkstančių 
dolerių. J.

Per pereitus metus dėl įvai
riausių priežasčių, susižeidi- 
mų, susirgimų, nusenimo, nu
mirė 56 lietuviai. Iš jų yra 31 
vyras ir 25 moterys. Tas pa
rodo, kad lietuvių kolonija 
Clevelande mažėja.

Ypač pereitais metais daug 
mūsų tautiečių atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo.

Medžioklė, žuklavimas — 
smagus sportas. Bet pereitais 
metais Ohio valstijoj žuvo me
džioklėse 61 asmuo. Beveik vi
sus juos nušovė bešaudant kiš
kius, paukščius ir t.t.

Reikia būti atsargesniem su 
šaudymais.

Važiuotos nelaimių taipgi 
daug. 1945 metais mirtinų 
nuotikių buvo 104.

Ve, kuo turi susirūpinti pės
ti- ir automobilistai, metai at
gal automobilių nelaimėse už
mušė tik 90z žmonių. Per metus 
padaugėjo 14 mirtinų nuoti
kių, ,

Daugiausia užmuša pėsčius 
ir senesnio amžiaus žmones ei
nant skersai gatvę.

Laike naujų metų šventės 
Ohio valstijoj žuvo 25 žmo
nės Daugiausia jų žuvo būda
mi linksmi, kaip žmonės sako, 
išsigėrę. .

Kratinė j o laiškų dėžutes ir 
pateko į policijos rankas. Pa
duoda, kad gruodžio 30 d., su-

vojimąS 
stojęs.

viršininkas paskelbėPašto
kad vien Clevelando skyrius 
pėt savo rankas perleido 95,- 
000,000 siuntinių ir laiškų. Sa
ko, 5,000,000 daugiau už per
ėjusius metus.

Tds parodo, kad žmones per 
pereitas Kalėdas daugiau pi
nigų praleido^ negu 1944 m.

White Motors Co. paskelbė, 
kad paima į savo rankas laike 
karo pabudavotą valdžios M
dirbtuvę, kuri randasi 1455 E. 
185th St.

Laike kato tą dirbtuvę ope
ravo General Electric Co. Ka
dangi ta kompanija daugiau 
jos nenori vartoti, tai; sako, 
White Motors Co. paims.

Šiemet taksai didesni. Mies
to Taryba nusprendė, kad 10 
nuošimčių teikia pakelti tak
sus. Taigi visi namų savinin
kai 1946 m. turės mokėti 10 
nuošimčių daugiau už nejuda
mą turtą. 1

Miesto Taryba sako, pakėlė 
miesto darbininkams algas, tai 
hamų savininkai turi daugiau 
mokėti taksų už savo .nuosavy
bes.

Žilas Petras.

Nepamirškite progos pa
simatyti su svečiais iš kitų 
miestų Laisvės bankiete 
sausio-Jan* 27 dierią.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GlvtAlS.
Geriausias Alus Brooklynė

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) ,

BROOKLYN, N. Y.
telefonas E V. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
kitėš prie manęs dieną 
at naktį, greit suteiksi- 

>me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir .gražiai 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

. būsite patenkinti.

: H13 Mt. Vernon St. :
: I’HILADEU’JIIAJ’A.
• •'Miniomis Popini 4iio J

• • • •.'<•<.##<# • A <4•4 • • • • •

Šis ir Tas
Sausio 7 d. įvykusiame LDS 

6 kuopos susirinkime, J. Ga- 
bužis išdavė raportus iš dvie
jų parengimų. Gruodžio 1 die
ną įvykusi vakarienė davė pel
no $109.44; kortavimo vaka
rėlis, gruodžio 16 — $57.75. 
šių praihogų pelnas sudarė ga
limybę apsimokėti ne tik per
eitų metų išlaidas, o ir prad
žiai mėtų dar lieka, i

Kuopa turi tris ligones. Nuo 
seniau tebeserga M. Kulbiene, 
o vėliau susirgę yra Lillian Mi- 
kolajūnaite ir Anastazija Si- 
monaitienė. Pasveiko T. Sta
niulis ir putarta išmokėti jam 
pašalpą..

Susirinkimą vedė liaujas 
kuopos pirmininkas J. Uogen- 
tas.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvą!

JUSTIN M.

BVYAVSKAS
MATTHEW A.

BVYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Sausio 9 d. tapo palaidota 
Kalvarijos kapinėse Eva Ši
maitienė. Velionė paliko ‘tris

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariui

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

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J* Kaškiaiičius, M. D.
. ‘ t

530 Summer Ave. Newark, N. J.

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. elevęiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
' O (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
*

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Ž22222222222222^22222222222222222222^S£SfiS52ccži

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 Riirriers. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i
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P. Puodis.

Šypsenos

(Į4>

Shanghai. — 350 kareivių 
čia suėjo pas atsilankiu
sius du Amerikos senato
rius ir reikalavo grąžint 
jankius namo iš Chinijos.

Amerika ir po karo lai
kys laivyno būrius 7-se jūrų 
srityse.

London.— Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
Jungt. Tautų susirinkime 
kalbėjo apie atominės jėgos 
kontroliavimą.

Kalkutta, Indija. — Susi
dūrus dviem laivam uoste, 
žuvo 142 žmonės.

Washington. — Kongre
sas svarstysiąs kareivių 
protestus prieš bereikalin
gą jų laikymą užjūriuose.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Dafli.

LEO, 1405 MADISON AVE. (77-t8tti Sto.)

MACHINE PUNCH 
OPERATORES

STAKLIŲ OPERATORES
GERA PROGA ATEITAI

UNITED STATES
RUBBER COMPANY

211 PAKAKI ST., PASSAIC, N. <

.• \v' ■ ■

MOTERYS
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS DARBAS 
Bonai Už Naktinį Darbą 

6 DIENU SAVAITE 
Colgate-Palmolive-Peet Co. 
106 Hudson St. (Exchange Pl.) 

Jersey City.
<w>

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS 

UŽSIDIRBIMUI $32 X SAVAITE 
KAIPO PRADINES

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

COMMUNITY LAUNDRY
33-60 55th St. Woodside, Queens, L. X.

i.mmr

sy-.a..r

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
, Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
į, • Galima .apsidrausti nuo $100 iki $1,000
i • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki ' 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

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

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

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas.......

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

_ Is senų padarau

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Atom-Bombos Bus Iš
bandytos Jūrose

Washington.— Jungtinių 
Valstijų armijos ir laivyno 
vadai nutarė išbandyt atei
nančią vasarą, kaip atomi
nės bombos veikia prieš ka
ro laivus jūrose. Bandy
mams bus vartojami nuse
nę bei iš priešų pagrobti 
laivai.

Kas Dalyvauja Jungt 
Tautų Susirinkime
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

lombija, Costa Rica, Cuba, 
ČechOslovakija, Danija, Do
minican Respublika, Ecua
dor, Egiptas, El Salvador, 
Ethiopija, Francija, Grai
kija, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Indija, Iranas, 
Irakas, Lebanas, Liberija, 
Luxemburgas, M e k sika, 
Holandija, Naujoji Zelandi
ja, Nicaragua, Norvegija, 
Panama, Paraguay, Peru, 
Filipinai, Lenkija, Saudi 
Arabija, Syrija, Turkija, 
Ukraina, Pietų Afrikos Są
junga, Sovietų Sąjunga, Di
džioji Britanija, Jungtinės 
Valstijos, Uruguay, Vene
zuela, Baltarusija ir Jugo
slavija.

• Jungtinių Tautų Organi
zacijos nariai atstovauja 
1,705,840,000 žmonių, arba 
78 ir pusę nuošimčio žmo
nijos. Visame žemės rutuly
je skaičiuojama $2,169,868,- 
000 žmonių.

Turime ekspertus taikymui laikrodžiu
ir laikrodėlių.

Bulovą, Be n rus, Gruen, Longines,
Jules, Jurgensen.

Lietuviškas

TRąKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

visokių vynu ir degtines

Geri Užkandžiai

ROBERT LII’TON, Jeweler
701 Grand St. ' Brooklyn, N. Y.
Tel ST. 2-3178 ATDARA VAKARAIS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St, Brooklyn

Amerikos Tankais Ang 
lai Puola Indonezus
Batavia, Java, saus. 14.— 

Anglų kariuomenė su ame
rikiniais tankais vėl štur
mavo Indonezijos pairi jo
tus, Javos saloje.—Jungti
nės Valstijos andai prašė 
nuimt amerikinius ženklus 
nuo tankų, naudojamų prieš 
indonezus.

i. ■ ■■■« I i ■!S i I lili 11

PASIMOJIMAI PRIEŠ 
STREIKUS

Washington. — Susirin
kusiam po atostogų kongre
sui duota sumanymai iš
leist prez. Trumano reika
laujamą įstatymą tyrinėti 
faktus ir taip šaldyti grę
siančius streikus bent per 
30 dienų.

UŽDRAUSTA NACIAM 
GELBĖT SKĘSTANČIUS

Nurnberg. — Čionai tinė- 
je byloje parodyta, kad vo
kiečių admirolas Doenitz ir 
Hitleris uždraudė naciams 
gelbėti sukritusius į jūrą 
amerikonus nuo .laivų, ku
riuos vokiečiai * skandino. 
Buvo įsakyta juos žudyti.

*

’ Kai mirtis nuskina bran
gų mums, asmenį, mes jau
čiame didėlį gailestį; pama
tęs pirmą žinią’ apie- mirtį 
Theodore įDrėisetįb, aš ta
riau: ■ r

—Kodėl toks žmogus/ ne
galėjo išgyventi dvigubą 
amžių? Jis mums taip bran
gus ir taip reikalingas!

—Kodėl jauno amžiaus 
moteris, Elzbieta Gasiūnie- 
nė, turėjo skirtis su gyve
nimu ?

Klausimai palieka klausi
mais, o mirčiai stabdžiai 
dar neišrasti. Gyvenimo 
prailginimui priemonės — 
taip, plečiamos, bet dar toli 
gražu neįėję į mūsų kasdie
ninio gyvenimo programą. 
Mūsų dėmesis dar toli nuo 
to, ką mums mokslininkai 
pataria apie gyvenimo pra
ilginimo priemones.* *

Mes dažnai ir apie ser
gančius draugus per maža 
dėmesio kreipiame. Jei ku
rio negalime asmeniškai ap
lankyti, tai dažnai galime 
bent užuojautos laiškelį pa
siųsti. O sergančiais drau- 
gui tai susiraminimas. Jis 
pasijunta, kad jis gyveno ir 
turėjo draugų,, kad tie 
draugai jį atmena.

Sergąs Dominikas Krū
tis ('Elizabeth, N. J.) į ma
no kelių žodžių kortelę, pa
rašė man jausmingą laišką. 
Taip jis džiaugiasi tuo ap
lankymu, kad ir žodžiu.* ' * *

Seniai jau liovėsi bendra
darbiavęs Laisvei John Ba
ker, pasirašinėjęs Pacific. 
Rodos, prieš kiek laiko at
gal, buvo paminėta, jog jis 
bene kur tai sanatorijon pa
tekęs, sergąs. O kas su juo 
šiandien? Niekas nepąmini. 
Ar niekas ir nežino ? .

O būna atsitikimų, kad 
kai kurie mūsų draugai, li
goniai net perdaug aprašo
mi. Su kiekvienu mažu su
negalavimu— reporteris bė
ga laikr'aštin.* * *

Tai Laisvėn sugrįžta 
dirbti Pranas Pakalniškis. 
Fain! Reikia tikėtis, kad jis 
be technikinio darbo, pasi
rodys kuom nors ir savo 
plunksna. Per ilgai jis tylė
jo. Jei tylėjimo priežastis 
buvo karinis darbas, tai da
bar jis turi prabilti!

St. Jas—nis.
—..................

Hanoi. — Francūzai skel
bia, kad indo-chiniečiai nuo 
praeito rudens užmušę 35 
francūzus.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists. '

394-398 Broadway ;
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2*8842 • į

■

Kelionė Į Drezdeną
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

statulą buvo kalamos vinys 
pirmojo pasaulinio karo 
metu, gyvos vietos Vo
kietijoje neliko, ir dangaus 
nesimato, ir nūsispiauti nė
ra kur. Ir kai buvo įkalta 
paskutinė" vinis . ir atėjo, 
kaip sakoma, civilizacijos 
apotezė, tada tautoje įvyko 
tam tikras sumišimas: kas 
bus toliau, kur vinis dėti ?•— 
nebloga pamoka visiems, 
kurie kultūrą tapatina su 
nikeliuotomis plataus var
tojimo prekėmis ir paten
tuotų vinių gamyboje mato 
aukščiausiąją žmogaus pas-

Biurgeris sudarytas arit- 
mometro principu, kuriame 
visi veiksmai vyksta me
chaniškai, ir kai jame pri
sukami visi penki devyne
tai, mašinėlė susipina, nes 
toliau ženklų nėra, o dia
lektiškai mąstyti tokia ma
šinėlė nepritaikyta. Čia iš 
už Miuncheno aludės stalo 
ir pakilo Vokietijos gera
daris Adolfas Hitleris. “Jei 
Vokietijoje nužengė į žemę 
dieviškoji vinis, — pranešė 
jis pritilusiai auditorijai,— 
reiškia, kaip tik ji, išrink
toji Vokietija ir pašaukta 
didžiajai istorinei misijai 
platinti pasaulyje minėtąją 
geležinę gerybę. Pažvelgki- 
te į atsilikusias slavų ir an
glosaksų tautas, kurių gam
ta neapdovanojo tokia vi
nimi. Todėl išvirskime visi 
už sienų ir išvaduokime iš 
žmonijos anas erdves, kad 
ir mūsų palikuonys turėtų 
kur vinis kalinėti!”

Maždaug taip, mano ma
nymu, visą tai prasidėjo... 
Galima buvo taip pat nu
matyti ir pralaimėjimą, nes 
negalima, galų ‘ gale, mirti 
už vinį! ' '

Apie ką dabar turi jung
tis vokiškoji dvasia, į ką 
dabar turi rikiuotis bjauru
sis teutoniškasis kultūrtre
geris? Mitas nugalėtas, ir 
Suvienytųjų Nacijų kariuo
menės sumindžiojo jį... 
Tačiau man negaila su
griautųjų galerijų ir feoda
linių pilių... Nauji žmonės 
pastatys plikose vietose pa
status, kurie bus labiau 
verti žmonių giminės ir la
biau atitiks mūsų eros dva
sią.’

Juo lengviau• jiems tai 
pavyks dėl to, kad ne visa 
Vokietija buvo fašizmo nar
kotiko , apnuodyta, nors, 
Vokietijos nelaimei, kaip 
tik biurgeriai ir grosbaue- 
rįai tais metais tapo joje 
vadovaujančia jėga. Yra 
dar kita Vokietija, kol kas 
negausi Vokietija tų, kurie 
didžiaušių Hitlerio pasise
kimų Įlietais vieni kovojo 
prieš fašizmą. Tarybinis 
karys Markas šapiro pado
vanojo man Hitlerio kan
celiarijoj paprastutį, matyt 
nuo nežinomos aukos krū
tinės nuplėštą ženkliuką su 
nevykusiai atvaizdu o- 
tu raudonarmiečiu ir vokiš-' 
ku šūkiu r— “su Leninu pir
myn?’ šiems žmonėms, gy
viems ir įnirusiems, kaip 
maža jų bebūtų kol kas, pri-

A

naujus paveiks
lus ir krajavus 
atidarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui psant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 

< įvairiom spalvom.
STOKES

512 Marion St, Brooklyn, 
Kampas Broadway te Stono Ave.

prie Chauncey SK, Broadway Lind 
Tel. GLenmore 5-6191 

JONAS

klauso demokratinė Vokie
tijos ateitis.

Silpnas ir kol kas netik
ras judėjimas jau pastebi
mas liaudies masėse. Pra
monės mieste Chemnice, 
kuriame iš 260,000 gyven
tojų yra 65,000 darbininkų, 
kariniams organams buvo 
pranešta apie kažkokią da
bartinei nutilusiai Vokieti
jai neįprastą eiseną. Tary
binis komendantas nuvyko, 
eidamas pareigas, pasižiū
rėti. Tūkstantinė minia ju
dėjo centrine gatve mūsų 
komendantūros kryptimi, o 
jbs viduryje šoko nuogas, 
visas iki viršugalvio ap- 
spiaudytas žmogus. Jam 
grojo akordeonu ir prilaikė 
jį kilpomis, taigi šoko jis 
ne savo noru. Tai buvo vos 
neseniai pagautas Saksoni
jos gauleiteris, asmeniškas 
Hitlerio draugas* Mucma- 
nas. Faktas, žinoma, įdo
mus, bet kažin ar reikia jį 
kol kas apkrauti ypatingo
mis prasmėmis. Kas tai? 
Natūralus pyktis ant nu
versto režimo, atnešusio 
Vokietijai nesuskaičiuoja
mus vargus, ar besąlyginis 
visos tautos atsisakymas 
nuo amžių svajonės užka
riauti pasaulį? Vokietijos 
nugalėtojai turi būti atsar
gūs spręsdami.

Viskas kol kas neaišku, 
kaip ir tame nuobodžiame 
rudens lietuje, lyjančiame 
dabar Vokietijoje. Sodinti- 
niai miškai špaleriais, lyg 
po komandos “halt”, stovi 
pagal visą mūsų kelią. Vis
kas tvarkoje, lyg nieko ir 
nebuvo. Bet retkarčiais pra
bėga tvarkingai sudėtos su
daužytos karinės geležies 
štabelis, parengtas gabenti 
į lydymą, o kartais dar kaip 
liepsna migloje prašauna 
raudoni, gėlėmis papuošti 
mūsų garbės ir pergalės 
draugų kapai... Pagaliau 
Elba ir Drezdenas, kažkada 
—slavų miestelis Draždia- 
ny. Mašina pravažiuoja 
pro centrą, taip paskutįnio- 
jo amerikiečių bombardavi
mo sutrupintą, kad vargu 
ar čia kas nors dar remon
tuotina. Tuščia, kaip Pom
pėjoje. Neįmanoma atpažin
ti, kas čia buvo tais laikais, 
kai čia gyveno kurfiurstai, 
kelių Augustų, vilkusių į čia 
turtus iš visos Europos. 
Štai ką padarė iš Vokieti
jos paskutinysis jos valdo
vas. Čia išliko tik posta
mentas nuo paminklo Liute
riui, kurį parbloškė žemėn 
sprogimo banga. Raudonar
mietis užsilipo ant pjedes
talo, o jo draugas tuo tar
pu apačioje triūsia su foto 
aparatu. Kada tiors Marty
nas sugrįš į savo vietą, bet 
kažkur Voronežo apylinkės 
pirkioj ant sienos kabės 
nuotrauka, ir iš jos šypso
sis geras Rusijos vaikinas, 
nusifotografavęs visamė sa
vo kareiviškame grožyje vi
duryje vokiškosios Floren
cijos; kaip kad kažkada va
dino Drezdeną.1..

Liuteris guli be rankos, 
ant šono. Jis, tartum,, nusi
grįžęs nuo dangaus, nes. ir 
dangus nusigrįžo nuo jo. 
Salią stovi jo variniai batai, 
žalsvoje akyje susirinko lie
taus vandens. Jis tartum 
verkia. Netikiu tau, Marty
ne Liuterį. Gal ir nugalėtas 
tu paslapčia manai, kad 
vokiška vinis — puikiausias 
daiktas pasaulyje!...
................. I . a ................. I .. ................................................. ...................................... .... ■ II

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Lietuvai Pagalbos Teikimo orga
nizacijų atstovų susirinkimas įvyks 
sausio .17 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Visi atstovai būkite iaiku, nes turė
sime svarbių reikalų aptarti, taip
gi išrinkti Komitetą 1946 metams.

— A. Skairius.’ (11-12)

Philadelphia, Pa.
Susirinkimas Reikale Naujo 

Namo Laisvei
Darbininkiškų organizacijų 

veikiantis komitetas turėjo su
sirinkimą ir nutarė sušaukti 
platų pasitarimą - diskusijas 
reikale Lietuvių Darbininkų 
Namo-Bendrovės planuojamo 
naujo namo dienraščiui Lais
vei.

Atsiranda daug žmonių, ku
rie nori pirkti tos bendrovės 
Šerus. Bet, kadangi dar netu
ri pilno aiškumo, tai susilaiko 
ir laukia, kada kas7 paaiškins 
apie tai.

Veikiantis komitetas užkvie
tė Laisvės gaspadorių P. Buk- 
nį atvykti į susirinkimą, kuris 
įvyks sausio 20 d., Liaudies 
Name, 73,5 Fairmount Ave. 
Pradžia 3 vai. po pietų. P. 
Duknys prižadėjo atvykti ir 
plačiai paaiškinti apie Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
vę. ' ,

Veikiantis komitetas prašo 
visus Laisvės skaitytojus ir or
ganizacijų narius dalyvauti 
tame susirinkime, šiam susirin
kime taipgi išgirsite, kokius 
darbus atlieka mūsų organi
zacijos ir kokius turi užsibrė
žę atlikti.

Nemelavo
Teisėjas: “Imdamas pas

kolą, tamsta tvirtinai, kad 
turi nekilnojamą turtą, ver
tą $50,000, o dabar paaiškė
jo, kad tamsta nieko neturi. 
Vadinasi, tamsta apgavai 
skolintojus?’

Laivo kapitonas; “Nieko 
panašaus, pone teisėjau. Aš 
jiems sakiau gryną teisybę. 
Juk mano laivas guli pas
kendęs jūros dugne ir nie
kas negali jo iš ten iškelti. 
Argi tai nėra nekilnojamas 
turtas?”

Pagal Norą
Vienas žymus Gottingeno 

profesorius buvo didelis 
juokdarys. Kartą į jį krei
ks viena ponia, didelė jo 
sąmojo mėgėja, su vienu 
prašymu, kad jis pasakytų 
jai tokius žodžius, kurie 
kartu reikštų ir šiurkštumą 
ir meilumą. Profesorius il
gai negalvojęs jai tarė:

—Kad tamsta velnias, pa
gautų, mano brangioji, o 
tuo velniu norėčiau aš pats 
būti.

Geraširdis Tėvas
Mokytojai:— Tavo tėvas, 

be abejo, vakar truputį tau 
sudrožė į nugarą už blogą 
elgesį mokykloje?
. Mokinys: — Ne! Jis sakė, 
kad taip padaryti jam būtų 
skaudu. >

Mokytojas: — Ak taip! 
Matyt, tavo tėvas labai ge
ros širdies.

Mokinys: — Ne, ne dėl 
geros širdies jam būtų 
skaudu, bet dėl to, kad jis 
abiejose rankose turi reu
matizmą.

Senas gydytojas: —“Yra 
tokių knygų; kuriose rašy
ta, kaip palaikyti ligonio 
gyvybę, kol dar gydytojas 
nėra atėjęs.”

Jaunas gydytojas: .“Man 
geriau tiktų knyga, kurio
je būtų parašyta, kaip gy
dytojas turi palaikyti gyvy
bę, kol ligonis pas jį atei
na.” '

Keliauninkas: “Kodėl 
Tamsta padaužai kiekvieną 
vagopo ratą?”

Tarnautojas: “Todėl, kad 
už tai man sumokama.”

Keliaun.: "Aš manau apie 
tai, kokią reikšmę turi šis 
padaužymas?”

Tam.: “To ir £š neži
nau

Penitas pu

SIUVAMŲ
MAŠINŲ'

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
nuolatinis darbas

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS

DU-RAY MILLS, INC. 
MICHELIN BLDG. 14, 

MILLTOWN, N. X

ŠEIMININKĖ
Pilnam aptarnavimui namų ir vai

ko. Profesionalų poros. Geri namai 
tinkamu! asmeniui. Nuolat 
ftiėnesį pradžiai. SaUkite po

ESPLANADE 7-6868.

KNYGŲ APDIRBftJAl-BINDERY FOLDERS, 
COLLATORS, INSERTERS. PATYRUSIOS.

GERA ALGA 
RADOM & NEIDORFF. 
488 W. 8 7 TH STREET.

—__ _ —■ --------  ..:.dįĮį
MERGINOS

Lengvas fabriko darbas, gera alga.
Nuolatinis darbas. «

SAFE OWL PRODUCTS,
20 NEW YORK AVENUE, BROOKLYN.

MERGINOS 
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS ŠVARUS DARBAS SU 
LINKSMOMIS DARBO 

SĄLYGOMIS 
PUIKIAUSI UŽDARBIAI

Patyrusios operatorės, taipgi mokinės prie 
visų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių.

. ųĄRANTUOTAS minimum 
‘‘ ’ VAKACfjOS SŪ ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINES 
APDBAUDA » 

JULIUS DRITTEL
PRACTICAL FROCKS, Inc. 

1004 Elizabeth Atenue, 
Elizabeth, N. J.

... . ... . I.H)

REIKIA MERGINU 
MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS 
SOLAR GOLD LEAF CO.

216 ALABAMA AVE. 
BROOKLYN.

ATRlKKEJOS
Patyrusio apfie avių karnų. 

Gera Alga. Puikiausios aąlygoa.
179 McKIBBEN ST., BROOKLYN 

(Tarpe Bushwick Ave. & Humboldt St.) '

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS

KAVOS FIRMOJE 
NUOLAT

5 DIENŲ SAVAITĖ
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BArclay 7-7934 - Ext. 33

VALYTQJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
, 62c j valandų.
Kreipkitės tarp 4 ir B P.M.

INGE, 69 Pine St., New York City
\ (

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI
Prie kostumų kCetų, nuolatini* darbai. 

* LinkMtios darbo sąlygos 
Apmokamos šventės 

Kreipkitės 
MORELAND B. SORIA, INC.

940 BROAD STREET, 
NEWARK 2, N. J.

AUTO MECHANIKAS
Patyrę# prie ignition 

ir carburatlon 
Patežėriniai karai

GEORGE ECKEL
88^ BERGEN AVĖ.

JERSEY CITY 5, N. J.
TELEFONAS: BERGEN 8-4087

Sekantis didelis sąskridis,
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Antradienis, Sausio 15, 1946
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Milionai Newyorkieciy 
Išėjo Pasveikinti 

Kariškius
Sausio 12-tos popietį new- 

yorkiečių minios išėjo pasvei
kinti neseniai sugrįžusią iš Eu
ropos 82-rą Airborne Diviziją, 
o per ją kartu pasveikinti ir 
mūsų visus kovotojus, didvy
riškai kariavusius ir sugrįžu
sius namo pergalėtojais. Armi
jos parado, martavusio garsią
ja New Yorko Fifth Ave., žiū
rėti išėjo apie pusketvirto mi- 
liono žmonių, pusė viso didžio
jo miesto gyventojų.

Eisenoje dalyvavo 13,000 
tos divizijos kariškių, sū gru
pėmis iš senesniųjų, susilieju
sių į ją divizijų likučių iš 1 Ol
mos, 17-tos, 13-tos.

Paradui vadovavo jaunas 
maj. gen. James M. Gavin, 
vadovavęs tai pačiai 82-rai Di
vizijai jos iš dausų nusileidi- 

• mams į mūšius Sicilijoje, Ita
lijoj, Normandijoj ir Holandi- 
joj.

Lenino Mitinge Pagerbs 
Komunistus Veteranus

Šio antradienio vakarą (šį 
vakarą), sausio 15-tą įvyksian
čiame masiniame mitinge, Ma
dison Square Gardene, New 
Yorke, vienu iš pirmiausių ir 
žymiausių programos punktų 
bus veteranams pagerbti cere
monijos.

Ant didžiosios estrados da
lyvaus virt šimtas veteranų. 
Iškilmingose, dramatiškose ce
remonijose pagerbs kritusius 
kovoje už mūsų pergalę prieš 
fašizmą.

Amerikos Komunistų Parti
ja kariškoje tarnyboje turėjo 
15,500 narių, 7,500 buvo iš 
New Yorko valstijos.

Streikuoja ILG Unijos 
Nariai Trokmanai

Pereitą savaitę sustreikavo 
.750 trokmanų, pristatinėjan
čių medžiagas ir išvežiojančių 
gatavus pasiūtus moteriškus 
drabužius New Yorko taip va
dinamame adatos centre.

Streiką iššaukė ILGWU Lo- 
kalas 102 po nutrūkimo dery
bų dėl naujo kontrakto. Uni
ja reikalauja pakelti algas 20 
nuošimčių, numažinti darbo 
valandas nuo 48 iki 40 savai
tėje, mokėti penkis nuošimčius 
į sveikatos fondą.

LAISVES
BANKIETAS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

GRANi) PARADISE SALESE
318 Grand St., . Brooklyn, N. Y.

♦ y

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

Gera Vakarienė; Alaus 
. Kiek Kas Norės

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

LDS, LLD Kuopų ir Aido Choro Valdybų 
Nariai Kviečiami į Svarbų Pasitarimų
Susirinkimas Įvyks ši ketvirtadieni, sausio 17, Laisvės salėj.
Pasitarus mūsų organizacijų veikėjams, kilo mintis, kad rei

kia surengti dideli parengimą (koncertą ir šokius) priėmimui 
ir pagerbimui iš karinės tarnybos sugrįžusių lietuvių veteranų.

Norime toki parengimą surengti vardu visų Brooklyn© ir 
apylinkės LLD, LDS kuopų ir Aido Choro.

Tam tikslui šaukiame tų organizacijų valdybų narių susirin
kimą, sekanti ketvirtadieni, 17 d. sausio, Laisvės salėj. Pra
džia 8 valandą vakaro.

Minėtų organizacijų valdybų nariai, įsitėmikite šį prane
šimą ir malonėkite atsilankyti j susirinkimą. J. Siurba.

Mirė Kazimieras 
Žvirblis

su žvir-

žmogus, 
Dar ne-

Sausio 14 d. mirė Kazimie
ras žvirblis, apie 70 metų, am
žiaus, gyvenęs po num. 112 
Eagle St., Greenpoihte. Pali
ko nuliūdime žmoną Marijo
ną, taipgi tris sūnus: Henriką, 
Stasį ir Albiną. Stasys šiuo 
metu yra kariuomenėje, tar
nauja Japonijoje; Albinas pri
klauso Aido Chorui; taipgi pa
liko giminių, jų tarpe aidietę 
Anelę Ventienę (Ventai gyve
na vienuose namuose 
bliais).

Buvo gero būdo 
draugiškas, malonus, 
seniai jis dalyvavo mūsų pa
rengimuose. Velionis taipgi 
buvo nuolatinis dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir dienraš
čio bendrovės šėrininkas.

Tebūva jam amžina atmin
tis.

Velionio žvirblio palaikai 
pašarvoti pas graborių Bie
liauską, 66*0’ Grand St., Brook- 
lyne. Bus palaidoti sausio 17 
d., ketvirtadienį, 2 vai. po pie
tų Alyvų kapinėse.

Likusiajai žmonai, draugėi 
žvirblienei, sūnums,, giminėms 
ir draugams jų liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią 
uojautą.

už-

am-
MeU

MIRĖ
Povilas Ikamas, 65, m. 

žiaus, mirė namuose, 45 
rose Street, Brooklyn, N. Y., 
sausio 12 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus S. Aromiskio ko
plyčioje, 423 Metropolitan 
Avė. Laidotuvės įvyks sausio 
16 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Viktoria, sūnų Charles 
ir dukterį Anną. Jis taipgi bu
vo žinomas kaipo buvęs kriau
čių kontraktorius.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Teatras Atvažiavo Pas 
Telegrafo Pikietus

Būdami streiko lauke, eida
mi aplink ir aplink Western 
Union bildingą, 60 Hudson 
St., New Yorke, paskiau mi- 
tingaudami, telegrafo darbi
ninkai streikieriai mažai turi 
laiko eiti į teatrus. Faktinai ir 
apie tikietui pinigus nelengva 
nusispręsti, kada nedirbi ir ne
žinai, kada pradėsi dirbti.

Organizuoti unijistai akto
riai tą padėtį suprato, teatras 
dabar atvyksta pas pikietus.

Greta kas dieną 4 valandą 
nuo troko perduodamų pikieto 
linijai trumpų ištraukų iš įvai
rių veikalų, dainų, muzikos, 
New Yorko veikalų aktoriai 
pašventė sekmadienio popietį 
teikti streikieriams programas 
Manhattan Center salėse. Pro
gramos tęsėsi nuo 2 iki 5 po 
piet.

Prisitaikant progai, unija 
praretino pikietą — paliko tik 
sargybą, o kitus atleido pama- 
tyti-išgirsti Broadway ir Hol- 
lywoodo žvaigždes. Greta ra
maus pobūvio, streikieriai tu
rėjo džiaugsmo matydami, jog 
jie ne vieni, kad visa dirban
čioji Amerika su jais.

Joseph P. Selly, American 
Communications Association 
(ACA) prezidentas, buvo en
tuziastiškai sveikinamas pa
reiškimuose, jog pikieto lini
jos didės ir stiprės iki firma 
pasirašys sutikimą išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Jis 
nurodė, jog šiame pikiete ku
riama istorija. Streikas, sakė 
jis, sudavė smūgį per 40 me
tų išlaikytam firmos pasipūti
mui, nesiskaitymui su darbi
ninkais.

Selly taipgi sakė, jog unija 
kovos iki tol, kol bus užtikrin
tas saugumas darbo ne tik uni- 
jistams, bet visiems tiems, ku
rie išėjo kartu su unijistais į 
kovą, nors ir nebūdami unijis
tais.

Iš aktorių sumobilizuotos 
Stage for Action grupės, sek
madienio popietį, streikieriams 
programoje dalyvavo Robert 
Penn, narys originalio Okla
homa sąstato; Josh White, ba- 
ladistas; Dolores Martin ir 
Bernie West iš Cafe Society 
Downtown; Bill’ Rollo iš Ma
rinka.; Ruth Tarson, chicagiete 
dainininkė; Gordon Heath iš 
Deep Are The Roots; Bert 
Freed iš Day Before Spring; 
Helen March ir David Press
man iŠ Dream Girl; Earl Jones 
iš Strange Fruit; Howardt De
Silva iš Lost Weekend; George 
Tyne iš Walk In The Sun; 
Anthony Ross iš Glass Mana** 
gerie; kompozito rjai Lou 
Kleinman ir Sam Morgen
stern; pianistas Murray Con- 
wesser; Elliott Sullivan iš 
Action In The North Atlantic; 
liaudies dainoriai Tom Glazęr 
ir Tony Kraber.

Abrams, 69 m., kriaučiaufe 
šaputės savinin., 2960 Middle
town Rd., Bronx, išeidamas iš 
įstaigos keliom minutėm pali
kęs stalčiuje $1,150, jų nebe
rado sugrįžęs. Pinigus jis keti
nęs įvesdinti į senukams prie
glaudą, kur jis norėjo ne už- 
ilgo išeiti gyventi.

Gerai, Smagu ir Padoru 
Prigulei prie Aido Choro!

Nacionalės Jūrininku 
Unijos Delegacija 

Į Washington?
Nacionalėk Jūrininkų Unijos 

New Yorko porto lokalai siųs 
į Washingtoną savo delegatus 
reikalauti Kongreso palaikyti 
FEPC. Tai įstaiga, kurios pa
reiga prižiūrėti, kad visi dar
bo žmonės turėtų lygias tei
ses ir progas prie darbo.

Jūrininkai siunčia 20 dele
gatų. Daugelis kitų organiza
cijų jau išrinko delegatus, ki
tos dar rinks. New Yorko Ko
munistų Kliubai jau irgi išrin
kę 20 delegatų. Renka delega
tus komunistai ir kitose ap
skrityse. Taipgi kasdien įvyks
ta vietinių mobilizacijų supa
žindinimui visuomenės su tuo,- 
kas laukia, jeigu leistume pa
naikinti drausmę diskriminuo
ti nuo darbo, jeigu nebūtų 
įstaigos, kuri tą drausmę pra
veda. i

Delegacijos vyks į Washing- 
toną šį ketvirtadienį, 17-tą.

Šeši Vaikai Apdegė 
Harlemo Gaisre

šeši negrai vaikai pavojin
gai apdegė pereitą trečiadienį 
įvykusiame gaisre, 322 West 
117th St., New Yorke. Vėliau
si pranešimai sako, kad tūli 
iš tų apdegusių jau mirę.

Trys iš nukentėjusių yra 
Edward, Janet^įu Jean Epps, 
6, 5 ir 4 metų. Jų motina apie 
vidurnaktį išbudusi, pajutusi, 
kad kas negerai. Nubėgusi į 
virtuvę pamačiusi ugnį ver
žiantis iš keltuviuko durų. Su
sigriebusi glėbin vaikus, jinai 
bandė išbėgti, bet liepsna už
kirto laiptus ir gaisrinius laip
tus. Išgąstyje, vyriausis vąiku- 
tis ištrūko iš još rankų ir šok
te nušoko nuo 4 aukšto. Ją su 
dviem vaikais ir jos giminaičiu 
Harris tris vaikus ne už ilgo 
išnešė .gąisragesiai.

Mrs. Epps kaltino bildingo 
savininką, sakė nebuvus tin
kamos priežiūros.

Serga A. Kundrotą
Praeitą sekmadienį atlan

kiau sunkiai sergantį gerai ži
nomą brooklynietį Antaną 
Kundrotą (Andy Kandrat). 
Ligonis guli Queens General 
ligoninėje, Jamaica.

Kundrotą kadaise buvo la
bai stiprus vyras, atletas- ris- 
tikas. Savo laiku jam teko su
sikibti arenoje su tokiais stam
biais ristikais, kaip 'broliai 
Zbyškai ir kiti, žiūri dabar į 
vos alsuojantį buvusį milžiną 
ir save klausi: kur dingo toji 
buvusi jėga ir tie 230 svarų, 
plieninių raumenų ? Iš buvu
sio stipruolio liko ,tik šešėlis. 
Gaila! '

Kundrotą nusiskundę, kad 
maža kas iš jo buvusių drau
gų jį atlanko; jis jų šiuo me
tu labai pasigenda. Kam tik 
laikas leidžia, atlankykite mū
sų seną sportininką. Lankyti 
galima sekmadieniais po pietų 
ir trečiadienių vakarais.,, P.

Dėl Neteisingo Paskalo
Tiksliai ar netiksliai Kelei

vyje buvo paskelbta neteisin
gas aprašymas apie Geo. Kas- 
persko dirbtuvės darbininkų 
Naujų Metų parinkę. O buvo 
taip:

Pare įvyko gruodžio 31, 
1945, patalpoje 347 Lorimer, 
ant 4-to aukšto; i dalyvavo: 
George' Casper, Frank? Pode- 
ris, Frank Steele, Petras Gu
diškis, Andy Bubelis. Mardo
sienė, Josaitienė ir kt. Kas- 
persko šapos darbininkai. Pa
rėję darbininkai sudėjo savo 
šapos knygvedei Adelei $55 
dovanų, kaip ir kitose kriau
čių šapose yra praktikuojama. 
Knygvędė reiškia už tai savo 
dėkingumą darbininkams.

■ ‘ r.

Lenino Minėjimo Vakaras, Skiriamas Strei- 
kierių Paramai, Įvyks Sausio 15-tą, 

Madison Square Gardene
Paskutiniu kartu primena

me, jog iškilmingas didžiojo 
darbininkų vado Lenino minė
jimo masinis mitingas įvyks 
jau šio antradienio vakarą (šį 
vakarą), sausio 15-tą, 8th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. 
Pradžia 7:30. Įžanga nuo 50c 
iki $2. šiuos žodžius rašant, 
pirmadienio rytą, tikietų dar 
buvo galima gauti salės kaso
je.

Komunistų Partija, kuri 
rengia šį mitingą, atsišaukė į 
savo narius ir į visus komu
nistinio ir abelnai darbininkų 
judėjimo rėmėjus dalyvauti 
susirinkime. Nurodo, jog da
bartiniame darbininkų mo
mente aštrių kovų už išlaiky
mą darbininkų teisių ir žmo
niškų gyvenimo sąlygų yra la
bai svarbu salę , užpildyti ir 
perpildyti. O 20,000 talpinan
ti salė reikalinga tokio pat 
skaičiaus pasiryžusių - pasi
šventusių žmonių.

Atsižvelgiant į laikotarpį, 
Komunistų Partija pakeitė ir 
visą savo mitingo programą— 
viskas Lūs koncentruojama 
nušviesti mieste ir visur šaly
je esamų streikų priežastis, 
padėtį, reikšmę.

Iš Veteranų Susirinkimo
Sausio 11 d. įvyko nepa

prastas veteranų susirinkimas, 
New Yorke, kuriame dalyva
vo apie pusantro šimto vetera
nų iš unijų, kliubų, masinių 
organizacijų ir šiaip pavienių 
veteranų, šį susirinkimą sušau
kė grupė veteranų, priklausan
čių prie CIO.

Atsidarius susirinkimui, šau
kėjai išdėstė tikslą šios suei
gos: “Stoka namų pasiekė jau 
tokį laipsnį, kad daugelis šei
mų, o ypatingai veteranai, su
grįžę iš tarnybos nebegali su
rasti gyvenimui vietos. . To
liau, išaiškinta, jog tąja padė
timi nesirūpina nei miesto val
dininkai, nei gubernatorius. 
Iki šiol, viskas, ką iš jų gavo
me, tai tik gražius pareiški
mus ir kalbas, žada dar iri 
daugiau pareiškimų, žodžiu, 
šneka labai daug, bet konkre- 
čio"nieko nedaro.

Po visų įvadų, visa eilė ve
teranų ėmė balsą ir išdėstė sa
vo asmeninius patyrimus na
mų klausime, darė pasiūly
mus, kas reikėtų tuojaus da
ryti išrišimai namų krizio. Bu
vo pasiūlymų imti pavyzdį iš 
Anglijos veteranų, kurie be 
jokių ceremonijų susikraustė į 
turčių tuščius namus ir tuomi, 
aišku, peržengė įstatymą pri
vatinės “šventenybės,” tačiaus 
tapo išrišta nors laikinai namų 
problema.

Apart pačių veteranų, kal
bėjo miesto tarybos narys Eu
gene Connolly (ALP), kuris iš 
savo pusės pažadėjo remti ve
teranų reikalavimus ir patarė 
daryti spaudimą ant guberna
toriaus Dewey, kad jis, vietoj 
plepėjus, darytų ką nors tuo 
klausimu.

, Po visų diskusijų ir pasiūly
mų, tapo nutarta imtis sku
baus veikimo: 1) pasiųsti de
legaciją pas gub. Dewey su 
reikalavimu daryti tuojauti- 
nius žingsnius namų, klausime, 
2) įtraukti į tą veikimą visas 
unijas, masines organizacijas 
ir visus, kas tik sutinka daly
vauti.

Tapo išrinktas veikiantysis 
komitetas, kurio vardas: Vete
rans Emergency Action Com- 

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubd 

metinis susirinkimas įvyks sau- 
šio' 17-tos vakaro 8 vaL, 419 
Lorimer St., Brboklyne. Ra
portai: iš metinio veikimo, iš 
apskrities konferencijos, iš re
gistracijos krūtinės X-Ray 
ėmimui, rinkimas atstovės į 
Laisvės suvažiavimą ir kiti rei
kalai. Valdyba.

VLADIMIR L. LENINAS

William Z. Foster, Komu
nistų Partijos nacionalis pir
mininkas, didžiojo plieno dar
bininkų streiko vadas 1919 
metais, bus vyriausiu kalbėto
ju. Taipgi kalbės ir kiti, pir
miau numatytieji kalbėtojai: 
Eugene Dennis, Robert 
Thompson, Henry Winston, 
Claudia Jones ir Hal Simon.

Visą rinkliavą maisto ir pu
sę visos piniginės rinkliavos 
Komunistų, Partija skirs strei- 

mittee on Housing..Laikina jo 
buveinė bus: 1133 Broadway, 
New Yorke.

Delegacija j Albany išvyks 
sausio 22 d. iš tos pačios vie
tos. Kaip matome, laikas labai 
trumpas. Reikalas svarbus. Vi
sos organizacijos, kurios sutin
ka su šia programa, gali ir 
privalo pasiųsti ir savo atsto
vus sykiu su veteranų delega
cija i Albany, nes namų kri- 
zis paliečia ne tik veteranus, 
bet abelnai visus gyventojus.

Virš minėtas susirinkimas 
tai buvo specialis namų klau
sime. Veteranai aktyviai daly
vauja ir kitose kovose už dar
bininkų reikalus — pikieto li
nijose, demonstracijose ir t.t. 
Bet. . . jie tikisi ir laukia pa- 
gelbos ir kooperacijos taipgi 
iš tų, kurie nebuvo karinėje 
tarnyboje.

Du Veteranai.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

__ , , j 9—12 ryteValandos: j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

X™ 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. Y.
Tek EVergreen 4-9612

kierių paramai. Yra labai. 
svarbu, kad ta rinkliava būtų 
gausi. Organiteacijos atveš ke- 
nuoto maistu 7ir atskiri asme- ’ 
nys prašomi ateidami atnešti 
nors po kenuką.

Lietuvių Komunistų Kliubas ** 
aukoja iš iždo $25, parinko 
aukų “tag” dienomis, taipgi 
nariai eidami nuneš ir dovaniį 
maistu.

Būrys aktorių mėgėjų su 
žvaigždėmis aktoriais vyriau
siose rolėse, dramatiškai per
statys specialiai šiam mitingui • 
parašytą spektaklį “Report on 
the 152nd Day.” Veikalas per- i 
stato svarbiausius įvykius nuo 
V-J Dienos. Jo autorius Mark’ 
Hess veikalą taip suplanavus,; 
kad galėtų įterpti net* persta-; 
tymo dieną įvyksiančius svar
bius nuotikius.

Pašvęskite vieną vakarą pa-; 
minėti tą vadą, kuris pašventė 
visą gyvenimą tam, kad dar-, 
bo žmogus galėtų gyvent lai
mingai, būti laisvas, dirbti sau, 
ne priešams. L. K. K.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, 16 d. sausio, 8 v. v.( 
pas dd. Misevičius, po 115 Montauk 
Ave,, įvyks ALDLD 185 kp. susirin
kimas, Nariai, kurie tik galite, ma
lonėkite dalyvauti, nes šiame susi
rinkime turėsime valdybą išrinkti.
— V. Paukštys. (11-12)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bizniavus namas su 

naujausiais įrengimais, dviejų aukšT 
tų, su 2 karam garadžiu. Tai yra 
kampinis namas, prie didelio kelio 
No. 22 ir 28. Skersai gatvės didelė 
dirbtuvė. Kaina $9500, Kreipkitės | 
C. Bubčnas, 107 Anchor Pl., Gar
wood, N. J. (12-14) '

A CHARLES 
į£įįį UP-TO-toATE 

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, , 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer StM 
BROOKLYN S, N; Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) 0 A n M
Trečiadieniais > £2 J?
Penktadieniais J b‘8 ’ ’

Valkų ligų specialistas 
. nuo 1908

Joseph Garszva

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770




