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KRISLAI
“Tremtiniai.”
Teisingai Pastebėta.
Nuo Žodžių Prie Darbų.
$500 “Lietuvai.”

Rašo R. MIZARA

Naujienoms praneša iš Vo
kietijos, kad Dotmolde lietu
viški pabėgėliai organizuoja 
“Lietuvių Tremtinių Bendruo
menę.” Vadinasi, nauja orga
nizacija atsiranda.

Bet argi ne keista, kad pa
bėgėliai vadinasi “tremti
niais”? Kas gi juos trėmė? 
Argi ne jie patys savanoriškai 
pabėgo į Vokietiją išvien su 
hitlerininkų armijomis?

Tie, kurie buvo ištremti, grį
žo į Tarybų Lietuvą. O tie, ku
rie pabėgo, nemano grįžti, nes 

jie nu-jie žino, kodėl bėgo — 
sikaltę lietuvių tautai.

Juozas Tysliava teisingai 
daro pastabą dėl FLIS’o lie
tuviškos kalbos: “Tai baisus

kalbos ‘flitinimas,’”
rašo jis.

Mums
FLIS’as negali gauti žmogaus, 
mokančio bent kiek tiek žmo
niškiau padaryti vertimus.

nesuprantama, kodėl

“Vilnis” rašo:
“Labai daug progresyvių 

piktinasi lietuvių fašistuojan- 
čių laikraščių melais ir fašis
tinių elementų darbais. Vien 
piktinimasis tačiaus nieko ne
padės. Reikia darbo. Reikia 
skleisti pažangi spauda, veik
ti įvairiose organizacijose ir 
kalbinti naujus narius į pažan
gias organizacijas. Tai 
efektyviausia kova prieš 
šizmą.”

Teisingai pasakyta!

bus
fa-

Tai 
nie-

būti

Kur bus Jungtinių Tautų 
Organizacijos buveinė? 
klausimas, į kurį dar vis 
kas tikrai negali atsakyti.

Man rodosi, ji turėtų
arti New Yorko. jeigu ne pa
čiame New Yorke.

Tiesa, kai kurie politikieriai 
bijosi New Yorko, nėš čia per
daug esą “raudonumo.”

Bet turime atsiminti, jog pa
saulini yra lemta “raudonėti” 
ir todėl būtų daug geriau, jei 
Jungtiniu Tautų Organizacijos 
vadai atvirai tą faktą pripa
žintų. y

Karpiaus organas rašo:
“Stalinas trukdo Amerikai 

pašto susisiekimą su Vokieti
ja.”

Tai vis nesąmonė, kurią te
gali rašyti tik smetonininkų 
organas.

Ta pati “Dirva,” beje, pra
neša, kad tūlas Demikis paau
kojo “Amerikos Lietuvių mi
sijai” $500!

Esą, “Demikis savo prisiriši
mu į Lietuvą gali būti pavyz
džiu mums visiems.”

Kodėl nebūti atviriems ir 
nepasakyti, kad Demikis au
kojo ne Lietuvai, bet smetoni- 
ninkams?

V. Andrulis rašo Vilnyj:
“Prof. Harold Laski, anglas 

darbietis, prisipažįsta, kad 
Afrikos kolonijų žmonės val
domi nepateisinamai. Su jais 
elgiamasi neapginamai. Dr. 
Laski dėl to norėtų, kad viena 
ar kelios Afrikos kolonijęs bū
tų pavesta Sovietų globai.

“Bevin&s ir Attlee to nepa- 
rems. Jie bijo, kad ‘įsileidi
mas SSSR Afrikon’ gali nu
kirsti ‘kelią Britanijai į Ry
tus,’ būtent, kliudyti britų im
perializmui pelnytis Indijoj.”

Perono Šaika Siaučia 
Argentinoje

Buenos Aires. — Fašisti
niai diktatoriaus Perono 
rėmėjai* į Argentinos prezi
dentus suardė demokratinį 
susirinkimą Anatuya mies
te, sudegino kalbėtojų pas- 
tolą ir Argentinos' vėliavą 
ir siautė gatvėmis, daužy
dami žydų krautuves.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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PREZIDENTAS RAGINA PAKELT ALGAS, NUMUST KAINAS
Karališkieji Graikų 
Fašistai Žudo Demo

kratinius Įkaitus

su valdžios jė- 
karališkus fa-

elementai skel-

Athenai, Graikija.—Grai
kų premjero Sophoulio ka
riuomenė ir policija kertasi 
su sukilusi ais karaliaus 
grąžinimo reikalautojais ir 
fašistais Kalamatoj, pieti
nės Graikijos uostamiesty
je. EAM, Tautos Laisvini
mo Fronto, partizanai ko
voja išvien 
gomis prieš 
šistus.

Dešinieji
bia, kad dabartinė valdžia 
nepajėgia tvarkos palaikyti, 
todėl, girdi, reikią prievar
ta per sukilimą ‘ sugrąžint 
karalių Jurgį Antrąjį į sos
tą. * '

Karališkieji fašistai kal
nų kaime, netoli Kalamatos, 
nužudė 14 demokratinių im- 
tinių-įkaitų. Jie atmetė val
džios šaukimą pasiduoti. 
Bijoma, kad jie gali nužu
dyt ir likusius 136 įkaitus.

Du Amerikos Laivai
Įgabeno Frankui Daug

Ginklų ir Amunicijos
Amerikinis radijo ko

mentatorius Walter Win
chell sekmadienį paskelbė 
žinią, kad du Amerikos lai
vai iš Italijos atgabeno Is
panijos diktatoriui Frankui 
tiek ginklų ir amunicijos, 
kiek tik Į juos sutilpo. Win
chell reikalavo, kad Ameri- 
kos valstybės departmentas 
ištirtų tokį Ispanijos fašis
tų ginklavimą.

New Yorko dienraštis 
PM pirmadienį pakartojo 
v • v • •šią žinią.

ATTLEE AIŠKINIMAS
London, saus. 22. — An

glijos premjeras Attleė aiš
kino savo seimui, būk an
glų kariuomenė Javos saloj, 
Indonezijoj, girdi, tiktai 
“draugiškai” stengiasi su
vesti į santaiką kovojan
čius Indonezijos patrijotus 
su Holandijos valdovais.

TRUMANAS SIŪLO IŠLEISTI STREIKŲ ŠALDYMO 
ĮSTATYMĄ, PAGERINTI SOCIALĘ APDRAUDA, 
PALAIKYTI TEISINGOS SAMDOS ĮSTAIGA IR TT.

Premjeras Sophoufc 
Užgiria Angly Kiši

mąsi i Graikiją |
Washington.— Prezident. 

Trumanas raštiškame sa
vo pareiškime kongresui 
apie Tautos Būklę sausio 
21 d. ragino tinkamai pa
kelti darbininkams algas. 
Jis sakė, jog to reikalauja 
bendroji šalies gerovė 
zidentas pažymėjo, 
“dauguma pramonių 
gana pelno išteklių 
darbininkams žymius 
priedus.” Trumanas 
už darbus visiems, ir tvir
tino, kad galima 50 nuošim
čių plačiau išvystyti amęri- 
kinę gamybą (produkciją), 
negu kada pirmiaus taikos 
metu, ir nupiginti dirbinių 
kainas.

Prezidento Pašildymai
{Norint išvengti infliaci

jos (kainų išpūtimo, bran
genybės) ir padėti pramo
nei greičiau pereiti į civilių 
reikmenų gamybą, prezi
dentas siūlė šitokius žings
nius:

Pratęsti kainu ir nuomų 
(rendų) kontrolę iki 1|947 
m. birželio 30 d. Uždėti kai
nų “lubas” seniems ir nau
jiems parduodamiems na
mams.

. Pre- 
kad 
turi 

duoti

stojo

HERRIOT TURĮS PRO
GĄ Į FRANCUOS 

PREZIDENTUS
Paryžius, saus. 22.—Kad 

socialistai nepriėmė komu
nistų kandidato į preziden
tus, o komunistai nesutiko 
su siūlytais iki šidl socialis
tais, tai gal jie susitarsią 
dėlei Edouardo Herrioto, 
radikalų socialistų (libera
lų) vado.

Kitas pranešimas, . šiuos 
žodžius berašant, sako, so
cialistas Felix Dourant ap
siėmė kandidatuot į prezi
dentus. ‘

Šį trečiadienį steigiama-' 
sis seimas balsuoja, kas bus 
laikinasis Francijos prezi
dentas.

Valdžios lėšomis ir to- 
liaus paremti ‘ maisto ga
mintojus; bet jei maisto 
produktai ątpigs žemiau 
dabartinio lygmalo, tai su
stabdyti tokią paramą.

Sykiu prezidentas davė 
šiuos pasiūlymus:

Pratęsti verstino kariuo
menėn ėmimo įstatymą po 
gegužės 16 d., jeigu tuo tar
pu nebus gauta gana sava
norių į ginkluotas Jungti
nių Valstijų jėgas.

Prezidentas iš naujo ra
gino Išleisti įstatymą, pagal 
kurį jis galėtų skirti komi
sijas faktams tyrinėti kas 
liečia gręsiančius streikus 
ir šaldyti tokius streikus 
per 30 dienų, kol komisija 
jieškos faktų ir duos savo 
raportus bei patarimus.

Trumanas pakartojo sa
vo siūlymą nustatyti ne ma
žiau kaip 65 centus valan
dai būtinai mokėtinos dar
bininkui algos ir per dvejus 
metus pakelti būtinąją algą

iki 75 centų valandai.
Socialė apdrauda turi bū

ti -įskaitoma veteranams už 
jų ištarnautą laiką ginkluo
tose jėgose, nors jie tuo 
tarpu nemokėjo į soęialės 
apdraudos fondą, sakė pre
zidentas. Jis patarė pakelti 
nedarbo pensijas vetera
nams iki $25 savaitei.

Prez. Trumanas ragino 
išleisti įstatymą visuomet 
palaikyti teisingos samdos 
įstaigą, kuri žiūrėtų, kad 
samdant darbininkus bei 
tarnautojus, nebūtų daro
ma skirtumo dėl jų tauty
bės, religijos bei odos spal
vos.

Priimti tokį bilių dėlei 
darbų visiems, kokį senatas 
jau užgyrė.

Palaikyti nemokamus fe- 
deralės valdžios biurus dar
bų suradimui bent iki 1947 
m. birželio 30 d.

Duoti finansinės paramos 
įvairioms valstijoms, kad 
jų piliečiai gautų lygią ap-

švietos progą.
Paplatinti ir pagerinti 

socialę apdrauda; iš šalies 
iždo pridėti prie nedarbo 
apdraudos pensijų, moka
mų per paskiras valstijas, 
kol pramonė persitvarkys 
iš karinės gamybos į civilių 
reikmenų dirbimą.

Įsteigti valdinę mokslinių 
tyrinėjimų įstaigą. 
. • Išleisti įstatymą 
žmonių sveikatos ir 
kalio aprūpinimo.

Įvesti verstinu karinį la
vinimą jaunuoliams per vie
nus metus.

Išleisti įstatymą atominęi i pint demokratinį graikų 
jėgai kontroliuoti civiliams j partizanų judėjimą.)

dėlei 
medi-

Athenai, saus. 22.—Grai
kijos ministeris pirminin
kas Sophoulis nukalbėjo' 
prieš Sovietų reikalavimą, 
kad Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba ištirtų Angli
jos kariuomenės kišimąsi į 
vidujinius Graikijos reika- ■ 
lūs. Sophoulis sakė, jog an
glų kariuomenė ten laiko- f 
ma, girdi, “su pilnu Graiki
jos valdžios sutikimu.”

(Anglijos k a r i u o m enė 
Graikijoje pirmiau padėjo 
karaliaus grąžinitno šali
ninkams ir fašistiniams vo
kiečių bendradarbiams slo-

FRANCIJOS KOMUNISTAI 
SIŪLĖ M. THOREZĄ 

Į PEZIDENTUS

reikalams Amerikoję.
Jungtinės Valstijos ir to- 

liaus nuoširdžiai bendra
darbiaus su Jungtinėmis 
Tautomis taikai palaikyti, 
sakė prezidentas. Jis išreiš
kė viltį, kad Jungtinių Tau
tų Organfzacija suras būdus 
sulaikyti nuo atominės jė
gos vartojimo karui.

Prezidentas siūlė skirti 
$35,860,000,000 visiems val
džios reikalams per 12 mė
nesių, nuo 1946 m. liepos 1 
iki 1947 m. liepos 1 d.

Washington. — Amerikos- 
valstybės departmentas pa
karto jp, kad amerikinė ka
riuomenė Chinijoj esanti 
tiktai tam, kad nuginkluotų 
japonus ir sugrąžintų juos 
namo.

Amerikos Valdžia Ža
da Perimt Skerdyklas 
Į Kariuomenės Rankas

— Franci jos 
Partija siūlė 

ir liaudiškiems

Paryžius. 
Komunistų 
socialistams 
respublikiečiams - klerika
lams skirti komunistų vadą 
Maurice Thorezą kandidatu 
į prezidentus vieton pasi
traukiančio laikinojo prezi
dento gen. dė Gaulle’o. — 
Thorez dabartinėje valdžio
je yra valstybės ministeris.

Klerikalų partijos vadai 
atmetė Thorezo kandidatū
rą. O antradienį iš ryto 
pranešta, kad ir socialistai 
nesutiko remti Thorezą į 
prezidentus. Socialistai siū
lė savo veikėją .Vincentą 
Auriolą kaip kandidatą į 
prezidentus.

Komunistai, skaitlingiau
sia partija steigiamajame 
seime, kvietė socialistus 
sudaryti koalicinę (bendrą)

šių dviejų partijų valdžią. 
0 kas liečia prezidentą, jie 
linkę susitarti su socialis
tais.

Minima ir radikalų socia
listų (liberalų)’ vadas Ed
ouard Herriot kaip galimas 
kairiųjų kandidatas į pre
zidentus.

Pagal esamąsias taisyk
les, reikia dviejų trečdalių 
arba 380 seimo balsų, kad 
galima būtų išrinkti prezi
dentą. Komunistai ir socia
listai sykiu turi seime šiek 
tiek daugiau kaip 300 savo 
atstovų.

Liaudiškieji respublikie- 
čiai - klerikalai tikisi, kad 
gen. de Gaulle laimėsiąs at
einančiuose v i s u o t inuose 
rinkimuose birželio mėnesį 
ir tapsiąs reguliariu Fran
ci jos prezidentu.

FRANC. SOČIAUSIAI 
PERŠA V. AURIOLĄ 

I PREZIDENTUS
Paryžius, sausio 22 d.— 

Francūzų Socialistų Partija 
atmetė komunistų kandida
tą į prezidentus Maurice 
Thorezą ir pasiūlė ministe- 
rį Vincentą Auriolą, vieną 
iš savo vadų, į prezidentus.

Sakoma, klerikalai - liau
diški respublikiečiai gal su
tiks remti Auriolą. Šiuos 
žodžius berašant, dar nėra 
žinios, ar komunistai pri
tars Auriolui. Komunistai 
siūlė kai kuriuos kitus 
cialistus vietoj Auriolo.

Washington, saus. 22.
Prez. Trumano sekretorius 
pranešė, jog valdžia pla
nuoja netrukus perimt už- 
streikuotas skerdyklas į ka
riuomenės rankas.
- Vyriausybė tėmija plieno 
streiko faktus ir šaukia 
CIO Elektrinių Įrankių 
Darbininkų Unijos atsto
vus ir kompanijas į dery- j 
bas.

so-

Amerika pasigamina 
10 atominių bombų per 
vaitę, sako žinovai.

po 
ša

Sovietų Sąjunga ir Ukraina Reikalauja, kad Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba Ištirtų Anglų Kišimąsi į Graikijos ir Indonezijos Dalykus

150,000 Graikų Reikalavo 
Demokratini Valdžią

Athenai. — 150,000 grai
kų praeitą sekmadienį, de
monstruodami čionaitinia- 
me stadiume, protestavo 
prieš visuotinų rinkimų 
skyrimą kovo 31 d., jeigu 
nebus numalšinti karališ
kieji fašistai ir atsteigta 
tvarka. Demonstrant. sakė, 
galima būtų atsteigti tvar
ką, jeigu į valdžią įeitų ir 
Tautos Laisvinimo Fronto- 
partižanų atstovai.

London. — Sovietų Są
jungos ir Ukrainos Sovietų 
Respublikos delegatai Jung
tinių Tautų susirinkime 
sausio 21 d. įteikė J. Tautų 
Saugumo Tarybai sekamus 
laiškus, siūlančius apsvars
tyti Graikijos ir Indonezi
jos dalykus:
Sovietų Sąjungos Laiškas 
“Gerbiamasai p. Pirmi

ninke !
Sovietų Sąjungos delega

tai, veikdami pagal Sovietų 
valdžios patvarkymus ir pa
gal Jungtinių Tautų čarte- 
rio 35-tą Skyrių, mato rei
kalą Saugumo Taryboje 
apsvarstyti dalykų stovį, 
kuris išsivystė Graikijoje.

Anglų kariuomenės lai
kymą Graikijoje po karo 
negalima dabar pateisinti 
tuom, kad reikią palaikyt 
anglų kariuomenės susisie
kimus sumuštose šalyse.'

Anglijos kariuomenės lai
kymas Graikijoje, be to, 
virsta įrankiu daryti spau
dimui į vidujinę šalies būk
lę, o tai spaudimas, kurį re
akciniai elementai vartoja 
prieš demokratines jėgas 
šalyje.

Tokia padėtis, reiškianti 
svetimos valstybes įsikiši
mą su ginkluotomis jėgomis 
į vidujinius Graikijos rei
kalus, sudarė tam tikrą 
įtempimą, gręsiantį labai 
rimtomis pasakomis Graiki-

jos žmonėms, o taip pat ir 
taikos ir saugumo išlaiky
mui.

Atsižvelgiant į minimas 
aplinkybes, Sovietai prašo 
Saugumo Tarybą apsvars
tyti šį klausimą ir padaryti 
tokius žingsnius, kokie yra 
numatomi Čarteryje, kad 
galima būtų panaikinti da
bartinį ten dalykų stovį.

Su pagarba
ANDRIUS GROMYKO, 

Veikiantysis Sovietų Dele
gacijos Galva.”

Sovietų Ukrainos Laiškas 
. ‘ '‘Gerbiamasai N, Makin 
(Australijos delegatas, Sau
gumo Tarybos pirminin
kas)!

U k r a i n os Socialistinės 
Respublikos delegatai pir
majai Jungtinių Tautų susi
rinkimo sesijai, veikdami 
pagal savo valdžios patvar
kymus ir remdamiesi šios 
organizacijos Čarterio 35-tu 
Skyrium (1), kreipia 
gurno Tarybos dėmesį 
sidariusią Indonezijoj 
dėtį.

Tame krašte, kaip 
ma, jau per kelis mėnesius 
yra daromi kariniai žygiai, 
atkreipti prieš vietinius gy
ventojus, ir tuose žygiuose 
dalyvauja anglų kariuome
nė, lygiąi kaip ir ginkluotos 
priešų-japonų jėgos.

Ukrainos valdžios supra
timu, ši padėtis sudarė tokį

Sau- 
į su

pa-

zmo-

Trusty SąmokslasPrieš Ameriką J
Pittsburgh, Pa. — Gene- 

ralis CIO unijų pirminin
kas Philip Murray per ra
diją pareiškė, kad plieno 
darbininkai nedarys dau
giau jokių nuolaidų ir strei-

dalykų stovį, kuris gręsia 
tarptautinės taikos ir sau
gumo išlaikymui ir kuriam 
yra taikomas Čarterio 34- 
tas Skyrius.
, Ukrainos delegacija pra
šo Saugumo Tarybą pada
ryti reikalingus tyrinėji
mus ir panaudoti priemo
nes, kurias Čarteris numa- kuos, iki fabrikantai pri- 
to, kad galima būtų paša- ims prez. Trumano pasiū- 
linti tokią esamąją ten pa- lymą pridėti darbininkams 
dėtį. ’ po 18] centų algos per va-

Su pagarba landą. Murray šaukė visus 
DIMITRY MANUILSKY, amerikiečius remti streiką. 

Ukrainos Soc. Sovietų Res- Jis smerkė General Mo- 
publikos Vyriausias Delega- tors, Plieno Trustą ir sker- 
tas.” dyklų ir elektros kompani-

—------------- — jas kaip sąmokslinink
ORAS.—Bus kiek šilčiau prieš Ameriką ir jos žm 

ir dalinai apsiniaukę. nių gerovę.
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valdžią sudaryti, ji turi 12 dienraščių, 
70 savaitraščių, daug žurnalų ir masių 
pritarimą.

Jeigu generolui De Gaulle ši gemble- 
rystė nepavyks, o atrodo, kad ji nepa
siseks, tai tada jis, galimas dalykas, or
ganizuos naują reakcinę partiją, nes ma
to, kad Popular Republican Partija 
smunka, netenka žmonėse pritarimo. Ta
da jis, būdamas opozicijoj, naudosis sun
kia Franci jos padėčia ir ves atakas prieš 
komunistų ir socialistų liaudies fronto 
valdžią.

Bet mes manome, kad jeigu komunis
tai ir socialistąi sudarys;, bendrą valdžią, 
tai jie Franci jos padėtį pagerins ir na
mie ir tarptautinėj politikoj.

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

Act of March 3, 1879.

Kodėl De Gaulle Pasitraukė?
Rezignavo laikinasis Francijos prezi

dentas Charles De Gaulle. Kol kas mes 
pilnų davinių neturime, kokiais sumeti
mais jis tą padarė, bet numatoma seka- 

. mi:
De Gaulle pagarsėjo karo laiku kaipo 

patriotas, bet politiniai jis yra reakcinis 
žmogus. Jis dėjo pastangų, kad suorga
nizuoti “vakarų demokratijos bloką,” 
kurio tikslas būtų veikti prieš Sovietų 
Sąjungą, kas* ardytų pasaulyj taiką. Jis 
yra katalikiškas fanatikas ir prisilaiko 
Vatikano popiežiaus politikos, o popie
žius yra griežtas priešas liaudies demo
kratijos, Sovietų Sąjungos ir kenkia 
Jungtinių Tautų vieningumui.

Spalių 21 d., 1945 metais Francijoj 
• įvyko parlamento rinkimai. Komunistų 
Partija gavo daugiausiai balsų ir laimė
jo daugiausiai vietų į parlamentą. Po 
jos seka Socialistų Partija. Generolą^ De 
Gaulle iššaukė krizį, kada jis atsisakė 
komunistams suteikti atsakomingas mi- 
nisterių vietas. Jau tada vos neįvyko 
pakrikimas koalicijos. Vėliau susidarė 
komunistų, socialistų ir republikonų, 
kuriems vadovauja De Gaulle, koalicinė 
valdžia. Bet De Gaulle vis vien atsako- 
mingiausias vietas suteikė reakciniams 
republikonams, kurie mažiausiai balsų 
gavo iš šių trijų partijų,

Namie gen.*De Gaude'dėjo pastangas 
suskaldyti komunistų ir socialistų vieny
bę. Užsienio politikoj jis rėmėsi ant Bri
tanijos ir Jungtinių Valstijų reakcioniš- 
kiausių sluoksnių. Bet jam nepavyko su
skaldyti komunistus ir socialistus Fran
cijoj, gi po Maskvos Konferencijos jis 
mažiau mato progų ir tam anti-sovieti- 
niam blokui—“vakarų demokratijos blo
kui”.

Franci ja jo vadovystėj labai lėtąi 
atsibudavoja. Viešpatauja mėsos, mais^ 
to ir finansinis krizis. Tuo kartu gen. 
De Gaulle siekė dideles sumas pinigų išr 
leisti naujam apsiginklavimui—budavo- 
jimui galingos armijos. Komunistai ir 
socialistai tam pasipriešino, Karo reika
lams pinigai numušta ant 25 nuoš.

Parlamento sudaryta komisija ruošia 
naują Francijos Konstituciją. Generolas 
De Gaulle reikalavo didelės galios prezi
dentui, Komunistai ir socialistai siekia 
aprėžti prezidento galią. Tas jam nepa-

“* ir tarn anti-sovieti- 
arų demokratijos blo-

Draugiškas Sovietų Sąjungos
Įspėjimas

Mūsų skaitytojai gerai pamena, kaip 
per eilę metų pirm Antro Pasaulinio Ka
ro Sovietų Sąjungos atstovai Tautų Ly
goj išdėstydavo besiartinančius krizius 
ir nurodydavo, kas daryti. Bet turčių 
atstovai, pirmoj vietoj Britanijos ir 
Francijos, į tai nekreipė atydos. O pa
galiau rudeni, 1939 metais, jie pasinau
dojo Hitlerio provokatoriškų Suomijos 
karu ir iš Tautų Lygos išmetė Sovietą 
Sąjungą. Tuo jie įkalė paskutinį vinį į 
Tautų Lygos gyvenimą. Dabar jie ir jų 
šalininkai nenori apie tą “garbės žygį” 
nei prisiminti.

Pereitą savaitę Jungtinių Tautų Or- 
ganizacijos # konferencijoj, Londone kal- 

• bėjo Sovietų Sąjungos delegacijos vadas 
Andrei Gromyko. Jis savo kalboj padarė 
draugišką, bet ir stiprų įspėjimą prieš 
naujas imperialistų provokacijas, prieš 
naują Britanijos gemblerystę, kuri grū
moja taikos organizacijai.

Sovietų atstovas atžymėjo sekamus 
faktus: (1) Jau dabar tūli elementai šau
kia, kad Jungtinių Tautų Organizaci
jos čarteris negeras, kad reikia keisti. 
Kaip žinome, reakcija dūksta prieš pen
kių didžiųjų šalių veto balsą, kas tikru
moj, yra išstojimas prieš Sovietų Sąjun
gos tą teisę. (2) Kad Jungtinių Tautų 
Organizacija galės stiprėti tik tada, jei
gu jos nariai nuoširdžiai ir teisingai eis 
savo pareigas. (3) Kad Jungtinių Tautų 
Organizacija tik tada bus stipri, jeigu 
didžiosios valstybės — Sovietų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos, Britanija, Francija 
ir Chinija laikysis vieningai, o mažosios 
jas nuoširdžiai rems.

Tai pamatiniai dėsniai. Tai už šiuos 
punktus nuoširdžiai ir tvirtai stovi So
vietų Sąjunga. Gromyko kalba, davė su
prasti tiems Britanijos kolonijų ponams, 
kurie daro visokius pasiūlymus, kad or
ganizaciją sugriauti, kad Sovietai to ne
pakęs. Jo kalba buvo kartu įspėjimas 
prieš britų politinę gemblerystę Irane ir 
jos skymavimus su Turkijos imperialis
tais ir karo intervenciją Indonezijoj.

Pasvalyje

Tarptautinėj politikoj jam ir nesiseka, 
Sekdamas paskui Ąngljjos reakcinį po
litikierių sparną, jis atvedė prie to, kad 
Francija virto vėl Britanijos pasekėja, 
Tuo kartu britai imperialistai stengiasi 

• įsigalėti Indo-Chinijoj, Madagaskare ir 
eilėj Francijos kolonijų Afrikoj; nesu
tinka perleisti Francijos žinion Ruhr’o ir 
Rhinelando Vokietijos plotus, nes bri- 

I' tai imperialistai nori atgaivinti stiprią 
Vokietiją. Jo politika atvedė Francija 
prie to, kad po Londono užsienio minis- 
terių konferencijos, ji jau nevaidina tos 
rolės, kuri jai buvo taikoma.

Šie ir eilė kitų dalykų atvedė genero
lą De Gaulle prie demonstratyvio rezig- 
navimo. Jo sekretorius G. Palewski su
šuko, kad prezidentas “nerezignuoja,” 
bet “pameta vietą.” De Gaulle pradžioj 
pareiškė, kad jis pasitrauks iš politinio 
veikimo.

L Tenka tam atbejoti. Akyvesni kores
pondentai numato, kad jis taip demons
tratyviai pasitraukdamas nori nugązdin- 
ti socialistus ir suskaldyti jų bloką su 
komunistais. Jeigu jam tas pavyktų, 
veikiausiai jis bandytų vėl grįžti į savo 
vietą ir vien iš reakcinių republįkonų ir 
socialistų sudaryti valdžią. Prie ko tas 
—galime suprasti, nes Francijos Ko- 
.„,._stų Partija galinga, ji gavo dau-

i '.si t balsų, ji turi daugiausiai vietų

Plieno Darbininkų Streikas
Pirmadienį prasidėjo didžiausias Ame

rikos. plieno promonės darbininkų streL 
kas. Jis apima visą šalį, apie 750,000 
darbininkų, apvienytų į CIO uniją.

Plieno darbininkų unija reikalavo pa
kelti algas ant 25 centų į vlandą, Kad 
sulyginus su gyveninio brangumu. Pre
zidentas Trumanas pasiūlė pakelti algas 
po 18į cento į valandą, kad išvengti 
streiko, kuris palies ir kitas gamybos ša
kas. Darbininkų CIO unijos priešakyj su 
prezidentu Philip Murray sutiko prL 
imti prezidento pasiūlymą, bet plieno 
kompanijos atsisakė. Jos sutiko pakelti 
tik 15 centų į valandą. ’ Tik Henry J. 
Kaiser sutiko priimti prezidento pasiū
lymą. *

CIO unijos paskelbė streiką, kad pri
vertus plieno karalius išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Streikas apima yisus 
fabrikus, tik H. J. Kaiser Fontana fab
rikas, su 4,000 darbininkų, Californijoj 
dirba. Kitur darbininkai streikuoja.

Dabar Jungtinėse Valstijose jau strei
kuoja apie 1,750,000 darbininkų ir dar
bininkių! Kovos lauke yra 750,000 plie
no gaminimo darbininkų; 200,000 elek
tros priemonių gaminimo, telegrafo ir 
telefono darbininkų; 300,000 mėsos in
dustrijos darbininkų; 325,000 automobi
lių gaminimo darbininkų ir apie 250,000 

. kitokių įvairių industrijų darbo žmonių. 
Tai yra atsakymas Amerikos darbo 
žmonių į turčių pasikėsinimą nesiskai
tyti su teisingais darbininkų reikalavi
mais.

Mes manome, kad darbininkai kovas 
laimes. To reikalauja jų geresnis gyve
nimas ir geresnė ateitis.

Š. m. rugsėjo mėn. 17 d. 
baltarusių tauta drauge su 
visomis Tarybų Sąjungos 
tautomis atžymėjo ,bal tarų-' 
šių tautos susivienijimo vie* 
noje tarybų valstybėje šeše- 
rių metų' sukaktuves. Šita 
garbingoji Sukaktis minėta 
didžiausios istorinės perga
lės prieš vokiečių ir japonų 
imperialistus dienomis. .Ir 
dabar prieš..’ baltarusių tau
tą, besiremiančią ! didžio
sios rusų tautos 'parama, 
atsiveria visapusiško -eko- 
nomikos ir kultūros sukles
tėjimo kelias, kelias į toli
mesnę taiką ir visišką sau
gumą.

Per savo daugelio .amžių 
istoriją baltarusių! tauta 
patyrė daug kančių ar va.r- 
go, bet ji išsaugojo-' savo 
kultūrą, kalbą, savo tauti
nes ypatybes,

Baltarusių .Įįątita pagimdė 
tokius žymius veikėjus, 
kaip filosoįfą; ir rašytoją 
Kirilą Turovskb Georgijų 
Skoriną, ĮSentioųą Budnyj, 
Vasilijų Tiapihškįj Meletie- 
jų Smotrickį, Steponą Ziza- 
nijų. Semioną Polockį, Ef- 
rosiniją Polockają, Boguše- 
vičių, Maksimą Bogdanovi- 
čių, Dunin - Marcinkevičių, 
Janką Kupalą. Visi jie sa
vo veikla padėjo baltarusių 
tautai išsaugoti jos kultūrą, 
išplėsti ir pakelti ją, padėjo 
tautai užimti tinkamą vie
tą kitų slaviškųjų tautų 
tarpe. s •

Visas baltarusių tautos 
gyvenimas n e atjungiamai 
susietas su rusų tauta. Bal
tarusiai gerbia savo pirma- 
takų tradicijas, šlovę ir sa
vo tautos didybę.

Nuo Nemuno, viršutinio 
Dniepro, vakarų Dauguvos 
iki Bugo ir Pripetės tęsia
si miškingi Baltarusijos 
masyvai, kalvos ir lygumos. 
Baltarusijos respublika už
ima 225,000 kv. km. terito
riją. Šioje teritorijoje for
mavosi su visomis savo tau
tinėmis ypatybėmis laisvę 
mylinti baltarusių tauta. 
Gardinas ir Brasta, Bara
novičiai ir Nesvyžius, Pins
kas ir Polockas, Mozyrius 
ir Gomelis, Minskas ir Lo- 
goiskas, Zaslavlis ir Nau
gardukas, Vitebskas ir Or
ša yra seniausi Baltarusi
jos kultūros centrai.

Baltarusių tauta* dauge
lio amžių kovoje su viso
kiais svetimais grobikais 
gynė savo nepriklausomy
bę, savo kultūrą, savo kalbą 
ir tik Spalio revoliucijos 
pasekmėje, v a d o v a u j ant' 
Lenino - Stalino partijai, 
padedant didžiajai broliškai 
rusų tautai, pasiekė savo 
valstybingumo.

1939 metų rugsėjo mėn. 
didžiausiųjų įvykių reikšmė 
Baltarusijai glūdi tame, 
kad tų įvykiiį pasekmėje 
visa baltarusių tauta suvie
nyta į vieną valstybę.

Suvienytoji Balt arusi ja 
įžengė į laimingąjį gyveni
mą, pilną savo tautinės kul
tūros ir ekonomikos klestė
jimo. Trumpu laiku tarybi
nė valdžia visiškai likvida
vo nedarbą vakarinėse Bal
tarusijos srityse. Daugiau 
kaip 400,000 bedarbių gavo 
darbo. Valstiečiams buvo 
paskirta žeme, kurią jie 
dirbo, o bežemiams ir ma
žažemiams v a 1 s t i e č iams 
duota 4319,000 ha. ariamo
sios žemės, kuri anksčiau 
priklausė dvarininkams ir 
kolonizatoriams.

Baltarusių kūrybingasis 
darbas buvo nutrauktas 
hitlerinės Vokietij os, kuri 

klaątingai užpuolė" Tarybų 
Sąjungą.
\ Bot'baltarusių tauta tikė
jo, kad vokiečiams neilgai 
teks' viešpatauti. ■ Visoje 
Baltarusi j os žemėj e prasi
dėjo galingas partizanų ju
dėjimas.”

. Vakarinių Balt arusi jos 
sričių darbo žmonės, paty
rę gy ven i m o laisvės 
džiaugsmą tarybinėje val
džioje, nuo pirmųjų okupa
cijos dienų, drauge su visa 
^Įtarusių tauta, aktyviai 
kovojo prieš fašistinius gro
bikus^ 3 /
L1944 metų vasarą didvy
riško j i. Raudonoj i;: 'Arini j a 
išvijo vokiečius iš‘ /Tarybų 
Baltarusijos žemių.’

> B fališkoji i < sąj unga . tarp 
Tarybų'Sąjungos ;ir' atgi
musios Lenkijos tautų yra 
pačios isto.rijos -skirta būti 
kertiniu akmeniu /visų lais
vę mylinčių ■; ir lygiateisių 
slavų tautų sąjungoje.

iBaltarusija, kaip suvere
ninė valstybė, rado tarptau
tinį savo amžinų istoriškai 
susidariusių sienų pripaži
nimą. Pasiektoji istorikė 
tarybinės liaudies pergalę 
prieš fašistinę Vokietiją 
visiems laikams padarė ga
la amžinam vakarinės Bal
tarusijos darbo žmonių tau
tiniam ir socialiniam engi
mui.

Bolševikų partijos vado
vaujama baltarusių liaudis 
drauge su suvienytųjų į 
vieną šeimą vakarinės Bal
tarusijos sričių darbo žmo
nėmis pasiekė nemažų lai
mėjimų tolimesniame liau
dies ūkio medžiaginės gero
vės ir kultūros kėlime.

Tarybinė valdžia grąžino 
išvaduotiems vakarų Balta
rusijos valstiečiams žemę, 
kurią jiems buvo atėmę vo
kiečiai okupantai.

Per metus laiko nuo iš
vadavimo iš vokiečių oku
pacijos vakarinėse Balta
rusijos srityse atliktas di
delis pramonės atstatymo 
darbas.

Baltarusių liaudis su en
tuziazmu ėmėsi karo ir vo
kiečių okupacijos sugriau
tojo ūkio atstatymo ir, po 
didžiosios Stalino Konstitu
cijos vėliava, užtikrintai 
žengia į išteklingą ir lai
mingą gyvenimą, suvienytą 
drauge su kitomis TSRS 
tautomis, aplink pergalin
gąją Lenino - Stalino vėlia
vą.

Baltarusių tauta buvo, 
yra ir bus ištikima savo gi
minystei su didžiąja rusų, 
ukrainiečių, o taip pat Pa-

(Tąsa 5-me pusi.)
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“Mes dirbame radijus, bet jūs nerandate jiį nusipirkti,” tie pirm streiko išėję in- 
forrnūpti visuomenę pikietai sako savo iškabose maršųodami New Yorko finansų 
diętriktę. die pikietųoja Westinghouse Co. rastinu, reikalaudami pakelti algM 
per dieną. Unijistai yra nariais United Electrical Radio & Machine Workers* CIO.
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Išgriautos sodybos pake

mai, kur-ne-kur riogsantie- 
ji surūdiję^ sutižę tankai— 
sutižę, kaip ir “didysis rei
chas, ” juos pagaminęs.. Ir 
staiga

Išgriautos sodybos pake- liečiu, kuriuos budeliai iš- 
lėse, sudeginti-mokyklų rū- žudė... O pačiame mieste-

lyje gražiu penkiakampiu 
obelisku kyla į mėlynę, 
šaukdamas keršto, tvirto, 
lyg tarybinio žmogaus va
lia, gelžbetono sukurtas 
paminklas atminimui tų 
penkiolikos laisvos mūsų 
Tėvynės darbuotojų, kurie 
buvo vokiečių okupantų ir 
jų pakalikų išžudyti pirmą
ją karo dieųą ir. aabar ilsis 
čia, išvaduotųjų pasvaliečių 
nepamirštami, n u o la t o s 
naujomis; gėlėmis ir vaini
kais , apdengiami. Liaudies 
Ansamblis gastroliuodamas 
Pasvalyje, aplankė šį bro
lių kapą, padėjo prie pa
minklo gražių gėlių vaini
ką, žuvusiųjų aukų akivaiz
doje pasižadėjo tęsti jų dar
bą, atstatyti sugriautąją ša
lį, sugriautą tų pačių ran
kų, kurios nutraukė ir jų, 
po velėna gulinčių aukų, gy
vybę. ..

, /

Energingo aktyvisto drg. 
Gelerio iniciatyva pasvalie
čiai sudėjo 35,000 rub., tech
nikas Alekna padarė ' pro
jektą, ir štai dabar kiekvie
nam, atsilankiusiam Pasva
lyje keleiviui, aukštas pen
kiakampis obeliskas, ap
suptas penkiolikos antka
pių, kalba apie įvykusią čia 
tragediją, kurios niekuomet 
nepamirš tarybinė liaudis.

Drg. Geleris ne tik šių 
žiauriai nužudytų aukų vie
tą sutvarkė, — jis sutvarkė 
ir Pasvalio kurortą, kur 
pavargę ar susirgę darbo 
žmonės galėtų pailsėti ir 
pasigydyti. Gražioje, šya- 
rioje viloje, puikaus sodo 
apsuptoje, kur nuo medžių 
svyra raudonskruosčiai o- 
buoliai ir lysvėse vilioja į 
save bites margaspalvės gė
lės, — keliasdešimt vyrų ir 
moterų rūpestingai slaugo
mi ir gydomi. Čia pat, so-

staiga — švarus, jaukus 
miestelis su ramiai čiurle
nančia upe ir taip pat ra
miai dirbančiais, naują, tai
kų gyvenimą kuriančiais 
žmonėmis...

Švyti baltais mūrais puiki 
moderniška mokykla, pilna 
linksmų, k r y k š t aujančių 
vaikučių, subėgusių čia į 
pirmąsias pamokas,, besida
linančių vąsarbs įspūdžiais. 
Verda gyvenimas if gimria- 
rijoje, taip pat sutraukusio
je į save didžiulį būrį sau
lėje įdegusių, kaimuose pa
ilsėjusių mokinių.

—Gal manote, kad pas 
mus kino nėra? — klausia 
pasvalietis.-r- Ir koks, dar! 
Galėtų su didesniųjų mies
tų .kinais ... pakpnkuruoti! 
“Raudonoji ž v a i g ždė”,.. 
Filmos geros, dažnai keičia
mos... Bet toje salėje ne 
vien tiktai kinas: čia ir sa
viveiklos rateliai pasirodo, 
ir paskaitos rengiamos, ir 
iš centro artistų atvažiuo
ja... Neseniai Liaudies 
Ansamblis du koncertus da
vė...

—O t man patiko tos jų 
ilgos triūbos! — žibančiom 
akutėm įsiterpia pirmo sky
riaus mokinys Kaziukas, 
bėginėjąs ilgu mokyklos ko
ridorium. — O kai keturi 
vyrai šoko “Oželį”, tai taip 
jiems plojau, kad net ran
kos sutino! Barankos nebe
galėjau nulaikyti!

Jis nubėga su savo švie^ 
žia, balta- baranka pas 
draugus, O baranka tikrai 
graži ir viliojanti. Taip pat 
masinančiai atrodo ir ką 
tik iškepta, dar šilta’ duo
na, riekėmis suraikyta ir | de, sieros vonios, taip rei- 
s vies tu aptepta, gimnazijos 1 ’* 
valgykloje mokinių laukian
ti. Pasvaliečiai savo miltais, 
savo duona, savo kruopo
mis, jų malūne pagaminto
mis, gali pasigirti. Tie mil
tai baltutėlaičiai,- lyg ką tik 
iškritęs sniegas, dar tebe- 
dvelkia, atrodo, žaliųjų lau
kų kvapu. Juos atvežė auk
sinių grūdų krūvdmis, rau
donosios valstiečių gurguo
lės, išsipuošusios vėliavo
mis, gėlėmis, skambančios 
linksmom laisvės dainom.

kalingos peršalusioms, reu
matizmo varginamoms ko
joms... Ir tos kojos, išlipu
sios iš sieros vonių, sma
giau ir judriau bėga į tvar
kingą, švarų kurorto valgo
mąjį, kur, balta priejuoste 
pasipuošusi, jų jau laukia 
sanatorijos šeimininkė drg. 

. Bitinienė.
Plaukia virtinėmis rau

donosios gurguolės į Pas
valio paruošų punktą, vež- 

i damos valstybei grūdus, 
i bėginėja linksmi vaikučiai 
| ilgais moderniškos mokyk
los koridoriais, ČiurlenaVokiečiai okupantai iš

draskė, išvaikė, išnaikino 
ramųjį 
kampelį, daug gyventojų iš
vežė į savo kruvinuosius 
konclagerius, iš kurių, retas 
kuris begrįžo,.. Čia pat prie 
Pasvalio, miškelyje, t 
du tūkstančiai tarybinių pi-

Biržų ’ apskrities sma?us “PeI!s Pr‘e mal?no’ 
c * (Ynminonnin 0571^*71110 cminnrngaminančio šviežius, sniego 

baltumo miltus. Pasvalys, 
kaip ir visa mūsų šalis, ky
la iš griuvėsių į naują, švie

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

Kas hors is mums mielų žmonių ati< 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tači 
ateities laisvė ir taika priklausys tik 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žnr 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Filipinietčs Partizanes 
Išaugo į Vadoves

Iš Philadelphijos ir Charleston, S. C., šios dvi mote
rys, kartu su kitais darbininkais, atvyko pikietuoti 
American Tobacco Co. raštinę, New Yorke. Tabako 
darbininkai, Food, Tobacco & Agricultural Workers 
(CIO) streikuoja, reikalaudami uždaros šapos sąlygų 
ir ne mažiau 65c per valandą mokesties. Jie prašo ki
tų industrijų darbininkus nepirkti Lucky Strikes ciga- 
retų, kol jie streikuoja.

BROOKLYNO ŽINIOS

Kur yra kova už laisvę, 
ten rasi ir moteris, nors 
pirm to jos politikoje ir ne
būtų figūravusios. Lygiai 
taip atsitiko ir Filipinuose, 
kur partizaninė kova išsi
laisvinimo nuo F 
imperializmo buvo pasieku
si aukšto laipsnio pirm per
galės Japonijoj. Ta kova tę
siama ir toliau už pilną lai
svę ir savivaldą nuo savųjų 
ir svetimų išnaudotojų.

Robert Reed, angliškame 
darbininkų dienraštyje The 
Worker aprašydamas Fili
pinų partizanų judėjimą, 
vadinamą Hukbalahap (su
trumpintai Huk), štai ką 
sako apie moteris:

Moterys Vadovės.
Filipinų partizanų vado 

Casto Alijandrino žmona 
buvo visiems žinoma po var
du “Scarlet’’ (raudonukė). 
Vienas išsitarimas, jog esu 
Scarletės draugu, mane ga
lėjo Pampangoj nuvesti to
liau, negu koks militariškas 
pasasj pasirašytas aukš
čiausių autoritetų. Tipiška 
didžiam skaičiui Filipinų 
moterų, ėmusių ginklą Huk 
eilėse, jinai buvo visiškai 
nebaili ir stebuklas ištver
mingumo.

Tūlos moterys tapo Huk 
skvadronų komandieriais ir 
vedė savo skvadronųs į mū
šius prieš japonus. Kai ku
rios buvo užmuštos fronti- 
nėse atakose, mojuodamos 
bolo ir šaukdamos koman
dą. Viena tokių komandie- gyvenime moterys, žinoma, 
rių visuomet būdavo pasi- nepadarė klaidos norėdama 
gražinus lūpas ir nagus 
teptukais einant mūšin. Ji
nai tikrindavo, kad teisė ir 
proga pasigražinti buvo 
vienu iš tų dalykų, už ku
ri us jinai kovojo.

Susitikau jauną-merginą, 
kuri buvo įstojus į Huk vos 
būdama 13 metų amžiaus. 
Dėl jos jaunų metų pasiųs
ta darbui užfrontėje, jinai 
norėjo eitį su kovotojais.

Kartą jos skvadronas buvo 
priverstas trauktis atgal 
Zambales provincijoj, ap- 
gyventoj nedraugingais fi- 
lipinams, kartais žiauriais 
negritais, labiau atsiliku- 

Japonijosl siais Luzon salos gyvento
jais. Buvo pavojus tapti už- 
atakuotiems iš fronto ir iš 
užnugario. Jaunuolė, savo 
inięiatyva, pati viena nuėjo 
į negritiį kaimus ir dėka 
nepaprastam sugabumui 
įgijo jų draugingumą.

Mergiščia buvo taip įti
kinanti, kad daugelis tų ne- 
gritų prisidėjo prie Huk. 
Jie nudėjo daug japonų nu- 
risdami iš aukštumų ant 
jų akmenis ir užatakuoda- 
mi juos su saidokais ir dur
klais. Po to, mergaitė tapo 
Huk organizatore. Kada aš 
ją sutikau, jinai jau buvo 
vadovė studentų judėjimo 
vienoje iš naujai atidarytų 
mokyklų.

Viena 15-kos metų mer
gaitė, basa, susidomėjusios 
išvaizdos, atėjo prašyti ma
nęs, kad aš jai papasako
čiau viską, ką žinau apie 
materializmą.

Mergaitė dar ne visai 
mokėjo komplikuotą termi
ną ištarti, bet jinai jau bu
vo ,girdėjusi, jog tas moks
las pagelbsti išsilaisvinti 
norintiems žmonėms. Ji bu
vo pasiryžus pasisemtį pil
ną saiką iš to žinybos šalti
nio. Jinai, kaip kad ir visos, 
norinčios ko nors pasiekti

daug sužinoti, daug ko iš
mokti. Apie tokias mergi- 
nas-moteris mes dar daug 
ko išgirsime ateityje.

Vieniem Rūpi Užsidirbti 
Duoną, Kitiems, Kaip 

Praleisti Pinigus

Rožių su alyvomis bukietas 
ant baltinių bile kada sudaro 
kambariuose jaukią pavasari* 
nę atmosferą. Formoje 756 
randasi 12 skirtingo dydžio 
motyvų, nuo pusantro iki 8

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

International Harvester, Chi- 
cagoje, darbininkams rengian
tis streikuoti už žmoniško pra
gyvenimo algas, firmos virši
ninkai sėdi ant aukso kalnų ir 
galvoja - nesugalvoja, kaip 
daugiau išleisti susikrautų pel
nų. •

Kaip nurodo Carl Hirsh, 
darbininkų laikraščio ’ The 
Worker korespondentas, firma 
1939-1940 metų . laikotarpiu 
pasidariusi pelno 20 milionų. 
O karo laiku, 1940-1944 me
tais. pelniusi 300 milionų.

Tie kturto turėdami, aišku, 
tie ponai, lietuviškai tariant, 
“durnavoja” su pinigais.

Pavyzdin, viena iš tos šei
mos poniu, Elizabeth Rocke
feller McCormick buvo ‘pasi
stačiusi palocių, Villa Turi- 
cum prie Lake Forest, Ill., už 
$2,500,000, viduje taipgi pri
pildytą brangumynais.

Pulk; Robert R. McCormick, 
leidėjas Chicago Tribune^, va- 
žinėia šarvuotoje mašinoje ir 
vra isitaises lėktuvine jachtą, 
galinčią taip pat nusileisti ant 
jūrų.
' Harlod Fowler McCormick 
vra išmėtės daug milionų iš- 
laidžioms savo pačioms. Iš tų 
viena, bandžiusioji dainuoti 
operose. Ganna Walska, be 
kitko, turėinsi vien emeraldų 
»i* $1.200.000.

Cyrus McCormick turėjęs 
sau miliono dolerių daržą-so- 
dą. Bet tos šeimos ir giminių 
dominuojama firma “neišgali”

Moterų Kliubas Pradėjo 1946 
Metus Pavyzdingai

Pirmas Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimas šiais me
tais, įvykęs 17 d. sausio, buvo 
labai gražus, draugiškas ir pa
vyzdingas. Narių atsilankė ne
paprastai daug, apie 50, o tai 
bus veik pusė, nes kliubas šiuo 
tarpu priskaito 117 narių. Tu
riu viltį, kad per visus metus 
mes išlaikysime tą puikų re
kordą lankymosi į susirinki
mus ir, žinoma, gausime dar 
daug daugiau naujų narių į 
kliubą.

Nauja mūsų kliubo pirmi
ninkė d. Wilson atidarė susi
rinkimą, — vakaro vedėja bu
vo d. Suzana Kazokytė. Ir taip 
viena po kitai naujos valdybos 
narės užėmė savo vietas ir 
pradėjo organizacines parei
gas.

Buvo svarstomi (apart kitų) 
du svarbiausi klausimai — tai 
ateinantis X-Ray paveikslų 
traukimas, kuris įvyksta jau 
už dienos kitos, būtent, 23 d. 
sausio, Piliečių Kliube ir pri
sirengimas prie apvaikščioji- 
mo Tarptautinės Moterų Die
nos, kovo ,8-tos. Apie pirmąjį 
raportavo d. Petrikienė, kad 
kas liečia X-Ray plaučių eg- 
zaminacijos, viskas jau yra 
prirengta, mašina bus atvežta 
į Piliečių Kliubą tarpe 4 ir 7- 
tos valandos vakare, ir davė 
instrukcijas, kaip apsirengti ir 
t.t., kad paveikslai išeitu pa
sekmingai. ,Tad dar syki ragi
name visus, kaip moteris, taip 
vyrus, pasinaudoti ta puikia 
nroga. užsimokant tik $1, su- 
čekiuoti savo sveikatos stovį.

Nutarta gerai .prisirengti 
prie iškilmingos Tarptautinės 
Moterų Dienos paminėjimo. 
Draugės išsireiškė pageidavi
mą, kad būtu užkviesta kal
bėti d. Sukackienė iš Worces
ter, Mass. Mūsų viltis yra, kad 
d. Sukackienė duos teigiamą 
atsakymą’ į mūsų užkvietimą. 
Taipgi nutarta turėti puikią 
muzikalę programą, pamargi- 
nimų ir skanių užkandžių. 
Komisija išrinkta iš šių drau
gių : Wilsoniene, Stupurienė, 
Bagdonienė ir Kasmočienė.

mokėti darbininkams pragy
venimo algų, jie priversti eiti 
streikan. Streikas prasidėjo 
sausio 21-mą.

Drauge S. Kazokytė pagelbės 
sudaryti programą.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą su $5 
ir išrinkta d. Wilson atstovau-- 
ti mūsų kliubą minėtame su
važiavime.

Buvo išduotas raportas iš 
ALDLD 2-ro Apskričio konfe
rencijos, kuri šiais metais bu
vo pasekmingesnė, negu kuo
met nors pirma. Dalyvavo net 
50 delegatų. Išaukauta $100 
įvairiems reikalams. • Buvo 
svarstomi tokie svarbūs klau
simai, kaip dabartinės streikų 
bangos ir kiti klasių kovos rei
kalai įvairiose jos fazėse. 
Taipgi pranešta, kad draugės 
surengė labai puikius karštus 
pietus delegatams, už ką jie 
buvo dėkingi 'ir patenkinti.

Buvo viena nemaloni, liūd
na žinia, tai ta, kad mūsų 
gerbiama mezgėja ir čampijo- 
nė visų mezgėjų (ji numezgė 
apie 600 porų kojinių) d. 
Petlickienė labai sunkiai su
sirgo. Net ir pasveikus jai už
ginta daktaro daugiau mėgsti, 
nes vilnų dulkės kenkia jos 
sveikatai. Kita draugė, d. Čes- 
na dar vis tebeserga. Jos ko
ja buvo sulaužyta ir įdėta į 
“cast.” Mes iš širdies gilumos 
linkime mūs brangiom drau
gėm greitai susveikti. '

Po susirinkimui buvo narėm 
iškeltas “baliukas” su arbata, 
pyragu ir vaisiais. Kas 
buvo “fundatorium” to visko, 
neteko sužinoti. (Sakoma, ke
lios draugės susitarusios tai 
padarė.) Bet tiek jūsų kores
pondentė žino, kad draugės 
jautėsi smagiai ir skirstėsi į 
namus su pasiryžimu ir nauja 
energija tęsti taip gražiai pra
dėtą darbą per visus 1946 me
tus.

Korespondentė,
B. E. Senkevičienė.

Mrs. W. J. Dabney, 32 m., 
Tallahassee, Fla., trumpesniu 
keturių metų laikotarpiu susi
laukė keturių setų dvynukų. 
Pirm dvynukų jinai turą jo du 
sūnelius po vieną.

i'Brooklyno ir ’Queens jau
nuolių 'plaukiotojų lenktynės 
bus pravestos miesa^ruose prū- 
dubse tarp vasario 6 ir kovo 
15-tds.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20-tos Kuopos Moterų 

Skyriaus Susirinkimo
LLD 20-tos Kuopos Moterų 

Skyriaus metinis susirinkimas 
įvyko sausio, 6-tą dieną. Jame 
narių dalyvavo, kaip ir pa
prastai; žinoma, turėjo daly
vauti daugiau.

Moterų Skyriaus komiteto 
metiniai raportai išklausyti ir 
priimti. Mūsų Moterų Skyriaus 
pirmininkė, drg. A. Maldai
kienė, savo raporte pažymėjo, 
kad dalyvavo susirinkimuose, 
per visus metus atlankė ser
gančias drauges ir dirbo ne tik 
Moterų Skyriaus parengimuo
se, bet ir visuose kitų darbi
ninkiškų organizacijų parengi
muose. Sekretorė, drg. O. Gir- 
nienė, išdavė raštišką raportą 
iš visų mėtų nuveiktų darbų. 
Reportą nutarė pasiųsti į spau
dą.

Laisvės agentė, drg. M. 
Kazlauskienė, pranešė, kad 
vajus ėjo gana lėtai ir per Mo
terų Skyrių, apart atnaujintų 
skaitytoju, gauta tiktai du 
nauji skaitvtojai. Bet tas ra
portas su šiuomi vajuje dar 
nėra užbaigtas. Pilnai sutvar
kytą raportą mes girdėsime 
sekančiame Moterų Skyriaus 
susirinkime.

Prie ’ šio raporto tenka pa
žymėti ir tas, kad Moterų 
Skyrius seka visus svarbiuo
sius darbininkiškus įvykius ir 
Visur ir viuomet prisideda su 
finansine auka iš Moterų Skv- 
rtnus iždo pa»*al savo išgalę. 
Tad. Moterų Skyrius pagoi- 
dauia bei prašo visu Laisvės 
skaitytojų, kurie įvertina dar
bininkiška judėjimą, kad atsi
naujintumėte savo prenumera
tas per Moterų Skyriaus' agen
tę. nes agentė atiduoda iš 
Laisvės gauta nuošimtį, išsky
rus pasiuntimo lėšas, į Mote
rų Skyriaus iždą. Tas pagelbs
ti padidinti Moterų • Skyriaus 
iždą finansiniai, iš kurio ir vėl 
galime aukoti kitiems svar
biems reikalams. Laisvės agen
tė iš Moterų -Skyriaus yra vi
siems gerai žinoma drg. M. 
Kazlauskienė, 346 Clinton St.

Iš Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto vietinio skyriaus 
veiklos drg. J. Navalinskienė 
pranešė, kad jau šiais metais 
turi aukų $50. Jos raportas 
priimtas. Ir nutarta palaikyti 
atstoves minėtame komitete. 
Už atstoves likosi išrinktos dd. 
A. Žemaitienė ir A. Maldaikie- 
nė.

Nutarta pasiųsti užuojautos" 
laiškutį drg. J. Gasiūnui dėl 
jo žmonos mirties^

Nutarta pasveikinti dienraš
čio Laisvės suvažiavimą su $5 
auka iš Moterų Skyriaus iždo.

Mūąų pirmininkė drg. A. 
Maldaikienė perstatė vieną 
naują narę, drg. B. Kastra- 
vickienę. kuri likosi priimta. 
Ir nutarta, kad visos Moterų 
Skyriaus narės, priklausančios 
bendroje LLD 20-toje kuopoje, 
ar ne, mokėtų po 25c, kaipo 
metinę mokestį.

Moterų Skyriaus komitetas 
1946 metams: Pirmininkė A. 
Maldaikienė, sekretorė ir ko
respondentė O. Gimienė ir iž
dininkė O. Mikolojunienė.

Korespondentė O. G.

Moterų Skyriaus Raportas už 
1945 Metus

Susirinkimų laikyta 11. Su
rengta du pasilinksminimo va
karai: gegužės 5-tą dieną, ku
ris pelno davė $85.45, ir spa
lių 28-tą, pelno davė $13.73. 
Viso $99.18. Surengta vienos 
prakalbos. Kalbėjo dr. J. J. 
Kaškiaučius. Jo prakalbose 
buvo renkamos aukos paden
gimui lėšų it Lietuvos žmonių 
pagalbai. Aukų surinkta $81.

(Tąsa 5-me pusi.)

Japonijos Moterys Tikisi
Lygių Teisių f

Iš Washingtono ateinanti 
pranešimai sako, kad atei
nančiuose Japonijos visuo
tinuose balsavimuose, tiki
masi, kad moterys gaus bal
savimo teises. Be to, mano
ma, kad jos net galės būti 
išrinktos į svarbias vald- 
vietes. Sakoma, kad tas 
pranešimas buvo transliuo
tas iš Tokijo ir užregis
truotas FBIS stoties.

Jei Japonijos moterys 
gautų teisę balsuoti, tai bū
tų pirmą kartą toks įvykis 
Japonijos istorijoje.

Moterų balsavimas ir iš
rinkimas jų į atsakomin-. 
gas šalies valdymo vietas 
gali labai daug prisidėti 
prie šalies išbudavojimo 
ant demokratiškų pamatų.

Visos Japonijos politinės 
partijos ima su tuo sutikti, 
Progresyvių partija jau net 
kviečia moteris stoti į ją ir 
numato, kurios turėtų būti 
nominuotos x į • tam tikras 
vietas rudens rinkimuose. 
Ji kviečia Madame Yayoi 
Yoshioko, kad ji užimtų 
vyriausios sekretorės vietą 
moterų skyriuje.

Ryozo Makino, Liberalų 
Partijos atstovas, irgi’ šūk
telėjo. kad turime statyti į 
kandidatus moteris, nes iš 
ių esą gana gabių, be to, jos 
turi daug įvairių grupių, 
ir, girdi, turint jas *savo 
tarpe bus galima gauti 
daug balsų.

Socialistų Partijos at
stovas Rikizo Hirani sako

ŠEIMININKĖMS
Pyragas Be Miltų

5 kiaušiniai *
3 šaukštai cocoa 
Puodukas cukraus.
Atskirk kiaušinio baltymą, 

išplak iki sustingimo, kad sto
vėtų, kur padėtas, sudėk co
coa ir išmaišyk. Cukrų sudėk 
su tryniais. Plak 12 minutų 
su rankiniu plaktuvu (su elek- 
trikiniu 5 minutes), sumaišyk 
į daiktą. Supilk į blėtą 11X15 
colių platumo, ištiestą patau- 
kuota vaškine (vax) popiera. 
Kepk per 25 minutes 350 
Karštyje.

Išėmus iš pečiaus padėk blė
tą įsuptą į šlapią audeklą, kad 
geriau atšoktų. Nelauk per il
gai, ba tada popiera sunkiai 
lupasi.

Nulupus popierą, išplak 1 
puoduką tirštos Smetonos, įdėk 
du šaukštus cukraus, biskį ci
namono arba “rose water” 
(jeigu mėgsti ta kvapą ir sko
ni). Ištepk ant pyrago, suro- 
liuok. Galima pjaustyti ir val- 
e-yti,'labai skanus? Galima pa
dabinti, aptept čokoladu, pa
daryti markes, kaip medžio 
žievės, uždėt kokių žaliu la
pu, prismaigyt raudonu vyš
nių, atrodys, kaip medžio ša
ka. O. Šilkienė.

Vaikai su Armija
Kartais yra laimė turėti san

tykiu su armija. Ana dieną, 
laivu Queen Mary, iš Euronos 
į New Yorka, pribuvo anglikė 
amerikiečio žmona Mrs. Glass 
su trim 7 mėnesiu sūneliais— 
trijukais. Laivu grįžo Ameri
kon ir 8,800 kariškių. Kariai 
vaikams net $3,000 sudėjo. 
Viskame jiems ir jaunai moti
nai patarnavo — viskame, 
apart plovimo palukių. “Nie
kas tam nepasisiūlė,” sako mo
tina. O tų apsaugos rūbelių 
jiems reikią po 36 ka? 4 y
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sekamai:
“Žiūrint į būsinčius b 

šuo tojus, ypač į pažangi 
sias moteris ir į tas, kur: 
dirba ant ūkių, mes gali) 
daug iš jų tikėtis. Ypat: 
gai mes galime tikėtis 
darbininkių moterų pai 
mos balsavimuose, nes ; 
žino, kad mes stojame už 
reikalus ir geresnes gyVei 
mo sąlygas.”

Kada žiūri į tų partijlf | 
pareiškimus, tai juose na 
sakoma, kad dėl to reikli 
moterims duoti teisę ball 
suoti, kad jos yra lygiatei 
šiai asmenys mūsų gyvenu 
me, bet dėl to, kad jos, kai 
po partijos, gaus Jaugia’ 
balsų.

Kiek ir kaip tie žmonėj 
supranta apie svarbą moti 
rims duoti teisę balsuoti ii 
dalyvauti politikoje, mel 
čia nesigilinsime. Svarbi 
tas, kad tokioje šalyje, kai] 
Japonijoje, einama prie da 
vimo moterims pilnų politi 
nių laisvių.

Sovietai buvo pirmieji - 
kurie suteikė moterims piP 
nas politines laisves, nes jiė 
suprato, kad šalies gėrovą 
ir ateitis turi priklausyti 
nuo jos visų piliečių, ir jie! 
neklydo.

Beje, yra moterų tarp^ 
tokių, kurios ima svajoti; 
ikąd atsimokant už tokį ilgą' 
moterų neigimą, dabar mo
terys turi stengtis vyrus iš
mesti iš politikos. Tokia 
mintis yra žalinga. Ji turi 
būti netik nekeliama, bet iš
mesta ant visados iš galvos.

Linkime Japonijos mote
rims susilaukti lygių teisių 
politikoje ir abelnam gyve
nime. Vyšnutė.
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suknelė iŠ 
iš stores- 

Forma 9061

• Dviejų gabalų 
plonos, kostiumas 
nes medžiagos, 
gaunama 12 iki 20 ir 30 iki 
48 dydžio. Glaudi prie figų- į 
ros, gali būti komplimentu 
smulkioms ir diktokoms mo
terims, jeigu tas diktumas te- 
beprisilaiko šiokių tokių ribų.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 ce»* 
tų, siųskitės Mary Sincus, 427
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Šautuvo Vamzdį
V. ŽILIONIS. /

DETROITO ŽINIOS

(Pabaiga)
vandentiekio vamzdį kažkas kelis 

tus suskambino. Šimonis priglaudė 
Uį. Telegrafas! Bet jis nesuprato.
— Duoda ženklus per vamzdį, — pasa- 
jis Brazaičiui.

? Jų tarpe buvo vienas paštininkas, ge- 
i mokėjęs Morzės abėcėlę. Iš gretimos 
meros klausė, kiek laiko. Brazaičio lai- 
•odis rodė pusę dvyliktos.
... O Šimonio galvoje telegrafas dirbo 

i nemažesniu tempu.
Visas savo jėgas atiduos, gyvybės ne- 

agailės kovai prieš šiuos žvėris žmonių 
ąvidaluose... jei tik jam pavyktų pa
rūkti !
Kur jis buvo anksčiau! Užsidaręs mo- 

/klos klasėje švietė savo mokinius išdi
ls ir įsitikinęs, jog dirba labai kilnų 
arbą, nuo kurio priklausys pasaulio at
ris. Kvailys! Jau pirmąją karo dieną 
s įsitikino, jog visą mokytojo triūsą, vi

as viltis gali sutrempti kruvini hitleri- 
linko batai. Jo mokinys, jo auklėtinis, 
asai mokytasis pareigūnas, šiandien 
■am spiovė į veidą. Niekados jis nepa- 
nirš praeitos nakties ir šios dienos per
gyvenimų, niekad nepamirš, kaip žiau- 
iai šie niekšai paniekino žmogų. Kraujo 
'alymas kieme, šaudymai, to senio žydo 
steriškas vaitojimas — viskas gulėjo 
ukrauta širdyje, ir jis žinojo, kad šito, 
:ą jis matė bei girdėjo, jam pakaks vi
lam gyvenimui.

O gyvenimo valandos, minutės biro 
• žemyn, lyg smėlis iš senoviškojo laikro- 

ižio:.. Vyrai vartosi, blaškosi, stveriasi 
už galvos. x

• —Kiek laiko?—
— Po dvyliktos ...
Taigi, nedaug jau liko. Štai, rodos, jie 

jau eina koridorium ir tuoj atidarys jų 
kameros duris.

— Bėgsim, tikrai bėgsim kartu! — 
sušnabžda jis prisispaudęs prie Brazai
čio. t '

Kalėjimo kieme nuolat bildėjo kojų 
trepsenimas. Atvarinėjo naujus suimtų
jų Būrius.

4 Atėjo išsivesti kitąf^ytą.
Prieš susėsdami į sunkvežimį, kalėji

mo kieme jie matė kelis šimtus žmonių, 
kuriuos vokiečiai vaikė apie kalėjimo pa
status, mušdami diržų sagtimis. Vieni 
bčgo, kiti krito, vaikai klykė... Šimonis 
atsiminė, kad vokiečių kareivių diržuose 
buvo įrašas “Gott mit uns,” o apačioje 
swastika...

Juos vėl sugrūdo sunkvežimin.
"Paskutinė kelionė . . .” liūdnai atsi-

duso Šimonis. Jį kaip ir kitus pagavo 
mirti pasmerktojo suglebimas, apatija. 
Bet jis sukaupė' visas savo valios jėgas. 
“Draugai, nenusiminkim, drąsiau .. .” 
šnibždėjo jis, bet kažin, ar kas jį girdėjo.

Mašina sustojo. Juos išlaipino pamiš
kėje. Išdalijo kastuvus.

Vokięčių obergrupenfiureris atžymėjo 
pailgos duobės ribas, jos ilgis daugiau 
kaip 200 metrų. Laikydamas kairę ran
ką už diržo, dešinąja jis nuolat skėsčiojo: 
ši ranka buvo labai įgudusi skėsčioti tai 
viršun, tai apačion.

Kaliniai suprato, kad duobė bus pa
ruošta ne tik jiems.

— Pats sau aš duobės nekasiu! — už
protestavo pedagogas. •

— Ne sau kasit, o žydams-, — paaiški
no lietuviškai kalbąs budelis.

Išvažiuodamas obergrupenfiureris jiems 
davė kelis litrus degtinės, liepdamas, kad 
šis darbas turįs būti “sofort” padarytas. 
Ateinančią naktį turi būt sušaudyti pen
ki tūkstančiai...

— Nekasiu! — trenkė kastuvą peda
gogas, kurį jam buvo į rankas vėl įsprau-

Vienas budelis prišoko prie pedagogė, 
pagriebė numestą kastuvą ir su juo kelis 
kartus sudavė jam per galvą. Senukas 
susmuko. Iš jo galvos tekėjo kraujas.

To tik ir reikėjo Brazaičiui, kuris jau 
seniai spaudė rankose kastuvą, laukda
mas patogios progos. Vienu smūgiu jis 
paguldė mušusį budelį, kastuvu perkirs
damas jo sprandą.

— Vyrai, atkeršykim! — iš visų jėgų 
suriko Šimonis, puldamas prie likusių 
budelių būrelio, kurie buvo pradėję tuš
tinti degtinės bonką.

Po Brazaičio smūgio, jie degtinę pa
miršo ir tvėrėsi' už automatų.

Kova buvo trumpa, bet žiauri. Bude
liai spėjo paleisti porą automato salvių. 
Tai nuskynė gal dešimtį žmonių. Bet to
liau jie liko bejėgiai'. Kastuvų smūgiai 
krito ant jų, kaip lietus.

— Vyrai, nesugadinkit automatų! — 
šaukė Brazaitis, kai įsiutę vyrai nesilio
vė jau negyvus budelių kūnus kastuvais 
čaižyti.

Jis pasiėmė vieną automatą pats, o ki
tą atkišo Šimoniui.

Ir atsisukęs į kitus, Brazaitis skardžiu 
balsu sukomandavo:

— Paskui mane, marš!
Palikę savųjų ir budelių lavonus, tik 

ką buvę kaliniai, vykdydami pirmąją sa
vo vado komandą, pasileido gilyn į miš-

Iš Detroito Skyriaus Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 

Darbuotės
Jau pusė mėnesio praėjo, 

bet dar nesuspėjome sudaryti 
siuntinio. Tiesa, mes dirbame 
sunkiai, bet neturime užtekti
nai dovanų dėl tokio siuntinio, 
kaip paprastai siunčiame ir 
kiek turime pasibrėžę pasiųsti 
šiame mėnesyje.

Dabar turime ant rankų su
taisę 18 maišų drabužių, du 
maišus čeverykų. Komiteto 
mintis, kad tai permažas siun
tinys. Būtų gerai, kad juo 
greičiausia suneštų žmonės 
nuliekamus drabužius, tai ko
mitetas tuojau galėtų' išsiųsti.

Vėliausiu laiku aukavusių 
drabužiųVir čeverykų vardai: 
J. Galinskas, M. Jeskis, E. 
Juodaitienė, A. P. Jakščiai, J. 
Anuolaitis, J. čiupauskas, F. 
Stakis, P. Zunaris, J. M. Gi- 
naičiai, M. K. Jagminas. Iš 
Dearborn, Mich.: S. Tvarijo- 
nas, J. Būbliauskas, J. Valiu
kas, O. Valavičienė, R. Jaskis, 
L. Gugas. Taip pat parvežta iš 
Draugijų svetainės, bet iš ten 
nesužinota aukavusių vardai.

šiuomi tariame visiems šir
dingą padėką, kurię aukavote 
ir dirbote dėl to svarbaus rei
kalo.

Beje, dažnai pasitaiko, kad 
skelbiant vardus aukavusių 
pasidaro praleidimų. Tas 
įvyksta ne del komitete neap
dairumo, bet būna ,taip, kad 
kas priima drabužius, nepri
duoda komitetui pavardės ir 
dėl to komitetas negali pa
skelbti. Jei tokius praleidimus 
pamatote spaudoje, malonėki
te pranešti komitetui, kuris 
pasistengs tai pataisyti.

Paskiausiu laiku daugiausia 
su dovanomis prisidėjo drau
gai Ginaičiai ir keletas kitų.

Juos turėtų pasekti ir., kiti ge
ros valios lietuviai. * - 3 ’•

Komitetas dar kartą prašo, 
kad pasistengtumėt per šį lai
ką juo daugiausiai suaukauti 
drabužių, čeverykų ir kenuo- 
to maisto, kad galėtume suda
ryti skubiai siuntinį, kurį Cen
tro Komitetas galėtų išsiųsti į 
Lietuvą iki mūsų Centro pir
mininkas Antanas Bimba yra 
Lietuvoje, ir kad jis galėtų 
matyti, kaip ten išdalinama 
mūsų dovanos.

Dirbkime visi ir visos dėl 
teikimo pagalbos mūsų bro
liams ir sesutėms Lietuvoje.

■ LPTK.

sisuko skersai kelią. Kirshoff 
ir Mrs. Woodward sužeisti kri
tiškai, bet kol kas dar gyvi.

A. šalavėjus gyveno po ant
rašu 19928 Ashton Road, De
troite. Paliko žmoną ir mažą 
dukrelę, taipgi motiną E. ša- 
lavėjienę, kurią dažnai mato
me dalyvaujant progresyvių 
parengimuose.

šeimai ir artimiems žuvusio 
kareivio reiškiu didelę simpa
tiją ir užuojautą jų taip skau
džioje nelaimėje.

Progresyvė.
P. S.: ši nelaimė įvyko sau

sio 11-tą, penktadienio va
kare. — P.

Waterbury, Conn
Klaidos Atitaisymas

Laisvės No. 13, korespon
dencijoj iš Waterburio, ne visi 
tilpę vardai aukavusių Laisvės 
šėrininkų sveikinimui teisin
gai paskelbti. Vietoj A. Anto- 
navičius, patalpinta Antona- 
vičikus. Vietoj K. Astramskas, 
patalpinta Astrauskas. Vietoj 
J. Kutelis, patalpinta A. Kate- 
lis. Vietoj V. Jokubonis, patal
pinta Jakobonis.

Taipgi nebuvo pažymėta 
vardų sekamų asmenų, kurie 
aukavo po $1: M. Paugis, M. 
Ciplijauskas, J. Kudlinskas ir 
A. Lenartąvičius. Stasys.

Seattle, Wash
ku- 
ka- 
20 
Du

Visko Po Biskj
Iš 22 lietuvių jaunuolių, 

rie tarnavo Dėdės Šamo 
riuomenėj ar oro jėgose, 
sugrįžo sveiki ir linksmi,
žuvo karo mūšiuose Pietiniam 
Pacifike: Robert Kirk ir Keis
tutis Zek. Gaila tų dviejų jau
nuolių, kurie padėjo savo gy
vastį kovoje su priešu. Kiti su
grįžo pas savo mylimus tėve
lius. Kurie vedę buvo, sugrį
žo pas savo mylimas žmonas, 
ir dabar pradeda gyventi civi
linį gyvenimą. Vieni jau dir
ba, kiti mokyklas lanko, o ki
ti dar be darbo vaikščioja, nes 
dabar nėra taip lengva darbas 
gauti. Visi tie prižadėjimai, 
kad sugrįžusiems kareiviams 
bus darbų, numesti į gurbą ir 
darbdaviai visai nenori skaity
tis su kareiviais.

Per. Kalėdas svečiavosi pas 
draugę Burt jų giminaitis dr. 
Albert Dalinkus, tik ką sugrį
žęs iš kariuomenės. Jis išbuvo 
Vokietijoj 25 mėnesius ir daug 
ką papasakojo. Jis pasakojo, 
jog Vokietijoj pilni sandėliai 
visokių gėrybių, privežtų iš ki
tų šalių. Jis sakė, kad Vokie
tija nematys bado ir nebus 
trumpa aprėdalų ir užsikloji- 
mų, nes pilni sandėliai visokių 
gražių vilnonių “blanketų” ir 
lininių daiktų. Tie visi daiktai 
buvo fatimti iš žmonių kitose 
šalyse. Toliau jis pareiškė, 
kad jeigu nori panaikinti ka
rus, tai turi padaryti lygybę 

kareivių ir oficierių, kad 
algos būtų vienodos. Tai

reivis gauna $50 į mėnesį, ofi- 
cieriai gauna riebias algas. 
Tai jie nori, kad karas būtų, 
Set gyvastis visų vienoda, tiek 

areivio, tiek kapitono. Bet jų 
algos daug skirtingesnes.

Dr. Albert Dalinkus baigė 
mokslą 1933 metais Universi
ty of Washington, ir medici
nos mokslą Marquette Univer
sity of Milwaukee. Pabaigęs 
mokslą dirbo Sacred Heart li
goninėje, Spokane, Wash. Lie
pos mėnesį, 1942 m., įstojo į 
kariuomenę. Išbuvo Vokietijoj 
25 mėnesius. Gruodžio 27 d., 
1944 metais, tapo pakeltas į 
kapitono laipsnį. Buvo sužeis
tas karo lauke, bet dabar su
grįžo sveikas ir linksmas pas 
savo mylimą moterį, jauną'du
krelę ir pas savo senus tėve
lius į Raymond, Wash., kur 
jis gimė ir užaugo į didelį vy
rą. Dr. Dalįnkus gražiai kalba 
ir rašo lietuvių kalba. Garbė 
jo tėvams, kad išmokino savo 
sūnų lietuviškai gražiai kalbė
ti.

Dabar jis' praktikuoja Ri
verdale Hospital, Raymond, 
Wash.

Geriausių pasekmių dr. Da- 
linkui1 ir jo šeimai.

Newark, N. J

S. G.

tarp
visų
tada niekas nenorės tų karų.
Dabar, jis sako, paprastas ka-

Badu Nereiks Mirti
Viduryje vandenyno nu

skendo laivas. Du keleiviai 
suspėjo įsėsti į valtį, ilgai 
plaukiojo tarp bangų.

—Sausumos niekur ne
matyti. Matomai, čia mums 
teks badu numirti, — sako 
vienas.

—Nesirūpink, aš dar tu
riu $200, atsako kitas.

Paskutinis Priminimas
Newarko ir apylinkės lietu

viai, įsitėmykite, kad šis pri
minimas yra paskutinis. Sausio 
26, šeštadienį, parengimų^ my
lėtojai turės progą pamatyti 
gražią operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” Daugiau šioj apy
linkėj ši operetė nebus vaidi
nama. Ir iš toliau, kaip iš Phi- 
ladelphijos, lietuviai turėtų at
vykti pamatyti šią operetę. 
Taipgi Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos operetę matyti, kada buvo 
perstatyta Brooklyne, dabar 
turi progą ją pamatyti.

Brooklyno Aido Choras įdė
jo sunkaus darbo operetės su- 
simokinimui. Tad 26 d. sau-, 
šio visi keliąi turi vesti į New- 
arką, N. J., šv. Jurgio sve
tainę, 180 New York Avė. 
Atminkite, snigs, ar lįs, vis- 
tiek vaidinimas įvyks.

Newarko lietuvių kolonija ir 
LDS 8-ta kuopa, bendrai su 
LDS Trečiu Apskričiu vįsus 
svečius maloniai priims. Užtik- 
rinam, kad graži operetė ir 
vaidinimas visiems patiks. O 
po vaidinimo bus šokiai prie 
geros muzikos. Kadangi bus 
Šeštadienis, tai nėra ko nu
gąstauti dėl nuovargio iš to
liau atvykusięms, nes ant ry
tojaus galima bus pasilsėti) 
- Nesivėluokite ir būkite lai
ku, kad galėtume pradėti lo- 
Šimą nuskirtu laiku. Svetainės 
durys atsidarys 6:30 vai., o 
perstatymas prasidės 7:30 va
landą.

Rengimo Komisija.

JUSTIN M.

BVYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAVSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Užmuštas Auto Nelaimėje 
Grįžtant į Namus

Po trijų metų tarnybos Ka
ro Laivyne Alfonsas Šalavėjus, 
27-nių metų, lietuvis, mirė ve
žamas į Wyandotte General 
ligoninę po sužeidimo apsiver
tus automobiliui, kuriame va
žiavo. .

šalavėjus ir jo draugas 
Howard Kirshoff buvo* pamo
suoti po trijų metų karo tarny
bos, grįžo iš Great Lakes Na
val Training stoties, šie jauni 
veteranai sumanė, taip sakant, 
“hitch hike” namų linkui. Pa
lei Toledo, Ohio, tūla Mrs. 
Woodward paėmusi juos pa
vėžėti. Pasiekus Detroitą prie 
Dix ir Sibley kryžkelio Wood
ward automobilius apsivertė, 
moteriškei nepajėgus sukon
troliuoti automobilį, kai di-

PALENGVINK - KANČIAS 

< STRĖNŲ GĖLOS 
f > \\ Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
/ z / I paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
i / , / 1 Back Plaster! Lengvina skausmą,
/\An i sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 
' kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk

Johnson & Johnson kokybės.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

pare kiekvieną šeštadienį -
□ PO

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

Telef. HUmboldt 2-7964

*

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

!■■■■  ' ■!■■■ —
N ■pi lii >i —

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių KuroKompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

—
W - "i - - ■ - - _
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

IAmerikonai ir Toliau Pasi-

Tientsin. — Jungtinių 
Valstijų marininkai vei
kiausiai ir toliau bus laiko
mi šiaurinėje ' Chinijoje, 
kaipo “pastovumo jėga,’* sa
kė atsilankęs čia republiko- 
nas kongresmanas Bates, 
kongresinės komisijos na
rys laivyno reikalais.

SOVIETŲ PASIŪLYMAS 
“KAIP BOMBA”

London. — Visi politikai 
pripažįsta, kad Sovietų pa
siūlymas Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai ištirt karinį 
Anglijos kišimąsi į Graikiją 
ir Indoneziją padarė tokį 
įspūdį, lyg “bomba būtų 
sprogus” Jungtinių Tautų 
susirinkime.

MASKVA KALTINA A- 
MERIKONUS KORĖJOJ
JJJaskvos spauda kaltina 

Amerikonų koma ndierius 
pietinėje Korėjoje, kad jie 
ten įkvėpė reakcini nkų 
demonstracijas prieš Mas
kvos konferencijos nutari
mą.

strei- 
pra- 
nuo-

Wall Strytas pripažįsta, 
jog plieno darbininkų 
kas sustabdė visą tą 
monę, apart penketo v • v • simcių.

4

Pataisa
21 clPirmadienio, sausio 

Laisvėj, Įvairumų puslapy 
pasiliko klaida, kurią čia iš
taisome. Straipsnyj “Am
žiaus Ilgumas ir Senatvės 
Priežastys,” antroj skiltyj, 
po antgalvėliu “Šapkovs- 
kis,” pasakyta, būk Henri 
Barbusse atvykęs į Sovietų 
Sąjungą 1827 metais. Turė
jo būt pasakyta — atvykęs 
1927 metais. Atsiprašome.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau savo giminaičių — pus

seserių, Marcelės ir Magdelenos 
PetrikaiČių — po vyrais pavardžių 
nežinau. Abi kilusios iš Kauno rė- 
dybos, Mažeikių apskričio, Žemaičių 
Kalvarijos, Papaičūnės kaimo. Taip
gi pajieškau puseserės Katrinos 
Kaulinaitės, jos broliukų Pranciš
kaus, Juozo ir Jono Kaulinių. Jų 
motinėlė Katrina Kaulinienė mano 
teta, gyveno tame pačiame kaime, 
bet daugiausiai gyveno Karšė, pa
prūsėje, nes mes išsiskyrėme dar 
maži būdami. Meldžiu atsišaukti, ar
ba kas žinote apie juos, prašau pra
nešti, už tai būsiu labai dėkinga. 
Aš pati kilusi iš Žemaičių Kalvari
jos, Papaičūnės kaime 
Walančauskaitė. Man?

P. V. Gasper, f t 
N. S., Grand Rapids, Mich.

o, Petronėlė 
antrašas:

168 Grand Ave.,

BUBBLES ’ SAKO
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* Kodėl šio vaiko drabužiai 
yra purvo magnasai ? Tai 
dvigubas vargas dabar, kai 
muilo taip stokuoja! Čia dar 
vienas tikras reikalas vis
pristatyti PANAUDOTUS 
RIEBALUS, kurie reikalin
gi daugiau jo pagaminti. 
Atminkite, kur yra riebalų, 
tai yra muįlo. Taigi taupy
site, ar ne?

I

Persodinant Deimantus jums belaukiant.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Turime ekspertus taisymui laikrodžiu
ir laikrodėliu.

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

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tok ST. 2-3173 ' n ATDARA VAKARAIS

So. Boston, Mass Easton, Pa
Garbingam Tikslui Vakaras
Sausio 26 d., 8 vai. vakare, 

318 W. Broadway, įvyks gar
bingam tikslui parengimas — 
vakarienė. Tą vakarienę spe
cialiai rengia savo lėšomiž ir 
darbu, trys darbščios moterys: 
H. Simanauč.ienė; . P. .žukaus* 
kienė ir Ą. Sabulienė. Tai . vi
sos įplaukos eis į pelną, ir bus 
perduotos fondui dėl pabuda- 
vojimo penicilino vaistų dirbi
mo laboratorijos Tarybų Są
jungoj, atminčiai dr. Hugh 
Cabot, kuris buvo per daugelį 
metų RWR komiteto pirminin
ku Bostone (jis 
vasarą).

Taip pat tam 
ma tarptautinis 
minis balius su žingeidžia pro
grama, vasario 19 d., 8 vai. 
vakare, ^Mechanics Building, 
Huntington Ave., Bostone.

Kad mes, lietuviai, nepasi- 
liktume nuo kitų Pabaltijos 
tautų sukėlime pinigų į tą 
prakilnų fondą, tai minėtas 
moterys su kitų pritarimu pa- 
ėmė atlikti tą nemažą darbą 
ir panešti lėšas. O publikaLte- 
lieka skaitlingai atsilankyti ir 
skaniai pavalgyti, žinoma, po 
dolerį kitą užsimokant. Patys 
būkime ir kitus pakvieskime 
dalyvauti. O gaspadinės de
da pastangas, kad yak'aąienė 
būtų puiki. t7 *

mire 1945 m.

tikslui ruošia- 
didelis kostiu-

T

Baltarusių Tautos 
Suvienijimas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
balti j o tautomis, su viso
mis Tarybų Sąjungos tau
tomis. Šita broliškoji vieny
bė padėjo nusikratyti ne
pakenčiamojo vokiečių oku
pantų jungo.

Dėkingumas ir didžioji 
meile Baltarusijos išvaduo
tojai —r didvyriška jai Rau
donajai Armijai, didžiajai 
rusų tautai ir visoms tau
toms, suteikusioms Balta
rusijai brolišką pagalbą, 
dėkingumas ir didžioji mei
lė vadui draugui Stalinui 
įkvepia Baltarusijos liaudį 
tolimesniems, žygdarbiams 
savo socialistinės Tėvynės 
labui.

Nežiūrint paliaubų pas
kelbimo, dar kartojasi vie
tiniai s u s i k i r t imtų tarp 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ir komunistų šiaurinėje 
Chinijoje. /

Rumunijoje
* • >. *->»•< 
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Rašo ILJA ERENBURGAS
(Pabaiga) > h

Susisiekimo ministeris 
geležinkelietis Gergiu Ų’e^ 
žas. Tai didelės valios ir di> 
delio žavumo žmogus, į į 
gerbia ir priešai. Vienuoli- 
ką metų jis sėdėjo kalėji
me, o išėjo iš akmeninio 
maišo gyvas ir jaunas; ja
me yra tikras liaudiškumas, 
optimizmas, tikrumas, a La
bai populiarus yra Petru 
Groza, Transilvanijos dva
sininko sūnus, žmogus su 
erudicija ir tiesus. Viskas 
jame yra natūralu, tai ne 
diplomatas. Žemės ūkio mi
nisteris Zaroni, žemdirbių 
susivienijimo vadovas, taip 
pat transilvanietis, pats ki
lęs iš valstiečių, jis ir į mi
nisteriją ateina tautiniais 
drabužiais, jis organiškai 
suaugęs su kaimo gyveni
mu. Sveikatos apsaugos 
ministeris — vienas iš ge
riausių ’Europos neuropato- 
logų profesorius Bogdasa- 
ras, geriausios Rumunijos 
inteligentijos dalies atsto
vas. Propagandos ministe
ris Konstantinesku — Ja- 
šas meno istorikas, veikalo 
apie bizantiškas bažnyčias 
Pietinėje Bukovinoje au
torius? Vyriausybėje atsto
vaujamos įvairios klasės ir 
partijos: ir valstiečių parti
ja, ir liberalai, ir komunis
tai, ir social-demokratai. Ži
noma, galima kritikuoti 
vieną ar kitą šios vyriausy
bės priemonę, bet nešališkas 
stebėtojas turi suprasti, 
kad Petru Grozos kabine
tas — vienintelė išeitis ru
munų tautai: jis sujungė 
visas gyvąsias tautos jė
gas.

Grąžinus T r ansilvaniją 
rumunams, vėl iškilo veng
rų mažumos klaus imas. 
Transilvanijoje gyvena ir 
rumunai ir vengrai. Petru 
Groza gerai žino šią proble
mą. Jis laisvai kalba vengrų 
kalba, pažįsta Vengrijos 
kultūrą. Jam pasisekė nu
žymėti kelią į dviejų tautų, 
draugystę. Žinoma, niekas 
iš karto nepasidaro, ir na
cionalizmo drugys nenusto
jo purtęs žmonių dviejose 
stovyklose, bet mes jau ma
tome tikrosios draugystes, 
tarpusavio supratimo ma
nifestacijas; ir niekas nesi
stebi, kad visi Rumunijos 
vengrai karštai remia vy
riausybę, tai man papasa
kojo įvairių vengrų mažu
mos partijų atstovai.

Prieš paimant valdžią 
fašistams, Rumunijoje bu
vo 800,000 žydų, Fašistai 
žvėriškai išžudė apie 500,- 
000. Streicherio propagan
da, išversta į rumunu kaL 
bą kai kurių “inteligentų” 
plunksnomis, paliko savo 
pėdsaką. Petru Grozos vy
riausybė energingai kovoja 
prieš antisemitizmą ir ji 
užtikrino žydams tikrą tei- 
šių lygybę.

Aš mačiau teroristų lape-

(

naikinti 
raginan-

liūs, raginančiu^, 
vengrus ir žydus*;
čius'.J, “pažaboti ’ darbinin
kus,”-keikiančius žemės re
formą. Šiosė‘bjauriose, įžū
liose eilutėse sumaišyta vir 
sa, ir kalbos apie “demokra
tiją”, ir seni fašistiniai šū
kiai. Aš nežinau, kuo dabar 
vadovaujasi toks žmogus 
kaip Maniu; greičiausiai 
nepatenkintu garbės troški
mu, pykčiu lošiko, kuris 
keikia viską, pradedant 
taukuota kortų kalade ir 
baigiant baltuoju pasauliu. 
O už Maniu nugaros stovi 
rumunų tautos priešai, lais
vės priešai. Tai apsišvietę 
žmonės, tačiau ir gilūs tam
suoliai. Jie laukia nesantai
kos sąjungininkų tarpe; 
vienas man pasakė, kad 
“generolas Franko nepripa
žįsta Grozos tipo vyriausy
bės”, kitas pranešė, kad 
atomo suskaldymas gali su
trukdyti latifundijų konfis
kavimą. ..

Geriausioji inteligentijos 
dalis kovoja su negalavi- 
mąis. Neseniai, kai kurių 
“auksinio jaunimo” atstovų 
pasipiktinimui buvo atida
rytas pirmasis Rumunijoje 
liaudies universitetas. Pa
žangiųjų studentų sąjunga 
energingai dirba, ir mes ga
lime atspėti laiką, kuomet 
mokslas Rumunijoje nustos 
buvęs uždaros kastos privi
legija.

Padidėjo susidomėjimas 
rusų kultūra. Galima svei
kinti rumunų leidyklos “Ru
sų knyga” veikimą. Leidyk
la greta tarybinių autorių 
leidžia Gogolio, Turgenevo, 
ČechoVo vertimus. Man te
ko susitikti didelį Rumuni
jos poetą Tudorą Argezi ir 
aš nudžiugau1, kad šis žmo
gus, dar neseniai šalinęsis 
nuo mūsų, rodo nuoširdų 
norą pažinti rusų kultūrą.

Stambiausias prozininkas 
Michai Sadovianu, puikus 
apysakų rašytojas, gyvosios 
liaudies kalbos žinovas, ei
na kartu su liaudimi, kaip 
ir daugelis kitų rumunų 
inteligentijos atstovų, kaip 
žymus rumunų > mokslinin
kas akademikas K. Parcho- 
nas, endokrinologas, turįs 
pasaulinį vardą muzikas G. 
Enesku, medikai, inžinie
riai, dailininkai. Jie dabar 
žiūri ne tiktai tolimas pa
saulio sostines, bet ir gim
tuosius kaimus. Čie yra Ru
munijos atsinaujinimo lai
das.

Karas padarė nemažai 
stebuklų, Rumunija per šį 
karą buvo palietusi dugną, 
ir išplaukė. Ji pasaulyje il
gą laiką buvo egzotiškas 
kraštas iš Polio Morano no
velių arba iš operetės. Apie 
ją buvo sprendžiama iš kos
mopolitinių lėbautojų Pa
ryžiaus bulvaruose žvilgėji
mo i? iš laikraščių telegra
mų, kurios pranešdavo, kad 
Antonesku vyrukai išpiovė 
tiek ir tiek “legionierių,” o 
legionieriai, atsakydami į 
tai, sudraskė tiek tai žydų. 
Dabar Rumunija iškyla ki
toje šviesoje. Rumunijoje 
pasirodė liaudis. Bukarešto 
gatvėse aš sutikau žmones, 
kurių aš nenorėjau sutikti: 
Krimo .grožio mėgėjus ir 
Odesos “vasarotojus.” Bet 
ne apie juos aš dabar mąs
tau, kiek tokių — tūkstan
čiai, dešimtys tūkstančių? 
Aš mąstau apie milijonus, 
aš mąstau apie žmones, ku
rie išėjo iš kalėjimų, apie 
valstiečius, t dirbančius saų^ 
lės kaitroje, * apie darbo 
žmones ir svajotojus, apie 
liaudį. Ir aš džiaugiuosi, 
kad mano liaudis pašaukė 
gyventi svetimą liaudį.

iš
kanterio 
ietuvos:

Laiškai iš Lietuvos
Daugiau kaip prieš metus 

laiko pradėjau rašyti laiškus 
į Lietuvą. Rašiau į kokias še
šias ar septynias vietas, bet at
sakymo nei nuo vįeno negau
davau. Tai-prisieidavo visaip 
kaip manyti. Sakiau, 'gal' kato 
cenzūrą nepraleidžia, ar' kur 
nors su laivu prįgėrę; ąr kitur 
nukeliavo, paklydo., Ot, Liti 
gauna kaip kada po vieną ki
tą laišką, o aš per metus laiko 
parašiau apie porą tuzinų laiš
kų, ir nei nuo vieno atsakymo 
negavau. Tačiau aš netrotinau 
vilties gauti laiškų iš Lietuvos. 
Na, ir neapsirikau, nes sausio 
15 d. paštorius 'įžengė į ma

 

no kirpyklą su \šypsena ant 
veido, ir paklojo d 
keturis laiškus 
trys buvo registruoti, reikėjo 
pasirašyti, kitaip paštorius nei 
ranka paliesti neduoda. Trys 
karo cenzūros peržiūrėti, o 
4-tas nei cenzūros nepalies
tas. Iš to džiaugsmo nežino
jau, katrą pirmiau pradėt 
skaityti, nes visi buvo nuo ma
no mylimų giminių ir draugų, 
kurių rankraščius ir užsimer
kęs galėčiau' pažinti. Perskai
čius visus laiškus, paaiškėjo, 
kad pirmieji mano laiškai ke
liavo į Lietuvą į vieną pusę 
per Atlantiko balą nuo šešių 
iki septynių mėnesių. O nuo 
jų rašyti ir datuoti laiškai ge
gužės ir liepos mėnesiuose, kur. 
riuos tiktai dabar aplaikiau. 
Tai dabar yra lengva dasipro- 
tėti, kodėl taip ilgai laukiame 
tų laiškų iš Lietuvos. Pralei
dus visus garbavojimus ir kas 
liečia ypatiškus šeimos daly
kus, paduosiu tiktai ištraukas 
iš laiškų, ant kiek Lietuvos 
vargo žmonės, ypač ūkininkai, 
nukentėjo nuo Hitlerio bandi
tų, prakeiktųjų nacių ir social- 
naciu.

S. Stankevičius, mažažemis 
ūkininkas, Rukuižų kaim.> Bu
konių parap., Ukmergės apsk., 
rašė: “Kaip vokietis užėjo 
1941 metais pas mus, birže
lio 29 d., tai ta mums nelai
mingiausia diena. Vokiečiai at
ėmė iš mūsų gražią darbinę 
kumelę, kurią patys buvome 
užsiauginę. Atėmė visą mėsą, 
miltus ir grūdus, visą maistą 
išsinešė. Nepaliko nei trupi
nio duonos, o vėliau atėmė dvi 
karves ir telyčią, tris bekonus 
(paršus) ir 23 vištas išgaudę 
išsinešė. O bėgdami vokiečiai 
1944 metais, liepos mėnesyje, 
atėmė nuo mūsų dvejus ratus 
ir pakinkymus ir visą bekoną. 
Bet arklį, tai laikėm pakąvo- 
ję miške per dvi savaites, Dė- 
kojom Dievui, kad išlikome 
sveiki ir gyvi ir triobos čiely- 
bėj išliko. Turėjome strioko ir 
baimės, žemėse sėdėjome čielą 
savaitę, o granatos ir kulipkos 
zvimbė per mūsų galvas, visur 
buvo gaisrai. Daug žmonių li
ko be pastogės, Rukuižų kai
mas išliko čielybėje. Kazys 
Grįncevičia ir Mikas Leonavi
čius, išvaryti į Vokiety ps bau
džiavą. (Bet kįtame'laįškę ra
šo, kad K. Grinceyicia jau 
sugrįžo), 1940 metais jis buvo 
Tarybinės Lietuvos Panąterių 
valsčiaus raštininkas. Biržuliu 
kaimo Sfalmošąuską vokiečiai 
sušaudė. Mūsų mamytė, po tė
vais Juzė Rimdeikąitę, mirė 
rugsėjo 20 d., 1943 metais.”

Antras laiškas, gautas nuo 
suvalkiečio, buvusio amerikie
čio, ir tuo laiku Laisvės skai
tytojo ir rėmėjo. Pavardę pra
leidžiu. Jis rašo: “Vyresnysis 
mano sūnus yra raudonarmie
tis. Sužeistas į ranką,, grįžta 
namo. Jaunesnysis sūnus bai
gė gimnaziją ir įstojo į uni
versitetą, bet aš neturiu, lėšų 
tęst jo mokslą. Tiek daug ka
riuomenės kovojo prieš vokie
čius, kuriuos galų gale sutriuš
kino galutinai. Mano triobė- 
siuose ilgai stovėjo kariškiai 
rusai. Man jie buvo geri ir ąš 
jiems geras. Pereitą žiemą gy
venau su jais kartu, mane nęt 
nevarė iš namų. Bet peb di
džiuosius mūšius visa apylin
kė turėjo Evakuoti, žinoma, ir 
aš taip pat turėjau išsinešdin
ti. Zvimbė kulkoj tratėjo pa

trankos apie tris mėnesius. 
Pilviškių veik neliko nei žy
mės. šakių taipgi. Naumiesčio 
(Kudirkos) tik ženklas liko. 
O mūsų Griškabūdis visai 
sveikutėlis, rodos, kad nei vie
na trioba nesudegė. Sugrįžus 
namo, radau tiktai triobėsius 
ir daugiau nieko. , Rašykite 
mums, kuo daugiausia, lauksi
me,’kaip gervės giedros die
nos.”
’ Iš-tų Visų keturių laiškų mes 
sužinojome, kad kaip galinga 
Raudonoji Armija užkūrė sa
vo karštą pirtį vokiečiams bes
tijoms naciams, tai prakeik
tieji fliukteriai, bėgdamiJš 
mūsų Lietuvos, ją nežmoniškai 
sunaikino, sudegino, visus gy
vulius išsivarė, net ir paskuti
nes kudakuojančias višteles iš
gaudė, išplėšė, nič nieko nepa
likdami. Nužiūrimus ir sau ne
patinkamus žmones išsivarė, 
sušaudė, šitame kare mūsų tė
vynė Lietuva daugiausiai nu
kentėjo. Mes čia turime savo 
komitetą, renkame aukas ir 
drapanas. Bet pinigai reikalin
giausi, už kuriuos mūsų cen
tro komitetas superka drapa
nas ir siunčia į Lietuvą. At
veskite arba atneškite į kir
pyklą, 521 Ferry St. Mes nu- 
vešime į Brooklyną. Nepa
mirškite Tarybų Lietuvos žmo
nių, nuo karo* nukentėjusių. 
Jie šaukiasi jūsų pagalbos.

V. J. Stankus.

Binghamton, N. Y.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Prakalbų išlaidų buvo $9.25. 
Tad Lietuvos žmonių pagalbai 
liko $71.75. Nupirkta 50 eg- 
zempl. knygutės Marija Mel- 
nikaitė. Pasiųsta delegatės į 
LLD 12 apskričio konferenci
ją ir į Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą. Pa
laiko atstoves Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto vietinia
me skyriuje.

Finansinis Stovis
Įplaukos: 22 narių mokest- 

tys $7.57; aukos per dr. J. J; 
Kaškiaučiaus prakalbas $71.- 
75; pelnas nuo dviejų paren
gimų $99.18; už 20 egz. kny
gutės Marija Melnikaitė, per 
O. Girnienę $4, per J. Nava- 
linskienę $2,20; nuošimtis už 
Laisvės prenumeratas per J. 
Navalinskienę $12.75, per* O. 
Girnienę $1.50. Sausio 1-mą 
1945 metais ižde buvo $30.02. 
Viso sykiu $229.15. Išlaidos: 
Aukota iš Moterų Skyriaus iž
do : Laisvės Suvažiavimui ir 
bazarui $8, Amerikos Raudo
najam Kryžiui $5, Vilnies 25- 
kių metų sukakties paminėji
mui $5, Daily Workeriui $5, 
Vakarinių Valstijų veikėjai, 
sunkiai sergančiai draugei La- 
gunienei $5. Ir Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo pasveikinimas $5. Lietuvos 
Žmonių pagalbai $119.48. Vi- 
ąo išaukota $152.48. Vietinės 
išlaidos: už 50 egz. knygutės 
Marija Melnikaitė $6, 4 ser- 
gančiom narėm dovana $4, už 
svetainę susirinkimam $11, de
legatės kelionės lėšos į Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą $17,25. Viso iš
laidų $190.73. Su pirma diena 
sausio, 1946, ižde pinigų ran
dasi $38.42.

Per 1945 metus daugiausiai 
pasidarbavo šios draugės: A. 
Žmaitienė, A. Maldaikienė, O. 
Mikolajunienė, P. Bakšienė, 
K. Juozapaitienė, K. Vaiči
kauskienė, N. Garnienė ir J. 
Navalinskienė. Ir kitos drau
gės dirbo kaipo* pagelbininkės. 
Yra vilties, kad šios minėtos 
draugės ir per šiuos metus pa-, 
sidarbuos, kaip pramogų ren
gime, taip ir abclnoje veiklos 
eigoje.

Moterų Skyriaus Komitetas:
Pirm. A. Mąldaikienė, 
Sekr. O. Girnienė, 
Ižd. O. Mikoloįunienė.

Paveldėjimas
—Vaikas nesiliauna rė

kęs,—sako tėvas Kas jam 
galėtų būti?

—Jis paveldėjo tavo bū- 
dą. i '■

<w
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Puikiausia Proga 
ALGA PAGAL SUTARTI 

Kreipkitės
ACCIDENT & CASUALTY

INSURANCE CO.
Ill JOHN ST. 

6-TOŠ LUBOS 
NEW YORK CITY

MERGINA
(High School) 

Gyvenančios žioje apylinkėje 
Prie typing ir stenography.

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

VADER PRODUCTS CO. 
862 LEONARD ST., 

BROOKLYN 11, N. Y.
 (16)

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

Kreipkitės tarp 4 Ir 6 P.M.
INGE, 69 Pinout., New York City I

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS

Puiki Vyrišky Apredalų
Krautuvė
NUOLAT

HEUrWANTED—MALE 
v/i. REIKALINGI VYNAI

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

(20)' 'I ""'V
PRESMANAS

CYLINDER IR KELLY 
TAIPGI

MILLER MAJOR
Spalvotam Darbui 

Aukočiau Vidutinio 
Pageidatuąma UnijiSto. 

Nuolat. 40 Valandų—>80
BOX 802

20 WEST 48RD ST., N. Y. C.

ČEVERYKAM, KULNŲ PRIKALftJAI. PA
TYRĘ PRIE MOTERIŠKŲ CEVERYKŲ.

' NUOLAT.
JERRO BROS., 40 W. 27TH STREET.

-__ ,__________

n

ATYDOS!
PALMER OPERATORIAI
Nuolatinis Darbas Prie Ideališkų

Sąlygų Patyrųtriems FaUuer
Operatoriams

MATYKITE MR. AL. GLĘENB .j
PLYMOUTH DYE WORKS 1

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

6 AUDĖJAI
Prie Automatiikų Staklių

2 Quill Winder., Twister, Bobbin Boy 
Patyrę. Gora Alga.

Naktinis Siftas *4—12:30
Kreipkitės

JACOB SALT
99 Cliff Street, Paterson, N. J.

(20)

Visą Laiką Galvojo
Mama atnešė vaikams j 

dovanų ir vėl išėjo su rei
kalais. Sugrįžusi ji sako:

—-Petruk, tu suvalgei vi
sus saldainius. Kodėl tu 
niekų nepagalvojai apie sa
vo sesutę?

—Aš visą laiką apie ją 
galvojau. Aš labai bijojau, 
kad ji neateitų, kol dar aš 
saldainių nebuvau suvalgęs.pu .. ..................

MS /‘v
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New Yorko
Kazimieras Žvirblis 
Gražiai Palaidotas

Sausio 17-tos popietį, iš Bie
liausko šermeninės, Brooklyne, 
Kazimieras žvirblis buvo išly
dėtas į gražias Alyvų kalne
lio* kapines, Maspethe. Prie 
kapo jautrią kalbą pasakė 
Laisvės redaktorius R. Mizara, 
pagerbdamas velionį, kaipo 
pavyzdingą darbo žmogų ir 
pavyzdingos šeimos išauklėto- 
ją. Palaidotas kalnelyje prieš 
pačius vartus, patogiai aplan
kyti šeimai ir praeiviams.

Šermenyse lankėsi daug 
žmonių ir gražus būrelis paly
dėjo, taipgi padabino gėlėmis.

Velionis žvirblis paėjo iš 
Rokiškio apskrities, Kamajų 
valsčiaus. Jaunystėje, pirm ka
ro, gyvenęs Petrograde, dirbęs 
geležies industrijoje. 1912 me
tais atvyko į Ameriką. Visą 

•laiką gyveno Brooklyne. Buvo 
draugiško, ramaus būdo žmo
gus. Nepaprastai prisirišęs 
prie šeimos ir namų, jisai bu
vo įsigijęs 112 Eagle St., 
Greenpointėje, namelį ir be
veik kiekvieną liuosą nuo dar
bo valandą praleisdavo tą na
melį gerindamas, gražinda
mas. Tame jis. turėjęs nepa
prastu gabumų. Nuo darbo jis 
atsiskirdavo tik • atsilankyti į 
pačias svarbiausias lietuvių 
pramogas ar susirinkimus. Bu
vo Laisvės skaitytojas.

Mirė sausio 14 d., sulaukęs 
70 metu amžiaus, beveik visą 
ii praleidęs darbe, išskiriant 
keletą paskutinių savaičių, ka
da pasijuto silpnesniu, šeimos 
nrašomas, sutiko ilsėtis, gydy
tis. Liko giliame liūdesyje jo 
šeima; žmona Marijona, sūnūs 
Henrikas, Stasys, Albinas, taip
gi giminaitė Anelė Ventienė ir 
kiti giminės ir artimieji.

Velionis žvirblis buvęs arti
mas giminaitis kunigo Tumo, 
žinomojo rašytojo, taipgi jau 
mirusio Lietuvoje.

Velionio sūnus Stasys dar vis 
tebesiranda kariškoje tarnybo
je, kur nors Japonijoje. 
Raudonąjį 
pastangos 
sugrįžimą 
gauta.

Lai bus
žvirbsliui ramu ilsėtis gražiam 
Alyvų kalnelyje!

Mūsų širdinga užuojauta jo 
šeimai ir giminėms.

Per
Kryžių buvo dėta 

gauti jam speciali 
į laidotuves, bet ne-

velioniui Kazimierui

Keturių motorų kliperis per- 
s eitą sekmadienį perskrido iš 

New Yorko į Lisbon per 10 
valandų ir 6 minutes.

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininkų Susirinkimo

Brooklyno Liet. Liaud 
Teatras Ruošiasi Se-

Svarbi Prelekcija Svei
katos Klausime

Tas Šaunus Bankietas 
Tik už Kelių Dienų

Dienraščio Laisvės metinis 
bankietas įvyks jau šį sekma
dienį, sausio 27-tą, Grand Pa
radise salėse, 318 Grand St.^ 
Brooklyne. Bankietas - vaka
rienė 6 vai., viršutinėje salėje, 
šokiai nuo 7 ir per visą vaka
rą iki vėlumos nakties eis di
džiajame ballruimyje. Gros 
Antano Pavidžio orkestrą.

Pasimatysime su Tolimais 
Svečiais

Kadangi bankietas įvyksta 
tuojau po metinio Laisvės Ben
drovės šėrininkų Suvažiavimo, 
į kurį visuomet atvyksta daug 
tolimų svečių, Laisvės šėrinim 
kų, vajininkų ir organizacijų 
atstovų, tad čia bus proga ir 
pasimatyti su daugeliu žymių 
svečių veikėjų iš tolimų mies
tų ir iš apylinkės kolonijų.

Ypatingai šiemet svečių tiki 
mes kur kas daugiau, negu bi
le kada per pastaruosius 5 ka
ro metus, nes važiavimas ma
šinomis dabar laisvas. O dau
gelis visgi išlaikė savo pirm-

karines “karietas” blizgančiai 
gerame stovyje. Jos patarnaus 
atvežti jų savininkus, kaimy
nus, draugus į suvažiavimą ir 
bankietą.

Kad mūs viltis ne tuščia, ro
do, kad ir šis bridgeportiečių 
trumpas pranešimas nuo Pet
ro Baranausko jo korespon
dencijoj :

“Gražus būrelis bridgepor
tiečių ruošiasi į Laisvės šėri
ninkų suvažiavimą ant 27 d. 
šio mėnesio. Atvažiuosime ‘ne 
tuščiomis,’ — atsivešime ‘sau- 
jalę’ dolerių.”

Taip atsiliepia ir eilė kitų 
Petrų ir Povilų. Bet, tankiau
sia, tai išgirstame tik po ban- 
kieto. Tad visi, kuriem miela 
susitikti senus draugus ir įsi
gyti naujų pažinčių, geriau įsi
gykite to bankieto tikietus 
šiandien. Tik už $2.50 gausi
te gerą kalakutienos vakarie
nę ir gana alaus, taipgi progą 
pasisukinti smagiuose šokiuo
se su mielais sveteliais.

Labai Dėkojame Kada Kaimas Nemiega

Petras Bieliauskas 
Randasi Ligoninėje

Henry & Pacific

Petras Bieliauskas, gyvenąs 
102-14 88th St., Woodhaven, 
randasi Long Island College 
Hospital,
Sts., Jam padaryta operacija 
ant gyslų kojose.

Linkime greit pasveikti.
Bieliauskas yra ilgametis 

Laisvės skaitytojas ir rėmėjas, 
taipgi darbuotojas East New 
Yorko lietuvių organizacijų 
kuopose. ... M. L

AF of L Lokalus 22 
Foundriy Streikieriam 

Duoda “Pašalpą”

Dėkojame visiems draugams 
ir pažįstamiems už atsilanky
mą į mano vyro ir mūsų tėvo 
Kazimiero žvirblio šermenis ir 
palydėjusiems ant kapų.

Dėkavojame draugui Miza- 
rai, Laisvės redaktoriui, už pa
sakytą gražią ir įspūdingą at
sisveikinimo kalbą.

Dėkavojame
las-Bieliauskui 
navimą.

Dėkavojame
LDS 14 ir 

poms
N. J. Kauliniams
S. J. Cedronams
N. M. Andruškevičiams
A. A. Jenner
M. J. Stankevičiams
M. M. Serbauskams
J. Skukams
V. M. Skukams
N. P. Ventams.
Taipgi dėkavojame visiems 

už išreikštą mums užuojautą 
liūdesio valandoje.

Marijona Žvirblis ir 
visa šeimyna.

Visi Aido Choro nariai ir 
operetės “Kada Kaimas Ne
miega” kastas, taipgi režiso- 
rius, prašomi pasistengti būti 
repeticijose šį penktadienį, 25 
d. sausio, 8 vai. vak., Laisvės 
salėje. Tai bus paskutinės re
peticijos prieš važiavimą į 
Newarką šeštadienį, sausio 26.

graboriui Bai
li ž gerą patar

ti ž gėles:
LLD 138 kuo-

dabar atėjo žinia, 
newyorkietis leitenantas 
ward C. Ransburg, 30 m., 
Academy St., buvo užmuštas
vokiečių belaisvėje, Vokietijo
je, kovo 27-tą.

Tik kad
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Šį Sekmadienį

"LAISVĖS" 
BANKIETAS

Jhdysis 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 Vakariene; Alaus 
Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 6<jc.

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ritlgewood, Brooklyn, N. Y. 
—Sausio 15 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, atsibuvo susi
rinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55-tos kuopos.

Kadangi mūsų kuopa turi 
Laisvės Bendrovės Šerą ir Še
rą For The Home of Lithua- 
anian Workers, Inc., tai kuo
pos Šerus konferencijose ap
siėmė atstovauti d. A. žurins- 
kas. Taipgi Laisvės dienraščio 
šėrininkų suvažiavimą mūsų 
kuopa sveikins su $5.

LLD 55 ''kp. jau turi 15 na
rių, pasimokėjtįsių už šiuos 
metus. Manau, kad ir šiais me
tais mūsų kuopa pasilaikys 
ant “honor roll.”

M. S., kuopos kor.

Sausio 19 d., Labor Lyceum, 
Brooklyne, nuo 10:30 ryto tu
rėjo prasidėti streiko “pėdė.” 
Taip skubiai išmokęjo, jog 
paskutiniai pralaukė iki 4 vai. 
vakaro, kol gavo 5 ar 10 do
lerių. Mat, molderiai daugiau 
duoklių moka, tai ir streiko 
pašalpos gauna 10 dol. savai
tei. čion įskaitomi ir “core 
makers.” O kiti visi gauna 5 
dol. .savaitei. Negana to, ku
rių duoklės buvo užvilktos, 
pirma atskaitė už duoklių 
štampas, tad nekuriem neli
ko nė “rublinės” už porą sa
vaičių pikietavimo.

Man teko keliuose streikuo
se ir daugelyje valstijų daly
vauti. Visur streikuojantiems 
išmokėdavo ir už pirmą strei
ko savaitę. Bet čionai, Loka- 
lo 22-ro konstitucija “nelei
džia” išmokėti už pirmą sa
vaitę. Ir kitur buvo foundrių 
streikai ir AF of L, tiktai ki
tokie lokalų numeriai. Dėl sa
vęs nieko prieš neturiu, bet 
yra žmonių, ypač juodveidžių, 
kuriems cehtai labai reikalin
gi. O čion 
dol. Prieš 
mas auga 
niekam.

Berods, dabar lokalui pirmi
ninkauja lietuvis. Turėtų to
kias klaidas taisyti, jei gali
ma. J. Gaitis.

išskapinO ir tuos 5 
uniją pasipiktini- 

ir tas gero neduos

Gal Mylėtumei Maudytis 
Pajūryje ar Upėje?

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Šį sykį gavome dovanų nu
pirkimui Lietuvos žmonėms 
reikalingų reikmenų nuo se
kamų asmenų.

Vincas Skodis, savininkas 
lietuviškos užeigos, 564. Wy
the Ave., Brooklyn, N. Y., $10. 
- Jonas Vitkūnas, 
N. Y., $5.

Charles Naktinis,

šaltis šalčiu, o šventės šven
tėmis. Pereitą sekmadienį New 
Yorko graikai šventė Kristaus 
pas šv. Joną Krikštytoją die
ną. Su ceremonijomis, kaip 
paprastai, nusikraustė į Bat
tery Park, šaltis tą dieną buvo 
5 laipsniai virš zero, o ceremo
nijų laiku 17. Vyskupas Arse- 
nios ’ metė kryželį į leduotą 
vandenį, o Contino Kotteakos, 
37 m., restaurančikas, šoko 
vandenin kryželį pagauti .
SKELBKITĖS LAISVE JEI

Brooklyn,

Brooklyn,

virš minė-širdingai tariame 
tiems brooklyniečiams didelį 
ačiū!

LPTK Finansų Sekr.

Metropolitan Museum of 
Art 1945 metais turėjęs 1,- 
824,353 lankytojus, didžiausį 
skaičių muziejaus gyvenime.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street* 

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

i 9—12 ryte Valandos. į j— 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

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

padarauIš. senų 
naujus paveiks
lus. ir 

\ sudarau 
Brikoniškais. Rei- 
Ijkalui esant ir 
■padidinu tokio 
y 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. GLenmore 5-6191

krajavus 
su ame-

dL CHARLES
agSf“ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUĘ 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Sausio 11 d. įvyko kriaučių 
dirbtuvių pirmininkų ir komi
sijų susirinkimas. Pirmininku 
išrinktas J. Bernotas. Delega
tas Buivydas pakvietė iš eilės 
visus dirbtuvių pirmininkus ir 
komisijas išduoti raportus 
dirbtuvių stovio. Iš raportų 
pasirodo, kad kriaučių dirbtu
vėse darbų yra įvalias, visos 
dirba pilnoj formoj. Po rapor
tų delegatas pranešė apie da
bartinius pakėlimus kriąu- 
čiams mokesties. Pasirodo iš 
delegato pranešimo, kad dir
banti kontraktinėse dirbtuvė
se kriaučiaitturės palaukti tų 
pakėlimų, Va, kodėl; Joint 
Boarde stokuoja knygvedžių, 
negali trumpu laiku tuos pa
kėlimus išdalinti ant sekcijų ir 
kavalkų. Tai yra gana daug 
darbo ir užims ilgesnį laiką.' 
Didelėse dirbtuvėse turi savo 
knygVedes ir jos išdalino tuos 
pakėlimus ant sekcijų ir sykiu 
ant kavalkų ir kriaušiai jau 
gavo pakeltą mokestį. Delega
tas reikalavo dirbtuvių pirmi
ninkų ir komisijų, kad parėję 
į dirbtuves pilnai išaiškintų 
darbininkams šitą padėtį. 
KriauČiai turi žinoti, kad jiems 
pakėlimas mokesties yra pil
nai užtikrintas trumpoje kel
tyje.

Buvo atsilankius Dariaus ir 
Girėno komisija, reikalauda
ma dirbtuvių pirmininkų ir 
komisijų, kad dirbtuvėse . pa
rinktų aukų statymui pamink
lo. Kas buvo ir nutarta. Bet 
pirm pradėjimo darbo, tas 
klausimas turi būti pakeltas 
lokalo susirinkime. Tik tada 
dirbtuvių komisijos turės im
tis už darbo.

Pakeltas klausimas, kad 
Pildomos Tarybos nariai ir ki
tos įstaigos 54-to skyriaus ga
vo pasikelti algas dubeltavai, 
tai kaip bus su dirbtuvių ko
misijom ir pirmininkais? Ar 
tai jiems užteks tų senovės 
mizernų pusdolerių ? Tai šio 
klausimo visai negirdėjo, nu
trynė, nedavė aptarti. Vyrai, 
yra negražu, sarmata taip elg
tis! Jeigu dirbtuvės komisijos 
ir pirmininkai dirba kasdien 
unijos darbą, o P. T. nariai 
sykį į savaitę pasėdi valandą 
ir gauna dolerį, tai jau lygy
bė mūs organizacijoj nuvažia
vo labai toli. Galų gale net ir 
tie mizerni pusdoleriai neišmo
kėti likosi.

Pasibaigus mitingui, buvo 
duodama vakarienė dirbtuvių 
pirmininkams ir komisijoms ir 
sykiu dalyvavo P. T. nariai. 
Tą vakarienę surengė 54-tas 
Lokalas, remdamasis tuomi, 
kad dirbtuvių pirmininkai ir 
komisijos gana daug pasidar
buoja vasaros 
rengime, 
tik i etų ir 
sutraukia

Reikia
renė būvio gana puiki ir gera, 
įvalias valgių. Buvo ir-gėrimų. 
Bet ne visiems patiko. Katali
kų srovės žmonių buvo nepasi
tenkinusių. Vakarienė įvyko 
penktadienį, o tik 2 “dišės” 
buvo su “pėtnyčia.” Katalikų 
buvo daug, tad kiti turėjo val
gyti kalakutieną. Po vakarie
nei viens į kitą žiūri, katras 
yra.didesnis griešninkas; pa
valgę kalakutienos. Griekas, 
ne griękas, valgyti žmogui rei
kia. J. Stakvilevičius.

Brooklyno Liet. Liaudies Te
atro susirinkimas įvyko sausio 
20*d., 1946, Laisvės salėje.

Po susirinkimo atidarymo 
formalumų, buvo išrinktas A. 
Dagis pirmininkauti susirinki
mui. Patiektas sekamas dieno- 
tvarkiš:

1) Raportai; 2) veikalo 
“Pergalė” (Nauja Vaga) ap
kalbėjimas; 3) kiti veikalai; 
4) Laisvės šėrininkų suvažia
vimo klausimas; 5) nauji su
manymai: 6) valdybos perrin
kimas; 7) draugo J. Juškos 
paruošta paskaita apie vaidi
nimą. Dienotvarkis priimtas, 
su pakeitimu jo eigos.

Apkalbėjus raportų klausi
mą, nutarta, kad raportai yra 
visiems žinomi ir neverta lai
ko gaišinti juos klausant, pri
eita prie sekamo klausimo — 
Dauguviečio veikalo “Perga
lė” (Nauja Vaga). Nutarta 
paimti “Pergalę” ruošti sce- 
non perstatyti. Išrinkta veika
lui ruošti scenon komisija iš: 
J. Juška,. A. Rainienė, V. Bo
vinas ir Pr. Pakalniškis, ši ko
misija pasistengs gauti tinka
miausią režisorių, su juomi 
kooperuos ir atliks viską, kas 
reikalinga tinkamam veikalo 
scenon perstatymo paruošimui. 
Nuo veikalo perstatymo likęs 
pelnas bus skiriamas Lietuvos 
žmonėms ten, kur bus numa
toma reikalingiausia. Dėl to 
pageidaujama su veikalu pa
siruošti taip, kad būtų patogu 
pagastroliuoti po kolonijas.

Perrinkime valdybos pasek
mės sekamos: Pirm. P. Gra
bauskas (buvęs) ; fin. sekr. 
Povilas Venta (naujas) ; užra
šų sekr. Juozas Byronas 
vęs) ; iždininkas J. Gužas 
vęs); Scenos tvarkvedys 
gis Waresonas (buvęs),
kalų komisijon užgirti: N. 
Buknienė, Jonas Juška ir Julia 
Stankaitienė.

Kiti veikalai: iš seniau bu
vę pasirinkti “Dėdė Atvažia
vo” ir “Mirties Laižybos” — 
paliktą atviram repertuarui.

Nutarta pirkti Darbininkų 
Kultūros 
už $25 ir
du Šerai už $10. Delegatu į 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mą įgaliotas Petr. Velykis.

Naujuose sumanymuose, nu
tarta laikyti reguliariai susi
rinkimai kas trys mėnesiai, kur 
bus mėginama turėti vaidini
mo ir lietuvių kalbos lavyba, 
taipgi. pasilinksminimai, už
kandžiai ir kt.

Sekė Jono Juškos prelekci
ja, paruošta pagal K. Stanis- 
lawskio knygą “Actor Pre
pares.” Paskaitą nutarta tal
pinti Laisvės “Literatūra ir 
Menas” skyriuje.

Sekr. J. B.

Prelekciją rengia Sveikatos 
Kultūras Draugija. Prelekciją 
duos Brooklyne gerai žinomas 
natūralistas J. W. Tomsonas. 
Jis per daug metų yra išban
dęs pats ant savęs ir patyręs 
iš kitų, kurie yra pasigydę na
tūraliu būdu, maitinas natū
raliu maistu, kaip išvengė tri
jų kasdieninių ligų, kaip tai 
“šalčio,” nenormalaus aukšto 
bei žemo kraujo spaudimo ir 
reumatizmo.

Prelekcijos 
aukštas kraujo 
reumatizmas.”
lėsite matyti ir įsigyti natūra
lių maisto dalykų. ,,

Prelekcija atsibus 25 d. sau
sio. šių metų, 411 So. 3-čios 
gatvės, 
Hewes 
Įžanga

tema: “šaltis, 
spaudimas ir 

Taipgi čia ga-

tarp Union Avė. ir 
St., Brooklyn, ,,N. Y. 
veltui. Kviečia—

Rengėjai

Krūtinės Paveikslai Bus 
Traukiami Jau Šį 

Trečiadienį

(bu- 
(bu- 
Jur- 
Vei-

Trečiadienį, sausio 23 d., 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Ave., bus X-Spinduliais 
(X-Ray) filmuojama krūtinė 
norinčių patikrinti savo svei
katą. • .

Filmavimas 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.

Ateiti gali ir iš anksto ne
užsiregistravę. Vietoje bus ga
lima užsimokėti doleris. Jums 
iš Sveikatos Departmento laiš
ku praneš, kokioje padėtyje 
jūsų krūtinė randasi.

Jūs sumokėtas doleris eis į 
Džiovos Tyrimo Fondą.

Williamsburg-Greenpoint 
Dištriktų Sveikatos 
Komitetas.

Centro vienas Šeras
Laisvės Bendrovės

laike pikniko 
daugiausia išplatina 
daugiausia kriaučius 
į pikniką.
pasakyti, toji vaka-

Dirbusieji prie Stars and 
Stripes kariškiai šio penktadie- ■ 
nio vakarą susirinksią viešbu
tyje Bedford, New Yorke, su
tverti pastovią organizaciją. ;

i

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
’ Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

John Kane, 35 m., 355 llth 
St., Brooklyne, užsnūdo su ci- 
garetu lūpose ir užduso mat- 
raso dūmuose. r

TRAKTYRIUS
Lietuviškas 

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savlhinkas

411 Grand St. Brooklyn j

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. v
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST. 
t

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y,

K
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS .

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNB
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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




