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Antrąjį Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą gražiai nu
traukė fotografistas J. Varna- 
giris, 1924 Carson St., Pitts
burgh. Paveikslfl^atvaizdas til
po Laisvėj 11 d. sausio.

Daugelis delegatų užsisakė 
tą paveikslą, bet dar negavo. 
Jie teiraujasi pas mus, kodėl. 
Kiek mes žinome, tai fotogra
fistas negali išpildyti taip grei
tai užsakymų, nes po karo dar 
vis stoka paveikslų pagamini
mui medžiagų.

★ ★ ★
New Yorko dienraščio He

rald-Tribune korespondentas 
J. C. Smith praneša iš Londo
no, kad galimas daiktas, jog 
Sovietų Sąjunga pareikalaus, 
kad į Jungtinių Tautų Organi
zaciją taikai palaikyti būtų 
priimtos tarybinės respubli
kos: Lietuva, Latvija ir Estija. 
Reikėtų, kad tai būtų padary
ta. Tų tarybinių šalių liaudis 
didvyriškai kovojo prieš hitle- 
rizmą. Jos turi būti ir taikos 
palaikymo organizacijoj.

Iš Varšavos praneša, kad 
lenkai grįžta namo. Iš Sovie
tų Sąjungos jau grįžo 860,000 
lenkų piliečių ir dar grįš apie 
600,000. Vieni iš jų buvo pa
sitraukę į Sovietų Sąjungos gi
lumą, kiti grįžta iš tų plotų, 
kurie prijungti prie Tarybų 
Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrai
nos.

Iš Vakarų. Europos grįžo 
600,000 lenkų. Lenkų specialė 
komisija vyksta į Kairo mies
tą, Egiptą, kad pasirūpinti 
grąžinimu 40,000 lenkų. Vėl 
renkasi lenkų tauta į daiktą, į 
savo demokratinę tėvynę.

Tarybų Lietuvoj ir visoj So
vietų Sąjungoj liaudis masiniai 
ruošiasi prie parlamento rinki
mų, kurie įvyks vasario 10 d. 
Liaudis didžiuojasi, kad ji yra 
vieninga, kad neturi išnaudo
tojų — visi piliečiai rūpinasi 
darbu ir šalies gerove. Nėra 
milionierių, nėra pavergtųjų!

★ ★ ★
Seniau šiaurių Polius ir jo 

sritys buvo neištirtos, nežino
mos, net bauginančios. Sovietų 
Sąjungos mokslinės ekspedici
jos išblaškė tuos rūkus. Pasi
rodo, kad lėktuvams skristi 
per šiaurių Polių net mažiau 
pavojaus, kaip ten, kur susi
tinka šiltas ir šaltas oras.

Dabar Sovietų Sąjunga, Ka
nada ir Jungtinės Valstijos, 
Šiaurėj turi 78 oro apžvelgi- 
mo stotis. Sakoma, kad Sovie
tų lakūnai karo metu apie 8,- 
000 lėktuvų perskridino per 
Šiaurių Jūras į Sovietų Sąjun
gą.

Chinijoj taika duodasi sun
kiai. Nors yra paskelbta, kad 
turi būti sulaikyti mūšiai, bet 
Komunistų Partijos vadai sa
ko, kad generolo Chiang Kai- 
sheko tūli Armijų komandie- 
riai vis dar kariauja. Chiang 
Kai-shekas karui prieš liaudį, 
prieš komunistus buvo pasi
kinkęs visokius banditus, ku
rie dabar ir jo neklauso. O 
gal tik nuduoda “sukilėliais,” 
kaip savo laiku lenkų genero
las Želigovskis darė Vilnių pa
imdamas ?

Indija Antrojo Pasaulinio 
Karo metu buvo mobilizavusi 
2,500,000 vyrų į armiją. Jos 
nuostoliai yra 180,000 žmonių. 
Kažin, ar Britanijos valdonai 
sutiks su Indijos žmonių rei
kalavimu tautinės laisvės, ar 
vis indusus laikys kolonialiais 
vergais ?

Jugoslavijos d e m o kratinė 
vyriausybė nutarė teisti 27 vo
kiečius ir 45 kroatų išdavikų, 
kurie nužudė 40,000 žmonių 
Kroatijoj. Jų tarpe apie 7,000 
žydų.

Jugoslavai reikalauja iš Bri- 
; tani j os, kad atiduotų jų teis-

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 16, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXV

CIO ELEKTRININKŲ STREIKAS VYKSTA 100 NUOŠIMČIU
No. 13

Byrnes Ragino Jungi. Tautas 
Tuojau Paskirti Komisiją 
Atomų Jėgai Kontroliuoti
London. — Amerikos val

stybės sekretorius James 
F. Byrnes atsišaukė į Jung
tinių Tautų visuotiną susi
rinkimą, kad greitai suda
rytų komisiją atominei jė
gai kontroliuoti ir kad pas
kirtų gana stiprią tarptau
tinę jėgą taikai palaikyti. 
Jau buvo įtrauktas^ į susi
rinkimo programą siūlymas 
įsteigti tokią komisiją. Su
prantama, jog Byrnes grįš 
į Washingtoną, kai tik bus 
priimta rezoliucija atomi
nei jėgai kontroliuoti.

Savo kalboj Byrnes pa
reiškė, jog tarptautinė ko
misija turės surast būdus 
užtikrinti, kad atominė jė
ga būtų naudojama “žmo
nių gerovei, o ne dar mir-

Dovanojo Gyvybę Nacių 
Generolui, Atsakingam 
Už Belaisvių Žudymą
Vokietija. — Karinis ka

nadiečių teismas buvo nu- 
smerkęs mirt vokiečių ge
nerolą Kurtą • Meyerį už 
tai, kad naciai jo žinyboje 
žudė paimtus nelaisvėn ka
nadiečius. Dabar teismas 
pakeitė Meyeriui mirties 
bausmę kalėjimu iki 
galvos; sako, Meyer 
sitarnavo didžiausios 
mės.

gyvos 
neuž- 
baus-

Jungtinių Tauty Saugu
mo Taryba

London.:—Jungtinių Tau
tų visuotinas susirinkimas 
išrinko Saugumo . Tarybos 
laikinaisiais nariais Aus
traliją, Braziliją ir Lenki
ją iki 1948 metų ir Egiptą, 
Meksiką ir Holandiją iki 
119-47 metų.

Pastovieji, nuo latiniai 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nariai yra Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija, Franci ja ir 
Chinija.

Doenitz Liepė Šaudyt 
Skęstančius Jankius
Nurnbęrg. saus. 15.—Vo- 

' kiečių submarine kapitonas 
liudijo teismui, kad nacių 
laivyno komandierius adm. 
Doenitz įsakė šaudyt ame
rikonus, sulipusius į valtis 
nuo skandinamų laivų; tai 
girdi, aš ir turėjau juos 
šaudyt. To kapitono subma- 
rinas nuskandinęs 20 tal
kininkų laivų.

mui šalies išdaviką dr. Ante 
Pavelič, kuris buvo hitleriškos 
valdžios galva Kroatijoj. Ven
grija jau perdavė jugoslavams 
teisti tris niekšus: generolą 
Gtassy, kapitoną Zoeldy ir bu
vusi Novy Sad miesto majorą 
M. Nagy, kurie ten nužudė 4,- 
000 žmonių.

tikrai bendra- 
kitomis taiką 
šalimis, kad 
pastoti kelias

tingesniam žmonių karui.” 
Jis sakė, Jungtinės Valsti
jos šį kartą 
darbiaus su 
mylinčiomis 
galima būtų 
karui.

Pradėdamas kalbėti, Byr
nes pagerbė prez. Roosevel- 
tą, buvusį anglų premjerą 
Churchillą ir Staliną, kai
po daugiausiai pasidarba
vusius Jungtinių Tautų Or
ganizacijai įkurti. Byrnes 
sakė: “Mes ypatingai dė
kingi Franklinui Delano 
Rooseveltui, W i n s t o n ui 
Churchillui ir Juozui Stali
nui.”

Gręsia badas francūzų 
terorizuojamai Indo-Chinai.

Japonijos Fašistai 
Slaptai Ruošiasi 
Naujam Karui

fa- 
la- 

tautie-

Maskva. — Japonijos 
šistai ir dabar kariniai 
vina jaunus savo 
čius; daugelis jų taip pat 
pasilaiko svarbiose valdinė
se vietose, sako Pravda, 
Sovietų Komunistų Laik
raštis. Pravdos korespon
dentas V. Avarin rašo, jog 
surasta Japonijoj slapti gin
klu sandėliai ir kariniai 
lėktuvai. Gana atvirai vei
kia japonų oficierių gru
pės.

Kai viešos karinės mo
kyklos uždaromos, tai jų 
studentai perkeliami į slap
tąsias karo mokyklas. Te
bestovi fortai taip aptai
syti, kad atrodytų kaip gy
venantieji namai.

Anglai atitverė kai ku
rias Jeruzalės dalis spyg
liuotų vielų tvoromis nuo 
žydų.

Manila, fManila. !•— Streikuoja 4,- 
000 filipinų d a r b ininkų 
prieš armijos gelžkelį.

SENATORIAI TYRINĖJA, KODĖL AMERIKOS iŠ*
OFICIERIAI DEGINO DRABUŽIUS IR 
KITUS REIKMENIS FILIPINUOSE

Webb,

Batangas, Filipinai. — 
Antrinis Jungtinių Valstijų 
senato komitetas čia tyri
nėja kaltinimus, kad ofįcie- 
riai kasdien sudegina už 
tūkstančius dolerių karinių 
drabužių, blanketų ir mais
to. Saržentas E. 
reikmenų išdavimo prižiū
rėtojas, sakė senatoriams, 
jog pernai spalių mėnesį jis 
matė, kaip trokais buvo 
vežami ir deginami geri 
blanketai. Kareiviai norėjo 
pasiimti tų blanketų, bet 
oficierius uždraudė. Webb 
tęsė, jog pirm keleto dienų 
buvo deginamos kareivinio 
maišto dėžutės, ir jis pasi-

NAUJOS PLIENO 
KOMPANIJŲ DE

RYBOS SU UNIJA
■ .. į

Washington. — šį trečia
dienį CIO Plieno Darbinin
kų Unijos ir kompanijų at
stovai susirinks ’ į Baltąjį 
Rūmą vėl derėtis kas liečia 
algų priedus darbininkams. 
Derybose dalyvaus ir pats 
prez. Trumanas.

Valdžia jau kiek pirmiau 
paskelbė, kad ji sutiktų pa
kelt plieno kainą $4 tonui. 
Dabar ji pabrėžė, jog bus 
leista pabrangint plienas 
tik tokiame atsitikime, jei 
kompanijos susitars su uni
ja dėl algų.

Kompanijos siūlo 15 cen
tų priedą valandai; unija 
reikalauja 19 ir pusės.

UŽGYRE elektros pra
mones PERVEDIMĄ VAL

DŽIAI FRAKCIJOJE
------ i.........

Paryžius. — Franci jos 
ministerių kabinetas užgy- 
rė sumanymą perimt visą 
elektros pramonę į valsty
bės rankas. Šį sumanymą 
dar spręs steigiamasis sei
mas. Planas elektros pramo
nei suvalstybinti buvo pa
gamintas vadovaujant ko
munistui ūkio ministeriui 
Francois Billoux.

STENGIASI GREITAI
PERVARYT ĮSTATĄ

PRIEŠ STREIKUS
Washington. — Senato

rius Byrd demokratas ir ei
lė kitų senatorių ir kon- 
gresmanų iš abiejų partijų 
pareiškė, kad jie stengsis 
greitai priimti prez. Tru- 
mano sumanymą streikams 
stabdyti. Buvo ir tokių kon
greso narių, kurie gąsdi
no, kad jėigu bus leista to
liau CIO unijoms taip strei
kuoti, tai jos, girdi, paim- 
siančios pačią Amerikos 
valdžią. Trumano planas
reikalauja duot prezidentui 
teisę skirti faktų tyrinėji
mų komisijas ir suteikt 
joms galią šaldyti gręsian-dienų.

ėmė kelias dėžutes ir atra
do, kad maistas nesugedęs 
ir tinkamas valgyti.

Oficieriai sakė, kad dra
bužiai supelėję, todėl jie 
deginę juos.

Apie reikmenų deginimą 
liudijo ir saržentas Emil 
Mazey, buvęs Automobilių 
Darbininkų Unijoj skyriaus 
pirmininkas Detroite. Ma
zey protestavo, kad senato
riai ant greitųjų pašaukė jį 
ir nedavė laiko surinkti ki
tus liudytojus. Demokratui 
senatoriui J. M. TunnelPiui' 
nepatiko Mazey’o kalbą, ir 
senatorius paprašė pųlki-

200,000 CIO Elektrininkų
Užstreikavo visus 79 

Didžiuosius Fabrikus
New York, saus. 15. — 

Šimtaprocentiniai vyksta C 
IO Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
streikas prieš 79 didžiuo
sius elektrinių prietaisų fa
brikus, prikląusančius Ge
neral Electric ir Westing
house kompanijoms ir Ge
neral Motors elektriniam 
skyriui įvairiose valstijose. 
Streike dalyvauja 200,000 
darbininkų. Jie kovoja dė
lei algos priedų.

Iš pradžios unija reikala
vo pakelt darbininkam al
gą po $2 dienai. Paskui uni
ja davė kompanijoms šitokį 
pasiūlymą: Tegu jos tuojau 
prideda po 15 centų valan
dai, o dėlei liekamų 10 cen
tų bus toliau vedamos de-

Jankiai Chinijoj su 
Protestu Pasitiko 
Karo Sekretorių

Shanghai. — Tūkstantis 
Amerikos kareivių su pro
testu pasitiko at vykusį 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorių Pattersoną. Ka
reivių iškeltuose plakatuose 
buvo toks s v e i kinimas: 
“Dėdės Šamo užmirštieji 
žmonės sveikina tamstą.”

Kareiviai išrinko komite
tą pasikalbėti su Patterso- 
nu ir komandierium gen. 
Wedemeyeriu apie tai, kam 
jie Chinijoj laikomi ir ko
dėl namo negrąžinami bent 
pagal tarnybos punktus.

Į kareivių reikalavimus 
Pattersonas per radiją at
siliepė, kad jų protestai ir 
demonstracijos, girdi, žemi
na amerikonus; Pattersonas 
sakė: “Į jus yra atkreiptos 
akys įvairių kitų tautų, — 
rusų, anglų ir francūzų — 
jie tėmija," ką mes darome 
čia, Chinijoje.” 

čius streikus bent per 30 

ninką nutildyti Mazey. Pul
kininkas priėjo prie Mazey 
ir tarė: “Saržentai, aš jau 
esu prašęs jus nutilti.” Sar
žentas turėjo nutilti.

%

Kiti septyni liudytojai 
sakė, jog jie girdėjo apie 
reikmenų deginimą, bet pa
tys nematėt Saržentas Ma
zey pareiškė, kad jis galė
tų pristatyt daug mačiusių 
liudytojų, jei būtų užtikrin
ta, kad jie nebus teisiami ir 
baudžiami už liudijimus. \

Sen. Tunnell ir jo ben
dras rėpųblikonas senato
rius W. Fr Khowland klau
sinės kitus liudytojus.

rybos. Tuo tarpu darbinin
kai dirbs.

Kompanijos atmetė ir šį 
pasiūlymą. Todėl darbinin
kai ir išėjo į visuotiną 
streiką antradienį iš ryto.

Streikas uždarė fabrikus, 
kuriuose buvo gaminama 
didžioji dauguma elektrinių 
lokomotyvų t r a ūkiniams, 
turbinų, radijų, prosų, skal
biamųjų mašinų ir šimtai 
visokių skirtingų elektrinių 
prietaisų.

Žymieji streiko vadai yra 
A. J. Fitzgerald, unijos pir
mininkas ; Julius Emspak, 
sekretorius - iždininkas, ir 
James J. Matles, direkto
rius, neseniai sugrįžęs iš 
armijos, kur jis buvo pa
būklu saržentas. v

Miestelis Reikalauja 
Nemarint Jankio, Nu- 

žudžiusio 2 Japonus
Wallington, N. J. — Su

bruzdo visas šis miestelis, 
sužinojęs, kad jo pilietis 
kareivis Joseph E. Hicswa 
Japonijoj nusmerktas mirti 
lapkr. 24 d. Karinis ameri
konų teismas skyrė jam 
mirties bausmę už tai, kad 
Hicswa įsismaginęs peiliu 
papjovė du japonus Nara 
miesto parke.

Wallingtono majoras A. 
J. Gajewski paragino mies
telio tarybą siųst protestą 
prieš kareivio nusmerkimą 
mirti. Amerikonų Legionas 
sušaukė masinį susirinkimą 
reikalaut dovanot Hicswai 
gyvybę.

Tuo tarpu nežinia, ar 
Hicswa tebėra gyvas ar jau 
numarintas.

Nusižudė Profesorius, Pul
damas po Traukiniu

Grand Rapids, Mich. — 
Šoko po traukiniu ir nusi
žudė buvęs Wisconsino Uni
versiteto chemijos profeso
rius U. S. Grant Kęller, 78 
metų amžiaus. Profesoriaus

11 Mažesnių Skerdyklų 
Susitaikė su Unija

Chicago, saus. 15.—Vie
nuolika mažesniųjų sker
dyklų kompanijų pridėjo 
darbininkams po 15 centų 
algos valandai, ir darbinin
kai sutiko neiti streikan.

9

Tęsiasi derybos tarp CIO 
unijos atstovų ir keturių 
didžiųjų skerdyklų kompa
nijų — Swift, Armour, Cu
dahy ir Wilson. Unija yra 
nutarus streikuoti nuo vi
dunakčio iš antradienio į 
trečiadienį, jei kompanijos 
nepridės darbininkam ga
na algos, šiuos žodžius be
rašant, dar nėra žinios, ar 
susitaikys.

CHINŲ STUDENTAI DE
MONSTRUOJA PRIES

JANKIUS 1
Shanghai. — Du ' kartu 

per 24 valandas tūkstančiai 
chinų studentų Shanghaju- 
je demonstravo prieš Ame
rikos kariuomenę Chinijoje. 
Studentai šaukė: “Kodėl 
jūs nevažiuojate namo? Ša
lin imperializmas!”

Pirmoj d e m onstracijoj 
dalyvavo 20,000 chinų stu
dentų, o antroj 8,000. Ne
šamais dideliais plakatais, 
vėliavomis ir šūkiais jie rei
kalavo demokratinės, sudė
tinės valdžios Chinijoj ir 
žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvės.

SEN. MORSE ATSIŠAUKIA Į 
PAŽANGIUOSIUS REPUBLI- 

KONUS, KAD SUKRUSTŲ
Washington. — Naujo

kas rėpųblikonas senatorius 
Wayme L. Morse ragino 
pažangesnius republikonus 
veikti * išvien, kad būtų iš
leisti žmonėms naudingi 
įstatymai. Sen. Morse,- bu
vęs - advokatūros skyriaus 
galva universitete, pareiš
kė, kad jeigu senieji atžaga
reiviai valdys republikonų 
partiją, tai dar bent per 12 
metų nebus rėpųblikonas iš
rinktas prezidentu.

AmerikosShanghai.
kareiviai protestuoja, 
jie Chinijoj laikomi 
kiais ten “apgavingais 
metimais.”

ko-
su-

Vadovaujamasis Jungi 
Tautų Komitetas

London.—Jungtinių Tau
tų visuotino susirinkimo 
vadovaujamasis (steering) 
komitetas yra šitaip suda
rytas :

Susirinkimo pirmininkas, 
Belgijos premjeras Spaak; 
vice-pirmininkai Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos, 
Franci jos, Chinijos, Pietų 
Afrikos ir Venezuelos dele
gacijų vadai, ir šešių seka
mųjų komisijų pirmininkai:

Politinės ir socialės ko
misijos — dr. D. Z. Manu- 
ilski, Tarybų Ukrainos dele
gatas; Ekonominės ir fi- ! 
nansų komisijos — Vacla- 
vas Konderski, Lenkijos; 
Socialės, žmoniškumo ir 
kultūros kom. — Peter 
Fraser, Naujosios Zelandi
jos; Svetimų žemių globoji
mo — dr. Roberto MacEa- 
chen, Uruguay’aus; Sąma- 
to— Fairz al-Khoury, Syri- 
jos; Teisių* — dr. Roberto 
Jiminez, Panamos.

. New York. — 
Churchillas, buvęs 
premjeras, stoja už 
kį atom - bombų* 
nuo Sovietų.

ORAS.—Gana šalta, da 
nai apsiniaukę.
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Streikai už Duoną ir Būvį
Jungtines Valstijas purto milžiniški 

streikai. Rašant šiuos žodžius apie 2,- 
000,000 darbininkų ir darbininkių arba 
jau yra streike, arba greitai bus.

Streikai nėra darbininkams kokis pik
nikas. Streikas yra paskutinis įrankis 
darbininkų rankose, kada kitaip jie ne
gali pagerinti darbo sąlygų ir gauti 
žmoniškų pragyvenimui algų. Streikas 
Reiškia darbininkui netekimą tuo laiku 
algos ir kova be algos. Ir už streikus 
atsako turčių klasė.

Karo metu darbininkai ir darbininkės 
atsisakė nuo streikų, nes visi dirbo per
galei. Tuo pačiu kartu pragyvenimo 
reikmenys pakilo labai aukštai, taip, kad 
reikia pridėti 30 nuoš. prie dabartinės 
algos, kad nors kiek sulyginus pragyve- 
nįipo brangumą ir algas. Bet turčiai, 
kurie karo laiku pasidarė milžiniškus, 
dar negirdėtus istorijoj pelnus, tai neno
ri teisingų darbininkų reikalavimų išpil
dyti. Jie visada sako, kad “negali,” “ne
turi iš ko pridėti,” kad “bankrutys, jei
gu-išpildys darbininkų reikalavimus.”

Bet kada United Automobile Workers, 
CIO, unija pareikalavo* kad kapitalistai 
parodytų knygas, kiek jie turėjo ’įplau
kų, išeigų ir pelnų; kada tą automobilis
tų unijos reikalavimą parėmė valdžia, 
tai kapitalistai atsisakė parodyti kny
gas. Tas aiškiai parodo,, kad kapitalistai 
sako netiesą, kada jie tvirtina, kad “ne
gali algų pakelti.”

Dabar streikai stovi taip:
Telefonų Industrijoj streikieriai

stabdė 7,140 Western ©lectric Co. tele
fonų įstaigas. Darbininkai reikalauja pa
kelti algas $6 j savaitę. Streikieriams 
rengiasi į simpatijos streiką 263,000 Fe
deracijos darbininkų.

Vien Kearny, N. J., Western Electric 
Co. fabrike streikuoja 17,000 darbininkų, 
reikalaudami 30 nuoš. algų pakėlimo. 
Streikieriai pikietuoja darbavietes.

Western Unięn telegrafų darbininkai 
ir darbininkės, organizuoti į CIO unijas, 
streikuoja New Yorko ir New Jersey 
valstijose, reikalaudami pakelti algas. 
Kompanija atsisako. Streikas gali ap
imti visą šalį.

Automobilių Industrijoj streikuoja 
175,000 darbininkų United Automobile 
Workers, CIO unijos narių, prieš Gene
ral Motors Co. Darbininkai pradžioj rei
kalavo pakelti algas 30 nuoš. Valdžios 
komitetas pasiūlė pridėti darbininkams 
algų 17į nuošimčių, arba li9 ir pusė cen-

su-

Shipyards ir Machine Shops išdirbys- 
tėse streikuoja 60,000 CIO, ADF ir ne
priklausomų unijų narių. Vien San Fran
cisco mieste streikuoja 43,000 darbinin
kų. Jie reikalauja pakelti algas 30 nuoš. 
Streikas sustabdė 175 dirbtuves.

PlipiiQ; Industrijoj- 700,000 darbininkų, 
organizuotų į United Steel Workers, 
CIO unijas, reikalauja pakelti algas 
19 ir pusė cento į valandą. Kompanija 
sutinka pakelti 15c. Derybos vedamos 
toliau. Darbininkų unija streiką atidėjo 
iki pirmadienio, sausio 21 d. Jeigu iki 
to laiko turčiai neišpildys reikalavimo, 
tai bus paskelbtas streikas.

Elektrinių Prietaisų 200,000 darbinin
kų paskelbė streiką, reikająudąmi pa
kelti po $2 algos į dieną.' Kompanija su
tinka pakelti tik 10 c. į valandą. Darbi
ninkai yra organizuoti į CIO unijas.

Mėsos Industrijos 350,000 darbininkų, 
organizuotų į CIO ir ADF unijas, ren
giasi skelbti streiką prieš Swift,‘ Ar
mour, Wilson ir Cudahyv kompanijas, 
reikalaudami pakelti algas 17 ir pusė 
cento į valandą. Kompanijos sutinka 
pridėti tik 7 ir pusė cento. Valdžia sten
giasi sutaikyti darbininkus ir darbda
vius, nes mėsos streikas grūmoja stoka 
maisto piliečiams. Jeigu streikas kils, 
tai, veikiausiai, vyriausybė bus privers
ta paimti mėsos industriją į savo .ran
kas.

Taip plečiasi streikai šiose ir eilėj kitų 
industrijų. Darbo liaudis reiškia savo 
simpatijas streikieriams. Kovos turi 
būti laimėtos; to reikalauja žmonių ge
resnis gyvenimas, sveikata ir sumažini
mas grūmojančio nedarbo krizio.

Sovietai, Turkija ir Artimi Rytai
Turkijos valdovai, kurie senovėj bu

vo galingi ir žiauriai laikė pavergę ki
tas tautas, vis dar apie tai galvoja. Tur
kų imperialistai, kurie, dar taip neseniai 
smaugė arabus, dabar į bando susitarti 

\šu reakcine Arabų Lyga prieš Sovietų 
Sąjungą. Turkai, kurie milionais žudė 
krikščionis — armėnus, gruzinus, bulga
rus, graikus, serbus ir; kitus, — kurie 
žvėriškai naikino kitas tautas, dabar 
bando nuduoti “tautų užtarėjus,” ban
do perstatyti Turkiją, kaipo “vienos 
tautos valstybę”, nors ji toli gražu to
kia nėra.

Turkija dar vis laiko pavergusi dide
lius plotus Armėnijos, Gruzijos, Bulgari
jos ir kitų tautų žmonių. Turkija dar 
vis laiko Bulgarijos dalį Europoj ir to 
pagalba sėdi apsižergusi ant Bosforo ir 
Dardanellų pertakų.

Turkija tris kartus į šimtą metų da
rė užpuolimus ant Rusijos—1854-1855 
metais išvien su Anglija ir Francija, 
1877-1878 metais, pritariant Vokietijai 
ir Anglijai ir 1914-1918 išvien su kaize
rine Vokietija.

Prie to, ji neoficialiai kariavo prieš 
Sovietų Sąjungą—1918-1921 metais, ji 
darė karo provokacijas laike Finliandi- 
jos karo 1938-1940 metais ir laike Hitle
rio užpuolimo ant Sovietų Sąjungos 
1941-1943 metais, kol Hitleris dar buvo 
stiprus. Štai kodėl JSovietų Sąjunga rū
pinasi Bosforo, Dardanellų pertakomis 
ir bendrąUtuo, kas darosi Turkijoj, Ira
ne ir visuose Artimuose Rytuose.

’Pirmame vix> miesto generaliniame streike nuo 1934 metų, AFLir CIO dar
bininkai sykiu suėjo j Town Hall Square Stamfprd’e, Conn., simpatijos dęmon- 
slracijon streikuojantiems Yale &. Towne Lock Co. darbininkams. Smulkūs biz* 
niai ir film” teatrai užsidarė yienai dienai, tuomi reikšdami parama dąrbipiųikų

. ... .............. i uždaros šapos sąlygas. Strpi-reilcalaviipams pakelti algas 30 nuošimčių ir leisti 
kieriai yra nariai Int. Association of Machinists.

Tos mizęrpos pašiūres nėra laikinos būdei®8 pava
duoji bptaips. Jos yra pastoviais namais nykios, skur
do prislėgtos Straight Creek susiedijoą Pineville, Ken
tucky, namai 24 mainieriu, kurie tapo užmušti neseniai 
įvykusioj eksplozijoj pasmerktoj kasykloj. The Straight 
Creek Coąl £o., kuri leido angliakasiams dirbti jos pa
vojingoje kasykloje, tąipgi pasmerkia angliakasius ir jų 
šeįmas i tokius “namus,” kaįp šie.

, ';CSSS

KUNIGŲ DRAUGO
ABLĄVUKAI l

Vienas Čhįęagoš > kunigų. 
“Draugo” bendradarbis; ši-' 
taip rašo: .',,t "

“Ar pamena raudonfaši§-. 
tas Vabalas-Pruseįką tą fak
tą, kad sausio mėnesyj, 1924 
metais buvo uždrausta Lei- 
bai -Trockini ir Kapsukui ap
sigyventi Maskvoje, Lenin
grade, Kijęvę, Odqs.oje ir 
Charkove ? Ar pamena ? 
Kapsukas buvo trockininkas, 
už tai Stalinas buvo atžymė
jęs jo asmenybę, likvidavi
mui... vėliau jis ir buvo 
“gražiai” likviduotas...” — 
C‘D-gas” š. m. sausio 11 d.).

Šitaip rašo kunigų laik
raštis, leidžiamas neva ap-u 
švietai skleisti! Kas žodis—! 
melas, durnas, bjaurus me
las.

1924 m. Maskvoje gyveno 
ir Trockis ir Kapsukas. 
Kapsukas gyveno Maskvo
je nuo 1921 iki 1935 metų, 
—iki savo mirties. Kapsuką 
“likvidavo” ne Stalinas, bet 
beširdė įsisenėjusi džiova. 
Kapsukui^ mirus, Maskvos 
spaudoje tilpo nekrologai ir 
liūdesio pareiškimai, tokių 
žymių vyrų, kaip Jurgis 
Dimitrovas, Ma- 
nuilskis, ir kiti. Jo laido- 
tuvęs buvo labai įspūdingos. 
.Žodžiu, Kapsukas buvo pa
gerbtas kaip didžiai revo
liuciniam darbininkų judė
jimui nusipelnęs vyras.

Tarybų Lietuvoje Kapsu
kas yra labai perbiarįiąs ir 
bus gerbiamas už jo diįę- 
lius žygius, atliktus lietu
vių taųtps laisvei ir gerbū
viui. Kapsuko vardas vi
suomet ’ spindės lietuvių 
tautos istorijoje stambiomis 
raidėmis užrašytas.

Ąkiregyje ,to visko, ku
nigų pąleistliežųvįs nei iš

bUvb skęlbiaina, kad impe
ratorius ’ yrą dievo tarnas, 
kad reikia jį garbinti ir klau
syti jo. Pabūt staiga pats tas 
dievo tarpas pasakė, kad jis 
nėra joks dievo tarnas.

“Taipgi japoįiai iš Rirolii- 
‘ to lūpų išgirdo ir tai, kad jie 

nei ‘kiek neaukštęsni už ki
tus ,sakysime, kinus ir indie- 
čius,- ir kad dėl to jie nėra 
skirti kitiems valdyti. Prįę- 
šingai, jie yra dabar sumuš
ta tautą ir turi 
galėtojų.

“Jeigu tiesa, 
bę apie japonų 
perątpriaus
toks imperatoriaus prisipaži
nimas įneš į japonų protavi
mą tikrą revoliuciją. . Dar 
daugiau, japonai turės rim
tai pasipiktinti imperatorium 
ir jo draugais, kurie per il
gus laikus skelbė japonams 

’ imperatoriaus dieviškumą ir.
ragino juos 
ti jo valią, 
apgavystė.

“Kalbant
Hirohitą, kyla mintis, kad at
eis laikai, kada bus taip vie
šai pripažinta, kad pats 
aukščiausias viešpats yra tik
tai ..mitas, kad jo niekur nėra 
ir nebuvo.

“Ateis laikai, kada žmo
gus bus laisvas ne tik politi
niai, bet ir dvasiniai. Jo ne
varžys joki prietarai, joki ti
kėjimai į dievus ir velnius.”

klausyti per-

ką kiti skel- 
tikęjimą im- 

dievįškumu, tai

nuolankiai pildy- 
Tai buvo bjauri

apie imperatorių

So. Boston, Mass
Laisvės Naudai Bąpkietas
Sausio 9 d. ALDLD 2-ros 

kuopos moterys atlaikė specia- 
lį susirinkimą. Kvietė ir vyrus 
bendrai dalyvauti, bet tik trys 
vyrai tęatsilankė. Tačiau mo
terys ryžtingai nusitarė ruošti 
didelį bankietą. Noriai apsiė- 

Šio nei iŠ to pradėjo Šmeiš-> s^dinemia būti ir pri- 
ti viena geriausių lietuvių W* WW?1 kad 
tautos sūnų, ' mirusį- prieš Patenlnnti atejlanlnusius 

,. . p. x U dieprąscio Laisves naudaisTparodo^ kad pas lie- !banWet*-'*"**’'nptarė r0.pin' 
i ai paroao, Kaa 1 as ne .. SUHaryti dainų ir muzikos

itųvjskus kryžiokus “ne vis
kas yra namie.”

PO TO,
IMPE

PONIJOS 
JS JAU 
ZAS

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

“Japonijos imperatorius 
Hirohito pats pasakė Japoni
joj žmopėms, kad imperato
rius nėra jokia šventenybę, 
kad jis yra toks pats žmo
gus, kaip ir yisi kiti, ir kad 
japonai nęra geresni ųž ki
tas rases.

“Jjs tą padarė, žinoma, ne 
iš -geros yalios, o sąjuijginin- 
kų\. jėgoms spaudžiant, bet 
tas ’Midelio skirtumo, ne^uHą- 
rp?: > T ■ •

$Per daugWett^'j aponams

tįs sudaryti dainų ir muzikos 
programą. Bąnkietas įvyks 
sausio 20, 6 vai. vakare, 318 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Jau žinome iš praeities, kad 
daug Laisvės patriotų sykį į 
metus, t. y., prieš Laisvės da
lininkų metinį suvažiavimą, 
skaitlingai dalyvauja jos nau
dai ruošiamam parengime ir 
ne vienas dolerį kitą paauko
ja suvažiąvįnio pasveikinimui. 
Praeitais rųetąis toks parengi
mas su aukomis sudarė arti 
du šimtu 'dplerių pasveikini
mui suvažiavimo, šiemet būtų 
gražu padaryti pilnas nume
ris $200: Jei visi Laisvės pa
triotai savo draugus užprašy
sime į bankietą, tai lengvai tą 
^adary^įmę.

Vienybės laidoje iš sausio 
11 d., 1946 m., telpa, pavir
šutiniai žiūrint, švelni kri
tika Vienybės kolumnistės, 
Pr. Lapienės, rašinių. 
Straipsnis užvardintas “A- 
pie Raganas ir Batlaižius” 
ir po straipsniu pasirašo 
koks tai J. V., kurį Tyslia- 
va savo kolumnpj “Ųabar” 
persta to skaitytoj ams' kai
po -“vienas1; iirfipmas^ Lietu- 
Vos rašytojas.-’^Gi paglos
tymui Pr. Lapienės Vieny
bes redaktorius nepasigai
li, pagyrų rašydamas: “į il
gas priekaištų tiradas ji 
moka atsakyti trumpai ir, 
reikia pastebėti, taktiškai.” 
Vadinas, dabar bus ir vil
kas sotus ir ožka čiela, 
anot lietuvių patarlės. Kąs 
liečia pačią polemiką* ąš gi
lintis į ją .neketinu rir -pa
lieku tą visą idąlyką J. V. 
ir Pr. Lapienei išspręsti.

Aš tame, kad J. V. straip
snis yra labai ilgas ir nuo
bodus, su Juozu Tysliava 
pilnai sutinku, bet pats 
faktas, kad toks aiškiai be
prasmis straipsnis rado vie
tos Vienybėje, mane ant 
tiek užintrigavo, kad neiš
kentęs ėmiau ir perskaičiau 
visą. Ir štai kur šuo pa
kastas ! Lapienės kritikas, 
J. V., tyčia ar netyčia, sa
vo straipsnyje pasirodė sa
ve tikroje spalvoje, kad ji
sai smetonininkas ir anti
semitas.

Straipsnio autorius tarp 
kitko pasakoja tokį atsiti
kimą Lietuvoje, kad 1941 
m. netoli Kauno stovėjęs 
jam labai artimų giminąi- 
čių valdomas ūkis, kur bir
želio 14 d. atvykę enkave
distai, kuriuos ' vedė “keli 
Kauno žydai,” ir iš to ūkio 
“išvežė Sibiran” visus gy
ventojus: senelius, jų sūnų 
su žmona ir mažais vąikais. 
Po mėnesio laiko, jau vokie
čiams užėjus, ūkį perėmus 
valdyti ištremtųjų duktė, 
jau sena mergina.

Tęsdamąs savo straipsnį 
J. V. taip pasakoja, ir tai 
jo paties žodžiai:

“Po kokių metų, mirda
mi iš bado, Kauno geto žy
dai, nutaikę progos iš
sprukdavo pas apylinkės 
ūkininkus p a s i e Igetauti 
bent duonos (o kuris dar 
turėjo auksinių pinigų, tai 
ir biznelį padaryti...) Jie 
nuolat užsukdavo į mano 
giminaites ūkį. Vpkięčiąi 
didelėmis bausmėmis buvo 
uždraudę šelptį žydus. Bet 
ji duodavo ne tik duonos, 
o ir sviesto, kiaušinių, deš
ros, nes ūkis dar buvo na
šus. Matydamas tai nuolat 
kartojantis, kartą jai pu
siau jupkais, pusiau rimtai 
paklausiau:

“Kodėl tu taip dosniai 
šelpi tuos vargšus žyde
lius? Šendien jie vargšai, 
bet dar vakar jie atvedė 
enkavedistus į šiuos na
mus tavo tėvams ir broliui 
ištremti...”
Kaip matome iš viršui 

cituojamu žodžių J. V. nie
kur perą sakęs, kokių bųcĮu 
jisai sužinojo, kad Kauno 
žyflai, kurie veįė enkave
distus pas jo giminaičius 
yrą tie jpątys, kurie vėljąu 
pas seną merginą elgetavo. 
Jeigu jisai prieš tuos su
vargusius, badąująncius žy
dus jokių įrodymų neturėjo, 
tai kaip jisai drįsp ūlęio sa
vininkę barti už davimą 
jįęms pašalpos? Jaip elgtis 
galęjo tiktai užsikeikęs fa
natikas arba nušutęs raka- 
lis, bet ne žurnalistas, kurį 
Tysliava lietuviams persta
tė kaipo “žinomą Lietuvos 
rašytoją.” Kad dar save 
bjauriau perstatyti, šitas 
“žinomas Lietuvos rašyto

jas” prikiša tiems badau
jantiems ir elgetaujantiems 
žmonėms oportunizmą, gir
di “o kuris dar turėjo auk
sinių pinigų, tai ir biznelį 
padaryti...”, Tai iki kol 
“žinomas Lietuvos rašyto
jas” daėjo. Kažin ką jau jis 
bąd& 'kenčiant darytų, kaip 
pr& panašių aplinkybių pa
sielgtų?!

Viena dabar aišku, kad 
be Juozo Tysliavos pritari
mo toks lietuvius niekinan
tis ir žeminantis straipsnis 
jokiam laikraštyje, išimant 
Vienybę, negalėjo vietos 
rasti. Tysliąvos protežė, 
“žinomas Lietuvos rašyto
jas,” $avo’‘ straipsny rašo, 
kad įą netoli Kauno ūkį 
ayaldė” jo “labai, labai ar
timi giminaičiai,” bet kas 
jiems tą ūkį pavedė “val
dyti,” J. V. užmiršo pasa
kyti. Nepasako taipgi nei 
už ką jo “labai, labai' arti
mus giminaičius” išsiuntė į 
Sibirą. Nejaugi tas “žino
mas rašytojas” norėtų, kad 
sveiko proto žmonės tikėtų, 
kas juos į Sibirą išsiuntė 
tiktai todėl, kad kokie ten 
Kauno žydai juos įskun
dė?...

• Nepaisant-visų trūkumų, 
nepaisant;, ilgumo straips
nio, vis vien Juozas Tyslia
va rado vietos Vienybėj 
“žinomam Lietuvos rašy
tojui” absurdiškus melus ir 
šmeižtą rašyti. Kuo Tyslia
va gali savo begėdišką žy
gį pateisinti? Apjuodinda
mas badaujančius, suvargu
sius žydus, Tysliava sugėdi
no visus Amerikoj gyvenan
čius lietuvius. Smetoninin- 
kai, kurie tokius melus 
skleidžia, neužsipelnė nięko 
geresnio, * kaip žemiausios 
paniekos F * 1

Kazys Pilėnas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nagrinėja Rinkimų {statymų

Vilniaus “Lagamino” arte
lės darbininkai aktyviai ren
giasi rinkimams į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą, čia sistema- 
tingai pravejami pasikalbėji
mai apie TSRS santvarką, apie 
tarybinių piliečių teises ir pa
reigas.

Drg. Gafanavičius, kovų dėl 
Tarybų Lietuvos išvadavimo 
dalyvis, vadovauja Stalino 
Konstitucijos ir rinkimų nuo
statų nagrinėjimo rateliui. Jis 
papasakojo artelės darbinin
kams apie tarybinių žmonių 
pasiaukojamą darbą Tėvynės 
karo metu ir ragino artelės 
darbininkus sutikti rinkimus į 
aukščiausiąjį tarybinės vald
žios organą naujais gamybi
niais laimėjimais.’

Darbininkai Chalipaitę, Ęu- 
sovičius ir kiti įsipareigojo vir
šyti savo išdirbio normas. Va- 
kąd jie atliko pp 2 normas.

Tarybų valdžia suteigė 
mums visas teises, — pareiškė 
darbininkai,. — ir mes balsuo
sime už ištikimus Lępino-Stąli- 
no partijos sūnus, už gerinu
sius mūsų tarybinės tėvynės 
žmones.

Paruoštą 445 Jauni Ryšių 
Specialistai

Kaune ir Panevėžyje tele
grafistų kursus baigė 45 jau
ni specialistai, kurie dirbs 
miestų telegrafuose.

šiais metais TSRS Ryšių 
Liaudies Komisariato Lietuvos 
TSR valdyba paruošė respubli
kos telegrafo ir telefono sto
tims 400 telegrafistų, pašto, 
agentūrų ir atskaitomybės 
darbuotojų.

Dabar Vilniuje* baigiamas 
priėmimas į 3* mėnesių kabe- 
lininkų kursus; Kursai ruoš ka
belių remonto ir tiesimo spe
cialistus, o taip pat buhalte
rius- ’ •' • - ’
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Pardavėjos išstato skelbimą 
krautuvės lange, Stamford, 
Conn., pareiškiant, kad jos 
simpatizuoja su Yale & Towne 
streikuojančiais darbininkais. 
Krautuvės buvo vieną dieną 
uždarytos generaliame simpa
tijos streike.

BANKIETAS

Dienraščio Laisvės naudai 
bankietas įvyks ateinantį nę- 
dėldienį, sausio 20 dieną, 6 
vai. vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių naujai išpuoštoj 
svetainėje, 318 Broadway.

Ši vakarienė bus skaniai pa-

savo žmonėms. M-

N

Trečiadienis, Sausio 16, 1946 Laisvi—-LibeHy/ Lithuanian faąily 'trečias puslapis

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors is mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Garbingoji Lietuvos Dukra 
Felicija Bortkevičienė

Rašo K. A. ,
Mano Atsiminimas Apie Velionę iš Netolimos Praeities

Lengvas ryto rūkas den
gė Kauno miestą, kai mes 
ėjome Laisvės alėja 1935 
metais. Mus lydėjo vienas 
kurpių unijos organizato
rių, pojaunio amžiaus vy
ras. Pasisukę iš Laisvės 
alėjos, prie įspūdžiais besi
dalinančios kalbos, nei ne
pajutome kai atsiradome 
vietoj, kur gaunama auto
busai į Lampėdžius.

Buvome užkviesti daly
vauti kurpių unijos geguži
nėj šile ant Neries kranto. 
Ūpas pakilus visiems kelią 
rodė į išvažiavimą, kai pas 
mus, Amerikoj, priimta va
dinti.

Bušo laukimo vietoj mane 
supažindino su senyvo, bet 
dar judraus amžiaus mote
riške. Tai buvo Felicija 
Bortkevičienė. Tiesa, buvau 
mačius tą malonaus veido 
paskilbusią veikėją Varpo 
spaustuvėje ir ano meto 
“Lietuvos Žinių” išleistu- 
vėje kelios dienos atgal.

Vykstančius į Lampėdžių 
šauniuosius šilus sekė bud
rioji* Smetonos žvalgybos 
akis. Iš amerikiečių, kurie 
ten buvome delegatais į 
Lietuvių Išeivijos Kongre
są, dalyvavo Jonas Mažei
ka, Jonas Ormanas,-. Abe
kas, Guoba, aš ir dar, ro
dos, du, kurių pavardžių > 
dabar neatsimenu.

Apart kurpių, kitų įmo
nių darbininkų, iš inteli
gentijos niekas šioj kurpių 
unijos gegužinėj nedalyva
vo, išskiriant Feliciją Bort- 
kevičienę.

Išvažiavimo rengėjai vė
liau paaiškino, kad kvietė 
Purėnienę, Kardelį ir dau
giau inteligentų atvykti ir 
pasibūti su kurpiais. Jie ten 
nevyko ir matyti nenorėjo. 
Kurpiai neprašė Smetonos'lapkričio 7-tos revoliucijos, 
policijos leidimo, nes žinojo,1 Ji nepritarė steigimui tary- 
kad neduos. Darbininkai ne
buvo turėję gegužinės nuo 
tada, kai Smetona įsteigė 
fašistinį režimą po gruo
džio 16-tos, 1926 m. smur
to Kaune.

Bet Felicija Bortkevičie
nė pakviesta neatsisakė. Ji 
dalyvavo gegužinėj, ėmė žo
dį pokalbyje ir dalinosi min
timis su kurpiais ir kitais 
ten dalyvavusiais darbinin
kais.

Policija per šilą iki gegu
žinės vietos mus atsekė. 
Pulti gegužinės nepuolė, 
nes būtų tekę susilaukti ne
smagumo ir komplikacijų 
ryšium su ten dalyvavimu 
svečių iš Amerikos, bet vi
są dieną snopsojo ir tėmijo 
kas ten dalyvauja.

Į ■ savo raštą Kauno 
kurpių gegužinę Lampė
džiuose 1935 metais įter
piau tik todėl, kad parodyti

nors veikė su vadinamais 
liaudininkais, buvo Varpo 
spaustuvės galva, pasirašy
davo už “Lietuvos Žinių” ir 
“Lietuvos Ūkininko” re
dakciją, bet ji savo veiklą 
vedė visai kita linija. Ji bu
vo statoma tų laikraščių 
priešakyje tik tam, kad 
kartais, jei Smetonos polici
ja už ką nors žnekteltų, tai 
ne ant Kardelio ir kito ko
kio pečių smūgiai kristų, 
bet ant senukės F. Bortke- 
vičienės.

Felicija gyveno su liaudi
mi, su darbininkais, su ko
votojais už geresnę ir švie
sesnę Liętuvą.

Garbingoji Lietuvos duk
tė Felicija Povickaitė-Bort- 
kevičienė gimė rugsėjo 1 d., 
1873 m., Linkaučių dvare, 
Krekenavos valsčiuje. Bai
gus pradžios mokyklą lankė 
Kauno ir Vilniaus mergai
čių gimnazijas. Išklestėjus 
į grakščią merginą apsive
dė su inžinierium J. Bort- 
kevičium.

Dar toli prieš pirmą pa
saulinį karą Felicija įsi
traukė į lietuvių tautinio 
atkutimo judėjimą ir jame 
veikliai dalyvavo, perduo
dant raštus į Prūsų Lietu
vą; veikė su varpininkais.

Vėlesniais laikais Felici- 
I ja įsitraukė į sąjūdį prieš 
caro valdžią. Kai prasidėjo 
lietuvių kalba legališkas lie
tuviškų laikraščių leidimas 
Vilniuje, ji pridėjo savo rū- mą. 
pestingą ir veiklią ranką.

Jos pamėgtas darbas bu
vo padėti jaunimui ir dar 
mažesniems vaikams. Todėl 
ir rūpifiosi Moksleivių Ži
burėliu.

Laike pirmo pasaulinio 
karo ji dirbo pabėgėlių šel- 

'pimui. Į Lietuvą grįžo po

bų valdžios Lietuvoj 1919- 
1920 m., bet griežtai nesi
priešino.

Metų naštai didėjant ant 
Felicijos pečių ir smetoniz- 
mui viešpataujant Lietuvo
je, ji vis daugiau ir dau
giau pamatė, kad darė klai
dą neprisidėjųs prie anuo 
metu pakilusio Lietuvoj są
jūdžio įsteigti Lietuvoj so
cialistinę santvarką.

Kada įsisteigė tarybinė 
valdžia 1940 metais, Felici
ja darbavosi įvairiose orga
nizacijose, kad ta valdžia 
stiprėtų. Kai naciai nusiau
bė mūsų tėvų kraštą ir kai 
nacių talkininkai tautinin
kai ir net socialistai padėjo 
Rentelnui Lietuvoj šėlti, 
Felicijos nematome, kad ji 
prie to dėtųsi.

Išlaisvinus Lietuvą iš na
ciu, ji džiaugėsi. Ji niekur 

_ ... __ r v nebėgo, nelėkė su kitais fa-
skirtumą tarpe Bortkevi-'šistų pakalikais klumpako- 
Čienės ir kitų inteligentų.1 jo šokti kur nors Vokietijo- 
Aišku, buvo pažangių inte-^’e. Bortkevičienė pasiliko 
ligentų, kurie savo nusista- (Lietuvoje. Didelio džiaugs- 
tymu ir darbais pritarė tai mo Vilnelės perbėgo per jos 
gražiai sueigai, bet negalė- veidą kai Kaunas ir visas 
jo ten būti dėl žvalgybos lin
dimo. Bet buvo tokių inteli
gentų, kuriems policijos įta
rimas negręsė, bet jie šali
nosi nuo darbininkų visame 
kame.
Feli cija Bortkevičienė,

tėvūnijos kraštas liko išlai
svintas.

Tik gaila, kad tai garbin
gai dukrai metų našta ir 
karo sunkumuose išvargin
to gyvenimo pasėka nutrau
kė gyvybės siūlą.

So. Boston, Mass
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Pagerbė Mofiną Janonienę 
Gimimo Dieną

Railienė, gyvenanti 533 
Winston Ave., Baltimore 12, 
Md., buvo surengus “surprais 
parę” gruodžio 30-tą (gimi
mo diena pripuola 29-tą), su
kvietė, susodino prie1 stalo ke
letą draugių, motinai nežinant. 
Draugės palinkėjo jai sulauk
ti dar daug gimimo dienų. O 
motina Janonienė padėkavojo 
draugėms ir dukteriai su žen
tu už suteiktą jai draugišku-

Nugirdus.

Atsibuvęs moterų susirinki
mas, sausio 9, buvo sėkmingas. 
Jame dalyvavo ir keletas 
draugų, nes buvo kviesti pa
gelbėti moterims prisirengti 
prie dienraščio Laisvės paren
gimo.

Apvaikščiojimui tarptauti
nės moterų dienos, kovo 8-tos, 
nutarėm surengti prakalbas, 
kviesti moterį kalbėtoją. Taip
gi tuo reikalu pasitarti su ki
tomis moterų organizacijomis 
iš aplinkmįu kolonijų.

Nutarta Rovo mėnesį turėti 
speciali moterų susirinkimą 
pritaikytu laiku taip, kad ja
me galėtų dalyvauti ir tos 
draugės, kurios dėl darbo va
karais neturi progos lankyti 
motąrų susirinkimus.

Mūsų subatvakariniai paren- 
gimai-valęan^nės palaikymui 
LPTK patalpos yra sėkmingi. 
Į juos daugiausia darbo įde
da drg. II. Simanavičienė. Į 
šiuos parengimus atsilanko ne
mažai draugų ir draugių, pa
remdami moterų pastangas ne 
tik palaikyti patalpą, bet ir 
duoti pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Praeito šeštadienio va
karą drg. A. Sabeika tam tiks
lui aukavo visą • penkinę. Už 
likusius nuo tų vakarienių pi
nigus dabar yra perkamas au
deklas ir siuvami nauji drabu
žiai. Kviečiame draugus ir 
drauges ir ant toliau atsilan
kyti į mūsų rengiamas vaka
rienes ir paremti šį svarbų 
tikslą.

Taipgi šiame susirinkime 
nutarėme- pertnainyti susirinki- 
mų dieną iš antradienio į ket
virtadienį. Taigi, dabar mote
rų susirinkimai bus laikomi 
antrą ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio. ' '

Sekantis LLD moterų susi
rinkimas įvyks vasario 14 die- 
nąr.

629
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Nors ir burk, po senovei— 
“myli, nemyli, myli. . .” Atro
do tarsi tikros lauko gėles 
ananasinio rašto pintinaitėj. 
Kriukučiu išmezgamas setas. 
Aiškinimas anglų kalboje.

Užsakymą (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin
cus, 427 Lorimer St., Brook-

Merginos Pasisako Apie 
“Didžiuosius Pinigus”

Merginos ir jaunos mo- kysimės streike sykiu taip 
terys tokiose įstaigose, kaip ilgai, kol jis tęsis, nes mes
telegrafo raštinėse, gražiai 
atrodo. Jos ne tik nori atro
dyti gražiai/ bet ir turi at
rodyti. Iš jų to gražumo 
reikalaujama. Dėl to reika
lavimo jos tankiai atsiduria 
“tarp

tfyjauta nheclet

Formoje 822 randasi patari
mai (angliškai), kaip išmegs- 
ti mažoms mergaitėms ar mo
kinėms bašlika ir kepuraitę 
(kriukučiu).

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

„Ji būtų galėjus džiaugtis 
visa savo krūtine ir tokiu 
džiaugsmu, kokio . niekad 
neturėjo, kur augant ir bu- 
jojant socialistiniam gyve
nimui, jaunimui į mokslą 
plačiai, visu galimu mastu, 
durys atvertos. 0 ji taip no
rėjo padėti jaunimui siektis 
mokslo, nes žinojo, kd*d su 
tuo ir laimės diena brėkšta 
numylėtai mūsų šaliai-Lie- 
tuvai

gaminta ir pritaikyta mūs lie
tuviškam skoniui, nes ją ga
mins mūsų geriausios gaspadi- 
nės — P. Žukauskienė, B. 
Chubarkienė, M. Dambraus
kienė, A. Buividienė ir kitos.

To vakaro1 pirmininkas D. 
Jusius gerai prižiūrės tvarką 
ir pavaišins svečius skaniais 
gėrimais.

Puikią muzikalę programą 
duos mums mūsų apylinkės 
geriausi menininkai: Emma 
Chuladienė, Ignas Kubiliūnas, 
Ruth Gittzus iš Bedford, Rich
ard Boris iš Dedham, jaunuo
lis draugų Barisauskų sūnus.

Bus ir kitokių pamargini- 
mų.

Rengia ALDLD moterys sy
kiu su bendra kuopa ir kvie
čia visus atsilankyti, smagiai 
praleisti vakarą ir paremti sa
vo mylimą dienraštį Laisvę.

Rengėjai.

Prašome Gražmeiiinių ir 
Kitokių Dovanų Bazarui

Dienraščio Laisvės meti
nis bazaras jau netoli. Jis 
įvyks vasario Ž2, 23 ir 24 
dienomis, Grand Paradise 
salėse, 318 Grand Street, 
Brooklyne. Liko tik biskelį 
virš mėnuo laiko, kuris 
prabėgs, kaip nebuvęs. 
Trumpas mėnuo beliko ypa
tingai tiems, kurie turi do
vanas iš toli atsiųsti ir 
tiems, kurie dar nori patys 
jas padaryti.

Moterys kas metai gra
žiai apdovanodavo bazarą 
pačios, jęs parinkdavo pas 
vietų biznierius ■ ir' kitus 
žmones dovanų. Tos gražios 
talkos prašome ir šiais me
tais.

Bazaras rengti ir šiemet 
dar ne labai patogu — dar 
ne visko galima gauti ir 
daug kas tebėra neįperka- 

; mai aukštomis kainomis. 
Tūli mūsų geri draugai jau 
randasi pikieto linijose, kiti 
nuo V-J Dienos dar nepra
dėjo dirbti. Daugelis mūsų 
gerų draugų jaunų vetera
nų tebėra tarsi pritrenkti, 
sugrįžę neradę viso to, ką 
tikėjosi rasti karą laipiojus. 
Tačiau tokiose sąlygose

kaip tik labiausia ir reika
linga gera spauda, kuri tei
singai informuoja, pataria, 
paakstiną veikti už išlaiky
mą visko, ką turime nau
dingo ir mylimo, Už laimėji
mą visko to, kas reikalinga 
bet dar neatsiekta,

Taigi, nors bazaras su
rengti nėra lengva, tačiau 
dienraščiui parama yra 
reikalinga ir galima. Gali
ma, jeigu visi kooperuos. 
Kas išsigali — prisidės su 
viskuo, darbu ir dovana. 
Kas neišsigali su abiejais, 
lai prisideda su vienu iš 
dviejų., Nuo kiekvieno pagal 
išgalę sudėję bendrumon 
turėsime gražų ir naudingą 
bazarą, nežiūrint visko.

Būrys brooklyniečių, vei
kliųjų draugų ir draugių, 
atneša po dovanėlę, o tūlas 
ir stambią dovaną. Prie to, 
per trejetą - ketvertą dienų 
ir vakarų dar įtemptai dir
ba bazare. Sumanios mūsų 
draugės kitose kolonijose 
neatsilikdavo, įdedamos 
daugiau darbo į namie ga
minamas dovanas ar jų su
rinkimą. Lauksime ir šie
met tų gražmenų

ūjo ir priekalo.” 
Gražiai rėdysies, beveik ai-, 
ksti ir nieko nepasiliks juo
dai dienai. Nesirėdysi, ne
dirbsi «— neturėsi nieko nei 
šiai dienai.

Taigi, įstaigų merginos 
būna gražios. Iš šalies žiū
rėdami žmonės dėl to kar
tais susidaro išvadų, būk 
telegrafų, telefonų ir pana
šių įstaigų merginos turin
čios puikius uždarbius. Dėl 
tų nuomonių seniau didžiu
ma tų “bagočių” tik gailiai 
nusišypsodavo ir nutylėda
vo, galvodamos, jog pasi
skundimas teisybės nieko 
nepridės nei atims, lai už- 
vydi joms tos “laimės,” kas 
jos neturi.

Bene pirmu kartu pradė
jome išgirsti apie jų tą 
“puikų išteklių” merginom 
išėjus į streiką ir pikieto li
nijas. Daugelis iš jų ir pa
čios pirmu kartu tesužinojo 
“beveik rojų” turėjusios — 
sužinojo iš publikos, klausi
nėjančios, ko joms streikuo
ti. Pasirodo, firmos reika
lavimas puošniai dėvėti 
darbe publikos akyse ją pa
daręs beveik gerąja teta 
merginoms. O štai, kaip 
merginos pačios atsiliepia 
apie savo uždarbiui: * .

Lillian Skerlick, jaunuo
lė, dirbanti New Yorko raš
tinėj, sakė,:

“Dirbu dalį laiko Western 
Union įstaigoje, po dvi va
landas kas dieną ir keturias 
šeštadienį. Už tai aš gaunu 
$6, kuriuos atiduodu moti
nai padėti padengti manęs 
leidimo Aukštesnėn Teksti
lės Mokyklon lėšas. Su 40c 
per valandą ne ką apmokė
si. Mano tėvas yra nariu 
Nacionalės Jūrininkų Uni
jos ir kartu su mumis mar
guoja ant pikieto linijos. Jis 
didžiuojasi manimi. Mano 
mokyklos draugai taipgi 
čionai randasi. O tas viskas 
teikia puikų jausmą.

Eloise Miller, dirbanti 
raštinėj, sakė:

“Su $27, o kartais ir su 
mažiau, aš turiu išlaikyti 
savo tris vaikus pietinėse 
valstijose, nes neišgaliu jų 
čia atsivešti. Pasiunčiu $15 
mano motinai jų išlaiky
mui, priedams reikia dra
bužių ir kitų smulkmenų. 
Liekuosi su $10 iki $15 kas 
savaitė. Ne lengva yra būti 
streike, kada kožnas centas 
tiek daug reiškia. Niekad 
pirmiau nebuvau streika
vusi, tačiau jaučiuosi gerai 
pikieto linijoje, kadangi ir 
mano draugai čionai pikie- 
tuoja taipgi.”

Mary Cornelia, dirbanti 
irgi raštinėje, sako:

“Mano vyras, tarnauja 
karinėj tarnyboje jau trys 
metai. Šiuo tarpu jis randa
si Pietų Pacifike. Visai ne
būtų nuostabu, jeigu jis ten 
su kitais demonstruoja už 
sugrįžimą namo. Aš uždir
bu $24 per savaitę, “pea
nuts.” Šiais laikais viena 
gyvendama moteris vargiai 
gali sulaukti sekamos algos 
dienos. Pinigai išeina pirm 
galo savaitės. Western 
Union moka jums gana ūk 
maistui. Jeigu miegas kai
nuotų pinigų, mes nebega
lėtume išsimokėti. Mes lai-

viens kitam esame reikalin 
gi.”

Jų visų istorija panaši. 
Už beveik verstinos šv _ 
nos, po gražiais parėdais, 
nervus dilina nesaugumo 
pjūklas, neužtikrinta ryt 
.diena joms ir jų mylimie
siems. Tame ir paslaptis jų 
sutartingo išėjimo streikan 
ir neapykantos streiklau
žiams.

Iki šiol New Yorke ne
daug kas ėjo streiklaužiau- 
ti iš darbininkų, atgabena
ma iš kitur firmų pastoviai 
palaikomi visokį parsidavė
liai. Reikėtų pirmo laipsnio 
kekšės, kad briautis per 
darbo žmonių pikieto mūrą 
vergauti ponui, kuris išmes 
streiklaužį su pirma diena, 
kada jis jam nebebus reika
lingas. Samdytojas juk nė- į 
ra toks paikas, kad pasiti
kėtų parsidavėliu ir kenkė-
• V — *1 JT - —.
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Svogūnų Sriuba 
vidutinio dydžio svogūnus 
kenukus consomme soup 
puodukus vandenio arba 

skystimo, kuriame virei dar
žoves.

Įdėk į skauradą šaukštą ge
rų riebalų, supjaustyk svogū
nus rituliukais, sudėk į skau
radą ir apkepink, kad biskį 
pagelstų, tik riesudegink.
pilk buljoną į puodą, kuriame 
manai virt sriubą, supilk skys- 'N 
timą nuo daržovių, užvirink. 
Supilk apkepintus svogūnus, 
biskį pavirink, turėsi skanų 
sriubą. Prieš duosiant j stal^ 
įkratyk tarkuoto amerikoniš 
ko arba itališko sūrio.

Jeigu nuo svogūnų rūgau 
ji, verdant nedengk puodo, ne- 
rūgausi. O. šilkienė.

Sviestas ar kiti riebalai ne
patariama dėti greta su stiprų 
kvapsnį turinčiais kitais pro
duktais dėl to, kad kvapsnis 
įsigeria į riebalus.

9173 
SIZES 

34-46

pimu pečiuose, forma 9' 
gaunama.34 iki 46 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 
tą, siųskite: Mary Sineus, 
Lorimer SL, Brooklyn 6, N
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gia"tautų laisves, nepriKiausomypes per 
suverenumo principą su vienalytės socia
listinės valstybės interesais.

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą turi sutelkti visus Lietuvos darbo, 
žmones aįne partijos vėliavą, mobilizuoti 
juos mūsų tarybinei santvarkai toliau 

.stiprinti, tvirtinti jų draugystę su di
džiąja rusų tauta ir visomis kitomis ta
rybinėmis tautomis.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos dėka, Lenino-Stalino vadovauja
mos, tarybinės tautos sukūrė galingą pir
mą pasaulyje socialistinę valstybę, lai
mėjo Tėvyųės karą ir, draugo Stalino

- , ty K—y Z —'

į TSRS Aukščiausiąją Tarybą.
Jei mes sakome, kad Tarybų Sąjunga 

laimėjo karą, tai drąsiai galime sakyti, 
kad karą laimėjo Stalino, Konstitucija, 
kuri davė Mūsų Tėvynės darbo žmonėms 
visa tai, už ką karo metu tarybiniai pa
triotai dėjo savo galvas.

Stalino Konstituciją ir mūsų Lietuvai
• garantuoja ne tik jos visišką suverenu
mą, bet ir lygias teises; sprendžiant vi
sos Sąjungos reikalus.

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tary
bą yra visų Tarybų Sąjungos tautų su
siglaudimo ’ ir jų lygiateisiškumo, mani-. i—., _ _ _ __ v

. festacija. Jie ryškiausiu būdu rodo, kaip vedamos, greitu laiku užgydys savo žaiz- 

.mūsų daugiatautė tarybinė valstybė jun- das ir atves Tėvynę į saulėtą ateitį. ,

ŠIANDIEN IR RYTOJ
Mečys GEDVILAS.

ma statyti visa eilė įmonių delikatesinei 
žuvų* produkcijai gaminti. 1950 metais 
numatoma pagathinti p milijonus žuvų 
konservų dėžučių. - < • • "
. Žeiųės\ūkyjė penkmečio planas numa
to padidinimą bendro^ pasėlių ploto iki 
105%,. derlingumo'— iki 112%, grūdų 
kultūros produkcijos jki 110% prieškari
nio lygio. Ypatingas dėmesys’ bus at
kreiptas technikinių kultūrų išplėtimui: 
cukrinių runkelių iki 58%} • linų iki 
103%. Turės būti atstatyta gyvulinin
kystė.

Daug dėmesio plane kreipiama kultū
rinei statybai. Kapitalinių statybų apim
tis viršys 135 milijonus rublių. Mokyk
lų skaičius nuo 2830 — 1940 metais iš
augs iki 3450 — 1Q50 metais. Mokinių 
skaičius turės padidėti 25,000., Darbo 
jaunimui plačiai atidaromos durys į auk
štąsias mokomąsias įstaigas. Studentų 
skaičius 1950 metais turės pasiekti 14,- 
000 prieš 6,000 1940 metais. Numatoma 
išplėsti specialų profesinį apmokymą. 
Mokinių skaičius specialinėse ir viduri
nėse mokyklose jau 1946 metais bus žy
miai didesnis, negu prieš karą, o 1950 
metais pasieks 18,000 prieš 8,000 1940 
metais. Ypač plečiasi politinio švietimo 
įstaigų tinklas: bibliotekos, skaityklos 
ir tt.

Sunku iškilmingam posėdy trumpoj 
kalboj atvaizduoti visą penkmečio plano 
didingumą. Čia paduodami sausi skai
čiai; bet po tais skaičiais slepiasi viso 
krašto didelis kūrybinis darbas. Kiekvie
nas, kuris dirba statyboj, pramonėj, pui
kiai supranta, ką reiškia kuklus kalbos 
sakinys: "‘atkurta įmonė, bus pastatytas 
fabrikas ir tt.” Kiek čia reikia įdėti dar
bo, kiek reikia nugalėti kliūčių, kol, pa
galiau, turim teisę iškilmingam posėdy 
pareikšti, kad jau nuveiktas tas ar kitas 
užplanuotas darbas. Aišku, tačiau, kad 
kiekvienam darbui, jei norime, kad jis 
būtų gerai atliktas, reikalinga, be darbo, 
dar daug ir entuziazmo, .Tokį entuziaz
mą reikia sukurti savo tarpe. Kartu 
Majakovskiu turim nuolat kartoti:

(Pabaiga) < • ' •
Šiuo laiku 26 apskrityse dirba 319 

valsčių vykdomųjų komitetų, 3,032 apy
linkių tarybos. Kiekvieną dieną aplinK 
tarybinius organus auga aktyvas. 150 
nuolat veikiančiose prie valsčių vykdo
mųjų komitetų komisijose dirba per 5,- 
000 žmonių, o prie apylinkių tarybų dar
bo pritraukta 15,300 dešimtūkio įgalio
tinių.

Tarybų valstybinių organų vadovavi
mas kultūrinei, politinei ir ūkiškai sta
tybai darosi vis konkretesnis ir operaty- 
višfcesnis, aparatas tobulėja, puolat au- 
f a ryšys su plačiosiomis darbo masėmis.

inoma, trūkumų dar nemaža. Karui pa-' 
sibaigus ir pradėjus taikią statybą, 
prieš mūsų valstybinius organus stovi 
daug uždavinių, ir vienas svarbiausių— 
tai tolimesnis darbo žmonių gerovės pa
kėlimas.

Štai, trumpai suglaudus, dalis jau nu
veiktų žymesnių darbų. Žinoma, tai yra 
maža dalelė to, ką mes dar turėsime pa
daryti. Mūsų rošiamas penkmečio planas 
numato visus darbus, kuriuos turėsime 
atlikti 1946-1950 metų laikotarpyje.

Numatoma sukurti gerai išvystytą 
pramonę, kuri pilnumoje galėtų išnau
doti šalies žaliavų resursus. Manoma su
stambinti ir •patobulinti pramonės įmo
nes, mechanizuoti žemės ūkį. Bus kuria
ma rimta energetinė bazė, panaudojant 
vandens jėgą. Stambi hidroelektros sto
tis Turniškiuose bus paleista 1949 me
tais. Projektuojama statyba rajoninių 
hidroelektros stočių. Durpių gamyba 
bus išplėsta ir mechanizuota ir penkme
čio pabaigoje turės būti 3.5 karto dides
nė, negu prieškariniais laikais. Šilumi
nės elektrainės Vilniuje ir Kaune bus at
statytos durpių bazėje ir žymiai didesnio 
pajėgumo, negu buvo prieš karą. Šitie du 
objektai bus baigti 1947 metais ir turės 
37,000 kilovatų pajėgumo. Kadangi at
statomasis darbas Lietuvoje pirjnon ei
lėn reikalaus kuo daugiau statybinių 
medžiagų, tai bus ypatingas dėmesys at
kreiptas į statybinių medžiagų pramonės 
išplėtimą. Jau kitais metais pradės veik
ti naujos kalkinės. Kalkių gamyba iki 
penkmečio pabaigos turės išaugti 3 kar
tus, palyginant su prieškariniais laikais. 
Organizuojama alebastro ir molinio ce
mento gamyba. Prasidės cemento fab
riko statyba. Jis jau 1948 metais turės 
duot kraštui 100,000 tonų cemento. Visos 
plytinės bus atstatytos, rekonstruotos ir 
mechanizuotos. Plytų gamyba 1950 m. 
turės pasiekti 143%, lyginant su 1940 
metais. Respublikos pareikalavimas stik
lo bus pilnumoje patenkintas produkcija, 
kurią duos jau veikiantis Radviliškio 
stiklo fabrikas, ir produkcija numato
mo steigti naujo fabriko prie Vilniaus. 
Metalo pramonė bus pilnumoje atstatyta, 
rekonstruota ir žymiai išplėsta. 2 stam
biuose fabrikuose Kaune ir Naujoje Vil
nioje, kurie pradės veikti 1947—1948 
metais, kasmet bus pagaminama per 50,- 
000 žemės ūkio mašinų ir įrankių. Pir
mą kartą Lietuvoje prasidės staklių ga
myba. Staklių gamybos fabrikas Naujo- 
ie Vilnioie. kūrio statvba buvo pradėta

&
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos TSR Prokuratūroje

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
prokuratūros organai išaiškino 
stambų papirosų išeikvojimą 
Vilniaus miesto tabako fabri
ko.

Kaip nustatyta tardymo pro
cese, eilė fabriko atsakingų 
pareigūnų, priešakyje su bu
vusiu fabriko direktoriumi V. 
Ogonovskiene, vyr. inžinieriu
mi — L. Solomiaku, kadrų 
skyriaus viršininku — E.. No
vikova ir kitais (iš viso 7 as
menys), naudodamiesi savo 
tarnybine padėtimi,7 sistema- 
tingai eikvojo fabriko gami
nius, be jokių paskirų atleis
davo papirosus visokiems as
menims ir organizacijoms, pa
pirosais mokėjo už visokius 
fabrikui atliktus darbus, o taip 
pat patys kaltinamieji pasisa
vindavo didesnius papirosų 
kiekius. Vien tik laikotarpyje 
nuo 1945 m. vasario mėn. iki 
birželio mėn. nurodytieji as
menys išeikvojo papirosų ben
drai sumai 1,133,83Ž rublių 
(rinkos kainomis).

V. Ogonovskiene, L. Solo- 
miakas, E. Novikova ir kiti bu
vo patraukti baudžiamojon at
sakomybėn ir perduoti teismui 
nuteisti. Liaudies teismas visus 
t e i'S i a m u osius rado kaltus 
esant ir nuteisė: V. Ogonovs- 
kienę 3 metams laisvės atėmi
mu, L. Solomiaką — 4 me-

tams laisvės atėmimu, kitus 
kaltinamuosius — 1 metams 
laisvės atėmimu kiekvieną.

Lietuvos TSR prokuratūra 
davė nurodymą visiems pro
kuratūros organams tučtuojau 
traukti baudžiamojon atsako
mybėn asmenis, grobiančius ir 
eikvojančius valstybinį ir vi
suomeninį turtą, o taip pat ir 
tuos asmenis, kurie savo ne
veiklumu ir nepakankamu va
dovavimu bei kontroliavimu 
sudaro patogias sąlygas socia
listinės nuosavybės grobimams 
ir

Reikia Kovoti su 
Chuliganizmu

KAUNAS. — Kauno Apžel
dinimo Trestas aną dieną Ža
liakalnio gatvėse pasodino di
desnį kiekį medelių^ Kitą die- 
lįą daugumas medėlią buvo iš
rauti ir sulaužyti. Mačiusieji 
pasakoja, kad tą bjaurų dar
bą padarę mokyklinio amžiaus 
vaikai. Ir mokyklų vedėjai, ir 
praeiviai, ypačiai milicijos pa
reigūnai, turėtų tokius išdykė
lius griežtai sudrausti.

išeikvojimams.

Per Nemuną Statys Tiltą
KAUNAS. — KMVK pa

ruošė projektą tiltui per Ne
muną A. Panemunėje statyti. 
Tiltas bus statomas medinis 
ant cementinių taurų. Sąmata 
— apie 2 mil. rb. 
darbus numatoma 
1946 m. pavasarį.
Kauno Mieste Pradės 

Autobusai
Kaunas. — Kauno 

Vykdomasis Kdmitetas 
čio mėnesio pirmomis
mis Kauno mieste paleidžia 
kursuoti kelis keleivinius au
tobusus. Ilgainiui bus stengia
masi autobusų skaičių vis di
dinti ir susisiekimo i reikalus 
gerinti.

Autobusai kursuos nuo A. 
Panemunės tilto iki Rotušės.

Statybos 
pradėti

Kursuoti

Miesto 
lapkri- 
dieno-

Naujakuriai Šilutės Apskr.
ŠILUTĖ. — Šilutės apskri

ties valsčiuose yra apgyven
dinta 1184 naujakurių šeimų, 
kurios sudaro 3996 ^smenis.

Dar apskrityj tinkamų ūkių 
naujakuriams apsigyventi yra 
565. šių ūkių trobesiai pilnoje 
tvarkoje. Be to, dar yra aps
krityje ūkių, kurių trobesiai 
per karą sunaikinti. Tokių, 
ūkių — 368.

Atvykusioms į Klaipėdos 
kraštą naujakuriams, teikia
mos lengvatos, atleidžiami nuo 
1945 m. ir 1946 m. valstybinių 
prievolių, duodamos vienkarti
nės pašalpos iki 2,500 rub. ir 
teikiamos paskolos.

Sausio 4 d. įvyko LLD 68-čios 
kuopos metinis susirinkimas 
Liet. Svetainėj, 407 Lafayette 
St. Kaip metiniame susirinki
me, kp. valdyba išdavė platų 
metinį raportą, atžymėdama, 
kas organizacijos labui buvo 
nuveikta.

Kadangi Bridgeporte yra 
Liet. Pag. Teikimo Komitetas, 
tad ir iš LLD 63-čios kp. atsto
vai jame yra. Atstovai patiekė 
trumpą raportą iš pagelbos ko
miteto veikimo. Pasirodė, kad 
buvo daug drabužių surinkta, 
■pertaisyta ir prisiųsta Brookly- 
nan, pasiuntimui Lietuvon. Ir 
pinigais buvo suaukauta 
$1097'31 ir tie pasiųsti Cent- 
rkliniūi Komitetui. Gražus pasi
darbavimas.

Vėliau buvo rinkta kuopos 
valdyba 1946 metams: organi
zatorius A. Švėgžda, fin. rašt. 
A. Jocis, užrašų rašt. J. J. 
Mockaitis, iždin. F. MikneVičia.

Buvo aptarta dienraščio Lai
svės dalininkų suvažiavimas. 
Laisvės sveikinimui aukavo po 
$1.00: U. Valins, J. Mockaitis, 
E. Meškelienė, A. Mureikienė, 
A. Jocis, A. Švėgžda ir M. Ari
son. C. Baltrėnas ir Nortonienė 
po 50c. Iš kuopos iždo $5.00. 
Viso $13.00.

1945 metais 63-čia kuopa 
gražiai darbavosi. Linkėtina, 
kad 1946 metais dar gražiau 
savo veikla pasirodytų.

Žemaitis.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

LENGVINA

(» STRĖNŲ GĖLĄ
GREITAI!

J ! I A Stal Svarus- naujas būdas liuosuot 
/ / / 1 \ Uapl strėnų gėlą. Johnson’s 
1 / _ u/1 Back Plaster! Lengvina skausmą, 

sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 
klai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Su tais aš einu, 
kurie stato 

ir kuria,
. per dieną 

darbe 
išsijuosę.

Tėvynę > 
aš garbinu tą, 

kurią turim, 
bet triskart— 

kurią' 
mes dar duosim.

Mes tvirtai esam įsitikinę, kad tokią 
Tėvynę sukursim. Tačiau turim drąsiai 
atmesti nuo^mūsų kelio visa tai, kas kliu
do mums dirbti, kliudo žengti pirmyn. 
Reikia galutinai baigti su žmogėdrišku 
nacionalizmu, kurio šalininkai, išmesti 
iš .mūsų gyvenimo, dar mėgina painiotis 
po Respublikos ratais. Jie primena žmo
nes, kurie mėgina sulaikyti riedantį 
traukinį. Tačiau traukinys vis tiek’ eina 
: v. n mvwiirn* iv. nl-mnn i oJ-riEi

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

ŠEŠTADIENI-PARE KIEKVIENĄ

. II ■ I III         liin ligninui, mH,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausią 
bravorą alus ir 
ėlius. Kada būsite i 
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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

prieš karą, pradės dirbti dalinai jau 1946 
metais ir artimiausiais metais jo pajėgu
mas pasieks 4,000 staklių per metus. 

w Pilnumoje bus atstatyta lengvoji ir tek
stilės pramonė, Odos pramonė bus kon
centruojama 3 stambiose įmonėse ir ap
rūpins visų odos resursų perdirbimą, o 
taip pat ir respublikos odos pareikalavi
mą. Apavo gamyba bus išplėsta ir 1950 
metais bus pusantro karto didesne už 
prieškarinį lygį. Atstatomas ir tobulina
mas Klaipėdoje tekstilės fabrikas. 1950 

g m. tekstilės pramonė turės duoti kraštui
apie 20 milijonų metrų medžiagos, kas 
sudaro apie 130% prieškarinės gamybos.
Atstatytos ir išplėstos maisto praiųonės • 
įmonės 1950 metais turės duoti produk
ciją 2 kartu didesnę už prieškarinę. Cuk
raus pramonėje jau 1947 metais bus at- 

j ♦ J a • •• 1 1 J* 1 • -t A Z\

o kas bando jį sulaikyt}, bus sutriuškin
tas po jo ratais.

Mes turim kelti savo darbo našumą ir 
darbo drausmę. Kai kas mėgsta, pamir
šęs, kad ką tik pasibaigęs karas, dejuoti, 
esą gyvenimas dar nelengvas, esą trūk
sta ir šio ir to. Teisingai, piums dar 
daug ko trūksta, tačiau prekių gausu
mas ir jų pigumas priklauso, visų pirma, 
nuo kiekvieno mūsų. Jei kiekvienas pilie
tis įstaigoj, įmonėj, fabrike, tarybiniam 
ūkyj dirbs geriau, našiau, tvarkingiau, 
tai neabejojama, kad kraštas daugiau 
pagamins prekių, tos prekės bus piges
nės ir per valstybinį prekybos tinklų pa
sieks darbo žmogų. Nuo mūsų priklauso 
grežesnis ir sotesnis gyvenimas!

459 GRAND ST.
(Sįkersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

tais bus pastatytas ketvirtas cukraus fa
brikas. Cukraus gamyba 1950 metais iš
augs 149% prieškarinio lygio. Žuvų pra
monės penkmečio planas numato sukūri
mų Klaipėdoj stambios jūrų žuvininkys
tės bazes. Žvejyba jau 1946 metais tu
rės duoti produkcijos du kartus daugiau, 
negu prieš karų, o penkmečio pabaigoj 
— 40,000 tonų žuvies metams.

Greta su žvejybos išvystymu, numato-

rus. Per maža turėjom* inteligentįnių pa
jėgų. Ir tos nemaža dalimi buvo svetimos 
darbo žmogui, tarybinei santvarkai, nes 
išėjo iš pasiturinčių sluoksnių. Turim mo
kytis, mokytis ir mokytis! Lietuvai rei
kia daug specialistų, daug mokytų žmo
nių, kurie būtų ištikimi darbo žmonėms, 
kuriais darbo žmonės galėtų pasitikėti.

Draugai! Spalio socialistinės revoliu
cijos 28-sias/metines mes sutinkame tar

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

U13 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Pojplar 4'110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsą anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661
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Siūlo Priimt Unijas p 
Jungi, Taptų Tarybą

Iranas Atsišauksiąs 
Prieš Sovietus

Hartford, Conn HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lęndon, saus. 15. — So
vietų Sąjungos delegacija 
Jungtinių Tautų susirinki
me stipriai remia reikalavi
mą priimt Pasaulinės Dar
bo Sąjungos atstovą kaip 
19-j į narį Jungtinių Tautų 
Ekonominės ir Socialės Ta
rybos su tokia pat teisę bal
suoti, kaip ir valstybių at
stovai.

London, saus. 15. — Ira
nu delegatai Jungtinių Tau
tų visuotinamą susirinkime 
grąsino atsisaukt^ į tą susi
rinkimą, kad užtartų Iraną 
prieš Soviętų Sąjungą. Jie 
pasakojo, kad Sovietai, gir
di, padėję gyve ntojams 
įsteigti savivaldybę maniš
kame Azerbaidžane, šiauri
nėje Irano provincijoje.

{sakyta Paryžiaus Mėsinin
kam Nustot Streikavus

Paryžius. — Dvi savaites 
streikavo mėsos krautuvių 
savininkai Paryžiuje. Jie 
protestavo, kad valdžia nu
statė mėsos kainas ir už
draudė mėsininkams bran
giau ją pardavinėti varto
tojams; o didžiųjų sandėlių 
savininkams nebuvo nusta
tyta kainos ir jie branginę 
ją krautuvėms.

Francijos ministerių ka
binetas dabar nustatė kai
nas sandėliams ir įsakė mė
sininkams atidaryti savo 
krautuves.

PERONO “TRIKSAS” DĖ- 
LEL RINKIMŲ

Buenos Airęs.— Argenti- 
.nos fabrikantai ir biznieriai 
tebelaiko uždarę savo fab
rikus ir įmones, neva pro
testuodami, kad Argentinos 
diktatorius Peron įsakė pa
kelt darbininkam algas 10 
iki 25 nuošimčių ir duot 
mėnesinės algos boną. Pe
ronas nori pasigerint darbi
ninkam, kad už jį balsuotų 
į prezidehtus. P samdyto
jai savo streiku padeda 
jam. , *

Šypsenos
CHIANG TEBELAUŽO 
PALIAUBŲ SUTARTĮ

Chungking, saus. 15. — 
Chinų komunistų vadas 
gen. Chou En-lai pranešė, 
jog Chiang Kai-sheko tau
tininkų armija, puola komu
nistų kariuomenę Kwang- 
shane ir tuomi vėl laužo pa
liaubų sutartį. Chou En-lai 
dėl to duos skundą Ameri
kos generolui - ambasado
riui Marshallui.

"BUBBLES’SAKO—

• Pirmas dalykas svedc- 
rinei mergaitei sužinoti, 
tai kad vilnonams svei
ka muilas ir vanduo. Bet 
kad muilo taip trūksta, 
tai geriau mes visos ir 
toliau pristatykime PA
NAUDOTUS RIEBALUS, 
kad daugiau jo pagamini. 
Atminkite, kur yra rie
balų, tai yra muilo. Tai
gi vis taupykite rieba
lus!

Geras Vyras

sirgčiau ir numirčiau! Ką 
tu tuomet darytum, mano 
brangusis?

—Tikrai ir nebežinau, šir
dele. Tur būt, iš proto iš- 
sikraustyčiau...

—Ir paskui, po mano mir
ties vestum kitą?

—O ne, brangioji! Taip 
smarkiai aš tikrai neišpro- 
tėčiau...

Pageidavimas
—Dukrele, ko tu norėtum 

savo vardadieniui? — klau
sia motina.’

—Naujos lėlės, — atsako 
duktė.

—Bet juk tu turi dar vi
sai apygerę.

—Taip, tai taip, bet juk 
ir aš dar buvau apygerė, 
bet jūs kitą man sesutę įsi
gijote.

Vis Dėl Pinigų
Susitikę du valkatos kal

basi apie savo draugus.
—Aš girdėjau, kad Petka 

nustojo valkiotis ir susirado 
darbą, — pasakoja vienas.

—Taip, — linguoja galva 
kitas. — Tiesiog šlykštu da
rosi, kai pamanai,, kokiems 
dalykams ryžtasi žmonės 
dėl pinigų!

Susirgimai ir Karžygių 
’ Sugrįžimai.

A. Reimohų šeimynoje įvyko 
nepaprastai retas atsitikimas. 
Po kalėdiniu švenčių staigiai 
susirgo draugė Reimonienė ir 
buvo nuvežta į ligoninę. Po 
kiek laiko jos sveikatai pagerė
jus sugrįžo į namus. Ir kaip tik 
sugrįžo, tai jos duktė Milly tuo- 
jaus ėmė ir apsirgo ir tuo pačiu 
vežimu, su kuriuo motina buvo 
parvežta namo, Milly buvo nu
vežta į tą pačią ligoninę ir pa
guldyta į tą patį kambarį, kur 
pirmiaus gulėjo jos motina. 
Milly pirmiaus per ilgus metus 
dainavo prie Laisves Choro, 
buvo gera soprano. Choras, su
žinojęs, kad draugė randasi li
goninėje, tuoj aus pasiuntė jai 
gražų bukietą gyvų gėlių. Ir kai 
šita korespondencija pasirodys 
dienraštyje, tai Milly, manau, 
jau bus sugrįžus namo. Motinai 
ir dukterei vėlinu greito ir lai
mingo pasveikimo.

Dii Choristai Sugrįžo iš 
Karo Tarnybos.

Jonas Kishkiūnąs ir Stasys 
Barzdelis neseniai parvyko iš 
Vokietijos. Drg. Stasys tarna
vo pėstininkų 1 divizijoj. Tai 
jam teko pergyventi daug sun
kių valandų kard fropte, ir pa
sakojo įvairių įspūdingų paty
rimų. Drg. Jonas, manati, bu
vo laimingesnis. Jis tarnavo mi- 
Jitariškoj policijoj (M. P.). Jis 
irgi turi įvairių patyrimų iš sa
vo gyvenimo Franci joje, o dau
giausiai Vokietijoj. Daug gali 
ką pasakyti apie iš Lietuvos pa
bėgėlius ir jų gyvenimą. Ten, 
kur jis buvo Vokietijoj, buvo 
ir tų pabėgėlių stovykla. Viso 
buvo apie 700. Iš jo pasakojimo 
atrodo, kad tie pabėgėliai gyve
na labai poniškai. Visi gražiai 
apsirengę, o šampaną gerti, tai 
pas juos paprastas dalykas, 
kaip kad. sako Jonas. Tuojaus 
kyla klausimas, ar tik ne už 
Bendro Fondo dolerius jie tą 
šampaną įsigyja? Kas tas filt
ras jiems nuperka?

Stasys ir Jonas biskį pasil
sėję jau dabar ir vėl įstojo į 
Laisvės Chorą ir kartu su vi
sais choristais lavinasi, darbuo
jasi lietuviškam mene ir kultū
roj. Sako, jie labai pasiilgo lie
tuviškų dainų, kada tarnavo 
Dėdei Šamui.

J. Kishkiūno motina šiuom 
kartu smarkiai susirgo. Randa
si namuose, 103 Lawrence St. 
Abudu jos sūnaį dabar jau su
grįžo iš karo tąrnybos, tai mo
tiną gvėrai prižiūri. Tikimės, 
kad greitai pasveiks. W. B.

Flemington, N. J. — Su
imtas Robert S. Housel, 48 
metų, kaltinamas, kad plak
tuku užmušęs du senius.

Sekantis didelis sąskridis, 
tai Laisvės bankietas saus.- 
Jan. 27 dieną.
— II ... .    —... . 1.. Į     , —

Egzaminuojam Akis, 
r Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius

•i
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“Jeigu negalite pakelti paskyrų mano pragyvenimui, 
atidarykite knygas ir Įrodykite!”

Kuomet Uždarbiai Nupuola, 
Visiems Būna Blogai

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

; Darbininkų atstovai, dar
bo unijos, ir net tūli val
džios įstaigų ekonomistai 
nurodinėja: jeigu mes nori
me, kad šaly būtų gerbūvis, 
kad nebūtų bedarbės ir eko
nominio krizio, tai darbi
ninkų įplaukos (uždarbiai) 
neturi nupulti. Juo didesnės 
bus darbininkų įplaukos, 
tuo šaly bus didesnis ger
būvis.

Bet dabartiniu laiku dar
bininkų uždarbiai arba į- 
plaukos žymiai sumažėjo, 
imant abelnai viso krašto 
darbininkus.

Jungtinių Valstijų ‘ Iždo 
Departments a p rokuoja, 
kad 1946 metais visa šalis 
turės įplaukų tik 130 bilio- 
hų dolerių. Tai bus 36 bi- 
lionai mažiau, negu buvo 
11945 metais.

Tas nupuolimas pasireikš 
sekamai: 20 bilionų dolerių 
darbininkai gaus mažiau al
gomis; 7 bilionai mažiau 
bus išleista ginkluotų jėgų 
palaikymui; nuo 2 iki 3 bi
lionų, mažiau įplaukų bus 
agrikultūros srity j; 5 bilio- 
nais nupuls įvairių kompa
nijų pelnai.

Bet 20 .bilionų dolerių 
įplaukų mažiau gaus dar
bininkai šiais metais, negu 
gavo 1945 metais. Tai yra 
didelė suma pinigų. Su ja 
galima daug daiktų nupirk
ti. Tos sumos išleidimas 
pirkimui reikmenų reikštų 
sudarymą daugiau darbų.

Bet dabar, kuomet pasi
reiškia toks didelis įplaukų 
sumažėjimas, ' tai kraštas 
neišvengiamai turi eiti prie 
dįdęlio nedarbo.

Darbai visur žymiai su
mažėjo, persiorganizuojant 
pramonei iš karinės į civi
linę gamybą. Laike karo 
prodųktyviškumas p a kilo 
gamyboj, įvedant naują ma
šineriją, išrandant įvairius 
būdus paspartinimui gamy
bos; su mažiau darbininkų 
galima daugiau pagaminti.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-3173 ATI)A£A VAKARAIS

Lietuviškas :

TRĄKTYRIUS
/ I

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės !

Geri Užkandžiai į į

Juozas Zeidat
{Savininkas

411 Grand St. Brooklyn :

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, |citok|ų grupių ir pąviepių. 

Iš senų padarau 
naujus, paveiks
lus ir krajavųs 
sudarau su ame- 
riĮ<opiškai§. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidąująma. Tai
pogi atmaliąvojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Maripn StJįT Brooklyn 

Kampas Ęroadvvay Ir Stųįie Avė.’ 
prie Chautfcey SVm jWadVyW; Line

Tol. <11.Minoro MIDI

kuopa gruodžio mėnesį 
tokį susirinkimą su- 
Nors buvo pasiųsta 

atviručių, užkviečiant 
skaitytojus į susirinki-

Iš Laisvės Skaitytojų 
Susirinkimo.

Sausio 9 d. įvyko Laisvės 
skaitytojų susirinkimas. ALD 
LD 28 
nutarė 
šaukti, 
daug 
Laięvės
mą, bet nedidelis būrelis susi
rinko. Gal būt dėl to, kad bu
vo labai lietingas vakaras. Bet 
susirinkę draugai gyvai domė
josi Laisvės reikalais. Buvo at
vykęs drg. P. Buknys, Laisvės 
gaspadorius, iš Brooklyn, N. Y.

Pradedant susirinkimą pir
mininkas pakvietė drg. M. 
Svinkunięnę pranešti savo įspū
džius, įgytus laike tik užsibai
gusio Laisvės vajaus. Ji trum
pai ir aiškiai .papasakojo, kaip 
veikė šiame vajuje ir gavo 20 
naujų Laisvei skaitytojų. Daug 
jai pritarė susirinkę Laisvės 
įkaity tojai rankų plojimu už 
jos tokį darbštumą. Ačiū jos pa
sidarbavimui, Waterburis buvo 
5 vietoj vajuję ir turėjo'arti 
6000 punktų."

Po to buvo pakviestas P. 
Buknys pakalbėti. Jisai nušvie
tė Laisvės padėtį ir Laisvės nu
sistatymą. Po jo kalbos buvo 
duota keletas klausimų apie 
naują namą Laisvei<

Paskui visi susirinkusieji 
buvo pakviesti prie užkandžių. 
Bevakarieniaujant, besilinks
minant kilo mintis, kad reikia

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORES 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
nuolatinis darbas 

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENU DARĘĄS 

KREIPKITĖS 
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J. 

(34)

DŽIULERIAI
Prie dailių 14-K rankų darbo džiūlerlų.

CARRINGTON CO., Il^C.
REAR 42 WALNUT STREET 

NEWARK, N. i.

■ Todėl aprobuojama, kad 
šiemet bedarbių skaičius 
sieks tarp 8 ir 10 milionų.

Kokia pirkimo jėga gali 
būt bedarbių? Kiek jie gali 
reikalingų daiktų išpirkti, paaukoti 'pasveikini-
gaudami nedarbo apdraudą mui Laisvės dalininkų suvažia- 
arba gyvendami iš pašai- Ivimo, kuris įvyks 27 d. sausio, 
pos?

Darbininkai 1944 metais 
algomis įplaukų turėjo 83 
bilionus dolerių. Darbinin
kai yra pamatinis šaltinis 
tos pirkimo jėgos, nuo ku
rios labai daug priguli visa 
krašto ekonomika. Šiemet 
darbininkų įplaukos bus 
veik ketvirtadąliu mažes
nės, negu buvo 1944 metais. 
Kasgi pavaduos tą pirkimo 
jėgos x nupuolimą?

Neišvengiamai tas nu
puolimas įplaukų algomis 
žymiai atsilieps į farmerius, 
į smulkius biznius, į savis- 
t o v i a i uždarbiaujančius 
profesionalus, kurių gerovė 
artimai rišasi su darbinin
kų uždarbiu.

Karo metu.- darbininkai 
turėjo užtikrinančius* dar
bus, turėjo didesnes įplau
kas. Dėl to buvo didesnis 
pareikalavimas ir farmų 
produktų. Nuo 1939 iki 
1944 metų farmų įplaukos 
pakilo iki 160 nuošimčių, 
iki 20 bilionų dolerių. Žino
ma, daug farmų produktų 
sunaudota tiesioginiams ka
ro reikalams. /Valdžia buvo 
labai didelis pirkėjas far
mų produktų.

Bet dabar farmų produk
tų pareikalavimas žymiai 
sumažėjo.

Kuomet nupuola darbi
ninkų įplaukos, nupuola ir 
farmerių įplaukos.

Kuomet algomis darbi
ninkai mažiau uždirbą, kuo
met daugeliui darbas nebū
na užtikrintas, o kiti atsi
duria bedarbių eilėse, tai 
darbininkai tuomet susi
spaudžia kiek galint: sten
giasi kaip galima pigiausia 
pragyventi.

Reiškia, pirkimo jėga su
mažėja. Fabrikantai ma
žiau išleidžia daiktų, ma
žiau jų gaminą. Reiškia, 
mažiau ir darbų būna.

Todėl labai svarbu, kad 
šio krašto darbininkai tu
rėtų užtikrintas geras 
įpląukąs.. Darbininkai su
daro labai didelį skaičių 
pirkėjų. Juo didesnės įplau
kos bus tų pirkėjų, tup 
daugiau daiktų bus išpirk
ta, tuo daugiau bus darbų. 
Tai štai kur glūdi šio kraš
to gerovė.

MERGINOS IR MOTERYS 
Operavimui Braiding Malinu 

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 
INTERNATIONAL BRAID CO. 

OF NEW JERSEY 
245 CROOKS AVE., 
PATERSON, N. J.

_______ ' . Į ' <| 
MACHINE PUNCH

OPERATORES 
STAKLIŲ OPERATORĖS 

GERA PROGA ‘ATEIČIAI 
UNITED STATES 

RUBBER COMPANY 
211 PASSAIC ST., PASSAIC, N. J.

‘ Iflį
ŠEIMININKE

Pilnam aptarnavimui namų ir, vai
ko. Profesionalų poros. Geri namai 
tinkamui asmeniui. Nuolat $125 j 
mėnesį pradžiai, šaukite po 4 P.'M.

ESPLANADE 7-6868.
 (18)

MOTERYS
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS DARBAS 
Bonai Už Naktini Darbą

6 DIENŲ SAVAITE
Cojgate-Palmolive-Peet Co.
105'Hudsėn St.* (Exchange PI.)

Jersey City.

įsteigimui 
kultūrinio

suvažiavi-

Aukų surinktą viso $38. Taip 
pat susirinkime parduota Lie
tuvių Darbinipkų Namo Bend
rovės Šerų už $350 
Brooklyne lietuvių 
centro.

Laisvės dalininkų
mo pasveikinimui aukojo: V. 
Jokobonis $5; P. Mickeliūnas 
,$3. Po $2: K. Danisevičius, S. 
M. Meison, A. Antonavičikas, 
K. Astrauskas, A. Ratelis, B. 
Matčinonis, J. Lotožas.

Po $1: J. Gabrėnas, E. Jociū- 
nas, B. Stankevičienė, V. Kras- 
nickas, Y. Rušinskas, M. Sven- 
kūnienė, M. Strižauskienė, K. 
Jenkeliūnienė, K. Sabutis, A. 
Buzienė, B. Kidulienė, J. Sven- 
kūnas. Stasys.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvos Pagalbos Teikimo meti
nis susirinkimas įvyks 18 d. sausio, 
8 v. v., 1218 Wallace St. Dalyvau
kite • skaitlingai. — Šmitienė, sekr.

(13-14)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 20 d., 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
— Sekr. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo metinis susirinki

mas įvyks 17 d. sausio, 8 -v. v., 
735 Fairmount Avė. Bus labai 
mus susirinkimas. — Šmitienė, 

k ‘ (13-14

įdo- 
sek.

HARTFORD, CONN-
ALDLD Moterų kliubo susirinki

mas įvyks 22 d. sąusio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės, visos 
kviečiamos dalyvauti. —V. K.

(13-14)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia vakarienę, 

sausio 20 d., Laisvės Choro salėje, 
,155 Hungerford St. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros orkestros. 
bradžia 3 vąl. dieną. Įžanga $1.50. 
’i’ai bus pirma tokia vakarienė Šiais 
metais. Kviečiame dalyvauti. — 
Kom. (13-14)

HĄKTFPRD.CONN.
Sausio 16 d., 8 vai. vak. po 155 

Hungerford7St., įvyks Ląisv^ Cho
ro repeticijos. Todėl, visi nariai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų narių, 
nes Choras apsiėmė dainuoti Lenin 
Memorial Mitinge, kuris įvyks 30 
d. sausio, Russian American Na
tional Centęr, 166 Village St., 8:15 
vai. vakaro. Taipgi choras ruošiasi 
prie nusifotografavimo naujų pa
veikslų, nes dabartiniai pąyeiĮcslai 
netinkami. —. Reporteris. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Atplaukė laivas iš Sovietų Sąjun

gos, laivo vardas “Vilnius.” Yra 
rengiama priimtuvės įguląi, sekma
dienį, sausio 20 d., 4 v. v., 735 Fair
mount Ave. Kurie žingeidaujate, 
prašome dalyvauti ,nes įpinėtamę 
parengime bus proga susipažinti su 
tolimais svečiais, — netankiai pasi
taiko lūkiu progų

MERGINOS
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS ŠVARUS DARBAS SU 
LINKSMOMIS DARBO

‘ SĄLYGOMIS 
puikiausi uždarbiai 

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

GARANTUOTAS MINIMUM
V AKACIJOS SU ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINES 
APDRAUDA

JULIUS DRITTEL 
PRACTICAL FROCKS, Inc.

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J. 

__________________ Gl* $

REIKIA MERGINŲ 
MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS
SOLAR GOLD LEAF CO.

216 ALABAMA AVE.
BROOKLYN.

------------------ :-------------------------------------- G!)

MERGINOS ir moterys 
reikalingos

UŽSIDIRBIMUI $32 I SAVAITĘ
KAIPO PRADINES

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stpties. 8th Avenue suhve.

COMMUNITY LAUNPRY
33-60 55th St. Woodside, Queens, L. į.

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Dafll.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78th SU.)
(13)..........  .... ■—■■X

, VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat..
(>2c j valandą.

Kreipkitės tarp 4 Ir 6 P .M.
INGE, 59 Pine St.. New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI
Prie kostumų koatų, nuolatinis darbas. 

Linksmos darbo sąlygos 
’ Apmokamos Šventas

Kreipkitės
MOREŲAND B. SORIA, INC.

940 BROAD STREET, 
NEWARK 2, N. J.

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie ignition 

ir carburation 
PaseŽėriniai karai

GEOąGg ECKEL 
832 BERGEN AVĖ.

JERSEY CITY 5, N. J.
TELEFONAS: BERGEN 3-4087

PHILADELPHIA, PA. <
Veikiančio Komiteto susirinkimu 

įvyks sausio 20 d., 3 vai. dieųą 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave 
Sykiu bus diskusųojama Central!' 
Namo klausimas, taipgi dalyv 
Laisvės gaspadorius P. Buknys 
paaiškins kąslink namo pirkimo. 
P. Fuodis, V. K. sekr. (13-14)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. nariams. Sausio 20 

d., įvyks kuopos susirinkimas, 2 vai. 
dieną. V. J. Stankaus barzdaskutyk- 
loj, ant Ferry St. Malonėkite bpti 
visi,- nes yra svarbių dalykų apkąl- 

"11344) ,Koto. 713-14 v bSti. — Sokr.
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NejvWknŽinios
Jonas Jakavonis Sugrį 

žo Iš Karo Tarnybos
sūnus

parvy- 
sausio

Jonas Yakavonis, 
Aleksandro Yakavonio, 
ko iš karinės tarnybos 
7-tą. Nors dar tik jaunuolis,
bet jau ilgą laiką ištarnavęs 
Pacifike. Sugrįžo garbingai 
paliuosuotas po ilgo, nekant
raus laukimo sugrįžti pas tė
vą, brolį Juozą ir sesutę. Su
grįžo sveikas. Puikiai atrodo.

Laimingo civilinio gyveni
mo, Johnnie!

Jono tėvas ir brolis Yaka- 
voniai (buvusieji bostoniečiai), 
dabartiniai populiaraus Litu- 
anica Restaurano kaunterma- 
nai, taipgi sesutė, labai links
mi Jono sugrįžimu. Jie pradė
jo šiuos metus daug linksmiau. 
Nors Johnnie dar nebuvo na- 
mies sulaukti Naujų Metų, ta
čiau jie žinojo, jog jisai jau 
radosi ant plačios Dėdės Ša
mo žemės, kur nors prie Paci- 
fiko, tik laukė progos keliauti 
pas juos.

Trys 14 metų mergaitės pra
sišalinusios iš namų Brookly- 
ne su $150 “turto” per visas.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

M ■

Pirmadienio pavakarį, Lais- 
, vės ofisan atvyko Stefania Ce- 

dronienė, brooklynietė. Ji pri
statė LPTK Centro krautuvėje 
drabužių ir taipgi dovanojo $5 
pinigais. Sakė, jog nubaudžia 
save už negalėjimą dalyvauti 
baliuje pereitą šeštadienį.

Kita žinoma veikėja, wood- 
havenietė, M. Jakštienė dova
nojo $2.

Širdingai ačiū už aukas. 
Laukiame nuo kitų gerų Lietu
vos žmonių rėmėjų daugiau 
aukų, nupirkimui reikalingų 
reikmenų Lietuvos žmonėms.

LPTK Fin. Sekr.

Esą

Nieko Sau “Klaidelė”
Mrs. Bernadette Valentine,

21 m., išbuvo mėnesį kalėji
me dėl to, kad kas. nors pada
rė klaidą, užmiršo pranešti, 
jog gruodžio 10-tą grand džiū-

• re atsisakė ją įkaitinti. Bet į 
^kalėjimą niekas nepranešė ją 
paliuosuoti. Kažin kaip ilgai 
dar būtų buvusi, jeigu ne jos
pačios advokatas, pareikala- mos nuvyksiančios jau šį pava- 
vęs išleisti. sarį.

LAISVES
BANKIETAS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
' Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

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

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 

PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI f

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

Mūsų Kultūrinis
Centras

Iš San Francisco, Calif., A. 
Schultz pardavė Lietuvių Na
mo bendrovės Šerų už $1,025. 
Tolimesnės kolonijos atydžiau 
moka sekti pažangiojo judėji
mo reikalus, negu artimesnės 
prie centrų. Antra kolonija, 
tai Waterbury, Conn., pasirū
pino namo reikalu. Ten išpirk
ta Namo šėrų 
apie tiek pat 
pirkti greitoje

Brooklynas, 
tūrinis Centras bus įsteigtas, 
šėrų išpirko virš $3,000. Iš 
daugelio kolonijų dar nieko 
konkretaus neaplaikėme Kul
tūrinio Centro reikalu.

Philadelphiečiai namo rei
kalu šaukia susirinkimą šį 
sekmadienį, sausio (Jan.) 20.

už $350 ir už 
pasižadėta nu- 
ateityje.
kur mūsų kul-

Prie Vieno Kambario 
Suvažiavo 200 

Veteranų
būt niekas kitas taipGal 

ryškiai neparodo desperatiš
kos veteranų padėties dėl sto
kos gyvenamų namų, kaip se
kamas nuotikis:

Laikraštyj New York Times 
pasirodė 4 eilučių skelbimas 
vieno kambario apartmento 6 
Bank St., su kičinetu ir rakan
dais, $42.50 rendos. Mrs. An
thony Makas buvo “laimingo
ji.” Ji pribuvo šešiom valan
dom anksčiau, negu 
buvo sakyta ateiti.

Iki skirto laiko 
virš 200 veteranų ir 
nų. čia pat įvyko susirinki-i 
mas ir demonstracija, reika
laujanti atidaryti lentomis už
kaltus namus. Tokių namų yra 
šimtai. Tūluose jų savininkai 
ponai negyvena per desėtkuš 
metų. Pagaliau, pirmiau buvę 
viens 
veteranai išsiskirstė draugais, 
susitarę vėl sueiti į susirinki
mą šeštadienį. Nusitarė eiti 
pas majorą O’Dwyer su spe- 
cialėmis veteranų problemo
mis.

skelbime

susirinko 
jų žmo-

kitam nepažįstami, šie

Karių Šeimos Užjūriuosna
Jungtinių Valstijų Armija 

planuojanti okupacinėms ar
mijoms Europoje leisti tarny
bos laiku pasiimti su savimi ir 
šeimynas, žmonas ir vaikus. 
Spėjama, kad pirmosios šei- 

Neabejojame, kad ten bus ge
ros pasekmės.

Namo ižde turime viršaus 
dešimtį tūkstančių grynų pi
nigų. Tai jau galėtume pabu- 
davoti namui fundamentą. Ta
čiau dar visai maža suma, kad 
galėtume spręsti, kokį namą 
galėsime pasistatyti. Todėl la
bai reikalinga Šerus pirkti tuo
jau, nes nuo Šerų išpardavimo 
priklauso visas namo reika
las.

Mūsų kultūrinio Centro rei
kalas bus plačiai diskusuoja- 
mas dienraščio Laisvės suva
žiavime sausio (Jan.) 27 d. 
Būkite suvažiavime, duokite 
sumanymų ir patarimų namo 
reikalu.

P. Buknys.

Rinkliava Pagalbai 
General Motors 

Streikierip
12Per tris dienas (10, 11 ir 

dd. sausio) New Yorke ėjo 
rinkliava pagalbai streikuo
jančių GM darbininkų šeimų. 
Manau, kad surinkta gana 
gęaži suma tam reikalui, nes 
New Yorko miesto gyventojai 
aukavo labai nuoširdžiai ir 
d u o s n i a i. Mūsų įstaigos 
(World Tourists, Inc.) darbi
ninkai taipgi gražiai prisidėjo 
prie to darbo, paaukodami va
landą pietų, ir išėjo į gatves 
su kenukais. šiuos žodžius ra
šančiai teko pastovėti valandą 
laiko ant 23-čios ir 5th Avę. 
Ten yra Chase National ban
kas, tai ir pasirinkau tą vietą. 
Maniau, ten žmonės “turtin
gi,” išėję iš banko tuoj ir mes 
man pinigų į dėžutę. Ir tiesa, 
per valandą mano-dėžutė pri
sipildė kupinai, bet ne nuo 
“bankierių,” bet nuo darbinin
kų, tokių kaip jūs ir aš.

štai senukas, gal 80 metų 
amžiaus, batų valytojas. Išsi
traukė 5 penus ir įmetė. Arba 
mergaitės, veikiausiai ofisų 
darbininkės, viena jų iškrapš
tė visus savo smulkučius ir su
metė. Sako: “Everything I 
have for the GM workers, 
they/deserve all we can give.” 
Arba-<<ėl, grupė negrų darbi
ninkų. Ir taip toliau, iki dė
žute prisipildė su kaupu. O 
“bankininkai” tai tik susirau
kė ir davė didelį ratą, išgirdę 
rinkėjos šauksmą “Help the 
General Motors Strikers!”

Kadangi mūsų. įstaiga siun
čia siuntinius į Sovietų Sąjun
gą (taipgi ir Lietuvą), tai bu
vo atlikusio nemažai kenuoto 
maisto. Tai mūsų darbininkai 
supirko savais pinigais tą 
maistą, sukeltus pinigus paau
kavo Russian War Relief, o 
maistą nunešė į unijos susirin
kimą ir atidavė General Mo
tors streikieriams. Tokiu būdu 
atliktas dvigubas naudingas 
darbas.

World Tourists, Inc. 
ninkai yra organizuoti 
cal 65, Wholesale and 
house Workers, CIO.

B. E. Senkevičienė.

darbi- 
į Lo- 

Ware-

IDS, 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- i 

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

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

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

Minėtų organizacijų valdybų nariai, jsitėmikite šį prane- 
šitna ir malonėkite atsilankyti j susirinkimą, r , J. Siurba.

Lietuviško Teatro Me 
gėjams Svarbu!

Brooklyho Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 20 dieną, 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

šis susirinkimas šaukiamas 
tikslu apkalbėti naujo, nese
niai iš Lietuvos gauto veikalo 
“Pergalė” (Nauja Vaga), sce- 
non paruošimo ir pastatymo 
reikalą. Taipgi bus aptariama 
daugiau veikalų šį sezoną sce- 
non pastatymo reikalas.

Be to, d r g. Jonas Juška turi 
paruošęs 
Aktorius 
Kaip Lošt 
ja paimta
Teatro vado Konstantino Sta- 
nislawskio kūrinio “An Actor 
Prepares.” Prelekciją lietuvių 
kalboje pasiruošė ir sutinka 
mums duoti mūsų režisorius J. 
Juška. Jei šį sekmadienį bus 
užtektinai laiko, tai galėsime 
po susirinkimo turėti prelekci
ją, o jei ne, tai bus nustatyta 
patogesnis tam laikas.

Kviečiami visi, kurie tik in
teresuojasi lietuvišku teatru 
ir vaidinimu — ne vien tik 
Liet. Liaudies Teatro nariai. 
(13-14) LLT Sekr., J. B.

prelekciją: “Kaip 
Turi Prisirengt ir 
Scenoje.” Prelekci- 
iš Maskvos Dailės

Prašalino iš Mokyklos 
Kurstančias Knygas
Negrui studentui ir visuome

niškai įstaigai paskelbus pro
testą prieš vartojimą Morris 
High School klasėse, Bronxe, 
knygos The Yearling, mokyk
los vedėjas Arthur Klein pra
nešė, kad knygą tuojau praša
linama. Taipgi prašalinama 
The Turmoil.
~The Yearling,* kaip nurodė 

mokyklos viršenybei National 
Equal Rights League advoka
tas, žemina negrus.

Negrus žeminančios knygos 
padeda išnaudotojams skleisti 
mintį, būk negrąi, o ypatingai 
pietinių valstijų negrai vistiek 
“ne tokie” žmonės, kaip kiti. 
O jeigu ne tokie, žinoma, ga
li su ramia sąžine skriausti. Gi 
baltiems darbo žmonėms tuo
mi skiepijama mintis, būk ne
tinka su jais vienytis .

Komunistai Veteranai 
Reikalauja Balso 
Savo Reikaluose

New Yorko Valstijos Komu
nistų Partijos Veteranų Komi
sija pasiuntė reikalavimą at
stovybės — leisti atsiųsti savo 
stovus liūdyti Senato Komi
sijai, dabar tyrinėjančiai, dėl 
ko užkliuvo atsitarnavusių ka
riškių- paliuosavimas iš kari
nės tarnybos.

Laiške Senato Komitetui ko
munistai veteranai, per savo 
komisijos direktorių Irving 
Goff, sako, jog komunistai ve
teranai turi vertingų parody
mų, svarbių visiems Amerikos 
žmonės žinoti demobilizaci
jos klausimu.

Irving Goff, Komunistų Ve
teranų Komisijos vadas, kariš
koje tarnyboje buvo Office of 
Strategic Service kapitonu.

Politines Veiklos Komi
tetas Pasiruošia 
Streikam Remti

Nepaprastame Nacionalio Pi
liečių Politinės Veiklos Komi
teto posėdyje pereitą šeštadie
nį, New Yorke, dalyvavo at
stovai virš 150 darbo, pilieti
nių, religinių, socialių ir pro
fesinių organizacijų ir grupių, 
įskaitant aktorių organizaci
jas.

Susirinkimas buvo sušauk
tas nustatyti, kokią rolę komi
tetas ims šiuose darbininkų 
streikuose. New York o miesto 
CIO sekretorius Saul Mills at
stovams pranešė, jog už kele- 
tos dienų mieste ir artimose 
apylinkėse apie 200,000 dar
bininkų rasis streikuose, jeigu 
plieno išdirbėjai, elektriškų 
reikmenų gamintojai ir sker
dyklų darbininkai išeis strei
kam

Mills atsišaukė į organiza
cijų atstovus remti streikus fi
nansiniai ir liaudies pikieto li
nijomis. Susiedijų. parama 
streikieriams turi begalinės 
svarbos, sakė Mills. Parodo, 
jog žmonės supranta, kad dar
bininkai streikuoja apsaugoti 
visos šalies galią pirktis to, 
kas reikalinga.

Kaipo pavyzdžius susiedijų 
kooperacijos, jis nurodė į 
Bloomfield, N. J., taipgi Stam
ford, Conn. Bloomfielde, sakė 
jis, visos vietos organizacijos 
ir parapijos organizuoja visa
pusišką paramą streikieriams 
teikti taip greit, kaip tik jie 
išeis streikam

Mitinge taipgi kalbėjo Stam- 
fordo majoras Charles Moore. 
Jis sakė, jog jo mieste su
stabdymas viso j u d ė j i m o 
turėjo įvykti dėl to, kad Yale 
and Towne firma atsisakė pa
siduoti arbitracijai. Firma, sa
kė jis, tuomi nori “industrijos 
santykius pasukti 20 iki 25 
metų atgal.”

MIRĖ
Marijona Andruškevičienė, 

65 m. amžiaus, gyveno 101 
Meserole St., Brooklyne, mi
rė namuose, sausio 12 d. Kū
nas buvo pašarvotas grabo- 
riaus S. Aromiskio koplyčioje^ 
423 Metropolitan Avė. Laido
tuvės įvyko sausio 15 d., šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Veronicą Višniauskie- 
nę, 4 anūkus ir vieną proanū- 
ką.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi graborius S. Aromiskis.

Gregory Puzonas, 60 m. 
amžiaus. Gyveno 375A—19th 
Street, Brooklyne. Mirė sausio 
12 d. Kūnas pašarvotas, grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave. Laidotuvės įvy
ksta sausio 16 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Michael Lovenskus, 76 m. 
amžiaus, gyveno 183 York St., i 
Brooklyne, mirė Kings Coun
ty ligoninėje, sausio 14 d. Kū
nas pašarvotas graboriaus J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
sausio 17 d., Kalvarijos kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me du sūnus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Francesco Vella, 62 m., 188 
Sullivan St., New Yorke, kal
tintas pašovime Salvator Car- 
ciarono, 61 m., už erzinimą 
lošiant kortomis.

DANTŲ (GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Valandos: |
\ < 1— 8 vakare 
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Barry Fitzgerald, Don de Fore, Betty Hutton ir Bill 
Goodwin scenoje iš muzikališkos komedijos filmoje 
“Stork Club,” dabar rodomoj Paramount Teatre prie 
Times Square.

Sportas su Naudą 
Streikieriams

Basketbolės sporto mėgė
jams verta įsitėmyti, jog šio 
sekmadienio vakarą galite pa
matyti rungtynes tarp dviejų 
profesionališkų tymų ir tuo
mi paremti General Motors 
streikierius.

žaismė įvyks sausio 20-tos 
vakaro 8 vai., St. Nichojas 
Arena, W. 66th ir Broadway, 
New Yorke, žais vietiniai uni- 
jistų tymai — Kailiasiuviai 
prieš UE Lokalo 430-to.

Įžanga nuo $1.20 iki $2.40. 
Pelnas perduodamas CIO 
Streikams Remti Komitetui. 
Rengia Daily Worker Sporto 
Departmentas.

Susivedė
Sausio 12-tą Nusivedė brook- 

lynietė Johanna Marčiukienė 
su Vladu Danielevičiu iš New- 
arko. šeimyniško pobūdžio po- 
kiliukas įvyko josios gyvenimo 
vietoj, 474 Lorimer St., Brook- 
lyne. čia naujavedžiai ir ap
sigyveno.

Draugė Danielevičienė yra 
ilgametė dienraščio Laisvės 
skaitytoja, narė Liet. Literat. 
Draugijos ir LDS pirmose 
kuopose, taipgi Moterų Ap
švietos Kliubo. Visuomet pa
gal geriausią išgalę toms or
ganizacijoms darbuojasi. Nau- 
javedis taipgi atrodo draugiš
kas mūsų organizacijoms ir 
įstaigoms. Trumpu jo čionai su 
mumis artimesnės pažinties 
laikotarpiu jau ne kartą pa
buvojome sykiu svarbesniuose 
susirinkimuose ir pramogose..

Linkime naujavedžiams lai
mės poriniame gyvenime.

D-ė.

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

*55? RESTAURANT
ŠTANLEYSRUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACfJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreon 4-9612 t

Darbininkų Pašalpinė 
Gavo 11,000 Narių

Savo paskiausiame vajuje, 
IWO, darbininkų pašalpinė, 
gavo 11 tūkstančių naujų na
rių, kaip praneša Max Be- 
dacht, generalis sekretorius, 
New Yorke. Viso organizacija 
jau turi 181,118 narių.

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubo 

metinis susirinkimas įvyks sau
sio 17-tos vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bizniavas namas su 

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

< CHARLES
2^3 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas , 
306 UNION AVĘNUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST. •

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 d p M 
Trečiadieniais > r o p* M 
Penktadieniais 7

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770




