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KRISLAI
Vilkai Svetimame Kailyje.
Jiems Visi “Komunistai.” 
Paskola, Kurios Neprašė. 
Neapgaus Graikijos Liaudį.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Korespondentas Don Doane 
rašo iš Bad Tolz, Vokietijos, 
kad, kada iš ten vežė rusus 
hitlerininkus, tarnavusius Hit
leriui, buvusius komandoj iš
daviko gen. A. A. Vlasovo, tai 
keli jų galą pasidarė.

Niekšai bijo liaudies teismo! 
Jie žino, kad savo budeliškais 
darbais prasikalto prieš civi
lizuotą pasaulį! Ir ne tik karo 
metu jie buvo niekšai, jais 
buvo ir po jo. Jie apsirengda
vo raudonarmiečių uniformo
mis, plėšė, vogė, moteris ir 
merginas žagino, kad gyvento
jai manytų, jog tai tikri rau
donarmiečiai taip daro.

Kada jau baigė nacius muš
ti, tai Pragoj sukilo čechoslo- 
vakijos žmonės ir pradėjo mū
šį prieš vokiečius hitlerinių-! 
kus. Naciai pakvietė talkon 
tuos rusus' 1____
gaivalai, apsirengę 
miečių uniformomis, įėjo į 
miestą su raudonomis vėliavo- 

- mis, šaukdami, kad jau Rau
donoji Armija atvyko.

Pragos gyventojai apsidžiau
gė — puolė juos sveikinti. Ta
da naciai ir rusai išdavikai iš 
kulkosvaidžių daug cechų nu
žudė.

Tuo laiku Raudonoji Armi
ja dar buvo už 100 mylių nuo 
Pragos, kaip rašo D. Doane. 
Vėliau ji atvyko, užėmė Pra- 
gą, daug rusų hitlerininkų su
gaudė, likučiai pabėgo į kal
nus, o vėliau į amerikiečių zo
ną. ★ ★ ★

Mr. E. Adamson, vienas iš 
tų “raganų gaudytojų,” kurie 
neva tyrinėja “neamerikinį 
veikimą,” sako, kad kareivių 
demonstracijas iššaukė komu
nistai. Reakcijai visur komu
nistai tik ir vaidinasi. Maniloj 
demonstravo 20,001) kareiyių $ 
jie jiems 
Francijoj, Vokietijoj, Indijoj, 
Chinijoj ir kitur demonstravo 
apie 100,000 kareivių, jie re
akcionieriams 
tai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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UŽDARI PLIENO FABRI 
KAI GAUTŲ 149 MILIO 
NŪS DOL. IŠ VALDŽIOS

CIO Galva Reikalauja Pakeist Įstatymus, Kurie 
Šinkuoja Šalies Iždą Pelnagrobiams

Pittsburgh, Pa. — Jeigu 
Amerikos plieno fabrikai 

| būtų užsidarę ištisus 1946 
metus, vis tiek plieno kom- 

gaUtU 29 
mndnnnr nuošimčiais daugiau gryno iaUd°na pelno, negu pirmkariniais 

metais, pareiškė Ph. Mur
ray, CIO centro ir Plieno 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas. Jisai skaitmenimis 
parodė, kaip Washingtono 
valdžia tiesioginiais • primo- 
kėjimais ir taksų numuši- 
mais duotų plieno kompani
joms 149 milionus dolerių 
per metus, nors jų fabrikai 
neatidarytų savo durų iki 
1947 metų.

Murray parašė Jungtinių 
Valstijų iždo sekretoriui 
Vinsonui laišką, kuriame 
ragina paveikt kongresą, 
kad pakeistų tokius taksų' 
ir primokėjimų įstatymus 
kompanijoms. Murray pa
brėžia, jog fabrikantai nau-

doja iš valdžios gaunamus 
pinigus bei atgriebiamus 
taksus, Laip buožę prieš 
darbininkų streikus, reika
laujančius algų priedų.

Pagal 1942 metais perva
rytus kongrese įstatymus, 
pavyzdžiui, United States 
Plieno korporacijai būtų iš 
šalies iždo atmokėta $67,- 
340,000 už 1946 metus, nors 
jos pelnai, po taksų išmokė
jimo, siektų $44,732,000 
daugiau, negu vidutiniai 
metiniai pelnai pirm karo.

Kompanijos skuta valdžią 
ir pagal įstatymą dėlei tak
sų nuolaidų už įrengimų 
nusidėvėjimą. Taip antai, 
Bethlehem Plieno kompani
ja 1945 m. turėjo $22,676,- 
000 pelno ir nemokėjo tak
sų. ‘ Jinai priskaitė tiek 
“nusidėvėjimų,” kad val
džia dar jai primokėjo $34,- 
980,000.

komunistai
NE VISI TĖVAI BUS 

PALEISTUS 
ARMIJOS

Nominuoti Kandidatai į
'■ "’i v ' n *" ’’

Irano Premjerus

komunis-
Dabar Amerikoj strei- ■

kuoja apie 1,750,000 darbiniu- kaip 20 kareivių žmonų su 
kų ir jie reakcionierių akimis kūdikiais kreipėsi į armijos 
žiūrint “komunistai.“

Washington. — Daugiau

štabo galvą gen. Eisenho- 
werį, kad paleistų jų vyrus 

Dabartinė Irano valdžia, tai armijos. Eisenhoweris 
kaip tas lavonas Ministerial atsakė, kad 500,000 tėvų bus
vienas po kitam iš jos bėga, 
žmonės ne vien Azerbaidžane 
sukilo ir biurokratus nuvertė, 
bet bruzda ir visoj šalyj. Gi 
jos atstovai ir ambasadoriai 
protestus kelia prieš Sovietų 
Sąjungą. Ir vis tai dedasi Lon
done.

Pirmiau britai laikė “Lenki
jos valdžią,” kuri nieko bend
ra su Lenkija' neturėjo, bet jie 
šėrė apie 4,000 lenkų ponų 
propagandistų ir diplomatų. 
Tįe elementai kėlė protestus 
prieš Tarybų Sąjungą. Dabar 
naujus protestantus susirado.

paleistą iki liepos 1 d., bet 
kiti 200,000 tėvų-kareivių 
d^r turės pasilikti armijoje.

GIRAL PRAŠO SUTRAUKYT 
RYŠIUS SU FRANKU

Teheran. — Irano seimas 
(majlis) nominavo kandi
datais į premjerus Ebrahi- 
mą Hakimį, Ahmadą Gha- 
vamą Sultaneh ir penkis ki
tus. Hakimi neseniai pasi
traukė iš premjero vietos 
todėl, kad nepasisekė jo po
litika dėlei šiaurinės Irano 
provincijos Azerbaidžano, 
kur gyventojai įsteigė tau
tinę savivaldybę.

(Hakimi skundė Sovietus 
Jungtinių Tautų susirinki
mui, kad Azerbaidžano sa
vivaldybė, girdi, sudaryta 
su Sovietų parama.)

Kolegijos Skriau
džia Katalikus, 
Žydus, Negrus

New York. — Miesto ma
joro Komitetas dėlei Tauti
nės Vienybės raportavo, 
kad faktinai visi New Yor- 
ko universitetai, kolegijos 
ir profesionalės mokyklos 
yra aprėžę katalikų, žydų ir 
negrų studentų priėmimą. 
Tiktai Miestine Kolegija 
neskiria studentų dėl jų 
tautybės bei religijos. Ra
portas pažymi, jog toliau 
vis aršiau nusistatoma prieš 
žydus, katalikus ir negrus 
beveik visose aukštosiose 
mokslo įstaigose. Todėl siū
loma įsteigti miestinis New 
Yorko universitetas, kur 
visų tautybių ir religijų 
studentai būtų lygiai pri
imami.

VALDŽIA TIKRAI 
UŽIMSIANTI 

SKERDYKLAS
Washington, saus. 23. — 

Trečiadienio vidudienį buvo 
tvirtinama, kad Amerikos 
karo ar žemdirbystės de- 
partmentas bile valandą už
ims užstreikuotas didžią
sias skerdyklas. Streike da
lyvauja 263,000 darbininkų.

CIO unijos vadai nežada 
šaukt streikierius darban, 
jeigu kompanijos neužtik
rins, kad jos ir toliaus mo
kės darbininkams tiek al
gos, kiek jiem skirs valdžia, 
užimdama s k e r d y k 1 as. 
Streikieriai reikalauja 17į 
centų valandai priedo tuo
jau, o dėl dar pusaštunto 
cento sutinka derėtis.

Marshall Veiks Kaip 
Chinų Patarėjas

FRANCUOS SEIMAS 
DAR ATIDĖJO PREZI 

DENTO RINKIMĄ
Klerikalai Nesusitarė su Komunistais ir Socia

listais Dėlei Valdžios Programos
Paryžius, sausio 23 d. — 

Steigiamasis Franci jos sei
mas būtų trečiadienį rinkęs 
laikinąjį respublikos prezi
dentą vietoj atsistatydinan
čio de Gaulle’o. Bet prezi
dento rinkimas tapo atidė
tas kitam seimo posėdžiui; 
tai todėl, kad klerikalų par
tija, kuri vadinasi liaudiš
kais respublikiečiais, nesu
tiko su socialistų ir komu
nistų pasiūlymais, kuriuos 
busimoji valdžia turėtų 
vykdyti.

Socialistai seimo atstovai 
piršo savo vadą Vincentą 
Auriolą į prezidentus. Ko
munistai reikalavo skirt 
kandidatu į prezidentus Fe- 
lixą Gouiną, socialistą stei
giamojo seimo pirmininką. 
Socialistai ir klerikalai, ga
lų gale, sutiko remti Goui
ną. Auriol tada buvo skir
tas seimo pirmininku vie
toj Gouino.

Dabartinis užsieninis mi- 
nisteris, klerikalas Bidault 
ir kiti jo partijos vadai pa
reikalavo, kad steigiamasis 
seimas pagamintų tokią 
konstituciją, pagal kurią 
būtų suteikta prezidentui 
didelė valdžios galia. To 
reikalavo ir de Gaulle. Ko
munistai ir socialistai, dvi 
didžiausios seimo partijos, 
siūlo duoti seimui kuo di
džiausią galią, o griežtai 
aprėžti prezidento galią.

Cyprus Saloj Generalis 
Streikas prieš Anglus

Karo Stovis prieš 
Karališkus Grai 
kijos Fašistus

N

Athenai. — Įvestas ka|'o 
stovis Kalamatos srityje, 
pietinėje Graikijoje, iki būs 
nuslopinti dešinieji sukilė
liai. Jie mėgino ginklais nu
versti premjero Sophoulio 
valdžią ir sugrąžinti kara-č 
lių. ■

Sukilimą pirm x keleto t j 
dienų pradėjo 3,000 gink- 
luotų karališkųjų fašistų. 
Kariuomenė, policija ir de-/ 
mokratiniai partizanai iš
blaškė jų daugumą. Bet kal
nuose arti Kalamatos dar - 
laikosi 500 sukilėlių. Anglų 
pulkininkas Max Noble pa
veikė juos paleisti apie 100
lįkaitų. Sukilėliai sakosi nu- 

Liaudiški respublikiečiai- ^ik 6 įkaitus, girdi, | 
klerikalai taip pat reikalą- mėginusius pabėgti.
vo neimt perdaug pramonės 
į valstybės rankas, duot pla
čią laisvę katalikiškoms mo
kykloms ir tt.

Washington.— Nacionale 
Advokatų Gildija protesta
vo prieš prez. Trumano su
manymą šaldyti streikus 
per menesį.

UNRRA PAREIGŪNAS 
PATS NEŽINO, KA 

JIS VEIKIA

Washington. — Dr. Jose 
Girai, premjeras Ispanijos 
Respublikos užsieninės val
džios, vėl prašė Ameriką ir 
Angliją sutraukyti ryšius 
su Franko diktatūra Ispa
nijoj. Jisai sakė, demokrati
nė teisybė reikalauja pripa
žint Ispanijos respublikie- 
čių valdžiąJr priimt ją į 
Jungtinių Tautų Organiza
ciją.

SUIMS DAUGIAU JAPO
NŲ KRIMINALISTŲ

Kiek prirašyta, kiek prikal
bėta, kad “Amerika neduos 
paskolų Tarybų Sąjungai.” 

. Vieni rašė, būk Sovietai reika
lauja biliono, kiti šešių bilionų 
dolerių.

Pagaliau, iŠ Washingtono
Jungtinių Valstijų finansų se
kretorius Mr. F. M. Vinson 
padarė pranešimą, kad Sovie- 
tų Sąjunga visai tų paskolų Washington. -

Tokio, šaus. 23. — Gene
rolas MacArthur įsakė 
ar eš tuo t dar 48 japonus, 
kaip įtariamus karinius 
krimjnalistus. Tarp jų yra 
trys generolai ir eilė kitų 
armijos ir laivyno karinin
kų.

Chungking, saus. 23. — 
Vidurinės Chinijos tauti
ninkų valdžia prašė .laikiną
jį Amerikos ambasadorių 
gen. Marshallą į patarėjus 
karinei chinų tautininkų ir 
komunistų komisijai. Ta ko
misija svarsto planus, kaip 
galima būtų perorganizuoti 
ir apvienyti chinų komunis
tų ir tautininkų armijas. 
Gen. Marshallas sutiko pa
tarnauti.

Nicosia. — Įvyko visuoti
nas darbininkų streikas 
Cyprus saloje. Streikieriai 
protestavo, kad anglų teis
mas įkalino 18 darbo unijų 
vadų. Šie vadai nuteisti po 
vienus iki pusantrų metų 
kalėti už tai, kad'jie pri
klausė Visuotiniam Cyprus 
Salos Darbo Unijų Komite
tui. Anglų valdžia yra už
draudus tą komitetą. Tarp 
įkalintų yra "ir. Andreas 
Ziartides, Cyprus salos uni- 
jistų atstovas Pasaulinėje 
Darbo Unijų Konferencijo
je, kuri pernai įvyko Lon
done.

GRESIA GELŽKEUE- 
ČIŲ STREIKAS 

CHICAGOJE

Hamburg. — Newyorki 
nio dienraščio PM 
pondentas Victor H. Bern
stein kalbėjosi su vienu 
pareigūnu UNRRA, Jungti- t. 
nių Tautų šelpiamosios Or
ganizacijos. K o r esponden- 
tas užklausė, kokias paręi-į 
gas eina tas asmuo. Parei- * 
gūnas atsakė, kad jis pas-.| 
kirtas kaip pranešimų gvil
dento jas (raportų analis
tas), ir pridūrė:

“Bet ištisą mėnesį, kai aš 
esu raportų gvildento jas, aš 
net nemačiau jokio raporto, 
ir niekas nestatė man jokių 
klausimų. Aš suprantu, jog

kores-

BYRNES GRĮŠ Iš 
LONDONO

London, saus. 23.—Ame
rikos valstybės sekretbrius 
Byrnes išvyks namo šį ket
virtadienį ar penktadienį. 
Jis buvo Vienas Amerikos 
delegatų Jungtinių Tautų 
visuotiname susirinkime.

Chicago. — 1,500 aptar
naujančių traukiniusydar- 
bininkų, G e 1 e žUrkeliečių 
Brolijos nariai/ Chicagoje 
nusitarė išeit streikan 11:30 
vai. trečiadienio naktį.* Chi- 
caga yra 21-no didelio ge
ležinkelio mazgas, ir tas mano viršininkai nori - tik | 
streikas sustabdytų trauki- vieno, būtent, kad aš nesi- 1 
nių pravažiavimą į rytus, painiočiau jiem po kojų ir I 

_ * > nelįsčiau niekam į akis.”
-- -------- jam mokama daugiau I 

NESUSITARIA DĖL JUNGT. kaip $2,500 algos per me- | 
tus ir dar žadama bonai. Jis | 
nieko neveikia ir nežino, ką 
veikti; taigi tik gyvena, : 
lanko teatrus, maudykles ir 
panašiai laiką leidžią. Apie į 
pusę kitų UNRRA pareigu- j 
nų lygiai taip pat “darbuo-v | 
jasi.”* Kad jis priminė sa-1 
vo draugą UNRRA tarny
boje, tai korespondentas už- ? 
klausė: “O ką veikia tams-1 
tos draugas?” .. '

Pareigūnas atsakė: “Jis ] 
yra mano padėjėjas.”

vakarus ir pietus.

TAUTU SEKRETORIAUS
London, saus. 23. — Ame

rikos valstybės sekretorius 
Byrnes pusantros valandos 
tarėsi su Anglijos, Sovietų 
Sąjungos, Francijos ir Chi
nijos d e 1 e g a c i jų vadais 
Jungtinių Tautų susirinki
me dėl to, ką siūlyti kaipo 
generalį Jungtinių Tautų 
Organizacijos s e k r etorių, 
bet nesusitarė dėlei kandi
dato į tą pareigą.

Washingtonas Pigiai Parduoda 
Frankui Transporto Lėktuvus

Amerikos 
dar ir neprašė. Keisti tie mū- valstybės departmentas su
sų dipolmatai ir laikraštinin- tiko parduot penkis didelius 
kai! Iš nieko jie sudaro didelį transporto lėktuvus dikta- 
Sumą. toriaus Franko valdžiai Is-

Graikijoj reakcininkai ir fa
šistai skelbia “laisvus rinki
mus” kovo 31 d., 1946 m. 
“Laisvi rinkimai,” kada apie 
100,000 demokratinių žmonių 
yra sukimšti į kalėjimus, kada 
britų armija ten stovi ir net 
rinkimus dabos užsienio armi
jos. Tokiais rinkimais jie ne
apgaus žmones. Liaudis kovos, 
nes vien Athenų mieste masi
niai išsiveržė 150,000 žmonių 
protesto demonstracija prieš 
tą rinkimų feikerystę.

toriaus Franko valdžiai Is
panijoj. Pranešama, kad 
Franko už juos mokės tik
tai iki $30,000. Tuos lėktu
vus C-47 Amerika naudojo 
kariuomenei ir kariniams 
reikmenims gabenti.

Jungtinės Valstijos taip
gi parduoda Frankui “bull- 
dozerius,” kasimo mašinas, 
darbinius trokus ir’ kitus 
Įrankius. Jie esą reikalingi 
didelei 1 ė ktuvų stoęiai 
įrengti prie Madrido, Ispa
nijos sostamiesoio. Sakoma,

ta stotis bus naudinga ir 
amerikiniams lėktų vams, 
skraidantiems tarp Jungti
nių Valstijų ir Europos.

(W a s h i n gtono valdžia 
dar neatsiliepė į pranešimą, 
kad du Amerikos laivai, 
pilni prikrauti ginklų ir 
amunicijos, nuplaukė iš Ita
lijos į Ispaniją ir iškrovė 
juos Franko valdžiai.)

Java. — Indonezijos tau
tininkų vadas Sjahrir sake, 
jog jis nori, kad anglų ka
riuomenė ir toliau pasiliktų 
Javoje. Taip kalba ir holan- 
dai.

Iirii: ? .n
■

■—-u— -- - ...---- ------ ---------- .1.

Prez. Trumanas sudarė 
komisiją sulaikyt Chicagos 
geležinkeliečius nuo streiko.

London. — Išplaukė į A- 
meriką 500 anglikių, jankių 
pačių.

Nacių Kariniai Laivai Dali
nami Trims Didiesiems

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų 1 Sąjunga 
ir Anglija lygiai dalinasi 
dar tinkamais kariniais Vo
kietijos laivais ir 30 subma- 
rinų, pagal Berlyno-Pots- 
damo konferencijos nutari
mą. Kiti vokiečių laivai nai
kinami.

ORAS.—Bus giedra

Pietinėje Korėjoje Amerikonai 
Leidžia Kurstyt prieš Sovietus
Maskva. — Amerikonų 

komanda savo užimtoje pie
tinėje Korėjos pusėje lei
džia reakcininkams skleisti 
kurstymus ’ prieš Sovietų 
Sąjungą ir įkvepia protes
tus ir demonstracijas prieš 
Maskvos konferencijos nu
tarimus, kaip sako prane
šimas iš Korėjos sovietinei 
žinių agentūrai Tass.

Jungtinių Valstijų, So
vietų ir Anglijos užsieni
niai ministerial Maskvos 
konferencijbj nutarė palai
kyti Korėją šių trijų kraš
tų ir Chinijos globoje iki

ir penkių metų, tuo tarpu su-

nę Korėjos valdžią ir pa
ruošti tą šalį visiškai nepri
klausomybei.

Kurstymams prieš Mas
kvos konferencijos nutari
mus ir prieš Sovietus vado
vauja niękeno nepripažinta 
Kim Koo ir Syngman Rhee 
neva valdžia.

Korėjos sostinėje Seoule 
saus. 7 d. įvyko Komunistų, 
Tautiečių ir Demokratų 
partijų sueiga ir užgyrė 
Maskvos konferencijos pa
reiškimą, bet Demokratų 
partijos vadai paskui už- 
reiškė, kad jos atstovai ne
turėję teisės pasirašyti už-

AR GRĮŠ DARBAN MĖ- į 
SOS PJAUSTYTOJAI? | 
Washington. — Kalbama, 

jog kai valdžia perims į sa- < 
vo rankas CIO unijos už
streikuotas skerdyklas, tail 
mėsos pjaustytojai, Darbo ; 
Federacijos unijistai, grįšią 
dirbti.

Naujas Sukilimas prieš 
Irano Valdžią

——....... .

Teheran. — Išsiveržė su
kilimas Irano provincijoj | 
Khamseh. Sukilėliai praei
tą savaitę puolė valdžios 
raitininkus ties Yangikan- 
du. Mūšyje nukauta dau
giau kaip 50 vyrų iš abiejų 
pusių. Valdžia siunčia pa
stiprinimus apgultiems sa
viškiams Yangikando tvir
tovėje.
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susitvarkys. Dabar tarpe Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos augštosios komandos 
ęipa konferencija, kuri stengiasi pritai
kinti Korėjai Maskvos Konferencijos 
nutarimus.

Taigi, reakcijos viltis, kad jai seksis 
ardyti susitarimą ir bendras Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų pastangas 
išlaikyti pasaulyj tvarką ir taiką smun
ka. O kada yra glaudus bendradarbiavi
mas tarpe Amerikos ir Sovietų, tai ir 
britai imperialistai pašuminę turės at
sisakyti nuo daugelio savo skymų. Bri
tai stengėsi nusakyti Jungtinėms Valsti
joms užsienio politiką, kaip jie pirm ka
ro nusakydavo Francijai.

lietuvio K
Grįžimo Namo iš Filipinų

U . Amer. Marinų Pulkininkas
Kalba Apie Žmonių Lygybę

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

Act of March 3, 1879.

Anglija Gavo, Ko Norėjo
Britanijos imperialistai ir jų politiką 

be vykinanti “socialistai” sumanė nu
kreipti pasaulio atydą nuo britų inter
vencijos Indonezijoj, Graikijoj, Indo- 
Chinijoj ir kitose šalyse. Jie pakurstė 
paklusnią Persijos (Irano) premjero Ę. 
Hakimi valdžią ir Jungtinių Tautų Or
ganizacijos konferencijoj padavė skundą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Jau mes pirmiau rašėme, kad tai yra 
britų imperialistų politinė gemblerystė, 
kuri vargiai jiems bus ant sveikatos. 
Taip ir atsitiko! Tuojau Syrija ir Le- 
banonas pareikalavo konferencijoj, kad 
britai ir francūzai ištrauktų savo armi
ją iš Syrijos ir Lebanono.

Sovietų Sąjungos delegacija, priešakyj 
su A. Gromyko,. įteikė skundą ant Brita
nijos, kad pastaroji laiko armiją Graiki
joj, kas hera jokiu būdu pateisinama. 
Britanijos armijos buvimas Graikijoj 
yra atspara tos šalies reakcijai ir fašis- 

. tams prieš demokratinius žmones.
Sovietų Ukrainos atstovas D. Manu- 

ilskis ten pat įteikė Jungtinių Tautų Or
ganizacijai skundą prieš Britanijos ka
ro intervenciją Indonezoje, khf britai, 
išvien su Japonijos armija, žudo žmo
nes, naikina indonezų kaimus ir mies
tus, ir tas sudaro pasaulio taikai pavojų.

Tuomi dalykai dar nesibaigia, nes 
Egipte demokratiniai žittbnes kelia pro
testą prieš ten buvimą Britanijos armi
jos ir reikalauja, kad ji tuojau būtų at
šaukta. Dar daugiau, tie žmonės reika
lauja, kad britų kolonijos Sudano žmo
noms būtų leista apsivienyti su Egiptu. 
Britanijos imperialistai sako, “mes ne
bijome Egipte tų reikalavimų, nes Egip
to ministeris to nereikalauja.” Taip, mi- 

’ nisteris gali nereikalauti, bet ar ilgai jis 
bus ministeris?

Iš Indijos atėjo žinia, kad indusai ke
lia protestą prieš Britanijos intervenci
ją Indonezijoj, kad jie reikalauja atšauk
ti iš ten armiją. Kaip atrodo, tai britai 
imperialistai su pakurstymu Irano val
dininkų pasidarė sau daug bėdos. Brita
nija viešpatauja pasaulyj, ji yra paver
gus apie 150 kartų tokius plotus žemės, 
kaip pati Anglija. Ji yra pavergus šim
tus .milionų kitų žmonių! Ir kas jau ga
li kalbėti apie kitų tautų ir tautelių lais
vę, bet jau ne Anglija!

Dar prasčiau Anglijos, dalykams da
rosi Jungtinių Tautų Organizacijoj ir 
todėl, kad jai paklusni Irano valdžia su 
Ebrahim Hakimi jau pakriko. Irane tu
rės susidaryti nauja vyriausybė, kuri 
gali atsisakyti būti britų įrankiu. Tai-

• gi, Anglijos imperialistai, norėdami už
duoti moral į smūgį Sovietų Sąjungai, 
patys skaudžiai uždavė sau.

Dėlei Balsavimų Vokietijoje 
Amerikos Zonoj

Amerikiečių zonoj, Vokietijoj, Frank
ford on Main keli apskričiai turėjo lo
kalinius rinkimus. Tie balsavimai apėmė 
tik apie 450,000 galinčių balsuoti pilie
čių, nes visas tas plotas turi tik apie 
800,000 gyventojų. į

Balsavimus laimėjo socialistai \ ir 
Krikščionių Unija. Socialistai gavo 146,- 
000 balsų, Krikščionių Unija—apie 100,- 
000, kitos partijos po mažiau. Turčių > 
spauda ir socialistų didžiuojasi ir šaukia, 
kad komunistai gavo tik 16,600 balsų.

Taip, komunistai gavo labai mažai 
balsų. Ir kas gi galėtų tikėtis, kad ten 
komunistai gautų daug balsų? Nejaugi 
tie vokiečiai, kurie vakar komunistus 
korė ir pjovė, ne vien Vokietijoj, bet 
Lietuvoj, Ukrainoj, Franci jo j ir kitur, 
o šiandien patys virs komunistais! To
kio stebuklo negalima laukti. Jeigu būtų 
tokis apsireiškimas, tai jis. būtų dirbti
nas.

Prie to, amerikiečių zonoj laisvai vei
kia hitlerininkai. Amerikos komandie- 
riai ilgai nacių viršininkus laikė tose 
vietose, kur juos pastatė Hitleris. Dar 
neseniai iš tos srities amerikiečiai ko
respondentai rašė, kad hitlerininkai ir 
socialistai išvien veikia niekindami ko
munistus, ; . Sovietų Sąjungą, Maskvos 
Konferencijoj bei Potsdamo Konferenci
joj padarytus Amerikos, Sovietų Sąjun
gos ir Britanijos nutarimus.

Tarpe tų, kurie vadinasi šiandien* so
cialistais mes atrasime labai daug tų 
žmonių, kurie vakar buvo hitlerininkais. 
Kas liečia taip vadinamą Krikščionių 
Uniją, tai joj veikia daug tikrų nacių 
ir jie orijentuojasi į Vatikano popie
žiaus politiką, nors jos vadų yra katali
kų ir prote&onų.

Žinoma, jeigu rinkimai būtų įvykę 
Sovietų Sąjungos zonos dalyj, tai pasek- i 
mes būtų visai kitos. Kodėl? Todėl,.kad 
Sovietų Sąjungos zonoj naciai seniai bu- i 
vo prašalinti iš valdžios vietų, kad ten 
pravesta demokratinė apšvieta, kad žmo- ! 
nes jau mato hitlerininkų padarytą žalą 
pasauliui ir Vokietijai, kad ten stambio
ji pramonė valdoma pačių darbo žmonių, 
kad žemė jau atiduota valstiečiams.

Dienraščio Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytoj^ jau pasibaigė. Tačiaus 
visada turėkime mintyje pakalbinti žmo
nes užsisakyti dienraštį Laisvę.

Dienraščio Laisvės prenumeratą me-. 
tams $6.50. Jei kurie norėtų užsisakyti 
dienraštį Laisvę tik išbandymui, tai ga
lima duoti šešiom savaitėm už 
dolerį.

vieną

•-

s

Chinijoj Dalykai Tvarkosi
Atrado, kad bendromis pastangomis 

Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
diplomatijai pavyks baigti Chinijoj ilgų 
metų naminį karą ir sudaryti ten koali
cinę vyriausybę, kuri turės pravesti de
mokratinius valdininkų rinkimus.

Reakcininkai, jų tarpe ir britai dėjo 
viltį, kad Jungtinės Valstijos, kurios vi- 
soriils jėgomis rėmė generolą Chiang 
Kai-sheką, ir Sovietų Sąjunga negalės 
susitaikyti Chinįjos klausimais. Bet Chi- 
nijos komunistų jėgos ir įtaka pasirodė 
daug galingesnės, kaip kiti manė. Tas 
privertė Amerikos ir Chiang Kai-sheko 
viršininkus keisti politiką.

Šiaurinėj Chinijoj ir Mandžurijoj gali 
susidaryti autonominės valdžios, nes ten 
žmonių kalba ir reikalai skirtingi nuo 
pietinės Chinijos gyventojų reikalų. Taip 
Išsireiškė komunistų vadas generolas 
Nieh Yūng-Chen’as.

Korėjoj dalykai, atrodo, taipgi gerai

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

Tą patį vakarą ir toje pačioje vietoje 
įvyks Laisvės bankietas. Tuojau įsigykit 
bankieto bilietus. Rūpinkimės visi, kad 
mūsų dienraščio parengimas pavyktų.

Laisves Bankietas
Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas 

Įvyks Sekmadienį

Sausio*January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALeSE 
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y 

Prasidės 6:80 Valandą Vakaro. 
BILIETAS $2.50 ASMENIUI 

Bilietai jau gatavi, prašome tuojau 
įsigyti.

PO BANK1ETO ŠOKIAI
A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams

Korporalas John Kalendra, 
lietuvis, kuri su kitais Ameri
kos kareiviais randasi Mani
loj, Filipinuose, prisiuntė Lais
vei laišką ir kareivių nusi
skundimą dėl negrąžinimo 
namo. Čia talpiname jo lietu
vių kalboj rašytą laišką ir 
glų kalboj kareivių išleistą 
siskundimą, po kuriuo jis 
sirašo. Jis rašo:

Gerbiamieji laisviečiai 
Laisvės skaitytojai. Aš šaukiu 
pagalbos nuo jūsų. Mes, Ame
rikos kareiviai, dar 'neperse?- 
niai laimėjome karą prieš,vo
kiečius ir japonus. Dabar, kai 
inūsų darbas pabaigtas, mėp 
norime grįžti namo ir pradęti 
civilinį gyvenimą. Bet atrodo, 
kad mes esame pamiršti už 
tūkstančių mylių nuo namų. 
Dėl to mes šaukiamės prie' jti
sų, gerbiamieji skaitytojai ir 
laisviečiai. Mes norime duoti 
žinoti, kad mes esame pamirš
ti W. D. (Karo Departmento) 
ir prezidento. Visi paaiškini
mai yra atspausdinti popiery- 
je, kurį aš jums prisiunčiu ir 
prašau atspausdinti Laisvėj, 
Už ką aš būsiu labai dėkingas.

John Kalendra.

Kareivių Nusiskundimas
Manila, 
Philippine Islahds, 
6 January, 1946 

SUBJECT: Demobilization. 
TO Newspaper Laisve

1. THE DRAFT

an- 
nu- 
pa-

Patterson was asked if the W. 
D. contemplated any change 
in releasing men with two 
years service oh March 20, 
1946, he asked “What is the 
significance of March 20?”

4. There is no excuse for the 
draft failing. The draft did 
not fail the U. S.

All men signing this letter 
have served in either the .Pa
cific or European Theaters.

We shall never forget that 
we succeeded in our job for 
our Country and Government 
when they needed us. But our 
Government and. Representa
tives of the people have failed 

.1 , • .* * , • * .

us when wfc needed them.
• Rėšpectfulyy '

,Naipe Kalendra John, 
Rank Cpl. . :
ASN 32782331

C

Laiškai iš Lietuvos

HAS 
FAILED, a W. D. Official an
nouncement of 6 Jan. 1946. 
WHY ? We Veterans want an 
answer.

It did not-fail when Ame
rica needed men for American 
and World safety. But when 
the American Veteran needs 
Draftees for Replacements, so 
he can return to his family 
after America tand the World 
is Safe, no replacements are 
available, bedause the Draft 
has failed.

2. Par. 1 brings to a vete
ran’s mind thė word “Impos
sible.” While1 America and the 
World Safety was, endangered 
we were taught that the word 
“Impossible” was no longer a 
part of our Vocabulary. No
thing was impossible the U.S. 
Army drilled into eur heads. 
The American Soldier proved 
to America and the World on 
the Battlefields of the World 
that nothing was “Impos
sible.” But now that the war 
is over every other statement 
from the W. D. and the Go
vernment has a substitute 
word to keep from contradict
ing their statements.

3. Speaking of contradic
tions by the W. D. and Go
vernment let us look at two 
common ones:

(a) There will be no empty 
berths returning to the U.S. 
(W. D.) USS CECIL sails with 
600 empty berths 5 
(Daily Pacificiait).

(b) No men will 
after they become
(W. D.) A man may be kept 
in this theater 3 months after 
becoming eligible. (Lt. Gen. m. liepos 23, o jūsų mama 
Collins).

J. A. Benulis, Cleveland, 
Ohio, gavo iš Lietuvos nuo 
savo giminės sekamą laiš
ką, rašyta gegužės 19 d., 
1945 m.:

Aš, Gelumbauskas su sa
vo v a i k e 1 i a is, sveikinam 
tamstas ir linkime tams
toms viso gero, o labiausia 
sveikatos. Dėkavojam jums 
už laišką, kurį gavom 17 d. 
gegužės. Labai linksma bu
vo, kai gavom laišką.

O dabar trumpai parašy
siu apie savo gyvenimą. Mes 
taipgi esam sveiki šioj va
landoj. Taipgi ir visos gimi
nės pakol kas sveikos. Nėra 
kad kas būtų nuo karo nu
kentėjęs perdaug. Tiktai 
mano marti labiausia nu
kentėjo; jos vyras Feliksas 
1941 metais išvažiavo su 
Raudonąja Armija, tai nesi
girdėjo apie jį. Bet vakar 
gavom telegramą iš Rusi
jos, kad gyvas randasi. O 
jų namus Šiauliuose tai vo
kiečiai sudegino. Tai dabar 
pas mus gyvena marti
sūnų, motina ir marčios se
sutės. Taipogi, švogeri, se
sutės sveikos.

O dabar linkėjimai 
visų giminių. Prašom 
duoti gerų dienų nuo 
sų visoms giminėlėms: 
mašaičiui, Gasiūnams

Pulkininkas Evans F. Carl
son yra komandierius garsiojo 
Second Marine Corps Raider 
Battalion. Bet nedaug ameri
kiečių, net patys vyrai, kurie 
su juom tarnavo, žino, kad jis 
yra ekspertas Tolimų Rytų ir 
Centralines Amerikos reikalų. 
Jis puikiai vaitoja chinų ir is
panų kalbas, šiandien Califor- 
nijoj būrelis jo draugų nori iš
rinkti jį į Jungt. Valstijų Se
natą. Yra puikus sumanymas, 
nes kaip tik Californijoj eg
zistuoja visokia rasinė neapy
kanta ; žmonės ten nusistatę 
prieš meksikiečius ir rytiečius, 
ir izoliacijpriistai gana stiprūs.

Nežinoma, ar pulkininkas 
Carlson sutiks Jbūti kandidatu. 
Bet jo militarinis rekordas yra 
nepaprastas.

■ Jo vyrų šauksmas būdavo 
“Gung Ho.” Pulkininkas Carl
son paėmė tuos žodžius nuo 
chiniečių. Jie reiškia “dirbkite 
harmonijoj” arba “kartu dirb
kite.” Dabar karas baigėsi, ir 
pulkininkas Carlson pritaiko 
tą idėją kasdieniniam gyveni
mui. Rašydamas neseniai iš 
Californijos, jis sakė:

“Sakoma, kad ‘foxholese’ 
nėra netikinčių. Aš sakau, kad 
nėra nei jokio skirtumo tarp 
rasių, tikybų arba spalvos. Ka
da vyrai kartu kentėjo, kada 
kartu kovojo priešą ir veikė 
bendram tikslui, jo spalva, 
bažnyčia, kurią jis lankė, ša
lis, iš kur jo tėvai atvyko, jau 
ne taip svarbūs dalykai. Vis
kas. priklauso nuo žmogaus.

“Vyrai iš New Yorko, Tex
as, Ohio ir Wyoming valstijų 
vienoje vietoje sutiko ir išmo
ko gerbti viens kitą. Krikščio
nis, žydas, baltas, negras, čia- 
gimęs, sveturgimis, visi pripa
žįsta tuos pačius idealus.

“.Grįždami iš visų pasaulio

turėtų

pulki- 
padėti

kraštų, jie pasiryžę viens ki
tam padėti, jiems visi žmonės 
sutverti lygūs.”

Tie žodžiai tą patį 
visiems reikšti.

Pagal savo žodžius, 
ninkas yra pasiryžęs 
įvykdinti savo idealus.

Karo pradžioje pulk. Carl
son tarnavo Filipinuose, Ha
waii ir prie Meksikos rube- 
žiaus, JYancijoj Pirmame Pa
sauliniame Kare, prie okupaci
nės armijos Vokietijoj. Vėliau 
įstojo į Marinų Korpusą. Nu
vykęs į Chiniją jis studijavo 
tos šalies žmones, politiką, 
kultūrą ir papročius. Jis pra
šė būti perkeltu į Nicaraguą, 
kur buvo daug Amerikos ma
rinų. Tenais išmoko ispanų 
kalbą.

Sugrįžo į Chiniją ir vėl stu
dijavo jos žmonės. Pagal sa
vo prašymą, jis tapo pirmas 
svetimas tyrinėtojas su Chinų 
Komunistų Armija, keliauda
mas su virš 25,000 mylių šiau
rės fronte.

Už kiek laiko jam teko sau
goti prezidentą Rooseveltą, 
Warm Springs, Georgia vals
tijoj, jie abudu tapo gerieji 
draugai, 1938 m. jis 
sulaikyti pardavimą 
Japonijai.

Matydamas, kad
įvyks, jis suorganizavo savo 
Raiders. Visi buvo savanoriai 
iš Marinų Korpuso. Kartu jie 
puikiai sugyveno ir kovojo.

Nebuvo jokių skirtumų tar
pe karių ir karininkų. Visi ly
gūs. Pavėlino savo vyrams kri
tikuoti viską, kas jiems nepa
tiko.

Ir daug žmonių mano, kad 
pulkininkas Carlson daug nu
veiktų viešoje vietoje.

FLIS—-Common Council.

stengėsi 
geležies

karas

CfflCAGOS ŽINIOS

SU

nuo 
ati- 
mū- 
Ta- 

ir
Mančauskams, jeigu sueisi
te kada.

Kai gausite šį laišką, pra
šome greitai atrašyti. Mes 
lauksime.

Sudie. Likite sveiki.

Jan. ’46

be held 
eligible

P. A. Vizbaras, Anson, 
Me., gavo iš Lietuvos nuo 
savo giminaites sekamą lai
šką, rašytą liepos 19, 1945 
m.: ■ i

Mielas Dėde.
Gavom jūsų laišką liepos 

mėnesį. Džiaugiamės, kad 
dar dėdė gyvas ir sveikas. 
Mes gyvenam tik dvi su 
mama. Tėvelis mirė 1941

(mano bobute) mirė irgi
Does the W. D. and the u. i 1941 m. liepos 22. Mirė abu
Z*1 ArrAX.iAVs* Avsl +-K Ir 4-K A .-V. Ij  1 — i 1 S. Government think the Am

erican Soldier is stupid ? We 
have proven on the Battle 
Fields that we ate the Smart
est Soldiers in the world. 
Now that the war is over we 
are still smart enough to know 
when we arc being used as 
puppets for stupid and incom
petent leaders in Washington.

To clarify this opinion of our 
stupid and incompetent lead
ers in Washington we give the 
following examples: ■'

(a) Secretary of War at
Guam was “Completely surp
rised to hear discharge points 
had not been accumulating 
for Army personnel since V- 
J. day. ’ ,

(b) When Secretary of War

tuo pačiu laiku, tik užėjus 
vokiečiams. Tėvelis sirgo, o 
mama beveik nesirgo.

Aš baigiau gimnaziją 
1944 metais, o dabar dirbu 
nafnuose. Darbininkų ma
žai, taigi tenka daug dirbti. 
Mūsų sodyba nuo karo ne
nukentėjo. Taigi, dėde, gy
venam, skurstame ir vis
kas. ' v

Mama siunčia širdingiau
sius linkėjimus.

Parašykite dėl mūsų. Mes 
labai lauksime.

Sudie, mielas dėde.
Akvile Marcinkevičiūte,

Strošiūnų kaimas, 
Alizavo. paštas.

2,000 Pikietuoja prie 
Stakjardų

-Apie 35,000 darbininkų 
Chicagos stakjardų, kurie ap
ima visą! ketvirtainę mylią, su
stojo dirbę. Prie United Pack
inghouse Workers of Ameri
ca (CIO) prisidėjo ir bučerių 
unija, kuri yra Darbo Federa
cijos narys.

Tarpe dviejų tūkstančių pi- 
kietų yra keletas ir kunigų 
vietinių bažnyčių, taipgi kitų 
visuomenės veikėjų, ypač pri
klausančių Back of the Yards 
organizacijai, kuri rūpinasi 
šios apylinkės žmonių gerbū
viu.

Gatvekariai ir iškeltieji 
traukiniai ateina į stakjardus, 
bet produkcijos darbininkų 
nesimato einant į darbą. Trau
kiniai ir gatvekariai veik tuš
ti. Darban eina tik prižiūrė
jimo darbininkai, . kurie ne
šaukti streikam

Lewis Clark, CIO unijos 
prezidentas, sako, kad jo uni
ja sutiktų tartis/jei preziden
tas Truman pakviestų į Wash- 
ingtoną; taip sako ir Patrick 
Gorman, bučerių unijos galva.

Pirmą dieną pikietavimas 
ėjo ramiai. Nors policijos pri- 
gabenta, bet ji neturi ką veik
ti. Veik niekas darban neina.

CIO unija iš pradžios reika
lavo 25 nūoš. algų pakėlimo, 
bet dabar jau sutinka taikytis 
ant 17Vg nuoš., kaip “faktų 
suradimo” komisija pasiūlė 
automobilių industrijoj. Kom
panijos betgi spiriasi ir nuo to 
algų pakėlimo.

Streikas veik visai sulaikys I 
mėsos gamybą. Streikuoja, mė- i _ 
sos darbininkai ne vien Chi-j jininkei, 
cagoje, bėt Matuose miestuo
se, kur yra stakjardai—-Kan
sas City, Omaha, Siuox City 
ir kitur.

Viso, manoma, sustreikavo 
apie 285,000 mėsos industri
jos darbininkų.

Elektros, Radijo ir Mašinų 
darbininkai; irgi streikuoja.

daugelis plieno darbininkų

I nedirba, nors jų streikas ati- 
: dėtas iki pirmadienio.

Chicagoj ir apylinkėj, taigi, 
įsibanguoja streikai.

Reporteris.

Chicagietis Vedė Maskvos
Merginą ]

Chicagietis Laurence Eu» 
gent nuvyko Maskvon, sutiko 
gražią merginą ir vedė ją. Da
bar jis grįžta Chicagon, o ne
užilgo ir jo žmona atvyks.

Užklaustas chicagiečio re
porterio Maskvoj, Eugent sa
kė, kad žmonės ten jam pa
tinka. Kaip ir Chicagos žmo
nės, jie myli smagumus, turi 
gero humoro, viskame kaip 
chicagiečiai.

Eugėntas yra lankęs Chi
cagos universitetą. Jo tėvai 
gyvena ant 11 N. Lotus St., 
Chicagoj/

Jovarauskienė Nusilaužė 
Ranką

Sausio 15, d. ryte, einant 
gatve, Mrs. Rozalija Jova- 
rauskienė, žmona Jovarausko, 
vieno iš Roosevelt Furniture 
krautuvės savininko, puolė ir 
nusilaužė ranką.

Jovarauskas gyvena po nu
meriu 6601 So. Albanys. Lin
kiu Jovarauskienei greitai 
ranką išsigydyti.

J Draugė.

Padėka
Los Angeles Laisvės . 

vajininkai, norime nuoširdžiai 
padėkavoti San Francisco va

tai nenuilstančiai 
darbo klasės karžygei draugei 
Sutkienei ir sykiu tiems drau
gams, . Laisvės skaitytojams, 
kurie per draugę Sutkienę už
sirašė Laisvę, pagelbėdami 
Los Angeles vajininkams. 
Taipgi visiems, kurie užsirašė 
ar atsinaujino Laisvę.

ALDLD 145 Kp. Vajininkė, 
Anna Levanas.
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^Ketvirtadien., Sausio 24, 1946 Trečias puslapb

Plėšikų Teroristų, Veikusių Uk
mergės Apskrityje, Teismas

1945 m. rugpiūčio mėn. 
30 d. Lietuvos TSR VRLK 
Kariuomenės Karo Tribu
nolas, pirmininkaujant jus
ticijos papulkinin. Chalia- 
vinui, Ukmergės mies.te vie
šame teismo posėdyj svars
tė buržuazinių nacionalistų 
plėšikų - teroristų J. Daš
kevičiaus ir A. šiškos, kal
tinamų vykdžius žudymus 
ir plėšikavimus Ukmergės *Naktį j m birželio 
apskrities teritorijoje, bylą. 26 dienV Daškevičiaus va- 

yiesaf r.^e.ls!no Procesas ' dovaujama plėšikų gauja, 
Pneš . fas.lstn?1.V? išgamas,, kuriai priklausė ir šiška, 
lietuviškai vokiškuosius na- įsiveržė į Gelvonių valsčiaus 
cionalistus sukėlė dideų su- Labūnavos kaimą, sušaudė 
sidomėjimą Ukmergės aps- ,gį0 Laimo gyventoją Lisaus- 

.ką Praną, jo žmoną Lisaus- 
ikienę Jevą, Lisauską Stasį 
! ir Viktorovą Anatolijų.

Be to, Daškevičiaus va
dovaujama ginkluotoji gau
ja nuo 1945 m. kovo iki lie
pos mėn. įvykdė Gelvonių, 
Veprių ir Giedraičių valsčių 
teritorijoje daugelį kitų te-

čiaus, Būdos kaimo užpuo
limą, užmušė valstiečius 
Dobrovolskį Stepą, Tuklią 
Teodorą su jo 7 ir 2 metų 
amžiaus vaikais ir naujagi
miu kūdikiu, Vytautą Zig- 
mavičių su seserim Zigma- 
vičiūte Vanda. Po žudynių 
buvo padegtas namas, ku
riame žuvo valstietis Traš
kinąs.

Naktį į 1945 m. birželio

krities gyventojų tarpe.
Didžioji salė buvo pilna 

žmonių. Čia iš visos apskri
ties susirinko daugiau kaip 
2 tūkst. gyventojų.

Iš tolimiausiųjų apylin
kių ir valsčių atvyko vals
tiečiai išgirsti tarybinio 
teismo balsą. Salėje susirin
ko įmonių darbininkai, in-. . - - - -
teligentijos atstovai, įstai- roristinių veiksmų, žudynių 
gų tarnautojai, moksleiviai. ginkluotų plėšikavimų.

Kaltinamųjų suole pasiro-' _ Tardymo metu Daškevi- 
džius nusikaltėliams, salėje j čius Jonas ir šiška Antanas 
kyla pasipiktinimo banga.prisipažino kalti.
Abu kaltinamieji įeina že-| Teismas pradeda kaltina
mai nulenktomis galvomis, mųjų apklausinėjimą, 
bijodami susitikti su neap-

e n Č i a n čių juos žmonių mus šiška Antanas, 
žvilgsniais. Jie apsirengę: Pirmininkaujantis: Kal- 
nudėvėtomis vokiškomis ka- tinamasis šiška, jūs tarna- 
ro uniformomis — pado va- vo t armijoj*?
notomis vokiškųjų okupan-, šiška: Tarnavau, 
tų. Pirmininkaujantis:

Pirmininkaujantis — pa- rioje?
pulkininkis Chaliavinas pa- i šiška: Reguliariame M * « • • % M ' * • V • — i • • 1 t •

į nelaisvę aš dalyvavau mū
šiuose prieš Raudonąją Ar
miją Klaipėdos apskrityje. 
Mes žinojome, kad prieš 
mus yra Raudonosios Armi
jos lietuviškieji daliniai.

Pirm.:‘Jūs žinojote, kad 
Raudonosios Armijos eilėse 
kaunasi jūsų tėvynainiai 
prieš neapkenčiamus vokiš
kuosius grobikus. Kodėl jūs 
nepasitraukėte nuo vokiečių 
ir neperėjote į Raudonosios 
Armijos pusę?

Ilga pertrauka. Bailiai, 
nuleista galva, iš paniūrų 
kaltinamasis apmeta žvilgs
niu žmones ir griežtu jude
siu atkreipia galvą.

Sunku išlaikyti įtemptą 
tūkstančių teisėjų žvilgsnį. 
Štai jie sėdi, tie, prieš ku
riuos jis kovojo — atkurtų 
įmonių darbininkai, atida
rytų gimnazijų moksleiviai, 
išvaduoti kumečiai, nauja
kuriai, gavusieji iš tarybi
nės valdžios žemę, tikrieji 
gimtosios lietuviškosios že
mės artojai. Ir visi jie klau
sia: kodėl jisai, šiška, kovo
jo prieš savo liaudį.

Į šį klausimą kaltinama
sis nepajėgia atsakyti. Jis

Pirmasis duoda parody-

Ku-

! VO- 
skelbia karo tribunolo posė- kiečių pėstininkų dalinyje, 
dį atidalytą. Pirmininkaujantis: Kada

Perskaitomas kaltinama-: vokiečiai jus mobilizavo ar-
- i . I • • nsis aktas.*

1945 m.Jiepos ;mė^. Lty 
netoli Gelvonių valsčiaus, 
Šarkėnų kaimo buvo sulai
kytas plėšikų gaujos vadas 
J. Daškevičius (slapyvardė 
“Papūga”). Bačkūnų kai
mo, Žiežmarių valsčiaus, 
Trakų apskrities gyvento
jas ir plėšikų gaujos narys 
A. šiška, Kostiukiškių kai
mo, Žaslių valsčiaus, Trakų 
apskrities gyventojas.

Tardymo nustatyta, kad 
1945 m. kovo mėn. Ukmer
gės apskrities, Gelvonių, 
Veprių ir Giedraičių valsčių 
teritorijoje buvo suorgani
zuota J. Daškevičiaus vado
vaujama ginkluota plėšikų 
gauja, priklausanti “Žaliojo 
Velnio” plėšikiškai organi
zacijai. Ši gauja sistemin
gai vykdė t e t oristinius 
veiksmus, žudynes ir tary
binių piliečių plėšimus.

1945 m. balandžio 25 d. ši 
gauja, Daškevičiaus arsme- 
niškai vadovaujama ,ir šiš- 
kai joje dalyvaujant, įvykdė 
ginkluotą Gelvonių vals-

mijon?
• šiška: Manęs nemobiliza

vo. Aš nuėjau savanoriu ir 
ištarnavau iki 1945 m. vasa
rio mėn.

Pirm.: Kodėl jūs tai pa
darėt?

šiška: Vokiečiai žadėjo 
po karo duoti didelį žemės 
plotą.

Pirm.: Ar jūs dalyvavote 
mūšiuose prieš Raudonąją 
Armiją?

šiška: Taip.
Pirm.: Kur? Prieš kokius 

dalinius?
šiška: Prieš tai, kada 

Raudonoji Armija paėmė 
mus į nelaisvę ...

Pirmi ninkaujantis: Ką 
“mus”?

šiška: Mane ir kitus vo
kiečius ...

Salėje s u s i j a udinimas. 
Pasigirsta šūkiai: “Biaurūs 
išgamos,” “šlykštūs padlai
žiai,” “Fašistinės bjaury
bės.”

Pirm.: Duokite teismui 
toliau savo parodymus.

šiška: Prieš patekdamas

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
Kaina 3> centai

DIDELE 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

Pirminink.: Kada jus pa
ėmė į nelaisvę?

Šiška: 1945 metų vasario 
pabaigoje.

Pirminink.: O po to?
Šiška: Po to mus pasiun

tė į karo belaisvių stovyk
lą Kaune.

Pirm.: Ar jūsų neslėgė 
tai, kad jūs esate tarp be
laisvių vokiečių, o ne kaip 
išvaduoto savo gimtojo mie
sto pilietis? . •

šiška: Ne. Aš vbuvau vo
kiška uniforma ir praeinan
tieji piliečiai galvojo, kad 
aš toks pat vokietis, kaip ir 
visi. *

Pirminink.: Ar ilgai jūs 
buvote tarybinėje karo be
laisvių stovykloje?

šiška: Ne. Po mėnesio aš 
pabėgau, 11945 m; balandžio 
pradžioje atvykau į Trakų 
apskritį, Šilėnų kaimą ir 
savanoriškai'įstojau į būrį, 
vadovaujamą “Papūgos.” Iš 
čia mes perėjome į Ukmer
gės apskritį.

Pirminink.: Ar jūs prisi
pažįstate kaltu įvykdęs Gel- 
vonių valsčiaus, Budos ir 
Labūnavos kaimuose žudy
nes?

šiška: Taip, prisipažįstu.
Pirm.: Kodėl jūs sušau- 

dėte Lisausko šeimą?
šiška: Juos nužudyti man 

įsakė Daškevičius.
Pirm.: Kuo jis motyvavo 

savo įsakymą?
šiška: Paprastai jis 

mums apie motyvus nepa
pasakodavo, o tik įsakyda
vo: tokią tai šeimą sunai
kinti.

Pirm.: Asmeniškai, kaip 
žmogaus, jūsų nedomino, 
vardan ko jūs žudote ra
mius tarybinius piliečius, 
lietuvius valstiečius?

šiška: Ne. Aš turėjau ta
tai įvykdyti. Jeigu aš nebū
čiau žudęs, mane patį būtų 
nužudę, kaip tai įvyko su 
“Papūgos” p a v a du o toju 
“Robinsonu.” Jį sušaudė 
pats Daškevičius.' Vadai ne
siskaitė nei su nuopelnais, 
nei su gaujos narių ypaty
bėmis ir darydavo viską, 
kas jiems patikdavo.

Pirm.: Ar buvo įsakymas 
užmušti kūdikį ir likusius 
mažučius Teodoro Tuklios 
iš Budos kaimo vaikučius?

Kaltinamasis vėl tyli.
Pirm.: Iki tol jums teko 

užmušinėti vaikus?
šiška: Ne, aš tik mačiau, 

kaip tai darė kiti.

Pirm.: Kas taip darė? 
Šiška: Vokiečiai.
Teismas pereina , prie 

gaujos vado Jono Daškevi
čiaus (slapyvardė “Papū
ga”) apklausinėjimo. Siau
rus banditas, nužudęs de
šimtis žmonių, šaudęs ir 
kankinęs tėvus vaikų aki
vaizdoje, pasakoja apie jo 
įvykdytus nusikaltimus vi
sai šaltai. Jis ciniškai pasa
koja smulkmenas tų nusi
kaltimų, kurie žinomi teis
mui, bet visomis jėgomis 
stengiasi atsikratyti naujų 
kaltinimų, iškylančių teis
mo proceso metu. 1944 lap
kričio mėnesį jis įstojo į 
ginkluotą, banditų grupę, 
1945 m. kovo mėn. buvo pa
skirtas atskiros banditų 
grupės specialiems teroris
tinio pobūdžio uždaviniams 
vykdyti vadu. Jis uoliai 
vykdė visus įsakymus, pats 
užmušinėjo ir organizavo 
valstiečių žudynes Ukmer
gės. apskrityje.

Pirm.: Kokį tikslą turėjo 
jūsų banditinė grupė, nužu- 
dydama Labūnavos kaimo 
Lisauskų šeimą?

Daškevičius: Jis gavo iš 
tarybų valdžios žemę, 
džiaugėsi tuo, dėkojo tary
binei vyriausybei už tai.

Pirm.: Apie kiek tarybi
nių piliečių nužudymo atsL 
tikimų jūs galite atsiminti?

Su fašistiniam išsigimė
liui būdingu cinizmu nusi
kaltėlis nuosekliai lanksto 
pirštus, o po to šaltai atsa
ko:

—Buvo sušaudyti maž
daug 32 žmonės, tame tarpe 
10 vaikų. Vienas žmogus 
pakartas, 3 papjauti, 1 šei
ma sudeginta savo namuo
se.

Pirm.: Ką jūs pirmoj ei
lėj užmušinejote?

Daškevičius': Valstiečius.
Pirm.: Kokią direktyvą 

jūs gavote po gaujos su
triuškinimo ?

Daškevičius: Išlikusiems 
—veikti atsargiau. Dauge
liui buvo siūloma išeiti iš 
miško, paslėpus savo praeitį 
įstoti į darbą tarybiniuose 
organuose ir kenkti. >

Pirm.: Ar vykdė gaujos 
nariai šį patvarkymą?

Daškevičius: Daugumoje 
atvejų ne.

Pirm.: Kodėl jie vengė 
vykdyti jūsų direktyvą?

Daškevičius: Išėję iš miš
ko, jie registravosi VRLK 
organuose ir išsiskirstyda
vo po namps.

Pirm.: Kaip jūs į tai re
agavote?

Daškevičius: Mažiausiam 
įtarimui esant šaudydavo
me vietoje.

Pirm.: Ar ne tai f buvo 
priežastimi, kad jūs sušau
dė te savo padėjėją, pasiva
dinusį “Robinzonu”?

Daškevičius:, Taip. '
Pirm.: Kuo paaiškinti, 

kad pastaruoju laiku jūs 
dažniau užmušinėdavote ir 
plėšdavote ramius gyvento- 
jus? . ■ |

Daškevičius: Tekdavo jė
ga apsirūpinti maistu. 
Tuos, kurie priešindavosi, 
mes šaudydavom.

Pirm.: Kiek metų turėjo 
jūsų sušaudytasis Pranas 
Lisauskas, jojo žniona, sū
nus?

Daškevičius: Senis turėjo 
apie 60 metų. Žmona maž-? 
daug tiek pat. Sūnus 17— 
18 metų.

Pirm.: Už ką jūs juos už- 
mušėt?

Daškevičius: Jie atsisakė 
atiduoti mums duoną, na
minius gyvulius, pavadino 
mus banditais, lietuvių tau
tos budeliais,

: Ar dažnai jums

Waterbury, Conn
Iš Darbo Lauko

šiandien visoj šalyj darbi
ninkai kovoja už būvį. Kas
dien pasireiškia streikai po 
streikų. Waterburio darbinin
kai taipgi subruzdo.

Lapkričio ir gruodžio mė
nesiais, 1945 metais, trijų 
dirbtuvių, Scovill Mfg. Co., 
American Brass Co. ir Chase 
Brass and Copper Co., darbi
ninkai pareikalavo iš NLRB 
kad pravestų balsavimus, ar 
darbininkai sutinka streikuoti, 
jeigu nebus galima taikos bū
du išrišti darbininkų reikalu-* 
vimus kas link pakėlimo algų 
ant 30 nuoš. Visų minėtų dirb
tuvių didelė dauguma darbi
ninkų nubalsavo už streiką, 
jeigu nebus galima susitaikyti 
be streiko. Kaip šiandien pa
sirodo, tai negalima susitaiky
ti, nes darbdaviai jokių pa
siūlymų neduoda į darbininkų 
reikalavimus. Mes matome, 
jog šiandien visoj šalyj fabri
kantų susivienijimas nori su
griauti darbo unijas.

Virš minėtų dirbtuvių dar
bininkai liuosnoriai nubalsavo 
sumokėti dienos uždarbį į 
streiko fondą. Visi darbininkai 
supranta, jog streikas nėra 
koks piknikas. Yra darbinin
kų su didelėmis šeimynomis, ir 
pirmą savaitę jiems bus reika
linga pagalba, nors nuo bado 
apsiginti. Todėl, jei pas kurį 
randasi mintis, kad nėra rei
kalo dienos uždarbį mokėti į 
streiko fondą, būkite taip ge
ri, atkeiskite tą mintį; para
ginkite kitus, kad neatsisaky
tų. Nemanykite, kad mokate 
unijos mokestis kas mėnesį ir 
kad unija iš to gali aprūpinti 
pagalba darbininkus streiko 
metu. Unija rūpinsis kiek ga
lėdama, bet reikia turėti ir pi
nigų. Dar kol dirbame, nepa
mirškime savo reikalų. Vieny
bėj yra galybė. Rodosi, vi
siems dabar aišku, jog fabri
kantų susivienijimas, tvirtai 
laikosi, o jų mažas skaičius. 

’Mes darbininkai didžiuma ir 
mūsų turi būti laimėta. Už 
dienos kitos streikas bus pa
skelbtas, nes visi darbininkų 
atstovų posėdžiavimai su kom
panijų atstovais neduoda ge
rų pasekmių.

Unijistas.

ja tai daro ne iš mielŠirdystės, 
bet dėl to, kad organizuoti 
darbininkai to išreikalauja. 
Todėl neatidėliokite, ai e da
bar stokite į CIO Uniją

Amerikos Darbo Federaci
jos lyderiai Lawrence išdavė 
Arlington, Pacific ir kitų dirb
tuvių darbininkus bosams, pri
imdami kompanijų pasiūlymą 
pakelti algas ant 10 nuošim
čių. Pasirašė su kompanijoms 
sutartį ant 3 metų, nieko ne
sakydami darbininkams. Tas 
išdavikas Joseph Sylvia, fede
racijos direktorius, dabar pa
sisamdė vietinę radio stotį ir 
šaukia per ją, būk CIO pa
siėmė federacijos programą,ir 
laimėjo 15c į valandą algų 
pakėlimą. Pirmiau rėkė, kad 
darbininkai neklausytų CIO 
vadų, nes, girdi, jie negaus al
gų pakėlimo, o mes jau gavom 
10c pakelti. Jis nesisarmatina 
meluoti. ■ . . .

Mifė Ig. Kornila, Laisvės 
skaitytojas. Priklausė prie 
tautiškos parapijos. Tapo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, tautiškose kapinėse.

Taipgi mirė Magdalena Šlu- 
žienė. Sirgo kelis metus. Pri
klausė prie Romos katalikų 
bažnyčios. Tapo palaidota pa
rapijos kapinėse su, bažnytinė
mis apeigomis.

Taipgi mirė draugė Tofilė 
Kaškavičienė dar pernai prieš 
pat Naujus Metus. Tapo pa
laidota 30 d. gruodžio, 1945. 
Ji sirguliavo beveik metus lai
ko. Paliko nuliūdime 3 vedu
sias dukteris. Draugės Kaška- 
vičiutės daug karių palinksmi
no Lawrence ir apylinkes pu
oliką dainuodamos duetus 
koncertuose ir šiaip parengi
muose. Jos buvo Liaudies Cho
ro narės. Didelė užuojauta 
draugėms Kaškavičiujėms ir 
jų vyrams. O velionei Kaška- 
vičienei lai būna lengva ilsėtis 
juodoj žemelėj.

.ai*!.*.

stabas”?
(Tąsa 5*me pusi.)

Detroit, Mich
Iš Aido Choro Pastogės

Sausio 6 dieną įvyko Aido 
Choro susirinkimas, kuris bu- ; 
vo skaitlingas nariais, taipgi 
gausus gerais tarimais.

Išrinkta hauja valdyba 1946 
metams iš sekamų narių: Pir
mininkas Julius Jakobs, vice
pirmininkas Irene Galinskb 
nutarimų raštininkas Frances 
Petrauskas, finansų sekreto
rius Aida Liminsky, iždininkas 
Ray Lyban. Visa valdyba susi
deda iš jaunų ir energingų 
žmonių, kuri daug žada dėl 
choro gerovės.

Pramogų komisiaja išrinkta 
iš gabių ir patyrusių tame dar
be narių. Į gaidų komisiją, ro
dos tik vienas yra darinktas, 
o kiti visi ■ pasiliko tie patys.

Mano asmeninė mintis tai, 
visi išrinkti į jiems tinka- 
vietas, iš ko galima tike- 
kad jie daug ko naujo 
į mūsų chorą ir padarys <

7'
į At

'ra--'

$

kad 
mas 
tis, 
įneš 
jį daug veiklesniu ir tvirtes
niu. __

Yra* išrinkta daug kitų ko- | 
misijų, kaip tai: Svetainės 
tvarkymo, į Sąryšį, naujos sve
tainės klausime.

Nutarta užmokėti duokles j 
į PMS už 1946 metus ir dar I 
prisidėti su auka.

Dar vienas nutarimas pada- 
ryta, kuris, mano manymu, | 
yra pats svarbiausias 
ku, tai paaukoti $25 
Motors streikieriams.

Lawrence, Mass
Tekstiles Darbininkai Laimėjo

American Woolen kompani
ja pasidavė CIO tikstiles dar
bininkų unijai. Pakelė algas 
15c į valandą. Sutiko apmokė
ti už 6 dienas švenčių į metus. 
Sutiko pripažinti, kad dirbtu
vės būtų unijinės (Union 
shop). Taipgi sutiko pravesti 
eilę kitų pagerinimų. Tik ne
sutiko duoti Kalėdoms bonus 
—dėl to dar eina derybos. Bet, 
kaip atrodo, bus ir tas laimė
ta.

Buvo manoma, kad darbi
ninkai turės skelbti streiką. 
Bet kompanijos prezidentas 
pašaukė telefonu unijos atsto
vus 16 d. sausio, kad pribūtų 
17 d. sausio Bostonan. Na, ir 
kompanija su unija susitaikė. 
Tokiu būdu nereikėjo darbi
ninkams išeiti į streiką. Strei
kas būtų palietęs 20 tekstili- 
nių Am. Woolen komp. dirb
tuvių. Kompanijos bosai išsi
gando darbininkų vienybės. 
Mat, darbininkai buvo pasi
rengę stoti į kovą ne tik Law
rence, bet visoj šalyj, kur tik 
randasi Am. Woolen kompani
jos dirbtuvės. 95 nuošimčiai 
darbininkų yra unijistai—pri
guli prie tekstilės1 darbininkų 
unijos, CIO.

Tai geras pavyzdys tiems 
darbininkams, kurie dar ne
priklauso unijoj. Turėtų unijoj 
prigulėti kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė. Dar yra to
kių, su kuriais negalima susi
kalbėti. Jie mano, kad kom
panija mielaširdinga ir duoda 
2 savaites apmokamų vakacį-

Na, dabar irjų ir apdraudę. Na, dabar ii 
algas pakelia. Tai labai klys 
tąte taip manydami. Kompani

Lawrence ir apylinkės drau
gų atydai. Sausio 27 d., 1 įali, 
bus puikūs pietūs, Lietuvių1 
Ukesų Kliube. Visi ateikite. 
Gaspadinės pritaisys visokių 
skanumynų. Kurie nebūsite, 
tai gailėsitės. Gaukite tikietus 
ąnksčiau, kad tikrai vieta bū
tų užtikrinta.

Taipgi turiu pranešti links
ma nauiiena. Draugė A. Raš
ko w (Račkauskas) jau pasvei
ko ir atsilankys pietauti.

S. Penkauslcas.

Darbo Paskirstymas
—Tu sakai, kad tik va

kar su-šeima atvvkai i mies
tą ir iau snėjnte susipažinti 
su visomis miesto įžymenv- 
bėmis. , ,

—Mano žmona anžiūreio 
visas vitrinas, duktė buvo 
šokiuose, sūnus žiūrėio fut
bolo rungtvniu. o aš aplan
kiau barus ir restoranus.

r

Nėra Pagrindo
įstaigos direktorius pas

kambino savo sekretorei,

1 - -JIšiuo lai- ’ 
General

Aišku, 
kad ši auka suteiks daugiau 
energijos streikieriams ir pa
kels jų ūpą tose svarbiose ko-, 
vose prieš nepasotinamus tra- - 
nūs.

Aido Choras sparčiai ruo- I 
šias? prie operetės “Papita,” j 
kuri bus perstatyta balandžio 
mėnesį. Suomių buvusioje sve
tainėje, ant 14th St. ir Mc- : 
G raw. Kaip mokytojas, taip 
choristai deda didžiausias 
stangas, kad viskas būtų 
likta kuo geriausiai. Tam 
pamato, nes dar laiko 
dąąg • iki perstatymo, o 
dainas gerokai išmokome.

Labai smagu pranešti 
kad Aido Choro nariai, buvę 
karo tarnyboje, sparčiai grįž
ta į namus priešą nugalėję; ' 
Be to, jie grižta į chorą ir. L. 
tvirtina jo spėkas.

Turiu pranešti Detrpito pro- ^ 
vresyviams lietuviams, kad Ai- - j 
do Choras yra paėmęs dėl 1 
dvieju piknikų daržą; pirmas 
piknikas įvyks gegužės 19 d., ■ 
Beechnut darže, o apie antrą 38 
pranešiu vėliau.

Mūsų choras smarkiai auga 
ir vis ateina nauju veikėju, ta-, | 
čiau senieji turėtu nepamiršti, 
kad ir jie turi veikti, o ne pa- ] 
likti visus darbus atlikti nau- į 
jiesiems nariams. Dirbkime vi- . 
si sutartinai, draugiškai ir šir-1 
dingai. Kapsas.

pa- 
at-

yra 
yra 
jau

tai,

kuri atėjo tik po kelių mi
nučių.

—Kodėl tamstos tain il-l 
grai tenka laukti ? Atmink, į 
kad mes dar nesame suža-1 
dėtiniai.

h .. ■■ ■ ' - ' ; /................ 1

HARTFORD, CONN.

Balius ir Šokiai
RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Sausio 27 Jan.

Svetainėje-155 Hungerford Street
Pradžia 3 vai. dieną

BUS GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ

Puiki Orkestrą Šokiams
Laisvės Choras kviečia visus dalyvauti, bus proga 

visiems pasilinksminti ir pasikalbėti su pažįstamais. 
Nepraleiskite linksmos progos. ,

Kviečia KOMISIJA.
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Tokia tyli ir 
rodo ta naktis, lyg seniai, se
niai jau tokios 1
Šviesa, šviečianti iš .kaimynių 
nių namų langų, arba iš gatvių 
likternų, atrodo tokia sustin-‘ 
gusi, lyg vakar dar kvėpavusi, 
Šiandien jau be žado likusi. 
Žmonės eina gatvėmis lyg 
šmėklos — jų žingsnių negir
dėti, lyg jie siektųsi pirštų ga
lais. Kai kur toli suloja šuo, 
bet ir tas, lyg savo paties balso 
nusigandęs, susigėdęs nutyla. 
Kaimyninio namo stogu tiekiasi 
katinas, jam pri^š ateina kitas; 
juodu sustoja, apsižiūri, apsi- 
ūosto, paskui suniurna, apsilai
žo ir, susėdę vienas kitam prie
šais — užsnūsta. Sušlama me
dis, bet ne tiek medis, kiek 
kažkoks nakties paukštis, nu
tūpdamas, sujudino medžio la
pus. Ir daugiau nieko.

Tiktai žvaigždės ... Matyda
mas jas, taip ir manai, girdįs 
jų mirguliavimą. Ir kodėl jos 
šią naktį tokios skaisčios? Juk 
dabar vasara! Juk dabar švie
sios naktys. Saulei nusileidus1 
vakaruose, jos pažiūra nebeuž-1 
gęsta, o, pamažu beslinkdama 
šiaure, uždega ryto aušrą — 
ir vėl diena ...

Katrė Lapaitienė nedega 
šviesos. Geriau sakant, ji užge
sino šviesą ir laukia. Ne, ji nie
ko nelaukia. Juk vyras negrįš 
be ryto. Jai dabar stačiai malo
nu, kad ji viena. Po visų sun
kių dienos darbų ji gali pail
sėti tikra to žodžio prasme.

Tikrai diena buvo nelengva. 
Aeštadienis. Tarnyba kaip ir 
kasdien. Bet šeštadieniais krau
tuvės itin perpildytos. Visą die
ną prie kasos buvo ilga eilė. 
Aštunta jau baigėsi, kai grįžo 
namų. Kasoj trūko 34.27 rub. 
Reikėjo surasti klaidą — nesu
rado. Pridėjo savo.

Parėjus namo, taip pat buvo 
daug darbo iki vėlybos nakties. 
Mažoji Liudytė ne visai jau
kiasi sveika. Verkė visą vaka
rą, pagaliau užmigo ir dabar, 
miega ramiai, atrodo, alsuoja 
sveikai. Galima tikėtis, kad iki 
rytoj •susitvarkys sveikata.

O rytoj bus svečių. Užsisakė 
laišku.

Lapaitienė džiaugsmingai at
sidūsta: brolis su žmona atva
žiuoja. Ir vėl pamatys savo bro
lį, dėl kurio jinai tiek daug yra 
verkusi.

Taip... Katrė Lapaitienė, 
mergaitė būdama, gyveno pas 
tėvus be ypatingų rūpesčių ir 
vargų. Rūpestis buvo vienas: 
gerai, laimingai ištekėti. Brolis 
•buvo Už ją žymiai vyresnis. Jis 
buvo gražus ir be galo mielas— 
jai taip atrodė —L, ir jinai lyg 
apgailestaudavo, kad jis jai 
brolis, o ne svetimas, ji — Ka
trė — tikrai būtų žinojusi, 
kam savo širdį atiduoti.

Katrė atsimena kaip šiandien, 
koks būdavo jai džiaugsmas, 
jam parvažiavus iš miesto. Ji 
neidavo jam nuo šalies ir juo* 
du sėdėdavo per kiauras naktis 
ir svajodavo, svajodavo apie 
laimingą ateitį. Katrė kartais 
ne visiškai suprasdavo brolį, 
kada jo akys būdavo į tolį nu
klydusios, o jo lūpos kalbėda
vo, kalbėdavo apie kažkokią 
idėją, apie kažkokią lygybę, 
apie neteisybę. Tiesa, jam kal
bant, jai atrodė, kad jinai jį 
visiškai supranta, bet jam nuti
lus ir vėl užmiršdavo... Juk 
ji tokia jauna dar buvo, tokia 
neprityrusi. Ji tik temato tai, 
..kas buvo jos akyraty, o- tai bu
vo nedaug.

Bet vieną kartą brolis nebe* 
grįžo, tiktai po kiek laiko ji 
skaitė laikrašty, kad jis — Jo
nis Matulis — nuteistas aštuo- 
niems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo už politinę veiklą. Ji 
liūdėjo dėl brolio ir verkė, bet 
ji buvo tokia jauna, kad nega
lėjo kitaip, ir ji užmiršo... Ne, 
neužmiršo, bet atsirado Lapai
tis, kažkaip panašus į brolį, 
toks pat mielas, ne, daug meile- 

O su Lapaičiu buvp gali-

nebūtų -buvę;

|na ir apie brolį pakalbėti — 
pakalbėti taip, kaip brolis kad 
kalbėdavo, ta pačia kalba ... 
O Lapaitis, taip pat, kaip ir 
brolis, kalbejb apie' kažkokią 
idėją, apie brolybę ir laisvę, ži
noma, ne tiek su Katre, kiek šu 
vyrais, kurie apie tokius daly-j 
kus geriau nusimano, negu; mo
teris ...

Kad ne mintis apie brolį, ji 
būtų buvusi tikrai laiminga su 
Lapaičiu. Jiems gimė mergai
tė. Tai ne mergaitė, o angelė
lis ta jos Liudytė! Ir juo ji 
auga, juo ji panašesnė darosi į 
brolį.

Pernai, maždaug šiuo metu, 
žydint gėlėms, įvyko tai, ko bu
vo 'laukęs jos brolis, apie ką be 
paliovos svajojo jos vyras. Ir 
Jonas, jos brangusis brolis, iš
ėjo iš kalėjimo. Jis neatvažia- 
•vo, o tik parašė, kad jis išlais
vintas ir kad, atradęs savo mer
gaitę, kuri taip ištikimai jo 
laukusi šešis ilgus metus! Juo
du jau apsivedę ii’ esančiu be 
galo laimingu. Be to, jis turįs 
daug darbo ir tuo tarpu atva
žiuoti negalįs ...

Ak, Katrė labai gerai jį su
prato. Tegu! Dabar tai jau ne
be svarbu, kada pasimatysime, 
ar šiandien ar rytoj, vistiek 
pasimatysime...
Taigi, rytoj ... Katrė vėl taip 

džiaugsmingai atsidūsta, kad 
net jos širdis kažkaip sudre
ba. O norisi ir brolienę paga
liau pažinti gauti. Kaži, ar ji 
graži? Jeigu ji broliui patiko, 
tai ji turi būti ir yra graži ir 
miela, ir ...

Lovelėj suklinka mergaitė:
— Mama, mamute!... Sve

čiai, svečiai! Puola, puola! 
Piauna . . . Mamute, mano gal
vytė . . .

— Kas tau mažyte? — priė
jusi prie lovos, ima raminti 
motina mergaitę. — Nieko nė
ra. Kas piauna? Niekas ne- 
piauna.... Apsisapnavai! — 
Katrė Tikrina mergaitės tem
peratūrą — atrodo tvarkoj. Bet 
mergaitė negali nusiraminti ir 
drebėdama ima pasakoti:

— Mamute, toks ... toks ... 
paukštis ... toks ... svečias ... 
metė į tave... ne ... metė į 
mane... peilį... ne ...

— Eik, tu eik! Gal gerti no
ri?

Mergaitė geria ir visiškai 
prasiblaivo. Ji apkabina moti
ną, juokiasi ir krykščia iš kaž
kokio džiaugsmo ir visiškai ne
bemano miegoti. Ji nepaleidžia 
motinos, o glosto ją ir glamo
nėja, lyg jos jau seniai nebesi- 
mačiusios. Ji čiauška ir čiulba 
lyg paukščiukas, o motina stai
ga nori miego.

—žinai ką? Eiva į mano lovą, 
tu apkabinsi mane, aš tave, ir 
taip užmigsiva ir miegosiva, 
miegosiva! žinai, taip, kad 
viena akis antros nematys...

— Ne, ne, ne, aš nenoriu!
— Kaip tai, nenori! Dabar 

naktis, 0 rytoj, kada Išmiegosi
ma ...

Ne, ne, ne! Jau ne nak
tis! Mamute, matai, matai, jau 
saulė ... tokia raudona, raudo- ♦ na ...

— Liudytė, taip negalima, 
žinai, kad svečių atvažiuos, mu
dvi turiva būti išmiegojusios ir 
sveikos...

— Ne, ne, ne! — ginčijasi 
mergaitė: Nenoriu svečių!

— Liuda, ką šneki? Matysi, 
kad supyksiu ... Tavo dėdė at
važiuos.

— Ai, 
svečių aš

Tikrai
saule iŠ už namų ir ji kažkaip 
taip nemaloniai ima deginti 
akis. Sukilo musės kambary, 
pro atidarą langą įskrido ka
manė. Apskridusi kambarį ir 
kelis kartus pasitrankiusi į lan
gų stiklus, vėl išskrido. Atsi
rado ir viena širšė, apskridusi 
aplink mergaitės lovelę, taip 
pat dingo. Lauke medžiuose 
įkyriai susiginčijo du žvirbliai, 
kažkur'kelis Įtartus sušvilpęs

kalba:
svečių... 
Mamute 
plaukus 
Aš lau-

dėdė tegul atvažiuoja, 
nenoriu ...
tuo momentu išlindo

varnėnas vėl nutilo. Gatyę pra- 
barškėjo pieno vežimas, girdė
ti tylus pravažiavimas , kelių 
vežikų.

Lapaitienė užminga, bet neil
gam. Mergaitė peša motiną ir 
už rankų ir už drabužių. Paga
liau sugalvojusi, paima moti
nos veidą abiem rankutėm ir 
bučiuodama jos lūpas

— Mamute, aš bijau 
Mamute, myli mane? 
kelk, aprenk mane. Į 
įrišk mėlyną kaspinėlį,
kiu dėdės, ir tetos aš laukiu ... 
Svečių aš nenoriu ... Mamute, 
svečiai pikti...

Kiek Lapaitienė, taip snaudė, 
ji nežino, bet pažiūrėjusi į laik
rodį pastebėjo, kad’ tikrai jau 
beveik laikas keltis.

Ji keliasi žiovaudama, akys 
lyg smėlio pribertos — taip no
risi dar miego. Bet ji jau prau
sia mergaitę, jau rengia. Gat
vėse jau, prasideda judėjimas. 
Automobiliai lekia šen bei ten. 
Kareivių kuopa eina dainuoda
ma. Skrenda lėktuvas. Kažkur 
suskambėjo varpai, atrodo, kad 
ir jie dar apsimiegoję, ir jiems 
dar per anksti. Kaimyniniame 
name paskamba radijo muzika. 
Kažkur sūbumsi, lyg kažkokios 
durys būtų trenkiamos, lyg ... 
gurėtų jau ir vyras sugrįžti... 
Katrė pasižiūri pro langą, bet 
jo nematyti, tik kažkur miesto 
pakrašty gaisras.

Bet Liuda neduoda motinai 
ramybės, ji nori mėlynojo kas
pino ir motina šukuoja mergai
tės plaukus, kurie toki balti, 
kaip linas, ir riša kaspiną.

Lėktuvų zvimbimas pradeda 
didėti — kodėl šį rytą taip an
ksti ... štai, vėl kažkoks bum- 
sėjimas! tokio dar iki šiol ne-» 
girdėta ... Gatvėj kažkas rė
kia. Per triukšmą girdėti, kaip 
koridoriaus durys atsidaro ir į 
kambarį įvirsta Lapaitis:

— “Svečiai”... —
— Ar jau —■■ džiaugsmingai 

sušunka Lapaitienė. Ji dar nori 
pastebėti, kad nesitikėjusi taip 
anksti, bet jai aplink kaklą jau 
apsivyniojo, mergaitės rąhkos, 
iš jos burnos klyksmas: 1

— Nenoriu svečių, mamutą, 
nenoriu...

Lapaitienė pasižiūri į vyrą ir 
pamato, kad jis baltas, kaip 
drobė. Jo veidas išsišiepęs ir 
žmona nesusivokia, ar jis juo
kiasi, arba ar jo veidas iškreip
tas iš kažkokio keršto ar piktu
mo, nes tuo momentu girdėti 
dideliu triukšmu besiartinantį 
lėktuvą... -

... Lapaitienė pašoksta. Vir
šum jos galvos dangus, jis pil
nas dūmų ir dulkių. Ties savo 
kojom ji pamato savo mergai
tę — ne tiek mergaitę, kiek 
mėlynąjį kaspinėlį, kurį ką tik 
įrišo į mergaitės plaukus. O 
troba aplink ją — griuvėsiai. 
Kažkur dega. Liepsnos Lapai- 
tienei pradeda deginti akis ir 
jau užima kvapą. Aplinkui 
trenkia dar ir dar. Siena, ties 
kuria ji stovi — susvyruoja. 
Jai ant nugaros nukrinta prie 
sienos kabojęs paveikslas. Ji 
dar vis nesupranta, kas čia de
dasi, tik atsimena, kad ties jos 
kojomis, guli jos mergaitė. Ji 
lenkiasi, nutveria kažką ir trau
kia iš po griuvėsių. Jos rankose 
sujuda, ir lyg sudejuoja. Katrė 
bėga, ji lipa per griuvėsių 
krūvą, per akmenis ir plytas į 
gatvę.

— Vokiečiai, vokiečiai, už
puolė! — rėkia kažkas gatvėj. 
Bet daugiau ji nebegirdi. Kaž
koks ūžesys, kažkoks vėjas —■ 
ir ji pagriūva. Bet ji vii atsi
stoja ir vėl bėga toliau. Ne, ji 
nesužeista, tfk drabužiai —*■ vi* 
sas priešakis... Mergaitė po 
pažastim ... Dabar nėra laiko 
patogiau ... Jitokia lengva 
pasidarė... Kad ne tas mėly
nas kaspinėlis, kuris lyg įbau
gintas karvelis prie Katrės 
krūtinės plasnoja, atrodytų, kad 
jinai tuščiom rankom. Ji ne
mato, 
Ne, ji 
girdi, kad kažkas kalba, 
karas 
užpuolę taip iš pasalų, ir ji pa
stebi nusigandusius žmonių 
veidus. Ji mato klaikias žmonių 
akis, kurios ją pamačiusios, at 
rodo> iŠ kaktos virstu laijk. Kaž 
kokia moteris suklinka ir klyk

dama bėga pirma jos. Katre ją 
seka, o ana kęlis kartus atsise
ko ir dar siaubingiau klykdama 
pargriūva. ‘ .

Katrė nesirūpina, kodėl taip, 
ji bėga, kaip visi kad bėga, o 
visi šie bėgantieji traukiasi jai 
iš kelio. ;>■
. Nubėgusi į paupį, Katrė 
staiga atsimena: O viešpatie! 
Mergaitę ji išgelbėjo, o kur 
Vytas jos vyras?! Dabar jai 
pradeda aiškėti, kad jos namas 
subombarduotas ir kad jos vy
ras paliko griuvėsiuose ...
ji....

— Vokiečiai! Vokiečiai!
atskrenda!—Girdi Katrė šauks
mą.

Bet ji nebegali toliau. Ji pa
leidžia savo lengvąją naštą že
mėn ir suklumpa prie mergai
tės, bet staiga atšoksta, vėl pa
silenkia ir žiūri... bet ji nie
ką nemato kaip tiktai... Ji iš-c 
plečia rankas ir klaikus juok
smas nuskamba iš jos gerklės.

O tada ... vienas, du, trys 
žingsniai... Ji nebegirdi, kaip 
loja zenitinės patrankos, ji ne
bemato, kaip krinta vokiečių 

žemėn.
iškyla 
susiū- 

paskui,

Bet

Vėl

lėktuvai vienas po kito 
Supliaukšteri vanduo, 
keli burbulai, vanduo 
buoja, subanguoja, 
mesdamas vis didesnius ir di
desnius žiedus, pamažu nurim- 

, sta...
O ant kranto, lyg koks su

žeistas karvelis, plasnoja vėjo 
papūstas sukruvintasis kaspi
nėlis — ten guli mažos mergai
tės galva, lyg koks pripuola- 
jnai čia numestas sviedinys.

Ėv.ė Simonaityte.

Laiminga Mirtis
—Aš ką tik sužinojau, 

kad Petras mirė. Iš vakaro 
atsigulė visai sveikas, o ry
tą rado negyvą.

—Na, ir pasisekė vyrui. 
Jis, tur būt, dar ir dabar 
nežino, kad miręs.

Philadelphia, Pa.
Sugrįžo iš Kariškos Tarnybos
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Draugų Anastazijos ir Pra- 
no Rakickų, Laisvės skaityto-' 
jų,'’sūnus šiomis dienomis su
grįžo laimingai iš kariškos tar
nybos. Tai vyresnysis sūnus 
Frankis Rakickas, draugų Ma- 
čėnų, irgi Laisvės skaitytojų, 
žentas. Išbuvo kariškoj tarny
boj arti tris metus. Du metus 
buvo užjūryj. Septynis kartus 
dalyvavo dideliuose mūšiuose 
prieš japonus,, kaip tai, New 
Guinea, Filipinuose ir kitose 
salose, kur buvo žiaurūs mū
šiai. Už savo gabius atsižymė- 
jimus mūšiuose liko apdovano
tas kariškos vadovybės bent 
keliolika atsižymėjimo ženklų. 
Taip pat laike mūšių buvo 
bent porą kartų sužeistas, bet 
ne taip pavojingai, kad vėl 
pasveikęs galėjo tęsti kovą 
prieš žiaurų priešą. Paskiausia 
buvo Japonijoj ir iš ten pagal 
užtarnautus punktus, sugrįžo 
namo pas savo mylimus tėve
lius ir pas savo mylimą mote
rį Reginą ir jos tėvelius Ma- 
čėnus, kurie visi labai jo lau
kė. Lai būna jums, drauge 
Franki, dabar laimingesnis gy
venimas, negu kariškoj tarny
boj.

Jaunesnysis brolis Peter Ra
kickas išbuvo kariškoj tarny
boj apie keturis metus. Jis 
plaukiojo ant kariškų laivų, 
kurie leido torpedas į priešo 
laivus. Laivas, ant kurio Pet
ras dirbo, buvo priešo uždeg
tas, 
daug jaunų vaikinų žuvo gais
re. Petras irgi apdegė pusėti
nai pečius. Bet buvo sugydy- 
tas ir tęsė savo darbą prieš 
žiaurų priešą. O po tų visų 
žiaurių mūšių ir vargų laimin
gai sugrįžo pas savo mylimus
r

į.gįįfįrfFf’įPfittį

JUSTIN M.

BVYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

"■ 11 .............. ..................................... ..

tėvelius tęsti normalį ir laimin
gą gyvenimą. Kaip draugai 
Rakickai, taip ir jų sūnūs, yra 
draugiški ir darbininkiškoj 
idėjoj nusiteikę žmonės ir pri
klauso LDS 5 kp.

Korespondentas.

Bridgeport, Conn
Protestas Dėlei Aprašymo 

Apie “Kuprotą Oželį” *■
Laisvės Nr. 15-tam tilpo iš 

New Haveno korespondenci
ja, kurioje aprašoma apie 
Bridgeporte rodytą filmą 
“Kuprotas Oželis.” Mes neno
rime sutikti su draugo “M. 
Antanuko” mintimis, kaip kad 
jis rašo; “Jeigu 50 metų at
gal būtų rodę tokią filmą, tai 
sakytume puikus dalykas, bet 
dabar. . . Vargina 
nufilmuoja juos, 
mininkas, o dar 
vargina publiką.”

Mes, buvę rengimo komisi
joj, vėliau kalbėjomės su dau
geliu mačiusių šią filmą ir gir
dėjome nuo daugelio išsireiš
kimus, kad: Buvo įdomu pir
mą kartą pamatyti spalvuotą 
ir lietuviškai kalbančią bei 
dainuojančią filmą.

Minima filmą buvo rodyta 
sausio 12 d., Lietuvių Jaunų 
Vyrų salėje, Bridgeporte. Ją 
pagamino ir rodė Jurgis Kli
mas iš Brooklyn, N. Y. Pra
mogoje 
svetainė 
nusisekė

aktorius iki 
vargsta fil- 

daugiausia

dalyvavo pilnutėlė 
žiūrėtojų. Pramoga 
visais žvilgsniais.

kur jo paties akyregyje Pramogos komisijos narės:
Eliz. Meškelio, 
Brone , Norton.

Telef. HUmboldt 2-7964

Keivlriadmn

Binghamton, N. Y
V. Kaminskienės Gimtadienis 

Ir Parama Laisvei
Sausio 19 d. Valerija Ka

minskienė suruošė baliuką ir 
pasikvietė svečių. Nors kvies
dama svečius nesisakė apie 
gimtadienio minėjimą, bet pa
tys svečiai susiprato... ir pa
darė tinkamą atžymėjimą, 
kad ir pati Valerija tapo nu
stebinta.

V. Kaminskienė yra ilgame
tė šio miesto gyventoja, Lais
vės skaitytoja ir dalyvė visa
me pažangiųjų lietuvių judė
jime. Ji yra dainavusi chore 
ir duetuose, buvusi žymi daly
vė scenos vaidinimuose, ji yra 
pažangiųjų organizacijų narė, 
dažna dalyvė vakarienių ren
gimo darbe ir t.t.

šis jos gimtadienio paminė
jimas irgi atžymėtas visuome
niniu darbu, — tapo sudėta 
dienraščiui Laisvei paremti 
$20.30, kurie eis kaipo pasvei
kinimas Laisvės dalininkų su
važiavimo. ,

Pati Kaminskienė davė $5.
A. Zmitra ir dukterys $3.
Po $2: S. ir P. Jasilioniai, I. 

ir H. Vėžiai, J. ir K. Vaice
kauskai, J. ir A. Kireiliai.

Po $1: O. Bekeriutė, V. Ka- 
pičauskienė.

A. Tvarijonienė, J. Nava- 
linskienė ir M. Bekerienė — 
po 50c. P. Vežis 30c; J; Alek
sandravičienė ir M. Noreikie- 
nė — po 25c.

Svečiai savo kalbose ne tik 
įvertino Valerijos praeities 
darbus, bef pareiškė jai daug 
gražių linkėjimų ir įteikė do
vanų.

(Tasa 5-me pusi.)
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

J. J. K aškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

GREEN STAR BAR & GRILL<♦>

<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<!>

>

<!>

<

<b

<!>

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

kad kaspinėlis kruvinas, 
daug ko nemato. Ji tik 

jog 
prasidėjęs, kad vokiečiai

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.’V.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 

‘ me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

NOT ABV 
PUBLIC

TELEPHONE 
ST AGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes 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



Ketvirtadicn., Sausio 24, 1946 " Laisvių—Liberty, Lithuanian Daily ' r Penktas puslapis
£

Gen. Hodge Užginčija 
Įtarimą dėl Korėjos

žadino kitus, namą apleido; 
tačiau finansiniai sunkiai nu
kentėjo: ką turėjo įsigiję, vis
kas likosi vandens ir ugnies 
sužalota. ’ Augučiai irgi yra 
LDS 133 kp. nariai.

Gaisras kilo nuo žemai gy
venusių žmonių užsidegusio 
aliejinio pečiaus, šaltis tą nak
tį ir dieną buvo didelis.

Namas buvo didžiumoje 
lenkais apgyventas. Dabar na
mų gyvenimui yra sunku gau
ti. ' ? i

Užuojauta visiems šioj ne
laimėj nukentėjusiems.

Pakčlč*Algas
Miesto administracija pakė- 

i i'ė algas visiems miesto darbi- 
i ninkams. Slaugės ir paprasti 
miesto tarnautojai gavo nedi- 

| deles algas. Bet kas keista, tai

PLĖŠIKŲ TERORISTŲ TEISMAS
Seoul, saus. 23.—Ameri

konų komandierius pietinė
je Korėjos pusėje užginči
jo Maskvos spaudos skun
dą. Sovietinė spauda* rašė, 
kad amerikonų komandie- 
riai ten įkvepia reakcininkų 
atžagareivių p r o p a gandą 
prieš Sovietus ir pakursto 
demonstracijas prieš Trijų 
Didžiųjų užsieninių minis- 
terių nutarimą Maskvoje 
dėlei Korėjos.

Roma. — Italijos kara
lius Viktoras Emmanuelis 
žada siūlyti savo anūką, 8! _

. metų vaiką, kaip pastovų įje viršininkai, kurie ture-
Italijos karalių.

London. — Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba svarsto 
Indonezijos, Graikijos ir 
Irano klausimus.

Nurnberg.— Julius Strei
cher, vienas iš teisiamųjų 
nacių karinių kriminalistų, 
susirgo staigia širdies liga.

Jersey City, N. J
Nuo Gaisro Nukentejo 

Lietuviai
Anksti penktadienio rytų, 

18 d. sausio, kilo smarkus 
gaisras name, 197 Railroad 
Ave. Namas buvo keturių 
aukštų. Kadangi visi namo gy
ventojai ramiai miegojo, tai 
ugnis, niekam nepatėmijant, 
greitai išsiplėtė. Jūreivis Lip- 
ka nuo .384 Grove St. grįžo į j 
namus ir, patėmijęs ugnies | 
liežuvius ir dūmų kamuolius, 
pašaukė gaisragesius ir paža
dino namo gyventojus.
. Du žmonės sudegė. Lietuvių 

šeimos du nariai ir LDS 133 
kuopos nariai, K. Maziliauskas 
ir P. Kalanta, ramiai sau mie
gojo po sunkaus dienos dar
bo. Kuomet ugniageSių bildė- 
sis ir kaimynų riksmas priža
dino juos, tai jau nebuvo pro
gos išbėgti iš namo per duris 
bei tinkamai apsirengti, arba 
kokius daiktus išsinešti, bet 
reikėju per apsaugos laiptus 
tik naktiniuose marškiniuose 
savo gyvastį gelbėti. Petro Ka
lantos sudegė viskas, kų turė
jo, ir tik tuo galėjo apsivilkti, 
kų kaimynai jam suteikė nuo 
šalčio. Maziliauskas ne taip 
nukentėjo. Bet kambarys ir jo 
lova supleškėjo.

Kitame name, 195 Railroad 
Ave., gyveno Augučių šeima. 
Kadangi namas su namu su
glausti, tai tuojaus ugnis per
simetė ir į Augučių gyvena
mus namus. Augučiai, gelbė
dami savo gyvastį, su laiku pa-

jo metines algas nuo $2,500 
iki $6,000 ir daugiau, visi ga
vo po penkis šimtus dolerių į 
metus daugiau. Algos pakelta 
ramiu būdu ir niekas nekalti
na miesto administracijos, kad 
ji esanti “raudona.” Bet kuo
met šiaip dirbtuvių ir. kitokių 
įmonių darbininkai pareikat 
lauja pakelti algas ir, darbdaį 
viams nesutikus, išeina į strei
ką, tai policija paprastai kal
tina streikierius, kad jie esą 
maištininkai ir priklausą prie 
“raudonųjų.”

Taksų mokėtojai ir rendau- 
ninkai krapštys pakaušį. Vie
tos laikraščiai jau rašo, kad 
1946 metų miesto taksai žy
miai pakils.

Užeigos savininkas ir LDS 
133 kuopos narys Antanas 

_ žalkauskas sunkiai serga; 
j j randasi ligonbutyj. Užuojauta 

į jam ir jo žmonai. Linkiu grei
tai pasveikti.

LDS 133 kuopos metiniam 
susirinkime dalyvavo gražus 
būrys narių. Nominuota LDS 
Centro Valdyba. Išrinkta ko
misija studijuoti naują LDS 
konstituciją. Jeigu ką tokio 
taisytino ras, tai raportuos 
kuopai ir LDS Centrui.

Pasibaigus susirinkimui tu
rėta mažas pažmonys. Kuopos 
valdybos nariai, gavę savo me
tines algas, pavaišino narius.

Iš mūsų kuopos buvo penki 
jaunuoliai kare. Keturi sugrį
žo. Visi sveiki. Vienas dar te
betarnauja Dėdei Šamui, bet 
tikimės, kad ir jis neužilgo su
grįš.

1945 metais kuopa narių 
skaičiumi nenupuolė, bet pa
augo, nepaisant, kad pora na
rių mirė. Į mirusiųjų vietą 
gauti nauji nariai, jauni, pilni 
energijos.

Laisvės vajus mūsų mieste 
ramiai praėjo. Visi seni skai
tytojai laikraštfį atsinaujino. 
Gauta vienas naujas skaityto-- 
jas. Pilietis.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-8178 ATDARA VAKARAIS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Daškevičius: Pastaruoju 

laiku tokie užgauliojimai 
padažnėjo.

Pirmininkaujantis: Ar 
tiesa, kad per savo bandi
tišką veiklą jūs įvykdėte 16 
teroristinių aktų^

Daškevičius: Taip, tai tie
sa.

Pirm.: Kaltinamasis, jūs 
teismui sakote netiesą.

Skelbiamas ilgas publikos 
pateiktų raštelių sąrašas.

Valstietė K a z 1 a uskienė 
prašo Karo Tribunolo pir
mininką paklausti kaltina
mąjį, už ką jis sušaudė Jo
ną ir Augustiną Kazlaus
kus iš Deltuvos valsčiaus. 
Iš teismo salės klausia, ko
dėl banditas nutylėjo tai, 
kad “tryne” valstiečiams 
nugaras aštria tarka, už ką 
šie išsigimėliai užmušė Ku- 
ničiškių malūno direktorių 
Antanavičių, kodėl banditas 
nepapasakojo, kaip gyvus 
sudegino Višpalaukės kai
mo gyventojus Golubiovus.

Pirm.: Ar prisipažįstate 
kaltu naujaKiškeltais jums 
kaltinimais?

Kaltinamasis ilgai tyli.
* Pirm.: Atsakykite, kalti
namasis. Jūsų klausia liau
dis. \

Banditas tyli. Jis sujau
dintas daugybe neginčytinų 
įrodymų. Tariamoji atgaila, 
kurios jis dažnai mėgino 
griebtis proceso metu, da
bar pasikeičia neslepiamu 
gyvuliškos baimės jausmu. 
Drebantis stovi jis vienas 
prieš savo teisėjus, prieš jį 
prakeikusią liaudį.

Teismas pradeda liudyto
jų apklausinėjimą.

Pirmoji duoda savo paro
dymus Veroniką Tichonovi- 
čiene iš Gelvonų miestelio. 
Jaudindamasi pasakoja ji 
teismui, kaip banditai su 
Daškevičium priešakyje įsi
veržė į miestelį Jie apiplėšė 
visą namą, paėmė gyvulius, 
susikrovė į vežimą namų 
turtą. Veronika, jos sesuo, 
ilgai negalėjo atsipeikėti 
nuo sumušimo. Vyrą nuo 
mirties išgelbėjo tik tai, 
kad jis tuo metu nebuvo na
muose.

Garsios aimanos nutrau
kia liudytojos kalbą. Pro 
ašaras ji sako:

—Štai jie, mūsų kankin
tojai, žmonių giminės išsi
gimėliai. Draugai teisėjai, 
duokite mums tuos bandi
tus, ir mes patys atsiskai- 
tysim su jais už visas mūsų 
kančias. Šuniui 
ir mirtis!

Po jos duoda 
dymus Pranas
Ukm^gės apskrities, Pano
terių ^valsčiaus, Melagėnų 
kaimo gyventojas.
/*Sale įdėmiai klausosi jo 
žodžių. Pranas Babilas yra 
vienas iš tų nedaugelio Lie
tuvos valstiečių, kurie ap
gaule buvo įtraukti į lietu
viškųjų vokiškųjų naciona
listų kruvinąją gaują. Ban
ditų vadeivos gudriai pa
statė savo tinklus, dūmė 
naujokų akis apgaulingais 
pažadais, vertė juos daly
vauti nusikaltimuose ir da
rė juos savo nusikaltimų 
dalyviais. Sužinojęs apie 
Lietuvos vyriausybės krei
pimąsi, Pranas Babilas, ne
paisydamas banditų vadų 
grąsinimų, tvirtai pasiryžo 
nutraukti ryšius su gauja 
ir, pataikęs patogų momen-* 
tą, įvykdė savo sumanymą. 
Paskui jis buvo priimtas į 
darbą pagelbiniame ūkyje, 
gavo žemės sklypą.

Liudytojas, neslėpdamas 
savo buvusios kaltės prieš, 
tėvynę, smulkiai pasakoja 
apie laukinius, žvėriškus

% J“ '*■
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSBinghamton, N. Yšiauš prakeiktąją bjaury

bę!”
Po advokato kalbos teis

mas išklauso paskutinio 
kaltinamųjų žodžio ir išei
na pasitarti dėl sprendimo.

Po pertraukos Karo Tri
bunolo pirmininkas justici
jos papulkininkis Chaliavi- 
nas skaito teismo sprendi
mą:

• Remiantis 581a straips
niu Lietuvos TSR VRLK 
Karo Tribunolas nuspren
dė kaltinamuosius banditus 
—teroristus J.. Daškevičių 
ir A. šišką nubausti aukš
čiausia bausme — sušaudy
ti, konfiskuojant visą jiems 
priklausantį turtą.

Sprendimas galutinis ir 
neapskundžiamai.

Teismo sprenįimas buvo 
sutiktas visų susirinkusių
jų ovacijomis.

Paskelbus sprendimą teis
mo salėje stichiškai kilo 
mitingas.

Kalbėjo Lietuvos KP (b) 
Ukmergės apskrities komi
teto sekretorius drg. Vil
džiūnas.

—Šiandien mes matėme 
teismo suole biaurius fašis
tinius tarnus, kurie savo 
banditiškomis piktadarybė
mis norėjo išgąsdinti mūsų 
apskrities d i r b ančiuosius, 
sutrukdyti jų ramų darbą. 
Valstiečių žudymą, moterų, 
vaikų, senių šaudymą jie 
atlikinėjo profesionalų ban
ditų šaltumu.

—Patys banditai atsklei
dė tikrąjį lietuviškai vokiš
kųjų nacionalistų, šių hitle- 
rizmo tarnų, veidą.

—Lietuvių tauta niekada 
nedovanos šiems žvėrims. 
Juos reikia išrauti su šak
nimis, kaip piktžoles, iš 
gimtosios žemės.

—Trūksta žodžių aprašyt 
baimę, kurią teko pergy
venti dėl banditų mūsų kai
mo gyve 
dė mano 
kus vien už tai, kad jie są
žiningai dirbo iš tarybų val
džios gautą žemę.

—Šie pasiutę šunes neturi 
nieko bendra su lietuvių 
tauta. Tie, kurie myli savo 
tautą, kam brangi savo tė
vynė, niekuomet nebūtų ga
lėję atlikti to, ką padarė 
šie banditai. Vaikų, moterų, 
senelių kraujas reikalauja 
keršto. Jokio pasigailėjimo 
prakeiktiems i š g a m o ms! 
Mūsų tautoje jiems nėra 
vietos, — pareiškė baigda
mas drg. Vildžiūnas.

(ELTA).
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MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

NUOLATINIS DARBAS
V AKACIJOS SU ALGA.

VIENTIK DIENŲ DARBAS 
KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, INC
MICHELIN BLDG. 14, 

MILLTOWN, N. J.
(«)

(Tųsa nuo 4-to pusi.)
Laiškai iš Lietuvos

N. židonytė gavo nuo bro
lio Severino laiškų, kuriame jis 
sakosi baigęs Panevėžyje mo
kytojų seminarijų ir pradėsiąs 
mokytojauti.

Gyvenęs prieš 15 metų čio-' 
nai Baltrus Kaminskas, at
siųstuose laiškuose Slesorai- 
čiui ir Jasilioniui, mini, jog jo 
trys dukterys eina mokslus: 
viena paskutiniame kurse den- 
tisterijos, kita mokosi vaisti-' 
ninkystės, trečia yra 7-toje 
gimnazijos klasėje. Džiaugia
si Kaminskas sugrįžusią Rau
donųjų Armija, kuri davė 
triuškinančius smūgius hitleri
ninkams ne tik iki Žalgiriui, 
bet ir iki Berlynui. “Tarybų 
Sąjungos tautos atsisakė nuo 
skanėstų ir prabangos, o visas 
jėgas atidavė karui vesti ir iš
ėjo laimėtojos. Dabar galime 
pradėti taikų gyvenimą.”

Sausio 18 d. buvo įtalpintas 
Morris S. Cohen’ui atsiųstas 
laiškas nuo anūko dr. Morde- 
cai Kovalsky, einančio gydy
tojo pareigas netoli Butri- 
mantz (bene Butrimonių). Jis 
sako, jog jo motina, tėvas, 
trys, broliai ir sesuo yra nu
žudyti. Juos nužudė brutališ- 
ki Hitlerio banditai, kartu su 
bendradarbiaujančiais pakali
kais lietuviais (Hitler’s band
its, together with his Lithua
nian collaborators and lac
keys). Jis patsai buvo pasi
slėpęs ir slaptu sunkiu gyve
nimu per tris metus Lietuvo
je — išlikęs gyvas, bet jaučią
sis palūžusia sveikata.

Tai dar vienas faktas iš šim
tų -panašių, kodėl šiandieni
niai lietuviai pabėgėliai, hitle
rininkų pagelbininkai, nenori 
grįžti Lietuvon. Jų kruvini 
darbai prieš pačios Lietuvos 
gyventojus —' paaiškina tatai.

papročius, ,v i e s patavusius 
banditų tarpe. L
( —patA pirmųjų dienų 
man krito į akis kruvinas 
siautėjimas. Po užpuolimų, 
bijodami persekiojimo, ban
ditai slėpdavosi kaip žvė
rys, bijodami užkurti ugnį 
arba užeiti į vienkiemį, 
dažnai turėdavo ėsti žalią 
mėsą. Visos kalbos ir pokal
biai p a p r a s tai sukdavos 
apie žvėrišką kerštą prieš 
ramius tarybinius piliečius, 
apie buvusius policininkus, 
baudžiamųjų būrių daly
vius, visų rūšių vokiškuo
sius nusikaltėlius. Štai ko
dėl man dažnai nenoromis 
tekdavo pačiam sau pasta
tyti klausimą: kas bendra 
tarp tų žmonių ir lietuvių 
tautos?
> —Prisimenu vieno bandi
to, •, kuris pasigardžiuoda
mas pavaizdavo 1600 tary
binių piliečių sušaudymą, 
pasakojimą. Tasai banditas 
šiame sušaudyme pats ak
tyviai dalyvavo. Vyrus, mo
teris, vaikus vedė į gilų 
griovį atskiromis partijo
mis po 400 žmonių, guldė 
kniūpsčius ir šaudė į pa
kaušius.

—Kai sušaudė paskuti
niuosius 400 žmonių, staiga 
iš kraujo balos pakilo kūdi
kis. Nesusivokdamas kas 
įvyko, jis ramiai atsisėdo 
prie užmuštos motinos ir 
pradėjo žaisti jos kasa.

—Vokiečių kapitonas, va
dovavęs šaudymui, paleido į 
kūdikį vieną seriją, bet ne
pataikė. Minėtasis banditas 
ramiai, girdamasis, papasa
kojo, kaip jis prišoko prie 
vaiko ir buože sutriuškino 
jam galvą.

—Daugelis banditų gyrė
si savo ‘ nuopelnais vokie
čiams, nuo hitlerininkų gau
tais atsižymėjimo ženklais.

—Kiekvieną dieną gau
joje darėsi vis sunkiau 
kvėpuoti. Tačiau kartą kaž
kas pašnibždėjo vadeivai, 
jog aš pradėjau užsimąsty- 
ti. Gaujos vadeiva norėjo 
mane nušauti. Aš ištrūkau 
iš tų spąstų ir vėl grįžau 
prie savo liaudies.

—Iš visos širdies aš pra
šau lietuvių tautą atleisti 
mano sunkų nusikaltimą. 
Už tai, kad jūs mane vėl 
priėmėte į savo tarpą, že
mai jums lenkiuosi ir pasi
žadu pateisinti jūsų pasiti
kėjimą.

Valstybės kaltinimo at
stovui prašant, dar apklau
sinėjama liudytoja Antana
vičienė, nužudytojo malūno 
direktoriaus žmona.

Į pirmininkaujančio klau
simą, ar aišku liudytojai, 
už ką banditai nužudė jos 
vyrą, ji piktai sušunka:

—Tiems išgamoms buvo 
reikalingas liaudies krau
jas — ar tai būtų senelio, 
moters, ar* mažo kūdikio 
kraujas. Tai ne žmonės. Jie 
baisesni už žvėris.

Karinis tribunolas sutei
kia žodį valstybės kaltinimo 
atstovui L klasės juristui 
drg. Tamošiūnui.

Savo ryški oje kalboje 
Ukmergės apskrities proku
roras drg. Tamošiūnas, nu
rodęs visus kaltinamųjų at
liktus žvėriškus nusikalti
mus ir kvalifikavęs juos, 
kaip sunkiausias piktada
rystes prieš lietuvių tautą, 
prieš tarybų valdžią, parei
kalavo paskirti banditams 
aukščiausią bausmę.

Baigiamuosius prokuroro 
kalbos žodžius salė palydi 
audringais, ilgai . nenutils
iančiais plojimais. Salėje 
pasigirsta ' šūkiai : “Mirtis 
fąšištiųiams ; išdavikams!”, 
^Nušlū’otiViiuo • žęmeš pavir-

zn;»rxi

OPERATORES
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KUTOSU DARYTOJOS IR 
PROSYTOJOS

PRIE MOTERIŠKŲ AUKUOTŲ 
PUIKIAUSIA ALGA

80-07 BROOKHAVEN AVE. 
WAVECREST, 

FAR ROCKAWAY, L. L
Near Wavecrest Station. L.I.R.R. 

ar šaukite dėl pasitarimo
FAR ROCKAWAY 7-8914 G
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KNYGŲ APDIRBIMO 
MERGINA 

prie *11 lyginimo 
Gera Alga 

EAGER & HART 
168 FRONT ST.. NEW YORK. N. Y. 
TELEFONAS BOWLING GREEN -9-29M

ABELNAI 
IR 

FILE RAŠTININKES
Nuolat, Pastovus Darbas 

Puikiausia Proga 
« ALGA PAGAL SUTARTĮ . 

Kreipkitės
ACCIDENT & CASUALTY 

INSURANCE CO. 
Ill JOHN ST. 

6-TOS LUBOS 
NEW YORK CITY

-a

Detroit, Mich

Large-cut Apron— šuniška

Šypsenosi *4

Ai ■■

PRANEŠIMAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

savo paro- 
Babilas — visi 

žo-

9407 
SIĘES 

S. M. L, 
Ex. L.

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

jams. Jie nužu
dę, tetą, jų vai-

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS

Puiki Vyriškų Aprėdai ą
• Krautuvė

NUOLAT

--------------------------------------------------—<21

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

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.
INGE. 69 Pine St., New York .City

(me-
18—20), didelio

r, 
i

h v’1’ ; U '

J?

..
•4

A .
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Žiurstui forma 9407 gauna
ma mažo (small—būna 14— 
16 dydžio), vidutinio 
dium
(large — 40—44) ir labai di
delio (extra large — 46-—50) 
dydžio. Yra ir motyvai norin
čioms siūti iš viehspalvės me
džiagos, išsiuvinėtą.

Užsakymą, pažymėjus nu 
rąėrį ir dydį, sykiu su 20 can- 
^/•iĮęškitet Mary Shicus, 427 
Lorittįer St., Brooklyn 6, N. Y 

'.’G ą
Vi

Gražus Radio Pusvalandis
Sausio 20 d. mūsų radio 

pusvalandis buvo gražiomis 
dainomis papuoštas. W. Gu
gas ir M. Jeski gražiai harmo
ningai sudainavo. Bravo, drau
gai, jūsų dainavimas malonus 
ir pageidautinas. Adv. S. Ma- 
sytė puikiai atpasakojo pasau
lines žinias. Man rodosi, pa
saulinės ir Lietuvos žinios tu
rėtų gauti daugiau laiko. Aš 
esu tikra, kad šiuo taip svar
biu laiku yra daug žingeid- 
žiau žinios, negu dainos, štai 
ir faktas, štai, ką aš sykį pa
stebėjau viešint pas beparty- 
vius žmones. Kada prasidėjo 
radio pusvalandis, mes visi sau 
kalbėjomės. Bet kada žinios 
prasidėjo, gaspadorius visus 
užkomandavo nutilti. Ir 
klausėmės iki paskutinio 
džio.

Kliubo Balius
Sekantį šeštadienį, sausio 

26 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas 
Hamtramck’e rengia metinį 
balių. Bus gera programa ir 
bus rodomi judami paveikslai. 
Bus nauji nariai priimami už 
numažintų įstojimų. Naudoki
tės proga. Pas narius gera san
taika. Kliubas gerai gyvuoja,

A. J. Zigmantienė.

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 puseserčs Katrinos 
Kaulinaitės, jos broliukų Pranciš
kaus, Juozo ir Jono Kaulinių. Jų 
motinėlė Katrina Kaulinienč mano 
teta, gyveno tame pačiame kaime, 
bet daugiausiai gyveno Karšo, pa
prūsėje, nes mes išsiskyrėme dar 
maži būdami. Meldžiu atsišaukti, ar- 
ba kas žinote apie juos, prašau pra
nešti, už tai bū§iu labai dėkinga. 
Aš pati kilusi iš Žemaičių Kalvari
jos, Papaičūnės kaimo, Petronėlė 
Walančauskaitė. Mano antrašas:

P. V. 'Gąsper,,, 168 Grand Ave., 
N. S., Grand Rapids. Mich.

■ (19-20)

6 AUDfiJAI
Prie Automatiikų Staklių

2 Quill Winders, T*irtn, Bey
Patyrę. Gera Alfa.

Naktinis Si f tas 4—12:30
♦ Kreipkitės

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

SHENANDOAH, PA
(Ir apylinkei)

Lietuvių Demokratinio Skyria 
šaukiama konferencija įvyks 3 d. va
sario, 2 vai, dieną. Miner’s 
kampas Main ir Oak St.
vietinių ir apylinkes organiz 
atsiust delegatus, nes turime 
svatbių dalykų aptarti. (20-21)

Kaip Seniau Būta
—Vaikai, jūs neturit n< 

supratimo, kaip seniau bu
vo keliauti jūromis. Da 
kiekvienas keleivis ne
gerai pavalgo, bet ir atski
roj lovoj išsimiega, — 
kiną senis kapitonas. — 
pamanykit, kai mes se 
metais kartą keliavome 
Ameriką, tai aštuntą, kelio
nės dieną pas mane atėję 
vienas keleivis ir paprašė:

—Kapitone, aš, pagaliau 
noriu gauti vietos pa 
goti!

—O kur iki šiol mie 
jai?

—Gulėjau ant vieno 
gančio jūros liga žmogaus 
bet jis jau pradėjo gyti, “ 
pajuto, kad aš jį spaudz 
ir atsisakį daugiau beke 
tėti.
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Darbininkai Dėkingi 
Unijos Vadui
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Laisvėje buyo minėta, jog 
Transporto Darbininkų Up i jos 
vadas Michael J. Quill 
pažadėjęs skelbti subway ir 
visų 
nijų 
m as 
gos 
Edison firmai būtų vykdomas.

Streiko nebuvo. Užteko ge
rai organizuotos ir discipli
nuotos unijos pagrasinimo 
streiku, taipgi visuomenės pa
reikšto tai unijai ir jos žygiui 
pritarimo. Majoras O’Dwyer 
sutiko atidavimo privatiškai 
firmai nevykdyti, jeigu bal
suotojų referendumas to ne
reikalaus. Aišku, privatiškų 
interesų bus vedama agitaci
ja, kad piliečiai balsuotų už 
atidavimą, bet darbininkai 
darbuosis, kad jie nelaimėtų 
ir, žinoma, negali laimėti.

Pajėgaunių darbininkai la
bai dėkingi geram vadui Quill 
už jo drąsų žygį.

Visame pasaulyje svarbiau
sios įstaigos ir industrijos 
imamos į valstybės rankas. 
Newyorkieciai nebus tokie pri
mityvūs, kad jau turimas 
miesto rankose įstaigas ati
duotų privatiškam bizniui ir 
paskui nuo jo pajėgą pirktų 
ar rendavotų, mokant ne tik 
lėšas, bet ir pelną.

miesto transportacijos Ii- 
streiką, jeigu pasimoji- 
atiduoti miestavas pajė- 
gamyklas Consolidated

DABAR NIEKAS NEIŠGALI RIZIKUOTI 
SU MAISTU, TAD PRAŠOME ĮSIGYTI 

BANKIETO TIKIETUS IŠ ANKSTO
Visi linkėtojai dienraščiui 

Laisvei viso labo, visi smagių 
pažmonių mylėtojai geriausia 
padarys įsigiję dienraščio ban- 
kietui tikietus tuojau, šian
dien.

Laisvės bankietas bus jau šį 
sekmadienį, sausio 27-tos va
karo 6 vai., Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook
lyne.

Laiko, kaip matome, jau 
nedaug likę. Gi rengiant net 
ii* šeimos pietus norime žinoti, 
kiek šeimos narių bus namie, 
nes maisto ne. kada norėdamas 
gausi, ne kokio norėdamas pa
sirinksi ir iš anksto, juo la
biau nuėjęs paskutinę dieną. 
Ypatingai reikia atsargumo 
dabar, kada streikas paspau
dė. Iš to jau aišku, kad pas
kutinę dieną nedaug tikietų 
bu galima parduoti iš anksto 
jų neturintiems.

Prašome Jsitėmyti:
Bankieto - vakarienės 

džia 6 vai. Duos kalakutienos 
vakarienę ir gana alaus prie 
valgio (viršutinėj salėj baras 
bus pačių bankieto rengėjų ir 
po vakarienės).

šokiai nuo 7 iki vėlumos. 
Gros Antano^ Pavidžio orkes
trą (didžiajame ballruimyje).

Laisvės šėrininkų suvažiavi
mas prasidės 10 vai. ryto. Ti
kimasi daug šėrininkų, šėri- 
ninkių, organizacijų delegatų/ 
ir svečių iš tolimų miestų ir 
vietinių. Į suvažiavimo posė\ 
džius visuomet leidžiami ir 
svečiai, jiems užleidžiamą visa 
didelė salės galerija.

Laisvės skaitytojai kviečia
mi dalyvauti 
Prašome apie 
su draugams 
Prašome juos 
vimi.

tose iškilmėse, 
jas pranešti jū- 
ir kaimynams, 

pakviesti su sa-

Špyžio Liejyklų Darbi 
ninkai Tebestreikuoja

Veteranai Reikalavo N 
Y. Valstijos Seimelio 

Parūpinti Namų

Isacsono pasiūlymą panaudoti 
viešbučius veteranų namams 
ir panaudoti valstijos užareš- 
tuotas juodojo turgaus rinko
je statybines medžiagas staty
bai veteranams namų valstijos 
lėšomis.

Brooklyno Darbščiai 
Reikalauja Parvežt 

Kariškius

Cacchione ir Davis’as 
Reikalauja Išlaikyt 

5 Centų Fėrą

Kaip jau buvo rašyta, sau
sio 5 d. sustreikavo 6 špyžio 
liejyklos (foundries), viso 
tarp 5—6 šimtų vyrų.

Už sųstreikavimą, bosų pa
daras (Foundry Men’s Asso
ciation) nutraukė derybas su 
unija ir atšaukė savo “širdin
gą” 5 nuoš. pridėčką algos iki 
galo balandžio mėn. Mat, ta
da unijos kontraktas baigiasi. 
Na ir jei unija automatiškai 
pratęs kontraktą iki bal. 30 d., 
1947, tai dar pridės 4 nuošim
čius. Tai šitas “širdingas” pa
žadas buvo atmestas 300 dar
bininkų.

žinoma, kaip visur, visos še
šios liejyklos tapo pikietuoja- 
mos, nors dirbtuvės uždary- 

nes ir pirm
industrijoj darbi- 
ir negalėjo naujų

O tai reiškia be- 
ir tą patį.
Emergency Com- 

Housing suorgani-

d. tas bosų pada-

Atsilankymaš į Albany šim
to veteranų, CIO, AFL ir Legi- 
jono narių, išbudino iš ramaus 
snaudulio republikoniškai ra
mią Seimelio vadovybę. Išbu
dino ant tiek, kad jie turėtų 
pradėti rūpintis, jeigu ne na
mais veteranams ir kitiems 
žmonėms, tai nors savo seka
mu darbu, 
veik vieną

Veterans 
mittee on
zuota veteranų delegacija pri
buvo į Albany sausio 22-ros 
popietį. Pribuvo kaip tik lai
ku išgirsti užbaigą sesijos, ku
ri tą rytą buvo pavesta nebe- 
atidėliojamam toliau butų 
klausimui. Neatidėliojamam 
dėl to, kad organizuoti vete
ranai pradėjo to prisiSpyru- 
siai reikalauti ir kad yra ži
noma, jog unijos ir kitas masi
nis darbininkų ir progresyvis 
judėjimas veteranų veikimą 
remia.

Veteranai girdėjo tuo klau
simu ginčą tarp Bronx dar- 
biečio assemblymano Leo Isac- 
son ir republikonų vado Ir
ving M. įves.

Veteranai Nebuvo Vieni
Kad jie nebuvo vieni, gali

me pasidėkoti protingam bal
savimui pereituose rinkimuose.

Assemblymanai h a c s o n, 
darbietis, ir Ilulan Jack, Har
lemo demokratų ir darbiečių 
atstovai buvo oficialiais dele
gacijos priėmėjais - kvietėjais. 
Jiedu kalbėję veteranų mitin
ge, taipgi kalbėjo valstijos se
natoriai Dollinger ir Brown iš 
Bronx ir assemblymanai Aus
tin ir Turshen iš Brooklyno.

Delegacijai vadovavo leite
nantai Leon Strauss iš Kailia- 
siuvių Unijos, CIO, h’ Henry 
Deiss iš Unijistų Darbininkų 
Legijonierių Konferencijos.

Vieton rasti progą ramiai 
pasilsėti, veteranai rado rei
kalą marguoti už paprasčiau
sias gyvenimo priemones. Jie 
maršuoja, jie ir laimės.

Mieto Tarybos narys Stan
ley M. Isaacs pasiūlė Avenei 
of the Americas sugrąžinti se
nąjį 6 th Avė. vardą. Jis sako, 
jog jis anuo kartu ant greitų
jų sprendžiant padaręs klaidą 
balsavimu duoti naują vardą.

12 nuoš.

30 d., 
kon-

Kostiumėlio forma 9391 
gaunama 1-8 dydžio berniu
kui ar mergaitei, bet tą skir
tumą reikia pažymėti užsa
kant.

9391
SIZE
1-8

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N Y.

Dewey Pasiūlymas
Sausio 22-ros sesijai Dewey 

buvo pasiūlęs, skirti $35,000,- 
000 laikiniems butams ir $80,- 
000,000 seniau buvusios pa
skirtos, bet nesunaudotos su
mos statybai pastovių namų.

Gub. programa siūlė:
Buvusias militariškas stotis 

pavartoti laikiniems namams.
Leisti privatiškų senų namų 

savininkams pataisų namams 
lėšas išskaityti iš taksų per se
kamus 12 metų.

Įsteigti Nepaprastą Na
mams Bendrą Tarybą, sudary
tą iš viršininkų viešųjų darbų 
įstaigose, komisionierių bu
tams, prižiūrėtojų statybos ir 
supirkėjų. '

Gub. savo pranešime Seime
liui sakė, jog galop šių metų 
valstijoj reikės 269,000 butų. 
Bet jo pasiūlyti būdai butams 
steigti ■ pagamintų ne daugiau 
30,000 butų. Jis savo prane
šime nenurodė, kur tada gau
tų butus kitos 239,000 šeimų.

New Yorko miestas, beje, iš 
gubernatoriaus plane numaty
tų per metus pagaminti skai
čiaus butų gautų tik 10,000. 
Darbietis Seimelio narys Isac- 
son ir veteranų delegacijos va
dai nurodo, jog tai toli nepa
kankama. Isacson reikalavo 
priimti įstatymą, kuriuomi ei
nant būtų panaudoti viešbu
čiai, vasarvietės ir lentomis 
užkaltos rezidencijos laiki
niems butams.

Delegacijos atsilankymas, 
sako ekspertai Seimelio veik
los tėmytojai, paveikė ne tik 
į diskusijas, bet gali stipriai 
paveikti į būsiančius įstaty
mus butu klausime.

Veteranai Tuomi Nebaigė 
Darbo

Ten pat Albany veteranų 
delegacija turėjo savo susirin
kimą ir atlankė eilę assembly- 
manų. Nusitarė organizuoti 
didesnes delegacijas sekamo
mis keliomis savaitėmis, orga-a 
nizuoti iš visų miestų valstijo
je.

Vienoje mitingo rezoliucijo
je kritikuojama gubernato
rius Dewey dėl nepasimatymo 
su delegacija ir kritikuojama 
jo programa, kaipo nepakan
kama.

Veteranai ’ pilnai užgyrė

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Dr-stė rengia metini 
sausio 26 d., Labor Lyceum

tos, skebų nėra, 
streiko šioje 
ninku trūko 
gauti.

Sausio 16
ras, neiškentęs ilgiau laukti, 
“susirado” unijos komitetą ir 
turėjo naujas derybas, čionai 
buvo ir vienas valdžios atsto- 
vas-taikintojas.

Dabar jau “davė” 
pradedant gruodžio 
1945, iki balandžio 
1947 (be automatiško
trakto). Bet ir šis gausus pri
žadas buvo susirinkimo at
mestas 482 balsais, prieš ne
buvo..

Sausio 18 d., anksti rytą, 
pradėjome masinį pikietavi- 
mą, nors ir tuščios “foundrės.” 
Bet už trumpo laiko prisista
tė policijos viršila, įsakė su
laikyti masinį pikietą, esą, ne
valia daugiau, i kaip 8 vienu 
kartu. Apsvarstę, jog už tuš
čia šapą neverta triukšmauti, 
palikome po 8 vyrus permai
nomis po 4 valandas.

šeštadienį, sausio 19 d., bo
sai vėl turėjo pasitarimą — 
derybas su unijos komitetu, 
šiuos žodžius zrašant, tų dery
bų pasekmių dar nebuvau su
žinojęs. "

Matote, bosai įkaito, atrodo, 
kad foundrių streikas greit 
baigsis su mūsų laimėjimu — 
visu laimėjimu, nes, nežiūrint, 
kuris ir kur streikas būna lai
mėtas, vis tai darbininkų lai
mėjimas.

šv. 
balių, 
salėje. Mūsų draugija per kelius me
tus balių nerengė, nes karo metu 
linksmintis nepadoru. Dabar, karui 
užsibaigus, mūsų didžiuliai baliai ir 
vėl bus rengiami kasmet, šis bus 
pirmutinis balius po karo. Tad kvie
čiame visus dalyvaut, ir pasišokti 
prie gražios muzikos. — Baliaus 
Komitetas. (20-21)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Brooklyno darbiečių delega
cija sausio 23-čią išvyko į 
Washingtona įteikti preziden
tui Trumanui 50 tūkstančių 
parašų, reikalaujančių parvež
ti atitarnavusius mūsų kariš
kius iš draugiškų kraštų ir su
laikyti intervenciją Chinijon.

Delegacijoj randasi 
menų, atstovaujančių 
County Darbo Partiją, 
dovy bėję yra Leo J.
Kings County ALP pirminin
kas; Thomas Russell Jones, iš 
Europos sugrįžęs veteranas ir 
Mrs. Mildred Zucker, žmona 
Filipinuose esančio kariškio.

Miesto Tarybos nariai Peter 
V. Cacchione, bpoklynietis, ir 
Benjamin J. Davis, Jr., new-

50 as- 
Kings 

Jos va- 
Linder,

3

1'
DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:,.

Joseph Garszva
J. Seeger.

Undertaker & Embalmer

LAISVES V

ROKIETAS

padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

originaliai buvo 
pagalba nutarta

no- 
pa-

Gerai, Smagu ir Padoru 
Prigulei prie Aido Choro!

16 
ant

ft

t:

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

rytą, viešbutyje

St.. Brook

Užsakymą (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin
cus, 427 Lorimer 
lyn 6, N. Y-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Helsinky, 22 
meilužis Joseph 

teismui

g

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, • ves-, 
tuvių, kitokių

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck it Maujer Sti. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

New Yorko CIO Plės 
Šelpimą Streikierip

Padėčiai pakitus, didžiojo 
New* Yorko CIO Unijų Ben
dras Streikams Remti Komi
tetas nusprendė keisti savo 
veikmę. Tam tikslui sušauk
tas specialia 32 CIO tarptauti
nių unijų atstovų posėdis sau
sio 23-čios 
Capitol.

Komitetas 
sutvertas ir
teikti General Motors streikie- 
riams. Streikams praplitus ir 
į kitas industrijas, pašalpa tu
rės būti centralizuojama. Tai 
yra, visą pašalpą iš visų1 uni
jų dės į vieną iž^Ją, o iš to iž
do teiks visiems ir visur pa
gal reikalą ir išteklių.

Streiko eigoje jau buvo pa
tirta, kad palikus pašalpos 
teikimą palaidai, atskiroms 
grupėms, mažiau surenkama 
ir paskirstymas nėra — ne
gali būti — vienodas. Vienon 
vieton susiunčiama daug, ki
ton permažai arba visai nie
ko. W

Mrs. Pamela 
metų ir jos 
D’Agostino sulaikyti 
be kaucijos. Kaltina, kad jis
nuspyręs tos oters mažą sū
nelį Denni^/ 17 mėnesių, nes 
kūdikio ėrksmas jį erzinęs. 

 

Vaiko kūnelį rado name, 2363 
Atlantic Avė., Brooklyne.

Sakote, New Yorke buvo 
šalta sekmadienį? Gal ir taip, 
bet Canton buvo 27 laipsniai 
žemiau zero, Ticonderoga 17, 
Albany ir Rochester po 7. Gi 
New Yorke buvo 5 virš zero.

Šj Sekmadienį

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALESE
*

318 Qrand St., Brooklyn, N. Y
Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.50 ASMENIUI 
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI

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

Peter V. Cacchione
yorkietis, abu komunistai, ben
drai įteikė Miesto Tarybai bi- 
lių. Jeigu tas bilius būtų pri
imtas, jis uždraustų kelti bile 
kurios visuomenei transporta
cijos linijos fėrą be referen
dumo — piliečių nubalsavimo.

K o m u n i s tai tarybininkai 
(councilmen) įteikė tą bilių 
tuojau po to, kai Queens tary- 
bininkas Hugh Quinn pareika
lavo Budžeto Tarybos pakelti 
fėrą iki 8 centų.

Michael J. Quill ir Eugene 
P. Connolly, darbiečiai tarybi
ninkai, prisidėjo prie Cacchio- 
nės ir Davis’o reikalavimo, 
kad Miesto Taryba ištirtų 
Consolidated firmos imamas 
kainas už elektrą.

Ta pačia diena Miesto Ta
rybai įteikta keliolika kitų re
zoliucijų arba bilių įvairiau
siais miesto reikalais. Apie jas 
teks kalbėti atskirai. Rezoliu
cijos pavestos atitinkamoms 
komisijoms peržiūrėti ir pa
teikti ant jų raportus sekamoj 
visos tarybos sesijoje, kuri 
įvyks sausio 29-tą.

Jauskis, Kaip Namie
Vienon viešon valgyklon už

eidavo “nedakeptas” kostume- 
ris, kuris iščiulptas maisto lie
kanas išmėtydavo aplink save 
ant grindų, o kartais ir šį tą 
“nusivalydavo” po stalu. Sa
vininkas kelis kart ties juo pa
kabino užrašą: “nevalia 
spjaudyti ant grindų.” Bet nie
ko negelbėjo. Pritrūkęs kan- 
trybės) savininkas padėjo ki
tokį užrašą: “Prašau jaustis, 
kaip namie —.spjauk; kur 
ri.” Teršimas po stalais 
siliovė.

518

Formojcz 518 randasi 
skirtingų motyvų atspausti 
baltinių siuvinėjimui su iškar
pomomis figūromis ar be iškar
pymo. Motyvai nuo 3 iki 11 
colių dydžio.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn/ 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Hottie
Dr. Chas. Dumay

241 PENN ST.
(Tarp. Harrison ir Marcy Area.) '

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

K2

lZarEca restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

282 UNION AVE. .• BROOKLYN, N. Y. 
TeL EVergreen 4-9613
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