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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL
jo valstybes.

Taip spėja New Yorko dien
raščio Herald Tribune kores
pondentas Londone John Cha
bot Smith.

Nėra lengva pasakyti, ka
da Molotovas tai padarys, da
bartinėj JTO sesijoje ar vė
liau, bet kad taip bus, neten
ka abejoti.

Jeigu i Jungtinių Tautų or
ganizaciją įeina mažytės, sa
kysime, Centralinės Amerikos 
valstybėlės, kurios nei piršto 
nepajudino fašistinėms valsty
bėms sumušti, tai, kodėl gi ten 
neįtraukti Tarybų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, kurios daug 
prisidėjo prie Vokietijos su
mušimo ir pačios dėl to skau
džiai nukentėjo?!

Tikėkime, kad netoli to
ji diena, kai Tarybų Lietuvos 
Respublika oficialiai dalyvaus 
Jungtinių Tautų seimuose su 
lygiu, pilnateisiu balsu.

LDS organas “Tiesa” (š. m. 
sausio 15 d.) cagina visus Su
sivienijimo narius dalyvauti 
vasario mėnesį savo kuopų su
sirinkimuose. Juose bus nomi
nuoti Centro Valdyboj nariai 
sekamiems dvejiems metams.

Pagrečiui LDS nariai priva
lo svarstyti savo konstitucijai 
pataisymus.

“Naujos konstitucijos patai
symai,” rašo “Tiesa,” “turi 
būti Centran prisiųsti 60 die
nų prieš Seimą, t.y., ne vėliau 
balandžio 10 d.”

LDS Seimas įvyks š. m. bir
želio 10 d., Bostone.

Reikia pagyvinti Jubilieji
nis Vajus naujiems nariams 
Įrašyti. . ------—

Visa tai deda ant LDS na
rių pareigą skaitlingai daly
vauti savo kuopų mitinguose 
vasario mėnesį.

Tenka pridurti dar ir tai, 
kad šiuo metu specialis dėme- 
sis kreipiamas jaunimui įrašyti 
į LDS.

Neatsargus automobiliais 
važiavimas Amerikai kas me- 
tatai lėšuoja tūkstančius žmo
nių gyvybių, štai nelemtas pa

-vyzdys Newarke: 19-kos me
tų amžiaus vaikinas, nemokė
damas automobilį vairuoti, ne
turėdamas tam nei valdiško 
leidimo, pasileido tėvo auto- 
mobiliumi ir tėškė į automo
bilį, kuoriuo važiavo Skeistai- 
čių šeima!

Pasekmės jau žinomos. . . 
Argi nėra būdų ir priemonių 
tam visam keliui pastoti ?!

Buffalo mieste leidžiamas 
lenkų dienraštis Dziennik Dla 
Wszystkich atsiklausė Jungti
nių Valstijų ir Kanados lenkų, 
kuris lenkas, jų nuomone, pra
eitais metais buvo žymiausias 
— “outstanding Pole of the 
year/* kaip sako anglai?

64 nuoš. visų dalyvavusių 
baisavimuose pasisakė, jog to
kiu lenku buvo Stanislovas Mi- 
kolajczikas, buvęs londoniškės 
valdžios premjeras, o vėliau 
įstojęs į Varšuvos liaudies val
džią !

Aršus Varšavos valdžios 
priešas, kongresmanas O*- 
Konskis, lietuviškų kryžiokų 
nūmylėtinis, tegavo tik 10 bal
sų, o reakcininkas lenkas ge
nerolas Vladislovas Anders’as, 
tegavo tik 3 nuoš. balsų.

Sudėjus viską į krūvą, vis- 
vien Amerikos lenkai padarė 
didelį žingsnį pirmyn. Jiems 
tas lenkas pašlovintas ir žy
mus, kuris stoja už lenkų tau
tos vienybę, kuris dirba de
mokratinei Lenkijai.

Išgirdę šią žinią, ne vienas 
lietuviškų kryžiokų griebsis už 
galvos.

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė lai
kraščių atstovams, kad Am
erika reikalaus pavest vien 
tiktai jos globai tokias at
imtas iš japonų salas, ku
rias Amerikos valdžia lai
kys r e i k a 1 i n g omis savo 
saugumui. Kitos atimtos iš 
priešų salos Pacifiko Van
denyne galės būti Jungtinių 
Tautų bendrai globojamos, 
sakė Trumanas.

Senato komiteto pirmi
ninkas laivyno reikalais, 
demokratas senatorius H. 
F; Byrd pareiškė, jog tik
tai Jungtinių Valstijų glo
boje turi būti laikomos vi
sos salos, kurias ameriko
nai atėmė iš japonų.

Queens, N. Y. — Pagedęs 
šuva apkramtė du vaikus ir 
du suaugusius.

bia, jog tvirčiausia Vengrijos 
parlamente partija — smul-
kiųjų savininkų partija — pa
sisakė už skelbimą Vengrijos 
respubliką. Tik katalikų dva- 
siškija ir jai artimieji nori 
matyti Vengrijoje monarchi
ją.žinių agentūra ONA skel-

FORDAS SIŪLO DARBI
NINKAMS 17 IR PUSE 
CENTU PRIEDO, BET...

Detroit. — Fordas siūlosi 
pridėt savo a u t o m o b ilių 
darbininkams po 17 centų 
ir pusę valandai, bet reika
lauja iš CIO unijos užtik
rinimo, kad ji sulaikys va
dinamus neteisėtus streikus 
ir kad bus stropiai baudžia
mi tokių streikų dalyviai. 
Unija reikalauja bent 19 ir 
pusės cento priedo valan
dai, tai būtų 16 nuošimčių. 
Fordo fabriku ose dirba 
100,000 žmonių.

Iranas Atsišaukia į 
Jungi. Tautų Tarybą 

Prieš Sovietus
London, saus. 16. — Ira

no (Persijos) valdžia nuta
rė tuojau atsišaukt į Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
rybą prieš Sovietų Sąjun
gą. Iranas kaltina Sovietus, 
kad girdi, su jų pagalba su
kilėliai iraniškame Azer
baidžane įsteigė vietinę sa
vo valdžią.

(Sovietų vyriausybė jau 
ne kartą užginčijo tą prie
kaištą. Sovietai sakė, jog 
patys Azerbaidžano, šiauri
nės Irano provincijos, gy
ventojai įvykdė sukilimą ir 
įkūrė tautinę savivaldybę. 
Savivaldybės vadai pareiš
kė, kad Azerbaidžanas ir 
toliau pasilieka Irano vals
tybės rėmuose. Tos provin
cijos gyventojai yra skir
tingos tautybės, negu ira
niečiai - persai, ir turi savo 
atskirą kalbą.)
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Protestuodami pasiūlymą atidėti jų demobilizaciją, ši 20,000 minia kariškių de
monstruoja Maniloj netoli Įeit, gen W. D. Styer stovyklos. Jie nori sužinoti, del ko 
jų tenai buvimas užtęsiama. Jie nubaubė jiems padarytą pastabą, kad jie esą 
armijoje, ne pikiete.

SOVIETAI RAGINA 
PRIIMT UNIJAS Į 
JUNGT. TAUTAS

Amerika Turi Globot 
Svarbiausias Sau Ja

ponų Salas,-Truman

London.— Sovietų Sąjun
gos delegatai Jungtinių 
Tautų visuotiname susirin
kime stipriai remia Pasau
linės Darbo Unijų Sąjungos 
prašymą — priimt tos or
ganizacijos atstovą su bal
savimo teise į Jungt. Tau
tų ekonominę ir socialę ta
rybą. Sovietų delegatai taip 
pat ragina priimt Pasauli
nės Unijų Sąjungos delega
tą su patariamuoju balsu į 
visuotiną Jungt. Tautų su
sirinkimą.

Giliną Tautininkai vis 
Puola Komunistus

Chungking, saus. 16. — 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkai puola komunis
tus šiaurinėje šalies dalyje, 
laužydami paliaubas, kaip 
sako komunistų vadai. Tau
tininkų atstovas gen. Chang 
Chun taip pat pripažino, 
jog kartojasi mūšiai šiauri
nėje Chinijoje.

ORAS.—Bus netaip šalta 
ir snigsią.

KARŽYGES MELNIKAITES TĖVAS
Rašo M. Ragažius

Zarasų. miesto pakrašty
je, ežero ’ pakrantėje stovi 
geltonas vieno aukšto na
mas, o arti jox kalvė, kur 
kūjų stuksėjimas, girdėt iš
tisą dieną.

Prie ilgų stalų tame na
me dirba jaunuoliai netoli 
20 metų amžiaus, čia jie 
mielu noru dirba. Jie žino, 
kad jų darbvedžiui patinka 
jauni žmonės, o jie gerbia 
jį, nes jis yra ne tik geras 
darbvedis, bet puikiausias 
darbininkas ir taip pat kan
trus mokytojas.

Kalvės' darbvedis Melni
kas yra 55 metų amžiaus, 
užauginęs keturis vaikus. 
Jis atrodo dar jaunas, tik 
akys apsilpusios ir jis ne
šioja akinius. Smagios akys, 
kad ir už stiklų, atrodo jau
nos. Kartais, tačiau, jos nu
liūsta ir akinius aptraukia

Indonezy Vadas Atsišaukė j 
Jungt. Tautas prieš Angli- 

jos-Holandijos Atakas
Batavia, Java. — Indo- 

nezų Respublikos premje
ras Sutan Sjahrir atsišau
kė į Jungtinių Tautų susi
rinkimą Londone; prašo 
padėt užbaigt anglų ir ho- 
landų karą prieš Indonezi
jos žmones. Jis sako, tik su 
Jungt. Tautų pagalba tega
lima įvykdyt ten taiką.

KASYKLOS SPROGIME 
ŽUVO BENT 13 

ANGLIAKASIU
Welch, W. Va. saus. 16.— 

Bent trylika mainierių ta
po užmušta ir aštuoniolika 
sužeista per eksploziją 
New River and Pocahontas 
angliakasy kloję. D a u g iau 
kaip 265 kiti išsigelbėjo. Jie 
per urvą orui iššliaužė vir
šun.

Sprogimas suardė keltu
vą- (eleveiterį). Dauguma 
angliakasių dirbo, už poros 
mylių nuo keltuvo,. Jie ant 
greitųjų užtvėrė kasyklos 
tunelį ir tuo būdu sulaikė 
gaisrą nuo kitų mainierių.

ašarų rasa. Ir Melnikas 
nesigėdi ašarų. Tos ašaros 
yra dėl mylimosios jo duk
ters, kritusios kovoje prieš 
vokiečius.

Marytės Melnikaitės mir
tis padarė šventais atsimi
nimus apie ją ne tik tėvui 
ir jos šeimai'; tie atsimini
mai šventi visiems lietu
viams — ir visiems Tarybų 
Sąjungos žmonėms.

Marytė Melnikąitė, ku
riai buvo suteiktas Tarybų 
Sąjungos Herojaus titulas, 
gyvena savo tautos apsaky
muose ir poetų dainose. 
Lietuvis žino daug moteriš
kų savo tautos karžygių, 
kurioms tėvynė buvo už 
viską brangesnė. Jų sąrašas 
prasideda su legendarine 
Gražina ir baigiasi su Ma
ryte.

“Jie primena man Mary
tę,” sako Melnikas apie sa

SAKO, GREITAI IR KI
TOS ŠALYS TURES 

ATOM-BOMBAS
London. — Daugelis dele

gatų visuotiname Jungtinių 
Tautų susirinkime pageida
vo, kad greitai būtų suda
ryta komisija atominei jė
gai kontroliuoti. Australi
jos laivyno miųisteris Ma
kin sakė, Tbūtų galima pa
naudot atomines bombas 
užpuolikams bei taikos ar
dytojams suvaldyti. Holan- 
dijos delegatas ir premje
ras • Schermerhorn įspėjo, 
kadį mažai telikę laiko pa
saulinei taikai suorgani
zuoti; esą, dabar atominės 
slaptybės yra žinomos tik
tai keletui valstybių, bet 
“neužilgo jau • daugelis ša
lių, net mažosios šalys, pa
sigamins tokias pat arba 
dar pavojingesnes atomines 
bombas.”

KONGRESO NARIŲ 
PALINKIMAI

Washington. — Kongreso 
atstovai ir senatoriai atidė
lioja reikalavimus grąžint 
daugumą vet. iš užjūrių; 
jie linkę greičiau svarstyt 
sumanymus prieš streikus 
ir unijas.

vo mokinius: “Štai kodėl 
man taip smagu' dirbti su 
jais.” .

“Mes esame Melniko mo
kiniai,” pareiškia jie su pa
sididžiavimu, jeigu kas už
klausia jų, kodėl jie taip 
gerai dirba. “Ir kitas daly
kas— mes priklausome Ma
rytės kartai,” priduria jie: 
“Visi mes norime būti to
kie, kaip ji.”

Kuomet Lietuvos žmonės 
įsteigė Tarybų valdžią, tai 
Melniko’mokiniai bųVo tik 
vaikai. Tačiau jie vadina 
save “tarybine karta”, nes 
pereinamajame laikotarpy
je iš vaikystės į brendimo 
amžių jie buvo jau Tarybų 
piliečiai. Marytė yra jiem 
pavyzdys, koks turėtų būti 
tarybinis pilietis. Ir Mary
tės tėvas, auklėja juos to
kioj dvasioj, kokioj išauklė
jo herojišką savo dukterį.

TŪKSTANČIAI STREIKIE- 
RIŲ IŠĖJO Į PIKIETUS 
PRIEŠ SKERDYKLAS

16.—Tuoj 
antradie- 
prasidėjo 

Skerdyklų

Chicago, saus, 
po vidunakčio iš 
nio į trečiadienį 
visuotinas CIO 
Darbininkų Unijos streikas 
ištisoje šalyje. Kartu su 
328,000 CIO darbininkų su
streikavo ir 135,000 Darbo 
Federacijos Amalgamated 
Mėsos Pjaustytojų Unijos 
narių, tarpe jų ir mėsos iš- 
vežiotojai į krautuves.

T r e č i a d ienio rytą jau 
tūkstančiai darbininkų pi-

Prezidentas Šaukia 
Sustabdyt Streiką 
Prieš Skerdyklas
Washington, saus. 16. — 

Prasidėjus skerdyklų dar
bininkų streikui, preziden
tas Trumanas trečiadienio 
rytą atsišaukė į darbinin
kus, kad jie grįžtų dirbti; 
jis sakė, mėsos pramones 
sustabdymas skaudžiai atsi
lieptų visiems a m e r i k i e- 
čiams.

Darbo Federacijos Mėsos 
Pjaustytojų (ir išvežiotojų) 
Unijos vadovybe tuoj po 
Trumano atsišaukimo pa
kvietė CIO Skerdyklų Dar
bininkų Uniją išklausyt 
prezidento ir s u s t a b d yt 
streiką.

Ši Federacijos unija buvo 
paskelbus streiką sykiu su 
CIO unija. Dabar praneša
ma, šiuos žodžius berašant, 
kad Federacijos mėsos dar
bininkų unija atšauks savo 
streiką, jeigu CIO ir toliau 
streikuotų.

Trumanas Kaltina Kon
gresą, kad Dar Neišlei
do įstato prieš Streikus

Washington. — Pasikal
bėjime su reporteriais prez. 
Trumanas kaltino kongre
są, kad dar neišleido jo su
manymo — tyrinėti faktus 
ir šaldyti gręsiančius strei
kus bent per 30 dienų. Pre
zidentas/sakė, jei kongresas 
būtų išleidęs tokį įstatymą, 
tai jau būtų sutaikytas CIO 
Automobilių D a r b i n inkų 
Unijos streikas prieš Gene
ral Motors.

Trumanas taip pat geida
vo, kad senatas priimtų 
Hobbso sumanymą, kuris 
siūlo panaudot prieš darbo 
unijas įstatymą, kuris se
niau išleistas prieš raketie- 
rius.

Graikų Fašistai Užmušė Ko
munistą; Dėl to Kito Streiką’

užmušė vieną

Athenai. — Graikijos sos
tinės Athenų priemiestyje 
Naujojoj Jonijoj ’susikirto 
dešinieji bei fašistiniai ele
mentai su demokratiniais 
žmonėmis, 
komunistą darbininką ir 
sužeidė kitą. . Dėl to sustrei
kavo Athenų laivakroviai ir 
audyklų darbininkai. 

kietavo užstreiknotas Ar
mour, Swift, Wilson ir Cu
dahy skerdyklas.

Darbininkai iš pradžios 
reikalavo pridėti po 25 cen
tus algos valandai. Paskui 
unija padarė tokią nuolai
dą: Tegu kompanijos tuo
jau prideda po 17 ir pusę 
cento valandai, o dėl lieka
mų 7 ir pusės cento bus to
liau vedamos derybos. Di
džiųjų skerdyklų savininkai 
atmetė šį pasiūlymą.

Washingtono valdžios at
stovai žadėjo leist kompani
joms pakelti mėsos kainą, 
jeigu jos susitars su darbi
ninkais dėl algų priedų. 
Kompanijos atmetė valdžios 
pasiūlymą.

11 mažesniųjų skerdyklų 
pridėjo po 15 centų valandi
nės algos d a r b i n inkams 
tuojaus, ir unija sutiko de
rėtis dėlei liekamų 10 cen
tų.

Skaičiuojama, jog pirmo
sios streiko savaitės pabai
goj jau pritrūktų gyvento
jams mėsos, o antrojoj 
streiko savaitėj, girdi, gali
ma būtų gauti tik apie pu
sę reikalingos mėsos.

Pranešama, kad ligom? 
nėms, kariuomenei ir ki
toms įstaigoms aprūpinti 
esą paliekama apie 12,000 
darbininkų s k e r d y k 1 ose 
dirbti.

Jankiai su 45-40 punk
tą Bus Sugrąžinti

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal
va generolas Eisenhower 
pareiškė, jog iki gegužės 1 
d. bus sugrąžinti iš užjūrių 
kareiviai su 45 tarnybos 
punktais, o iki liepos 1 i 
bus paleisti iš kariuomenės 
užjūriuose t u r i n t i e ji 40 
punktų.

Norįs Pasitraukti Irano 
Premjeras Hakimi

Teheran. — Irano prem
jeras Ibrahim Hakimi sakė 
seimui, kad esą abejotina, 
ar Sovietai ir. Anglija iš
trauks savo kariuomenę iš 
Irano iki kovo 2 d., kaip bu
vo susitarta. Hakimi išsita
rė, kad jis norėtų pasi
traukt iš valdžios todėl, 
kad nevyksta užsieninė jo 
politika.

Višinskis Atlėkė į Jungtinių 
Tautą Susirinkimą Londone

London, saus. 16.—Asso
ciated Press praneša, jog iš 
Maskvos atskrido Andrius 
Višinskis, Sovietų delegatų 
galva visuotiname Jungti
nių Tautų susirinkime. Vi
šinskis yra Sovietų užsienio 
reikalų komisaro pavaduo
tojas. 

-
Welch, W. Va.—Naujau

sia žinia sako, per sprogi
mą New River kasykloj žu
vo 14 mainierių.
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Indonezai Griežčiau Kovos
Jau keli mėnesiai, kaip britai ir holan

dai veda žiaurų karą prieš Indonezijos 
žmones. Anglijos armija kanuolių ugni
mi sulygina su žeme miestelius ir kai
mus. Britanijos karo laivai daužo mies
tus, sodžius iš kanuolių. Jų lėktuvai bom
barduoja miestus ir vis dar rengiasi im
tis griežtesnių priemonių, jeigu indone
zai nepasiduos.

Indonezija yra milžiniška šalis, su apie 
75,000,000 gyventojų, tai daug daugiau 
gyventojų, negu Anglijos ir Holandijos 
gyventojus sudėjus į daiktą.

Britų ir holandų žiaurumas atvedė 
prie to, kad indonezų vadas Sutono įteikė 
britams reikalavimą, kad jie nustotų de
ginę Indonezijos miestus ir žudę žmones, 
kad britai ir holandai tuojau išsikraus
tytų iš Indonezijos, kitaip indonezai im
sis griežtų priemonių prieš britų ir ho
landų moteris ir vaikus, kurie yra patekę 
j indonezų rankas.

Britai rėkia, kad indonezai yra “bar
barai/" kad jie “grūmoja žudyti moteris 
ir vaikus”, bet kas pirma pradėjo žudyti 
moteris ir vaikus, ar ne britai? Kas ką 
užpuolė, ar Indonezija ar Jie Indopęzi ją?

Ponai britai tą žino. Bet, kada jie de
gina miestus, naikina kaimus, žudo ten 
visus žmones, tai jiems tas tik “tvarka,” 
bet kada šalies gyventojai grūmoja im- 

tokių pat priemonių, tai Britai im
perialistai šaukia apie “žiaurumą.”

Mūsų supratimu, indonezų reikalavi
mai yra teisingi. Lai britai ir holandai 
palieka tuos žmones ramybėj, lai per
duoda jų ‘klausimą Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Globojimo Komitetui ir ten 
karas pasibaigs.

faktą, kad generolą Denikiną pasitiko 
žydas korespondentas ir klausia “Kaip 
pono Sedych nešustingo pirštai garbinant 
tą žmogų, kurio armija darė prieš žydus 
pogromus?” Faktas’ ir tas, kad Novoje 
Russkoje Siovo leidėjas yra žydų tautos 
žmogus Mr. V. I. šiškin, vyriausias re
daktorius taipgi tos tautos žmogus—M. 
E. Veinbaum. ,

Kodėl Novoje Russkoje Siovo leidėjai, 
redaktoriai ir korespondentai susiben
dravo su generolu Denikinu? Todėl, kad 
generolo Denikino ‘‘politinės pažvalgos 
nepasįkeitė..' jis buvo ir yra anti-sovie- 
tinis.” Gi leidėjai ir redaktoriai Novoje 
Rušskoje Siovo taip pat yra anti-sovie- 
tiniai. ;

Reakcinės pažvalgos visus juos apvie- 
nija ir suriša. Kaip matome, žydai anti- 
sovietiniai( elementai susiriša su tais, ku
rie yra atsakomingi už pogromus prieš 
žydų tautą.

Lietuvių tarpe tarybinės Lietuvos 
priešai — reakcininkai susijungia su 
lenkais reakcininkais Randarčikais ir 
O’Konskiais ir Vilniaus išsižada Lenki
jos naudai. Šis ryšys tarpe generolo De
nikino ir Novoje Russkoje Siovo dar 
kartą parodo, kaip paikos tos pasakos 
klerikalų, tautininkų ir smetonininkų, 
būk žydų tautos žmonės visada stoja už 
tarybinę tvarką. Štai, kaip visokių tautų 
reakcininkai jungiasi vieni su kitais.

omios SLA Nomina 
cij u Pasekmes
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Pavenčių Cukraus
Fabriko Statyboje

TAUTININKAI' NUSTUNf- piai veiks laike rinkimų, jie 
TI TREČION VIETON JR gali '..netgi pralenkti kaiku- 

TEN PRASTAI 'RASI- rių tarybininkų kandidatus.

Generolas Denikinas Amerikoj
Į New Yorko miestą slaptai nuo spau

dos korespondentų atvyko rusų balta
gvardietis generolas Anton Denikinas. 
Jis atplaukė anglų didžiuliu laivu “Queen 
Elizabeth” su pagalba Britanijos karo 
departmento ir socialistų valdžios.

Generolas Denikinas atvyko į New4 
Yorką slaptai. Taip buvo pasirūpinta, 
kad nei anglų, nei žydų galingos spau
dos korespondentai negalėjo apie jo at
vykimą sužinoti. Jį pasitiko tik reakcinio 
rusų kalboj dienraščio “Novoje Russko- 
je Siovo” korespondentas — žmogus žy
dų tautos, bet besivadinąs rusišku vardu 
Andrei Sedych.

Žydų tautos žurnalas “Morgen”, pa
tyręs tą dalyką davė ilgą straipsnį, kurį 

’persispausdino Russkyj Golos ir atžymi 
sekamus faktus:

Generolo Denikino armija budeliškai 
žudė komunistus ir visus, kas tik prie
šinosi jo kontrrevoliucionierių armijai. 
Jo armija suruošė didelius žydų pogro
mus Kijeve, Charkove, Ekaterinoslave, 
Smeloj, čekrasuose, Fastove ir kitur— 
viso 213 pogromų. Jie žudė vyrus, mo
teris ir vaikus tūkstančiais! Jo propa
gandos skyrius ir spauda vedė tokią 
bjaurią propagandą prieš žydus ir ko* 
munistus, kaip ir pereito karo laiku na
cių spauda. -' 1

Kada Raudonoji Armija supliekė 
kontr-revoliucijos armijas, jų tarpe ir 
generolo Denikino armiją, tai jis persi
kėlė į Franci ją ir ten gyveno besiruo
šiant karui prieš Taiybų Sąjungą. De
nikinas ten buvo ir Hitlerio viešpatavi
mo-laiku. Į klausimą: Kodėl paliko 
■Franciją ir atvyko į Ameriką, jis tarpe 
kitko sakė: “Francijoj pasidarė trošku,” 
būk ten nėra dabar laisvės, būk viską 
“Sovietai kontroliuoja.” Matote, kol Hit
leris ten viešpatavo, tai jam buvo ir “ne
troško” ir “užtektinai” laisvės!.

Žydų žurnalas Morgen iškelia' tą

UNO Posėdžiauja
Londone eina posėdžiai United Na

tions Organization (Jungtinių Tautų Or
ganizacijos) atstovų taikai palaikyti. 
Dabar prie šios organizacijos priklauso 
51 šalis ir šalelė.

Vyriausia organizacijos įstaiga yra— 
Saugumo Komitetas, kurio penki nariai 
—Jungtinės Valstijos, Britanija, Sovie
tų Sąjunga, Franci j a ir Chinija yra pa
stovūs nariai, o metams laiko išrinkta 
atstovai nuo Egipto, Meksikos ir Holan
dijos, dviems metams — Australijos, 
Brazilijos ir Lenkijos.

Sudaryti ir kiti komitetai. Pradžioj 
įdauba# ‘eįną^^ddoši,; 'feartaJ Sklandžiai." Ir 
jeigu bus susitarimas tarpe Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Britanijos, 
tai visi klausimai bus nesunkiai išrišti.

Aišku, kad tokios milžiniškos valsty
bės, kaip Jungtinės Valstijos ir Spvietų 
Sąjunga, turi suteikti vadovybę kitoms 
šalims viso pasaulio gerovei. Blogumas 
yra tame, kad organizacijos Taryboj, 
visos šAlys skaitomos lygiomis. Ir ką gi 
prie pasaulio taikos palaikymo gali pri
sidėti tokios mažytės ar bespėkės, kaip 
Costa Rica, Cuba, Dominican Respubli
ka, Ecuadoras, El Salvadoras, Guatema
la, Haiti, Honduras, Irakas, Lebanonas, 
Libija, Luksenburgas, Saudi Arabija ir 
Syrija? Juk tai šalys, kurios arba labai 
mažos arba neturi užtektinai nei žmo
nių, nei industrijos, nei karinės atspa
ros! Bet jas tūlos imperialistinės valsty
bės naudoja, kaipo savo įrankius prieš 
Tarybų Sąjungą ir tas kenkia taikos or
ganizacijos darbams.

Tas Pagelbės Taikos Reikalams
Amerikos kareivių demonstracijos už- 

sienyj, reikalavimas vežti juos namo, 
daug pagelbės taikos reikalams. Viena, 
tas “biskį” atšaldys pačių Amerikos im
perialistų apetitus, kurie žiūrėjo į ka
reivius, kaipo į paklusnią masę—nega
linčią mąstyti, protauti, o tik privalan
čią pildyti komandą.

Kita, tas paveiks ir į reakcininkus už
sieny j. Visiems yra aišku, kad genero
las Chiang Kai-shekas neturi jokios vil
ties vien su savo šalies reakcinihkų pa* 
galba užkarti Chinijos liaudžiai savo 

. diktatūrą. Jis dėjo viltį ant Amerikos 
ginklų, armijos, marinų, karo laivyno ir 
orlaivyno. . ,

Bet gi kareivių demonstracijos Filipi
nuose, Korėjoj, Japonijoj ir pagaliau 
pačioj Chinijoj — Shanghajaus mieste;— 
parodė, kad jis negali tiek tikėtis Ame
rikos pagalbos, kaip pirma manė. Todėl 
jis pasidarė sukalbamesnis. Todėl pada
rytas tarpe jo ir Chinijos liaudies vy
riausybės susitarimas pertraukti,mūšius 
ir pradėti derybas* dėl sudarymo visų 
partijų koalicinės demokratinės vyriau
sybės Chinijai.

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

Tą pati,vakarą ir toje pačioje vietoje 
įvyks Laisvės bankietas. Tuojau įsigykit 
bankieto bilietus. Rūpinkimės visi, kad 
mūsų dienraščio parengimas pavyktų.
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Reikia "Panaudoti Narių 
Didelį’ Nepasitenkinimą 

Organizacijos Labui 
.<•1.

Tik ką paskelbti rezulta
tai SLA Pili Tarybos no
minacijų tikrai įdomūs. Jie 
rodo:

1) SLA narių didelį nepa
sitenkinimą savo senais vir- 
skunkais. . ■

2) Tautininkų (smėtoni- 
ninkų) didelį nusmukimą 
toj organizacijoje r

3) Kairiųjų įtakos dide
lį pakilimą.

Labai reikšminga, kad 
nepasitenkinę SLA nariai 
senais viršininkais nepasu
ko link tautininkų, o kaip 
tik priešingai.^

Smetoniniai tautininkai 
mane narių nepasitenkini
mą konversija panaudoti, 
bet jie skaudžiai nusivils.

Štai kaip nominuota SLA 
viršininkai:

Prezidento vietai:
Laukaitis 2,060 balsų.
Bagočius 671. 
Kubilius 540.
Kadangi visuomet 

viau nominuoti seni 
ninkai, arba buvę, 
lengva suprasti, dėl ko Lau
kaitis nominacijose gavo 
daugiausia. Bagočius nese
nai buvęs prezidentu, tad 
ir jis gavo daugiau. Čia kai
riųjų kandidatas Kubilius 
yra trečias, bet nebus taip 
rinkimuose. /

Kitų kandidatų nominaci
jos tačiau kitaip išėjo.

Vice-prezidento vietai:
P. Dargis 2>290.
J. žebrys 569.
V. Kerševičius 94.
Čia tautininkų kandida

tas jau visai menkai pasiro
dė, o juk jis yra ne naujas 
kandidatas į SLA urėdus.

.Kairiųjų kandidatas sto
vi antroj vietoj ir gan daug 
balsų gavęs.

Sekretoriaus vietai:
M. J. Vinikas 2,312.
S. Masyte 764.
Iždininko vietai: »
K. P. Gugis 1,615.
J. K. Mažukna 560.
Ch. Cheleden 407/
Tautininkas ir čia labai 

mažai gavęs ir trečioj vie
toj eina. Gugis irgi bene 
pirmą sykį tiek mažai balsų 
gavo.

Reikia pastebėti, kad tau
tininkai šiemet tikrai ..tikė
josi iždininką savo išrinkti, 
bet jie visai mažai balsų ga
vo.'

Iždo globėjų vietai:
Mikųžiūtė gavo tik 1,479, 

tai rodos pirmu sykiu tiek 
mažai.

Mockus gavo 1,987, bet 
reikia žinoti, kad jis yra ir 
tautininkų ir tarybininkų 
kandidatas.

Kairiųjų kandidatai: Mi
liauskas gavo 526 balsus, o 
Jatulis 423.

Panašios proporcijos ir 
dąktaro kvotėjo.

Reikia sakyti,, kad į pre
zidentus Kubilius būtų 
daugiau balsų gavęs jei ne 
Bagočius. Mat kai kurie 
progresyviai vis dar Bago* 
čių laiko geresniu už Lau
kaitį ir balsavo už jį, o ki
taip būtų balsavę už Kubi- 
lių-

Rinkimuose ir čia bus ki
taip.

Kokios išvados tenka pa
daryti iš nominacijų davi
niu?

Pirma, jei ( progresyviai 
SLA nariai, ypač vadovybe, 
geriau susiorganizuos, stro-.

leng- 
virši- 
visai

Laike rinkinių JaŪ, bus ge
riau. Ant baloto bus ir pro
gresyviai- (kairiųjų) kan
didatai' ir nariui nereikės 
galvoti už ką balsuoti. Jis 
matys senus ir opozicijos 
kandidatus. Jis nekęsdamąs 
senų, ar bent jais abejoda
mas, galės balsuoti už nau
jus.
>- Dėlto reikia jau dabar 
darbuotis, ręikįa'*, pašįekti 
kiekvieną kuopą su paragi
nimais dalyvauti ririfajnuo- 
šė-Mh;' bąlšubti už progresy
vius kandidatus.

Yra daug SLA kuopų, ku
riose yra didelis senais vir
šininkais nepasitenkinimas, 
bet valdybos nesistengia tą 
nepasitenkinimą panaudoti 
išreiškimui protesto prieš 
senus viršininkus. Tokius 
reikia paraginti, kad jie 
veiktų. Netikę viršininkai 
nebijo nieko neveikiančių, 
kas kita, jei nariai veiks.

Reikia taip gi išleisti la
pelius apie konversiją ir pa
skleisti visose SLA kuopo
se, aiškinant, kad nustaty
mas senų narių į žemesnius 
laipsnius bus sulaikytas, tik 
jei seni viršininkai nelai
mes rinkimų ir negaus rei
kalingo kiekio - delegatų S 
LA seime.

Konversija yra tikrai 
svarbus dalykas. SLA na
riai jos nenori. Jie labai 
skriaudžiami jąja. Jų nepa
sitenkinimas geriausia pa
sirodo pasekmėse šių SLA 
nominacijų.

Dėlto, reikia s u b r usti 
veikti, ruoštis .galutiniems 
rinkimams.

Pirmą sykį į daugelį me
tų tautininkai išstumti į 
trečią vietą. Pirmiau jie 
valdė SLA, paskui atsisto
jo opozicijon, bet gaudavo 
daug balsų. Dabar jie tiek 
nupuolė, kad prezidento 
vietai kandidato veik netu
ri, o vice-prezidento vietai 
vos sugraibstė 94 balsus.

Teisybė, Laukaitis yra 
tautininkas, bet dabar jis 
eina su tarybininkais, o 
tautininkai (s m e t oniniai) 
niaujasi su tarybininkais.

Tarp Amerikos lietuvių 
stiprėja įsitikinimas, kad 
Lietuvoje pasiliks ilgam ta
rybinė valdžia. Tai pavei
kia į jų atsinešimą link tau
tininkų ir tarybininkų. Ir 
juo toliau, vis daugiau pa
sireiškia tarybininkais ir 
tautininkais nusivylimas ir 
nepasitikėjimas.-

Į SLA rinkįmus tatai dar 
daugiau paveiks, kaip į no
minacijas.

• . ». •

^au antrą dieną po vokiečių 
išvijimo grįžo į Pavenčių cuk
raus fabriką pirmieji darbuo
tojai — ūkio vedėjas Ivaškevi
čius, 'buhalteris čiuta, inž. Ju
dickas ir kiti. Įmonę jie rado 
skaudžiai sužalotą: vietoje 
aukšto dūmtraukio — griuvė
sių krūvą, du cukraus sandė
liai išsprogdinti ir sudeginti su 
ten buvusiais 2,000 tonų cuk
raus, elektromotorai ir r. kiti 
elektriniai įrengimai . . išplėšti, 
mechaninės dirbtuvės išgrobtos,’ 
net geležinkėlio šakos nuardy
tos/. Visur šiurpus nuniokojimo 
vaizda^. Bet tas vaizdas -tik pa
kelė fabriko’ darbuotojų pasiry
žimą Vėl atstatyti savo įmonę.

Nežiūrėdami į sunkias gyve
nimo sąlygas, fabriko darbuo
tojai ryžtingai griebėsi darbo. ' 
Pirmasis uždavinys buvo — su
rinkti likusias vertingesnes me
džiagas bei mašinų dalis ir jas 
apsaugoti, o taip pat apsaugoti 
mašininius fabriko įrengimus 
nuo atmosferos veikimo. Vado
vaujant inž. Judickui buvo už
taisyti sviedinių ir bombų spro
gimų suardyti fabriko korpuso 
ir kt. pastatų stogai, nesant sti
klo — langai buvo užkalinėti 
lentelėmis, aptvarkytos tvoros. 
Baigus pirmo skubumo avari
nius darbus ir ruošiantis tolimes
niam fabriko atstatymui, buvo 
šalinamas sugriauto dūmtrau
kio gružas jr nuvalomos svei
kos radialinės plytos. Vidaus 
įrengimų atstatymo darbą, o 
taip pat išorinius darbus, kliu
dė neturėjimas savo mechani
nių dirbtuvių ir įrankių. Visi 
darbuotojai dirbo suneštais iš 
namų įrankiais ir reikmenimis, 
net kontoros stalai buvo skolin
ti.

Artėjant pavasariui atstaty
mo darbai smarkiai pajudėjo. 
Vyriausybė fabriko kolektyvui 
pastatė uždavinį — iki 1945 m. 
rudens atstatyti ir paleisti cu-! 
kraus fabriką. Kovo mėn. pra
džioje atvykęs naujas direkto
rius drg. Liukomas energingai 
ėmėsi vadovauti atkuriamajam 
darbui. Pirmiausia trūko miško 
medžiagos. Vadovaujant inž. 

(Judickui fabriko darbininkai 
per trumpą laiką sukirto miš
kuose per l,000m3 statybinės 
medžiagos. Nežiūrėdami lie
taus, purvo ir blogo oro, jie 
ėjo pas valstiečius kviesdami 
juos ir ragindami talkininkauti, 
išvežant į fabriką sukirstą miš
ko medžiagą. Ir atkaklaus dar
bo pasekmėje visa miško me
džiaga buvo laiku suvežta į fa
briko rajoną, čia ypač pasižy
mėjo drg. drg. Jasnauskas, Bar- 
tuška, Veršinskas ir daugelis 
kitų. Daug paramos teikė Kur
šėnų valsčiaus partorgas drg. 
Pikelis.

Progresyviams dėlto rei
kia sukaupti visos jėgos toj 
organizacijoj. Svarbu ne- 
vien daug balsų gavimas. 
Svarbu rinkiminė agitacija., 
jei gerai pravedama. Ji pa
veiks į SLA narius.

Stebėtojas.

Pikietuoti yra gana šaltas darbas, netrunki nusišal- 
dyti. Western Electric streikieriai, nariai Western Elec
tric Employees tą žino, tad, tarp pikieto už 30 nuošim
čių daugiau mokesties, protarpiais užeina j streikierių 
stotį• įsigerti kavos. Čia matomieji pikietuoja ’šapą 
Kearny,

Neturint pakankamai savo 
transporto medžiagai nugaben
ti į lentpjūvę, prieš atstatymo 
darbų vadovus’ kilo naujas už
davinys: kaip apdirbti suvežtą 
miško medžiagą. Ir čia buvo 
rasta išeitis. Buvo surastas ir 
išnuomuotas gerokai apdaužy
tas gateris, kuriam dar trūko 
kai kurių dalių, suremontuotas 
ir pastatytas fabriko rajone. 
Tuo metu pesimistai su pašaipa 
sakydavo: “Matysime, kaip jis 
piaus.” Ir jie tikrai pamatė: 
šiandien jau paskutinieji rąstai 
eina per savo pačių pastatytą 
lentpiūvę. Pastatant ir palei
džiant lentpiūvę labai daug pa
sidarbavo vietos komiteto pir
mininkas drg. Veršinskas. ,

Palaipsniui iš visur buvo ren
kami elektromotorai, mechani
nių dirbtuvių įrengimai, įran
kiai. Buvo įsigyta automašinų, 
gauta medžiagų, paleista pagal
binė 40 PS fabriko elektros jė
gainė, įrengtos mechaninės 
dirbtuvės, pasigaminta įran
kių. Tada jau buvo galima tę
sti fabriko gamybinių ir ener
getinių įrengimų atstatymą bei 
remontą ir pradėti išorinius 
darbus: cukraus sandėlių, dūm
traukio, išspaudų transporte
rio atstatymą.

Pagal sutartį išorinius atsta
tymo darbus turėjo atlikti 
Šiaulių Statybos Trestas Nr. 3, 
kuris, dėl darbo jėgos trūkumo, 
to neįvykdė. Tada buvo sudary
ta sutartis su Karine statyba, 
bet ir čia išėjo panaši istorija. 
Todėl statybą teko vykdyti savo 
jėgomis ūkio būdu, kas pilnai 
save pateisino.

Šiuo metu technologinių įren
gimų atstatymas įvykdytas apie 
90%. Elektros instaliacijos, ku
ri labiausiai nukentėjusi, atsta
tymas intensyviai varomas pir- 

;myn. l-ojo jcukraūs sandėlio ir 
cukraus džiovyklos atstatymas 
bus atlikti laiku. Didžiausia 
kliūtis yra su dūmtraukiu. 
Kuršėnų valst. plytinė turėjo 
pagaminti cukraus fabriko 
dūmtraukiui 150,000 radialinių 
plytų, kurių pirmoji partija tu
rėjo būti išleista apie liepos 1 
d. Tačiau dėl įvairių priežasčių 
plytinė darbą pradėjo pavėluo
tai ir, be to, išleido netinkamas, 
žemiausios kokybės, plytas. 
Tinkamų plytų gauta vos ke
liolika tūkstančių, irt yra pavo
jus likusias plytas gauti tada, 
kada cukraus fabrikas jau tu
rės veikti.

Cukraus fabrikui buvo duo
tas planas — pagaminti savo 
durpynuose 6,000 to durpių. 
Pagal planą durpių gamyba tu
rėjo būti pradėta gegužės 1 d. 
:r dirbama 5-kiais agregatais. 
Gamybai buvo pasiruošta laiku 
ir pakankamai: kasimo maši- 
aosnos ir lokomobįliai atremon
tuoti, darbo jėgai apgyvendinti 
oastatyti barakai su pagalbi
niais pastatais. Tačiau įstaigos, 
nuo kurių priklausė darbo jė- 
ros paskyrimas, planą sužlug- 
lė. štai, vietos darbo jėgos pa
skirstymo ir apskaitos biuras 
/ietoj sumobilizuotinų durpių 
gamybai 130 žmonių nuo gegu
žės 1 d. davė tik 20, ir tai tik 
nuo birželio mėn. vidurio. Dau
giau darbo jėgos durpių gamy
bai. turėjo būti gauta nuo gegu
žės mėn., o dėl atitinkamų įs
taigų nerangumo buvo gauta 
tik liepos mėn. vidury. Be to, 
5-tajam kasimo agregatui nebu
vo gauti transporto lynai. Tuo 
būdu durpių gamybos planas 
įvykdytas tik 40%.

Cukraus fabriko atstatymo 
darbams vadovauja vyr. inž. B. 
Girtautas, kuris laikinai eina ir 
direktoriaus pareigas. Jam pa
deda vyr. inž. pavaduotojas S. 
Judickas. Mechaninių įrengi
mų atstatymą vykdo vyr. mech. 
I. Kovalenka, medžio statybą 
— inž. A. Monkevičius, elektros 
įrengimus — inž. V. Drunga, o 
juos aktyviai remia visas din 
bančiųjų kolektyvas.

i C. Burokui.



S3

Ketvirtadien., Sausio 17, 1946
*WWSS

vT». jtyiSjf.

fW 

r^’” <? S

įM; ’’OwW-
;:-y ■ ... .LaisvS—Liberty, )jfaiuaniafi baily

Antrasis Atgimimas
Rašo Uja Erenburgas

Kas buvo Jugoslavija 
prieš karą? Viena iš labiau
siai atsilikusių Europos val
stybių, žaislelis tarptauti
nių vertelgų rankose, savų- 

1 jų obskurantų rezervatas, 
stata svetimų žaidikų ran
kose. Net švedai ir šveica
rai šeimininkavo Belgrade, 
kaip namie. Liaudis gyve
no atskirta nuo šviesos, ir 
kai kuriose Bosnijos srity
se raštingus žmones galima 
buvo suskaityti ant pirštų. 
Kraštą valdė karaliai, ne
apkenčiami savo valdinių, 
valdė su pagalba partijų, 
kurios, nežiūrint skambaus 
pavadinimo, kažin ar gali 
būti vadinamos partijomis. 
Tai buvo gengsterių su ad
vokatų diplomais klika. Bu
vusios Jugoslavijos .dvasią 
supranti, žiūrėdamas Bel
grado architektūrą. Aš pa
sakyčiau, kad šios valstybės 
sostinė pastatyta Amerikos 
—Balkanų stiliuje — dan
goraižių ir lūšnelių mišinys.

Jugoslavijos tautos ilgą 
laiką gyveno svetimųjų jun
ge. Šis jungas buvo įvairus. 
Vienus engė turkai, kitus 
—vokiečiai, trečius — ven
grai, engiamieji atmindavo 
savo engėjus, ir nežinojo tų, 
kas engė jų brolius. Praei
tis skyrė, o naujovėje Ju
goslavijos tautos nerado 
nieko naujo. Buvo mecha
niškas susivienijimas *be 
dvasinio cemento, kuris su
daro valstybės vienybę. Di
džiosios Serbijos nacionalis
tai spaudė kroatus, o kroa
tų nacionalistai svajojo apie 
nesąmonišką ir aiškiai ope
retinę “nepriklausomybę.” 
Parlamento posėdžius nu
traukdavo šūviai. Ginčai 
karčiamose p a s i b aigdavo 
badymusi peiliais. Bosnie- 
čius, kurie yra musulmanai, 
privedė iki to, kad jie kar
tais save vadina “turkais,” 
makedoniečiams nepripažin
davo paprasčiausiosios tei
sės kalbėti gimtąja kalba. 
Juos dirbtinai skirstė į ser
bus ir bulgarus, kurstydami 
vienus prieš kitus.

Vakarų demokratai nuo
laidžiai kalbėdavo apie 
“šaunius serbus,” meiliai 
nusiteikę dėl • to, kad Bel
grade yra “Puankare bul
varas” ir kartu jie uoliai, 
kirpo “varines” avis, “cini- 
nius” avinus. Serbų mylėto
jus iš Vakarų palaipsniui 
pradėjo išstumti vokiečiai. 
Jie pasiimdavo odas, duo
ną, tabaką, kiaules. O mai
nais duodavo erzacus. Jie 
suėmė į savo rankas preky
bą, taip kad Amerikos med
vilnė ateidavo kaip vokiška 
per Hamburgą. Jie nežiop- 
sojo ir politikoje, pasinau
dodami Vakarų demokrati
jų suglumimu. Jie. išstaty
davo savo kandidatūrą į 
globėjų vietą, tvirtai tikė
damiesi pasidaryti ponais. 
Kroatijoje jie surado sepa
ratistus, vadinamuosius Us- 
tašus; Serbijoje vietiniai 
fašistai suprato, kad Puan
kare bulvaru toli nenuva
žiuosi ir pradėjo daryti 
meilias akis Hitleriui. Pat
riotai pripildė kalėjimus. 
Basi ir apdriskę valstiečiai 
niūriai tylėjo.

Atrodo, viskas buvo pa
ruošta suskilimui, ir, nežiū
rint liaudies pasipiktinimo 
įsižiebimo balandžio dieno
mis 1941 metais, nežiūrint 
kareivių ir karininkų vy
riškumo, vokiečiai greitai 
sulaužė išklebusią valstybes 
mašiną. Zagrebe atsirado 
Paveličius, gal niekingiau
sias iš visų kvislingų. Slo
vėniją pasidalino Vokietija 
ir Italija. Serbus vokiečiai

grobė be ypatingų valstybi
nių ceremonijų. Apskaičia
vimas buvo paprastas. Kro
atai skerdžia serbus. Ser
bai muša bosniečius, o/vo
kiečiai džiūgauja. Apskai
čiavimas buvo paprastas, 
bet jis pasirodė neteisingas, 

i Į reikalą įsikišo liaudis.
Tikrasis J,u gosi avijos 

karas prieš grobikus prasi- 
i dėjo kaip tik tuomet, kai 
Hitleris manė, kad šis ka
ras pasibaigė. Apie Jugos
lavijos partizanų didvyriš
kumą buvo rašoma labai 
daug. Mes žinome šimtus 

■ pasakojimų apie piemenis, 
kurie sunaikindavo tankus, 
arba apie merginas, kurios 
žiemą per apledėjusias .kal
nų perėjas išnešdavo su
žeistuosius, šie pasakoji
mai puikūs^ net jei ir» ne
atitinka • medžiagos lygme
nį. Aš prisibijau tik vieno 
dalyko — pasakojimai apie 
atskirų asmenų vyriškumą 
šiek tiek uždengia esmę to, 
kas įvyko — iš už medžių 
nesimato miško.

Juk narsuolių buvo ir 
kituose kraštuose, o tuo 
tarpu Jugoslavijos epopėja 
yra ypatinga. Tai, kas įvy
ko čia, negalima pavadinti 
atskirų partizanų būrių ko
va, tai buvo iš tikrųjų liau
dies sukilimas. Prieš grobi
kus sukilo ne drąsuoliai, 
prieš grobikus kovojo visa 
tauta. Dabar, kai užsienio 
veidmainiai mėgina nuslėp
ti nuo savo piliečių Jugos
lavijos vaidmenį kare prieš 
Vokietiją, aš esu priverstas 
nurodyti ne puikių mergi
nų žygdarbius, o skaičius.

Aš esu priverstas pri
minti, kad 1943 metais Ju
goslavijos tautinio išsiva
davimo armija kovėsi prieš 
650,000 fašistinių kareivių, 
ir čia iš 35 priešo divizijų 
13 buvo vokiečių divizijų. 
Karo metu Jugoslavija pa
statė ant kojų 1,400,000 
kovotojų, o jos nuostoliai 
sudaro daugiau kaip 300,- 
000 nukautais. Mažytė Čer- 
nogorijos tauta, turinti iš 
viso 300,000 žmonių, kare 
neteko 85,000 žmonių. Ju
goslavai nudobė 450,000 fa
šistų. Jugoslavijos tautinio 
išsivadavimo armija užtik
rino sąjungininkų išsilaipi
nimą Sicilijoje ir. Italijoje, 
paspartino priešo sutriuš
kinimą.

Nejaugi žmonija turi to
kią silpną atmintį, kad per 
pusmetį po baigiamųjų kau
tynių prie Triesto užmirštų 
Jugoslavijos didvyrius?

Žmonės, kurie nori žūt 
būt pasukti atgal istorijos 
ratą, svajoja apie senąją 
Jugoslaviją. Pasakysiu iš 
karto: tokių žmonių kur 
kas daugiau .už krašto sie
nų, nėgu pačiame krašte, o 
tie iš jų, kurie yra krašte, 
viltis deda ne savo kraštui, 
o išorinei pagalbai. Tačiau 
vargu ar galima laikrašti
niais straipsniais įbauginti 
liaudį, kuri nenusigando vo
kiškų tankų. Ši liaudis, ka
riaudama, ne tiktai apgynė 
savo žemę. Ji surinko savo 
valstybę. Ne už karalių ji 
liejo kraują, ne už Vario ar
ba cino kasyklų savininkus, 
ne už Belgrado politikan- 
tus, svajojančius vėl pasi
imti kraštą globon, ir ne už 
kokį nors Mačeką, kuris, 

l pabėgęs iš Zagrebo kartu 
su vokiečiais, pateko į Pa
ryžių, o ten pasidarė kai 
kurių anglų laikraščių ben
dradarbiu. Ne, Jugoslavi
jos liaudis negailėjo kraujo 
dėl to, kad įsitaisytų savo 
namą, kuriame ji šeiminin
kautų. Naujoji Jugoslavija

gimė kautynėse, ją vystė 
Bosnijos ir černogorijos 
kalnų ūkanos.

Visi žino, kad jugoslavai 
gerai kariavo. Tenka pa
brėžti ir kitką, — kariau
dami jie kūrė. Pirmieji 
naujo valstybingumo brėži
niai buvo sudaryti priešo 
ugnyje. Valandai padėda
mi ginklus, žmonės ruošda
vo įstatymo projektus. Žo
dis “Federacija” parašytas 
visų Jugoslavijos tautų 
krauju. Pirmą kartą istori
joje kroatai mirė už ser
bus, ir serbai .gelbėjo kro
atus. Pirmą kartą istorijo
je Bosnijos ir Hercogovinos 
musulmonai pasijuto esą 
jugdslavai. Pirmą kartą is
torijoje nelaiminga make- 
doniečių tauta buvo pripa
žinta tauta, o ne klaida, dėl 
.kurios serbai turėjo pyktis 
su bulgarais. Nuo vokiečių 
išvaduotoje teritorijoje tuo
jau įsisteigdavo šimtai mo
kyklų. Tai buvo išsivadavi
mas ir iš liaudžiai primes
tos tamsos. Partizanai neš
davosi ne tiktai automatus, 
bet taip pat ir knygas, 
skriestuvą ir gaublį. Miš
kuose dirbo spaustuvės. 
Kalnuose buvo skaitomos 
paskaitos. “Šovinių ir pieš
tukų” prašė Bosnijos kal
niečiai.

Kraštas žiauriai nunioko
tas. Žuvo dešimtadalis jo 
gyventojų. Ištisi rajonai 
paversti dykuma. Bosnijo
je, Hercogovinoje, Černo- 
gorijoje — .badas. Visur 
žmonės nuogi ir basi. Voje- 
vodinoje yra duonos, bet ją 
sunku permesti į badaujan
čias sritis. Fašistai suardė 
transportą, jie sugriovė ir 
šachtas, nėra anglies. Lais
vės priešai dabar viltis de
da į badą. Bet ne ' dėl to 
liaudis išvijo svetimšalius 
grobikus, kad eitų į naują 
vergiją. Ir štai vyksta an
trasis karas —• prieš suiru
tę, prieš badą. Tai ypatin
gai aišku sunkiame trans
porto atkūrimo darbe. Prieš 
karą Jugoslavijoje buvo 
11,000 kilometrų geležinke
lių, iš jų 6,500. kilometrų 
sunaikino vokiečiai. Dabar 
atstatyta 87 procentai gele
žinkelių. Geležinkelių atsta
tyme dalyvauja aplinkinių 
kaimų gyventojai; pavyz
džiui, Belgrado — Zagrebo 
geležinkelį per du mėnesius 
atstatė 40,000 valstiečių, 
kurie pastatė 28 didelius 
tiltus. Depo darbininkai 
atremontavo 300 garvežių 
ir daugiau kaip 10,000 

prekinių vagonų.
Prieš karą Jugoslavija 

gaudavo Silezijos anglį. Da
bar kuro nepriteklius. Nėra 
sausų malkų. Maža odos.. 
Trūksta vilnų. Buvo saus
ros, blogas derlius. Kad ga
lima būtų išmaitinti varto- 
jančias sritis ir miestus, te
ko nustatyti žemas, duonos 
kainas. Iš visų reikalingos 
aukos. Jugoslavai dabar ne 
tiktai švenčia išsivadavimą, 
ne tiktai šoka miestuose 
savo “kolo”, ■— jie taip pat 
atsidėję dirba, stengiasi iš
traukti valstybę iš suirutės. 
Nelengva jiems. Ir vis tik 
aš esu įsitikinęs, kad klys
ta tie, kurie deda viltis į 
nepriteklių, į badą, į suiru
tę; pas šiuos gudruolius 
blogi sąjungininkai, jiems 
nepadėjo nei Michailo vi- 
čiaus četnikai, nei vaka
rykščiai ustašai, kurie nori 
pasiūdyti Vokietijos prie
šais, jiems nepadės ir ba
das.

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

Leningrado teismabutyje pradedamas teismas tų vokiečių, kurie papilde 
žiaurumus Leningrado srityje. Kairėje sėdi teisėjai, o dešinėje kaltinamieji ir 
tarybiniai advokatai, pastatyti ginti kaltinamuosius.

ŽINIOS LIETUVOS
Kasdien po 17 Tonų Viršpla

ninio Cukraus
PANEVĖŽYS. — Nuo spalio 

20 d. Panevėžio cukraus fabri
ke nenutildamos ūžia mašinos. 
Apie 1,000 žmonių kolektyvas 
dirba prie cukrinių runkelių 
perdirbimo į aukštos kokybės 
cukrų.

Vyr. inž. Pamparo priežiū
roje fabrikas kasdien pagami
na po 1,000 maišų cukraus, 
viršydamas nustatytą dienos 
išdirbio normą 17 tonų.

Geriausia Respublikos 
Parduotuve

Kauno parduotuvė Nr. 77 
(vedėja drg. A. šetkūnienė) 
Visasąjunginėse soclenktynėse 
trečiame ketvirtyje laimėjo 
TSRS Prekybos Liaudies Ko
misariato ir Valstybinės Pre
kybos Profsąjungos CK tre
čiąją piniginę; premiją.

šios parduotuvės pardavė
jai pavyzdingai aptariau j a 
klijentūrą ir prekių apyvartos 
planą įvykdė 167.3 nuoš. , 

Švenčioniškiai Ruošiasi
ŠVENČIONYS. — Visuose 

Švenčionių apskrities valsčiuo
se vyksta pasirengimas rinki
mams į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Sudarytas 205 asme
nų aktyvas, kuris aiškina vals
tiečiams rinkimų nuostatus. 
Gerai rengiasi rinkimams 
Švenčionių valsčius, čia pra
vesta 4 masiniai valstiečių su
sirinkimai, kuriuose buvo pla
čiai išaiškintos Tarybų Sąjun
gos piliečio teisės ir pareigos, 
šiame valsčiuje ypač pasižy
mi agitatorius drg. Mickevi
čius, kuris energingai veda aiš
kinamąjį darbą, populiarizuo- 
ja valstiečių, tarpe tarybinį 
rinkimų įstatymą.

Supažindinami su Rinkimais
UKMERGĖ. — Plačiai vys

tosi apskrityje pasirengimas 
rinkimams į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą.

Stropus pasirengimas rinki
mams vyksta Širvintų valsčiu
je (partorgas drg. Rastenis), 
šiame valsčiuje suorganizuoti 
7 rateliai, kuriuose valstiečiai 
supažindinami su “Rinkimų į 
Aukščiausiąją Tarybą nuosta
tais.”

Gerai organizuotas rinkimi
nis darbas ir Deltuvos valsčių-, 
j e (partorgas drg. Pocius), 
kuriame veikia 7 ratęliki rin-; 
kimų nuostatams nagrinėti.

šiomis dienomis iš Ukmer
gės į apskritį išsiunčiama auto
mašina su kilnojamu kino apa
ratu. Kartu vyksta Kultūros 
Namų artistų kolektyvas, kuris 
dalyvaus rinkiminėje kampa
nijoje valstiečių tarpe.

Garvežių Parkas Paruoštas 1 
Žiemai

VILNIUS. — Lietuvos gele
žinkelių garvežių parkas suti
ko Didžiojo Spalio šventę dar
bo laimėjimais. Visi garvežiai 
visiškai atremontuoti, Spalinių 
socialistinių lenktynių rezulta
te garvežių darbuotojai virši
jo eksploatacijos bei remonto

planus. Techniškas greitis, pa
lyginus su norma, viršytas 3.5 
km., vidutinis garvežių per pa
rą padaromas kelias 13 km. 
viršija normą, garvežių apy
varta sumažinta 2.1 vai.

Viršum plano atliktas 44 
garvežių plaunamasis remon
tas.

žiemai ypač gerai pasiruošė 
Radviliškio garvežių depo, 
(viršininkas drg. Palionis). 
Depo, pastatas ir vandentiekio 
bokštas kruopščiai atremon
tuoti. Vilniaus depo garveži- 
ninkai taip pat viršijo eksploa
tacijos planus.

Neseniai pasibaigęs garve
žių, apžiūrėjimas respublikoje 
parodė, kad garvežininkai pa
vyzdingai įvykdė savo įsipa
reigojimus spalinėse socialisti
nėse lenktynėse — Lietuvos 
geležinkelių garvežių parkas 
paruoštas darbui žiemos sąly
gomis. 

— ■ —
Dzūkai Domisi Rinkimais
ALYTUS. — Visose Birštono 

valsčiaus apylinkėse regulia
riai vyksta pasikalbėjimai su 
valstiečiais, kuriuose išsamiai 
nagrinėjami “Rinkimų į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą nuosta
tai.”

Valsčiaus agitatorių kolek
tyvą nuolat papildo valstiečiai 
naujakuriai; darbininkai ir 
kaimo inteligentai.

Prieš Terminą
VILNIUS. — Vilniaus Tiltų 

ir plentų trestas įvykdė savo 
įsipareigojimą — prieš termi
ną atliko' statybos bei remon
to darbų planą.

Sostinėje išgrįsta akmeni
mis daugiau kaip 4Q tūkstan
čių kvadratinių metrų. Baigti 
2.5 tūkstančio metrų ilgio Kal
varijos plento remonto darbai.

Geriausių darbo rezultatų 
pasiekė drg. Lapučio montažo 
brigada, įvykdžiusi dvigubą 
metinį planą.

Dabar trestas baigė tirti 
naujo tilto statybos projektą.

Išnaudodami vietinės staty
bos medžiagas, tresto statybi
ninkai ir montažininkai šiais 
metais sutaupė 200 tūkstančių 
rublių.

Vilniaus Suaugusiųjų Gimna
zija Paminėjo Spalio Revo

liucijos Sukaktį
VILNIUS. Profesinių Są

jungų Centro Tarybos salėje 
Vilniaus suaugusiųjų gimnazi
jos klausytojai ir jų mokyto
jai bendrame iškilmingame su
sirinkime gražiai paminėjo 
Spalio revoliucijos 28-tąsias 
metines.

Karių Šeimų ir Tėvynes Karo 
Invalidų Vaikai Gavo 

Šventinių Dovanų
VILNIUS. —- Spalio revo

liucijos švenčių prbga sostinės 
rajoniniai karių šeimų aprūpi
nimo skyriai išdalino karių 
šeimų ir Tėvynės karo invalidų 
vaikams per 800 dovanėlių, 
susidedančių iš saldainių, py
ragaičių ir kitokių konditeri
jos gaminių.

Miesto Hale Ruošiama Žiemos 
Prekybai

Pagrindinis Vilniaus miesto 
halės remontas buvo atliktas 
anksčiau, ir joje vyko jau pre
kybai šiuo metu halės pasta
tai ruošiami prekybai žiemos 
sąlygomis: dažomos sienos, 
taisomi langų rėmai, stiklina
mi langai. Netrukus visi dar
bai bus visiškai užbaigti.

60 Valstiečių Ratelių
UTENA. — Utenos apskri

tyje suoYganizuota 60 valstie
čių ratelių “Rinkimų nuosta
tams į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą nagrinėti.” šiuo metu 
šiuose . rateliuose valstiečiai 
taip pat apsvarsto drg. Molo
tovo š. m. lapkričio 6 d. pra
nešimą.

Iš apskrities į kiekvieną 
valsčių yra išvykusios aktyvis
tu grupės, kurios praveda platų 
aiškinamąjį darbą valstiečių 
tarpe. įvykstančiuose mitin
guose valstiečiai su dideliu su
sidomėjimu išsiaiškina įvairius 
rinkimų nuostatus liečiančius 
klausimus.

Rinkiminė kampanija gerai 
vyksta Debeikių valsčiuje. 
Partorgas drg. Lisas ir apskri
ties partijos komiteto instruk
torius drg, ^Kaminskas, vietos 
aktyvui padedant, šiame vals
čiuje suorganizavo 8 masinius 
susirinkimus, į kuriuos atvyko 
didelis skaičius valstiečių ir 
tarybinių ūkių darbininkų.

Į rinkiminę kampaniją Ute
nos mieste įsijungia vis dau
giau įstaigų tarnautojų, moky
tojų ir kitų tarybinių darbuo
tojų. Įstaigose jau suorgani
zuoti 8 rateliai rinkimų nuo
statams nagrinėti.

Pradėjo Veikti Nauja Manu
faktūros, Galanterijos ir 
Parfumerijos Krautuvė

VILNIUS. — Vilniaus mies
te (Gedimino 'gt. 23) pradė
jo veikti nauja didelio masto 
manufaktūros, galanterijos ir 
parfumerijos krautuvė, kurio
je prekyba vyksta komercinė
mis kainomis. Krautuvė aprū
pinta dideliais kiekiais plataus 
vartojimo prekių.

Vilniuje Veiks Darbininkų 
Valstiečių Jaunimo 

Gimnazija
Vilniuje rengiamasi steigti 

tskirą gimnaziją darbininkų 
ir valstiečių jaunimui, šios 
gimnazijos steigimo faktas Ta
rybų Lietuvos darbininkų, ir 
valstiečių jaunimo tarpe kelia 
gyvą susidomėjimą.

Parengti Osoaviachimo 
Instruktoriai

VILNIUS, -r Sostinėje pasi
baigė pirmieji osoaviachimo 
organizacijų instruktorių - va
dovų parengiamieji kursai, ku
riuos lankė nemažas sostinės 
darbo jaunimo skaičius. Kur
sus baigė 25 klausytojai. Da
bar jie pritvirtinti prie sosti
nės įmonių ir įstaigų pirminių 
osoaviachimo organizacijų va
dovais.

PittsburgLPa.
Visokios tįįfiios

LDS 160 kuopa savo kliubo : 
patalpoj, 1213 Medley St., bu
vo surengus Naujų Metų pasi
likimui vakarą. Savo nariams 
ir kliubo nariams davė veltui 
tikietų $2 vertės. J parengimą 
atvyko ir keletas svečių: J. 
Urbonas, A. Pipiras, Pavilaus- 
kienė, šerbinienė. Keletas atsi
vedė savo švogetius, žentus. 
Daug atėjo ir iš Lietuvos Sū
nų Kliubo. Bet daug mūsų na
rių nepribuvo, nes daug sirgu
liuoja šalčiu, influenza. Visi 
gražiai linksminosi iki 3 vai; 
ryto.

Dabar Pittsburgh© Sveika
tos Komisija patvarkė, kad ne
būtų leidžiami į ligonines lan
kytojai, nebent būtų labai svar
bus reikalas.

Pastaruoju laiku pasiutę šu
nys įkando keletą žmonių, ku
riuos reikėjo pasiųsti į ligoninę 
ištirti, ar juos* šunys apkrėtė.

Naujų Metų dieną Pitts- 
burgho ligoninėse gimė 50 
naujų piliečių: 22 mergaitės ir 
28 berniukai. Taipgi tą pačią 
dieną Pennsylvanijos valstijoj 
užsimušė .38 žmonės.

Sausio 9 d. pasimirė Elzbieta 
Butkienė, 70 metų amžiaus. Bu
vo našlė, gyveno savo namuke 
su sūnum, kuris neseniai par
vyko iš kariuomenės. Paliko 
dvi dukteris ir vieną sūnų. Pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse.

South Side daly sausio 6 d. 
pasimirė Kazimieras Leknic- 
kas.

Nauji biznieriai. J. Šimkus 
pardavė savo saliūną Paukš
čiams (Bessie Ormoniukei ir 
jos vyrui). Paukštis neseniai 
sugrįžo iš kariuomenės. Jų biz
nio vieta randasi po numeriu 
1316 Reedsdale, North Side.

* Mūsų LDS 160 kuopos vice
pirmininkas J. Kudis ir jo mo
teris susirgo influenza. Išgulėjo 
porą savaičių. Bet jau pradėjo 
pasveikti. Jau iš lovos išlipo ir 
pradeda vaikščioti. Tos kuopos 
raštininkas Jurgis D. Lekavi
čius sirgo visą savaitę. Dabar 
jaučiasi geriau; žada pradėti 
dirbti.

Sekmadienį, sausio 6 d., LDS 
160 kuopos kliubą atlankė Ar
turas Norkus su savo motina 
Agota. Norkienė papasakojo 
apie savo dukters mirtį ir lai
dotuves. Padėkavojo draugams 
už užuojautą ir gėles. Sakė, kad 
sūnus nori išvežtu tėvus į San 
Francisco, Calif., apsigyventi.

D. P. Lekavičius.

Cliffside, N. J.
Vietos Žinios

Na, tai jau švenčių triukš
mingi veiksmai praėjo. Gyve
nimo ratas su pradžia naujų 
metų vėl įsistojo į normales ■ 
ir, sakysime* seniai, seniai 
išvaikščiotas vėžes. Vėl ta pa
ti atmosfera, tie patys rūpes
čiai — tie patys vargai ir dar
bai.

Tūkstančiai ir šimtai tūks
tančių darbihinkų įžengė L 
šiuos naujuosius metus streiko 
kovų sūkuryje. Kiti tūkstan
čiai su pradžia šių naujų me
tų įsipylė į streiko lauką. Ytin 
didžiausia jūra užplukdė mū
sų visą šalį streiko bangomis. 
Darbininkų reikalavimai di
desnio už darbą užmokesčio 
yra teisingi ir daugiau negu 
teisingi. Trustų ir korporacijų 
tūzai, kurie laike karo susi
krovė didžiausius , pinigų lo
bius, dabar tik šaiposi iš dar
bininkų reikalavimų.

Mūsų valstijos gubernato
rius Walter E. Edge šių metų 
pirmąją savo prakalbą pa- ; 
šventė prieš streikus ir strei- 
kierius. Jis išgąstingai pareiš
kė, kad 440 milionų Ameri
kos gyventojų neprivalo tole
ruoti streikus, dėl kuriu yra 
ivairių trūkumų gyventojams. 
Išrodo, "kad gubernatorius įsi
vaizdinęs šios šalies piliečius, 
strėikieriųs, kaip ir kokius pri-

(Tąsa 4-me pusi.) J



Ketvirtas puslapis

Jis Liko Jų Eilėse Vėl Mobilizuojasi Auginimui Fašizmo

i

ketvirtadien.. Prusto 17, 19'4$

’ Vi.
Kaimo gatvelėje kietai nuskamba 

kuopos vado žingsniai.! Tvankiame va
karo ore, pilname sužydusių putinų kva
po ir grįžtančių iš upeho ančių gageni
mo, nuskamba komandos Įžodžiai:

— Ra-miai-i!
Pasitempia išsirikiavusių kareivių 

krūtinės. Budrūs žvilgsniai sustingusiuo
se veiduose įžiūri tiesiog. Senas kovų ve
teranas, pražilusiais paausiais viršila at
sistoja prieš rikiuotę, atsiskleidęs kuo
pos karių sąrašą.

— Butkus?
— Aš!
— Radvilas?
— Aš!
— Sargenis?
— Žuvo dėl tėvynės — atsako stovintis 

tuščioje gretoje karys. Visų veidais per
bėga neapčiuopiamas sielvarto debesėlis. 
Žvilgsniai dar labiau surimtėjo.

Žuvo dėl tėvynės ...* * *
Tai buvo nedidelis, tamsių plaukų ir 

kažkaip kūdikiškai mėlynų akių vyru-

— Sargeni?
— Aš! .
— Tavo prieškarinė profesija? — 

kartais tyčiomis klausdavo, išsiėmęs po- 
pierio lakštą, viršila.

Sargenis stodavo padėtin “ramiai,” 
stengdamasis nors kiek išlyginti savo 
siauručius pečius, kad suteiktų kūnui 
kariškio išvaizdą, ir plonu falcetu atsa
kydavo:

— Kaminkrėtis.
Visa kuopa pasileisdavo kvatotis, o 

Sargenis čia žiūrėdavo į viršilą, už ūsų 
slepiantį šypseną, čia į besijuokiančius 
draugus ir nepatenkintai trūkčiodavo 
viršutinę lūpą.

Kariams buvo juokinga ir iš Sargenio, 
lyginančio savo pečius, ir iš jo aukšto 
falceto, ir, pagaliau, iš to, kad kadaise 
buvo tokia rami profesija, kaip kaminų 
krėtimas. Visi jie kažkuo prieš karą bu
vo, bet dabar jie buvo tik kariai.t

Gal Sargenis ir būtų likęs savo kuopos 
vyrų akyse stropiu, tyliu ir truputį juo
kingu kaminkrėčiu, jeigu ne staiga pra
sidėję gyvi karo veiksmai.

Vakare žvalgų’būrys, kuriame buvo ir 
Sargenis, gavo įsakymą pasiruošti nak
ties žygiui.

Priešakyje šnabždėjo upė. Mėnulio si
dabriniai nušviestų paviršiumi ritosi, 
raukšlėjosi bangelės, sušnerėdamos pa
krantės žolynuose. Kažkur pliūkštelėjo 
žuvis. Dangumi plaukė reti debesys, ret
karčiais savo matiniai pilka spalva pri
dengdami mėnulio pilnatį. Mažytės žvaig
ždutės, lyg išbarstytų deimantų kruope
lės, blyškiai spinksėjo toje bekraštėje 
nakties aukštumoje. Ir buvo tokia tylu
ma, kad po visą dieną trukusios abiejų 
pusių artilerijos ugnies dabar buvo tie
siog nepakeliama.

Žvalgai ilga grandine gulėjo sodrioje, 
nakties drėgme kvepiančioje žolėje, lauk- 
daiHi įsakymo. Kairiajame sparne gu
lintis leitenantas atsuko į mėnulio švie
są fosforinį laikrodžio ciferblatą, paskui 
rankos mostu pasišaukė artimiausią ka-

— Kai mėnulis užeis už debesų, šliąu- 
žiam.

Priešakyje už upės, kažkur tarp retų 
pievos krūmokšnių ir toli susiliejančiu 
su tamsios nakties horizontu kaimu, bu
vo priešas, kuris jau dvį dienos kaip stip
ria artilerijos ugnimi daužė pulko įsi
tvirtinimus.

Naktis papilko. Mėnulis įsirėmė į per
šviečiamus debesio kraštus, ir tamsūs še
šėliai nuplaukė staiga pajuodusios upės 
paviršiumi, žvalgai sujudo. Suteleškavo

vanduo, prįim^amas nakties svečius, ir 
neužilgo kitam krante sušnerėjo rasota 
žolė-. ' ..

•Sargenis šliaužė greta kitų? Jis jautė, 
kaip suprakaitavusios rankos braukė so
drią rasą, ir šlampanti milinė pasunkė
jo. Baisiai norėjosi rūkyti, bet čia aplin
kui buvo priešas — už kiekvieno kups
telio, kiekviename įdubime jis galėjo ty
koti, — nematomas ir žiaurus. Gerklėje 
džiūvo, nepakenčiamas karštis spaudė 
ant kaktos stambius prakaito lašus. At
rodė, kad šliaužimas tęsiasi amžinybę, 
kol pagaliau prieš juos išsinėrė iš tamsos 
kaimo sodai. Blyškioje mėnulio švieso
je žvalgai matė, kaip po sužydusių obe
lų šakomis, apstatytos nukirstais sodo 
medeliais, stovėjo patrankos. Lėtai, pasi
ramstydamas ant šautuvo, vaikščiojo au
galotas sargybinis. Valandėlei jis susto
jo, pridengė burną ranka ir ilgai, garbiai 
nusižiovavo. Paskui vėl sujudėjo. Kieme 
girgžtelėjo durys, sugirgždėjo prieangio 
laipteliai, ir prie sandėlio pasigirdo vo
kiški-balsai.

Leitenantas sunerimo ir, pamatęs gre
ta savęs Sargenį, sušnibždėjo:

— Šliaužk apsidairyti ir nieko neleisk 
praeiti į šią pusę. Aišku?

Sargenis linktelėjo.
Prišliaužęs prie sandėlio sienos, Sar

genis išgirdo suūžus motociklą. Dar pa- 
slinkęs arčiau, jis pamatė motociklą, iš- 1 
vestą ant keliuko, einančio prie batarė- 
jų, ir besirengiančius važiuoti vokie
čius. Sargenis tuojau mintyse sumetė: 
“Jie neras sargybinio, pakels triukšmą 
ir viskas bus dingę.” Ausyse jam dabar 
aiškiai suskambėjo vado žodžiai: “Nieko 
nepraleisk į šią pusę.” Veikti greitai, 
kaip galima greičiau. Staiga į galvą su
plūdo kraujas. Buvo nepakenčiamai kar
šta. Pridėjo ranką prie suprakaitavusios 
kaktos, bet ranka buvo taip pat karšta. 
“Kas daryti, kas daryti?” —mušė krau
jas kaip kūju. Ir staiga, įtempęs visus 
raumenis, metėsi su durtuvu prie tarš
kančio motociklio, apie kurį sukaliojosi 
ir erzėjo vokiečiai, ir tiesiog iš įsibėgėji
mo suvarė durtuvą vienam į nugarą. An
tras užsimojimas, ir vokietjs, begrabąlio- 
jantis kojomis pedalius, taip pat ųūvirto.

Švystelėjęs sidabrinėm atlapinem, jau 
sėdėjęs priekaboje karininkas, šoko\ir 
puolė Sargenį. Mėnulio šviesoj šaltai 
blykstelėjo suomiško peilio ašmenys, ir, 
Sargenis pajuto, kaip kažkas šilta, šilta 
apliejo krūtinę, bet jis, iš visų jėgų pasi
sukęs, movė durtuvu ir krito.

Kai žvalgai, susprogdinę šovinių san
dėlius, sugadinę patrankas, grįžo, jie ra
do Sargenį. Jis gulėjo 'prie vis dar ūžian
čio motociklo, šąlančioše rankose tvirtai 
suspaudęs šautuvą, sukąstais dantimis, , 
atmetęs į užpakalį galvą. Tik mėnulis 
metė jom ant išbalusios kaktos šaltai 
baltą šviesą. Šalia voliojosi trys vokie
čių lavonai.

Kai žvalgai grįžo į dalinį, tylus kuopos 
vadas išrikiavo karius.

— Sargenis nežuvo. Tokie žmonės, ku
rie negailėdami nieko, — nei savo krau
jo, nei gyvybės, viską atidavė tėvynei, 
kad tinkamai atliktų savo uždavinį, įvyk
dytų įsakymą, mūsų eilėse liks visuomet 
gyvi. Ar sunkiuęse mūšiuose, ar poilsio 
valandomis Sąrgenis bus jūsų eilėse. Jis 
paliekamas kuopos sąraše.

—... Sargenis?
— Žuvo dėl tėvynės, —- suskamba 

kiekvieną vakarą karių eilėse. Pąsiten- 
pia išsirikiavusiu vyrų krūtinės. Visų 
veidais perbėga neapčiuopiamas sielvar
to debesėlis. Žvilgsniai' darosi rūstūs ir 
griežti. j

Sargenis liko jų eilėse.

Demokratinių šalių/ gin
klai sudaužė didžiausias fa
šizmo tvirtoves (Vokietiją 
ir Italiją) ir fašizmui už
davė mirtiną smūgį. '

Bet fašizmo užkerėtos 
liekanos; pasiliko įvairiose 
šalyse. Ir jos dabar vėl 
pradeda plėsti savo veiki
mą. " .-U

Rugsėjo 24 d., 1945\m., 
Madison Square Gardeli, 
New Yorke, įvyko masinis 
mitingas prieš fašizmą Is
panijoj ir parėmimui demo
kratinių ispanų pabėgėlių. 
To mitingo programoje da
lyvavo žymūs akto r iai: 

j Margo, Sono Osato, Jean 
Darling,. Luba Malina ir 
David Brooks, nariai akto
rių unijos Actors Equity.

Tas labai nepatiko Ame
rikos f ašis tuo j an tiems ele
mentams ir jų remiamam 
aktoriui Frank Fay.
- Frank Fay tuoj aus spau
doj pasmerkė minėtus akto
rius, iškraipydamas faktus 
ir kaltindamas juos, būk 
jie norį sugriauti katalikų- 
bažnyčią Ispanijoj. Aktorių^ 
unijos taryba pasmerkė jo" 
tokį žygį. Jis kreipėsi į uni
jos narius, ir nariai, jų 
tarpe nemažai katalikų, už- 
gyrė tarybos žingsnį.

Tuomet Frank Fay, kai
po nuo senai bendradar
biaujantis su fašistiniais 
elementais, susitarė su savo 
draugais ir surengė masinį 
mitingą sausio 10, Madison 
Square Garden, New Yor
ke, kad atsakyti aktorių 
unijai ir “užpuolikams” ant 
katalikų tikėjimo.

Na, ir jo draugai suorga
nizavo jam masinį mitingą 
—pagerbimui Frank Fay 
už jo reakcinį išstojimą ir 
apgynimui fašizmo, po prie
danga neva apgynimo ka
talikų bažnyčios.

Vyriausiu to m a s i n i o 
mitingo organizatorium bu
vo Joseph Kamp, vadas fa
šistinės propagandinės or
ganizacijos — Constitutio
nal Educational League, 
kuri karo metu buvo val
džios pripažinta kaipo ka
rui kenkianti, kaipo nacių 
įtakoj esanti organizacija. 
1942 metais prieš ją apkal
tinimą išnešė Jungtinių

Fašizmas Ispanijoj dar 
priduoda įkvėpimo fašisti
niams elementams. Jam 
žlugus, fašistiniai gaivalai 
nebeturėtų jokios vilties fa
šizmą atgaivinti.

Dėl to fašistiniai elemen
tai dabar subruzdo smar
kiau veikti. Jie stengiasi ap
ginti Ispanijos fašizmą. Dėl 
to in aktorius Frank Fay 
taip aktyviškai išstojo prieš 
savo unijos narius, kurie 
pasisakė už demokratišką 
Ispaniją.

Lėktuvas — streiko
PIKIETININKAS

BIZNIERIAI, SKELBKITfcS 
LAISVIŲ

tt r-j "ui ---------

Fotografas
Traukiu paveikslus fajnilijų, ves
tuvių, kitokių ‘ grupių Jr pavienių. 
t-x§ padarau

naujus paveiks, 
lūs ir ^rajavus 
sudarau su ame. 
rikonidkais. Rei
kalui ‘ esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
ivąiriom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpa-s Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenxnoro 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optorpetriste

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 >

Pirkite Pergalės Bonus!

JUSTIN M.

BVYAVSKAS
MATTHEW A.

BUYAVSKAS
LaidohlviiĮ Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NJEiyABK/ N. J.
TEL. MARKET 2-5172

■pMM

karo 
ele-

Valstijų generalis prokuro
ras Francis Biddle, kartu 
išnešant apkaltinimus prieš 
kitas pro-naciškas grupes.

Sušaukimui masinio mi
tingo Kamp’ui gelbėjo viso
kios reakcinės ir fašistinės 
organizacijos ir jų spauda, 
kaip kunigo <Coughlino ir 
krikščibnįų frontininko ku
nigo E. L. Curran laikraštis 
The Tablet iy fašisto Gėrald 
L. K. Smith'O laikraštis 
Cross and Flag, Hearsto 
spauda ir eilė kitų fašisti
nių šlamštų. •

Tokiu būdu jie sutraukė 
20,000 žmonių į masinį mi
tingą.

Tai buvo pirmas po 
toks didelis fašistinių 
mentų mitingas.

Mitingas buvo visai pa
našus į 1939 metais Ameri
kos vokiečių nacių Madison 
Square Garden surengtą 
mitingą, kur kalbėjo Fritz 
Kuhn ir kiti Hitlerio agen
tai.

Šiam mitinge kalbėjo to- 
kis aktoriaus Fay draugas 
kaip Edward Atwell, kuris 
buvo organizatorium- Ame
rican First Committee New 
Yorke, kuris apie keturis 
kartus nuo: vienos platfor
mos kalbėjo su Laura In
galls, apmokamu nacių a- 
gentu šioj šalyj. Tam mi
tinge buvo Hamilton Fish, 
kuris pirmiau draugavo su 
Fritz Kuhn. . •

Tam mitinge jie šaukė, 
r ė k ė prieš komunistus, 
(kaip paprastai fašistai da
ro), prieš radikalus, prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vyriausias mitingo tiks
las buvo, tai apginti fašiz
mą Ispanijoj, kad tuo būdu 
sudrūtinti savo fašistines 
jėgas.

Mat, pastaruoju laiku 
Franci j a pasiūlė Anglijai ir 
Amerikai veikti bendrai, 
kad pagelbėti I s p a n i jos 
žmonėms nusikratyti fašiz
mo.

Iš demokratinio atžvilgio 
žiūrint, negali būt nei jo
kios kalbos, kad Ispanijos 
fašizmas turi eit ten, kur 
nuėjo Vokietijos ir Italijos 
fašizmas. Demokratinis pa
saulis negali toleruoti fa
šistinės Ispanijos.

Stamford, Conn. — Su
streikavus Darbo Federaci
jos vežikams prieš Miller 
pieno kompaniją New Ca- 
naane, unijos agentas Wil
liam Kennedy tris valandas 
skraidė virš miesto, kreip
damas gyventojų dėmesį į 
streiką. Kennedy yra la
vintas lakūnas ir turi leidi
mą. Streikas kilo todėl, kad 
kompanija atsisako pripa
žint federacinę uniją.

KIMMEL SAKOSI 
NEKALTAS

Washington. — Admiro
las Kimmel, buvęs Ameri
kos laivyno komandierius 
Pacifike, sakė tyrinėjančiai 
kongreso komisijai, kad 
Washingtonas nedavęs jam 
gana žinių; todėl jis negalė
jęs paruošt savo jėgas at
mušti japonų ataką prieš 
Perlų Uostą 1941 .m. gruo
džio 7 d.

Cliffside, N. J
(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 

buišius ir ne šios šalies gyven
tojus.

Nežiūrint, kokiais gązdini- 
mais gubernatorius švaistysis, 
bet ne jis, nė kas kitas nesu
laikys streiko bangų, pakol 
darbininkų reikalavimai nebus 
išpildyti.

Streiko eilėse šiandien stovi 
karo veteranai, žuvusių kovū- 
nų tėvai, broliai, seserys ir iš
tikimiausi šios šalies piliečiai. 
Milionierius p. Edge neišgąz- 
dins streikierių su savo šūka
vimais. Visa šviesesnėj! liau
dis su streikieriais.

sausio 20-tą, 
77-tos kuopos

Atsives- 
pažįsta-

draugiš-

Sekmadienį, 
įvyks ALDLD 
susirinkimas, Chas. Stephans 
salėje, 3 vai. po piet.

Tai bus pirmutinis šiais me
tais susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, 
kite savo draugus ir 
mus.

Po susirinkimo bus
kas pasilinksminimas susipaži
nimui naujų narių su kuopie- 
čiais. Dėl naujų ir senų narių 
viskas dovanai.

Kuopietės moterys pagamins 
užkandžius, o kuopiečiai pa
vaišins gėrimais. Rengiamasi 
labai stropiai ir manoma, kad 
bus linksmas pažmonys.

Kiek tai teko sužinoti, tai 
jau naujų kandidatų į kuopą 
yra 6. Tikimės, iki susirinki
mo bus daugiau.

šiame susirinkime apkalbė
sime Laisvei suvažiavimo rei
kalus ir užsimokėsime mokes
čius už šiuos metus.

. K. Darbininkas.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g/Zg 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 GIVIĄIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ ū □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V; 4-8698
.„ .j.. - • - - • 1 “V ”

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

< * < 
• i • . *•

Laidotuvių
• / •

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdėsio 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.

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
są šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si. 
PHILADELPHIA, pa

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



la-

Pittston, Pabus

pi-

(if)

PRANEŠIMAI

4 P. M.

(18)

(U)

“Elektrito

pamatytiŠypsenos buvo su

serga New

uz-

ĮTARIA oficierių 
KAIP ŽMOGŽUDĮ

visi 
virš

Jis 
jo

jog par- 
Tarybinę

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ligoni- 
gauna

Alga

ka-
ka-

karininko 
dėl to ji 
užlaikyti

i
6

krautuvėlėj, eiti pasivaikščio
ti. Taip ir šį kartą išėjo pasi-

REIKIA MERGINŲ 
MOKYTIS AMATO

LENGVAS DARBAS
SOLAR GOLD LEAF CO.

216 ALABAMA A VU. » 
BROOKLYN.

PAVARYTAS HIROHITO 
MINISTERIS

Pranas Lesa Jus Žuvo Auto 
Nelaimėj

Sausio 4 d. šių metų, apie 
vai. vakare, išėjo pasivaikš

čioti P. Lesajus netoli savo gy
venimo vietos. Likosi prava
žiuojančio automobiliaus par
trenktas ant kelio ir užmuštas.

Velionis visados mylėdavo,

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Pagalbos Teikimo -pieti

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)

toks sužeidimas 
ir jeigu an- 
specialio če-

MERGTNOS, mokytis rankų darbo costam* 
jewelry. Nuolat. Gera alga. Proga pakilimam.

BERIDA, 1145 E. 12TH ST., BROOKLYN 
(Brighton Line)

(Ui

BING CROSBY 
su Ingrid Bergman vaidina fil- 
moje “The Bells of St. Ma
ry’s,” jau seniai rodomoj Ra
dio City Music Hall, 6th Ave. 
ir 50th St., New Yorke.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo metinis 

mas įvyks 17 d. sausio, 
735 Fairmount Ave. Bus labai
mus susirinkimas. — Šmitiene, 

(13-14

MOTERYS
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS DARBAS 
Bonai Už Naktinį Darbą 

6 DIENŲ SAVAITĖ 
Colgate-Palmojive-Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange Pl.) 

Jersey City.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų kĮiubo susirinki

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

(13-14)

DŽIULERIAI
Prie dailių 14-K rankų darbo džiūlcrių.

CARRINGTON CO., INC.
REAR 42 WALNUT STREET 

NEWARK, N. J.

(U)
VALYTOJOS/ Ofisų Namų. Nuolat. 

62c i valandą.
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P .M.

INGE, 59 Pine St., New York City
____________ (X)

susirinki-
8 v. v., 

įdo- 
sek.

MERGINOS IR MOTERYS
Operavitnui Braiding Malinu 

II anksčiau patyrimas nereikalingas 
INTERNATIONAL BRAID CO. 

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

j—.—.................. ...................

... > ....
ials jberSr.-Iaithuanlan Daily
■■.... i.t f į-fįtį '-r.J.ni,

VETERANAMS PATARIMAIStreikieriai Užtaria 
Nusmelktą Jankį

Wallington, N. J.—Strei
kuojantieji CIO elektrinių 
prietaisų darbininkai pa
siuntė iš Bloomfieldo tele
gramų prez. Trumanui, kad 
panaikintų mirties bausmę 
Josephui E. Hicswai, Ame
rikos kareiviui Japonijoj. 
Karinis amerikonų teismas 
nusmerkė jį mirt už dviejų 
civilių japonų papjovimą.

Baldur Von Schirach 
Taip Pat Zmogžudis
Nurnberg, Vokietija. — 

Hitlerio Jaunimo vadas 
Baldur von Schirach išsiun
tė 60,000 žydų iš Austrijos 
į naciškas žudymo įstaigas 
Lenkijoj. Tatai parodo jo 
paties užrašai, pristatyti 
čionaitiniam teismui prieš 
vokiečius karinius krimina
listus. Schirach yra vienas 
iš jų.

Tokio, saus. 16. — Tapo 
priverstas pasitraukt Japo
nijos imperatoriaus Hiro
hito palocių ministeris So- 
taro Ishiwata, buvęs japo- 

’ nų finansų ministeris.

Numberg. —Tapo areš
tuotas amerikonas oficie- 
rius Stanley Rosewater. Jis 
įtariamas, kad dalyvavęs 
trijų kitų karininkų užmu
šime ir namo padegime, kur 
jie nužudyti, Passau, Vokie
tijoje.

Iš Mokinių Išaugę Specialistai
VILNIUS, 

gamykloje 80 nuoš. darbininkų 
dalyvauja socialistiniame lenk
tyniavime. 90 spartuolių virši
jo gamybines normas. Dėl vi
sų šių laimėjimų gamykla spa
lio mėn. planą įvykdė 149 
nuoš.

Pažymėtina, kad “Elektrite” 
iš mokinių tarpo išaugo daug 
naujų specialistų, kurie savo 
našiu ir geru darbu neatsilie
ka nuo prityrusių darbininkų. 
Jaunuolės draugės Kaupaitė ir 
Lozovsksritė, išmokusios tekin
tojų specialybės, kasdiėn pa
daro 150 nuoš. normos. Nau
jieji gamyklos kadrai visas sa
vo jėgas ir gabumus atiduoda 
socialistinės Tėvynės gerovei.

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine*, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-3178 ATDARA VAKARAIS

Klausimas:
Ar tarnyboje buvę vyrai 

privalo užsiregistruoti savo 
drafto tarybose, kada paliuo
suoti iš ginkluotų jėgų ?
Atsakymas:

Taip. Pagal Parinktinės 
Tarnybos Įsstatymą paliuosuo
ti vyrai privalo užsiregistruoti 
su vietine drafto tarnyba.
Klausimas:

Kur galima pasiskolinti 
nigų pagal GI Biliaus? 
Atsakymas:

Iš bet kurio banko, paskolų 
įstaigos arba asmens, kuris ga
li sutvarkyti tokią paskolą. 
Valdžia garantuos dalį tokios 
paskolos.
Klausimas:

Kitas skaitytojas nori žino
ti, kokią dalį paskolos valdžia 
garantuoja ?
Atsakymas:

Veteranų Administracija ga
li garantuoti iki 50 nuoš. už
gintos paskolos. Aukščiausia 
valdžios garantuojama suma 
yra $2,000.
Klausimas:

Mano kūdikis gimė po tėvo 
mirties. Tėvas buvo veteranas. 
Ar galima skaityti jį “benefi
ciary” ?
Atsakymas:

Taip. Įstatymas pritaiko kū
dikiams, gimusiems po tėvo 
mirties, tas pačias teises su ki
tais vaikais.
Klausimas:

Pamotė veterano, kuri jį už
augino prieš jo įstojimą į tar
nybą, klausia, ar ji gali pa
duoti prašymą dėl kompensa
cijos, kadangi jis buvo užmuš
tas akcijoje.
Atsakymas:

Taip, esi skaitoma viena iš 
tėvų, ir gali gauti kompensaci
ja.
Klausimas:

Veteranas, ką tik paliuosuo
tas iš Laivyno, klausia, ar jis 
gali ant toliau laikyti jo ap
draudą ir užvardinti jo žmo- 

Įną, kaipo “beneficiary,” gau
ti pusę mokesčių vienoje sumo
je ir balansą mėnesiniais išmo
kėjimais!
Atsakymas:

Įstatymas neturi tokio parū- 
pinimo, kad iš mokėti apdrau- 
dą vienoje sumoje.
Klausimas:

Veteranas,, kurio koja buvo 
nupjauta jam būnant tarnybo
je, dabar klausia, ar valdžia 
privalo jam parūpinti čevery- 
kus?
Atsakymas:

Tik jeigu 
gautas tarnyboje 
trai kojai reikia 
veryko.
Klausimas:

Mano žmogus
Yorko Veteranų Administraci-

jos ligoninėj. Mes gyvename 
Iowa valstijoj. Jeigu jis mirtų, 
ar valdžia pavėlins man su 
vonu grįžti kartu į Iową? 
Atsakymas: Taip.
Klausimas:

žmona veterano mums pra
neša, kad jos vyras turi virš 
38 m. amžiaus. Tarnauja Lai
vyne. Ji klausia*, kada jis 
paliuosuotas ?
Atsakymas:

Laivynas nutarė, kad 
įstoję vyrai ir ifioterys, su 
38 m. amžiaus, ir kurie prieš 
rugpj. 15 d., 1945 m. turėjo 
nors vieną užlaikomą asmenį, 
bus paliuosuoti. žmonos skai
tomos užlaikomieji asmenys. 
Klausimas:

Veteranas pirmo pasaulinio 
karo praneša, kad jam būnant 
užsienyje per 18 mėnesių jo 
sveikata per visą laiką buvo 
gera. Dabar sulaukęs 57 metų 
amžiaus serga širdies liga. Jis 
klausia, ar gali prašyti pensi
jos?
Atsakymas:

Jeigu tamstos dabartinė li
ga klasifikuota kaipo, “perma
nent disability” ir dėl to ne
gali užsidirbti pragyvenimui. 
Mes tamstai pasiuntėme Vete
rans Administration Form 526, 
kurią turėsi pasiųsti Veterans 
Administration, kartu su pra
nešimu nuo gydytojo kas link 
dabartinės padėties.
Klausimas:

Armijos slaugė, pasiliuosa- 
vus, dabar nori gauti darbą, 
kaipo slaugė Veterans Admi
nistration Ligoninėje. Ji klau
sia, kur ir kaip pasiųsti pra
šymą ir kokią algą gali tikė
tis gauti?
Atsakymas:

Kreipkis prie arčiausios Ve
terans’ Administration 
nes. Buvusios slaugės 
pirmenybę ligoninėse, 
yra $3,200 per metus. 
Klausimas:

Sesuo kareivio rašo, kad jos 
brolis buvo paimtas į kariuo
menę prieš penkis mėnėsius. 
Jos motina ir sesuo rimtai ser
ga. Ar jos gali prašyti brolį 
paliuosuoti iš kariuomenės? 
Šeima bijo prašyti, manydama, 
kad jis praras jo veterano tei
ses .
Atsakymas:

Jeigu brolis paduotų aplika
ciją dėl “emergency depend
ency discharge” ir jeigu gau
tų, jis bus garbingai paliuosuo
tas, ir nepraras jokių ^teisių 
kaipo veteranas. Mes mano
me, kad jis daugiau gero gali 
padaryti būdamas namie, ir 
patariame jam taip daryti.
Klausimas: ,

Skaitytojas klausia, ar tei
sybėj kad veteranas gali lan
kyti mokyklą bet kurioje da
lyje Jungt. Valstijų pagal GI 
Biliaus parūpinimą.
Atsakymas:

Taip. Jis gali pasirinkti mo
kyklą bile kur pasaulyje, jei
gu tik Veterans Administra
tion ūžgirs. Nes Veterans7 Ad
ministration turi užmokėti 
įstojimo mokestį, už knygas ir 
pragyvenimą. Turėsi pats 
mokėti kelionės išlaidas'.
Klausimas:

Skaitytojas klausia, ar 
rininkai taipgi gauna iš 
riuomenės paleidimo atlygini
mą (mustering out pay) ? ’ 
Atsakymas: .

Karininkai žemiau kapitono 
laipsnio gauna, kiti ne.
Klausimas:

Kariuomenės slaugės moti
na klausia, kodėl “Wac cor-

"Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand St Brooklyn

’ ' - H . t ,
p orai’’motina gauna 'didesnį 
atlyginimą, negu, ji?
Atsakymas:

Jūsų duktė yra 
(officers) laipsnio, 
negali gauti šeimai
papildomo atlyginimo. Tuo gi 
tarpu antroji mergina yra ne 
karininko laipsnio pareigūnė 
(non-commissioned officer) ir 
todėl jos motina turi teisę šei
mos atlyginimą gauti. Sumą, 
kurią jūs gaunate, yra ištisai 

I iš Jūsų dukters algos išskaito
ma, bet iš antrosios merginos 
mokesties išskaitoma tik dalis 
atlyginimo šeimai, o kitą dalį 
prideda valdžia.
Klausimas:

Veteranas klausia, ar jis ga
li pakeisti savo National Ser-. 
vice Life Insurance (apdrau- 
dą) į 20 mokėjimų apdraudą 
ir vėliau, po kiek laiko, vėl 
pereiti į reguliarią apdraudą užbaigęs savo dienos darbą 
(regular insurance).
Atsakymas:

Negalima pakeitimų daryti. Į vaikščioti.
Mes pasiuntėme jums knygutę 
apie šią valdžios apdraudą 
jums vadovautis šiame klausi
me. i
Klausimas:

Kitas veteranas klausia, ar 
tiesa, kad karo invalidai (dis
abled), kurie gauna pensiją, 
negali gauti nedarbo (unem
ployment) atlyginimo?
Atsakymas:

Ne. Jūsų gaunama pensija 
neatima ir neliečia jūsų, kitus 
nedarbo atlyginimus. 
Klausimas: .

Veteranas praneša, kad 
buvo padaręs žygius, kad 
motina gautų šeimos atlygini
mą. Dabar jis sužinojo, kad 
jos prašymas buvo atmestas. 
Jis klausia, kaip galėtų atgau
ti pinigus, kurie buvo jam iš
skaityti per .jo tarnavimo lai
ką.
Atsakymas:

Parašykit į Fiscal Officer, 
Army Service 1 Forces, U. S. 
Army Central Adjustment Of
fice, 366 West Adams Street, 
Chicago, Ill. Paaiškinkite rei
kalą ir paduokite savo pilną 
vardą ir pavardę, kariuomenės 
serijos numerį ir jūsų paleidi
mo dieną bei vietą.

Nėra Lygybės
Gatvėslankis sutinka 

grįžtantį iš Mickevičiaus 
slėnio nusiminusį ir susier
zinusį Padugnį:

—Na, ir ko tu taip nepa
tenkintas, ar ant skaidrio
sios nieko nesusirinkai?

—Ne tik nesusirinkau, 
bet ir smarkiai perpykau.

—Kodėl?
—Kad nėra lygybės. Ma

tai, zoologijos sode keliose 
vietose prie narvų yra pa
kabinta, kad “tą ir tą mėgs
tu” ir kiekvienas lankytojas 
atneša žvėriukams lauktu
vių. Aš ir atsistojau tarp- 
krūmėj ir gyriaus, kad vis
ką mėgstu, o man - niekas 
nieko nepakišo.

Tikras Diagnozas
Gydytojas: “Šitas išau

gęs ant tamstos galvos 
gumbelis yra ženklas, kad 
tamsta turi saugotis didelio 
pykčio.”

Klijentas: “Tamstos tei
sybė, pbne gydytojau, va
kar nepasisaugojau nuo 
žmonos pykčio, tai šiandien 
vaikščioju su tuo iššokusiu 
gumbeliu.” ' / .

II I ........................... ..

Pasižymėjęs Vaikas
—Mama, mokytojas šian

dien mane klausė, ar ,aš tu
riu broliukų ar sesučių.

•—Ką tu jam atsakei?
—Atsakiau, kad aš esu 

vienas.
—Ir ką tada pasakė mo

kytojas?
. —Jis pasakė:Dėkui -Die
vui, kad daugiau tokių nė
ra.

___ it: ŽiH i

Baltimore, Md.
Pasveikinimas ir Auka

Nors pavėluotai, bet reikia 
pranešti, kad Lietuvių Moterų 
Mezgėjų Kliubas pasveikino 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą su $10 auka.

Sekr. E. Stankevičienė.

Nuvežus į ligonbutį surado, 
jog šonkauliai buvo sulaužyti 
ir kitų kaulų dalys sulaužytos. 
Kadangi buvo prietema, tai 
niekas negalėjo patėmyti nei 
automobiliaus numerio.

Velionis Pranas atvyko į 
šią šalį dar pabaigoj 19-to 
šimtmečio. Amerikoj išgyveno 
apie 50 metų.

Iš Lietuvos paėjo iš šilavo- 
to-Prienų apylinkės, Naujaso
džio kaimo. Atvyko į Shenan
doah. Gyveno Pittstone, Scran- 
tone; per su virš 30 met. gyve
no Inkermane, kur visų buvo 
gerai žinomas, v nes užlaikė 
įvairių daiktų krautuvę.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų, buvo plačiai apsiskaitęs. 
Nekurias knygas skaitydavo 
po kelis kartus. Turėjo daug 
gerų knygų. Nekurias jis ke
tino pasiųsti į Sovietų Sąjun
gą, kurių ten buvo pageidau
jama į mokyklas. Bet vis lau
kė progos, kada galės pasiųsti.

Politiniai jis gana daug dir
bo Socialistų Partijoj, ypač 
rengdavo atviram ore prakal
bas ir susirinkimus. Įsikūrus 
Komunistų -Partijai, jis ją rė
mė, bet tiek neveikė. Visada 
stovėjo su pažangiuoju judėji
mu. Džiaugdavosi Sovietų lai
mėjimais. Dar manė 
važiuos 
Lietuvą.

Nors 
virš 70

12-

sa- 
tos 

Geriau

Pranas jau 
metų amžiaus, bet 

energijos turėjo daugiau už 
jaunesnius.

Kiek laiko atgal jis pasi
kvietė mane ir sako: “Turiu 
kelis desėtkus porų naujų, ba
tų. Gal galėtume aųąuti kelis 
basus Lietuvoj. Taipgi pančia- 
kų. Vėliau duosiu daugiau.”

Jo moteris ketino surinkti 
likusius batus, drabužius pa
siuntimui Lietuvon. Taip pat 
surinks jo knygas. Aplaikę 
pasiųsime į centrą.

Velionis Pranas paliko nu
liūdime savo moterį, sūnų Ge
diminą ir dukterį, taipgi vie
ną brolį ir seserį Philadelphi- 
joj.

Pranas buvo narys LLD 
tos kuopos, Pittstone.

Gyvas būdamas Pranas 
kydavo: “Kam reikalingos 
gėlės - prie negyvų,
duok ką dėl gyvo.” Todėl LLD 
12-tos kuopos nariai nutarė pi
nigus, už kuriuos būtų nupirk
tos gėlės, pasiųsti dėl Lietu
vos našlaičių velionio vardu. 
Nors velionis netikėjo į gėles, 
bet jo karstas buvo apkrautas 
gražiomis gėlėmis.

Sausio 7 d., apie 3 vai. po 
pietų, skaitlingas būrys drau
gų,. kaimynų ir giminių nuly
dėjo jo karstą iš Stepanausko 
šermeninės į Abington Hill ka
pines, kurios randasi šalę 
Scraųtono prie vieškelio.

Troško dar velionis pagy
venti, ir galėjo, nes turėjo ga
na energijos, buvo sveikas. 
Dar- gyvenimo saulutė buvo tik 
išvakarėse.

Tad ilsėkis, Pranai, gražiam 
Abingtono kalnelio kapinyne, 
o mes ilgai tave paminėsime.

A. Valinčius.

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

puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS 

VAKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS 
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

OPERATORĖS
Patyrusios prie 

Viena’Adata Siuvamų Mašinų 
Nematomo Siuvimo Mašinų 

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA.

J. P. R. MFG. CO. 
106 BROADWAY, 

JERSEY CITY, N. J. 
BERGEN 4-0883

■ <

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės naudai bankietas įvyks 

šio sekmadienio vakaro 6 vai., sau
sio 20-tą, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje, 318 Broad
way. Gera vakarienė. Gražioje pro
gramoje dalyvaus Emma Chuladie- 
nė, Ignas Kubiliūnas, Ruth Gitzųs, 
Richard .Boris ir kiti. Rengia ALD 
LD moterys ir bendra kuopa.

(14-15) _____________________ <ia
MACHINE PUNCH 

OPERATORĖS
STAKLIŲ OPERATORĖS

GERA PROGA ATEIČIAI
UNITED STATES

RUBBER COMPANY
211 PASSAIC ST., PASSAIC, N. J.
_______________________________(17)

ŠEIMININKĖ
Kliu- ■ Pūnam aptarnavimui namų ir vai<

I ko. Profesionalų • poros. Geri namai 
’ tinkamai asnieniui. Nuolat <5125 j 
mėnesį pradžiai, šaukite po

ESPLANADE 7-6868.

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d., 7:30 v. v. įvyks L. 

Am. Piliečių Kliubo metinis susirin
kimas, kuriame užiihs naujai peror
ganizuota valdyba 1 1946 metams. 
Taipgi bus išduoti raportai iš 1945 
m. Veikiančios Kom. pareigų, išgir
site biznio raštininko raportą, kiek 
gaspadorius padarė biznio per 
1945 metus ir taipgi sužinosite 
Kliubo finansinį ir narių stovį. Tad 
kviečiame visus dalyvauti, 
bietis.. (14-15)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Pagalbos Teik. Kom. 

viet. skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 18 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi lietuviai, 
kurie jau suviršum 2 metus daug 
aukavote ir darbo pridėjote prie 
pagalbos Lietuvos žmonių, kviečia
mi dalyvauti susirinkime su jūsų, 
gerais patarimais ir pagalba. — 
Kom. (14-15)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia vakarienę, 

sausio 20 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros orkestros. 
Pradžia 3 vai. dieną. Įžanga $1.50. 
Tai bus pirma tokia vakarienė šiais 
metais. Kviečiame dalyvauti. 
Kom. (13-14)

' HARTFORD, CONN.
Sausio 16 d., 8 vai. vak. po 155 

Hungerford St., įvyks Laisvės 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 Center, 166 Village St., 8:15 
vai. vakaro. Taipgi choras ruošiasi 
prie nusifotografavimo naujų pa
veikslų, nes’ dabartiniai paveikslai 
netinkami. — Reporteris. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Atplaukė laivas iš Sovietų Sąjun

gos, laivo vardas “Vilnius.” Yra 
rengiama priimtuvės įgulai, sekma
dienį, sausio 20 d., 4 v. v., 735 Fair
mount Ave. Kurie žingeįdaujate, 
prašome dalyvauti ,nes minėtame 
parengime bus proga susipažinti su 
tolimais svečiais, — netankiai pasi
taiko tokia proga. — Kom. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks sausio 20 d., 3 vai. dieną, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Sykiu bus diskusuojama Centralinio 
Namo klausimas, taipgi dalyvaus 
Laisvės gaspadorius P. Buknys 
paaiškins kaslink namo pirkimo: 
P. Puodis, V. K. sekr. (13-14)

ir

9487 
SIZES 
14-20 
32-42

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

d», įvyks kuopos susirinkimas, 2 vai. 
dieną? V. J. Stankaus barzdaskutyk- 
l<ij, ant Ferry St. Malonėkite būti 
visi, nes yra svarbių dalykų apkal
ima. — Sekr. (13-14)

Forma 9487 taikoma smul* 
kios ir vidutines figūros mo* 
terims, gaunama 14-20 ir $2- 
42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu* 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen* 
tų, siųskite* Mary Sineus, 42t 
Lorimer SLt Brooklyn N. Y*

K'
į&..



A. ‘ -
šeštas puslapis 
---^■„o. ,, ,i.,.T..ri,. , ,_ „ ..................... , ..................... ,tr~.

S£į'£’• ■(*./-’A yj< V <jSį:’?n». ’■/’•■J’I^y’® SiWjJK('-’ '.‘:’‘!’,5<f'!1 UiW ‘ '■ ■1 ' ■’''' ' *" iA'iT

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Now Yirko^zW/zfriZliiiot
Juozas Kartonas Sugrį

žo iš Karo Tarnybos

Joseph Carlan

Juozas Kartonas, sūnus 
maspethiecių Kastancijos ir
Vinco Kartonų, sugrįžo iš ka
rinės tarnybos Naujų Metų, va
kare. Sugrįžo visai, gavęs gar
bingai užbaigtos tarnybos po
žymį.

Juozas ištarnavo 3 metus. 
Užjūriuose, Vokietijoj,' išbuvo 
18 mėnesių. Tarnavo 7-tos Ar
mijos artilerijoj, prie didžiųjų 
kanuolių.

Apsilankęs pas tėvus, sesu
tes ir kitus artimuosius, Juo
zas apsistos New Britain, 
Conn./ kur gyvena jo žmona' 
ir dukrelė su josios tėvais (jo 
uošviais).

Geros kloties civilinio gyve
nime !

Kartonai, ilgamečiai Laisvės 
skaitytojai ir patrijotai, gyve
na 61-34 56 Rd., Maspethe. 
Kartonas yra geras darbuoto
jas vietos organizacijoms, 
taipgi daug pasitarnavęs Lie
tuvos žmonėms darbuose Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Drabužių Centre, 417 Lo
rimer St., Brooklyne.

Beje, Kartonams šie naujie- 
I ji metai buvo linksmi ir kitais 

atžvilgiais. Jų žentas Arthur 
Svoboda, Elsės Karloniutės vy
ras. prieš Kalėdas parvyko 

, trim dešimtim dienų atostogų, 
išbuvęs laivyne 2 metus.

Karlonienės brolsūnis Vik
toras Geležauskas buvo Kalė- 
doms .parvykęs namo į Glen 
Cove, L. I., 48 Cole St., pas 
tėvą, seserį ir broliuką. Apsi-

LAISVES
BANKIETAS

VIEN TIK SŪKIAMS ĮŽANGA 60c.

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės

BILIETAS 12.50 ASMENIUI 

PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS

lankymui proga pasitaikė par
vežus namo kitus kariškius.

Geležausku šeima taipgi yra 
geri laisviečįai, dienraščio 
skaitytojai ir pramogų lanky
tojai. R.

Atvežė Drabužių
Atvykdami į LLD konfe

renciją, įvykusią Brooklyne, 
sausio 13-tą Vincas ir Ona Ži
linskai vėl atvežė iš Kearny 
ir apylinkės daug drabužių

PO BANKIETO ŠOKIAI 

A PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

Jvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

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

Ar Jau I Jžtikrinote Sau 
Vietą Laisves Oankiete?

Dienraščio Laisvės didžioji 
iškilmė, suvažiavimas ir po su
važiavimo įvykstantis tradici
nis metinis bankietas jau tik 
už desėtko dienų. Laikas di
rektoriams ir gaspadinėms ži
noti, kokiam skaičiui publikos 
pietus rengs.

Tas primena, kad visi, ku
rie dar neturi įsigiję bilietų, 
privalo juos įsigyti tuojau, da
bar. Bilietų pardavinėtojai 
prašomi tai priminti visiems 
geriesiems mūsų bankietų lan
kytojams. Bilieto kaina $2:50.

Laisvės bankietai, kaip ži
nia, yra pramoga ne vien tik

Lietuvos Žmonėms Paramos
Teikimas Eina Pirmy

Sausio 12-tos vakarą, Pilie
čių Kliubo salėje, vietinis Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas buvo surengęs balių Lie
tuvos žmonių paramai. Kaipo 
įvykęs tarp daugelio kitų, ne
mažų darbų, publikos skaičiu
mi buvo permažas. Tačiau 
m ė g s t a n tieji pasilinksminti 
vaišėmis nebuvo suvilti — 
gaspadinės pavaišino svečius 
gerais namie gamintais val
giais. Tas geras gaspadinės gal 
atžymės patys vakaro rengė
jai.

D. M. šolomskas kalbėjo 
apie pasaulinę padėtį. Primi
nė ir Lietuvai pagalbą teikti 
tebesantį reikalą. Dalyviai pa
aukojo kai ką tam tikslui.

Nebūtų buvę apvilti ir šo
kėjai, orkestrą gražiai grojo, 
bet jaunimo dalyvavo perma- 
žai. Aido Choras buvo išvažia
vęs į Elizabeth vaidinti opere
tę “Kada Kaimas Nemiega.”
O kada populiarieji aįdiečiai 
išvažiuoja, kiti parokuoja, kad 
“nieko nebus,” neina į pramo
gas be aidiečių.

Aido vaidinimu, beje, new- 
jersiečiai labai pasitenkinę. 
Kurie negalėjo būti Elizabe- 
the, gailisi. Jie žada vykti į 
Newarką pamatyti “nemiegan
tį kaimą,” kada jisai ten nu
važiuos su Aidu šio mėnesio 
26-tos vakarą.

pavalgyti, čia susieini ir pasi
linksmini su svečiais, ilgai ne
matytais draugais Laisvės šė- 
rininkais, vajininkais ir šiaip 
patrijotais iš už šimtų, o kar
tais ir tūkstančių mylių atvy
kusiais. čia pasimatai, pasivai
šini su retai matomais brook- 
lyniečiais ir svečiais iš apy
linkių. Paulioji ir su savo visų 
dienų draugais.

Bankietas įvyks sausio 27- 
tą, sekmadienį, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., 
Brooklyne, Bankieto pradžia 
6 vai. šokiai 7 vai. Suvažiavi
mas nuo 10 vai. ryto, didžia
jame ballruimyje. .

n
Lietuvos žmonėms. Jiedu 
Brooklyne — tankūs svečiai. 
Ir niekad neatvažiuoja tuščio
mis.

Dirbo Centre
Drabužių Centre, 417 Lori

mer St., pereitą pirmadienį su
sirinko tik keturi vyrai: V: 
Bankus, K. Balčiūnas, V. Če
pulis, T. Lisajus. Nedidelė 
grupė, bet daug darbo nudir
bo, sukrovė daug batų ir visus 
drabužius, kiek tuomet rado.

Kazimierą Žvirblį Laidos 
Ketvirtadienį, Sausio 17 d.
Kazimieras žvirblis, gyve

nęs 112 Eagle St., Brooklyno 
dalyje, vadinamoj Greenpoin- 
tėje, laidojamas šį ketvirtadie
nį (šiandien), sausio 17-tą, 
Alyvų kalnelio kapinėse. Iš
lydės iš Bieliausko šermeni
nės, 660 Grand St., 2 valandą.

Prie jo kapo kalbės Rojus 
Mizara, Laisvės redaktorius.

žvirblis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir šėrinin- 
kas. Kaipo senas mūsų mies
to gyventojas ir draugiško bū
do žmogus, turėjo/ daug pa
žįstamų ir draugų.. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
atvykti į šermenis ir palydėti.

Kūdikiui Išdegino 
Akutes

Clyde Chadwick, 5 mėnesių 
vaikutis, pereitą antradienį nu
gabentas ligoninėn su išdegu
siomis akutėmis ir šiaip pavo
jingai apdegęs.

Vaiko motina, gyvenanti 
1649 Edison Ave., Bronx, bu
vusi su vaiku nuvažiavusi pas 
giminę ar draugę, gyvenančią 
1470 Leland Ave. Kūdikį su 
vežimėliu palikusi kelioms mi
nutėms prieš namą. Du vaikai, 
apie 6 metų, liaudies mokyk
los mokiniai, padegę vežimė
lį žaisdami degtukais. Mrs. Jo
sephine Doherty, to namo gy
ventoja, pamačius nelaimę iš
bėgo vaikutį gelbėti, išėmė jį 
iš degančio vežimėlio, tačiau 
jau buvo padaryta neatitaiso
ma žala.

Vaikai, tai vaikai. Tačiau 
atrodo, kad auklimi 6 metų 
vaikai turėtų daugiau supras
ti. Kartais atrodo, kad mes 
savo triūsu auklime tik milio- 
nierių ir idijotų gentkartę. To 
nebūtų, jeigu vaikams būtų vi
suomeniškos' priežiūros liuos- 
laikiams praleisti. Jie augtų 
protingesni ir visapusiškai 
naudingesni sau ir visuomenei.

Slaugės ligoninėse imdamos 
kūdikius užsimaskuoja burną 
apsaugai mažiukų sveikatos. 
Bet kitus žmones ne kartą 
matysi bučiuojant kūdikį. Ma
tysi murzina ranka ar piršti
ne imant už rankutės ar vei
do. Toks elgėsys yra senoviš
kas ir nesveikas.

Iš LLD 1-mos Kuopos
Susirinkimą ir Veiklos
Lietuvių Literatūros Draugi

jos pirmos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyko gruo-, 
džio 13-tą, 1945 m. Korespon
dentas kaip tai suvėlavo, ne
parašė. O buvo kuo pasigirti. 
Valdyba apsiėmė ta pati ir 
1946 metais tarnauti kuopai. 
Valdyba: Organizatorius G. 
Kuraitis, pagelbininkas J. 
Stakvilevičius, finansų sekr. G. 
Wareson, užrašų—K. šoloms- 
kiene, iždininkė K. Rušinskie- 
nė.

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 10 d., Laisvės patalpo
je. Narių atsilankė nemažas 
būrelis.

Valdybos Raportas iš Kuopos 
Darbų

Organizatorius pranešė, kad 
tarnybą užėmė paskutiniais 3 
mėnesiais 1945 m. Mažai kas 
buvo galima nuveikti. Bet, de
dant pastangų, gauti 5 nariai. 
Viso narių gerame stovyje už 
1945 metus yra 130. t

Per mūsų kuopos narius yra 
surinkta spaudai ir kitiems 
visuomeniškiems r e i k a 1 a ms 
$206.82 ir iš iždo aukota 
$20.50. Kuopa surengė dve
jas prakalbas viena ir eilę 
prakalbų bendrai su kitomis 
kuopomis. Pasiuntė du delega
tus į Antrąjį Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Mūsų 
kuopa turi du atstovus Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
te. Taipgi siunčia atstovus į 
tarptautines konferencijas ir 
komitetus.

lLLD 2-ro apskričio konfe- 
rencijon, sausio 13 d., pasiun
tė 10 delegatų. Jais buvo D. 
M. šolomskas, P. šolomskas, 
Kuraitis, Vitartienė, Wareson, 
M. Dobinis, K. šolomskienė, 
Balčiūnas, E. Stupurienė ir 
A. Mureika.

Laisvės bendrovės dalininkų 
suvažiavime\ kuopos šėrą at
stovaus draugė Vitartienė. Sa
kėsi, kad nuo šio suvažiavimo 
taps šėrininke.

Iš organizacijų bendrų pra
kalbų mūsų kuopa gavo dalį 
įplaukų — $21.68.

Mirusiai mūsų kuopos narei 
Elsei Gasiunienei pareikštas 
gailestis atsistojimu ir viena 
minute tylos.

Apie Draugiją

Lietuvių Literatūros Draugi
jai 1945 metų rugsėjo mėnesį 
sukako 30 metų. Per tuos me
tus draugai, kurie priklausė, 
susikaupė daug literatūros tur
to, pasipuošė savo kambarius 
52 leidinių knygų knygynėliu. 
Kurie naudojosi tomis knygo
mis, jas skaitė, daug sužinojo. 
To žinojimo nebūtų gavę jo
kiame kapitalistinės sistemos 
palaikomame universitete.

; Tai reiškia, Lietuvių Litera
tūros Draugija yra darbo žmo
nių universitetas. Lietuviai ir 
lietuvės, seni ir jauni, naudoki
tės proga, stokite į LLD 1-mą 
kuopą. Užsimokėję $1.50 į me
tus, gausite 1 knygą ir 4 nu
merius žurnalo šviesos pel* 
metus.

Kuopos Korespondentas.

, Komunistų Masinis 
Mitingas Pavyko

f. •

Madison Square Gardene 
įvykęs Komunistų Partijos 
rengtas masinis mitingas mi
nėti Lenino mirties sukaktį ir 
paremti streikierius, atrodė 
sėkmingu. Publikos atsilankė 
apie 20,000, , pilna didžiausia 
New Yorko mieste esama sa
lė. . /

Sueidami į mitingą s komu
nistai ir jų draugai sunešė 
apie 10,000 kenų maisto strei- 
kieriams. Rinkliava pinigais ir
gi atrodė gausi. Pusė jos skir
ta streikieriams.

' ■ j. . fG.tf. -• ■

Teatro Gildija perstato savo naujai sudarytą Shake- 
spear’o veikalams vaidinti kompaniją su pradėjimu to 
autoriąus veikalo The Winter Tales. Pradėta vaidinti 
sausio 15-tos vakarą, Cort Teatre, N. Y. Paveiksle ma
toma Jessie Royce Landis. Kiti žymiose rolėse yra Hen
ry Daniell, Florence Reed, Romney Brent, Whitfprd 
Kane, Colin Keith-Johnson, Philip Huston ir Charles 
Francis.

IDS, LLD Kuopų ir Aido Choro Valdybų 
Nariai Kviečiami į Svarbų Pasitarimą
Susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, sausio 17, Laisvės salėj.
Pasitarus mūsų organizacijų veikėjams, kilo mintis, kad rei

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

Norime tokį parengimą surengti vardu visų Brooklyno 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, įsitėmikite šį prane
šimą ir malonėkite atsilankyti į susirinkimą. J. Siurba.

Už Ką Telegrafistai 
Streikuoja?

Štai žodis kitas iš pačių, 
streikierių, apklausinėtų, dėl 
ko jie eina į pikietų linijas:

Ruth Golumbuck, automa- 
tiko operatorė, sakė:

“Visu karo laiku mes dirb
davome kas dieną, kada tik
tai jiems mūsų reikėjo, kartais 
net 60 valandų per savaitę. O 
kada pažiūrėdavom į algos vo
kelį, rasdavom apie $24. Wes
tern Union pastatė mane prie 
darbo su 52 centais per va
landą prieš tris metus ir kėlė 
po du centus valandai iki da- 
ėjo 60. Tęn ir sustojo. Bet 
prieš 3 metus aš galėdavau 
pirkti porą kojinių už 59c ir 
apatinį už $1.50. šiandien1 tos 
pačios kojinės kainuoja $1.29 
ir apatinis $3. O aš vis tebe- 
uždirbu po 60 centų per va
landą.”

John Petek, keltuvo opera
torius, skundėsi:

“Kada prisieina išmokėti 
$6.50 per savaitę daktarui, 
vargiai gali išsiversti su $30 
per savaitę. Mano žmona yra 
silpnos širdies, negali eiti dar
ban. Bet jinai eina su manim 
pikietuoti, nes žino, ką maža 
alga reiškia. Aš pats nesu svei
kas, daktaras liepė nepersi
dirbti, tačiau einu pikietuoti 
kasdien, šešioliką metų išdir
bęs su Western Union, o aukš
čiausia gaunu $30. Tas pats ir 
su kitais. Tai dėl to mes strei
kuojame. Mes nedaug reika
laujame. Tiktai po 10 centų 
daugiau per valandą.”

MIRĖ
Margaret Gudas, 65 metų 

amžiaus, gyvenusi 145-15 La
kewood Ave., Jamaica, N. Y., 
mirė sausio 15-tą. Bus palai
dota sausio 19-tą, į šv. Jono 
kapines. Pašarvota namie. Pa
liko nuliūdime 6 sūnus, 2 duk
teris, 11 anūkų, vieną seserį ir 
vieną augintinį.

Laidotuvėpiis rūpinasi gra- 
borius J. GarSva, 231 Bedford 
Ave. v

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

__ . , j 9—12 ryteValandos: j !_ g vakare
Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1., Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

XZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612.
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Kritikavo Žemdirbysti 
Viršininką už Kainų

Kėlimą
Now Yorko Miesto Turga

viečių Departmento, šeiminin
kių ir sviestu prekybininkų at
stovai aštriai kritikavo žem
dirbystės sekretorių Ander- 
son’ą už pasisakymą, būk pa
kėlimas kainų po 18 centų 
svarui padauginsiąs sviesto 
kiekį.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker taipgi yra 
kartkartėmis įrodinėjęs, jog 
nebuvimas kainoms lubų ir 
Smetonos nekontroliavimas yra 
vyriausiomis priežastimis sto
kos sviesto. Pieno trustui yra 
pelningiau Smetoną parduoti 
šaltainės fabrikantams ir ki
tų su pienu ir Smetona šaluti
nių produktų išdirbystėms, 
kur galima iš šaukšto Smeto
nos padaryti kvortą ko nors 
užvardyto Smetona. t

Daugelis sviestu prekiauto
jų taipgi suslėpė sviestą iki 
naujosios 75 centų už svarą 
kainos įeis galion.

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

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubo 

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

Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bitniavas namas su 

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

t
TEL. EVERGREEN 8-9770
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