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KRISLAI
Reakcininkai Nenurimsta.
Pasaulinės Darbo Unijos.

Vokiečių Pagyras, 
keichstago Padegėjai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Nors hitlerizmas ir fašizmas 
parblokštas, bet jo likučiai , ir 
reakcininkai n e n u s i ramina. 
Irane jie Šaukia prie “švento 
karo” prieš Azerbaidžano de
mokratus. .Bulgarijoj ragus 
stato dvesiantis fašizmas, lau
kia talkos iš Britanijos ir 
Amerikos. Graikijos fašistai 
laimingiausi, nes jie pirma bu
vo Hitlerio globoj, o dabar 
britų. Korėjoj japoniški pa
stumdėliai, “demokratais” pa
sivadinę, puola tikrus demo
kratus. Japonijos imperialistai, 
po “demokratijos” skraiste, 
nori atgaivinti savo galią, siū
losi būti baze prieš. Tarybų 
Sąjungą. Bet laisviausia dir
va reakcijai, tai Jungtinės 
Valstijos, kur jie naudojasi 
demokratijos teisėmis, kad ar
dyti tą demokratiją.

Bet reakcijos ir hitlerininkų 
pastangos veltui! Nepasukti 
jiems istorijos rato atgal. Vy
riausias jų tūzas buvo Hitle
ris ir jo šaika. Ta jėga sunai
kinta, turės išnykti ir likučiai.

Sovietų Sąjungos atstovybė 
Jungtinių Tautų Organizacijoj 
reikalauja, kad būtų priimtas 
Pasaulinės Darbo Unijų Fede
racijos atstovas. Prieš tai išsto
jo Anglijos “socialistas” minis- 
teris McNeil. Keista, ar ne, 
kad tie “socialistai” nori ly
gios teisės tokioms mažytėms 
valstybėms, kaip Luxembur- 
gas, kuris neturi nei 1,000 
ketyirtainiškų mylių ir tik apie 
300,000 žmonių. Gi darbo uni
jų organizacija apvienija 60,- 
090,000 darbininkų, bet jie jai 
nenori suteikti balso.

Mėsos gaminimo Swift 
pereitais metais užmokėjo 
džiai taksus nuo $34,000,000* 
pelno. Kompanijos pelnai pa
augo 270 nuoš., palyginus su 
1940 metais. Bet darbininkams 
pakelti algų nenori.

Co., 
vai-

Kur dingo “Naujienų” ir 
“Draugo” tas didžiulis persų 
sukilimas prieš rusus? Juk po
rą savaičių atgal tie anti-lie- 
tuviški dienraščiai didelėmis 
raidėmis rašė apie tai. Pasiro
do. kad sukilimai plečiasi ne 
prieš rusus, bet pačioje Persi
joje — prieš reakcinę vald
žia.

Vokiečiu mokslininkas dr. 
Wilhelm Westphall labai nu
ramino reakcinius elementus, 
pareikšdamas, kad jie “neda
vė Sovietams pagalbos” išrasti 
atomine jėgą.

Keisti tie vokiečių moksli
ninkai! Iš ju patarimų tiek 
gali prašyti Sovietu Sąjungos 
mokslininkai, kiek iš ožio pie
no. Juk karo sąlygose Sovietų 
Sąjungos mokslininkai visais 
klausimais toli pralenkė vokie
čius mokslininkus.

No. 15

1NDUSAI ANGLIJOS
KARIAI PRADEDA
REMT INDONEZUS

Batavia, Java. — Pasku
tiniu laiku 15 indusų Angli
jos kareivių perėjo į Indo
nezijos patrijotų pusę ir iš
vien su jais kovoja prieš 
anglus.

Tautiniai Indijos vadai, 
Jawahrlal Nehru ir kiti, 
protestuoja, kad anglai nau
doja indusų kariuomenę, 
slopindami Javos ir kitų In
donezijos salų žmonių kovą 
dėlei nepriklausomybės. J. 
Nehru kartotinai reikalavo 
leist jam atsilankyti į Ja
vą. Anglų komandieriai at
metė tuos reikalavimus.

Flint, Mich. — Džianito- 
rių streikas uždare mokyk
las Flinte.

Oro Bombomis Užmuštų Ci
vilių Anglų Vardai Pa

talpinti Šventovėje
London. — Keturiose di

delėse knygose surašyta 
60,000 civilių anglų, kuriuos 
užmušė nacių oro bombos. 
Tos knygos p a t a 1 p intos 
Westminster Abbey istori
nio vienuolyno koplyčioje 
prie nežinomojo kareivio 
kapo. Surašinėjama vardai 
ir kitų Anglijos piliečių, žu
vusių nuo vokiečių oro bom- 
bų.

Amerika Žada Gaivinti 
Civilę Vokietijos ir 
Japonijos Pramonę

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė planuo
ja pristatyt Japonijai ir 
amerikonų užimtoms Vo
kietijos ir Austrijos dalims 
gana žaliųjų medžiagų, kad 
galima b ū tų atgaivinti 
svarbiąsias civiles pramo
nes. Ketina paremti pramo
nę ir pietinėje Korėjoje. Bet 
vokiečiai ir japonai negau
sią tokių tinkamų karui me
džiagų, kaip plienas.

Vokietijos naciai turėjo vi
sos Europos galingą industri
ją, o jie pasiliko toli nuo So
vietų Sąjungos tankų, kanuo- 
lių, lėktuvų, svaidinių ir ben
drais technikos klausimais. So- ... .. .
vietų Sąjungos mokslininkai, vejoje. Amerikonų koman- 
kaip ir karo vadai, pasirodė dienus generolas J. R. 
visur gudresniais, sugabesniais Hodge, sveikindamas sovię- 
ir priešą pralenkė, tai ir ato- M komandierių gen._ Te-
minės j ė eros reikale jie 
klaus vokiečių pagalbos.

ne-

Mrs. E. Roosevelt po Jung
tiniu Tautų Organizacijos kon
ferencijos vyks į Sovietu Są
jungą pamatyti, kaip ten žmo
nės gyvena, kaip jie atbudavo- 
ja priešo sugriautas sritis.
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Prasidėjo Unijų, Skerdyklų Atstovų ir 
Valdininkų Derybos dėl Mėsos Streiko

&

CHIANGAS SLAPTAI 
ĮSAKĘS PULT CHI- 
NŲ KOMUNISTUS

Anglą Artilerija Bombarduo
ja Indonezą Patrijotus

Batavia, Java. — Anglų 
patrankos ir lėktuvai bom
barduoja Indonezijos patri
jotų pozicijas vakarinėje ir 
vidurinėje Javos salos da
lyse. Indonezai atkakliai 
ginasi. Be kitko, jie prikasė 
minų po anglų naudojamais 
vieškeliais.

Nusmerkti Pakart 3 
Naciai, Kurie Žudė 
Jankius Belaisvius
Neapolis, Italija. — Ka

rinis amerikonų teismas 
nusmerkė pakart nacių 
slaptosios policijos majorą 
Augustą Schifferį ir du ki
tus. Nes jie nužudė penkis 
suimtus Amerikos lakūnus 
ir du anglų kareivius. Jan
kių kapitonas Roderick 
Hall buvo palaipsniui nužu
dytas kankinimų kambary
je.

Nacių žandaras Hans 
Butz nuteistas kalėjiman 
iki gyvos galvos. Jis sakė, 
kad pats tiesioginiai neda
lyvavęs tose žmogžudystė
se.

PATVARKYMAS PRIEŠ 
VETERANUS STREI

KUOSE
Washington.—

Brądley užgyre 
valstijos teismo 
prieš bedarbių

Generolas 
Michigano 
sprendimą 
pens ijas 

s t r e i k uojantiems vetera
nams. Gen. Bradley patvar
kė neduot bedarbių pensi
jos dalyvaujantiem strei
kuose veteranam.

Paryžius. — Komunistas 
Andre Marty, Franci jos 
steigiamojo seimo atstovas, 
reikalavo tuojau su trauky t 
diplomatinius ir prekybos 
ryšius su Ispanijos fašistų 
Franko valdžia.

AMERIKONŲ IR SOVIETŲ 
KARININKAI TARIASI 
KORĖJĄ SUTVARKYTI

Seoul, Korėja. — Trečia
dienį prasidėjo pirmas, pa
sitarimas tarp Amerikos ir 
Sovietų karinių atstovų Ko-

dierius generolas J.

rentij Stikovą, pareiškė vil
tį, jog pavyks susitarti val
diniais ir ūkiniais klausi
mais, kad galima būtų pa
lengvinti korėjiečiams gy
venimą.

Karinės Sovietų atstovy-

Dabar pilnai paiškėjo, kad 
hitlerininkai patys sudegino 
Vokietijoj parlamento rūmus 
—Reichstagą, kad užpulti ko
munistus. Padegimą organiza
vo smogininkų vadas kapito
nas E. Roehm, kurį vėliau pa
tys naciai nužudė. Dalyvavo bjaurų darbą.

padegime 22 napiai, jų tarpe 
fanatiškas nacis von der Lub
be, kurj jie vėliau krikštijo 
“komunistu.” Jš 22 nacių, pa
degusių parlamento -rūmą 
1984 metais, buvo belikęs tik 
vienas, tūlas E. Kruse, kurio 
rašyti laiškai generolui Hin- 
denburgui apibudino tą nacių

Nors Darbo Federacijos Unija 
Susvyravo, bet Dalyvauja 

Bendrose Derybose Washingtone
Washington, saus. 17. — 

CIO Skerdyklų Darbininkų 
Unijos atstovai ir Darbo 
Federacijos Mėsos Pjaus
tytojų Unijos vadai čia 
pradėjo derybas su viršinin
kais keturių didžiųjų sker- 
d y k 1 inių kompanijų — 
Swift, Armour, Wilson ir 
Cudahy. Jiems taikyti tar
pininkauja darbo depart- 
mento nariai ir kiti valdi
ninkai. ',

CIO unija reikalauja pri
dėti darbininkams po 25 
centus valandinės algos; bet 
ji sutinka tuojau priimti’ 17 
ir pusės cento priedą ir de
rėtis dėl liekamų pusaštun-

to cento.
Federacijos unijos vadai 

siūlė taikytis, jeigu kompa
nijos pridės po 15 centų va
landai. Skerdyklų atstovai 
siūlo tik 10 centų priedo.

Federacinės unijos virši
ninkai jau trečiadienį su
svyravo. Jie sakė, kad prez. 
Trumanas šaukė grįžti dar
ban, tai mums, girdi, kaip 
patri jotams reikėtų klau
syti.

Pranešimai iš New Yor- 
ko ir kitų miestų teigia, 
kad streikas jau pirmą die
ną sumažino mėsos prista
tymą 75 iki 85 nuošimčių.

300,000 Mėsos Darbininkų 
Streikas Numušė Jos Pri
statymą 85 Nuošimčiais

StreikuojaChicago. 
daugiau kaip 300,000 mėsos 
darbininkų, QIO ir Darbo 
Federacijos unijistų, visose 
Jungtinėse Valstijose.

Keturias didžiąsias sker
dyklas Chicagoj pikietuoja 
po 25,000 streikierių.

Streikas uždarė ne tik di
džiąsias skerdyklas, bet ir 
tuzinus vidutinių ir mažes
niųjų skerdyklų — Chica
goj, Kansas City, St. Lou-

ise, Fort Worthe, New 
Yorke, Philadelphijoj ir ki
tuose miestuose) bei t prie
miesčiuose.

Keli Kunigai Pikiete

Holandai Organizuoja Par
tiją Prieš Indonezus

Batavia.— Holandai ban
do sudaryt naują, girdi, de
mokratinę partiją iš indo- 
nezų intelektualų Javos sa
loje. Holandų pranešimai 
rodo, kad jie naudotų tokią 
partiją kovai prieš indone- 
zų paskelbtą respubliką.

Derybos dįėl Chinų 
Armijų Apvienijimo 
Ir Perorganizavimo

Chungking, saus . 17. —* 
Chinų komunistai kaltina 
vidurinės Chinijos valdovą 
Chiang Kai-sheką, kad jis 
slapta įsakė savo armijai 
pulti chinų komunistus ir 
užimti svarbiuosius komu
nistų valdomus m i e s tus 
šiaurinėje Chinijoje. Tokį 
įsakymą Chiang Kai-shekaS 
davęs po to, kada jis pasi
rašė paliaubų sutartį su 
komunistais. Chiang Kai- 
sheko tautininkai, atakuo
dami komunistus po paliau
bų paskelbimo, užėmė Hei- 
shui, Pingchuan ir kai kup
riuos kitus miestus.

Chungking.—Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkų 
atstovas gen. Chang Chun 
veda derybas su chinų ko
munistų generolu Chou En- 
lai dėlei visų chinų armijų 
apvienijimo ir perorganiza
vimo. Gen. Chou En-lai rei
kalauja sudaryt general} 
štabą iš įvairių partijų ka
rininkų, o ne vien tik iš 
tautininkų. Jis siūlo paskirt 
karo ministeriu tokį civilį 
žmogų,, kuris nepriklausytų 
nei tautininkų Kuomintąn- 
go Partijai nei -Komunistų 
Partijai. Chou En-lai taipgi 
sako, turėtų būti sumažin-

Per Nacio Sabotažą Suardę 
tas Rusą Traukinys ir 
Užmušta 18 Ašmeną

Berlin. — Vokietys gele- 
g e 1 e ž i n k e lio signalistas 
Fritz Walther tyčia sumaį- J 
še traukinių praleidimo | 
ženklus. Tokiu būdu tapo ) 
suardytas vienas sovietinis 
traukinys ir žuvo 18-rusų. 
Karinis Sovietų teismas 
Berlyne nusmerkė Waltherį 
mirti. Waltheris, fanatiškas 
naci^ nuo 1933 m., prisipa
žino teisme, kad jis keršijo 
rusams.

f:

Sykiu su s t r e i k i e riais tas skirtumas tarp kareivių 
Chicagoje ir keturi kunigai ir oficierių algų, 
pikietavo skerdyklas —len-■ 
kų kunigas Edward Pla- 
winski, amerikonų kunigas 
Joseph Meegan, slovakų 
kun. Ambrose Ondrak ir 
žydų rabinas Mzmer Shir.

STREIKŲ BANGA

(Pirmesni pranešimai ro
dė, jog komunistai reika
lavo palaikyt jų komandie- 
rius savuose kariuomenės 
junginiuose ir po to, kai 
bus tautininkų ir komunis
tų armijos sujungtos vieno
je bendroje vyriausioje ko
mandoje.)

Reikią Laikyti 400,000 
Armiją Padriko Srityj, 

Sako MacArthur

bės galva gen. Stikovas at
sakė, jog jis tikisi, kad bus 
draugiškai ir sėkmingai su
sitarta.

Šiaurinė Korėjos pusė 
yra Sovietų žinyboje, o pie
tinė amerikonų globoje. Iki 
šiol nebuvo net traukinių 
susisiekimų tarp šiaurinės 
ir pietinės Korėjos. Šiauri
nėje to krašto dalyje yra 
daugiau fabrikų ir“ dirbtu
vių, cT^piCtinė j e Korė j o j e 
beveik visi gyventojai užsi
ima tiktai žemdirbyste ir 
žvejyba.

Amerikos ir Sovietų ka
riniai atstovai daugiausiai 
tarsis dviem pamatiniais 
klausimais — kaip atsteigt 
susisiekimus ir reikmenimis 
apsikeitimą tarp šiaurinės 
ir pietinės Korėjos ir kaip 
sudaryt bendrą laikinąją 
valdžią visam kraštui.

PLIENO DARBININKŲ 
DERYBOS

Washington, saus. 17. — 
Trečiadienį Baltajame Rū
me tarėsi CIO. Plieno Dar
bininkų Unijos atstovas 
Philip Murray su plieno 
kompanijų atstovu Fairless 
kas liečia algų priedus dar
bininkams.

Ketvirtadienį prez. Tru- 
manas pareiškė, kad jeigu 
jie nesusitars iki 2 vai. po
piet, tai jis pats duos pasiū
lymą.

Unija reikalavo 'pakelt 
darbininkam algą $2 per 
dieną. Jeigu nesusiderėtų, 
tai gręsia 700,000 plieno ir 
aliumino darbininkų strei
kas.

ELEKTRININKAI STIP
RIAI LAIKOSI

Sąlydžiai streikuoja ir 
masiniai pikietuoja fabri
kus 200,000 CIO Elektrinin- 
kų, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistų Unijos narių, 
reikalaudami pridėt po 25 
centus valandinės , algos. 
Unijos pirmininkas Alber
tas Fitzgerald smerkė Wes
tinghouse General Elec
tric kompanijas, kad. 
nori suardyt uniją.

INDŽIONKŠINAS
. Kearny, N. J. — Western 
Electric kompanija išgavo , • • JI v • 1 •

jos

uždraudžia streiku o j au
tiems elektrinių įrengimų 
darbininkams masiniai pi-, 
kietuoti fabriką.

TELEFONISTAI NEPASI
TENKINĘ VADAIS

New York. —Kilo darbi
ninkų ir tarnautojų bruzdė
jimas prieš Telefonų Dar
bininkų Federacijos (uni
jos) vadus. Todėl vadai su
sirinkę iš naujo svarsto 
streiko klausimą.

8,000 telefonų stočių me
chanikų kelias dienas strei
kavo. Dauguma 200,000 te
lefonistų ir telefonisčių nė
jo darban per streiko pikie- 
tų eiles. Paskui vadai stai
ga ėmė ir atšaukė streiką, 
atidedami'jį 30 dienų, gir
di, kad galima būtų prisi
taikyt prie Smith-Connally 
įstatymo. Telefonistai ir te
lefonistės per visuotiną sa
vo balsavimą yra nutarę 
eiti streikan iš pritarimo 
17-kai tūkstančių streikuo
jančių d a r b ininkų prieš 
Western Electric fabrikus. 
Vadai atidėliojo telefonistų 
nutarimo vykdymą.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos at
stovai palankiai atsiliepė į 
Fordo pasiūlymą pridėti po 
17 ir pusę centų algos dar
bininkam per valandą; bet 
jie priešinasi Fordo reika
lavimui užtikrint nuo vadi
namų neteisėtų streikų.

Washington, saus. 17. —-.1 
Generolas MacArthur at- ■ 
siuntė pareiškimą senato | 
komisijai, kad būtinai rei- ; 
kią palaikyt bent 400,000 
amerikonų armiją Japoni- 
joj, Korėjoj ir kitur Pacifi- ; 
ko Vandenyno srityje. Jei : 
armija būtų ten sumažintą 
žemiau to skaitmens, tai*' 
girdi, gręstų pavojus. Ta 
senato komisija svarsto ka- j 
reivių paleidimo sumany- 1 
mus.

UŽDRAUSTA AMERIKONAM 
PROTESTO SUSIRINKIMAI 

EUROPOJ IR PACIFIKE

f AUTO. PRAMONĖJ
Detroit. — Jau 9-ta sa

vaitė, kai streikųtaia CIO 
unijistai prieš Genfi-al Mo
tors automobilių korporaci-

. Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas J. T. McNarney, 
vyriausias Jungtinių Vals
tijų kariuomenės komandie- 
rius Eūropoj, saus. 16 d. 
uždraudė savo kareiviams 
bet kokias demonstracijas 
ar protesto susirinkimus. 
Gen. McNarney pareiškė, 
jog toki mitingai puldo A- 
merikos intaką ir jankiif 
armijos vardą akyse vokie
čių ir kitų tautų.

Gen. McNarney įsakė sa
vo oficieriams “pavartot vi
sas reikalingas priemones, 
kad sustabdyt tokius neleis
tinus masinius susirinki
mus.” Jeigu kareiviai nori 
suruošt ‘ m i tingą, sako 
McNarney, tai turi prašyt 
savo komandierių leidimo, 
ir joks mitingas negali 
įvykti, jei oficieriai jo ne- 
užgiria. Gen. McNarney

pasipiktinęs ypač tuom, kad 
kareiviai Paryžiuje reikala
vo aprėžti,, oficierių teises 
ir pirmenybes prieš karei
vius.

Suprantama, jog karo de- 
partmentas W a s h i ngtone 
uždraus bet kokius kareivių 
protesto mitingus ir de
monstracijas Filip inuose, 
Japonijoj ir kitur Pacifiko 
Vandenyno srityje. r;

(Armijos 1 a i k r a Ščiams j 
Pacifiko srityje uždėta cen-A 
zūra, kuri nepraleidžia kri- • 
tikos prieš komandieriuš 
bei. Washington© valdiniu- 
kus.)
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Marseille, Franci ja.
Per sniego audrą nukrito J 
didelis transporto lėktuvas, 
gabenęs buvusius karo be- , 
laisvius anglus. Žuvo bent 
22 asmenys.
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Minskas
Vlaso.vo ‘armijos.’ Tarpe beg-1 Demany, generalinis. sekre-

piktai.

Kas Yra Tikrieji Lenkų Draugai?

ąmerikiečiąis. Rodosi tik I nesnės stiprios klikos, ku-' tuos pačius tikslus, nepai

dus, kurios tiksiąs yra iš-lje, kaip ir praeityje, būtų

baltagvardiečiai, ■

' L 
į&:‘.

Ameri- 
srityje

susikirtimus su negrą is 
amerikiečiais, kaip Detroi-

KAS K A .RAŠO IR SAKO
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Jndo-Chiniečiai Badu Miršta
Kada Japonijos imperializmas likosi 

parblokštas, tai Indo-Chinijos gyvento
jai sudarė savo respubliką ir paskelbė, 
kad jie daugiau nesiskaito Francijos ko
lonija.

Tada ant jų užpuolė Britanijos ir 
Francijos armijos, pasikvietė sau į talką 
ten esamą Japonijos armiją ir po žiau
rių kovų indo-chiniečius nugalėjo. Kaip 
jįe sakė, “atsteigė tvarką.” 275,000 ket
virtainių myl. ploto šalis, daug didesnė 
pž Franci ją su 25,000,000 gyventojų vėl 
palikta Francijos kolonija.

Bet kokia ta ^tvarka”? Viešpataują 
britų, francūzų, japonų armijos su pa
galba Amerikos ginklų ir amunicijos. 
Bet štai Associated Press žinia, sausio 
14 d., iš Hanoi, Indo-Chinų, sako, kąd 
pereitais metais ten mirė nuo bado iki 
2,000,000 ąnnamitų—ipdo-chiniečių. Kad 
dabar viešpatauja baisi padėtis—šimtais 
žmonės miršta nuo bado ir šalčio! Vien 
Hanoi mieste, korespondentas į dvi die
nas suskaitė virš 400 • gatvėj t mirusių 
žmonių nuo bado ir šalčio! Jis rašo, kad 
jeigu nebus greitai suteikta pagalba, tai 
šiemet mirs iki 2,000,000 vietos žmopių.

Reiškia, vakarų “deinokratija” vietos 
žmonėms neleido patieins tvarkytis — 
juos užpuolė, žudė, jų miestus degino, 
kelius ardė, o kada nugalėjo, tai paliko 
bado ir šalčio mirčiai!

Jau Norime Bazių
Turčių spaudą per. metu s niekino Ta

rybų Sąjungą, būk ji įpM “pavergti avę-? 
timas žemes.?’ Ta spauda nesiskąjtė su 
fąktu, kad Sovietų Sąjungą sudaro tau
tos, kurios savo' laisva valia pasirinko tą 
kelią. Tuo pačiu kartu ta pati spauda ir 
valdininkai, jų tarpe ir prezidentas Tru- 
manas, kartojo, kad Jungtinės Valstijos 
“nenori nei colio svetimų žemių” ir jokių 
atlyginimų.

Bet Amerikos karo laivynas ir armija ‘ 
darė ką kitą—stengėsi įsigalėti dąugelyj 
pasaulio vietų, kaip Azijoj, Ramiojo 
Vandenyno salose, Icelandijoj, Grenlan
dijoj ir kitur.

Dabar jau atvirai pasisakė ir Mr. 
Trumanas ir kiti politikai, kad Amerika 
pasilaikys tas “Ramiojo Vandenyno sa
las, kurios yra reikalingos.” O tas “rei
kalas” bus taip didelis, kad imperialisti
niai elementai norės kuo daugiausia pa
siimti. Į Jungtinių Tautų Organizacijos 
Globojimo Komitetą žiūrima, kaipo į be
reikalingą įstaigą, arba tik tam, kad jo 
globojimui pervesti kitų šalių dalis.

Kareivių Laiškai
Iš įvairių pasaulio dalių Amerikos ka

reiviai prisiuntė daug laiškų į turčių 
spaudą, reikalaudami juos parvežti na
mo. Laiškuose jie iškelia ir įrodymus, 
kodėl jie turi būti greitai grąžinami.

Net tokis New York Times, kuris ka
reivių demonstracijas pasitiko, kaipo 
“maištą” ir tai įtalpino apščiai laiškų. 
Iš Vienos, Austrijos, kareiviai nurodo, 
kad ten dabar yra 14,000 Amerikos ka
reivių, o jų užtektų tik 7,000, nes ten yra 
Sovietų Sąjungos, Britanijos’ir Franci- 
jos armijos.

Kareiviai taip pat reikalauja, kad bū- 
.tų aprpbežiuotas jų laikymas užjūryj 
taikos metu. Jie atmeta tuos planus, kad 
valdžia ir armijos viršininkai rengiasi 
vedusiems vežti žmonas ir vaikus į už
jūrį, kąs rodo, kad nori juos ten ant ilgo 
apgyvendinti. Kareiviai mano, kad gali? 

' ma pakaitomis užtektinai armijos turėti.

Chinijos Komunistų Pozicija
Derybose tarpe generolo Chiang Kai- 

sheko ir Chinijos Komunistų Partijos 
bei kitų partijų, komunistai sutiko, kad 
centralizuotoj valdžios laikinu preziden
tu pasiliktų gen. Chiang Kai-shekas. Ęet 
jie griežtai reikalauja panaikinti jo vie
nos partijos valdžią, p jos vietoj sudaryti 
koą|icinę iš visų partįjų, puginklųotį vi
sas Japonijos sudarytas jai paklusnias 
anųijas, kurias gen. Chiang Kai-shekas 
naudojo karui prieš liaudį, sumažinti 
gen. Chiapg Kai-sheko armiją, n.esikišti 
į liaudies valdomus plotus, pravesti pil
noj demokratinėj dvasioj naujo parla
mento rinkimus ir tt.

Derybų komisija sudarė penkis komi
tetus, kurie turį atlikti sekamus darbus: 
(1) Pateikti planą perorganizavimui gen. 
Chiango valdžios. (2) Išdirbti politinę 
platformą apvįenijimųi Chinijos. (3) Iš
dirbti planą, kaip apvienyti liaudies ir 
Valdžios armijas, bei kurias dalis paleis
ti. (i) Paruošti planą sudarymui visos 
šalies parlamento ir (5) Paruošti naują 
konstituciją Chinijai, garantuojančią 
liaudžiai demokratines teises.

Taigi pradžia jau padaryta. Nors dar 
mūšįąi pę vi$ur pasibaigė, dar daugely j 
vįetų generolo Chiang Kai-sheko armijos 
arba jp heųdradarbiaį veržiasi į liau
dies ir komųmstų valdomus plotus. Tas 
iššaukia liaudies atsparą,

Popiežiaus Žodžiai ir Darbai
Sovietų Sąjungos spauda smarkiai 

kritikavo Vatikano popiežių už jo kalė
dinę kalbą, kurioj jis užsistojo už “nu
galėtuosius”, reikalaudamas jiems “žmo
niškų teisių.” Kartu nurodė, kad popie
žius visada ėjo su Italijos ir Ispanijos 
fašistais, su Vokietijos nacių karo po
litika.

Tas nepatiko popiežiui ir jo organas 
L’Osservatore. Romano piktai puola 
.dienraštį Pravdą, būk jis netiesą popie
žiui primetąs.

Bet popiežiaus organas nei vieno 
Pravdos apkaltinimo neątmušė, o kalti
nimai yra sekami:

Vatikano popiežius pasirašė su Vo
kietija konkordatą (sutartį) 1936 metais 
ir tuojau po to vokiečiai katalikai vys
kupai ir kiti pradėjo plačiai skleisti na
cių propagandą “prieš bolševikus.”

Popięžius nei pusės žodžio nesakė 
prieš Mussolinio žvėrišką užpuolimą ant 
Ethiępijps, bet po to, kai italai fašistai 
pavergė tą šalį, tai jis pasiuntė Musso- 
liniui pasveikinimą.

Kada vokiečiai hitlerininkai pavergė 
Austriją, tai popiežius ragino katalikus 
nesipriešinti. Kada Vokietijos ir Idalijos 
fašistai užpuolė ant Ispanijos respubli
kos, tai popiežius visas laikas buvo su 
fašistais ir dabar jo pakalikai garbina 
generolą Franco, kaipo “katalikybės gel
bėtoją.” Popiežiaus ageptai veikė Čecho- 
slovakijoj, kad pakirsti jos pasipriešini
mą vokiečių naciams. Popiežius pilniau
siai rėmė Franci jos liaudies išdavikus 
maršalą Petąiną ir Lavalį.

Tokius apkaltinimus iškėlė popiežiui. 
Jo organas tik piktai koliojasi, bet nei 
vieno iš jų negali nuginčyti.
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“CELĘŽINIAI VILKAI”
IR TERORISTAI

Dienrašti Vilnis rašo: !
“Vokietijoj, ties Passau j’ 

netoli nuo Austrijos rube- 
žiaus, vokiškų teroriątų gau-o 
ja nužudė ir sudegino trią 
Amerikos karininkus. Tie vor. 
kiški teroristai pasivadinę 
geležiniais vilkais. Jie pildo 
Hitlerio testamentą.

“Tai ne pirmas toks kruvi
nas įvykis. Apie vokiąkų., 
gengsterių veiklą praneša- ir 
iš kitų Vokietijos vietų ir iŠ’ 
Sudetų krašto.

“Visa eile Amerikos ko
respondentų žymi, kad tū
liems vokiečiams vėl prade
dą augti ragai. Vienokiu ar 
kitokiu būdu jie rodo, kad 
keršto jie neišsižadėjo.

“Nėra abejonės, kad prie 
vokiškų geležinių vilkų de
dasi ir lenkai, lietuviai, Uk
rainai teroristai, taip pat ir 
išmatos iš baltagvardiečių

lių iš Pabaltijo yra .didelis 
.nuošimtis patrakusių -dešpe- 
?ratgSl

•“Fįši0ų»lįįvįd aviiiląs ‘
rikiečių ' ir britui okupuotose 
zoįiąsę ųęprayęsta tokiųo 

’griežtumu, ' kaip tai buvo So
vietų okupuotoje zonoje. Ko
voje su liaudies neprieteliais 
.bereikia : daryti ceremonijų. 
Su /gyvatėm reikia koVoti 
jiems isųjprantama kąlba. Ne- 
išnaikinto^ _ gyvatės 
kahdasii

"v
“Nužudymas trijų 

kos karininkų Passau 
turi būti signalas paaštrinta 
kovai prieš geležinius vilkus- 
ir visus kitus teroristus. Rei
kia išgaudyti ir visus tero
ristus bėglių stovyklose.“

ŽYMUS BELGAS PATA
PO KOMUNISTU

L Minskas -' Baltarijos
Tarybų c ^Socialistinės Res
publikos' sostinė — vienas 
seniausių Rusijos miestų. 
Metraščiuose pirmą kartą 
Minskas paminėtas 1067 m.

1911 m. Minske buvo <62 
smulkios namų pramonės 
įmonėlės, k u r i ose dirbo 
1770 darbininkų, o 1940 me
tais pramonėje ir statyboje 
dirbančiųjų darbininkų 
skaičius prašoko 50 tūks
tančių. Pastatyta eilė stam
bių pramonės įmonių.

1917 m. miesto mokyklose 
mokėsi 6082 mokiniai, kas 
sudarė 5.7 nuoš. viso mies
to gyventojų skaičiaus, o 
1939 m. mokėsi 45 tūkst., 
kas pagal - gyventojų skai
čių sudaro 18.4 nuoš. Atida
ryta 10 aukštųjų mokslo 
įstaigų, organizuota Balta
rusijos Mokslų Akademija 
su mokslinio tyrimo insti
tutų tinklu.

Miestas buvo apželdytas 
medžiais ir gėlynais, gat
vės ir aikštės buvo išasfal
tuotos ir išgrįstos, miestas 
praturtėjo puikių architek
tūros formų pastatais — 
rūmais, tokiais kaip Pionie
rių rūmai, Lenino vardo 
bibliotėka, kurioje knygų 
fondą sudaro daugiau kaip 
2 milijonai tomų, Vyriausy
bės Namai, Mokslų Akade
mija, Raudonosios Armijos 
Namai, Spaudos Namai, 
Univer. miestelis, viešbutis 
“Bielorus” ir daugelis kitų.

Pastatyti puikūs teatrai 
ir kinai, 4 kūno kultūros 
stadionai, 24 klubai, 2 kul
tūros ir poilsio namai.

Trejus metus trukusio 
vokiškųjų fašistinių grobi
kų šeimininkavimo metu 
Baltarusijos sostinė buvo 
paversta griuvėsių krūva.

Iki Tėvynės karo Minske 
buvo priskaitoma 300 tūkst 
gyventojų, o po Raudono
sios Armijos išvadavimo — 
tik 103 tūkst. gyventojų. 
Vokiečiai sunaikino, nu
kankino ir ištrėmė į Vokie
tijos katorgą didesnę dalį 
Minsko gyventojų, jų tarpe 
senelius, moteris ir vaikus.

Sunku išvardinti visas 
piktadarybes, kurias vokie
čiai padarė Minskui. Vis 
dėlto vokiečiams nepavyko 
pavergti minskiečių. Mins- 
kiečiai keršijo, partizaniš
ku ginklu naikindami oku
pantus vokiečius.

Išsivadavus^ iš vokiškų
jų okupantų, Minske užvirė 
atstatymo darbai. Per 
trumpą laiką atstatyta 37 
tūkst. kv. m. gyvenamojo 
ploto, 4 miesto pirtys ir 
veikia pagrindiniai vanden
tiekio bei kanalizacijos 
įrengimai, 25 nuoš. prieška
rinio miesto elektrainės ga
lingumo, Minsko keleivinė 
geležinkelio stotis.

Minsko ir respublikos at
statymui dąug kuo padėjo 

mąžumų priešąi ir jie visur broliškosios r e s p u b lįkos. 
pakerta žmonių teises. I DidvyrišRasįs Lenįngradąs, 

Kaip lenkų kilmės ameri- j nors įr pats nukentėjęs nuo 
kiečiai, tai turėtume žinoti, y?^^^ių blokados, atsiuntė 
ir niekad nedasilei^ti to pa
miršti.

torius Nepriklausomojo 
Fronto/. ? įstojo f’ Belgijos 
Komunistų Partiją.* Dęhia- 
ny "buvo . pirmame" pokari- 
niaįne Ęęlgįjoš . 'minįsterių 
kabinete, •• kuriaih vadovavo 
kataliku . partijos lyderis, 
Hubęrt Pięrlot.
• Savo ilgame pareiškime/ 
Fernard Demany pasisako, 
kaip jis prįėjo išvados, kad 
jo vieta yra Komuhistų 
Partijoje. Be kitko, jį aks
tino stoti ir tas faktas, kad 
vokiečių okupacijos metu 
jis glaudžiai veikė su Bel
gijos komunistais prieš vo
kiečius ir su jais gražiai su
sidraugavo, nes jie buvo la
bai ištikimi, sumanūs ir 
drąsūs kovotojai/

Demany yra plačiai žino- 
Žinių agentūra ONA mąs Belgijoje visuomeni- 

skelbia, kąd žymus belgų nįnkąs. ir žurnalisdąs. Be to, 
visuomenininkas, Fernard jis geras kalbėtojas.

Rašo Edward Druzin, 
publicistas, rašęs apie Len
kiją Kanados ir Lenkijos 

spaudoj.
Dauguiną mūs Centrali- 

nės Europos imigrantų, 
lenkai, ukrąiniečiai, čekąi, 
slovakai ar vengrai atvy
kom į šią pusę okeano su 
viltim geresnio gyvenimo. 
Senose šalyse buvo skurdas 
ir badas, o. ten valdo, kad 
palaikyti savo galę per 
šimtmečius ir vartojo prie
monę “divide et impera” 
(padalink ir valdyk). Toks 
buvo Austrijos imperatorių 
motto. Bet Hapsburgai tą 
machinaciją išmoko nuoJg^nizacijos idėjos įr taikos, 
ankstyvesnių karalių ir už-: paktas, kad kai kurie len- 
kariautojų gentkarčių. Fąk- dašileido save įvelti į

budinti senas neapykantas 
ir tarpgrupinius vaidus. 
Ta propaganda visada mąs- 
kuojąma a m e r i k o nizmu. 
Mes matėm, kaip anti-semi- 
tizmas pasitarnavo atidary
ti kelią Europoj reakcijai 
ir priespaudai, kurios pasė
ka buvo darbininkų ir kai
miečių politinis ir ekono
minis pavergimas. Panaši 
galios užgaida anti-semitiz- 
mo skelbėjams, Čia nėra 
vienintelis ginklas jų arse
nalo; kiti ginklai yrą puo
limas organizuotų darbinin
kų, negrų - amerikiečių, ka
talikų ar protestonų, val
džios, Jungtinių Tautų Or-

tinai nuo pradžios istorijos 
pasaulio valdonai patyrė, 
Kad tąutinė, rasinė ir reli- te, parodo, kad priemonė 
ginė neapykanta buvo pui- “padalink ir valdyk ‘ 
ki priemonė, pakenkti savo apgauna kai kuriųs žmo- 
pavąldinių pastangoms su- <nes. kai kada net ir tose
si jungti bendram gerovės 
siekimui.

Vienok čia, Amerikoje, 
imigrantas išmoko pamiršti 
tas dirbtinas ribas. Gyven
damas Jeffersono ir LincoL 
no žemėj, jis rado naują 
laisvę, naują progą ir nau
ją lygybę... na, ir naują 
susidraugavimą su visokių 
tautų ir tikybų kilmės

“D. P” arba Benamiai
Vis dažniau spaudoj matome raides 

“D. P.” arba “Displaced Persons”. Kus 
gi jie per vieni? Tai žmones, kurie yra 
amerikiečių, britų ir francūzų okupuoto
se dalyse Vokietijoj ir Austrijoj. Jų yra 
ir Italijoj.

Pradžioj prie jų buvo priskaitoma ke
li milionai žmonių; prie jų priskaitė 
žmones, kuriuos naciai po prievarta at
varė arba atvežė į Vokietiją sunkiems 
darbams dirbti. Bet tie, kurie buvo varu 
atvaryti, jau senai grįžo į savo tėvynes.

Sovietų Sąjungos okupuoto j priešo te
ritorijoj tokių žmonių nėra. Sovietų vy
riausybė visus pasiuntė namo—-.kur jie 
priklauso. Francųzai, britai, arųerikie- 
čiai, lenkai, italai ir kitų tautybių žmo
nės pasiųsti į tas šalis, kurių jįe yra pi
liečiais.

Kas kita Amerikos ir Britanijos oku
puoto j teritorijoj. Londone ilgai buvo 
lenkų ponų ir kapitalistų “valdžia”, kurį 
nieko su Lenkija neturėjo. Tos “val
džios” tūkstančiai naciškų ageptų zujo 
anglų ir amerikiečių okupuoto j Vokieti
jos daly j ir vedė bjaurią propagandą 
prieš dabartinę, liaudies demokratinę 
Lenkiją. Jiems pavyko suklaidinti šim
tus tūkstančių lenkų, kurie dabar “bijo” 
grįžti į Lenkiją ir pateko į tuos “D. P.” 
logerius.

Austrijoj amerikiečių ir britų zonoj 
gavo prieglaudą jugoslavai, kroatai ir 
serbai, kurie kariavo prieš partizanus, 
kurie ėjo išvien su naciais prieš maršalo 
Tito jėgas. Dabar jie sako, kad esą “de- ’ kokiu nors būdu su jais pakliuvo. Vieto- 
mokratai” ir bijo grįžti į Jugoslaviją, mis net sumuša tuos, kurie peri grįžti į 
Generolas Eisenhower sako, kad sų sau- savo šalis. Lietuvių tarpe tįe hitlerinių-

tose 
mažumų grupėse, kurios 
pačios nuo to nukenčia.

Kas įr kokios jėgos siekia 
lepkų kilmės amerikiečių 
parąmos anti - demokrati
nei veįklai? Pirmiausia, tai 
vietiniai demagogai ir mur
mėjimų sėjikai, kaip G. L. 
K. Smith, siekianti pasekė
jų savo 'nacinės rūšies pro
gramą}. Taip pat yra se-

tokioms viltims pavojus. 
Mes, lenkų’kilmės ąmerikie- 
čiai, ypatingai tie, kurie 
tikrai prijaučia savo protė
vių žemei, ir karštai gei
džia, kad Lenkija taptų vi
siems laisvės ir saugumo 
-žeme, negali remti grupes, 
siekiančias savo saumylingų 
interesų,

Lenkijos istorija rodo, 
kad mes nevisada buvom 
išmintingi pasirinkti drau
gus. Daug jų pasirodė visai 
nedraugai kritišku momen
tu. Mes turėtume pakanka
mai mokėti dabar pasvars
tyti motyvus, besislepian
čius už gražių žodžių ir 
.daug pažadų net kai tuom 
pat sykiu jie mus siundo 
prieš kitus žmones. Nors, 
šiuo momentu gal atrodys, 
kad galim pasinaudoti kįtų 
nelaime, galų gale ir mes 
būsim pralaimėtojai. Tai 
senas triksas, ant mūs vei
kęs pirmiau, bet neturi at
sikartoti.

Šiandien reikia stoti ei
lėn jėgų, veikiančių visų 
tautų gerovei, priskaitant 
ir Lenkijos gerovę. Mes ga
lim rasti tikrus sąjunginin
kus tik tarpe tų, kurie šir
dingai 1 simpatizuoja visai 
žmonijai. Pasirinkim drau
gus tų' tarpe, kurie turi

■

vakar, pąvyzdių, lenkų kil
mės amerikietis žinojo, kad 
jis turi remti pažangius 
žiponeg, siekiančius jam pa
rūpinti nuolatinį gerąi ap
mokamą darbą, pilną civilių 
laisvių lygybę ir daugelį ki
tų socįąjių ir ekonominių 
gerovių. Ši idėja pas cent- 
ral-eųropiečiųs buvo taip 
aiški ir stipri, kad reakcijį- 
niąi gaivalai nei nebandė 
tarpe jų sau pritarimo siek
ti.

Tąčiąu paskutinių laiku 
lenkų kilmės amerikiečiai, 
kaip ir kitos • panašios gru
pės, tapo cielium propagan-

rios nori, kad vėl. iškiltų 
stipri Vokietija. Jie yra ga
lingi ir turi didelius intere
sus sunkiojoj Vokietijos 
pramonėj ir jįę nori, kąd 
tos pramonės, karo pramo
nės daugumoj, būtų atsta
tytos. Jie vartoja anti-semi- 
tizmą tikslu pravesti tą 
programą. Lenkų kilmės 
amerikįečiai turėtų būt ąt- 
sargūs neįpulti į jų slastus.

Amerikos mažumos, besi- 
vilinčios matyti Europą 
atstatytą stipriai demokra
tiniais pamatais, turėtų su
prasti, kad senais pamatais 
atstatyta Vokietiją ątęįty-

sant skirtumo politinių pa-! 
linkimų ar religinių skirtu
mų. Sveika logika mus tu
rėtų sujungti talkon su 
žmonėm, kurie siekia lais
vės visiem žmonėm, ne ke
letui. Kurie kąlbą prieš žy
dus, ar protestonus, ar neg
rus, ar priešinasi taikos 
pastangoms, kaip Jungt. 
Tautų Organizacija, yra 
laisvės priešai, nežiūrint* 
kuo jie nesivadintų. Jie yra V • v • • • • •

baltągvardiečiai, — tie elementai, kurie 
sudarė hitlerišką °rusų” generolo, Vla- 
sovo “armiją”, lenkai, ir “baltai”—bėg
liai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Kąip 
eilė Amerikos spaudos korespondentų 
pranešė, jie veik išimtinai yra naciai— 
hitleriškai nusistatę. Jie yrą prasikaltę 
savo šalims, savo tautų žmonėms ir bi
josi grįžti į savo šalis.

Tie liaudies išgamos- po prievarta arba 
bauginimų pagalba laiko ir tuos, kurie

mokratai” ir bijo grįžti į Jugoslaviją, mis neu sumusa tuos, Kurie pori grp 
Generolas Eisenhower sako, kad sų sau- savo šalis. Lietuvių tarpe tie hitlęrinin- 
sio 1 d., 1946 m,, Austrijoj, amerikiečių kai -rašo straipsnius prieš Lįetuvos žmo- 
zonoj, buvo 68 HD. P’.“ kempes su 160,-, nes, girią “D. P.”, pipa ęiles apie “D. p.” 
00Q žmonių. Pągąl gen. Eisephowerio pranešimą, Va-

Vokietijoj į “D. P.” pateko buvę rus$i Kietįjoj, amerikiečių zonoj, su 1 d, sau-

sįo, 1946 metais, buvo 462,622 toki “P. 
P.” asmenys. Iki birželio siekiamas! jų 
kiekį sumažinti ki 200,000.

Pirmiau juos šėrė, rengė ir jiems visus 
patogumas davė Amerikos armija iš sa
vo maisto, drabužių ir kitų sandėlių. Dą- * 
bar jie suryja apie pusę maisto ir kitų 
reikmenų iš UNRRA įstaigų, kurių tiks
las yrą teikti pagalbą Europos nuterio- 
tiems žmonėms. Aišku,. kad UNRRA 
organizacija turės ištirti, persijoti tuos 
elementus ir baigti tą komediją. Negali
ma šerti, rėdyti ir užlaikyti kriminalis
tus, žųlikus ir žmonių neprietelius, kurie 
ėjo išvien su Hitleriu! Ręikia geri ir są- 
Žiniškesni žmonės ųuo .jų atskirti ir grą
žinti į tėvynes. 0 tie karo kriminalistai, 
reikia pastatyti prieš liaudies teismą.

20 tramvąjinių vagonų do
vaną. Tai įgalino š. m. ba
landžio 30 dieną paleisti i 
eksploataciją vieną iš pen
kių prieškarinių tramvaji- 
nio judėjimo linijų.

Miesto gyventojai sava
noriškai dalyvauja mylimo 
miesto atstatyme. Minsko 
atstatymui šiais metais ta
rybų valdžia paskyrė 212 
mil.’ rub. Broliškoji sąjun
ginių respublikų parama, 
pačių gyventojų entuziaz
mas ir troškimas ko spąrr 
čiau atstatyti savo sostipę 
yra laidas, kad Minsko kul
tūros židinių ir ūkio atsta
tymo uždavinys bus netru- • 
kus išspręstas.

L Paromčikas,
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Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2-ro Apskričio konferenci
ja įvyko sausio . 13 d., 1946, 
Laisves salėj, Brooklyn, N. Y. 
Konferencija priėmė sekamas 
rezoliucijas:

mans 
York and New 
conference, held 
13, 1946, at 419 
Brooklyn, N. 
to withdraw

Kadaise Kazys P. Palmer 
(Pilėnas) pasiuntė laišką USA 
valstybės departmentui Pabal
tijo valstybių pripažinimo 
klausimu. Iš ten buvo gautas 
ir atsakymas. P-nas Pilėnas 
pridavė mums savo laiško ko
piją ir gautąjį atsakymą, ku
riuodu čia dėl įdomumo ir iš
spausdiname r

Lietuvis raudonarmietis St 
Gureckas, apdovanotas meda< 
lium rtUŽ drąsą.”

RUSSELL NIXON 
buvęs CIO unijos viršininkas, 
rezignavo iš J. V. viršininko 
vietos German External Pro
perty Komisijoj, Berlyne. Jis, 
kaltina, kad Valstybės Depart
ment© nieko neveikimas truk
do komisijai atlikti darbą ir 
stato pavojun taiką. Minėta 
komisija buvo, įsteigta sukon- 
fiskuoti - perimti užsieniuose 
esantį Vokietijos turtą, kuris 
paliktas be tvarkos gali teikti 
vokiečiams galimybę rengtis 
karui.

Kai žmona Supyksta
Susipykusi su vyru, žmo

na pareiškia, kad ji išva
žiuoja pas tėvus ir kad vy
ras jos daugiau niekuomet 
nebematysiąs.

—Gerai
Štai tau kelionei $15.

Žmona pinigų neiiria.
—Čia dar maža,—sako ji 

—Aš neturėsiu su kuo at- 
gal grįžti.

kad 
žuvo,

LAIŠKAS VALSTYBĖS DEPARTMENTUI 
IR NUO JO GAUTAS ATSAKYMAS

vių Suvažiavimą, 
Pa. Bet Katrina 
ant veido atsakė: 
sykį neapsiimsiu.” 
te savo gyvenimo siūlo galą.

Katrina paliko nuliūdime 
savo vyrą Joną, 2 sūnus, 3 
dukteris, vien£ posūnį, vieną 
podukrą, marčias, žentus, anū
kus ir anūkes. Viena duktė že- 
nota su Andriunu ir gyvena 
Pittsburghe. Kitos ir kiti gy
vena Youngstowne.

Brangi drauge, ilsėkis šio 
krašto žemelėj.

Katrinos Draugas.

Taip pat mes atsišaukiame 
valios lietuvius 

šio taip prakal
tai yra, rinkti

js įvairių 
taip 

laiką 
argu-

drabužius, avalynę, pinigais ir 
teikti visokią kitokią pagalbą 
per Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetą.

Rezoliucijų Komisija:
D. M. šolomskas,
J. Stakov,
A. Gilmanas.

cided to join the Soviet Union. 
Whether, as it is charged, the 
vote was taken under duress 
from the Soviet government, or 
not remains a question..

Immediately upon the ar
rival of Antanas Smetona in 
Germany, ‘Lithuanian refugees 
were organized by the Minis
ter of Lithuania to Berlin, Col. 
Kazys Škirpa, into so-called 
“Free Lithuanian” units with 
the consent and approval of 
the Nazi government. During1 
the invasion of Lithuania June 
22, 1941, the “Free Lithuan
ians” aided the Nazi troops.

At this time some of the 
anti-Soviet Lithuanian lan
guage papers here printed 
special editions proclaiming 
Adolf Hitler Lithuania’s “li
berator.”

There are some American 
citizens of Lithuanian descent 
or ancestry who at the request 
of the Lithuanian Legation 
and consular officials here 
staged demonstrations in 
Washington in an attempt to 
enlist the aid of the United 
States government in their 
crusade for Lithuania’s inde
pendence of the Smetona pat
tern. But why -not ask the 
Lithuanian people themselves

Rezoliucija Lietuvos Žmonių 
Šelpimo Reikale

Visiems yra gerai žinoma, 
kad Lietuva mūsų gimtinė ša
lis, mūsų tėvų, brolių ir se
serų žemė laike antro pasau
linio karo per vokiškus žmog
žudžius besąžiniškai buvo su
naikinta ir sužalota. Po to 
žiauraus fašistinio karo Lietu
voje liko tūkstančiai našlių 
moterų ir našlaičių vaikų .ir 
mergaičių, todėl jiems yra la
bai reikalinga skubj pagalba.

Tiesa, geraširdžiai Amerikos 
lietuviai yra jau daug prisidė
ję prie pagalbos Lietuvoj sa
vo broliams ir seserims, bet 
toli gražu dar neužtenka.

Todėl mes, šios konferenci
jos atstovai, pasižadame dar 
energingiau darbuotis Lietu
vos suvargintų žmonių pagal-

on January 1 
Lorimer St., 
representing 
the states of 
New Jersey, 
giving money 
Lithuanian 
America. This fund does not 
send anything to the war suf
fering people ©f Lithuania, but 
is sending aid to the enemies 
of Lithuania, Lithuanian trai
tors (displaced persons) in 
Germany, who, as it was poin
ted o.u by the N. Y. Times 
correspondent Mr. Middleton, 
PM correspondent Mr. V. H. 
Bernstein, Chicago'Daily News 
and New York Herald-Tribune 
correspondents, are 90 percent 
of free will gone, to German^ 
as “Volksdeutches” members 
when the Red Army was free
ing Lithuania in 1944.

We protest against wasting 
of our contributed money 
from the National War Fund 
for such purposes, and are 
demanding to cease immedia-

susidėjo
tačiau visi 
ir linksmai 

nebuvo jokių

Gruodžio 31 d. draugai J. 
ir O. Kačergiai buvo pasikvie
tę keletą šeimų ir kelis pavie- 
jhus į kartu su jais sulaukti 
Naujų Metų. Belaukiant, žino
ma, buvo stipresnių ir lepgves- 
nių gėrimų, ir skanių užkand
žiu. Draugė O. Kačergienė ge
ra gaspadinė, tai moka paga
minti skanių valgių.

Svečius susodinus prie sta
lų, svečiai paprašė šeimininko 
J. Kačergio, kad pasakytų ke
lis žodžius apie šį bankietą. 
Jis pasveikino svečius su Nau
jais Metais ir davė gerų lin
kėjimų viengungiams, kad 
1946 metai būtų jiems laimin
gesni už praeitus metus, ir kad 
jie susirastų sau po pačiutę, 
j Aš paklausiau draugų Ka- 

čergių ir svečių, ar galima pa
rinkti aukų dėl Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo. 
Visi sutiko. Po $2 aukojo: 
draugai J. ir O. Kačergiai; A. 
ir O. Matulevičiai; P. Kalan
ta; M. Sabaliauskas; K. ir M. 
Kuzmickai. .Viso $10.

Visiems aukotojams, varde 
Lietuvos žmonių, tariu ačiū.

K. Kuzmickas.

The 
Washington, D. C. 
Gentlenien:

We, 50 delegates of the Li
thuanian Literary Society, Dis
trict 2, representing Lithua- 

of the states of New 
Jersey at a 
on January 
Lorimer St., 
request you 

recognition of 
Mr. Zadeikis as the Minister of 
Lithuania, and the consuls of 
Smetona’s regime.

It is a known fact that the 
people of Lithuania in 1940 
overthrew the fascistic Smeto
na’s regime and voted to join 
the Soviet Union. In our coun
try Mr. Zadeikis, Budrys and 
Dauzvardis do not represent 
the people of Lithuania, they 
only spread demoralization 
and antagonism amongst our 
citizens of Lithuanian birth, 
agitating against many of 
them, and hurting our Lithua
nian-American citizens’ 
mal democratic life and 
darity.

Very sincerely yours,
A. Gilman,
Chairman
131-47 230th St.,
Laurelton 13, L.I.,

FOUNTAIN, Mich. —- Lie
tuvių ūkininkų Progresyvė 
Draugija nutarė surengti puo
tą dėl pagerbimo savo nario 
kario B. Andrulio, kuris nese
niai sugrįžo iš karo tarnybos. 
Tam darbui atlikti paskyrė: 
Žemaitienę, Subačienę, JBagdo- 
ną ir Galvidienę. Komisijos 
narės lankė ūkininkus ir rinko 
maistą bei kitus reikmenis dėl 
surengimo puotos, taipgi ir pi
nigus dėl dovanų.

Joms bevažinėjant pas ūki
ninkus, teko sužinoti, kad yra 
ir daugiau lietuvių karių, grį
žusių iš karo tarnybos, tad jos 
nusitarė surengti bankietą dėl 
visų karių bendrai. Prie jų dar 
prisidėjo drg. Venslovienė, ku
ri vėliau surinko daugiausia 
dovanų.

Parengimas įvyko gruodžio 
30 dieną, Fountain, Mich., 
miesto svetainėje. Tuo laiku 
oras buvo neblogas, žmonių 
susirinko apie 250, veik už
pildė svetainę. Trumpai pa
sakius, parengimas buvo 
kus, visapusiai pavyko.

Banketas prasidėjo prieš 
pietus, 'ūkininkai prisinešė 
daug skanių valgių, net ir lie
tuviškų sūrių buvo. Stalai bu
vo apdėti visokiais valgiais ir 
gėlėmis. Gėles, rodos, parūpi
no drg. Taučienė. Vienas sta
las buvo ypatingai parengtas 
veteranams 
riams ir jų motinoms

Svečiai 
pažvalgų, 
draugiškai 
leido, kad 
men tų.

Mačiau Wm. Stakėną, 
jau su juo pasikalbėti, bet jis 
sakė, kad esąs labai užimtas 
platinimu- Vilnies kalendo
riaus. »

Draugijos pirmininkas per
statė J. žemaitį pakalbėti. 
Drg. J. žemaitis labai puikiai 
išaiškino parengimo tikslą ir 
pagyrė karius, kad jie didvy
riškai kovodami nugalėjo* di- 
džiausį žmonijos priešą Hitle
rį ir jo pasekėjus, kurie norė
jo pavergt visą pasaulį. Taipgi 
pagyrė karius už išdaužymą 
Japonijai dantų, kuri norėjo 
pavergti mūsų šalį Jungtines 
Valstijas. Be to, kalbėtojas ne
pamiršo prisiminti ir apie ka
rių motinų širdgėlą bei kan
čias, kurias pergyveno belauk
damos grįžtant savo mylimų 
sūnų. Kalbėtojas išreiškė pa
garbą ir padėkavojo toms mo
terims, kurios tiek daug įdėjo 
darbo dėl surengimo minėto 
bankieto. Be to, jos surinko 
$190, kurie buvo proporciona- 
liai padalinti ir įteikti mūsų

April 14, 
Hon. Joseph C. Grew, 
Under Secretary of the 
State Department, D. C
Honorable Sir:

It has been reported in the 
press that you in answer to a 
reporter had stated that there 
has been no change in the sta
tus of the Baltic States as far 
as the United States govern
ment is concerned. Yet Great 
Britain, I understand, has 
closed the legation in London 
and the consular offices of the 
Baltic States throughout the 
country some time ago.

I am neither a bolshevik 
nor communist and for this 
reason hold no brief for them. (
I happen to be a native of 
Lithuania and an American 
citizen by naturalization. 
Some two decades ago, at the 
invitation of the then tempo
rary President of Lithuania; 
the late * Antanas Smetona, I 
served as director of Military 
Intelligence and Citizens’ Se
curity Department, respectiv
ely. Therefore, I trust you will 
believe me when I say that I 
am familiar with Lithuania’s 
history and possess some 
knowledge as to the desires 
of the Lithuanian people.

Permit me to call your par
ticular attention to the fol
lowing facts.

In the spring of 1939 at 
the pressure brought by the 
Nazi government, the Lithuan
ians surrendered Memel arid 
the district tvithout any fuss. 
For after all the Lithuanian 
“Iron Wolves” led by Jonas 
Budrys (Lithuanian Consul 
General in New York. CI’P) 
seized Memel without the ap
proval of the League of Na
tions or the Lithuanian go
vernment, for that matter. 
After having got rid of the 
Lithuanians from Memel the 
Nazis began massing troops on 
the Lithuanian border. The 
Soviet government did not like 
it and summoned Premier An
tanas Merkys to Moscow, 
where V. Molotov in plain 
language told Merkys what 
the Soviet government thinks 
of the Smetona-Hitler “deal.” 
There and then Molotov de
manded that Lithuania permit 
the Soviets to send Red Army 
tropps into Lithuania to guard 
the vital points, for, as Molo
tov explained, Lithuania is in 
no position to defend itself 
against Germany. Whether 
Premier Merkys liked it or 
not, Red Army garrisons were 
posted in Lithuania. This 
proves that the existence of 
a separate country does not 
make it independent.

Another example of Lith
uania’s independence is the 
overthrow of the rightfully 
-elected Kazys Grinius govern
ment in Deceihber 1926. The 
late Antanas Smetona with the 
aid of his followers seized 
power, dissolved all political 
parties, abolished civil liber
ties and proclaimed himself 
“President” of Lithuania. Un
til 1940, Smetona ruled sup
reme.

But when the Red Army 
crossed the border of Lithua
nia, Antanas Smetona fled to 
Germany, where on the bor
der, a car was waiting and 
took him direct to Berlin. A. 
Smetona was/.not interned. 
Thus Lithuania found itself 
without a leader. A new go
vernment under Justas Palec
kis was formed and soon af
terwards the Lithuanians de-

Streikų Bangos
šiandien matome streikų 

bangas po visą plačią Ameri
ką. Nereikia manyti, būk ši
tie streikai išdygo tik todėl, 
kad kas taip norėjo dėl savo 
ypatiškos naudus, kad kas no
rėjo iš jų pasipelnyti. Streikus 
davė naturalės aplinkybės ka
rą laimėjus.

Kada mūsų šalis buvo žūt
būtinėj kovoj prieš žiaurų vi
sos žmonijos priešą fašizmą, 
kurio lizdais buvo Vokietija, 
Italija ir Japonija, mūsų dar
bo žmonės, fabrikų darbinin
kai, sutiko nereikalauti algų 
pakėlimo, bet dirbti, nežiūrint 
visų sunkumų, kad tik karą 
laimėti.

Dabar karas jau laimėtas, 
fašistinis priešas ne tik pa- 
klupdytas, ale begailestingai 
parblokštas. Dabar jau nebė
ra reikalo mūsų darbininkams 
dirbti už mizemas algas, už 
tokias algas, už kurias negali
ma žmoniškai pragyventi. Vi
sos gyvenimo reikmenys kyla 
į padanges, kurių padengti 
jau nebegalima šių dienų algo
mis.

Tas priverčia fabrikų darbi
ninkus susirūpinti ir tą padė
tį pagerinti. Todėl darbinin
kai ir nutarė reikalauti darb
davių algų pakėlimo.

Darbdaviai atsisako algas 
kelti tiek, kad būtų galima pa
dengti iškilusias kainas, atsi
sako kelti tiek, kiek darbo 
unijos reikalauja.

Darbininkams nebeliko nie
ko kito daryti, kaip tik skelb
ti darbdaviams kovą*— strei
ką. Ypatingai darbininkai dar 
ir todėl nutarė streikuoti, kad 
darbdaviai jau nei su valdžia 
pradeda nesiskaityti.

Taigi šiomis dienomis ir ma
tome arba jau streikuojant 
tūkstančius darbininku, arba 
prie streiko pilnai rengiantis, 
kaip antai: plieno darbininkai, 
automobilistai, telefonistai, ir 
daugelis kitų.

Darbininku, unijų reikalavi
mas yra teisėtas ir visai ne- 
perdidelis. Pavyzdžiui, plieno 
darbininkai reikalauja 30 nuo- 
šimč. pakelti algas, o darbda
viai jiems siūlo nuo 3 nuoš. 
iki 12(/2 nuoš.

Mes matome ir žinome iš 
gyvenimo patyrimo, jog tokis 
darbininkų reikalavimas yra 
nedidelis ir reikalingas pa
dengti šių dienų aukštas pra
gyvenimo kainas.

Todėl mes, ALDLD 2 Aps
kričio konferencijos 50 dele
gatų, vardan 1,000 savo aps
kričio narių, nutariame remti 
streikuojančius darbininkus, 
kaip moraliai, taip ir medžia
giniai, kur ir kada tik galima.

Rez. Komisija:
D. M. šolomskas,
J. Stakov,
A. Gilmanas.

Mirė K. Buzinauskienė
Lapkričio 23 d. mirė Katri

na Buzinauskienė, sulaukus 
apie 66 metų amžiaus.

Katrina buvo vedus Lietu
voje su S. Danelevičiu, kuris, 
kaip ir kiti, atvažiavo Ameri
kon laimės jieškoti ir paskui 
dukterį Domicėlę atsitraukė. 
Jis su dukterimi apsigyveno 
Pittsburgh, Pa. Bet nelaimėj 
Danelevičius žuvo. Paliko duk
terį siratą Amerikoj, o Lie
tuvoj paliko moterį, dukterį 
Suzaną ir sūnų Praną.

Katrina, sužinojus 
duonpelnis Amerikoj 
greitai atvažiavo į Pittsbur- 
ghą pas dukterį Domicėlę, 
kad užsidirbti sau pragyveni
mą, kad uždirbti pragyvenimą 
savo dukterei ir sūnui Lietu
voje. Katrina Pittsburghe var
gingai gyveno. Vėliau pasitai
kė susirasti gyvenimo draugą 
ir ji apsivedė, su Jonu Buzi- 
nausku iš Youngstown, Ohio. 
Buzinauskas taipgi buvo naš
lys su dviem mažais vaikais. 
Katrina • užaugino savo tris 
vaikus, o savo antrojo vyro du 
vaikus. Visus vaikus ji lygiai 
mylėjo ir visi vaikai ją mylėjo, 
kaipo motiną. Katrina mirda
ma paliko penkis anūkus ir 
dvi anūkes.

Velionė Katrina buvo pa
žangi moteris. Nebuvo darbi
ninkiškų prakalbų, parengi
mų, kad velionė nebūtų daly
vavusi. Buvo nuolatinė Laisvės 
skaitytoja. Buvo narė nuo pat 
susitvėrimo Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopų. 
Daug sykių buvo delegatė su
važiavimuose. Visada dalyva
vo kuopų valdybose. Katriną 
rinkome už delegatę į Antrą 
Demokratinių Amerikos Lietu-

Pittsburgh, 
su šypsena 
“Turbūt šį 
Gal nujau-

kariams. Iš surinktos sumos pi
nigų, kalbėtojas sako, kad 
drąsiai galima sakyti, jog ūki
ninkai gerbia savo karius ir 
įvertina jų buvusį pasiryžimą. 
Kalbėtojas padėkojo visiems, 
aukavusiems maistą ir pini
gus ir, palinkėjęs geros sėk
mės mūsų kariams civiliame 
gyvenime, užbaigė savo kalbą.

Po prakalbų prasidėjo šo
kiai prie puikios Galvidžio 
muzikos.

Pirmininkas L. Bajoras su
rašė karių vardus. Vėliau pra
nešė, kad esama 16 karių, jų 
tarpe 3 kitataučiai, o 43 lietu
vių. Tada rengėjai turėjo pa
sitarimą, ar duoti dovanas vi
siems kariams, ar tik lietu
viams. Buvo įvairių minčių, 
bet prieita prie bendro susi
tarimo, kad'duoti dovanas vi
siems lygiai.

Vienas karys, J. švelnis, at
sisakė imti dovaną ir dar pats 
prisidėjo su penkiais doleriais, 
pabrėždamas, kad jam buvo 
pirmiau surengta pagerbimo 
bankietas, tad išeitų, kad jis 
du kartit apdovanotas. Tai tik
rai gerbiantis savo draugus 
karius asmuo.

štai karių vardai, kurie ga
vo dovanas uždarame voke: 
B. Andriulis, J. Manelis, J. Po
vilaitis, C. Daraška, J. Daraš- 
ka, R. Paleikis, F. Gudaitis, L. 
Gimbutis, P. Monchins^as, C. 
Kiela, W. Laskis, B. Marcin- 
kevičia, P. Maliuškas, J. Bu- 
dzinski, E. Miczewski ir .D. 
Cunningham.

Kariai dėkojo už dovanas ir 
už nepamiršimą jų.

Viši skirstėsi į namus gera
me ūpe ir jautėsi, kad atliko 
garbingą darbą pagerbdami 
mūsų kovūnus, kurie apgynė 
pasaulį nuo kruvinojo fašiz
mo. * J. A. Z.

The
46 Cedar St., 
New York, N. Y.
Gentlemen:

We, 50 delegates of the Li
thuanian Literary Society, Dis
trict 2, at a conference, held 

1946, at 419 
Brooklyn, N. Y., 

Lithuanians of 
New York and 
protest against 

to the United 
Relief Fund of

Department of 
Washington 
0 May 23, 1945 

My dear Mr. Palmer:
The receipt is acknowledged 

of your letter’ of April 14, 
1945 with regard to Lithuan
ian matters.

Your letter has been brought 
to the attention of the appro
priate officials of the Depart
ment, and the interest which 
prompted your comments is 
appreciated.

Sincerely yours,
For the Acting Secretary 
of State:
Elbridge Durbrow
Chief, Division of

-Eastern European
Affairs

toly giving money to the Uni-., 
ted Lithuanian Relief Fund of 
America.

Very sincerely yours,
A. Gilman 
Chairman, 
131-47 230th St., 
Laurelton 13, L.I., N.Y.

January 13, 1946 
To the United States Congress 
The Speaker of the House of 
Representatives.

We, 50 delegates of the Li
thuanian Literary Society, Dis
trict 2, in conference on Jan
uary 13, 1946, held at 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
representing Lithuanians of 
the states of New York and 
New Jersey, who wholeheart
edly supported the efforts ,to 
win the war, whose sons were 
in the combat service and ma
ny of them gave their lives 
for our conutry’s victory — 
appeal to you to have our sol
diers returned home imme
diately from China, Korea, 
India, Philippines, and other 
places, except for occupation, 
purposes in Germany and Ja
pan.

Our boys and brothers were 
taken to combat service to 
fight against Germany, Italy 
and Japan. . They heroically 
fought together with our al
lies and won the victory. The 
Congress, the State, Army, 
and Navy Departments must 
make arrangements to return 
these boys home immediately.

Very sincerely yours, ’
• A. Gilman

Chairman
131-47 230th‘ St.,
Laurelton 13, L.I., N.Y.

Gaunamas Laisvės Adm • . •
427 Lorimer Street

which would they prefer — 
the Smetona independence, or 
maybe they would like to. re
main with the Soviet Union ? 
My guess is (and I have good 
reason to believe)* that the 
majority of the Lithuanian 
people are sold on the Soviet 
Union.

I thought I’d bring the above 
facts to your attention in or
der, if necessary, to remove 
a possible stumbling block to 
world’s peace and security, 
for I believe the continued re
cognition of non-existing states 
must be rather irritating to 
the Soviet government.

Very respectfully
Casimir P.
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Prieš Šautuvo Vamzdį
V. ŽILIONIS. ............. ,

— Šimonis Kazys! Į šeštą kamerą! — 
geležiniu balsu sušuko sargybinis.

Siauru koridorium pralindo jis pro ap
nuogintus durtuvus. Trakštelėjo kame
ros spyna. Sargybinis pravėrė duris. Ši
monis stabtelėjo, it dar laukdamas, kada 
jos iki galui bus atidalytos.

— Na, lįsk, lįsk, ko lauki!... — niuk
telėjo jį iš paskos.

Vos įžengęs Šimonis apvedė akimis 
kameros pašalius, galvodamas, kur čia 
pasirinkti vietą. Pro langus blykšojo dar 
nesutemusio vakaro šviesa. Tvankus 
oras tvėstelėjo veidan ir aižiai čiuptelė
jo plaučius. Jis suprato, kad čia esama 
daug žmonių. Kairėje kažkas lyg, pro 
miegus suunkštė, kitur subraškėjo gele
žinė lova. Kai jis norėjo prisėsti ant pa
sitaikiusios lovos, ten jau rado kažkieno 
ištiestas kojas. Ir kitos lovos buvo užim
tos. Kai akys prasižiūrėjo, jis išvydo eilę 
žmonių, gulinčių ant nuogų geležinių 
virbų. Vieni gulėjo aukštielninki, kiti 
šonu, treti kniūbšti. Tik kai kurie sėdėjo, 
parėmę rankomis galvas. Kai koridoriu
je pasigirsdavo balsai ar žingsniai, gu
lintieji staiga sujudėdavo, pakeldami 
galvas ir įtemptai įsiklausydami. Naujo 
areštuotojo atėjimas jiems beveik nesu
darė jokio įspūdžio. Niekas Šimoniui ne
tarė jokio žodžio.

Jis pagaliau rado vietą vienoje lovoje 
kampe, pasienyje, atsišliejo prie kažkie
no kojų į lovos galą ir įsmeigė akis į lan
gą, už kurio blėso paskutinė dienos švie
sa. Kažin, ar jis sulauks kitos dienos 
šviesos? “Vokiečiai greitai apsidirba...” 
kelis kartus įkaitusios smegenys pakar
tojo šią mintį. O mintys šokinėjo vienos 
per kitą. “Ot, ir pakliuvau, žūsiu daug 
ko dar nenuveikęs ...” Kiekvienas šūks
nis nutraukdavo* visas mintis. Jis atsimi
nė'atsisveikinantį žmonos žvilgsnį: “Ti
krai nieko blogo neatsitiks, tikėk ...”

Staiga žvangtelėjo durų langelis.
Iššaukė kelias pavardes. Tokių čia ne

buvo.
— Šimonis yra? — pagaliau subliovė 

ir jo pavardę.
Valandėlę jis delsė — atsiliepė ar ne?
— Yra. ..
— Žydas?
— Ne, lietuvis.
—Užsiėmimas?
— Mokytojas.
Langelis užsidarė, žingsniai atsitoli

no.
“Šaudo, rodos, švintant...” lyg už

kliuvusi patefono plokštelėje adata rėžė
si smegenyse ta pati mintis. Šimonis, 
įtemptu žvilgsniu vėl. pradėjo sekti pro 
langą kiekvieną temstančio vakaro to
ną...

Tarpais jis atitrūkdavo iš čia esamos 
aplinkos, pamiršdamas minutėlei, kur 
yra ir kas- su juo atsitiko. Jo vaizduotė 
buvo bepasinerianti kuriame nors praei
ties gyvenimo atsiminime. Bet kaip ma
ža eta buvo tokių tylos minutėlių. Nuolat 
kaukšėjo žingsniai, aidėjo šūkavimai, 
spiegimai, trinksėjimai. Uždarinėjo ir 

™ atidarinėjo kamerų duris, bekimšdami 
‘a, naujus suimtuosius arba iššaukinėdami 

J' esamus.
Tai buvo pirmoji gestapo šeimininka- 

dH vimo šiame mieste diena. Jie gi pradėjo
S “bliekrygę,” taigi ir čia reikėjo išlaikyti 

žaibo tempas, žmones suimdinėjo iš įs
taigų, iš namų; žydus grobstė tiesiog iš 
gatvių, stumdydami ir spardydami.

Šimonį sučiupo dar rytą, kelioms va
landoms praslinkus po hitlerinės armijos 
atžygiavimo. Jis to visai nesitikėjo ir 
paklausė:

— Kieno vardu ir kas tamstas įgalio-

. -

Bet vietoj atsakymo jis pamatė tik 
pasityčiojamą šypseną. Jį areštavo ne 
vokiečiai, bet lietuviai su baltais raikš
čiais ant rankovių.

Jį ir dar keletą mokytojų užragino vie
name mokyklos kambaryje be langų. Be 
valgio ir gėrimo jie išbuvo čia iki vakaro, 
kol jų nebeatvarė čia į paskubomis pa
ruoštą areštinę.

Pagaliau nuovargis padarė sAyo. Iš
tisas dvi dienas ir naktis prieš tai tęsėsi 
bombardavimas, šaudymas ir amunicijos 
sandėlių sprogdinimas. Šimonis užsnūdo 

' tuo neramiu ir nepilnu miegu, kai sąmo
nė negali dar atsipalaiduoti nuo tikro
vės. Ir šitokio miego metu smegenys ne
paliovė audusios įvairiausių minčių, pri- 
leidimų bei spėliojimo nuotrupų. Blaško
mas šių minčių skeveldrų jis vartėsi sa
vo kietame" guolyje, jausdamas šaltus

tai į pegeležies virbus, įsiremiančius 
čius, tai į alkūnes.

Bet vieną kartą sapnas jį vis dėlto nu
sinešė savo šalin. *

Jis plaukia skaidriu upės paviršiumi, 
o vanduo toks permatomas, kad ir di
džiausiame gylyje matyti kiekvienas 
esantis dugne akmenėlis. Ir vanduo toks 
lengvas, šiltas, lyg jis irtųsi saulėtos 
vasaros oro bangomis. Keisčiausia, kad 
po begaliniai gilų vandenį plauko ne žu
vys, bet tankai, šarvuočiai ir lėktuvai. 
Jis iriasi iš visų jėgų, norėdamas pasiek
ti krantą, bet srovė jį neša tolyn. Paga
liau jis pamato lieptą, siaurutį lieptelį. 
Užsikabina ir keturpėsčias šliaužia. Len
tos svyruoja į šalis, po juo gili bedugnė, 
svaigsta galva, bet jis ropoja prie kran
to. O gale liepto stovi vokiečių karinin
kas ir atkištu brauningu taiko jam į 
kaktą. Šimonis užsimerkia, nes vokietis 
tuoj tuoj paspaus gaiduką. Kurtinantis 
pokštelėjimas.. .

Šimonis atveria akis ir mato vokiečių 
karininką, lydimą poros lietuvių valdi
ninkų. Jis nežino, ar dar tebesapnuoja, 
bet vokietis garsiai paklausia:

— Alle Juden?
Lempos šviesoj spinduliuoja jo auksi

niai dantys, į kuriuos jis nuolat kaišioja 
cigarėtą. Nesulaukdamas atsakymo vo
kietis surinka gerkliniu, lyg iš alaus sta
tinės einančiu, balsu:

— Ko jūs tylit? Klausiu, ar čia visi 
žydai?

— Nein, — pagaliau atsako virpantis 
pataikaujančio valdininko balsas, silpna 
vokiečių kalba, — čia yra ne tik žydų, 
bet lenkų ir lietuvių ... visokių yra.

— Bet jie visi bolševikai? Kodėl 
sušaudėt?

— Nesuspėjom, herr hauptman.
Kapitonas šmaukštelia turima ranko

je šikšnine sau per batų aulus ir išsitem
pusiems valdininkams atskaito notaciją. 
Vokietis kalba greitai, griežtai ir piktai, 
davinėdamas įsakymus. Šimonis ne vis
ką supranta, bet svarbiausią dalyką su
prato.

Jiems išėjus, koridoriuose pakyla bė
giojimas, durų pokšėjimas, karštligiškas 
šūkavimas. . ’

— Jie laukia didelio bolševikų puoli
mo, — paaiškina Šimonis nelaimės drau
gams.

Kameroje visuotinis susijaudinimas.
— Mus likviduos, žinoma, dar prieš 

puolimą, — suvaitoja kažkas.
— Nekelk panikos, baily! Vyrai, dau

giau drąsos! — perkerta šį greta Šimo
nio sėdįs jaunuolis.

— Paliks gyvent — gyvensim, sušau
dys —tegu mūsų kraujas puola ant jų 
galvos ... — su apmaudu ištaria žydas, 
grauždamas cukraus plytelę.

— Kai varys, aš vistiek bėgsiu, geriau 
tegu, bėgantį nušauna, — vėl pasigirsta 
greta sėdėjusio jaunuolio balsas.

—- Bet kaip tai, be tardymo, be nieko? 
— kreipiasi Šimonis į savo jaunąjį kai
myną.

Bet vietoj atsakymo sučerška durų 
raktas.

— Kiek čia yra žydų?:—vis spėję ati
daryti duris paklausė du automatais ap
siginklavę vyrai. ,

— Visi žydai tuojau pasiimti 
skudurus! — nesulaukę atsakymo 
mandavo.

Ir gretimose kamerose, matyt, 
tas pat. '

Sugirgždėjo lovos, pakilo bruzdėjimas 
ir sunkūs atsidūsimai. Tyliai, nepratar
dami jokio žodžio, susirinko prie durų 
penki ar šeši žmonės, sulinkę, nuleisto
mis galvomis, laukdami tolimesnio įsa
kymo.

— Daugiau žydų neliko? ...
Tyla. Vienas sargybinis perėjo per 

kamerą ir šviesdamas elektros lempute 
apžiūrinėjo pasilikusių areštuotųjų vei
dus. Jo ranka su lempute sustojo ties Ši
monio kaimynu.

— Žmogau, atsiimk savo lempą, man 
akis skauda, — drąsiai tarė jaunuolis, 
kai toks švietimas užsitęsė.

— Na, na, tyliau, paukštuk, rodos, 
kad aš tavo snapą pažįstu,—neatitrauk
damas lempos piktai sušvokštė sargybi
nis. — Jonai, ar tik čia ne mūs politru- 
kas Brazaitis?

— Brazaitis, o ką? — atšovė jaunuo
lis, — ką aš jums blogo padariau? Aš 
niekam per visą savo tarnybą nieko blogo 
nepadariau.

, • (Daugiau bus)

ne-

savo 
suko-

vyko

—i, —j—

Steigiama Nauja FGA 
Mokykla < j

VILNIUS. —- Prie baldų fa
briko “Vilnius” pradeda veik
ti nauja fabrikinio - gamyk
linio apmokymo mokykla, ku
rioje bus rengiami staliai, dai
lidės ir statybininkai.

dalyvavo Rytų
Taš-

Alaus Daryklos “Gubernija” 
Vyr. Inžinierius Kostas 

Savickas
ŠIAULIAI. — Gimęs 1883 

m. Vilkaviškio apskrities vals
tiečių šeimoje. Aukštąjį moks
lą baigė Petrapilio Susisieki
mo Inžinerijos Institute. Po to 
30 metų dirbo geležinkelių sta
tybos srityje: Vidurinėje Azi
joje vykdė tilto statybą per 
Amu-Darją,
geležinkelio statyboje, 
kento - Orenburgo geležinke
lio stočių statyboje irjct. 1918- 
19 m. dirbo šiaurės Vakarų 
Geležinkelių Valdyboje. 1919 
m., grįžęs į Lietuvą, dirbo Ma
žeikių — Šiaulių kelio staty
boje'. Statė naują geležinkelį 
Pagėgiai — Šiauliai ir Telšiai 
— Kretinga. 1935 m. išėjo į 
pensiją.

Nuo 1935 m. vėl pradėjo 
dirbti. Dabar dirba Šiaulių 
Alaus Darykloje “Gubernija.” 
Pasitraukdami vokiečiai įmo
nę 70 nuoš. sunaikino. Su
sprogdinti bei sudeginti beveik 
visi didieji pastatai, suardyti 
šaldytuvai, sudegintas malū
nas. Inž. K. Savickui teko sku
biai ruošti atstatymo planus. 
Tam jis visiškai atsidavė, dirb
damas dieną ir naktį, nežiū
rėdamas savo jau ne jauno 
amžiaus. Skubiai paruošė visus 
atstatymo planus ir vykdė bū
tiniausius darbus. Po įtempto 
darbo įmonės didelė dalis bu
vo greit paruošta tam, kad 
galėtų pradėti veikti: buvo at
remontuotas malūnas, sutvar
kyti rūsiai, katilinės, virimo 
skyrius, šaldytuvai ir kt. 1944 
m. spalio 4 d. “Gubernija” vėl 
pradėjo gaminti alų. Dabar 
įmonė jau veikia, palyginti, 
gan produktingai.

—Tikiuosi, kad iki metų pa
baigos Šiaulių Alaus Daryklos 
“Gubernija” svarbiausios pa
statų dalys bus atstatytos vi
su 100 nuoš. To mes visi sie
kiame Didžiosios Pergalės gar-

SUDIEV

jį STRĖNŲ GĖLAI 
f j\štai švarus, naujas būdas liuosuot 
f / , Į /) paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
f / z / // Back Plaster! Lengvina skausmą, 

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

bei, mūsų tarybines Tėvyjiės 
labui, — pareiškė inž. K. Sa
vickas.

Fašistinių Aukų Minėjimas
\ Kaune

KAUNAS. — Prieš ketve
rius metus, 1941 m. spalio 28 
d., įvyko stambiausias Kauno 
getto taikiųjų gyventojų — se
nelių, vaikų, moterų liaikini- 
mas. Vien tik tą dieną fašistai 
IX-tame forte sušaudė apie 
12,000 žmonių.

Šį sekmadienį Kaune įvyko 
šio žiauraus nusikaltimo aukų 
minėjimas. Kalbėtojai inž. Ko- 
lodnas, doc. Giršavičius ir 
Kauno getto antifašistinės ir 
partizaninės organizacijos vei
kėjai Dimitrijus Gelpernas, M. 
Šermanas ir D. Tepelis nupie
šė šiurpius tos dienos vaizdus, 
kai gestapininkai su kulkosvai
džiais ir automatais medžiojo 
beginklius žmones. Tačiau ši
toks istorijoje negirdėtas žvė
riškumas nenuslopino getto 
jaunuomenės pasiryžimo kovo
ti prieš okupantą. Varydama 
platų sabotažą, eksproprijuo
dama iš vokiečių sandėlių gin
klus, stodama į partizanų bū
rius getto jaunuomenė kerši
jo už nekaltas aukas ir pri
sidėjo prie vokiškojo fašizmo 
sutriuškinimo.

Antroje minėjimo ' dalyje 
Įžymūs LTSR instrumentalis
tai—prof. B. Dvarionas, prof. 
Livantas ir prof. Turičius ne
paprastai meniškai išpildė Čai
kovskio, Bacho ir kt. kompo
zicijas, palikusias' gilų įspūdį 
auditorijai. S. Manheimaitė 
paskambino fortepionu Šopeno 
kūrinius. Artistas Šneimanas 
recitavo žuvusio kovoje su vo
kiškuoju okupantu tarybinio 
poeto Rezniko eilėraštį.

D. M.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
’’ Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
... • ■ (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dienų * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemiškų patarna- • 
vimų. Patogiai ir gražiai J 

• modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu • ir • kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Pagalbą Kariams Užsienyje

visoje okupuotoje 
kur kariai randa-

Pirmas Raitelių

Amerikos Raud. Kryžius pa
rūpina poilsio patogumų, tar
nybos vyrams, kurie dabar 
randasi mūsų okupacijos jė
gose, padeda jiems su visokio
mis problemomis, lygiai kaip 
darė, kada jie kovojo. Vyrai 
toli nuo namų gali kreiptis 
prie Raud. Kryžiaus direkto
riaus. Jeigu serga, Raudonasis 
Kryžius padės. Jeigu išsiilgę 
savųjų, yra Raudonojo Kry
žiaus kliubų, kanteenų ir po
ilsio centrų 
teritorijoje, 
si.

Japonijoj
Skyrius įsteigė pastovių būsty- 
nę 12 mylių į šiaurės nuo To
kyo prie Osaka Gold and 
Country Club. Tenais Raudo
nasis Kryžius turi moderninį 
namų, puikiai įrengtų savo 
“on-post” kliubų, kuris yra 
vienas iš daugelio pastatytas 
pulkams, kurie randasi mažes
nėse vietose. Osaka teatras 
aprūpina 4,000 asmenų.

Raudonojo Kryžiaus Teat
ras Street Club Yokohama bu
vo atidarytas 19 dienų po at
vykimo mūsų pulkų. Penkių 
aukštų puikiai išrėdytas pasta
tas. Bankers’ Club, įsuku 
Men’s Club ir Yokohama Me
morial Namas taipgi paimti 
karių ir karininkų kliubams.

49-to pulko ligoninė dabar 
randasi buvusioje Manila Joc
key Club.

Kitose Tolimų Rytų dalyse 
Raud. Kryžius parūpina viso
kius kliubus. Okinawa susi-

lauks 6 naujus kliubus, ir Two 
Jima 3.

Kitoje pasaulio dalyje, Briu
selyje, Belgijoj, trečias Red 
Cross Rainbow Corner buvo 
atidarytas. Garsusis Colonies 
Club buvo naujai pertaisytas 
mūsų vyrams.

payreuth, Vokietijoj, 2,000 
kareivių lanko Raudonojo Kry
žiaus kliuba buvusiame Wag
nerian Teatre. Mažame teat- 
rėlyje kareiviai ir tremtiniai 
duoda perstatymus.

Nuremberge vietinis atletų 
centras Raud. Kryžiaus varto
jamas. Nors 94 nuoš. miesto 
sunaikinta, bet kareivių sta
dija stovi. Kareiviai iš toli at
vyksta čia pasinaudoti pui
kiais patogumais.

BUY VICTORY BONDS!

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
ivairion* spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškia ličius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio- valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel G).
496 Grand Street. Broo

* Telefonas EVergrėen 7-1661

Mįį



Penktadienis, Sausio 18. .............

Ketina Žymiai Sumažini 
Chinijos Armiją

. Chungking. — C h i n ijos 
tautininkai siūlo sumažint 
ęhinų komunistų armiją. 
Komunistai reikalauja, kad 
ir tautininkų armija būtų 
atitinkamai sumažinta. Vi
durinės Chinijos karo mi
nisterija ketina sumažint 
savo tautininkų armiją iki 

• 1,800,000 iš viso. Dabar jų 
armijoj yra 4,830,000.

J

Reikalauja Kontroliuot 
Pasaulio Ginklus

London, saus. 17.—^Čecho- 
slovakijos delegatas Jan 
Masaryk visuotiname Jung
tinių Tautų susirinkime siū
lė kontroliuot ne tik atomi
nes medžiagas ir atom-bom- 
bas; jis reikalavo įvesti 
Jungt. Tautų kontrolę vi
sokiam ginklavimuisi visuo
se pasaulio kraštuose.

Prastas Kolonijas Ang
lai Žada Jungt. Tautom

London. — Anglų užsie
ninis ministeris Bevinas sa
kė Jungtinių Tautų susirin
kimui, kad Anglija sutiktų 
pervesti į Jungtinių Tautų 
globą Tanganyiką, buvusią 
kaizerinės Vokietijos kolo
niją, ir Kamerūnus ir To- 
golandą Afrikoj. Anglija 
gal sutiktų pavest Jungt. 
Tautų globai ir Transjorda- 
niją, greta Palestinos; o 
apie pačios Palestinos pa
vedimą Jungtinėms Tau
toms tai, girdi, dar 
anksti kalbėti.

(Tas kolonijas anglai ga
vo kaip senosios Tautų Ly
gos mandatus.)

per-

2,000,000 AMERIKONŲ 
VOKIETIJOJ

Paryžius. — Skaičiuoja
ma, kad Jungtinės Valstijos 
laiko du milionus kariuome
nės Vokietijoje. O pirmesni 
valdiniai raportai sakė, kad 
ten užtektų apie 400,000 
amerikonų.

Nurnberg. — Franci jos 
atstovas čionaitiniame teis
me reikalavo mirčia baust 
ne tik <22 didžiuosius kari
nius vokiečių kriminalistus, 
bet skandžiai nuteist ir 
tūkstančius veiklių nacių 
partijos narių.

mm
LaiavS—Liberty, Lithuanian Daily

Atsistato Ukraina

vokiškų-

žmopės, 
Armijos 
brolišką

1944 m. spplio mėn. 14 diena 
yrą atmintina ir neužmirštama 
ukrainiečių p tautos istorijoje 
diena'. Tą įžymią dieną visa Ta
rybų Ukrainos teritorija buvo 
visiškai išvaduota nuo 
jų fašistinių grobikų.

Ukrainos darbo 
įkvėpti Raudonosios 
pergalių, jausdami
kasdieninę rusų ir kitų Tary
bų Sąjungos tautų pagalbą, su 
dideliu pakilimu atstato vokiš
kųjų fašistinių grobikų sunai
kintąją mūsų respublikos pra
monę.

Pramonės Atstatymas
Donbaso atstatymas yra svar

biausias visų Ukrainos dirban
čiųjų uždavinys. Donbaso at
statymas — tai raktas greičiau 

I atstatyti visą liaudies ūkį toje 
teritorijoje, kuri buvo okupuo
ta.

Kaip atgimsta Doneco basei
no anglies pramonė? 1941 me
tais Ukrainos Donbase veikė 
306 pagrindinės šachtos. Vokie
čiai buvo jas visas visiškai su: 
naikinę, šachtininkų ir statybi
ninkų pasiaukojančio darbo 
dėka jau atstatytos ir naujai 
pastatytos 123 pagrindinės di
džiosios šachtos ir 506 viduti
nės ir smulkios šachtos. Atsta
tytosios šachtos davė šaliai dau
giau k$įįp 40 milijonų to. ang
lies. Dabartiniu metu Ukrainos 
Donbase iškasama per dieną vi
dutiniškai 38.5% anglių prieš
karinio lygio. Po pilietinio ka
ro toks anglies iškasimo lygis 
buvo paniektas tiktai 1930 me
tais, t. y., po devynerių atsta
tomojo darbo metų! Pažymėti
na, kad 34 pagrindinės šachtos 
jau žymiai pralenkė prieškarinį 
anglies iškasimo lygį.

Dideli laimėjimai atsiekti ir 
Tarybų Ukrainos metalurgijos 
atstatyme. Grobikai vokiečiai 
buvo beveik visai sunaikinę 
sunkiųjų ir vidutiniųjų maši
nų statybos įmones, šiandien 
jau stojo į rikiuotę 95 mašinų 
statybos gamyklos, tame tarpe 
93 gamyklos jau veikia pilnu 
pajėgumu. Pirmieji šimtai 
traktorių jau išėjo iš Charko
vo traktorių gamyklos. “Šach
tininko šviesos” gamykla gami
na įrengimus kalnų pramonei. 
Dviračių fabrikai pradėjo dvi
račių gamybą. Mariupolėje jau 
gaminamos geležinkeliams cis
ternos, Vorošilovgrado meta
lurgijos gigante — naujojo ti
po garvežiai. Gausėja išleidžia
mieji gaminiai iš Zaporožės, 
Dniepropetrovsko, Odesos, Ki
rovograd© ii’ daugelio kitų mie
stų fabrikų.

Tarybų Ukrainoje atstatyta 
21,000 kilometrų 
linijų, 615 didelių 
tiltų.

Ypač smarkiai

kyklos. Jose mokosi 5,012 tūks
tančių moksleivių, kas sudaro 
apie 83% prieškarinio lygio.

Iki Tėvynės karo Ukrainos 
aukštosios mokyklos kasmet iš
leisdavo tūkstančius visų Uk
rainos liaudies ūkio šakų spe
cialistų : — inžinierių, agrono
mų, mokytojų, gydytojų ir kt. 
Išvijus vokiškuosius grobikus, 
mūsų jaunimas vėl galėjo grįžti 
į tarybines aukštąsias mokyk
las. Ukrainoje atidaryta 150 
aukštųjų mokyklų, kuriose 
mokosi 97,400 žmonių. Aukšto
siose mokyklose dirba daugiau 
kaip 6,000 mokslinių bendra
darbių. Jau 1945 metais Ukrai
nos aukštosios mokyklos išlei
do 8,141 specialistą. Atkurta 
taip pat 474 technikumai, ku
riuose mokosi 131,000 žmonių. 
1945 metais technikumai išleido 
9,700 specialistų.

Respublikoj išleidžiama 852

geležinkelio 
ir vidutinių

atkuto peri-

ferijų pramonė, šiandien rajo
ninės pramonės gamyba viršijo 
prieškarinį lygį daugiau kaip 
30%.

Sunkiose karo meto sąlygose, 
dažnai stingant transporto 
priemonių ir statybinių me
džiagų, įvykdyti dideli darbai 
gyvenamųjų namų ir komuna
linio ūkio atstatyme. Dabarti
niu mietu sudaromas generali
nis Kijevo atstatymo planas, o 
taip pat ir kitų Tarybų Ukrai
nos 75 miestų planai;

1945 m. spalio 1 d. Ukrainos 
miestuose buyo atstatyta apie 
7 milijonus m2 gyvenąmojo 
ploto. Susisiekimas tramvajais 
atstatytas 19 iš 22 miestų, ku
rie turėjo tramvajus prieš ka
rą, 105 miestuose atstatyti van
dentiekiai. šiais metais apytik-. laikraščiai, jų tarpe 11 respub- 
riais duomenimis pastatyta ir 
atstatyta: 96 tūkstančiai kolek
tyvinių ūkių valstiečių namų, 
29,630 gamybinių pastatų, 2,- 
600 kultūros ir buities namų.

Žemes Ūkio Atkūrimas
1945 metais Ukrainos kolek

tyvinių ūkių pasėlių plotas pa
didėjo daugiau kaip 1 milijonu 
ha, palyginti su praeitais me
tais. Bendras pasėlių plotas ko
lektyviniuose ūkiuose dabar 
siekia 71% prieškarinio lygio, 
o ' grūdinių kultūrų plotai — 
80%. Ukrainos kolektyviniuose 
ūkiuose 1945 m. rugsėjo 1 die
ną buvo 88,434 gyvulininkystės 
ir paukštininkystės fermos. 
Dabar kiekvienam kolektyvi- 
niui ūkjui vidutiniškai 
3.3 fermos. Stambiųjų 
čių skaičius per vienus 
padidėjo 159%, kiaulių 
avių ir ožkų 224%.

žiemkenčiai grūdai, o ypač 
kviečiai yra pagrindinė, derlin
giausia ir vertingiausia kultū
ra Ukrainoje. Iki 1945 m. spa
lio 10 dienos kolektyviniai ūkiai 
užsėjo beveik 800,000 ha dau
giau, kaip tuo pačiu laiku pra
ėjusiais metais. O sėja Ukrai
noje dar tebevyksta. Grūdinių 
kultūrų pasėlių plotai bus dar 
daugiau plečiami, o ypač cukri
nių runkelių, kad pęr artimiau
sius metus būtų pasiektas 
prieškarinis lygis. 'Tarybų Uk
rainoje ir gyvulininkystės sri
tyje dedamos visos pastangos, 
kad artimiausiu laiku būtų pa
siektas ir viršytas prieškarinis 
gyvulininkystės lygis.

Kultūra ir Mokslas
Ukrainiečių tauta didvyriš

kai išlaikė fizinius ir morali
nius vokiškosios okupacijos 
bandymus, su meile ir stropiai 
saugojo savo kultūros loby
nus. Nepaisant karo meto sun
kumų, tarybinė valstybė kreipė 
didelį dėmesį į kultūrinę staty
bą ir sugriautų mokyklų, insti
tutų, teatrų, bibliotekų, muzie
jų atstatymą.

šiandien džiugu pabrėžti, kad 
milijonai tarybinių vaikų vėl 
pradėjo laisvai mokytis savo 
gipitoje tarybinėje mokykloje. 
Respublikoje veikia 27,248 mo-

tenka 
raguo- 
metus 
245%,

Ūkinių ir 33 sritiniai. Visų Ta
rybų Ukrainoje išleidžiamųjų 
laikraščių dieninis tiražas sie
kia 2,620,000 egzempliorių. 
Tai—pusė prieškarinio lygio.

žymiai atstatytos kultūrines 
įstaigos miestuose ir kaimuo
se. Dabar jau veikia 99 teatrai 
iš 130, kurie buvo prieš karą. 
Atstatyta 1510 kino įrengimų, 
823 radijo mazgai, 1,466 masi
nės bibliotekos.

Įvykdytas didelis darbas, 
statant medicinos įstaigas. 
2,419 stacionarinių gydymo 
taigų, veikusių prieš karą, 
šiais metais jau dirbo 1,912 su 
102,623 lovomis jose. Ambula
torijų ir poliklinikų buvo 6,634, 
dabar atstatyta 4,780. Prasi
plėtė vaikų lopšeliui vaikų dar
želių, poilsio namų ir sanatori
jų tinklas, nors jų lygis kol kas 
dar žemesnis, kaip buvo prieš 
karą. Ukrainos tarybinė vy
riausybė deda visas pastangas 
greičiausiu laiku, dar labiau pa
greitinti kultūrinę statybą. Uk
rainiečių tauta, vadovaujama 
komunistų partijos, kuri išreiš
kia tikruosius darbo 
patriotinius jausmus, pasiekė 
žymių laimėjimų.

Ukrainiečių tautos su rusų ir 
kitomis Tarybų Sąjungos tau
tomis sąjungoje glūdi tokia ga
linga jėga, kurios negalėjo 
įveikti vokiečiai, kurios 
jėgs įveikti bet kokie 
liaudies 'priešai.

Artėja rinkimai į 
Aukščiausiąją Tarybą. Jie bus 
nąują daugiatautės tarybinės 
liaudies, susitelkusios aplink 
bolševikų partiją, aplink myli
mą Staliną, vienybės demon
stracija.

Tarybų Ukrainos dirbantie
ji pasitiks šią istorinę dieną 
naujais Įaimėjimais visose so
cialistinės statybos srityse ir 
pademonstruos savo meilę ir vi
sišką atsidavimą tarybinei val
džiai — demokratiškiausiai val
džiai pasaulyje.

at-
Iš 
įs-

žmonių

nepa- 
mūsų

TSRS

“Tas kompozitorius miręs nuo skurdo, girdėjote. Tai 
iš tiesy .taip romantiška!”

So. Boston, Mass New Haveri, Conn

reiktas puslapi*

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PASn:__

NUOLATINIS darbas
■ V AKACIJOS SU ALGA.

DU-RAY MILLS, INC.
MICHELIN BLDQ. 14, • 

MILLTOWN, N. J.

MERGINA
(High School) 

Gyvenančios žioje apylinkėje 
Prie typing Ir stenography.

PILNAM AR DALIAI LĄIKO 
GERA PRADŽIAI ALGĄ

VADER PRODUCTS ŲO.
.862 LEONARD ST., 

BROOKLYN 11, N. Y.
. _____________________<16)

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas; pilnam ar daliai 

laiko. Gera ąlga mokinantis amato.
HORNSTE1N,

1372 39th Street, Brooklyn, pirmos lubos.
(17)

' ' "■ 1 * .........   T' . 111 "?Į

RAŠTININKĖS
RAŠTINĖS TYPISTĖS
Patyrimas nereikalingas

KREIPKITĖS I 
R. W. CARSON

DECCA RECORDS
619 W. 54TH ST., 

8-TOS LUBOS

Aukotojų Vardai
Sausio 13 d. viešajame mi

tinge aukavusiųjų ne mažiau 
$1 vardai- (užrašytojas sako, 
kad skubotai rinkta aukos; tai 
veikiausia visų neužrašęs, pra
šo dovanoti už tai) :

D. G- Jusius $5.
Po $1: Kilmonas, Andreliu- 

nienė, Kvietkauskienė, J. Ju- 
sienė, A. Barčius, J. Masteika, 
D. Brozan, J. Kvietkus, S. Zą- 
vis, J. Jarutis, J. Viliamas, J. 
Besbas, Rainordas, J. Žekonis, 
A. Naujokas ir K. Žukauskas.

Viso su smulkesnėmis auko
kis $32.23.

Ačiū visiems už aukas ir 
ąčiu Norwood’© Vyrų Chorui 
už taip reikalingą pasitarnavi- 
mą. Mat, kuomet garsintas 
Harmonijos Kvartetas pakri
ko, tai buvo kreiptasi pas nor- 
woodiecius, ir tik už keleto 
dienų prieš parengimą; jie pri
buvo ir puikiai sudainavo ke
letą lietuviškų liaudies dainų.

Garsintas adv. P. Šimonis, 
Jr., nepribuvo, nes kaip tik 
tą pačią dieną ir tuo pačiu lai
ku Naujos Anglijos LDS jau
nuolių. konferencija vyko, 
jis ten dalyvavo.

Komisija.

Šypsenos

ir

(17)

(16)

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

Bankietas Atžymėjimui 
Vedybinio Gyvenimo

Sausio 5 d. dieną įvyko pa
minėjimui draugam J. ir E. 
Ru d manam 25-kių metų ve
dybinio gyvenimo bankietas. 
Rudmanų draugų ir giminių 
prisirinko pilna Russian Cen
ter salė. Buvo svečių virš šim
to. Draugai Rudmanai yra 
draugiški ir svetingi žmonės. 
Todėl jųjų draugai matė rei
kalą surengti jiems ir “parę,” 

‘kad atžymėti jų. sidabrinių 
vestuvių sukaktį. Buvo svečių 
iš Connecticut valstijos, buvo 
net iš Boston, Mass. Tarpe ki
tų svečių iš Boston, buvo Joe 
R u d m a n a s, newhaveniecio 
John Rudmano brolis, ir dai
nininkas Ignas Kubiliūnas, ku
ris, svečiams paprašius, padai
navo kelias vestuvių dainas, 
kas svečiams labai patiko.

Laike vakarienės per pirmi
ninką John Straus buvo pa
kviesta Rudmanų draugai ir 
giminės tarti žodį kitą apie 
jubiliejantus. Visi, kurie tik 
buvo iššaukti, linkėjo drg. 
Rudmanam sveikatos ir laimės 
ir sulaukti auksinių vedybų su
kaktuvių. Jubiliejantams buvo 
įteikta1 dovana nuo visų daly
vių abelnai.

Po vakarienės svečiai links
mai laiką praleido bedainuo
dami, lydint Ig. Kųbiliunui, ir 
šokdami 
iki 1-mai

Filmą
Sausio

žiavę į Bridgeportą pas savo 
susiedijos draugus pasižiūrėti 
lietuviškos operetės filmoje 
-—“Kuprotas Oželis.” Bridgęr 
porto draugai parsikvietė iš 
Brooklyn© filmininką G. Kli
mą su aparatu, kad parodyti 
filmą. Nežinau, kodėl tep 
Ęrooklyne draugai, kurie ma- 
Įė filmą, nepasako per laik
raštį teisybės, bet visai išgyrė. 
Jeigu 50' metų atgal būtų ro
dę tokią filmą, tai sakytume 
puikus dalykas, bet dabar. . . 
Vargina aktorius iki nufil
muoja juos, vargsta filminin- 
kas, o dar daugiausia vargina 
publiką.

MERGINOS, mokytis rankų darbo costume 
jewelry. Nuolat. Gera alga. Proga pakilimam.

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

(16)

MERGINOS IR MOTERYS
Operavimui Braiding Mašinų 

Iž anksčiau patyrimas nereikalingas
INTERNATIONAL BRAID CO. 

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

__________________ ' \ (18)

MACHINE PUNCH 
OPERATORES

STAKLIŲ OPERATORĖS 
GERA PROGA ĄTEIČIĄI 

UNITED STATĘS 
RUBBER COMPANY

311 PASSĄIC ST., PASSĄIC. N. J.
(17)

MOTERYS
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS DARBAS 
Bonai Už Naktini Darbą 

6 DIENŲ SAVAITĖ
CęlgaU-PalmoUvo-Fofil Co.
105 Hudęon St. (Exchange Fl.) 

Jersey City. '
_________________________________ (16)

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
62c j valandų. ,

Kreipkitės tarp 4 ir 5 p.M.
INGE, 59 Pine St., New York City

(X)

Kelioninis Nuotikis
Keliautojas 'Gaurius 

sinakvojo viename dvare, 
kuriame labai plačiai buvo 
kalbama apie vaiduoklius. 
Bet Gaurius neišsigando ir 
atsigulė pačiame nejaukią-

ap-
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

1

*

(U)

M. Antanuk.

PRANEŠIMAI

i

* 1

prie geros orkestros 
vai. nakties.
“Kuprotas Oželis”
13 d. buvome nuva-

<r

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Pastaba Šypseną 
Redaktoriui

Persodinanti Deimantus jums belaukiant
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Bulovą, Benrus, Qruen, Lonęines,
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 3-8173 ATDARA VAKARAIS

. . ■ *

JUSTIN M.

BUYAVSKAS
MATTHEW A.

BUYAVSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus ląidotuvių, iiamąs 
su dyiem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu*

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKF/r 3-5173 ► •
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Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasįrinkipias ' 

visokių vynų ii» degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Sąvįninkas

411 Grand St. RrooŲyn

Ląikrąštyj juokai bei šyp
senos yra tas pats, kaip 
bųlviųėj košėj lašinių spir
gučiai. Aš, perskaitęs kitus 
dalykus, nepražiūriu ir šyp
senų.

Bet ve kas man nepatin
ka: kur tik reikia minėt as
mens vardas, tankiai varto
jate Plikis, nors žinoma, 
kad vardo Plikis pas lietu
vius nėra. Kadangi mano 
paties galva išrodo kaip 
mėnulio pilnatis, todėl/ už
tikęs šypsenose vardą Pli
kis, rodos, kad kas tai šla
piu skuduru tvoja per ma
no plikę...

Ką gi aš kaltas, kad nu
plikau ?!
*. Kitas dalybas. Daug Lai-, 
svęj. tęlpąnčių juokų neata- 
tinka vietai (šąliąi) ir lai
kui. Pavyzdin, kur reikia 
sųminėt pinigai, vartojama 
litai. Tąįpgi ir nekurie išsi- 
reiškįnįąį šięj šalyj nesu
prantami. Tikrai rodos, kad 
Ųąįsvė leidžiama Lietuvoj 
smetonj?mQ laiku.'

P. Pilkauskas,

jame kambaryje. Vidurnak-^ 
tį Gaurius pabunda ir pa
mato, kad kojūgalyje kaž
kokią balta r auka siekia jo 
kojų. Gaurius pačiumpa re
volverį:

—'Dvasia ar jie dvasia, jei 
nepąsityaųksį, šausiu!

Įsakymo atkakli dvasia 
nepaklausė.

Gaurius paspaudė revol
verį ... dunks... ir atsimi
nė, kad ant lovos galo iš va
karo pasikabino savo marš
kinius, kurių rankovę da
bar pei’piškino.

TOOLMAKERS 
(TIKROVINIS DARBAS) 
Aųtpmatiškos Vielų 
Formavimo Mašinos 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga 
Puikiausios Darbo Sąlygos

UNIVERSAL 
CHAIN CO., INC. 
92 BURNETT AVE. 
MAPLEWOOD, N. J.

Reklama Pražudė
—Taip, taip, jau ateinan

čią savaitę nąano reikalai 
baigti, — skundžiasi Vir- 
vįus savo bičiuliui prekybi- 
pipkųi Sįūlįui. — Ir visa tai 
padare laikraščių skelbi
mai, v

—Bet juk tu neduodi iie 
vieno skelbimo 1 a i kraš- 
čiams, — tiria Siūlius.

—Bęt užtat mano konku
rentai jų nesigailėjo duoti, 
—sudejuoja .Virviųs.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 21 d. A. KasmoČių 
salėje. Kviečiame visus narius daly
vauti šiame susirinkime. — P. B., 
org. (15-16)

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės naudai bankietas įvyks 

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

(1445)

i ■ liti

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

Am. Piliečių Kliubo metinis susirin
kimas, kuriame užims naujai peror
ganizuota valdyba 1946 metam*. 
Taipgi bus išduoti raportai iš 190 
m. Veikiančios Kom. pareigų, išgir
site biznio raštininko raportą, kiek 
gaspadorius padare biznio per 
1945 metus ir taipgi sužinosime 
Kliųbo finansini ir narių stovį. Tąd 
kviečiame visus dalyvauti. — Kliu- 
bietis.. (14-15)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Pagalbos Teik. Kom. 

viet. skyriaus susirinkimas įvy|cs 
sausio 18 d., Liet. Taut. Namo kaip- į 
bariuose, 7:30 v. v. Visi lietuviai, , 
Lujle jau suviršum. 2 metus daug'-, 
aukavote» ir darbo pridčjote prie 
pagalbos Lietuvos žmonių, kviečia-1 
mi dąlyvauti susirinkime su jūsų 
gerais patarimais ir pagalba.
Kovu. (14-15)
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Veteranai Ruošia Daily 
News “Teismą”

R Lietuviu Literatūros D 
jos Apskr. Turėjo Sek 

minga Konferenciją

Svarbus Priminimas

¥

w!|

Satisio 13-tą, Laisvės salėje, 
Brooklyne, įvyko Lietuvių Li
teratūros Draugijos šios apy
linkės kuopų atstovų konfe
rencija. Ar visose 2-jo apskri
čio ribose esančios kuopos at
stovautos, neteko patirti. Kon
ferencija bene pirmu kartu 
per ilgą laiką buvo tąip tur- 

’ tinga, dalyvavo apie 60 žmo
nių.

Konferencijoje ėjo gyvos 
diskusijos daugeliu visuome
niškų klausimų: Einamųjų ir 
galimųjų artimoje ateityje ti
kėtis streikų; darbininkų spau
dos ir literatūros; dėl Dariaus- 
Girėno paminklo, Brooklyne; 

•Lietuvai pagalbos teikimo; dėl 
eikvojimo visuomenės turto 
nacių talkininkams pabėgė
liams iš Lietuvos šelpti, tei
kiant jiems pinigus iš Nacio- 
nalio Karo Fondo. Diskusijose 
buvo kalbėta-iškelta ir daug 
kitų klausimų, problemų,

Konferencija', svarbiaisiais 
klausimais priėmė rezoliucijas. 
Reikalingiausias paramos įstai
gas ir veiksmus pagal išgalę 
parėmė aukomis. Visi tie da
lykai, be abejo, bus visumoje 
perduoti spaudoje pačių kon
ferencijos veikėjų, perduoti 
konferencijos tarimuose ir re
zoliucijose. Rep.

Sausio (Jan.) 27 diena yra turime 
labai svarbi didžiojo New Yor
ko ir net toliau siekiami! ko
lonijų lietuviams. Tą dieną 
įvyks dienraščio Laisvėj ben
drovės dalininkų suvažiavi
mas. ,Tą dieną bus mūsų pa
sisakymas, kokį namą steigsi
me savo kultūriniam Centrui. 
Tą dieną didžiojo New Yorko 
lietuviai turės progos įsigyti 
namo bendrovės Šerų. Eida
mi į suvažiavimą turėkite min
tyje, kad jau laikas būti na
mo bendrovės dalininkais. Nes

MIRĖ
Marijona An d rušk e vi čien ė, 

65 m. amžiaus, gyvenusi 101 
Meserole St., Brooklyne, mi
rė namuose, sausio 12 d. Kū
nas buvo pašarvotas grabo- f 
riaus M. Bieliausko-Ballas ko
plyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Graborius Bieliaus
kas taipgi rūpinosi ir laidotu
vėmis, kurios įvyko sausio 15 
d., šv. Jono kapinėse.

Laisvėje, sausio 16-tos laido
je, klaidingai buvo pažymėta, 
būk buvusi pašarvota grab. 
Aromiskio koplyčioje. Už klai
dą atsiprašome abiejų grabo- 
rių ir visų, kam dėl šios klai
dos galėjo tekti nemalonumo.

žinoti, kaip stovime 
finansiniai pirma, negu imsi
mės budavojimo darbo.

Tačiaus, kurie dar su sau
sio (Jan.) 27 diena negalite 
patapti N.B. šėrininkais, vis- 
tiek ateikite į suvažiavimą ir 
namo reikalu pasisakykite sa
vo nuomonę. Nuo dabar namo 
statymo darbas bus rimtai 
imamas, šiame suvažiavime 
turite progos pasisakyti, kokio 
namo jūs norite. Kada staty
mas bus pradėtas, tai jau bus 
per vėlu kalbėti, nes jau ne
bus galima nieko pakeisti. Pa
sitarkime dabar. ,

Po suvažiavimo bus bankie
tas. Tuojau įsigykite bankie- 
to bilietų. Bus gera indikų- 
“turkey” mėsos vakarienė. 
Alaus laike, vakarienės gau
site už tą patį bilietą, kiek tik 

Į kas norėsite.
Po vakarienės bus šokiai. 

Pavidžio Radio Orkestrą gros 
šokiams. Bus svečių iš kitų 
miestų, tai bus linksmų pasi
matymų. Be atidėliojimo įsi
gykite bankieto bili'etą ir da
lyvaukite suvažiavime ir ban- 
kiete. P. Buknys.

Veteranai iš New Jer 
sey Atvyko Pikietuoti 

Ant Wall Street
Nešini Amerikos vėliava ir 

CIO elektristų unijos papar
čiu, taipgi iškabomis, 40 vete
ranų iš Elizabeth, N. J., perei
tą trečiadienį pikietavo Phelps 
Dodge Copper Products Corp, 
raštinę, esančia New Yorke, 
40 Wall St.

Veteranai, nariai Lokalo 
441, dirba firmos šapoje Eli- 
zabethe. Tos šapos 2,000 dar
bininkų streikuoja. Veteranai 
išėjo su jais. Tūli pikiete dar 
tebedėvėjo uniformą ar dalį 
uniformos.

Veteranų Komitetas Prieš 
Diskriminaciją rengia visuo
menišką teismą New Yorko 
laikraščio Daily News leidėjo 
kapitono Patterson irt jo, vy
riausio kolumnisto John O’
Donnell. Kaltintojai sako, 
kad laikraštis prasikalto kai
po “karo kriminalistas.” Ad
vokatų Gildijos paruoštą kal
tinimą skaitys aktorius Cana
da Lee, prokuroru bus akto
rius Jose Ferrer. Miesto Tary
bos narys Michael J. Quill 
veiks prokuratūros liudininku. 
Įvyks Hunter Kolegijoj, sau
sio 2 4-ta.

New Yorko viešbutyje Com
modore posėdžiauja American 
Society of Civil Engineers, se
niausia tos rūšies organizacija 
Amerikoje, šis esąs 93-čias 
metinis susirinkimas.

Komunistų Vyriausia Atyda 
Streikams, Sake Vadai 

Lenino Mitinge

Do-Re-Mi
Sausio 16-ta buvo šalčiausia 

diena šių, dar jaunų 1946 me
tų, 13 laipsnių.

Barry Fitzgerald ir Betty Hutton vaizde iš muzikališ- 
kos linksmos filmos “Stork Club,” Paramount Teatre, 
Broadway ir 43rd St., New Yorke. Taipgi yra veiksmai 
scenoje.

Here I’m again, in lead pen
cil, so to speak, ready to gos
sip to you, taking up where 
I left off a few Do-Re-Mi’s 
ago. And the switch from one 
language to another is not 
prompted by my dual person
ality, nor (by all means) the 
writer’s egotistic motive, in 
ord-er to show your ACC’s ver
satility. No. You must never 
think that. The truth is that I 
was asked to make the switch 
from Lithuanian to English by 

that would 
(the next 
mushy —

to another is not

missed the

a few pairs of eyes 
melt your yer. . . 
would sound too 
Censor.)

*
The Aido Chorus

Conductor Aldona, last Sun
day at Elizabeth. But soon the 
choristers forgot to miss her

veda skaldytojišką

toliau suminėjo 
kurie pastoja ke- 

vieningumui
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"LAISVĖS" 
BANKIETAS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvyks Sekmadienį

Šausią-January 27-tą
Didžiosiose

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

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Gera Vakariene; Alaus

Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI
A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

I

vien tik šokiams įžanga eoc.

“Komunistai neišgalime duo
ti aukų,” sakė rinkliavos pra
vedė j as Carl Brodsky pereitą 
antradienį įvykusiame Leni
nui minėti masiniame mitinge, 
Madison Square Gardene. 
“Bet šiandieną duosime, duo
sime duosniai. Tie streikai tu
ri būti laimėti!”

.' Ir aukota duosniai. Nuo or
ganizacijų, nuo atskirų asme
nų iš labiau pasiturinčių buvo 
stambių aukų ir migla dole
rinių nuo eilinių žmonių. Rin
kliava buvo skirta pusiau — 
streikų paramai ir komunistų 
veiklai. Paprastais laikais vi
sos rinkliavos komunistų susi
rinkimuose daromos apšvietos 
ir žmonių organizavimo dar
bui. Tie darbai, kaipo visuo
met svarbiausi ir sunkiausi, 
reikalingi yra daug lėšų.
Vyriausybė Klausosi Balsuo

tojų Balso
Eugene Dennis, Komunistų 

Partijos sekretariato narys, 
kalbėdamas ypatingai pabrė
žė svarbą žmonėms viešai pa
sisakyti svarbiais klausimais,

when they realized that Sylvia Jis sakė, kad ant Trumano 
Pužauskaitė is the Maestro of i administracijos negalima atsi- 
the Day. Personally, I was,dėti užrubežinėje ir taikos po- 
afraid to even sneeze for fear 
that I might not be able to 
do it in the right key.

Seriously, Sylvia, you were 
splendid as a Conductor. If 
you were nervous, you did not 
show it. When you had made 
your debut last Sunday, you 
passed the test great; the rest 
would be easy sailing. For 
that matter, we regret that 
you have other ambitions, as 
you would make a good chor
us’ Conductor. And so,’ reluct
antly, we wish you success in 
your chosen career, Sylvia. . . 

* * *
With Aldona Anderson re

signin and Sylvia having other 
ambitions, the Aido Chorus 
eventually will wind up with
out a Conductor. The words 
like Conductor and Director 
doesn’t seem very hard to de
fine for us right now, but it 
will be hard when we lose 
both of the bearers of those 
titles. So, after this exper
ience, maybe we’ll learn to 
appreciate our Director. 

* * «
Well, children, please don’t 

take everything too hard or 
to heart. Your ACC feels too 
sentimental to write any more 
at this time. But before sign
ing off I would like to put in 
a word of praise of those lads 
and lassies in the Chorus who 
were frequently seen bringing 
cans of food for the brothers 
and sisters that are on the 
strike. Some Aidoiętes were 
seen even at Elizabeth trying 
to can nickles and 
the strikers. That’s

See you Friday.

ir

dimes for 
swell!

l’itikoje, bet kad jinai “nusilei
džia vieningiems žmonių rei
kalavimams. Dennis sakė, kad 
Amerikos žmonės tiktai gali: 

“Atsidėti ant savo nepri
klausomos pajėgos; savo vie
ningumo, ant bendros veiklos 
kartu su kitais taiką mylin
čiais žmonėmis akstinti nepri
klausomą politinę darbininkų 
ir visų progresyvių kovą už 
tikrai , demokratišką namų ir 
užrubežinę politiką.”

Svarbu Laimėti Streikus 
Taikos Atžvilgiu

Išvardijęs daugelį jau esan
čių ir<ne už ilgo prasidėsiančių 
streikų, Dennis pareiškė, jog 
jie svarbūs ne vien tik gauti 
duonos, bet ir taikai. Streikie- 
riai “stiprina batalijonus už 
taiką,” sakė jis.

“Jeigu imperialistams pa
vyktų sulaužyti tuos streikus 
ir atmesti darbininkų teisėtus 
reikalavimus, jie būtų stipres
ni grobikiškiems plėtimosi ka
ro planams.”

Fosteris Apie Streikus
William Z. Foster, vetera

nas streikų vadas, Amerikos 
Komunistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, kreditavo dabar-* 
tinius streikus esant vedamus 
ant daug aukštesnės papėdės, 
negu bent kada praeityje yra 
buvę vedami. Tačiau, jis nu
rodė, dabartiniai streikai turi 
pakilti ant dar aukštesnės pa
pėdės :

•Bosai, sakė jis, visų industri
jų bosai, turi bendrą streiko 
strategiją, kaip pasitikti da
bartinius streikus. Dėl to:

“Paprastas sensas reikalau
ja, kad darbininkai taipgi pri
valo turėti vieningą politiką.

NINA VALE

su. Dick Powell žvaigždžiuoja 
dramatiškoje filmoje “Cor
nered,” rodomoj Palace Tea
tre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke.

Kerštinčiai Nušovė 
Biznierių

Sekmadienį, Sausio 20, LLT 
Susirinkimas ir Prelekciją 

Apie Vaidybą

Irving Weiss, degtinių krau
tuvės savininkas, 45 Christo
pher St., Greenwich Village, 
41 metų, rastas pereitą pirma
dienį savo krautuvėj užmuš
tas. Detektyvai spėja, kad tai 
esąs darbas kerštinČiaus, nes 
po sušaudymo 4 šūviais dar 
įmušta ir galva.

Kasoje $50 smulkiais ir des- 
koje $84 banknotais rasti ne
paliesti, tad nemanoma, kad 
būtų buvę plėšikai. Tačiau da- 
leidžiama, kad jeigu rado ir* 
išsinešė stambų grobį, šiek 
tiek gal paliko su mėtymu i pė
dų.

Gretimoje krautuvėje buvu
si jos savininkė Madeline 
Goldberg sakėsi girdėjusi keis
tą riksmą, tačiau nekreipusi 
domės. Weiss tankiai klausy
davęsis per radiją perduoda
mų visokių misterijų ir tra
gedijų, kuriose girdisi visokių 
spiegimų, riksmų.

Darbininkai nori tokios politi
kos,” šaukė Fosteris. Dėl jos 
nebuvimo jis smerkė tuos va
dus, kurie 
darbą.

Fosteris 
vardus tų,
lią darbininkų 
greitai pergalei. Tarpe sumi
nėtų buvo Green, Lewis, Hut
cheson, Woll, Dubinsky ir jo. 
leitenantai. Dvidešimt - tūks
tantinė publika tuos skaldyto
jus palydėjo “vilko saliutu.”

Mitinge taipgi kalbėjo (var- prepares< 
de visų komunistų veteranų) kalboje 
negras komunistas

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

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

Be to, drg. Jonas Juška turi 
paruošęs 
Aktorius 
Kaip Lošt 
ja paimta
Teatro vado Konstantino Sta- 
nislawskio kūrinio “An Actor 

’ Prelekciją lietuvių 
paruošė ir sutinka 

Henry mums duoti mūsų režisorius J. 
Winston; Claudia Jones, neg- jUy]<a. Prelekciją bus duoda

ma šį sekmadienį, tuoj po 
sirinkimo. Nesiveluokite, 
to ateiti.

Kviečiami visi, kurie £i’k 
teresuojasi lietuvišku teatru ir 
vaidinimu — ne vien tik Liet. 
Liaudies Teatro nariai.

LLT Sekr., J. B.

Towers viešbutyje, Brookly- 
ne, pokylyje pagerbti Raudo
nojo Kryžiaus tarnautojai ir 
liuosnoriai, gelbėjusieji krau-, 
jo priėmime karui. Nuo 19-42 
m. kovo iki V-J Dienos čio
nykštis skyrius surinkęs arti 
500,000 puskvorčių.

Visi, Kurie Tik Mėgsta Dainą, 
Lai Skubiai prie Aido Ateina!

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

Dr. A. Petriką

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

j 9—12 ryte 
/ 1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

re, darbininkų dienraščio Dai
ly Worker redakcinio štabo 
narė; Bill Norman, New Yor
ko valstijos organizacijos se
kretorius; Hal Simon, New 
Yorko valstijos K. P. darbo 
unijoms direktorius.

Įdomus Spektaklis
Mitingo užbaigai buvo su

vaidintas spektaklis “Report 
on the 152nd Day.” Gabiai pa
rašytas ir įspūdingai perstaty
tas.

Spektaklyje’ yra keli labai 
ryškūs šio laikotarpio gyveni
mo vaizdai:

Sugrįžęs veteranas ne tiek 
kenčia dėl kare sužalotos ko
jos, kiek nuo aplink siaučian
čio nesaugumo, nedarbo, men
kų uždarbių ir diskriminaci
jos jo buvusiems draugams 
kitiems veteranams. Jis pra
mato pavojų kito karo ir jo 
kaltininkus. Jo šeima ne viska
me sutinka su jo nuomonėmis, 
bet gyvenimas verčia prasi
blaivyti.

Tarybų Sąjungos kariškis 
Juozas kraunasi savo lagami
ną keliauti namo, nes jam 
“karas pasibaigė.” Tarybų Są
junga nenori - nesiruošia bent 
ką pulti. Net kalbėtis ilgai jis 
neturi laiko, nes jo “laukia 
darbas.”' Jis pataria amerikie
čiui GI Joe geriau jieškoti pa
tarimų Lenino raštuose.

Mūsų kariškiai užjūriuose 
pradeda suprasti, dėl ko 
negrąžinami namo.

Kukli namų šeimininkė, 
ri visuomet klausydavusi, 
jai pasakė Henry, išėjusi 
ką daryti pati savo sumetimu 
ir atradusi, jog jinai galinti 
kai ką visuomeniškai naudin
go atlikti.

Pavargęs pikiete streikierys 
atsisėdęs pasilsėti apsigalvoja 
ir atranda, kad jis “nebegali 
sėdėti ant savo senos progra
mos,” jog laimėjimui reikalin
gi nauji kovos būdai, visų so
lidarumas, bendra kovos stra
tegija.

Taipgi parodoma tautų ko
vos už laisvę ir tūli kiti 152- 
ros dienos po pergalės Japo
nijoj mūsų gyvenimo bruožai. 
Spektaklio perstatytoj u - aiš
kintoju buvo aktorius Canada 
Lee. Rep.

sū
dei

m

Mėsa Dar Nepasibaigė

Mėsos- streikas nutrauksiąs 
New Yorko miestui išteklių 
mėsos bent 85 nuošimčiais už 
kelių dienų ar savaitės. Miesto 
šaldytuvuose esą ištekliaus pil
nai porcijai tik keliom dienom, 
o kiti sako, kad užteks savai
tei.

Majoras O’Dwyer pasiūlė 
Budžeto Tarybai užgirti pro
jektą statybai 2,000 šeimų lai
kinų namų Canarsėj. Dalį lėšų 
padengtų federalė vyriausybė, 
kitą miestas. LėŠuotų $5,000,- 
000.

jie
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ką 
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F.W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
. T

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$J50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison tr Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais 6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

t

TEL. EVERGREEN 8-9770

ZZA restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.




