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Tautų Organizacijai turi va
dovauti didelės valstybės, ku
rios parbloškė hitlerizmą, fa
šizmą ir Japonijos imperializ
mą. Mes sakome, kad tokis 
Luxemburgas arba Haiti ne
gali būti lygus su Jungtinėmis 
Valstijomis arba Sovietų Są
junga.

Tūli sako, kad mes prieš 
“demokratiją.” Mat, jie nori, 
kad ir mažiausia šalelė turėtų | 
lygų balsą, o tos mažiausios 
šalelės yra Jungtinių Valstijų, 
Britanijos ar Francijos impe-.( 
rialistų kontrolėj. Jas ir jų at- i 
stovūs labai lengva naudoti tinam plieno 
savo politikai.

Tik pažiūrėkime į1 Jungtinių 
Tautų Organizacijos konfe
renciją Londone. Kiek ten 
prakalbų ir pasiūlymų jau pa
darė Luxmburgo, Costa Rico, 
Ecuadoro, El Salvadoro, Haiti, 
Lebanono, Nicaragua, Sirijos 
ir Arabijos atstovai? Jie toli 
jau pralenkė Sovietų Sąjungą, 
Sovietų Ukrainą ir Sovietų 
Baltarusiją, kalbas sakydami!

O kiek tos šalelės prisidėjo 
prie karo laimėjimo? Jos vi
sos nepadarė nei vieno šūvio j 
mūsų priešą. Jos neturi jėgų! 
Jos yra imperialistų kolonijos. 
Ir jos jokios jėgos neturi nei 
ateityj pastoti karui kelio. Jos 
yra tik didelių imperialistinių 
valstybių įrankiai.

Tiefca, ten daug šumija Nau
jos Zelandijos, Australijos, 
Egipto ir Irano atstovai. Aus
tralija ir Nauja želandija yra 
Britanijos imperialistų koloni
jos, Pirmoji turi apie 7,000,- 
000 gyventoju, o Nauja Ze
landija tik 1,500,000. Egiptas 
yra Britanijos pusiau-kolonija, 
o‘ Iranas neoficialė kolonija, 
kurią britai valdo, su pagalba 
jiems paklusnių valdininkų. 
Aišku, kad šių šalių atstovai 
taip elgiasi, kaip Britanijos 
imperialistai nori. Britanijos 
socialistai susitaria su Ameri
ka ir Sovietais, bet jeigu jiems 
tas susitarimas nepatinka, tai 
per savo kolonijų atstovus ji 
ardo.

Kolonijų, pusiau-koloni.jų ir 
mažų valstybėlių lygybė nė
ra nei geras, nei demokratinis 

. dalykas, tų sekmadienyje ir 
New York Times pabrėžė.

• Laikraštis rašo, kad kada 
tokis Luxemburgas su 300,000 
gyventojų turi lygų balsą su 
Chinija — 450,000,000 gyven
tojų, tai yra ir absurdas ir 
nedemokratiška!

Dienraštis rašo, kad tokios 
valstybės, tikrumoj jomis nė
ra, tai tik gyventojij grupė, 
kartais net be tautos. New 
Yorko miestas turi 7,500,000 
gyventojų, bet jis nėra valsty
bė.

New York Times sako, kad 
jeigu laikytis gyventojų pro
porcijos, kas būtų daug tei
singiau, tai jeigu Luxembur
gas su 300,000 turi balsą 
sprendime pasaulinių dalykų, 
tai ir kitos šalys nuo kiekvie
nų 300,000 turėtų turėti bal
są, tada Franci ja turėtų 130 
balsų; Anglija — 160; Jung
tinės Valstijos — 470, Sovie

 

tų Sąjunga — 600 ir Chinjfa 
— 1,500 balsų.

Korėjoj tūli amerikiečiai/su
sijungė su. vietos reakcinin
kais ir pradėjo reikalauti: 
“Apvienytos Korėjos. . . Korė
jos be globos.” Tai buvo pirm 
Maskvos Konferencijos, tuo 
jie norėjo išstumti Sovietų Są
jungą.

Bet po Maskvos Konferen
cijos tie obalsiai netinka ir pa
tys Amerikos generolai A. 
Lerch ir J. R. Hodge turi

(Tąsa 5-me pusi.)
iš

Plieno Darbininkų Streikas 
Vedamas Nepaprastu Vieniu 
gumu; Jį Remia Kitos Unijos
Pittsburgh, Pa. — Visuo- 

i darbininkų 
streikui prasidėjus nuo vi
dunakčio iš sekmadienio į 
pirmadienį, streikieriai 1 
valandą nakties jau masi
niai pikietavo užstreikuotus 
fabrikus.

750,000 plieno. darbinin
kų, CIO unijistų, uždarė 
faktinai visą plieno pramo
nę nuo Baltimorės iki San 
Francisco. *

Išimtis yra tiktai Kaise-’ 
rio- plieno fabrikas Fonta- 
noj, Calif., ir kelios mažo
sios savarankiškos kompa
nijos. Kaiseris ir šios kom
panijos sutiko pridėti dar
bininkams po 18į centų al
gos per valandą, pagal 
prez. Trumano pasiūlymą; 
todėl jų . darbininkai ne
streikuoja.

Pittsburghe ir kitur dau
gelis veteranų su karinėmis 
uniformomis maršuoja pi- 
kietininkų eilėse.

Generalis CIO unijų pir
mininkas Philip Murray 
atvyko į Pittsburghą, plie
no pramonės širdį. Jis labai 
pasitenkinęs, kad darbinin-

Anglų Kariuomenė 
Užklupo Žydų Tero

ristus Jeruzalėj
Jeruzalė, saus. 21.—žydai 

susprogdino anglų pajūrio 
sargų stoti Givat Olgoj, Pa
lestinoj. Sužeista 14 anglų 
kareivių ir vienas policinin
kas.

Diena pirmiau anglai 
paskelbė, kad jų kariuome
nė ir policija 'užtiko žydų 
teroristų lizdą Jeruzalėje. 
Per susikirtimus šeštadienį 
užmušta du anglų oficieriai 
ir du žydai. j

Per ablavas prieš žydus 
anglai suėmė 10,000 įtaria
mų asmenų; bet po iškvoti
mo paleido didžiąją jų dau
gumą. ______

New Yorke ir apylinkėj 
streikuoja 10,500 plieno 
darbininkų.

Homestead, Pa. — Kiek
vienam plieno streikieriui 
paskirta, kada pikietuot.

LIETUVOS VIDURINIŲ MOKYKLŲ KONFERENCIJA; OPEROS SUKAKTIS; ARTISTŲ iį 
PAGERBIMAS; KIPRO PETRAUSKO JUBILĖJUS; KŪNO KULTŪROS INSTITUTAS ■

Vilniuje įvyko pirmoji 
Tarybų Lietuvos Respubli
kos vidurinių mokyklų mo
kinių konferencija. Švieti
mo komisaras Žiugžda kal
bėjo apie mokinių uždavi
nius. Jisai sakė, kiekvieno 
mokinio pareiga yra pui
kiai išmokti visus savo 
kurso dalykus.

Paskui sekė gyvos disku
sijos. Daugelis mokinių kal
bėjo apie savo mokybą.

Taip pat pasakė kalbas 
Lietuvos komisarų tarybos 
pirmininkas Gedvilas, ge- 

kai taip vieningai atsiliepė 
į pašaukimą streikuoti.

Tarp pikietininkų yra 
gana daug tokių, kurie da
lyvavo ir pirmesniame di
džiame plieno darbininkų 
streike, 1919 metais. Baltie
ji ir negrai, lavinti ir nela-\ 
vinti darbininkai rodo pui
kią vienybę.

Kitos CIO ir Darbo Fe
deracijos unijos atsiuntė 
šimtus telegramų su pasiža
dėjimais remti plieno darbi
ninkų kovą. Mažieji biznie
riai taip pat žada streikie
riams paramos.

Plakatai šimtuose krau
tuvių langų Pittsburgho 
Pietinėje Dalyje, Home- 
steade, Braddocke, Clair to
ne, Sharone ir kitur užgi- 
ria CIO Plieno Darbininkų 
Unijos reikalavimus.

KARALIAUS ŠALININKŲ SUSIKIRTIMUOSE 
SU DEMOKRATINIAIS ŽMONĖMIS GRAI

KIJOJE UŽMUŠTA BENT 6Q ASMENŲ
Athenai, saus. 21. — Išsi

veržė mirtini susikirtimai 
tarp karaliaus grąžinimo 
šalininkų ir demokratinio 
tautos fronto partizanų 
ELAS -Peloponnese, pieti
niame Graikijos pussalyje. 
Per kautynes nuo šeštadie
nio užmušta 60 asmenų iš 
abiejų pusių. United Press 
teigia, kad policija Spartos 
ir Kalamalos srityse ėjo iš
vien su partizanais.

(Su rojalistais, kitaip sa
kant, karaliaus šalininkais, 
bendradarbiauja f a š i s tai, 
kurie pirmiau tarnavo vo-

Prižiūrėtojai Neturi 
Būti Streiklaužiai

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
palieka būtinai reikalingą 
skaičių darbininkų prižiūrė
ti užstreikuotiems fabri
kams. Kompanijos bando 
prisivaryti į fabrikus vadi
namų raštininkų ir nerei
kalingų priežiūros darbi
ninkų, kaip streiklaužius. 
Unija stengsis ‘ nepraleist 
tokių į fabrikus.

nerolas majoras Marijaus-1 Didžiulis, Lietuvos Aukš-
kas ir Maževičius.

Operos Sukakties 
Minėjimas

Operos ir Baleto teatre 
buvo paminėta 25-metinė 
sukaktis nuo Kauno Valsty
binės Operos įsteigimo ir 
20-metinė sukaktis nuo ope
ros baleto skyriaus atidary
mo.

Artistų Pagerbimas
Banaitis, Valstybinės Me

no Tarybos pirmininkas, 
davė raportą apie veiklą 
įvairiose meno srityse.

REKORDINIS
STREIKIERIŲ

SKAIČIUS
Šiuo laiku Jungtinėse 

Valstijose streikuoja bent 
1,657,000 darbininkų, o pa
gal pramones šitaip:

Plieno pramonėj 750,000; 
mėsos — 263,000; elektrinių 
įrankių 220,000; važiuotės 
50,000; lauko ūkio įrankių 
30,000; telegrafo 7,000; 
Utah metalistų 5,000; įvai
riose kitose pramonėse — 
80,000 ar daugiau.

Pernai metais viso strei
kavo 3,250,000 darbininkų.

Washington© stat istika 
sako, 1919 metais buvo 4,- 
160,000 streikierių ir nega
lėjusių dirbti dėl streikų.

Washington. — Praneša
ma, kad tik New Yorko, 
Pa., Louisianos, Rh. Islan
do ir Tennessee valstijos, 
moka nedarbo pensijas 
streikieriams.

kiečiams okupantams Grai
kijoje.)

Karalininkai š e štadienį 
užpuolė ir nužudė 30 parti
zanų vienoje Kalamatos 
kavinėje, šie partizanai bu
vo tik pirm kelių dienų pa
leisti iš kalėjimo. Iš to už
puolimo ' ir prasidėjo pla
tesni susikirtimai.

Dešinioji Graikijos val
džia uždraudė bet kokius 
susirinkimus Peloponnese. 
Bet s e k m a d i enį tuzinai 
tūkstančių žmonių demons
travo Athenuose, Graikijos

MacArthur Paėmė Japonų 
Lėktuvų Fabrikus

Tokio, saus. 21.—Genero
las MacArthur perėmė į 
savo žinybą 394 Japonijos 
lėktuvų dirbyklas, armijos 
ir laivyno arsenalus ir ka
rines laboratorijas. Šių įmo
nių įrengimai būsią skiria
mi į karinius atlyginimus 
talkininkams.

ORAS.—Bus dalinai apsi
niaukę, šalčiau.

čiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduoto
jas, įteikė garbės laipsnius 
37-ems artistams.
Kipro Petrausko Jubilėjus

Valstybinis Kauno Teat
ras suruošė specialę jubilė- 
jinę programą pagerbti 
Kiprui Petrauskui, Tarybų 
Lietuvos liaudies artistui, jo 
60 metų amžiaus sukaktyje. 
Tarp svečių buvo valdžios 
nariai, mokslininkai, meno 
darbuotojai ir daugelis at

Prez. de Gaulle Pasitraukė del to, kad Sei 
mo Dauguina Priešinosi Didelei Armijai 

ir Perstipriai Prezidento Galiai
Paryžius. — Laikinasis 

Francijos prezidentas gene
rolas Charles de Gaulle 
sausio 20 d. pasitraukė iš 
vietos. Steigiamojo seimo 
pirmininkas Felix Gouin šį 
antradienį perskaitys sei
mui de Gaulle’o atsistatydi
nimo pareiškimą. Spėjama, 
kad seimas sutiks paleisti 
de Gaulle iš pareigų.

De Gaulle norėjo laikyti 
didelę armiją ir reikalavo 
jai daug lėšų. Komunistai 
ir socialistai, dvi didžiau
sios partijos šeime, siūlė 20 
nuošimčių sumažini armijai 
išlaidas. Teigiama, kad tas 
ginčas buvo tiesioginė prie
žastis, dėl ko prezid. de 
Gaulle atsistatydino.

Kairieji seimo nariai ir 
spauda kritikavo de Gaulle, 
kad jis nesutvarko maisto 

sostinėje. Jiems vadovavo 
Demokratinė Sąjunga. De
monstrantai smerkė prie- 
spaudingą, reakcinę val
džios politiką. Tai Anglijos 
globojama valdžia.

Pranešama, jog karaliaus 
šalininkai užėmė visą Ka- 
lamatos miestą, apart kalė
jimo ir policijos centro. At
vykstą dar 2,000 karalinin- 
kų, ginkluotų automatiniais 
ginklais. Įvestas karo stovis 
Lacony ir Massinia apskri- 
čiuose. Valdžia siunčia mo
torizuotą kariuomenę į Ka- 
lamatą.

Kiek Kur Streikuoja 
Plieno Darbininkų

Pennsylvanijoj streikuoja 
daugiau kaip 200,000 plieno 
darbininkų, Indianoj 50,000, 
Ohio 250,000, Illinojuj 75,- 
000, Michigane 7,000, Ala- 
bamoj 24,000, Californijoj 
5,000 ir tt. Massachusėj ir 
kitose Naujosios Anglijos 
valstijose rengiasi streikuot 
apie 25,000 plieno daiktų 
darbininkų. 
-------- iu_________________  

stovų nuo visuomeninių or
ganizacijų Kaune.

Buvo suvaidinta opera 
Pagliacci. Kipras Petraus
kas dainavo vadbvaujamo- 
joj rolėj.

Jubilėjinį s u s i r i n kimą 
atidarė Banaitis. Į prezidiu
mą buvo išrinkti Gedvilas, 
Sniečkus, Preįkšas, Didžiu
lis, Petrauskas ir kiti.

Banaitis perskaitė Sovie
tų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos įsakymą, sutei
kiantį K. Petrauskui DAR
BO .OfcDENĄ. Lietuvos Re- 

ir finansų reikalų. Tai bu
vus antra de Gaulle’o pasi
traukimo priežastis.

Pamatinė Priežastis
Kairioji steigiamojo sei

mo dauguma reikalauja to
kios konstitucijos, kur sei
mas turėtų beveik visišką 
galią. De Gaulle tvirtino, 
kad Francijos prezidentui 
turi būti suteikta stipri 
vykdomoji- valdžios galia. 
Sausio 1 d. šiemet jis kriti
kavo tuos, kurie stoja už ryžiaus laikraščiai paskuti- 
“visagalintį seimą” ir palie- nėmis dienomis kaltino de 
ka prezidentui mažą galią Gaulle, kad jis sauvališkai 
valdžioje.

Nesutikimai dėl seimo ir 
prezidento galios yra laiko
mi pamatine priežastim, 
kodėl prez. de Gaulle atsis
tatydino.

Stipriausios Partijos
Komunistai yra skaitlin

giausia steigiamojo seimo 
partiją; po jų seka socialis
tai, o paskui vadinamieji 
liaudiški respublikiečiai; tai 
klerikalų ir de Gaulle’o par
tija. Prie kairiųjų bloko sei
me priskaitoma radikalai

Francijos Komunis
tai Ragina Įsteigt 
Kairiųjų Valdžią

Paryžius. — Francijos 
Komunistų Partijos sekre
torius Jacques Duclos pa
siūlė partijos centro komi
teto susirinkime sudaryt 
bendrą valdžią su Socialis
tų Partija ir įvest kairiojo 
sparno konstituciją respub
likai pirm sekamų visuoti
nų rinkimų, kurie įvyks 
šiemet birželio mėnesį. 
Jacques Duclos sakė, reikė
tų pašalint iš valdžios vadi
namąją liaudišką respubli- 
kiečių partiją, tai yra, kle
rikalų partiją.

Šis pasiūlymas buvo vie
na iš priežasčių, kodėl lai
kinasis prezidentas de Gaul
le pasitraukė iš valdžios.

Socialistų Partijos vadai 
atsilankė pas komunistų va
dovybę ir daugiau kaip va
landą tarėsi apie valdžios 
pertvarkymą.

spublikos Aukščiausios Ta
rybos pirmininko pavaduo
tojas Didžiulis prisegė or- 
deną prie švarko mėgiama
jam lietuvių dainininkui 
Petrauskui.

Rašytojas Gricius kalbė
jo apie šio operos daininin
ko gyenimą ir veiklą. Kul
tūrinių, mokslinių ir apšvie
timų organizacijų atstovai 
sveikino K. Petrauską ir 
įteikė jam brangių dovanų.

Petrauskas trumpoj kal
boj dėkojo už 
jam pagarbą.

suteikiamą

socialistai, kurių vadas yra 1 
Edouard Herriot, pirm ka* 
ro buvęs ministeris pirmi
ninkas. Herrioto partija 
seime mažai teturi atstovų# 

Komunistų vadas Jacques 
Duclos ir vienas Generalės 
Darbo Unijų Federacijos 
vadas sausio 19 d. pareiš
kė, kad prez. de Gaulle ne
sugebės įvykdyti socialės 
programos, kurią siūlo ši " 
organizacija.

Liberation ir keli kiti Pa- 

išleidžia armijai bilionais 
daugiau frankų, negu sei
mas paskyrė.

Steigiamasis seimas per
nai lapkričio 13 d. išrinko 
de Gaulle laikinuoju Fran- 

(Tąsa 5-me pusi.)

JUNGTINES TAUTOS 
UŽGYRE ATOM-JE- J

GOS KONTROLĘ ’
London, saus. 21.—Jung* 

tinių Tautų Visuotino susi^ 
rinkimo politinis ir saugu
mo komitetas 46 balsais 
(vienbalsiai) užgyrė rezo
liuciją atominei jėgai kon
troliuoti įvairiose šalyse. \ 
Tai ta pati rezoliucija, ku- ‘ 
rią Amerikos, Sovietų ir 
Anglijos užsieniniai minis-1 
teriai priėmė paskutinėje 
savo konferencijoje Mas
kvoj.

Vienas iš amerikinių dele- I 
gatų, demokratas senato
rius Tom Connally ragino i 
greitai išrinkti komisiją 
atominei jėgai kontroliuoti. į 
Kartu jis sakė, jog atomine j 
komisija galės tiktai pata- | 
rimus duoti, bet negalės jo
kią šalį priversti tuos pata
rimus priimti.

PRIEDAS GELEŽIES 
DARBININKAMS .4

2,000 Amerikos Darbo j 
Federacijos Geležies Dar* 
bininkų Unijos narių New 
Jersey susilaikė nuo strei
ko, kuomet samdytojai pri- ( 
dėjo pus try Ii k to cento ai-1 

igos valandai.

Kaune pirm keleto dienųJ 
atsidarė Valstybinis Kūno J 
Kultūros Institutas. Atida- ? 
rymo iškilmėje dalyvavo^. 
Lietuvos komisarų tarybos- 
pirmininkas M. Gedvilas,: 
taip pat Sniečkus, Gf igala* ; 
ivičius ir kiti skaitlingi sve
čiai. B

Gedvilas savo kalboj nu* į 
rodė instituto svarbą fizi
niam Lietuvos jaunuolių la
vinimui ir linkėjo mokyto
jams ir mokiniams geriau
sios kloties.

Tarybinių žinių Biuras.
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Amerikos Kovūno Kalba
Šaųsio 17, 1946, iš New Yorko Town 

Hall per radio kalbėjo buvęs oriai vyne 
jsąržentas Millard Lampell. Jis pasakė, 
fco jis ir milionai mūsų sūnų trokšta 
grįžę į civilį gyvenimą. Tarpe kitko jis 
sakę:

New Yorkas yra didžiausias ir tur
tingiausias miestas pasaulyj. Mes užsie
ny j būdami visi norėjome gyventi New 
Yorke. Bet štai, dabar šiame turtingiau- 
ęiame pasaulio mieste jau yra 56,000 bu- 

.vųsįų karo tarnyboj, kurie turi gyventi 
ant $20 bedarbių apdraudos... 56,000 
buvusių kovūnų vien New Yorke neturi
me darbo. Ar tai todėl, kad, mes neno
rime dirbti? Ne, bet tik todėl, kad mes 
negalime gauti kitokio darbo, kaip tik 
UŽ $25 į savaitę...

Kada mes buvome armijoj, tai skaitė- 
mes apie “darbininkus ir darbdavius.” 
Tada tai buvo apie kitus žmones, bet gi 
mes, buvę kariai, milžiniškoj daugumoj, 
Bsąme žmonės, kurie gyvename iš algos. 
Mes darbo žmonės civiliąme gyvenime. 
Vien Flint, Mich., Chevrolet UAW uni
jos lokale yra 3,500 buvusių karo • tar
nyboj (veteranų}. Jie negrįžo namo, kad 
streikuoti. Jie grįžo su vilčia, kad gaus 

’darbą, uždirbs algą, kurios užteks jiems, 
jų žmonoms ir vaikams pragyventi. Ir 
valdžios “fact-finding” boardas surado, 
kad prie dabartinių jų: algų reikia pri
dėti po 19į cento į valandą. Ir štai, kada 
General Motors Co. atsisakė pildyti dar
bininkų ir valdžios faktų suradimo boar- 

rdo reikalavimą, tai 3,500 buvusių karių, 
su kitais darbininkais, atsidūrė streike. -

Greta algos kitas svarbus dalykas— 
gyvennamis. Jo nėra, daug buvusių ka
reivių su savo šeimomis gyveną skie
puose! Randos ir namai brangūs! Kalba 
apie nustatymą ant namų kainų, bet 
Jcokių? $10,000 už vienos šeimos namą! 
Koki tai juokdariai! Kad tokį namą pa- 
ęirąndąvoti ar nupirkti, tai reikia $80 
savaitinės algos. O kas ją gauna? 
Veteranai neturi nei tiek pinigų, nei to
kių algų. Valdžia turi pasirūpinti, kad 
tokių namų kaina nebūtų augštespė, 
kaip $5,000 arba $6,000.

Tas pats kas liečia kitas tautas, kaip 
tai žydus ir rases—negrus. Kas kovojo 
petis petin su žydais, su negrais, su ki
tų tautų kovūnais prieš mūsų priešą, tas 
žino, kad mes esame visi lygūs—visi vie-; 
uos šalies piliečiai.

Aš kalbu už save kaipo atskiras žmo
gus. Nes niekas manęs neįgaliojo kal
bėti už kitus. Bet nevisai kalbu tik už 
“save,” štąį aš ir mano žmona turime 
sūnų, kuris dar tik 17 dienų. Jo var
das—Petras. Jis dabar daug miega. Bet 
kada jis miega, • tai ąš turiu prisidėti 
prie nuosprępdžįo—kokis turi būti pa
saulis, kuriame jis gyvens. Ir ąš žinau,

s  Laisvg—Uberfy, Lithuanian Daily

Britą Gemblerystė Irane, Popiežius 
ir Rusąi Hitlerininkai

Užsienio ministerių įvykusi konferen
cija Maskvoj išrišo eilę svarbių klausi
mų ir padėjo pagrindus susitarimui So
vietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir 
Britanijos, o kartu ir kitų šalių taikos 
gerovei.

Bet britai nebūtų britais, jeigu jie ne
siimtų skymų. Tuojaus po to, jų amba
sadorius Irane įsakė Irano vyriausybei 
kelti protestus prieš Sovietų Sąjungos 
kariuomenės laikymą Irane ir “kišimą
si į vidaus reikalus.” Irano ambasadorius 
Londone S. H. Taqizadeh išstojo su 
skundu prieš Sovietų Sąjungą, reikalau
damas Jungtinių Tautų Organizacijos 
ištirti tą dalyką.

Kad tai nėra Irano žygis, o Britani
jos imperialistų, tą visi aiškiai mato. Tą 
pripažįsta New York Herald Tribune. 
Taip rašo ir iš. Londono korespondentas 
Mr. John Chabot Smith, kad tai' yra 
“Britanijos politinė gemblerystė prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Kodėl Britanijos imperialistai imasi 
tos gemblerystės ? Pirmiausiai, kad pa
saulio atydą nukreipti nuo pačių britų 
karo intervencijos Indonezijoj, Indo-Chi- . 
noj, sukilimo Palestinoj, Irake ir In
dijoj. Antra, kad diskredituoti Sovietų 
Sąjungą. Trečia, bandyti gauti savo pu
sėn Jungtinių Valstijų vyriausybę tarp
tautiniais klausimais, kuri po Maskvos 
Konferencijos eilėj svarbių klausimų už
ėmė skirtingą politiką, negu Britanija.

Bet britai imperialistai pralaimės sa
vo gemblerystėj. Jie pamiršo, kad jie pa
tys turi armiją Irane. Jie pamiršo, kad 
kol kita valstybė turi ten armiją, tai pa
gal Sovietų Sąjungos-Irano 1|921 metų 
sutartį ir Sovietų Sąjunga gali ten tu
rėti armiją. Jie pamiršo, kad jų armija 
yra Indonezijoj, Indo - Chinijoj, Graiki
joj, Siame, Palestinoj, Syrijoj, Egipte ir 
daugely j kitų šalių. Ir štai ten pat Jung
tinių Tautų Organizacijoj jau Syrija ir 
Lebanonas reikalauja, kad britai ir 
francūzai ištrauktų savo armiją.
. Kada ■. Irano atstovas pakėlė protestą 
prieš Sovietų Sąjungą, tai tuo pat kartu 
ir Vatikano popiežius išleido encykliką 
prieš Sovietus, būk jie persekioja kata
likus. Vokietijoj rusai hitlerininkai, ku
rie kariavo nacių eilėse prieš Jungtines 
Tautas pradėjo pjaustyti sau gerkles, 
kad tik neatsistoti prieš liaudies-teismą. 
Reakcininkai šaukia: “Žiūrėkite, rusai 
pjaunasi, kad tik nepatekti į Sovietų 
rankas.” Tegul rėkia, tegul verkia na
cių budeliai! Sovietų Sąjungos liaudies" 
vienybė ir solidarumas su savo vyriau
sybe ir partija įrodyta didžiulio karo 
metu. Ir ši reakcijos kampanija, ir šis 
bandymas pakenkti pasaulio taikai su
smuks, kaip dešimtys jų kitų bandymų 
susmuko.

Laivą Net Perdaug Yra
Kada mūsų kareiviai reikalavo

vežti juos iš užjūrių, tai tūli politikai 
sakė: “Neturime užtenkamai ląiyų.” Ka
reiviai ir liaudis suprato, kad tai netie
sa. Amerikos karo laivai ir transportai 
aptarnavo milionus kareivių Chinijoj.

Sausio 19 d. iš Washingtono pranešė, 
kad Maritime Commision, kuri buvo su
ėmus laivus iš privatinių kompanijų ir 
net šalių naudoti pervežimui armijos, 
amunicijos ir kitiems karo reikalams 
jau grąžina 114-ką laivų jų savininkams, 
nes jie tai komisijai nereikalingi.

Gi sausio 20 dieną iš Washingtono 
pranešė, kad su kovo 2 diena bus palįuo- 
suota iš tos komisijos net 9,499 Jąivąi, 
kurię priklauso 18-kąi šalių ir bendrai 
sudaro 90,000,000 tonų įtalpos. Vien 
Jungtinių Valstijų yra 5,529 laivai su 
56,798,000 tonų įtalpos.

Taigi, valdžios rankose laivų buvo ir 
yra. Jie tūkstančiais jau grąžinami at
gal privatinėms kompanijoms. Reiškia, 
negali būti nei kalbos, kad neturime 
prįemonių mūsų koyūnų parvežimui iš 
užjūrių. Jeigu jie nėrą dar parvežti, t.ai 
ne dėj stokos transporto priemonių, bet 
dėl politikių išskaitliąvimų,

TauragėsKapųPaslaptis
■- t ,,u , ..... M ■.

Po daugelio mūšių -. sąlr 
džiai ilsisi žemė. Užgriūva, 
gilios tranšėjos, spygliuęti 
pūrai ir garbanotą f vilna- 
žolė dengia sukastų • plotų 
nuogumą. Tartum ’ signali
nės ugnys po lazdynų Fir 
alksnių krūmais žybčioja 
vėlyvosios gėlės. Dirvose 
neaukštomis p i ramidėmis 
iškilę nuplauto derliaus gu
bos.' Su meile valstiečiai 
dirba la u k u o s e. Arklys 
traukia vežimą, prikrautą 
nuplautų rugių pėdų. Leng
vas ir skaidrus oras. Pa
traukli ir maloni žemė. Po 
ją su savo mintimis vaikšti
nėja žmonės, vaikštinėja ir 
nežino, kokias vokiečių žvė
riškumo paslaptis ji laiko 
savo gelmėse. Bet ir sunku 
sužinoti. Tik atsitiktinai, iš 
kai kurių žymių, iš miglotų 
retų liudininkų žodžių pasi
seka atskleisti tai, ką pa
slėpė fašistiniai barbarai po 
žeme prieš ketverius metus.

Vakariniame Taura gės 
miesto pakraštyje yra re
tas gojelis, o tiesiai už ja 
šimto metrų aikštė. Iš kar-

Laiškas iš Francijos

i . i.. . , .., < • ■ .< ■ ' ' ' 
to atrodo, kad čia - kadaise 
vyko sporto ’ varžybos. Pas- 
Įįūi, viskas, b'uvo palikta ir 
milžiniškas apskritimas ap- 
ąūgo / žole.. Kokią lemtingą 
paslaptį saugo jis? Ir kodėl 
jis čia 'atsirado? Šiurpią 
mįslę1 mums atskleidė rau
donarmiečio kastuvas.

Kovotojai pasieniečiai už
siiminėjo lauke. Viena pra
einanti pilietė sustojo ir pa
sakė:

—Čionai, sūneliai, kaip ąš 
girdėjau, vokiečiai 1941 me
tais šaudė tarybinius žmo
nes. .Kur juos užkasė, aš ne
žinau. Daug laiko praėjo. 
Be to, juk vokiečiai gudri 
tauta.

Pąsirūkymo metu pasie
niečiai ėmė ieškoti šios bai
sios hitlerinių piktadarybių 
vietos, Jų dėmesį patraukė 
tanki žalia žolė, auganti 
apskritime. A š t r iakampis 
trumpas kastuvas įsmigo į 
žemę. Sutraškėjo apnuogin
tos baltos pūro t šaknys. 
Drėgna žemė trupiniais iš
sibarstė žolėje. Po pirmojo 
kieto sluoksnio buyo puri 
žemė. Dar su didesniu 
smalsumu dirbo kovotojai. 
Jie norėjo greičiau atskleis
ti žemės paslaptį. 80-96 cen
timetrų gilumoje kastuvai į 
kažką atsimušė. Kovotojai 
atsargiai nukasinėjo žemę. 
Jie atkasė moters griau
čius, toliau gulėjo du vyrai. 
Iš supuvusių drabužių ga
balų galima buvo spėti, kad 
tai buvo paprasti darbinin
kai ir vienas milicijos dar
buotojas. Jų pavardės neži
nomos. Jokių dokumentų 
neišliko.

Lavonų čia labai daug.

par-

Kenosha, Wis.
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Kariai Grįžta į Namus
Karys V. Glass dabartiniu 

laiku svečiuojasi pas savo tė
velius K. ir M. Glass. Jis už 
keletos dienų rengiasi vėl iš
vykti 'į tarnybą pas Pėdę Ša
mą. Tačiau neužilgo tikisi bū
ti paliuosuotas iš tarnybos ant 
visados.

V. Kelps, visiems gerai ži
nomas, kaip buvęs geras vei
kėjas Kenoshos lietuvių tarpe, 
tūlas laikas atgal tapo paliuo
suotas iš Dėdės Šamo tarny
bos. Ir dabar su savo šeima ra
miai gyvena Kenoshoje.

Karys F. Puidokas, narys 
LDS 65 kp., taipgi tapo paleis
tas iš tarnybos ir su savo šei
ma gyvena Kenoshoje. Jo bro-

gosė, įmonėsę, transporte. 
Stovykla buvo perpildyta. 
Iš jos kiekvieną dieną per 
miestą vokiečių 
vesdavo partijas nelaimin
gųjų tauragiečių užmiestin. 
Vieta buvo saugoma karei
vių. Nieko iš ramių gyven
tojų arti neprileisdavo. Bu
vo šaudoma po 25 -žpiones 
iš automatų. Ir tje? kurie tu
rėjo būt sušaudyti, pirmiau 
turėdavo užkasti nužudytus 
draugus. Kiek kančių ir 
kentėjimų šioje skerdykloje 
pergyveno mūsų žmonės. 
Matyt, prieš laiką pražilo 
ne viena galva.

Suverstų lavonų tarpe įįs leitenantas Stasys Puido-
• • 1 • 1 • • *

konvojus

yra ir rusų, ir lietuvių, ir 
žydų. Dvikojai žvėrys, Hit
lerio išauklėti, nieko negai
lėjo. Visa hitlerinės “nau
jos tvarkos” programa bu
vo paremta žmonių naikini
mu. Tauragės sušaudytųjų 
kapai tai dar vienas fašiz
mo nusikaltimų įrodymas. 
Bet tai dar ne visa vokiš
kųjų žvėriškumų Tauragėje 
paslaptis atskleista. Kai ku
rių gyventojų pareiškimu 
keli tūkstančiai moterų ir ; 
vaikų sušaudyta miške, į 
esančiame į šiaurės rytus grafuoti 
nuo miesto. Bet kur užkas
tos aukos — niekas nežino.

Vienas dalykas stebina 
šioje liūdnoje istorijoje. Ko
dėl ligšiol visuomeniniai ir 
tarybiniai Tauragės orga
nai nesusidomėjo brolių ka
pų kasinėjimais?'Argi dau
giau kaip metus laiko nie
kas iš vadovaujančiųjų as
menų nesužinojo apie šias 
baisias vietas? Fašistinio te
roro aukų kapų atkasimas 
yra svarbus visuomeninis 
politinis reikalas. Nutylėti 
tokius vokiškų budelių žvė
riškumų faktus negalima. 
Tai būtų nusikaltimas. Mū 
sų tarybiniai žmonės, žuvę 
nuo fašistinių budelių ran 

! kos, turi būti garbingai pa 
laidoti. Jie yrą verti to, kad 
gyvieji pagerbtų juos, at 
mindami ir gerą žodį ištar 
darni. •

Leit. V. Galkinas.

kas, kuris tarnauja laivyne ir 
padėjo sumušti japonus, pri
siuntė savo motinai laišką pra
nešdamas, kad jau jis randa
si ant Dėdės Šamo žemės il
gai neužilgo parvyks pas sa
vuosius.

Keletas dienų atgal sugrį
žo iš Vokietijos ir. tapo pa
liuosuotas iš tarnybos Leonar
das Baubonis, kuris savo laiš
kuose plačiai buvo aprašęs 
apie vokiškų nacių žiaurumus 
ir jų koncentracijų kempes.

Tūlas laikas atgal, jo rašy- 
jti laiškai ir jo paties nufoto- 

i paveikslai su krū
vomis nekaltų žmonių lavonų 
jau buvo patalpinti dienrašty
je Vilnyje.

Gal būt, kad L. Baubonis 
tūlą laiką pasilsėjęs plačiau 
aprašys mūsų spaudoje apie 
vokišką' kultūrą ir jų žmog
žudiškus darbus, ką jis pats 
matė savo akimis būdamas Vo
kietijoje. Mūsų naujieniniai gi
zeliai visados sako, kad rusai 
yra kvaili ir tik moka “vod- 
ką” gerti ir kazoką šokti, o 
vokiečiai, būk, esą kultūringi 
žmonės. Reikėtų supažindinti 
žmones su ta vokiečių “kultū
ra,” ir būtų gerai, kad karys 
Baubonis tą padarytų.

. < Kenoshietis. >

Mrs. Tankelevicz, Phila
delphia, Pa., gavo laišką iš 
Francijos nuo savo sesers 
sūnaus. Laiškas rašytas 11 
d. gruodžio, 1945 m. Laiške 
tarp kito ko rašoma:

Aš prieš karą susirašiau 
su jumis visais; taip pat nuo 
Onytės seselės gavau pa
veikslus, kuriuos ir iki šiai 
dienai užlaikau sau ant at
minties.

Brangūs giminaičiai, mes S’ūJi netvarkingai su- 
išėjom iš to baisaus karo, versti vienas ant kito. Pasa- 
ka|p iš po.sapnų kokių, šis kojama, kad čia užkasta 
karas visus buvo prispau- apie 750' žmonių.
dęs, senus ir jaunus, stip- gi ištiko baisi žmonių 
rius ir silpnus. Vokiečiai sušaudė vo-
badu marino ir nuogais pa- kiškieji išgamos?
liko. Pamatėm jų galybę ir 
manėm, jog niekas gyvas 
neliksime. Bet galinga ir 
garbinga Amerika su ru
sais viską apstabdė. Milio
nus badaujančių žmonių iš
traukė iš vokiškų nagų. Jie 
naikino pavergtus žmones, 
o labiausia žydus ir lenkus. 
Bet ir vokiečiai neteko jė
gą-

Dabar mes, rodosi, turi
me naują gyvenimą pradėti 
vesti, jr turime sužinoti sa
vo artimus, kas gyvas ir 
kas miręs.

Brangus mano giminai
čiai, siunčiu jums daug ge
rų linkėjimų ant Naujų 
Metų, aš, mano žmona Ade
lė ir mūsų duktė Jonie, ku
ri jau yra 15 ir pusė metų 
amžiaus, Ji lietuviškai kal
bėti negali, Čią lietuvių vi
sai mažai rąndąsi, daugiau
sia lenkai įr rųąai. Aš taip
gi esu Francijos pilietis nuo 
1933 metų. Jau 19 metų 
kaip Franci jo j gyvenu, ži
noma, jau daug draugų ir 
artimų neregęsių iš savo 
krašto.

Braųgūs giminaįčiąi, jei
gu gąųsįte šį laiškelį, tai 
duokite atsakymą. Aš tada 
daugiau jums) ko parašysiu. 
Bukite visi sveiki, o mes 
pasiliekame laukdami j ūsų 
atsakymo.

Vipęąs MąTeinonią,
En Fays Montbard, 

Cote d’or, France.

Kj^gi ištiko baisi žmonių 
imė,. ką gi sušaudė vo-

1941 metų birželio mėnesį 
įsiveržę į Tauragę vokiečiai 
ėmė gaudyti ir suiminėti 
šimtus tarybinių piliečių, 
dirbančių tarybinėse įstai-

Šypsenos

Prašome Įsitėmyti

Įsigijus Motociklą
—Seneli, aš tikrai būsiu 

laimingas, galėdamas grei
tai pasveikinti tave šimto 
metų sukakties proga, — 
taria sūnėnas.

—Bet tai juk netikras 
dalykas, gali dar visai ki
taip atsitikti, — kalba se
nelis.

—Ne, tu jau taip nekal
bėk, seneli, dar esi visai 
stiprus, — ginčija sūnėnas.

—Aš apie save ir nekalbų, 
bet juk tu esi įsigijęs mo
tociklą, — paaiškina sene- 

’ Uis.

Šiuomi atkreipiame ąty- 
dą tų draugų bei prietelių, 
kurie siunčia Liet. Pagal
bos Teik Komitetui surink
tas dovanas čekio ar mo- 
ney-orderio formoj, kad ne
rašytų niekeno kito pavar
dės kaip tik Committee to 
Aid Lithuania, nes taip esa
me žinomi banke.

Mes gauname daug čekių 
ir money orderių išrašytų 
asmenų pavardėmis, kurie 
visai nieko bendro neturi 
su LPTK. Kad būtų visiems

patogiau, prašome įsitėmyti 
šį prašymą — jeigu mano
te, kad negalėsite atsiminti, 
išsikirpkite šį raštą, pasi
dėkite žinomoj vietoj. Vo
kus aųtrašuokit Committee 
to Aid Lithuania (arba ga
lite ir L. P. T. K. uždėti), 
417 Lorimer Street, Brook- ■

Širdingai dėkojame vi
siems 
mą!

už bendradarbiavi-

L. Kavaliauskaite, 
LPTK, Finansų Sekretorė.

Kuriam Blogiau?
—Mano žmoną visuomet 

nori tarti paskutinį žodį.
—O manoji visuomet no

ri pasiimti paskutinį dolerį.

ęąųlis, kuriame jis gyvens. Ir ąš žinau, 
kokis tas pajaujis turi būti. Aš žinau, 
tokio pasaulio aš ir jis norėsime,. Pa
saulis turi būti ^okis, kuris užtikrins 
darbą,. atatinkamą algą, žmonišką ir su 
užtektinai saulės gyvennąmį.

Ir aš pasirengęs atlikti savo pareigą 
Jokio pasaulio atsiekimui... Aš apie tąi 
rašysiu savo kongresmanui... Aš stosiu 
į darbo uniją. Ir aš du-tris kartus ener
gingiau kovosiu už prašalinimą blogo, 
kaip kovojau karo tarnyboj būdamas. 
Aš atliksiu tą, kad užaugęs mano sūnus 
paturėtu, kaip aš, sugrįsti iš karo lauko 
ir aiškinti, ko jis nori civiliąme gyveni-

Taip kalbėjo saržentas Millard Lam
pell. ftiip mąsto ir milionai darbininkų. 
Taip mąsto ir milionai kitų kovūnų. Lai 
prieš tai šaukia Hearstas ir jo pakali
kai, kad tai “komunistų” mintis, tas liau
dį nenugązdins! Liaudis turės padaryti 
tokią tvarką, kad pasaulyj būtų gerai 
gyventi, kad nebūtų karų, kad nebūtų 
žmogaus žmogumi išnaudojimo, .

Chinija Prąšo Raudonąją Armiją 
Pasilikti

Raudonoji Armija išlaisvino turtin
giausią Chinijos kraštą — Mandžuriją iš 
japonų vergijos. Pagal Sovietų Sąjungos 
ir.Chinijos sutartį ji rengėsi iš Mandžu- 
rijos pasitrąukti su gausio 1 d., 1946 me
tais, Bet Chinija prašė ją pasilikti iki 
vasario 3 d-

Pąbąr Chinijos vyriausybė yėl prašo 
dąr ilgiau pasilikti. Aišku, kad tokis at
rinksimas į Raudonąją Armiją yrą smū
gis Irano reakcininkams m kitiems, ku
rie šmeižia Sovietų armiją.

Beyrouth, Lebąnonas, — 
Iš čia tapo išvytas ąmerį- 
kietis Al bert Leonard, 
Twentieth Century-Fox fil
mų kompanijos atstovą. Jįs 
kaltinamas veikime, prie
šingam Lebanono kraštui.

Jungtinių Valstijų delegacijos nąri^i pasitaria tarp Urited Nations Organization 
Qpneral Assembly posėdžių bopdone. Is kaires: AĮterną’as John CJ. Townsend, 
Valstybės sekretorius Jaipęs F, Byrnes, altęrpaĮas John Foster Dulles, senate7 Tom 
Connally, alternatas Frank C. Walker ir Mrs. Eleanor Fooseveit.
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Rumunijoje
Rašo ILJA ERENBURGAS

Kai lėktuvas pradėjo suk 
ti viršum Bukarešto aero
dromo, aš pamačiau margą 
minią ir vėliavas. Aš neži
nojau, kad tą dieną turėjo 
grįžti Ministerių Tarybos 
pirmininkas Petru Groza. 
Nespėjau aš atsituokti, kaip 
mane pagrobė žmonių sro
vės: pralaužę grandinę, 
žmonės bėgo prie vyriausy
bės lėktuvo. Tai buvo Pie
tų žmonės — triukšmingi ir 
aistringi. Žmonės 
taktą: “Gro-za! 
Buvo čia seniai, 
saulės nudegintų 
lumas atrodė ypatingai bal- Jymais, rinkimų parodija, 
tas; buvo jaunuoliai, gra-i Tiktai aklas gali tvirtinti,

šventą daiktą, save vadina, 
“demokratais.” Jie buvo fa
šizmo pirmtakai ir dhbar 
svajoja tapti jo įpėdiniais— 
vadinamosios “i stori nės 
partijos.” Nieko istoriško 
jose nėra, jei tiktai heva- 
dinsime istorija smulkių ir 
biaurių istorijų, kurios vy
ko Bukarešte tarp dviejų 
karų, kyšininkystės,. papir
kimo, apgaulės ir išdavys
tės istorijų. Dvi partijos, 

šaukė į tiksliau sakant dvi klikos, 
Gro-za”! Į pakeičia vena kitą, siekda- 

ir greta įhio užmigdyti liaudį taria- 
veidų ži-Įmuoju opoziciškumu, pasiū-

žūs, kai antikinių laikų
piemenys; buvo darbininkai
su kepkėmis ir valstiečiai teismai dirbo gilios taikos 
prašmatniais marškiniais, 
išsiuvinėtais mokančių ran- i

kad Rumunijoje iki fašizmo 
buvo demokratija. Karo

metais. Socialiniai konflik- 
__________________ .c ___ tai buvo sprendžiami kulko- 
kų; buvo kareiviai ir mote-!svaidžių pagalba. Kalėjimai 
rys su žindomais kūdikiais, ^buvo perpildyti. Išsikvapinę 
Visi tiesė rankas prie lėk- lir fikstūra išsitepę tardyto- 
tuvo, tartum ten buvo išda- .jai plėšdavo suimtųjų pirš- 
vinėjama laimė. Galima ap- i tų nagus. Partija, buvusi 
gailestauti, kad šio vaizdo 'opozicijoje, siūlė rinkikams 
nestebėjo tie užsienio ap- laisvę ir batus, asmens ne- 
žvalgininkai, kurie “ap- liečiamumą ir naują tiltą 
žvelgdami” Rumuniją iš to- vietoje supuvusio. Prieš 
lo, atkakliai kartoja, kad rinkimus įtariamas kaimas 
Petru Grozos vyriausybė buvo izoliuojamas: paskelb- 
nereiškianti rumunų tautos ' davo, kad ten šiltinė. Vie- 
minčių ir jausmų. Beje, to- nūs n u g i r d ydavo cuika 
kių neįtikinsi. Aš nenoriu (alyvų degtine), kitus su- 
polemizuoti, aš noriu papa- mušdavo. Bratianu arba 
šakoti, kodėl šaukė, šypso- Maniu “demokratiją” atsto

vavo rinkimų agentai sujosi, džiaugėsi žmonės, ae- i 
rodrome: aš tai supratau stora lazda rankose. Taip 
vėliau, kai vaikščiojau Bu
karešto gatvėmis, kai važi- 

. nėjau po Rumuniją, žiūrė
jau jos grožį ir skurdą, kai 
aš kalbėjausi su rumunais. 
Aš nepasitenkinau susitiki
mais su demokratais, aš 
kalbėjausi su vyriausybės 
priešais — su dvarų nete
kusiais “bajorais,” su buvu
siais prefektais ir prima- 
rais, pasilikusiais be paja
mų, su plėšikais, susikrovu
siais prie vokiečių milijar
dus lejų. Aš mačiau darbi
ninkus ir ministerius, rašy
tojus, studentus, valstie
čius. Aš supratau amžinąjį 
Rumunijos vargą ir jos 
liaudies viltį.

Per šešis mėnesius nega
lima išnaikinti to, kas su
daryta amžiais, Rumunija 
smarkiai stebina atvykusius 
savo kontrastais. Turtingas 
Bukareštas ir ' netoli Žiu 
slėnio anglies baseinas, kur 
angliakasiai gyveno olose, 
šliauždami į savo urvus, 
kaip žvėrys. Gi ir pačiame 
Bukarešte netrūksta kon
trastų.

“Koks neturtingas kraš
tas”, — sakydavo apie Ru
muniją užsieniečiai, žiūrė
dami į valstiečius, svajojan
čius apie mamaligą. O Ru
munija savo gamta labai 
turtingas kraštas: derlinga 
žemė, ir kviečiai, ir ryžiai, 
ir medvilnėj ir tabakas, ir 
vynuogės. Yra šioje žemėje 
daug, labai daug naftos, ir 
anglies, ir geležies, kokybe 
nemenkesnės už švedišką. 
Ir miškų yra, ir druskos, ir 
daug kitų turtų. Kraštas 
buvo neturtingas, nes žmo
nės, kurie jį valdė, galvojo 
tik viena: kaip jiems pa
tiems praturtėti. Tarp liau
dies ir saujelės Bukarešto 
dykaduonių buvo praraja.

Visi atmena siaubo ir pa
niekos dienas, kai “legio
nieriai” draskė į gabalus 
gyvus žmones ir pakabinda
vo lavonus skerdykloje. Vi
si atmena skerdynes Odeso
je. Kasgi atvedė rumunus 
iki tokio kritimo? Ne tiktai 
žmonės, atvirai vadiną save 
fašistais, ne tiktai Antones- 
ku arba “legionieriai”, bęt 
ir tie, kurie, pajuokdami

:“istorinės partijos” paruo
šė fašizmo triumfą. Kai 
Antonesku išvyko nuka
riauti Anapą ir Feodosiją, 
jis atidėjo juodai dienai 
Bratianu ir Maniu: kas ži
no — gal prireiks. Šie pas
tarieji gėrė Bessarabijos 
vyną ir išmintingai tylėjo. 
Po pirmojo Vokietijos pra
laimėjimo Antonesku pasiū
lė išspausdinti laikraščiuose 
Mylėtojų deklaraciją, jų 
portretus: artėjo pamainos 
valanda. Sukčiai viską nu
matė. Jie nenumatė vieno 
dalyko — laisvės klimato: 
išvaduota liaudis ryžosi 
pradėti naują Rumunijos 
istoriją, kurioje nėra vie
tos “istoriškiems” kombina
toriams.

Tur būt, kraštams, kaip 
ir žmonėms, sekasi arba ne
siseka. Rumunijai pasisekė: 
ii gulėjo mirties patale, ji 
išsigelbėjo, ir palyginti lai
mingai išėjo iš nelaimės. 
Bukareštas dabar, tur būt, 
yra miestas iš išvaduotųjų 
Europoje, kur mažiausiai 
skurdo. Bet visgi Rumuni
ja užmokėjo už savo išda
vikų aklumą; ir apie tai ga
lima spręsti ne Bukarešto 
bulvaruose, o Moldavijos 
keliuose, ne iš “Monplezi-. 
ro” frantų, o iš badaujan
čių apskričių kalnuotoje 
krašto dalyje. Petru Grozos 
■vyriausybė atėjo į valdžią 
i tik prieš pusmetį. Ji rado 
kraštą drugio krečianią: 
kainos kilo, transportas bu- 
o suardytas, “legionieriai”, 
p a m ė g džiodami vokiškus 

i“vilktakius,” ruošė sąmoks
lus. Žinoma, ir dabar Ru
munijos vyriausybei yra 
daug sunkumų: tokia liga 
per trumpą laiką nepagy
doma. Bet daug padaryta: 
liaudis pradėjo tikėti ateiti
mi, ji mato, kad krašto 
priešakyje stovi dori ir drą
sūs žmonės, kurie neapgau
dinėja ir neapgaus.

Nėra ką sakyti, ne visi 
Rumunijoje yra patenkinti 
Petru Grozos vyriausybe. 
“Istorinėms” partijoms ne
patinka, kad jos išmestos iš 
istorijos. Jie daug duotų, 
kad galėtų pasukti atgal 
laiko ratus. Juk Maniu is-

torija sustojo ties Habsbur- 
gų imperija. Aplinkui šią 
šmėklą dabar susijungė visi 
nepatenkintieji: d v a rinin- 
kai, iš kurių atėmė latifun- 
dijas, plėšikai, pasipiktinę 
kainų kontrole, buvusieji 
primarai, netekę baltos 
duonos. Jų nedąug, bet jie 
triukšmingi. Bet rumunai 
priprato prie triukšmo' ir 
“istoriškų” bankrotų triuk
šmas, matyt, daro didesnį 
įspūdį pajūryje, negu vie
toje.

Aš mačiau kelis “bajo
rus,” jie man kalbėjo, kad 
žemės reforma — “nesąmo
nė ir nerealus sumanymas.” 
Tuo tarpu žemės reforma 
įvykdyta, 900,000 valstiečių 
šeimų jau gavo sklypus. Ži
noma, žemės dalinimas .ne
patinka buvusiam Antones- 
ku ministeriui ponui Aure
liui Pana: jis neteko 15,000 
hektarų. Bet aš mačiau val
stiečius, jiems įvykdyta re
forma patinka. Sustojome 
mes Košereni kaime. AŠ už
ėjau pas dvarininką, jis me
lancholiškai smerkė įvykius. 
O po to aš nuėjau pas vals
tiečius, jie džiūgavo. Neuž
miršiu aš moteriškės Elz
bietos Sava. Ji pakėlė ran
kas į dangų, rankas, mėly
nas nuo vynuogių sunkos 
(dabar gaminamas vynas) 
ir pasakė: “Dabar mes gy
vensime...”

Nepatenkinti vyriausybe 
spekuliantai: jie sako, kad 
“nėra laisvės”. Tuo tarpu 
apribojimai prekyboje žy
miai švelnesni, negu Angli
joje. Išvaduotoje Europojė 
siaučia liga, vadinama “juo
dąja rinka” — spekuliacijos 
klestėjimas. Tai aiškinama 
prekių trūkumu ir vokiečių 
okupacijos metais atsira
dusiu papročiu lengvai pra
lobti. Kai kurie komersah2 
tai pardavinėja tiktai užpa
kaliniame kambaryje — pa
žįstamiems. Tuo tarpu kai
nų apribojimas yra vienin
telis būdas sustabdyti in
fliaciją; ir darbininkai, ne
žiūrėdami baisių nepritek
lių, ištisai atsisako kovoti 
dėl atlyginimo padidinimo: 
tai tikrieji patriotai. Jie 
nori išgelbėti kraštą nuo 
katastrofos ir, dirbdami, 
smarkiau suveržia pilvus. O 
greta plėšikas, kuris įpra
to vasaroti Dovile, o žiemą 
praleisti Nicoje, murma: 
“Tai ne Rumunijos demo
kratija, tai smurtas...”

Tenka pabrėžti, kad ap
link Petru Grozą susijungė 
įvairūs gyventojų sluoks
niai Ministeris Tataresku— 
stambaus kapitalo atstovas. 
Būtų juokinga tokią vy
riausybę vadinti darbinin
kų organu. Bet neginčyti
nas yra vienas dalykas: tai 
demokratinė v y r i a usybė, 
kuri kovoja prieš reakciją 
ir nori ištraukti kraštą iš 
tamsos į pažangą, į laisvę ir 
laimę.

(Pabaiga Rytoj)

IRANO SKUNDAS
London. — Irano delega

tai formaliai pareikalavo, 
kad Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba ištirtų, .girdi, 
Sovietų kišimąsi į šiaurinę 
Irano provinciją Azerbai
džaną.

17 TSMENŲ ŽUVO LĖK
TUVO NELAIMĖJE

Cheshire, Conn. —- Užsi
degus ir nukritus lėktuvui, 
lekiančiam iš New Yorko į 
Bostoną, 17 asmenų tragiš
kai mirė.

Londonas. — Nauja Indi
jos taryba susideda iš 11 
indusų ir keturių britų. Ta
čiau tie indusai daugumoje 
pataikauja britų imperialis
tams.

Seattle, Wash hute pasieks Brooklyną, gal 
viskas daug pasikeisti.

Mes lihkim visiems streikie- 
ri'nmš stipriai laikytis, 01 per
galė bus laimėta.

S. G.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
NAUJOJOJ GVINĖJOJ

at-
pa-

bu-

Streikai
Sausio 11 d. sustreikavo 11 

šimtų, miesto busų darbinin
kai. Jie reikalauja, kad ,būtų 
mokama $1.37 Į valandą, o 
mechanikams $1.50 Į valan
dą. Miesto komisionieriai duo
da draiveriams $1.25 į valan
dą, o mechanikams po $1.37 į 
valandą. Bet darbininkai 
metė jų pasiūlymą, ir visi 
liko savo busus tvartuose.

Seattle miestas turi savo
sus. Busų komisionieriai gau
na metinės algos nuo 3 tūks
tančių iki 7 tūkstančių Į me
tus. O busų vairuotojai gauna 
apie 24 šimtuos Į metus. Per 
karą ir dabar miestas daro di
delius pinigus, žmonių būna 
prisigrūdę busai per visą die
ną ir naktį. Dabartinė alga bu
sų vairuotojams $1.15 Į valan
dą, o mechanikams $1.30 Į 
valandą.

Kaip ilgai tas streikas tęsis, 
tai .sunku pasakyti. Bet Seat- 
tlės žmonės turėtu reikalauti, 
kad miesto valdžia išpildytų 
darbininku reikalavimą, nes ji, 
padaro didelius pelnus.

Telefonų darbininkai .taip
gi štreikuoia. Darbininkai rei
kalauja pakelt mokestis. Kom
panija per paskutinius 4 me
tus prisiplėšė tūkstančius iš 
vargšų kareivių, kurie sėdėda
vo po valandą ir daugiau, kad 
tik galėtu pašaukti namiškius; 
jie nežiūrėdavo, kiek jiems 
kainuodavo. O darbininkų al
gos buvo užšaldytos, tai jie ne
reikalavo daugiau algos. Bet 
dabar, kai darbininkas nori 
gaut kelis centus daugiau, tai 
kompanija visai nenori nei 
kalbėti.

Seatties trijų laikraščių dar
bininkai taipgi streikuoja, jau 
2 mėn., kaip nei vienas laik
raštis nepdsirodo, išskiriant 
“New World,” kurį darbinin
kai išleidžia. Bet pakol šita ži-

LOWELL, MASS
7

]abai

Sydney, A u s t r a Ii j a. — 
Naujoje Gvinėjoj įvyko 
smarkus žemės drebėjimas, 

> salossukrėtęs kai kurias 
dalis.

Pittston, Pa
val-ALDLD 12-to Apskričio 

dybos posėdis Įvyko 13 d. sau-
Kasparus,

Pa. Dalyvavo
šio pas draugus 
Wilkes-Barre, 
visi valdybos nariai. Turėjom 
nesmagumo, kad draugas Kas
paras labai serga. Linkime 
draugui pasveikti ir stoti i dar
bininku eiles veikimui.

Pereitais metais 12-tas Ap
skritys buvo nutaręs surengti 
išvažiavimą, arba pikniką. Bet 
tada gazolino stokavo, nega
vom tinkamos vietos, ir dėl to 
tas nutarimas nebuvo Įvykin
tas. Tai šiemet nutarėm su
rengti vakarienę, 19 d. gegu
žės, kada Įvyks apskričio kon
ferencija. Gal gausime kalbė
toją.

Likosi išrinktos dvi komisi
jos. Viena veiks Wilkes-Barre 
apylinkėj, o kita Scranton 
apylinkėj. Rūpinsis surasti vie
tą dėl pikniko.

Kai seniai miršta, tai nėra 
naujiena. Ale, kuomet jaunieji 
miršta, tai labai gaila.

Neperseniai numirė Silves
tras Šlekaitis, vos sulaukęs 20 
metų amžiaus.

Sausio 11d. numirė Mantu-: 
lienė (po tėvais Kilikevičiu- 
te), 32 metų amžiaus. Liko
si palaidota sausio 14 d.

M. /Kalauskas.

Palaidojus Feliksą 
Arbačauską

Gruodžio 23 dieną 
liūdna žinia pasiekė vietinius
draugus, jog Feliksas Arba- 
čauskas pasimirė.

■Feliksas ilgą laiką negala
vo ir vis skųsdavosi, kad nesi
jaučia gerai, bet dar vis ne
norėjo ligai pasiduoti. Jis ban
dė visur susirasti sau paleng
vinimą. Pas visokius gydyto
jus lankėsi ir vidurių paveiks
lus ėmė, tačiau gaudavo atsa
kymą, kad nežinoma, kas ga
lėtų būti. Tuo tarpu jis be ga
lo rūpinosi dėl savo dviejų sū
nų : Jono ir Viktoro likimo, 
kurie dar vis tebebuvo armi
joje. Pagaliau sūnūs sugrįžo, 
bet Feliksui, kaipo tėvui, ne
beilgai teko sūnų sugrįžimu 
džiaugtis, nes jo sveikata kas
dien blogėjo! Tapo nuvežtas į 
ligonbutį, kur po trejetos sa
vaičių laiko ir užgęso Felikso 
brangi gyvybė.

Tai buvo gruodžio 23 die
ną, 1945 metų, vakaro laikas, 
kuomet draugui Feliksui Ar- 
bačauskui jau paskutinį kartą 
saulutė nusileido.

Arbačauskas nuo senu laikų 
buvo pažangus žmogus ir lais
vu minčių. Jis per ilgus me
tus skaitė Laisvę, prigulėjo 
prie Lietuviu Literatūros Drau
gijos 44-tos kuopos, prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 110-tos kuoposJr prie Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Pašai- , 
pinės Draugystės. Buvo neblo- ! 
gai i 
klausimuose.

Kaipo laisvas žmogus, bu
vo gražiai laisvai ir palaido
tas, patarnaujant 1

ir Mary ir
4 metų, Pet- ,

šeima, gimi

Ilsėkis 
Feliksai, 

u

prieš vežant Į kapines ir trum
piau kalbėjo prie pat kapo. 
Buvo tinkamai atiduotas pas
kutinis atsisveikinimas ir pa
tarnavimas nuo šeimynos, gi
minių ir daug draugų. Buvo 
daug gražių vainikų ir į ka
pus palydėjo 10 pilnų maši
nų ; nors tai buvo darbo diena 
ir labai .šlapi diena, vienok 
susidarė daug lydėtojų.

Feliksas paliko dideliam 
nuliūdime savo draugę Mikali
ną, pūlius Joną ir Viktorą, dvi 
marčias Dorothy 
dar mažą anūkę, 
rusę.

Visi, pasilikus
nės ir draugai, didžiai apgai 
lestaudami sakome: 
amžinai, brangus 
darbo žmonių drauge! Lai
būna glaudžiai lengva Amends 
kos žemelę, kurioje šiuomi ir 
pasibaigė tavo kančios, vargai 
ir rūpesčiai! Gi mes, gyvi pasi- j 
likę, darbuosimės už tuos pa- , 
čius troškimus ir idealus.

Draugė M. ArbačauskienS, • 
sūnūs ir visa šeimyna labai 
ačiuoja visiems draugams, ku
rie kuomi nors laidotuvėse pa
tarnavo ir tuomi šeimynai 
daug pagelbėio. Gi mes visi 
reiškiame didelę simpatiją 
liūdnose valandose draugei ’ > ra' ’■H®Arbačauskienei ir visai šei
mai, linkėdami jiems leng
viau pergyventi liūdesių die
nas ir veikiai nusiteikti links
mesnei ateičiai!

J. M. Karsonas.

nusiteikęs j politiniuose DUONKEPIU STREIKAS
" ’ TORONTE UŽSIBAIGĖ

• Toronto. — Septvniu sa-
laidotuviū Vaičių Brown’s Bread kom- ^ "a- paniios darbininkų streikas 

po palaidotas gruodžio 26 die- i užsibaigė. Darbininkai suti
ną, puikiose Lowellio miesto ko priimti sąlygas, kurias 
kapinėse “Hudson Cemetery.” hustatė unijos ir kompani- 
Taip kapinės vadinasi Lowel- jos atstovai.
lio pakraštyje. Sutarties sąlygos šiuos

J. M. Karsonas pasakė ii- žodžius rašant dar nepa- 
gesnę atsisveikinimo kalbą skelbtos.

Sutarties sąlygos šiuos

r

Šeštadienį, Sausio-January 26, Šv. Jurgio Salėje, 180 New York Avenue
Durys atdaros 7 valandą, vaidinimas prasidės 7:30 vai. vakaro, 

įžanga 75c ir $1.00 (taksai įskaityti)

Brooklyn© Aido Choras,- kuras suvaidins šią pperetę

Newark, N. J. Bus Suvaidinta Operete

"Kada Kaimas Nemiega
Trijų Veiksmų Operete. Nepaprastai Įspūdingas Kaimo Gyvenimas.

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. —:— Režisierius — Jonas Juška
Rengia Lietuviu Darbininkų Susivienijimo 3-čias Apskritys su LDS 8 Kuopa

Trumpai paduodame operetės turinį, kurį prašome persiskaityti.
VITAS, eigulis, susimyli su našlaite BRONE, jų romansas eina graudingomis vargšų dainomis, solais ir duetais. Šią porą 

vaidina NELE VENTIENE ir JUOZAS JUDŽENTAS, abu- gerai dainuoja ir vaidina. I •
Apart jų, eina romansas Marytės, pasiturinčio ūkininko dukters su Petru, jos tėvo bernu. Šią porą vaidina LILLIAN K. 

BELTE su ALEKU VELIČKA, abu geri solistai ir gabūs aktoriai. Jų romansas sukelia baisų skandalą, verksmą ir paniką 
ūkininko Burbos Šeimoje. Nes tėvai mierijo apvesdinti savo dukrą su turtingu, senyvu žiopliu, bet jų pastangos ir viltis pralobti
dingsta. Marytė ir Petras vaidinime dainuoja daug solų ir duetų. Abu geri aktoriai ir geri dainininkai. X

Trečia pora tai ūkininko Burbos su žmona. Vaidina PETRAS GRABAUSKAS su NASTE BUKNIENE. Kiek jiems vargo, rū
pesčio ir griaudžių vęrkšmtį pridaro dukters romansas su bernu. • .

Visas Broolclynd AIDO CHORAS dainuoja daug gražių liaudies dainų ir vaidina Liet, kaimo jaunimą tautiškuose kostiumuose.
Tai labai- įspūdingas veikalas, stačiai jaudina publiką; kurie kartą matė ji, nori dar pamatyti. Tad ir newarkiečiai nepraleis- 

/ kite šios progos, pamėtykite ir pasigėrėkite Siąja operete.



Pittsburgh, Pa.
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Prieš Šautuvo Vamzdį
V. ŽILIONIS.

kad tasai ryšys toks menkas, kaip plonu
tis siūlas, toks silpnas, kaip nematomas, 
o tik menamas vaizdas pro šio rūsio lan-

Juos išjudino keli šūviai iš priešais 
esančio sargybos bokštelio. Brazaitis pa
sikabino rankomis už geležinių lengelio 
virbų ir pasikėlė iki pat viršaus.

■ — Cha, cha, cha! — garsiai nusikva
tojo sargybinis. — Tas rupūžė daugiau 
savo makaulės nekaišios, tiesiog į kaktą 
pataikiau^ : “;
^Brazaitis nulipo; žemyn. <

— Šaudo tiesiog į langus, banditai. 
Gerai, kad mes čia 'rūsy.

Vyrai vėl nutilo; susigūždami savy.
Vėl šūviai ir vėl kvatojimas.
Jie pasitraukė prie durų, susispaus- 

dami į krūvą, jausdami vienas kito kūno 
šilumą.

Lyg staiga pasaulis būtų sužvėrėjęs, 
išėjęs iš proto ... ,

Viršuje buvo suvaryti rusų belaisviai. 
Juos negailestingai skindavo sargybi
niai, kai tik pastebėdavo kurį nors prie 
lango prisiartinusį. /

Iš lėto slinkp Įąikąg. Vienutėj^ tamsėjo. • 
Atrodė, kąd jie grimsta vis gilyn, į 

tamsią bedugnę, ir viltis iš jos iškopti 
vis mažėjo.

Sugulė bęmaž ant plikų cementinių 
grindų vienas prie kito, tepasįtiesdąmi 
po savim švarkus ar vasarinius apsiaus
tus.

Šimonis gulėjo prie lango. Prie pat jo 
šono buvo kažkas šaltas. Jis apčiupinėjo 
•— kanalizacijos vamzdis. Tuoj šovė min
tis: gal čia pro kur nors būtų galima iš 
.lysti? Juk būtinai reikia gelbėtis! Valan
dos, minutės slenka, tirpsta kaip vaškas. 
Paskutinės valandos! Jos išlašės, jų grei
tai neliks, o tada... ne, negalima, nega
lima pasiduoti suglebimui! Brazaitis tei
sybę sako: reikės bėgti nors ir paskuti
niu momentu, tegu sušaudo bėgantį. O 
gąl pavyks.. . Žaibo greitumu jo vaiz
duotėje švystelia tariamoji sušaudymo 
vieta. Jis surinka “bėkim,” jie puola 
įvairiomis kryptimis, nuaidi automatų 
salvės, kas užmuštas, kas sužeistas. "Bet 
dalis pabėga ... O jei nušaus — vis tiek 
vienodas galas. Jei pavyktų pasprukti— 
pirmiausia, jis pabėgtų pas žmoną ir sū
nelį. Tik trumpai. Pasakyti, kad jis liko

• gyvas, kai ką pasiimti ir atsisveikinti. O 
paskui, paskui jis žinos ką daryti. -Šis ke
lias jam visų ryškumu paaiškėjo tik per 
Šias dvi suėmimo dienas.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
— Draugai, nesipykit, juk yisų mūsų 

bendras likimas, — pastebėjo viena mo
teris. Šimoniui pasirodė, jog šį balsą jis 
pažįstą. Prakišęs pro žmonių tarpą gal
vą, jis iš tiesų ją pažino: tai buvo teatro 
aktorė, kurios vaidinimu jis ne kartą ža-

Saulė buvo arti laidos, kai juos, išri? 
kįavo kalėjimo kieme. Lyg nujabsdam^, 
kad šį vakarą, gal būt, paskutinį kartą 
jie mato nusileidžiančią saulę ir^ žaros 
nužertą dangų, daugelis žvalgėsi aukš
tyn.

— Ko vėpsot? Gal būt bolševikų lėktu
vų laukiat? — tyčiojosi prižiūrėtojai.— 
Nesųlauksit, neatskubės išvaduoti.

Kalėjimo salėje juos po vieną krėtė, 
ieškodami, ar neturi paslėpto peilio, 
skustuvo, nuodų, pieštuko. Iškratytus 
skirstė po penkis.

Įš Šimonio atėmė dar užsilikusią žmo- 
pos su vaiku fotografiją.

— Grąžinkit, juk su fotografija aš 
niekam nieko pikto nepadarysiu. Ji man 
labai brangi.

Bet jį krėtęs pareigūnas nusikvatojo 
jam tiesiog į akis ir nieko neatsakė.

Šimonis net nutirpo. Jį krėtė studen
tas, buvęs jo mokinys.

— Rodos, pažįstami. Juk Venckus? ... 
Zigmas Venckus? ... aš tave rašyti iš
mokiau...

Niekšas sumišo, bet fotografijos ne
grąžino.

— Sekantis! — sausai ištarė jis.
Po Šimonio krėtė Brazaitį. Šis niekur 

nuo Šimonio neatsiliko, trokšdamas pa
tekti vienon kameron.

Brazaitis pasirodė labai apsukrus. Jis, 
prieš tai apgniaužęs į saują laikrodį su 
keliais degtukais, pakėlė .rankąs aukš
tyn. Nors vokiečių tarnas smulkiausiai 
krėtė pagal visas taisykles, tačiau šios 
gudrybės nepastebėjo.

Juos nugrūdo kalėjimo pogrindin. 
Tamsus, drėgnas koridorius su cementi
nėmis grindimis. Čia niekad neįeidavo 
joks saulės spindulys. Drėgmė, tamsa ir 
cementas sudarė įspūdį, jog patekai į di
džiulį šulinį, šykšti švieša pateko čia tik 
tada, kai atidarydavo mažučių kamerų 
duris. Į šias pridususias vienutes juos iš
skirstė po penkis.

Apkvaišinti pereitos nakties pergyve
nimų ir išvarginti ilgo stumdymo, jie ku
rį laiką stovėjo, tartum kažko klausyda
miesi, nukreipę akis į užkaltą langelį — 
vieniptelį ryšį su gyvenimu, jausdami,

Sveikinimai ir Linkėjimai 1946 Metais Hartford, Conn

Visko Po Biski
Sausio 6 d. atsibuvo 

160 kuopos mėnesinis susirin
kimas savam name, 1320 Med
ley St. Susirinkimas prasidėjo 
3 vai.' po pietų. Kuopos pirmi
ninkas K. Kairis jau sveiksta, 
bet nedalyvavo susirinkime. 
Išduoti raportai raštininko ir 
iždininko; taipgi direktorių. 
Prisirašė vienas naujas narys 
—K. Kuzma. Keturi pasiėmė 
blankas; į kitą susirinkimą at
eis. Apkalbėta gaspadoriaus 
alga ir naujų maršalkų; taip
gi apmokėjimas taksų miestui.

LDS Centro Komiteto nomi
nacijos atidėta sekančiam- su
sirinkimui.

Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon išrinkta Ed. Norkus, J. 
Burkantas ir St. Orda.

LDS

,, ..... ... ......... ... .............. ...... .
karo metu numetė kriaučystę 
ir nuėjo dirbti į Pennsylvania 
geležies išdirbystę. Gavo mo
kėti po 90 centų į valandą. 
Dabar jau atleistas, nes karei
vis sugrįžo ir jo darbą užėmė, 
ir gauna tik 60 centų į valan
dą. Tai tokių atsitikimų yra 
šimtai, kad už mažesnę mo
kestį kareiviai turi dirbti. •

Mūsų kuopos narys St. Or
da atsidarys biznį, 1204 Bea
ver Ave. Parduos gyvas vištas, 
kiaušinius ir žuvį. Taiso krau
tuvę. Pradės biznį pabaigoj šio 
mėnesio.

y ’? D, P. Lekavičius.

L
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Rockford, III

■■I
Antradienis, Sausio 22, Ttf

Čia plieno dirbtuvės LaBelle 
darbininkai tebestreikuoja jau 
čielas mėnesis. Streikas palie
čia daug lietuvių darbįninkų ir 
biznierių.

Sustreikavo visi Western 
Electric kompanijos darbinin
kai. Darbininkai pikietavo tris 
dienas, bet jau atšaukė pikie- 
ta.

Sausio 16 d. skerdyklos dar
bininkai išėjo į streiką. Ten 
nemažai lietuvių dirba.

Lietuviai kareiviai sugrįžta 
iš karo tarnybos. V. Zideiis, 
Sabliaučienės sūnus, Račkaus
kas, Jokubauskienės sūnus ir 
trys sūnūs Rakošiaus jau pa- 
liuosuoti ant visados. Taipgi 
Makstaičių sūnus sugrįš. Man 
teko, kalbėti su vienu kareiviu, 
kuris kelis kartus bomberiu 
nusileido Sovietų Sąjungoj po 
bombardavimo Berlyno. Tai jis 
labai giria Sovietų Sąjungos 
žmones, kad juos gerai priė
mė, vaišino, į teatrus nusive
dė.

Vienas lietuvis .kriaušius

Frankfurt, Vokietija. — 
Prancūzai pareiškė Nųren- 
bergo nacių teisme, kad vo
kiški fašistai buvo ’ sugalvo
ję visam amžiui pavergti 
kitašalius darbininkus, at
gabentus į Vokietiją versti
niems karo darbams.

Tik sumušimas Vokietijos 
1 “pakeitė” vokiškų niekšų 
planus, už kuriuos jie da
bar yra teisiami.

Rockfordiečių Aukos Lietuvos 
Žmonėms

Pas draugus Slavinskus tu
rėjome kūčių parę. Besilinks
minant sumanėm, kas kiek iš
gali, paaukoti Lietuvos žmo
nių paramai.

Aukavo sekami:
Ant Micolausky, Carl ir 

Barbara Krapkis po $5.
Po $3: Paul Slavinskas, J. 

Rulis.
Po $2: John Kelley, Paul 

Juopelkis, J. Tamašūnas, P. 
Yunkus, G. Rumia, J. Balėnas.

Po $1: E. Suveizdis, Bruno 
Nekrash, P. Bubilas, E. Zac-

cau.
Viso $32.
Visiems aukotojams širdin

gai ačiū!
Pinigus J. Kelley pasiuntė 

per L. Pruseiką Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui. (Pi
nigai gauti ir perduoti Komi
tetui. — L. Prūseika.)

Aukos Vilniai
L. Prūseikąi lankantis Rock- 

forde, LDS 95 kuopos bankie- 
te, Vilniai aukavo po dolerį 
šie draugai:

J. Cekaucus, A. Šimonis, P. 
Bubilas, G. Šimanskis, A- Lu
cas, Rulieriė.

J. ir A. Užusieniai, iš Wis
consin, aukavo $2.,

Ačiū visiems.

Yonkers, N. Y
BALIUS

Rengia
Šv. Vincento Draugyste

šeštadienį,

Sausio (Jau.) 26
Polish Community Center

92 Waverly Street
GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Įžanga 60c (taksai įskaityti)
Bus Užkandžių ir Gėrimų
Durys atdaros nuo 6 v. v.

Šokiai prasidės 8 v. v.
t Kviečiame visus dalyvauti.

Telef. HUmboldt 2-7964

VILNIES

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAVSKAS
MATTHEW A.

BUYAVSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ii’ Pritaikome Akinius.

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

o___4 i
VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETAPatogus laidotuvių namas 

su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-83^2

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Ne de
ltomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

Lietuvių Choro Korporacijos 
Namo Mitingas

Sekmadienį, sausio 6 d., at
sibuvo Liet. Choro Korporaci
jos namo metinis mitingas, sa
voj stvetainėj, 155 Hūngerford 
St. Mitingą atidarė J. Berch, 
korporacijos prezidentas, kaip 
4 vai. po pietų. J. Kazlauskas, 
korporacijos sekretorius, išda
vė metįnį raportą. Nurodė, 
kąd. šiuom laiku korporacija 
gerai stovi. Užlaiko namą su 
Ifįtaįų šeimynų gyvenamais 
kąmbąriąis ir svetaine, kur ir 
ląisvės Čiio.rąs turi savo pą- 
talpą iy daug kdų organizaci
jų ląiko savo mitingus įr pą- 
ręngimus. Drąųgąi j. M- Bąr- 
pett ir M./Ramanauskas įsi
gijo koppoyacįjos Šerus. Tai 
yrą^girąžų, kąd draugai su
prantą tą svarbą. Reikia pri
gulėti prie tųs korporacijos.

Po mitingo šėrininkąms bu
vo suteiktą skanių užkandžių 
ir i^igeriipų- šarįninkąi 
b.ųvo, iąbąį pątepkįnti įr džiau
gęsi, kąį Uų o metai, kai tą 
koyporąciją gyvuoją Įr dąug 
nąuįps dąV6 ęlepiokrątįs: 
k'cį lietuviu oygąni^ąęįj'ų vęįkį- 
rąo. šėrin.įnkąi, di^.kuodąnn ir 
ąpknlb^MMi sąvo ręikąlųs, 
linksminosi iki vėlumos. Gai
la, kad ne visi šėrininkai ga- 
jeįo dalyvauti. Mitingas butų 
buvęs dar daugiau įspūdinges
nis, jeigu visi būtų dalyvavę.

puikiausiai pavyktų, kaip vie
nintelės šios šalies lietuvių pro
greso ir kultūros organizaci
jos. Linkiu, kad šios organiza
cijos Il-ro Apskričio komite
tas, su pagalba vietinių drau
gų sušauktų 5 kuopos Newar- 
ke susirinkimą ir išrištų tą 
problemą.

Nuo širdies linkiu, kad Liet. 
Darb. Sysivienijimo kuopos, 
kurios neišpildė dar sąvo kvo
tų, ypatingai negavusios nei 
vieno nąujo $ąrio į savo kup- 
pas, juo greičiau atliktų sąvo 
pareigą. 1

Linkiu, kad lietuviški kry
žiokai su šiais Į946 metais, p 
su jąis kartu viso pasaulio tą 
bjąurioji ŽRippįjps epidemiją, 
kuri yrą bjauresnė už pącią 
cholerą, išnyktų nuo žemės pą- 
viršiąus ir prasmegtų giliąų- 
šių jūrų gelpąėse visiems am
žiams.

Linkių draugui A. Qilmą- 
nui ąktyviaų pasirodyti Lais
vėje su savų gražiais piešinė- 
Bais ir veĮipąįo XįUP1- 
bio vietą, pilkių drąsiu 
nui KųįutkHi 
jis sųsižeidę koją ir sirgo per 
šešis mėnesius. Tik dąbąr kiek 
susveikęs pradėjo darbuotis. 
Linkiu, kad mūsų draugesnį, 
kurie serga, kad juo. greičiau 
pasveiktų; kurie kandidatai į 
ligonius, kad atsiimtų sayo 
kandidatūras ir darbuotųsi 
gražiai visuomenės labui. Ant 
galo linkiu vįsiems ląis.vie- 
čiams gražiai ir daug dirbti 
prie Laisvės ir visuomenei, ir 
šituos mano linkėjimus iš
spausdinti pirmoje progoje.

G. Albinas.

Sveikinu draugę Žukauskienę, 
Laisvės vajininkę, už puikų 
darbą ir laimėjimą pirmos do
vanos. A

Taipgi sveikinu ir visus‘ki
tus Ląisvės vajininkus, prade
dant nuo aukščiausio iki že
miausio’. Jūs, brangiosios drau
gės iy draugai, atlikote nepa
prastai didelį, gąrbingą ap- 
Svietos, progreso darbą, ku
riam nėra lygąus mūsų lietu
viškoj išeivijoj. »

Sveikinu Rojų Mizarą už 
parašymą Jpujkios knygos 
“Bernardo Avelio Kląida’' ir 
linkių, kad jos būtų ir II to
mas išleistąs, pradedant Ga
vel i o pavyzdingą 'gyvenimą. 
Nežiūrint, kad ši kpyga susi
laukė daug kritikų, betgi man 
rodosi, kad didžiuma “kriti
kų” kritikąvo ne pačią knygą, 
ne jos turinį, o kitus kritikus.

Sveikinu draugą D. M. Šo- 
1 omską už rašymą pasauliniu 
klausimu ląbąi gerų straips
nių, kurie pųikiąi veikią į skai
tytojo, mintis ir numasfcuoja re
akcionierių pragaištingus dar
bus liaudžiai, kaip ją paver
gus laikyti ir išnaudoti reak
cijos naudai.

Sveikinu visus Lietuvos liau
dies rėmėjus, kurie nuošird- 

. žiai jai aukoja ir dirba savo 
brangų laiką ir energiją pa- 

Lšvęsdąmi šiam labdaringam 
. tikslui, ypatingai brooklynie- 

čius, kurie visą centralinį dar
bą nudirba.

Linkėjimai
Linkiu, kad Lietuvių Litera

tūros Draugijos vajus, naujų 
narių gavimui, centro paskir
tas per šiuos tris mėnesius, juo
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

kaina ant cukraus — 
pusė cento ant svaro

(F 
<♦> 

<l>

WaslupgtQp- — Agr^ul- 
turos department's paskel
bę, kad bus leista pakelti 
kaina ant cukraus apie

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
<7. ’ • * t.. ■ ’*• t. . f

(Skersai nuo Republic Teatro)

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N7T.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

i ■
Liūdesio valandoj kreip 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modeymšką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruoštą mū- e 
sų šermeninė. Mūsų pa- ® 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus r

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanijų
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na-
_ _ ’   ’ ' ___ ‘f L— ~ « • - ♦

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

I

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

Tęlefynas EVergr^n 7-1Q6I

t
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DU-RAY MIIJUS* INC, 
MICHELIN BLDG. J4, 

MILLTOWN, N. J.

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS

I’( pbshtpU

p-
h Atsistatydino Irano 

Premjeras ir Visas 
Ministerių Kabinetas

.......««Į ■ -

PHILADELPHIA. PA.
» ■ v i ■ * ■ i ,.» • t < 
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Mirė Genovaitė Bagočienė
Nelaimingi 1945 metai LDS 
kuopai. Netekome jaunos, 

gabios draugės Genovaitės Ba- 
gočienės - Savickaitės, kuri 
per pastaruosius 3 metus buvo 
šios kuopos finansų sekretorė. 
Pirm to 3 metus buvo užra
šų sekretore. Viso išbuvo 6 
metus valdyboj. Ji pati pa
reiškė gruodžio 9 d., 1945, 
metiniame LDS 5 kp. susirin
kime, kada ji buvo perstatyta 
4 terminui finansų sekretore: 
“Ištarnavau kuopoj 6 met. ir, 
jei reikės, būsiu dar 6 metus.” 
Bet netikėta mirtis neleido jai 
daugiau su mumis dirbti. Tą 
pačią dieną, gruodžio 9, va
kare, buvo ALDLD 10 kp. su- 

'sirinkimas. Ji pasiliko jame 
j dalyvauti. Vėliau pradėjo 
skųstis, kad nesijaučia ir ne
užilgo pradėjo slobti. Tuojau 
draugai parvežė ją į namus. 

Ipasirgus ne pilnai dvi savai- 
LEWIS VĖL PRAŠYSIĄS !tes> 21 d. grUodžio mirė, vos 
PRIIMT MAINIERIUS Į (sulaukus 37 m. Pačiame gra

žume amžiaus.
Genovaitė Bagočienė gimė 

Erie, Pa., 1908 m. Buvo tėvų 
parvesta į Lietuvą 1912 m., 

i'vosA 4 amžiaus. Grįžo į 
Ameriką! 1929 m., pas brolį 
Antaną Navicką ir tetą Janu- 

■ lienę. Brolis irgi buvo sugrį
žęs iš Lietuvos 6 mėnesiai pir
miau G. Bagočienės atvažia- 

IŠDAVIKŲ RI A U ŠĖS IR I vimo.
SAVIŽUDYSTĖS

Teheran, Iran, saus. 21 — 
Irano premjeras Ibrahim 
Hakimi pasitraukė iš val
džios; visas jo ministerių 
kabinetas taip pat atsista
tydino. Hakimi sakė, jog jis 
pasitraukė todėl, kad jam 
nepavyko susitarti su So
vietais dėlei šiaurinės Irano 
provincijos Azerbaidžano.

(Azerbaidžano gyventojai 
įsteigė vietinę savo tautinę 
valdžią, kuri, tačiaus, neat- 
simetė nuo Irano valstybės. 
Irano atstovai Jungtinių 

• Tautų susirinkime prašė iš
tirt Azerbaidžano dalykus. 
Jie pasakojo, kad Sovietai, 
girdi, kišąsi į vidujinius 
Irano reikalus.)

FEDERACIJĄ

vardų nesužinojau. L Ir daug 
draugų. Našlaitukuš‘ paėmė 
auklėti brolis A. Savickas ir 
išsivežė į Hart, Michigan. Jeįį- 
nei ir Albertui linkiu augti ir 
būti linksmiems pas dėdę An
taną. O tau, brangi Genovai
te, ilsėkis ramiai šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Mirė Adelė Butvilienė
Gruodžio 3 d. mirė Adelė 

Butvilienė, 55 metų, po sun
kios ir ilgos ligos. Paliko nu
liūdime vyrą Justiną, dvi duk
teris, Leonorą ir Frances, sū
nų Stasį, kuris randasi kapi
nėj tarnyboj laivyne, bet lai
dotuvėse dalyvavo. •

Adelė Butvilienė buvo ra
maus būdo moteris.. Prigulėjo 
prie ALDLD 149 kp.ur veikė 
sulyg išgalės. Ilsėkis, draugė, 
Oakland kapinėse, su kitais 
savo idėjos draugais, kurių 
daug jau ten ilsisi. O draugui 
Butvilai ir šeimai 
siraminimo.

Vasario 27 d., 
Petras Bačauskas. 
nes

linkime su-

Duonos gavinys Franci joj šiais metais tapo numažin
tas nuo 400 iki 300 gramų per dieną. Pirm Įėjimo ga
llon to įstatymo paryžiečiai stovi eilėje nusipirkti at
sargos.

CLEVELANDO ŽINIOS

Miami, Fla. — Susirinko 
Amerikos Darbo Federaci
jos taryba. Menama, kad 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis vėl pra
šys priimt šią uniją į Dar
bo Federaciją.

Genovaitė Lietuvoj paliko 
Įsenus tėvelius ir sesutę. Bet 

Dachau, Vokietija. - Ka- \ Prasidėjus 2-ram pasauliniam 
da amerikonai atėjo suimt į karu\ nJbu,V0 gal.lma ?u Jals 
ir Sovietam atiduot rusus:suslrasytL lr m“'e’ nezlnoda‘ 11 sovietam atiduot lusus ma a). dar )jko kag gyvas Lie_ 
savo sahes išdavikus cl,>_ tUVojc, praėjus karui, čia pa- 

liko dideliame nuliūdime duk
terį Jennie 14 metų, sūnų Al
bertą 13 metų, vyrą Joną Ba- 
gočių, brolį Antaną Savicką, 
kuris gyvena Hart, Michigan, 
tetą Janulienę, Phila. ir dau
giau tolimesnių giminių, kurių

naitinėje stovykloje, išdavi
kai padegė stovyklą ir ėmė 
žudytis. 10 pasipjovė, o 21 
bjauriai susižeidė, bet gal 
bus sugydyti. Karo metu 
jie tarnavo Hitlerio armi
joj.

lietuvių Darbininkų Susivienijimus
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blaukutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

mokės 
Mirus 
gėlės.

metus,

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

tai gal tik tada kompanijos 
unija bus atmesta, jei prasi
dės organizavimas šios dirbtu
vės darbininkų į CIO uniją, 
kuriai pasitįki,,. visi , darbipųi- 
kai ir kuri neapgaudinėja dar
bininkų. CIO turėtų apie tai 
pagalvoti, v- -
Kongresmanas Feighan Stoja 

Už Darbininkus
Sausio 4 dieną iš karo tar

nybos grįžo A. E. Stevenson, 
buvęs CIUC sekretorius. Su
grįžęs vėl eina senas savo 
pareigas — sekretoriauja. Jis 
sušaukė politinio komiteto mi
tingą, kur užkvietė dalyvauti 
ir kongresmaną Feighan, ku- 
ris buvo CIO indorsuotas prieš 
jo išrinkimą į kongresą.

Kongresmanas Feighan bu
vo užklaustas unijos vadų, 
kaip jis mano apie General 
Motors Co. streiką ir vedamą 
prezidento * Trumano politiką. 
Jis atsakė, kad. jis pilnai pri
tariąs unijoms ir smerkiąs G. 
M., taip pąt nepatenkintas 
Trumano .dviveide pplitiką. Jis 
tą savo mintį sutiko viešai pa
reikšti.

Unija nusitarė atsiklausti 
visų kongresmanų, kur ir kaip 
jie stovi aukščiau minėtais 
klausimais. Atsakymui laiką 
paskyrė iki sausio 15 d. Tie, 
kurie pasisakys už uniją, tai 
sekančiuose kongresmanų rin
kimuose unijos juos rems, o 
tie, kurie nutylės atba išeis 
prieš, tų unijos nerems.

OPERATORES
PRIE SUKNELIŲ

Tinkamos 
Užsidirbimui’ 
$75 į Savaitę

35 Valandos—Darbas Nuo Kavalkų

DRESS CO.
5-43 48TH AVENUE

LONG ISLAND CITY
(Arti Vernon-Jackson Stoties)
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MERGINOS IR MOTERYS
Operavimui Braiding Mašinų 

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 
INTERNATIONAL RBAĮD <X).

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

Nuo savęs linkiu greito ir 
pasekmingo jam pasveikimo.

P. B.

Puikiai Pavyko Bankietas
LLD 57 kuopa surengė nau

jų metų pasitikimo bankietą, 
kuris gerai pavyko ir publikos 
daug atsilankė, buvo pilna 
svetainė.

Gaspadoriai turėjo visokių 
gėrimų iki valios, taipgi gas- 
padinės turėjo įvairių valgių 
visiems užtektinai. Orkestrą 
turėjome puikią, iš trijų mu
zikantų, ji visiems patiko.

Dėl minėto bankieto nema
žai maisto suaukavo šios ypa
tus: B. Mikalajūnienė aukavo 
didelę b.apką, A. Balčiūnienė 
iškepė ir aukavo gana daug 
saldžių pyragaičių; A. Skle- 
rienė tris kvortas grybų ir 
daug kopūstų; A. Passon tris 
dėžutes kenuoto pieno; P. Ka
rulis tris svarus cukraus. 
Šiuomi tariame širdingą padė
kos žodį mūsų kuopos narėms 
už tokias puikias aukas. Taip 
pat dėkojame visiems komite
tams ir darbininkams, kurie 
taip nuoširdžiai pasidarbavo 
dėl surengimo pasekmingo 
bankieto.

Beje, šio bankieto uždarbis 
bus per pusę pasidalintas su 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetu. Kitais žodžiais, nuo 
šio bankieto pusė pelno eina 
dėl nupirkimo dovanų Lietu
vos žmonėms.

Negalima praleisti neprimi
nus, kad F. A. Šklėriai įrašė 
du nauju nariu į LLD 57 kuo
pą. Reiškia, mūsų kuopa šiais 
metais jau paaugo dviem na
riais.

Pereitame susirinkime kuo
pa nutarė paaukoti iš iždo $5 
ir iš kuopos iždo užmokėti 
.duokles $1.50 už Antaną Be- 
nelį.

Spaudos vajus eina prie už
baigos. LLD 57 kp. geriausi 
vajininkai F. A. Šklėriai ir P. 
Kurulis, atliko savo pareigas 
gana gerai. Tikrai gražu ir 
malonu kuopai turėti tokius 
gabius narius. Būtų labąi ge
rai, kad šiais metais visi na
riai stotų į darbą ir pasektų 
aukščiau minėtų narių parody
tą pavyzdį, t.y., užrašytų mū
sų laikraščius ir gautų naujų 
narių į mūsų organizacijas.

P. O. Botyriai, kurie yra 
daug, prisidėję prie progresy
viu judėjimo materialiai ir 
moraliai, dabar dirbs LLD 57 
kuopoje.

Būtų labai malonu, J<kd šiais 
metais visi esami LLD 57 kuo
pos nariai gautų po yi.eną na
rį į mūsų kuopą, tai mes be 
didelio vargo .padvigubintume 
mūsų narių skaičių.

Alląnfcykįinę Sęrgąptį Narį
Mū^ą kuopos1 narys R. 

Kliauga jau ąąnokas laikas kai 
serga ir gulį miesto ligoninė
je, kuri randašį ant Stronton 
Road. Važiuodami imkite W- 
25th gatve karį.

Netenka aiškinti, Kaip svar
bu atlankyti ligonį, kurią il
gokai serga ir pasiilgęs drau
gu.

Iš LLD 22 Kuopos Susirinkimo
šis susirinkimas buvo kaipo 

metinis, nes praęjusis dėl šal
čių ir bjauraus oro neįvyko.

Finansų sekretorius F. Bau
ža davė metinį finansų rapor
tą, iš kurio pasirodo, kad kuo
pa, nežiūrint karo laiko, dir
bo neblogiausiai. Lietuvos šel
pimui ir kitiems svarbiems da
lykams sukelta $90. Naujų 
narių prirašė 13. Dabar turi 
pasimokėjusių už 1945 metus 
105, o už šiuos metus pasi- 
mokėjo jau daugiau kaip 30 
narių ir vienas naujas prisira
šė šiame susirinkime.

Drg. J. Jankauskas davė la
bai gerą raportą iš Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, atsibuvusio Pitts
burgh, Pa. Kas kada bus dele
gatais, turėtų pasiimti iš drg. 
J. A. Jankausko raportavimo 
pavyzdį, kaip reikia raportuo-

CHICAGO KAIP VIENA 
DIDELE P1KIET0 EILE

MERGINA
(High School) 

Gyvenančios šioje apylinkėje 
Prie typing ir stenography.

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
GERA PRADŽIAI ALGA

VADER PRODUCTS CO.
862 LEONARD ST., 

BROOKLYN 11, N. Y.
____________________________ JM)

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

Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M.
INGE, 69 Pine St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

1945, įpirė 
Liepos mė- 

1945, mirė Mykolas Ma
taitis. Viso per 1945 m. nete
kome 4 draugų ir narių.

LDS 5 Kuopos Susirinkimas
LDS 5 kp., gruodžio 9 d., 

metiniame susirinkime buvo 
pravesta svarbus tarimas. Su 
pirma diena sausio (January), 
1946, kiekvienas narys 
5c kuopos reikalams, 
nariui yra perkama 
Kuopos iždas tuščias.

Per pastaruosius 4
laike karo nebuvo galima su
rengti bizniško parengimo, 
Tai, mirus nariui, dėl kvietkų 
bus iš visų narių išrinkta po 
5c. Per pereitus metus mirė 4 
nariai ir kiekvieną sykį buvo 
ant susirinkimo kolektos. Tai 
kas neatėjo į susirinkimą, tas 
neaukojo, o kurie atėjo, turė
jo 4 sykius aukoti. O dabar 
būsime visi lygūs, ir tie, kurie 
sėdės namie, ir tie, kurie da
lyvaus susirinkime. Dar vienas 
blogas paprotys, kurį turėtu
me keist. Pavyzdžiui, vienas 
narys atneša 8 narių ar dau
giau mokesčių knygutes. Vie
toj 8 narių, turime 1. Susirin
kimai neskaitlingi. Veikimas 
nupuola. Juk kišeninių narių 
į komisijas neperstątysi.

Kitą blogą ydą pastebėjau : 
Daugelis narių nepaiso susirin
kimo: Užsimokėjo duokles ir 
maršuoja namo: nedalyvauja 
susirinkime. Jie nieko nežino, 
ką organizacija veikia. Taip 
daryti netinka. Musų susirin
kimai trumpi, baigiasi 9 :30 ar 
10 vai. vak.; ne vėliau. Ir ko
dėl tą vieną vakarą į mėnesį 
nepalaukti iki susirinkimas 
užsibaigs? Vistiek parėję dar 
neinate gult. Kuomet užsimo
kėję viepas po kitam išeinate, 
pasilikę 8 ar 10 narių negali 
visko atlikti. Mes visi lygūs ir 
visi turime po biskį prisidėti 
prie veikimo.

Kad ir pereitas, sausio 14 
d. susirinkimas, buvo skaitlin
gas, prishąįčįųs su kišeniniais 
nariais duoklių užsimokėjo 69 
nariai. Bet iki uždarymo su
sirinkimo liko 8 nariai. Nepy
kite, kad sakau kišeniniai, ka$ 
kitaip negali pavadinti. Jei 
mes klausiame organizato
riaus, ąr tupi naujų narių, tai 
jei jis atsivedė, ypątišfcai 
raį perstatė, o jei naujas 
likantas dirba tą vakarą, 
ganizatorius sako: “turiu 
šenėj.” ,0 tai reiškia naujo 
rio aplikaciją jis turi.

LDS 5-tos Kuppos Vadyba
Kuopos valdyba 1946 m.-r- 

sekąmą:
Pirmininkė Ona IZalner, 

1009 Jackson St,, telef. How. 
7226.

Vice pįfei. Bąrbora Lamsar- 
gienė, 83<0 N, Franklin St.

Užrašų sekr. Paulina Barą- 
nauskienė, 900 W. Somerset 
St., telef. Rad. 7441.

Finansų sekr. Julia Šmitie
nė, 5809 N. Fairhill St., telef. 
Wav. 2538.

Iždininkas Kazys Buinaųs- 
kas, 2757 N. 18th St., telef. 
Sag. 1858.

Renkant naują kuopos val
dybą buvo sunkumų išrinkti. 
Man atrodo, kad nominuoti 
draugai buvo pilnai kompe- 
tentiški toms vietoms, bet ne
apsiėmė ir tiek, tad palikta 
visi buvusieji, būtent: Pirmi
ninkė K. Romandienė, tarimų 
raštininkas K. Gendrėnas, fi
nansų raštinikas F. Bauža, iž
dininkas Stripeika, knygius 
Gendrėnienė.

Chicago. — Streikieriai 
dešimtimis tūkstančių pi- 
kietuoja skerdyklas, Gene
ral Motors Diesel inžinų 
fabriką, Armouro vagonų 
fabriką, McCormickų Har
vester trusto žemdirbystės 
įrankių fabriką ir plieno 
dirbyklas.

Darbininkų spaudos ko
respondentas Howard Fast, 
aplankęs tas pikietininkų li
nijas, rašo, jog Chicagos 
miestas dabar atrodo, kaip 
“viena didžiulė pikieto ei
lė.” Tvarkiai, disciplinuo
tai streikieriai pikietuoja 
fabrikus dieną ir naktį, be 
pertraukos, nežiūrint šal
čio, ištižusio sniego ir ben
drai blogo oro.

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS

Puiki Vyriškų Aprėdalų 
Krautuvė
NUOLAT

Kreipkitės i Room 50 
542 — 5th Avė., 
New York City.

PRESMANAS 
CYLINDER IR KELLY 

TAIPGI 
miller major 

Spalvotam Darbui 
Aukščiau Vidutinio 

Pageidaujama Unijisto. 
Nuolat. 40 Valandų—480

BOX 802
20 WEST 48RD ST„ N. Y. ę.

D. P.
ČEVĘRYKAM, KULNU PRIKALĖJAI, 

TYRĘ PRIE MOTERIŠKŲ ČEVERYKŲ. 
NUOLAT.

JĘRRO BROS., 40 W. 27TH STRĘĘJ.
;______________________________ (18) JPREZ. DE GAULLE 

PASITRAUKĖ ATYDOS!
PALMER OPERATORIAI
Nuolatinis Darbas Prie Jdęalįškų 

Sąlygų Patyrusiems Palmer 
Operatoriams

MATYKITE MR. AL. GLPĘNįJ
PLYMOUTH DYĘ WORKS

72 SECOND AVE., PATERSON, N. J.
TEL. ARMORY 4-7050

(1®>

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
cijos prezidentu. De Gaulle 
jau pirmiau buvo du kartu 
atsistatydinęs, bet apsisvar- 
stęs tada sutiko dar patar
nauti. Dabar gi, trečią sykį 
pasitraukdamas, de Gaulle 
sakė, kad jau “amžinai” at
sistatydinąs.

1945 m. lapkrityje dę 
Gaulle įtarė Franci jos ko
munistus, kad jie, girdi, 
esą “svetimos v a 1 s t y b ės 
įtakoj.” .Todėl jis atsisakė 
skirti komunistams atsa
kingas vietas ministerių ka
binete.

Antrašas

o naktiniams po

unija išėjo

■

darbininkai pri- 
Pressman Union

ge- 
ap- 
or- 
ki- 

na-

r

to 
galus.

Batavia. —- Anglai įsakė 
indonezam, kad nustotų ko
vot, jei nori derybų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nesmagumo. Lazda turi du

ir laikrodėlių.

I’ersodlnam Deimantus jums belaukiant
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Be n rus, Gruen, Longines,

Jules, Jurgensen.

Nuo 5 Dienos Sausio Neturime 
Clevelancle Dienraščiu

Sausio 5 dieną Clevelando 
ir jo priemiesčių laikraščių 
darbininkai sustreikavo ir dėl 
tos priežasties dienraščiai ir 
savaitraščiai neišeina. Darbi
ninkai reikalauja iš kompani- 
iu po $14.64 mokesties per 
dieną, kurie dirba dienomis, 
o kurie dirba naktimis, tie rei
kalauja po $15.64. Kompanija 
siūlo dieniniams darbininkams 
po $10.62, 
$11.68.

Laikraščių 
klauso prie 
—AFL.

Kol kas nieko nesigirdi apie 
streiko pasekrųes. Laikraščių 
nėra, taip pat nieko nekalba
ma per radiją. 

K

Darbdavių Unija Laimėjo 
Balsavimus

Sausio 3-čią dieną buvo bal
savimai Barons & Oliver, Inc. 
Balsavimus prižiūrėjo NLRB. 
Minėta kompanija turi dirb
tuvę po numeriu 1139 W. 
Ninth St. čia veikia Bąrdol 
^Employees Association, Inc.,, 
ir Machinists Union —AFL. 
Pirmoji gavo 162 balsus, an
troji — 72 balsus. Kaš reiškią, 
kad kompanijos 
laimėtoja.

Greičiausią, kompanijos glo
bojamą unija laimėjo dėl to, 
kąd to vieneto darbininkai ne
pasitiki ADF. Ir štąi dėl ko. 
Prieš kęlįųs ipętys AFL unija 
juos i^vęęįė į streiką ir uni? 
jos vadai pątys pabėgo iš 
streiko ląųko. Tad dabardąr- 
bįnipkąį jąįs nepasitiki.

Kaip dabar dalykai stovi,

Wiesbaden, Vokietija.
Hesse srities miestiniuose į 
rinkimuose, amerikonų ŽH- 
nyboje, balsavo 90 nuošim
čių vokiečių.

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

ROBERT LIPTON 
701 Grand St. 
Tek ST. 2-8173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

lf ,. p ,’ą ,» ■ /■ 1, >. •• V *7* *

Iždo ^Ipbėjąį : Ąntąnas BaĮ^r 
šys, 1512 Šį; Juozas
Bekampis, 50g Chhpcl Avė., 
Merchantville, N. J.

J. Šmitienė.

•Keista ta Geltonoji (Yel
low); upė Chinijoj. Ji jau apie 
dešimtį kartų mainė savo te-' 
kėjimo vagą. 1938 pietaįs pa
tys chinai išgriovė užtvarus ir 
paleido jos vandenį prieš ja
ponus. Upė tada tekėjo į Po 
užlają, staigiai pasisuko bent 
300 mylių į pietus ir nuplau
kė į Geltonąsias Jūras.

Dabar dirba apie 300,000 
chiniečių, kad privertus ją te
kėti seną vągą, nes tas išlais
vintų iš po vandens derlingus 
laukus, kur galima į metus už
auginti iki 200,000,000 bušelių 
grūdų.

PR A NEŠIMAI
• NEWARK, N. J.

Sietyno Choro narių atydail! Pra- ? 
šome visų narių įsitčmyti, kad cho* S 
ro praktikų vakaras pakeistas 
penktadienių j trečiadienius. Dabar 
praktikos bus laikomos kiekvieną 
trečiadienį. Visi choristai dalyvauki
te šį trečiadienį, sausio 23 d., 8 v. v. 
Šv. Jurgio Salėje, 180 New York 
Avė. — Choristė. (17-18)

SO. BOSTON? MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 24 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Kviečiame narius dalyvauti, žinote, 
kad jau nauji metai, reikia pasingo- 
kėti metines duokles, kad Centras 
galėtų išleisti naujas knygas. Tai] 
gi jau turiirte Vilnies kalendoj 
turime ir kitų svarbių dalykų aptar
ti, kaip tai/kuopos valdybos rinki 
pias ir kiti svarbūs dalykai.' Tad 
prašome visų dalyvauti susirinkime.

Rašt ' (|7-18)
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NewYorto^/^zfc/Zlnloi
Veteraną Delegacija 

Pas Dewey

■< 
, B

*

bet jūs negalite su
gavo šeimos į namą, 
iš kalbų,” sako ve- 
Pritrūkę kantrybės

“Visi kalba apie butus vete
ranams, 
kraustyti 
pastatytą 
teranai.
klausytis kalbų apie butus, bet 
jų negaudami, New Yorko ve
teranai siunčia delegaciją į 
Albany šį. antradienį.

Delegacija lankysis pas gub. 
Dewey ir pas Valstijos Seime
lio narius reikalauti, kad bū
tų imtasi nepaprastų žygių pa
skubinti statybą naujų namų 

Jį. ir sudaryti sąlygas pavartoti 
visus esamus namus.

Daugelis veteranų, kaip bu
vo nurodyta pereitą savaitę 
įvykusioj veteranų konferenci
joj, negali gyventi kartu su sa
vo šeimomis dėl stokos buto, 
šeima turi gyventi išsiskirsčiu
si dviejose ar daugiau vietose.

Peticijos
Tūkstančiai parašų gauti po 

peticijomis reikalaujant:
Tuojau paskirti iš valstijos 

iždo $80,000,000 statybai pi
giomis rendomis namų.

Išleisti valstijos bonus
mažiau $500,000,000 sumai pi
giomis rendomis namų staty
bai.

Išleisti įstatymą, kuriuomi 
būtų duodama pirmenybė gau- 

* ti medžiagos statybai namų, 
lėšuoiaričių ne daugiau $5,000.

Uždrausti diskriminaciją iš- 
rendavime ar pardąvime na
mų.

Kontroliuoti, neleisti kelti 
rend as.

j,

ne

v
T
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Susilaukė Dukrelės

F

Phyllis ir Michael Babra su
silaukė pirmagimės dukrelės 
sausio 13-tą. Naujokė buini, 7 
svarų ir 4 uncijų. Mrs. Babra 
su dukryte randasi Adelphi li
goninėj, bet šį antradienį, 22- 
rą, (tikėjosi sugrįžti namo.

Jauni Mr. & Mrs. Babrai 
gyvena vienuose namuose su 
josios tėvais, žinomaisiais East 
New Yorko organizacijų na
riais — talkininkais Phyllis ir 
Juozu Sprainiais, Laisvės skai
tytojais ir prieteliais, 1129 
Voorhees Ave., Brooklyne.

Linkime laimingai kuklėti 
dukrytę.

" Majoras O’Dwyer paskyrė 
Paul Balsam miesto taksų ko
misijom Balsam buvo valsti
jos prokuroro padėjėju. Gy
vena Ozone Parke.?

Valandos:

Juozo šeima la-

kitokių

Įlto

Pirkite Pergales Bonus!
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OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

pavienių, 
^padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Silver, 57 
žiaus, mirė sausio 
Hospital, New York 
Y. Gyveno 21-37 —
Astoria, L. I. Dėl daugiau in
formacijų, skambinkite grab. 
J. Garšvos laidotuvių įstaigai: 
EV. 8-9770. 1

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

m. am- 
21, City 
City, N. 
28th St.,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

* (Tarpe Harrison Ir Marcy Area,)

B’KLYN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui. esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenniore 5-6191

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. e BROOKLYN, N. Y 
TeL EVergreen 4-9612

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funėral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LAISVES
RA N RIETAS

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą 
Didžiosiose 

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

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 

PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI

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

NEW YORKE IR APYLINKE 
JE STREIKUOJA 15.000 
PLIENO DARBININKU

uo pa

New Yorko Miesto CIO Ta1- 
ryba, kurioje yra susijungusios 
visos CIO unijos, pažadėjo sa
vo 600,000 narių paramą strei
kuojantiems visų miestų plie
nu industrijų darbininkams, 

sykiu paskelbė, kad 
ie,” pačiame didžiaja

me New Yorke ir apylinkėje 
15,000 plieno darbininkų ran
dasi streike.

New Yorko miesto ribose 
užstreikuota šios iš stambes
nių unijinių šapų:

American Can Co., Brook
lyn©, 700 darbininkų.

National Can Co., Maspe- 
the, 700 darbininkų.

National Enameling & 
Stamping Co., Long Island CL 
ty, 200 darbininkų. Ir eile 
mažesnių šapų-šapučių.

' Kitos užstreikuotos, tolimes
niame užmiestyje, randasi

Kovos Prieš Atidavimą 
Firmoms Miestavų

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, priešakyje su savo 
kovingu vadu Michael J. Quill, 
atsistojo f rentinėse eilėse ko
vos prieš pasimojimą atiduoti 
miestavas pajėgai gaminti što- 
tis-šapas (powerhouses) priva- 
tiškai Consolidated Edison fir
mai.

Quill nurodo, kad tas yes 
prie pakėlimo linijų fėro, iš
naudojimo'miesto ir kad prieš 
tai unija kovos net streiku, 
jeigu miesto vyriausybė daleis 
miesto nuosavybių atidavimo 
šalininkams prie to daeiti.

Brome Mitingas Dėl 
Chinijos

Ką mes darome Chinijoj? 
Tam klausimui aiškinti šaukia
mas masinis mitingas su žy
miais autoritetais: kalbės kon- 
gresmanas Hugh DeLacy; Phi
lip J. Jaffe, redaktorius infor- 
macijinio apie Aziją leidinio 
Amerasia; Chu Tong, redak
torius chiniečių laikraščio Dai
ly News; New Yorko Miesto 
Tarybos 'narys Michael J. 
Quill.

Mitingas įvyks Concourse 
Plaza Hotel, Grand Concourse 
ir 161st St. Įžanga 49c.

NewNew Jersey ir aukščiau 
Yorko valstijoj: Edgewater, 
Jersey City, Newark, Clifton, 
Irvington, Harrison, Schenec
tady, Syracuse.

Schenectady yra už vis di
džiausia užstreikuota šapa šio
je apylinkėje, American Lo
comotive, samdanti 6,0()0,.

Tačiau, sulyg miesto dydžio, 
bene labiausiai plieno streiko 
bus paliestas Harrisonas.. Ten 
užstreikuoja 4 stambios šapos: 
Worthington Pump and Ma
chinery Corp, su 2,700, Driver 
Harris Co. su 650, Crucible 
Steel su 1,000, Sachs-Barlow 
Foundry su 450.

Ypatingai jieškantiems dar
bo svarbu įsitėmyti užstreikuo- 
tas įstaigas, kad nepasidaryti 
sau bereikalingos sugaišties ir 
nemalonumo.

Krūtinės Paveikslai Bus 
Traukiami Jau Šį 

Trečiadienį
dTrečiadienį, sausio

Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Ave., bus X-Spinduliais 
(X-Ray) filmuojama krūtinė 
norinčių patikrinti savo svei
katą. »

Film*avimas tęsis tarpe 4—7 
vakare. Filmavimą atliks New 
Yorko Miesto Sveikatos De
partment© atstovai. Galima 
ateiti tiesiai iš darbo. Teks 
užtrukti ne daugiau penkias 
minutes.

Dėvintiems marškonius dra
bužius, nereikės nusirengti, 
todėl moterims patartiną ne
šioti apatinius ir bliuzes marš
konius. Atėjusiems su vilno
niais arba rayoniniais, teks 
nusivilkti tuos ir užsidėti bal
tą bovelninį chalatą, kuris 
sis vietoje.

Ateiti gali ir iš anksto 
užsiregistravę. Vietoje bus
Įima užsimokėti doleris. Jums 
iš Sveikatos Department© laiš
ku praneš, kokioje padėtyje 
jūsų krūtinė randasi.

Jūs sumokėtas doleris eis į 
Džiovos Tyrimo Fondą.

\ Williamsburg-Greenpoirit 
Distriktų. Sveikatos 
Komitetas.

ra-

ne
gu-

MIRĖ
Stanley Andrulevičius, 29 

m. amžiaus, gyveno 14 Wood
land Ave., Kearny, N. J. mirė 
sausio 20 d. Kūnas pašarvotas 
31-34 30th St., Astoria, L. I. 
Laidotuvės įvyks sausio 24 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
moterį Sophie. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.
, Joseph Ambraz, mirė sau
sio 19 d. Laidotuvės įvyks sau
sio 23 d., 10 vai. ryto, Kalva
rijos kapinėse. Dėl daugiau in
formacijų, skambinkite grab. 
J. Garšvos laidotuvių įstaigai: 
EV. 8-9770.

Ragino Apriboti Rendas
New Yorko miesto CIO ko

mitetas ragino OPA apriboti 
rendas ir vasarvietėms. Jeigu 
jo būtų apribotos, sako unija, 
savininkai išrenduotų vasarvie
tes jau dabar. Tuomi galėtų 
pasinaudoti ir veteranų šei
mos, neturinčios butų.

Western Union Netenka 
Daug Pelno

American Communications 
Association yiršininkas Joseph 
P. Selly sako, kad nežiūrint 
Western Union firmos garsi
nimosi spaudoje, būk už New 
Yorko ribų biznis esąs norma
lus, tikrenybėje to nėra.

Unijos viršininkas nurodo, 
kad solidarus 7,000 darbinin
kų streikas nukirto dfoug fir
mos įplaukų ne tik tai New 
Yorke, bet ir kitur. Kaip apro- 
kuoja unija, kuri sakosi turin
ti “tikrų informacijų iš vi
daus, iŠ kompanijos centro, 6CL 
Hudson St.,” New Yorko rpres- 
te firma nustojusi 95 nuošim
čius biznio pasekmėje streiko. 
Užmiestyje biznis nupuolęs 25 
nuošimčiais.

Unija taipgi kaltina firmą 
priimant telegramas be prane
šimo kostumeriams, . kad tele
gramas siųs laiškais.

žmonės susilaiko 
tojimo užstreikuoto 
iš simpatijos unijai, 
susilaiko ir dėl to, 
kad vistiek ju skubus praneši
mas neis skubiai. O special de
livery laiškais gali pasiųsti ir 
patys, be sutrukdymo telegra
fo raštinėje ir pigiau.

------------------ A ------- ---------

Pratęsia The Worker 
Skaitytojų Vajų

nuo ivar- 
telegrafo 
Taip pat 
jog žino,

Dabartinėse sąlygose esant 
be galo svarbu anglišką dar
bininkų savaitraštį The Wor
ker įteikti juo didesniam skai
čiui žmonių, jo leidėjai dabar 
einantį specialį vajų pratęsia 
iki vasario 2-ros.

Lietuvių Komunistu Kliubas 
ragina visus brooklyniečius 
laikraštį užsirašyti ir užsira
šyti per kliubą, Matykite kliu
bo valdybą ar jums žinomus 
narius. J

The Worker sekmadieninė 
prenumerata metams tik $2.- 

pusei metų $1.50.
L.K.N.

50,

Karštis Šaltyje
. Iškilęs 5 aukštų bildinge 

gaisras, 639 E. 17thSt., New 
Yorke, ,pereitą sekmadienį su
darė gaisragesiams dvigubą 
pavojų. Iš vienos pusės pavo
jus nuo ugnies, iš kitos — nuo 
šalčio ir ledo. Arti zero ore 
(5 laipsniai) liejamas vanduo 
tuojau pavirto ledu.

Gaisragesybos komisionie- 
rius Quayle -įsakė gerai ištirti 
gaisro priežastį. Namas buvęs 
pasmerktas nugriauti užleidi- 
mui vietos’ Stuyvesant namų 
projektui. Tik prieš porą sa
vaičių ten sudegė kitas toks 
pasmerktas nugriauti namas.

Komunistai Išmetė 
Charles Keith

Komunistų Partija New Yor
ko valstijoj skelbia, kad iš
mestas iš partijos Charles 
Keith, buvęs Jūrininkų Kuo
pos narys, buvęs Ispanijos ka
re. Kaltina, kad jis jau Ispa
nijos laikais neprisilaikęs 
drausmės, tudmi išstatant 
draugų gyvastis pavojun. Jam 
davę progą pasitaisyti, bet jis 
tik pakartojęs tas pačias blo
gybes jūrininkuose.

CHARLES
UP-TO-D.ATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyok !r Maujer St«. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

£<•

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
visu Šių laiškų praleista šeimyniškų pasisveikinimų, atsi
sveikinimų pakartojimai ir kiti panašūs, tik šeimos, 
. tarpusavinius reikalus liečia dalykėliai.)

Tarybų Lietuvoje Kunigai Tu
ri Ne Tik Laisvę, Bet ir 

Tarnus
Nellie Ventienė (Juškaitė) 

gavo laišką nuo Kazio Juškos, 
Vyžuonių p., Utenos apskr. 
Išsiųstas rugpj. 26-tą. Rašo:
Mylima duktė mūsų,

Sveikiname tave ir linkim 
viso gero dėl jumis. Dėkavoja- 
me užu laiškus, paėmėm bent 
du sykiu.

Mes kol kas esam da svei
ki. Karą jau praleidom, gal 
gyvenimas jau įeis į norma
lias vėžes. Mes dabar gyve
nam dideliuose namuose, špi
tolėje. Mama su vaikais špi- 
tolninke, 6 aš pritarnauju kle
bonijai kaipo bernu šiemet.

Per karą biskį nusinešiojo 
drapanos, o labiausia autuvas, 
bet kad ir siųstumei ką, tai 
gerai ištyrus, kad tikrai ateis. 
Bet geriausia dar palaukit, kol 
susitvarkys geriau susisiekimas 
su Europa po visom taikos su
tartim ...

Daug iš mūsų vyrų tarnau
ja kariuomenėj. Jaunų vyrų 
visai maža bažnyčion sueina, 
tik maži ir seni, o kita, tik 
moterys. Naujienų būtų daug, 
ale dabar reikia pasitenkinti 
mažom smulkmenom.

Kad sueitumėm, daug ko 
būtų — ir ašarų ir juoko, o 
laiške negalime viso išreikšti 
—jag vėliau, kai neliks karo 
pėdsakų.

šiemet labai lietinga vasa
ra, lyja be .pertraukos. šla
pius rugius suvežė. Bulvės 
daugelyje vietų pūsta ir vasa
rojaus neduoda sudaryti. Bus 
duonelė saldi. Daug kas pa
sikeitė Vyžuoniuos. Kiti žmo
nės gyvena, kaip anksčiau.

Sveikina tave visa mūsų šei
ma. Apalionija su Stase iš
siuntė nuo savęs laiškus tau, 
taipgi ir Onytė Volotkaitė. 
Pasveikinimas nuo Buitvidų, 
Volotkų, Dubrovų. Pasveikink 
Kaulinius. Sudiev. .
Astuoni Vaikai, Visi (Apart 

2) Mokyklose
Antanas Yench, Prienų 

Barbernės savininkas, 174 
Rodney St., gavo laišką nuo 
savo giminaitės Liudos Jan- 
čauskaitės iš Marijampolės 
miesto. Išsiųstas rugsėjo 3-čią. 
Rašo:
Mielas Dėde,

Labai nuoširdžiai dėkoju už 
laišką, kurį dar visai neseniai 
gavau. Ilgai tas laiškas kelia
vo, net tris mėnesius. . . Svei
kinu visus brolius, jumi ir dė
dienę.

Buvusio karo metu Prienų 
miestelis labai nukentėjo.

Mes, visa Juozo šeima, dar 
pakol kas sveiki. Namą nesu
daužė. Bet clabar mes jame 
negyvenam

TRAKTYRIUS
Lietuviškas

Didelis pasirinkimas* 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 

.’a; ' 1 ‘. 1

bai didelė, yra aštuoni vaikai, 
kurių aš, Liuda, vyriausia, tu
riu 18 metų, o jauniausia se
suo 4 metų. Bet po šito karo 
mes visi namuose negyvenam. 
Kiekvienas Užsidirbam sau 
duoną. Nei vieno nėra pas tė
vus, nei tėvų pas vaikus. . . 
Motiejus yra taip pat gyvas, 
su visa savo šeima. Jis gyve
na Rūdupio kaime. Li u d vise 
taip pat yra gyva, vienuolyne.

Aš, vyriausia Juozo duktė, 
dabar jau esu pabaigus ketu
rias gimnazijos klases ir šie
met mokausi 7 ‘ 
Mokytojų Seminarijoje, antra
me kurse, o jeigu būčiau bu
vus gimnazijoj, tai 6 klasėj. 
Už mane jaunesnė sesuo pa
baigė mokykloj 4 skyrius ir 
daugiau nenori mokytis, o dar 
už tą jaunesnė šiemet 3-je 
gimnazijos klasėje, už šią jau
nesnė mokosi mokykloj 4 sky
riuje. Paskiau dar du broliai, 
tai vienas antram, kitas tre
čiam skyriuje. Ir dar yra dvi 
seserys, kurios viena 5 metų, 
kita 4 metų. . .

Jūsų mamutė mirė jau 5 
metai, 1941 rugpj. mėn. 25 d. 
Pakavota Prienų kalinėse. Tė
tukas pastatė gražų 
Mamos mama mirė tik 
tai dabar likom tik 10 
narių. . .

Marijampolės''

kryžių, 
šiemet, 
šeimos

“Y” Nespėja Veteranus 
Aprūpinti Kambariais
New Yorko 92nd St. esan

tis Young Men’s ir YWHA bil- 
dingas kas savaitė esąs atlan
komas mažiausia 300 vetera
nų, norinčių ten gauti kamba
rį. Bet, sako įstaigos vedėjas 
Louis Loeb ,namas yra taip 
perpildytas, jog didžiuma at
sikreipusių kambario negauna. 
Nors duodama pirmenybė ve
teranams, tačiau laukiančių 
kambario skaičius esąs gero
kai virš 200. Nesunku suprasti 
padėtis tų, kurie negauna 
kambario.

Sausio 20-tą buvo šalta, 5 
laipsniai, bet dar ne šalčiau
sia. 20-ta 1901 metais turėjo 
tik 4 laipsnius viYš zero, o šil
čiausia būvius 1890 metais, 57 
laipsniai.,

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

j 9—12 ryte 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Antr

East New Yorke Įvyks 
Mitingas Streikierių 

Paramai
Sausio 22-ros vakarą, antra

dienį, rengiama susiedijos ma
sinis mitingas streikierių para
mai. Mitingui žadama įdomi 
programa — prakalbų ir dra
matiškų vaizdelių. Kalbės ką 
tik iš' Europos sugrįžusi žymio
ji Amerikos komunistė, kalbė
toja ir kolumnistė Elizabeth 
Gurley Flynn. Rengia vietinė 
komunistų grupė.

Ateinančių į mitingą prašo 
atnešti ir kenuoto maisto strei- 
kieriams. Vieta: Premier Pa
lace, 505 Sutter Ave.

891

Snaigėmis dengta lova gali 
būti ir jūsiškė. Medalionus 
lengva išmokti atmintinai 
mėgsti ir siūlų ne daugiausia 
reikalauja. Patarimai anglų 
kalboje.

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

r
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Undertaker & Embalmer




