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ORAS.—Bus lietaus.

Miami, Fla. — Darbo Fe
deracijos vadovybe pareiš- I

Kelių mazgi
Chicagos Junction ir

APKALTINO SLAUGĘ 
KAIP ŽMOGŽUDĘ

Sąjun- 
respu-

rys iš 11 Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos narių ir Ka
nados atstovo.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS

— Trau- 
B roli jos

RUOŠKITĖS i LAISVĖS 
BANKIETĄ!

Anglų Komunistų Partija 
vėl siūlo apsivienyt su Dar
bo Partija.

Paryžius. — Nusmerktas 
mirti laikraštininkas J. 
chaire, nacių sėbras.

Sovietų delegatų galva 
Jungt. Tautų susirinkime, 
A. Višinskis taip pat ragi
no greitai įsteigti komisiją 
atomų jėgai kontroliuok

PERNAGRINĖS HICS- 
WOS BYLĄ

Prez. Trumanas paskyrė 
generolą Carlą Spaatzą oro 
jėgą komandierium vieton kė, kad valdžia ir toliau tu- 
pasitraukiančio gen. Ar- ; retą kontroliuot reikmenų 
noldo. kainas.

Social-demokratų laikraštis 
“The New Leader” išstojo su 
straipsniu apie Ispaniją. Nepa
tinka redaktoriui tas faktas, 
kad mūsų valstybės depart-’ 
mentas nenori pripažinti t. v. 
ispaną respublikinės valdžios, 
sudarytos prieš keletą 
šių Meksikoje.

Amerika ir Tarybų 
ga nori, kad Ispanijos
blikonų valdžią sudarytų vi
sos to krašto demokratinės 
partijos, įskaitant komunistus.

Turime atsiminti, kad Mek
sikoje iškepta ispanų vyriau
sybė neatstovauja net ir kai
resnių socialistų, su buvusiu 
respublikos premjeru Juan 
Negrinu priešakyje.

Komunistai Ispanijoje vai
dino, vaidina ir vaidins svar
bų vaidmenį, tad be jų koo
peracijos jokia Ispanijoje val
džia neišsilaikys.

žinių agentūra ONA skel
bia, kad čechoslovakijos vy
riausybė rimtai pradės iškraus
tyti iš savo krašto vokiečius. 
Pragos vyriausybė norėtų iš
gabenti apie 5,000 vokiečių 
kiekvieną savaitę, bet stokuo- 
ja tam važiuotės priemonių.

Kiekvienas deportuojamas 
vokietis galės pasiimti su sa
vim apie 60 sv. įvairių asme
niškų daiktų, taipgi septyniom 
dienom maisto.

Tie vokiečiai, beje, bus de- nebūtu naudojama karui, 
portuojami j Amerikos ir Bri- ■ R ' komjqil-a „„la, tik
tanijos okuopuotas Vokietijos i fet. ta Komisija gales UK
zonas patarimus duoti. Ji negales

Beje, vokiečiai čechoslova- priversti jokią Jungt. Tau- 
kijoj yra sužymėti tam tikrais Lą atidengti atomines savo 
baltais kaspinais, prisiųtais slaptybes. Komisija susida- 
ant rankovių.

Jei vokiečiai būtų buvę žmo
niški, jiems dabar nereikėtų 
apleisti čechoslovakiją. Deja,- 
jie patys pirmutiniai vėrė dur
klu čechoslovakijai nugaron, 
kada hitlerininkų govėdos tą 
kraštą užpuolė ir pavergė.

Panašiai vokiečiai darė ir 
Klaipėdoje, todėl ir ten jų, 
veikiausiai nebelikolietuviai 
valstiečiai ir darbininkai dabar 
valdo Klaipėdos kraštą, vi
siems laikams įjungtą į Tary
bų Lietuvą.

Belgijos komunistai siūlo 
kitoms to krašto demokrati
nėms partijoms sudaryti ben
drą frontą, kad parlamento 
rinkimuose būtų užduotas 
smūgis klerikalizmui, kuriam 
rūpi grąžinti karalius Leopol
das, nenaudėliškai pasielgęs 
karo metu.

Bet liberalų ir socialistų par
tijos belgų komunistų siūlymo 
nepriėmė ir atrodo, kad kiek
viena partija rinkiminėje kam
panijoje “veiks kas sau.”

Belgijos parlamento rinki
mai įvyks vasario 17 d.

Tarybų Sąjungos jaunimas 
stropiai mokėsi anglų kalbos. 
Vilnis primena, jog “Maskvoj 
įsteigta valstybinė korespon
dencijos mokykla, kurios pa
tarnavimu naudojasi 15,000 
suaugusių, norinčių išmokti 
angliškai. Unijos taip pat įstei-1 
gė speciales mokyklas.”

Kadaise buvo skelbiama, 
jog Esperanto kalba turės pa
vaduoti kai kurias kitas kal
bas, tačiau kol kas Esperanto 
kalba dar vis neišsikariavo sau 
platesnės dirvos.

Atrodo, jog anglų ir rusų 
kalbos per ilgą laiką bus pla
čiausiai naudojamos.

Andai Jonas Ormanas pa
siūlė sudaryti Brooklyne lie- 

*tuviškos kalbos mokymosi ra
telį. Gera idėja. Mumk reikia 
jaunų žmonių, mokančių ge
rai lietuviškai skaityti ir rašy
ti.

Tegu Pati Valdžia 
Veda Savo Plieno 
Fabrikus, Sako CIO
Pittsburgh.— Plieno Dar

bininkų Politikos Komite
tas, susidedąs iš 175 strei
ko vadų, atsišaukė į prezi
dentą Trumaną saus. 23 d., 
kad atimtų iš plieno kompa
nijų fabrikus, pastatytus 
valdžios lėšomis.

Pati valdžia turėtų leisti

JUNGTINĖS TAUTOS 
UŽGYRĖ ATOMINĖS 

JĖGOS KOMISIJĄ
London, saus. 24. — Vi

suotinas Jungtinių Tautų 
susirinkimas vienbalsiai už
gynė Maskvos konferenci
jos nutarimą paskirti ko
misiją atominei jėgai kon
troliuoti. Komisija turės 
'žiūrėti, kad atominė - jėga

97 Laivai Bus Naudoja
mi Atom-Bomby Jėgai 

Išbandyti
Washington, saus. 24. — 

Admirolas Blandy pranešė 
senatorių komisijai, kad 
Amerika išbandys atomines 
bombas ant 97 didelių ir 
mažų karinių laivų. Bandy
mai įvyks gegužės mėnesį, 
Marshall salų srityje, Paci- 
fiko Vandenyne. Pasekmės 
bus užrekorduotos jaut
riausiais moksliniais instru
mentais.

Neduot Valdžios Pinigų už 
Fabrikų Uždarymą!

New York. — CIO Elek
trinių Įrankių Darbininkų 
Unija taip pat reikalauja 
pataisyt 1942 m. taksų įsta
tymų, kad šalies iždas ne
mokėtų atlyginimo kompa
nijoms už tai, kad jos tyčia 
uždaro fabrikus prieš dar
bininkus.

PARLEKIA BYRNES
London, saus. 24. — Iš 

čia išlėkė namo Byrnes, A- 
i merikos valstybės sekreto
rius. Pirm išskrendant jis

Graiką demokratai svei- pasakė kalbą Jungtinių 
kiną Sovietą siūlymą ištirt Tautų komisijai dėlei ato- 
Anglų kišimąsi į Graikiją, minės jėgos kontroliavimo.

AMERIKA IŠBANDYS ATOM 
BOMBAS IR ANT SAVO 

KARO DIDLAIVIŲ
Washington. — Atominių 

bombų veikmė bus išbandy
ta ant keturių karinių Am
erikos , didlaivių — 
York, Pennsylvania,
kansaš ir Nevada, kurie tu
ri po 30 metų amžiaus bei 
daugiau.

Atom-bombų jėga taip 
pat bus išmėginta ant ame
rikinių lėktuvlaivių Sara-

darban tuos fabrikus, lėša- 
vusius jai bilioną dolerių; 
o jei ne, tai “reikia šiuos 
fabrikus pavesti tokiems 
privačiams asmenims, kaip 
Henry J. Kaiser, kuris pri
ėmė prezidento sprendimą 
ir pakėlė darbininkams al
gas; arba valdžia turėtų 
tuos fabrikus operuoti, iki 
plieno korporacijos įvykdys 
prezidento sprendimą,” sa
ko Plieno Darbininką Poli
tikos Komiteto pareiški
mas.

Komitetas taip pat parei
kalavo, kad teisingumo de- 
partmentas W a s h i ngtone 
ištirtų plieno kompanijų są
mokslą sunaikint darbo uni
jas. Komiteto pareiškimas 
nurodo, kad “pirmojoj sau
sio savaitėj didžiųjų korpo
racijų ir pamatinių pramo
nių atstovai ątlaikė slaptą 
susirinkimą New Yorke” ir 
išdirbo planus, siekiančius 
suardyt ' Wagnerio Darbo 
Santykių Įstatymą.

Kartu komitetas reikala
vo atsaukt 1942 m. taksų 
įstatymą, kuris atleidžia 
korporacijoms šimtus milio- 
nų dolerių taksų.

P a s i naudodamos tokio
mis dovanomis, korporaci- 
jjos uždaro fabrikus ir 
siskaito su unijomis.

Prezidento Atsiliepi
mas į Fairless Planą

Washington, saus. 24. — 
Prez. Trumanas atsiliepė į 
United States Plieno korpo
racijos pirmininko Fairless 
planą. Fairless sakė, turėtų 
būti sušaukta didžiųjų pra
monių atstovų bendra suei
ga. Tada jie parodytų val
džiai, kiek fabrikantai galį 
pridėt darbininkams algos, 
o kiek negalį.

Trumanas atsakė, geriau 
Fairless padarytų, kad 
įvykdytų prezidento spren
dimą ir tuoj pridėtų plieno 
darbininkams po 18} centų 
algos valandai.

toga ir Independence ir ant 
šarvuotlaivių Salt Lake Ci
ty ir Pensacola. Atomi
niams bandymams bus pa
naudota ir didysis vokiečių 
šarvuotlaivis Prinz Eugen, 
18,460 tonų; japonų karo 
didlaivįs Nagato ir šarvuot
laivis Sakawa. Atominės 
bombos taipgi bus mėtomos 
į mažesnius karinius Jaivus 
ir submarinus.

t

ŠEŠTADIENĮ VALDŽIA 
UŽIMA SKERDYKLAS

Washington. — Nuo vi
dunakčio iš penktadienio į 
šeštadienį valdžia užims 
apie 150 užstreikuotų sker
dyklų ištisoje šalyje. Sker
dyklos bus perimtos į žem
dirbystės department© ži
nybą. Karo departmentas 
bendradarbiaus su žemdir
bystės departments

Chicago. — CIO Skerdyk
lų Darbininkų Unijos Stra
teginis Komitetas svarsto, 
ar grįžt darban po to, kai 
valdžia paims skerdyklas į 
savo rankas. Kai kurie 
streiko vadai sakė, jog val-

Chicagos Geležinke
liečiai Atšaukė 

Savo Streiką
Chicago. — 1,500 geležin

keliečių, Traukinių Brolijos 
nariai, dirbantieji Chicagos 
geležinkelių mazge, susitai
kė su
Indiana Harbor Belt gele
žinkelių linijomis. Šių gele
žinkelių viršininkai priėmė 
daugumą darbininkų skun
dų ir žadėjo pataisyti daly
kus kas liečia darbo sąly
gas, pirmenybę nuo seniau 
dirbantiems g e le ž i nkelie- 
čiam ir tt. Jei tie geležinke
liečiai būtų sustreikavę, tai 
būtų pakrikdę ' pravažiavi
mą, ypač prekiniams trau
kiniams, pro Chicagą į va
karus, rytus ir pietus. I

Charlotte, N. Carolina, t- 
CIO Audėjų Unija reikalau
ja pridėti po 15 centų algos 
per valandą savo nariams, 
dirbantiems 147-se fabri
kuose pietinėse valstijose. 
Su tuo priedu jie gautų vi
dutiniai po 70 centų už va
landą.

Irano, Graikijos ir 
Indonezijos Klausimai
London, saus. 24.— Jung

tinių Tautų Saugumo Tary
ba šį penktadienį svarstys 
Sovietų pakeltą klausimą 
dėlei karinio Anglijos kiši
mosi į Graikiją ir Indonezi
ją. Tarybai taip pat įteikta 
svarstyti Irano, skundas, 
kad Sovietai, girdi, kišąsi į 
šiaurinę Irano provinciją 
Azerbaidžaną.

Ballston Spa, N. Y.—Pri
saikdintųjų teismas apkal
tino slaugę Son ją Legett, 
kad ji, bedarydama aborci- 
ją Louisei de Chants, 20 
metų merginai, nužudė ją 
ir sukapojo jos kūną. Slau
gė bus teisiama kaip pirmo 
laipsnio žmogžudė.

džia ir kompanijos turi pir
ma užtikrint algų priedus, 
tik tada streikieriai turėtų 
grįžt į darbą. Unija reika
lauja bent 17į centų pakelt 
valandinę algą.

Vadai Darbo Federacijos 
Mėsos Pjaustytojų Unijos 
pareiškė, kad apie 70,000 
jos narių grįš dirbti, kai 
tik valdžia užims skerdyk
las. Jie reikalavo tiktai 15 
centų uždarbio priedo per 
valandą.

CIO Skerdyklų Darbi
ninkų Unija turi 1193,000 
nariu, v

Iranui Siunčiami Gin
klai su Angly Žinia, 

Sako Maskva
Maskvos radijas paskelbė 

ištraukas iš Teherano laik
raščio Mardom, Irane, kad 
nuolat gabenama ginklai į 
Irano uostus, suprantama, 
su anglų žinia.

300 puslaukinių ginkluo
tų vyrų įsiveržė iš Irako į 
pietinį Iraną, apiplėšė Kho- 
rrdmshahr miestelį; ^nugin
klavo žandarus ir užmušė 
bei sužeidė kelis asmenis. 
Irakas taip pat yra anglų 
globoj.

Maskva jau pirmiau įspė
jo, kad “svetimos valsty
bės” ginkluoja puslaukines 
gentes kovai prieš tautinę 
Azerbaidžano savivaldybę, 
šiauriniame Irane, ir prieš 
demokratinį judėjimą pieti
niame Irane.

Washington. — Karo de- 
partmentas pranešė, kad 
bus pernagrinėtas mirties 
nuosprendis kareiviui J. E. 
Hicswai. Karinis ameriko
nų teismas Japonijoj nu- 
smerkė jį mirtį už tai, kad 
Hicswa papjovė du civilius 
japonus.

Uždraudė Pardavinėt 
Japones Prostitucijai

Tokio, saus. 24. — Gene
rolas MacArthuras uždrau
dė japonų šeimoms parda
vinėti savo mergaites į pro* 
stitucijos namus. Dukterų 
pardavinėjimas p r ostituci- 
jai buvo per šimtmečius įsi
gyvenęs Japonijoj biznis.

ELEKTRININKŲ DERY- 
BOS SU KOMPANIJOM

New York. — Ketvirta
dienį prasidėjo derybos tarp 
CIO El 1 e ktrinių Įrankių 
Darbininkų Unijos ir Ge
neral Electric ir Westing
house kompanijų. Dalyvau
ja ir valdiški tarpininkai. 
Streikuoja 230,000 darbinin
kų prieš šias kompanijas ir 
prieš General Motors elek
trinį skyrių. >

Socialistas Gouin 
Išrinktas Francijos 

Prezidentu
Paryžius. — Vėlai trečia

dienio vakare steigiamasis 
Francijos seimas išrinko 
socialistą advokatą Felixą 
Gouiną laikinuoju respubli
kos prezidentu. Už Gouiną 
balsavo komunistai, socia
listai, katalikai - respubli- 
kiečiai ir radikalai socialis
tai, sudarydami jam 497 
balsus. Seime yra 555 at
stovai.

Trys mažiukės partijėlės 
kiekviena statė savo kandi
datą į prezidentus. Jų kan
didatus parėmė tik 58 bal
sai iš viso.

Prezidentas Gouin orga
nizuoja ministerių kabinetą 
iš socialistų, komunistų ir 
katalikų (kurie vadinasi 
1 i a u d i š k a is respublikie- 
čiais). Teigiahia, kad ir 
naujame ministerių kabine
te pasiliks katalikas užsie
nio reikalų ministeris Bi- 
dault ir komunistas Mau
rice Thorez, vienas iš vals
tybės ministerių. Numato
ma, jog socialistas Vincent 
Auriol bus išrinktas' stei
giamojo seimo pirmininku.

Komunistai siūlė įsteigt 
kairiųjų partijų valdžią, 
socialistų ir komunistų. So
cialistai bijojo, kad vienų 
kairiųjų valdžia nepatiks 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Anglijai. Jie sakė, jeigu 
liaudiški respublikiečiai da-

Kruvinos Riaušės 
Indijoje

Bombay, Indija, saus. 24. 
—Per susikirtimus tarp in- 
dusų demonstrantų ir poli
cijos tapo užmušta keli as
menys ir sužeista apie 400. 
Demonstrantai minėjo 50- 
metinę savo vado ’ Subhos 
Ch. Bose sukaktį. Karo me
tu Bose papėdžiavo Japoni
jai. Paskui nežinia kur din
go.

2,000 demonstrantų už
puolė ir apardė Komunistų 
Partijos centrą.

TRAUKINIŲ DARBININKAI 
IR MAŠINISTAI RUOŠIA

SI STREIKUOTI
Cleveland, Ohio, 

kinių darbininkų 
pirmininkas A. F. Whitney 
saus, 23 d. išsireiškė, jog už 
dviejų ar trijų savaičių bū
siąs paskelbtas streikas 
300,000 jos narių ir garve
žių mašinistų. Tas streikas 
sustabdytų faktinai visą 
traukinių judėjimą šalyje.

*Nors prez. Trumanas pa
skyrė komis i j ą streikui 

m

V

lyvaus valdžioje, tai galima 
tikėtis poros bilionų dolerių 
paskolos iš Amerikos.

Liaudiški katalikai reika
lauja neimt daug privačių 
pramonių į valstybės ran
kas. Socialistai, turbūt, da- * 
rys katalikam nuolaidų ir 
šiame klausime;

RETINAS UŽSIPUOLA I 
DEMOKRATINĘ LEN 

KIJOS VALDŽIĄ
London.— Anglijos užsie

nio reikalų ministeris Ern
est Bevin sakė seime, kad 
Lenkijoje įvyksta “daug po
litinių žmogžudysčių, daž
nai, turbūt, su žinia Len
kijos saugumo policijos.” 
Pasak Bevino, tai dabarti
nė demokratinė Lenkijos 
valdžia esanti totalitarinė 
(diktatoriška).

(Komercinė spauda, tu- 
ravodama Bevinui, pasako
ja, būk Lenkijos kairieji žu
dą Valstiečių Partijos aps
kričių vadus.)

Trumanas Ragina Plif 
no Kompanijas Pakelt 
Darbininkams Algas
Washington, saus. 24. — 

Prezidentas Trumanas vėl 
ragino plieno kompanijas 
pridėt darbininkams po 18į 
centų algos per valandą. 
Trumano paskirta tyrinėji
mų komisija kiek pirmiau 
atrado, jog kompanijos tu
ri gana pelnų ištekliaus 
duoti darbininkams tokį 
priedą.

Siūloma {steigt New Yorko 
Valstijos Universitetą

Albany, N. Y. — Demo
kratai New Yorko valstijos 
seimelio nariai įnešė suma
nymus įkurti valstijinį uni-. 
versi tetą, kuris lėšuotų .50 
milionų dolerių. Tas univer
sitetas lygiai priimtų visą 
tautybių ir religijų studen
tus.

stabdyti pagal Geležinkelių 
Darbo Įstatymą, tačiau 
Brolija ruošiasi streikiioti.

Geležinkeliečių Brolijos 
pernai reikalavo pridėti jų 
nariams po $2.50 algos per 
dieną, bet atsižvelgiant į ka
rą, tada jos nevertė kompa
nijas įvykdyti šį reikalavi
mą.
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Reikalinga Aiškesnė Politika
Prezidento Trumano pateiktas pasiū

lymas kongresui iššaukė daugiau kriti
kos, negu užgyrimo. Ir tai ne tiek dėl to 
pasiūlymo turinio, kiek dėl jo nesvietiš
ko-ilgio. Net ir tie, kurie šimtu nuošim
čių remia Trumano politiką, bet sako, 
kad šis jo “steitmentas” neatsieks tiks
lo. Taip rašo ir New York Times, nes 
kas gi norės perskaityti apie 190 pusla
pių mašinėle rašytą pareiškimą? Mini
mas dienraštis primena velionio Roose- 
velto atsikreipimus arba prakalbas, ku
rie visada buvo trumpi, aiškūs ir įtiki
nančiai reikalaujanti.

Pas Trumaną to nėra. Jis daug kalba, 
daug gerų pasiūlymų daro, daug ir ne- 
atatinkamų Amerikos demokratinės liau
dies reikalams. Jis griežčiau reikalauja 
tuos pravesti, kurie, kaip tik kuo ma
žiausiai turi naudos masei gyventojų, o 
geresnius tik primena, kaip ir dėl viso 
ko.

Tarptautinės politikos klausime Mr. 
Trumanas mažai ką naujo pasakė. Jis 
cituoja savo sakytą kalbą spalių 27 d., 
New Yorke, laike Laivyno Dienos, kur 
išdėsto nusistatymą 12-koj punktų. O ta 
prezidento kalba, kaip tik buvo netinka
ma Amerikos gerovei ir geriems tarp
tautiniams santykiams. Tada? Mr. Tru
manas perdaug sudėjo svarbos į Ameri
kos galingą armiją, laivyną, oriai vyną, 
kas turi pasauliui diktuoti politiką. Tą 
jo politiką demokratinė liaudis charak
terizavo, kaipo “big stick” politiką. To
dėl, labai negerai, kad Mr. Truman, pa
teikdamas planą kongreso darbams, vėl 
pasirėmė ant tos savo kalbos.

Kas labiausiai atsižymi, tai, kad Mr. 
Trumano pareiškimai neatatinka tai po
litikai, kurios jis ir jo valdžia laikosi. 
Mr. Truman sako, kad Amerika neturi 
noro įsigyti nei daugiau teritorijų, nei 
kitokių sau pridėčkų.

Aišku, kad tai tik frazės! Amerikos 
karo laivyno ir armijos vadai jau stip
riai įsitvirtino Ramiajame Vandenyne, 
kur šimtus salų ir salelių rengiasi pasi
laikyti, kaipo bazes. Amerikos politikie
riai ir valdininkai ne tik ruošiasi pasi
laikyti Marijano, Maršalines, Karalines 
salų grupes, bet ir visą eilę Japonijos 
salų.

Tą pat dieną, sausio 22, kada Truma
no pasiūlymą paskelbė visa Amerikos 
spauda, tai Jungtinių Valstijų Valstybės 
Sekretoriaus pavaduotojas Mr. Dean 
Acheson pareiškė spaudos koresponden
tams, kad Jungtinės Valstijos tikrai pa
silaikys visą eilę Ramiojo Vandenyno 
salų. »

Keista, kam Mr. Trumanas jau kelin
tu kartu kartoja, kad būk Amerika ne
nori nei žemių pridėti prie savo terito
rijos, nei kištis į kitų šalių vidaus rei
kalus. Kam tą kalbėti, kada gyvenime 
taip nėra!

Jungtinių Valstijų imperializmas yra 
stipriai agresyvis. Jis nori įsitvirtinti 

aIcelandijoj, Grenlandijoj, eilėj buvusių 
Britanijos salų, kaip New Foundland, 
pasiimti daugybę salų Ramiajame Van
denyne, kūnas pirmiau valdė Japonija, 
kisasi į Balkanų ir kitų šalių naminius 
reikalus. Atvirai vedė karo intervenci
jos politiką Chinijoj gelbėdamas reak
cijai, griežtai praveda savo politiką Cen- 
tralinės ir Pietinės Amerikos šalyse.

Mums atrodo, kad būtų daug geriau, 
kad, vietoj kalbėti apie tokią “nekalty
bės” politiką, aiškiai ir atvirai pasakytų, 
ko Jungtinės Valstijos siekia tarptauti
nėj politikoj, kokių salų reikalauja Ra
miajame Vandenyne ir kodėl. Tada būtų 
visiems aišku. . .

Kritikuoja Amerikiečių Komandą
Jau mes pirmiau rašėme, kad Kopėjoj 

demonstracijos prieš Maskvos Konferen
cijos nutarimus tai nebuvo liaudies žy
gis, bet reakcijos, kad pulti tos šalies 
demokratiją ir ardyti Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos bendradarbiavimą.

Dabar Associated Press praneša, kad 
Sovietų Sąjunga smarkiai kritikuoja 
Jungtinių Valstijų armijos komandierius 
pietinėj Korėjoj, kurie yra kalti už tas 
demonstracijas. Tie komandieriai elgia
si priešingai, negu Amerikos atstovai 
susitarė Maskvoj. Tie komandieriai sėb
raująs! su Kim Koo ir S. Rhee, kurie sa
ve skelbiasi “Korėjos valdžia,” nors nie
kas juos į tą valdžią nerinko.

Maskvos Konferencijoj' nutarta suda
ryti Korėjoj koalicinę, demokratinių 
partijų laikiną. valdžią, kuri bendrai su 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Chinijos ir Britanijos atstovais, globo
jančiais Korėją, per penkis metus ją val- 

. dys ir paruoš pilnai nepriklausomybei. 
Reakcininkų Kim Koo ir S. Rhee “val
džia” nieko bendro neturi su būsima Ko
rėjos koalicine valdžia. Bet tūli ameri
kiečiai nori ją į tą vietą padėti.

Nesiseka Anglijai Manevrai
Jau mes rašėme, kad Britanijos politi

nė gemblerystė su Irano skundu prieš 
Sovietų Sąjungą jai pačiai neišeis ant 
sveikatos. Taip ir yra. Irane britams pa
klusni valdžia jau sugriuvo. Kokia ten 
susiorganizuos, tai tenka palaukti.

Sovietų Sąjungos reikalavimas ištirti 
Anglijos armijos veiklą Graikijoj, Sovie
tų Ukrainos reikalavimas ištirti britų 
karą Indonezijoj, Syrijos ir Lebanono— 
atšaukti iš jų šalių britų ir francūzų ar
mijas, sudarė Anglijos valdonams rū
pesčio.

Jie imasi manevruoti. Jiems' į talką 
puolėsi Holandijos atstovas, teisindamas 
britų žygius Indonezijoj. Bet gi tokis 
“liudininkas” nieko nereiškia, nes britai 
veda karą prieš Indonezijos žmones, kad 
juos padarius Holandįjos vergais.
' Britai gavo ir iš Indonezijos “val
džios” atstovo užgyrimą, kad britai ten 
laiko armiją! Argi ne keista! Britų karo 
laivai, orlaiviai ir kanuplės. degina In
donezijos miestus ir miestelius, tūkstan
čiais žudo žmones, ir.“patys indonezai 
nori, kad ten britai tą darytų“! Tikra 
tragedija! Žinoma, už indonėzus kalba ne 
tos šalies žmonės, kurie prastai ginkluo
ti, o kariauna prieš britų armiją, laivy
ną ir orlaivyną, bet tos šalies išdavikai, 
kurie eina su holandais ir britais.

Britai gavo užtarimą 'ir iš Graikijos 
valdžios. Ir kur gi ne, jog tai britai tą 
fašistinę šaiką pastatė į valdžios vietą. 
Ten britai ir dabar laiko 80,000 armijos, 
kad padėti graikams fašistams terori
zuoti liaudį. Tai toki Britanijos advoka
tai ir teisintojai.

Sovietų Sąjungoje Yra 
193,000,000 Gyventoją

Associated Press žinių agentūra pra
neša iš Maskvos,’ kad Sovietų Sąjunga 
turi 193,000,000 gyventojų. Kaip žino
mu, Sovietų Sąjungą sudaro šešiolika 
sąjunginių respublikų.

Kada buvo daromas visuotinas pilie
čių surašinėjimas, 1939 metais, sausyj, 
tai tada SSSR sudarė vienuolika sąjun
ginių respublikų. Po to išląisvinta Bal
tarusijos ir Ukrainos plotai, kurie buvo 
po imperialistine Lenkija. Susitvėrė 
penkiošr naujos sąjunginės tarybų res
publikos, būtent: Karelų-Finų, Moldavi
jos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos.

Daugiau, kaip pusę Sovietų Sąjungos 
gyventojų, bųtent 100,000,000 yra gimę 
po Spalių Revoliucijos, tai yra, po 1917 
metų. Dabar Sovietų Sąjungoj eina pri
sirengimai visuotiniems balsavimams, 
kurie įvyks vasario 10 dieną. Bus iš
rinkta Aukščiausio Sovieto ir Tautinio 
Sovieto (parlamento) nariai ir kiti val
džios pareigūnai.

LAISVĖS BAZARAS
įvyks George Wąshingtono Gimtadienio 

Šventėje. Bus Tris Dienas

Vasario - Feb. 22, 23 ir 24
Jau labai laikas siųsti bazartii dovanų. 
Bazaras bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Kada vyriausybe nueina tarnauti kapitalistui ir jo 
doleriui prieš žmones, niekas nebegali būti pagerbtas 
nei saugus. Paveikslas parodo, kaip sugrįžęs iš karų 
veteranas yra brutališkai užpultas slaptosios policijos 
mušeikos Los Angeles mieste, nuodingais gasais ir laz
domis apsiginklavusiai policijai užpuolus pikietus prie 
U.S. Motors Corp, šapos. Desėtkai darbininkų, United 
Electrical, Radio & .Machine Workers narių buvo su
mušti ir 25 areštuoti. O ar žinote, kuo jie kaltinti? Po
licija sake, kad jie kalti “kiršinime į muštynes.” Kitais 
žodžiais, jie prasikalto, kad jie pikietavo, saugodami 
savo darbą ir pragyvenimą.

Sveikinimai Laisvės Šėrininkų Suvažiavimui
Boston, Mass.

Ideal Press savininkai 
Roy židžiūnas ir Ignas Ku
biliūnas sveikina dienraščio 
Laisvės suvažiavimą ir au
koja $5.00.

Rochester, N. Y.
“Sveikinam Laisvės šėri- 

ninkų suvažiavimą, vėlinda
mi geriausių pasisekimų ir 
geriausių nutarimų. Lai gy
vuoja Laisvė, mūs mylimas 
laikraštis. Aukoja A. ir L. 
Bekešiai, $2.50. Viktoria 
Bullienė, $2.50. Viso $5.00.”

Lowell, Mass.
“Brangi ‘Laisve’:—Po il

gų metų tavo gražaus gyva
vimo, sveikiname tave, ta
vo dalininkų suvažiavimą 
šešiais doleriais. Nuo Lo- 
well’io Laisvės vajininkų: 
Juozas Blažonis, $5.00 ir ki
tas $1,00. Viso $0.00. Drau
giškai, J. M. Karsonas.”

Binghamton, N. Y.
“Gerb. Laisvės dalininkų 

suvažiavimo [dalyviai. Kai 
jūs spręsite dienraščio Lais
vės palaikymo ir -plėtimo 
reikalus, tai; prisiminkite, 
kad ir mes, būdami toli nuo 
suvažiavimo vietos, nepa
mirštame tų pačių reikalų. 
Būrys draugų ir draugių 
Binghamtone tiesia jums 
sveikinimo rankas iš Valer 
rijos Kaminskienės baliuko 
gimtadieniui minėti. Su 
sveikinimu j eina dovana 
Laisvei $20.3d. Draugiškai, 
Jasilionis.”

Pavieniai asmenys ir or
ganizacijos aukojo: S. J. 
Aritanaitįs, Lewiston, Me., 
$5. Jonas Patašius, (savi
ninkas vaistinės po 307 
Grand St., Brooklyne) $5. 
Kazys Genys, Scranton, 
Pa., $5. ■

ALDLD 2-ras Apskritys 
(per P. Janiūną, Bayonne, 
N. J.) .$5.00.

ALDLD 24 kp., Great 
Neck, N. Y., per Julia Lau- 
zades, sekr.

Worcester, Mass.
“Laisvės Adm.: ALDLD 

155 Moterų Kuopa, Worces- 
teryje, sveikina Laisvės šė- 
riųinkų suvažiavimą su $5.' 
Draugiškai, Helen Janulie- 
nė, Sekr.”

Hudson, Mass.
“Hudsono Lietuvių Pilie

čių Kliubas siunčia širdin
giausius linkėjimus Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui ir 
auką $10. Taipgi vėliname 
geriausio pasisekimo svars
tyme darbininkiško laikraš
čio Laisvės reikalus. Drau
giškai, » Ignas Markūnas, 
Sekr.”

Hudson, Mass.
“L. L. Draugystės 103 

kp. siunčia draugiškus lin
kėjimus’ Laisvės šėrininkų 
suvažiavimui ir auką $5. 
Linkime daug pasisekimų 
svarstyme dienraščio Lais
vės reikalų. Draugiškai, Ig
nas Markūnas.”

Detroit, Mich.
Per Antano Vasario ir 

Mildos Jonaitės vestuves, 
sausio 19 d., Laisves šėri
ninkų suvažiavimui surink
ta nuo svečių sekamai:

Mr. ir Mrs. Anthony Va
saris, $10.

Po $5: Tadeušas Vasaris, 
Jurgis Jononis, Dr. M. D. 
ir U. Palevičiai, Pranas ir 
Elzbieta Jočioniai.

Juozas Ulinskas, $2.
Po $1: R. Smigelskis, An

tanas Gotauta, Jurgis Nau
sėda, Marijona Smitravičie- 
nė, Antanas Gailiušis, Ka
zys ir Ona Litvinai, Juozas 
Leminskas, D o m i n i n kas 
Ruginis, Petras Gyvis, Juo
zas Vasiliauskas, Marijona 
Geraitskienė, XXX, .Natali
ja Astrauskienė ir Kazys 
Juodaitis. Viso $46.

Pavieniai aukavo:
Draugų Kazakevičių 

ma, Brooklyn., $5.
S. Wort, Brooklyn, N. *.,

lin-

šei-

Laisves Administracija.

Šypsenos
Paskutinis Kartas

—Paskutinį kartą sakau 
tau, kad grąžintum man 
skolą.

—Dėkui Dievui. Pagaliau 
duosi man ramybę.

Vyrams Geriau
Jis: Aš nesuprantu, kodėl 

žmonės ? vedasi. Už 20 dol. 
galima nusipirkti papūgą.

Ji: Vyrams-tai gerai, o

50 MILIJONŲ DARBŲ
Valdžios įstaigos, kartu su 

privačiomis agentūromis, ren
gia ekonominį programą, ku
ris turės įvykdyti pilną darbo 
projektą.

ši išvada pagrįsta 
punktais.
Amerikos 
si d augino 
1944 m.,-

dviem 
Vienas iš- jų yra 

produkcija,' kuri pa
karo metu/. Pav., 

Amerikos produkci
ja siekė ,2O0 bilijonų’ dolerių 
arba du kart daugiau dolerio 

negu mūsų geriausiu 
metu. Antras,

vertes, 
prieškariniu 
daugelis vyrų ir moterų, kartu 
ir asmenų jaunesnio amžiaus, 
prisidės prie rekonversijos 
darbų. Jų skaičius gali būti 
54 arba 60 mil.

Prie kokių sąlygų šie mili
jonai gali geriausia dirbti? 
Vieną atsakymą davė Arno H. 
Johnson, kuris yra J. Walter 
Thompson Co., ekonomistas. 
Ta firma yra;-skelbimų firma, 
kurt j tvarko didelių Amerikos 
industrijų ir biznio sąskaitas. 
Svetimkalbių spaudos redakto
rių ir leidėjų susirinkime, ku
ris buvo sušauktas per Inter
racial Press of America, Ine., 
p. Johnson pasakė, kaip, pa
gal jo nuomonę, 57 milijonai 
gali rasti darbo.

Johnson manė, kad 57 mili
jonai žmonių galės dirbti tik
tai, jeigu produkcija nekris 
žemiau 200 bilijonų dolerių. 
Bet, kad tai įvykdyti, reikala
vimas produktų turi dvigubai 
padidėti. Tas nereiškia, kad 
amerikiečiai turės dvigubai 
daugiau valgyti, dėvėti arba 
statyti, kad suvartoti reikme
nų už 200 bil. dolerių. Iš tų 
200 bil. dol. apie 28 bilijonai 
būtu išmokėti valdžios taksais. 
Privatus kapitalas absorbuotų 
apie 27 bilijonus reservais ir 
investmentais. Pasiliktų 145 
bil. dol. vertės reikmenų vi
suomenei suvartoti. Tai yra, 
dvigubai daugiau 71 bil. dol. 
vertės prekių, negu buvo su
vartota 1929 metais, kurie 
vo vienais iš geriausių.

Galima spręsti, dėl ko tai
kos metu prekių vartojimas

bu-

turės • padidėti. Bet gabumas 
tą įvykdyti irgi turi padidėti, 
p. Johnson sako, per aukštes
nį gyvenimo standardą, nuo 
$25 per savaitę ligi $50. (Ka
ro metu savaitinė šeimos įei- 
ga buvo apie $50). žinoma, 
daugelis šeimų uždirbo dau
giau, kitos mažiau.

65 nuoš. šeimų karo metais 
uždirbo žemiau 50 dol. per 
savaitę; apie 20 nuoš. uždir
bo $50 per savaitę. Bendras 
algų kilimas būtų pateisintas, 
sako p. Johnson, nes tada dar
bininkai galėtų daugiau pro- 
duktuoti. Bet ar viską tai ga
lima būtų sunaudoti? John
son palygino išlaidas šeimų, 
kurių įeigos siekė $50 į savai
tę su šeimomis, kurios uždir
bo $Ž5 savaitėj 1941 metais. 
Imdamas skaitlines iš U. S. 
Bureau of Labor Statistics, jis 
įrodė, kad šeimos, kurios už
dirbo $50 į savaitę praleido 
dvigubai daugiau, negu tos, 
kurios uždirbo $25. Jie išleido 
92 nuoš. daugiau dėl valgio; 
121 nuoš. daugiau dėl baldų 
ir įrengimų; 135 nuoš. dėl 
transportacijos automobiliais; 
105 nuoš. daugiau drabu
žiams; 167 nuoš. mokslui ir t.t. 
Pastebima, kad visas gyveni
mo pavyzdys tų šeimų, kurios 
uždirbo 50 dol. arba daugiau 
yra dvigubai aukštesnis, negu 
tų, kurios mažiau uždirbo. Bet 
negalima sakyti, kad darbinin
ko šeima, praleisdama 50 dol. 
į savaitę per brangiai gyve
na.

Prieš karą, 1940 m., U.S. 
produkcija pasiekė 100 bil. 
dolerių; tada paprastos šei
mos įeigos buvo $25 per sa
vaitę. Per karą, 1944 m. U. 
S. metinė produkcija buvo 200 
bil. dol. 1944 m. paprastos šei
mos įeigos buvo $50 per sa
vaitę.

Ponas Johnson užklausia, ar 
grįžęs iš tarnybos darbininkas 
dirbs už mažesnę algą, negu 
buvo mokėta 1944 m.?

FLIS—Common Council.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964 
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Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, aprašy

mo nieko labai aiškiai ap- 
sklembto nusakyt negalima. 
Tačiau bendri požymiai nu
rodo į gyvenimo pakaitą ar
ba persilaužimą (male cli
macteric, involution). Nors 
Jūs nieko neminėjot apie 
lyties dalykus, apie lytinį 
gyvenimą, bet kaip tik to 
gyvenimo nenormalumai ir 
sudaro visą pagrindą to
kiam, kaip Jūsų komplek
sui.

Keletas punktų galėtų 
Jums išeit ant gero. Tegul 
Jums vietos gydytojas su 
švirkštu ir adata leidžia 
giliai į raumenis vyriškų 
lytinių hormonų (išjudin
to jų) — testosterone pro- 

- dozėnųs,

Gyvenimo Persilaužimas
Gerb. daktare, aš vis ran

du Laisvėj ir Liaudies Bal
se rinitų patarimų visokiais 
sveikatos klausimais. Bet, 
regis, neužtikau tokio, ku
ris ir man galėtų tikti. Tai 
gal ir man malonėsite pa
tart

Tokia mano istorija. Esu 
vyras, senbernis, 46 metų 
amžiaus. Sveriu 200 svarų, 
5 pėdų 11 colių ūgio. Dirbu 
nepersunkiai. Nerūkau ir 
labai mažai geriu.

Kas mane labiausiai var
gina,' tai kad aš turiu to
kius netikusius nervus. Gal 
man koks išgąstis ar prie
mėtis. Per naktis mažai ga
liu miegot. Šokstu iš miego, 1 
visas prakaitu išpiltas, dre- i įi^ate, 25~ mg,dozėmis, 
bu. Ir tokios mintys mane |<as antra diena, per kėlėją 
1 1 * ' » * 1 ni?" I savaičių. Tie hormonai ir
ko nemanau, kaip tik uz-1 jums galėtų išjudint ir su- 
baigt tą mano nelaimingąI normalaus gyvumo ir 
gyvenimą, nes nemalonu ir ' veiklumo. Ir nuotaiką ir 
gyvent tokiam žmogui.; ūpą galėtų gerokai prablai- 
Liūdna, lyg baisu ko. Ne- vint įr nervingumą tą li- 
nonu kur pas žmones nuei- guįstą prašalint, ir energiją 
ti, neturiu drąsumo. Visas, ,pakelt.
kaip pagautas. Kartais tir- ■ Kaip ir visuomet, taip ir 
pūliai, kartais skauduliai £įa jums, maistas irgi daug 
varsto. Galva, kaip puodas, padės nusverti. Papras- 
sunki. Vis atrodau^ mar-; neišdailintą, negadintą 
katnas._ Regis, visi žmonės j vartokite maistą. Būtinai,

savaičių. Tie hormonai ir

mane tėmija ir numano, kad 
aš netikęs.

Buvau pas daktarus, lie
pė nesirūpint, o vaistai jų 
man nieko negelbsti. Patar
kite man ką, bus dėkui.

mums moterims yra blo
giau: už 20 dol. asilo nega
lima nusipirkti.

kartu su maistu, vis imkite* 
po kelias vitaminų piliules. 
Eikite pasivaikščiot, pava- 
karuot kur draugijoj, susi
rinkime. Naujų minčių par- 
sinešite ir paįvairinsite sa
vo senberniško gyvenimo 
monotoniją ir nuobodulį. 
Lengva gimnastika irgi bū
tų gerai. - •..

^bsw$
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Samdiniai Žudikai
—■■■■■ UH.

Pastaruoju metu spaudoj 
buvo paskelbta eilė praneši
mų apie įvairiuose Lietu
vos miestuose įvykusius 
teismo procesus prieš lie
tuviškai vokiškųjų naciona
listų ginkluotųjų gaujų da
lyvius. Šios bylos parodė vi
są nacionalistinio pogrin
džio šlykštumą, galutinai 
nuplėšė kaukę nuo parsida
vėlių ir atskleidė jų tikrą
ją prigimtį — samdomų bu
delių prigimtį. Visuomenės 
išgamos, atsistojusieji prieš 
tarybinį teismą, ryškiai pa
rodė visai Lietuvai tą socia
linį šiukšlyną, iš kurio na
cionalistinis pogrindis se
mia savo aktyvą, moralinę 
banditinių gaujų fizionomi
ją, jų kruvinosios veiklos 
metodus ir tikruosius jų 
žvėriško siautėjimo tikslus. 
Teismo bylos, įvykusios 
įvairiose Lietuvos dalyse 
prieš įvairių gaujų daly
vius, nenuginčijamai įrodė, 
kad parsidavę budeliai, tai 
ne atskiros išimtys, bet bū
dingi nacionalistinio po
grindžio atstovai.

Teismo procesai prieš 
gaujų dalyvius visu ryšku
mu parodė, kad nacionalis
tinis pogrindis — tai buvu
siųjų vokiečių tarnų, įvai
raus plauko hitlerinių sam
dinių telkinys.

Štai kelių gaujų vadų 
• portretai. Tai ne eiliniai 

plėšikai. Tai banditų vadai, ■

krityje, vadas. Okupacijos 
metu jis tarnavo vokiečių 
kariuomenėje pusk arinin- 
kiu. Jo kruviniesiems darb
daviams pabėgus iš Lietu
vos, jis kurį laiką slapstė
si, bijodamas pasirodyti 
prieš savo liaudį. Vėliau jis 
organizavo ginkluotą gau
ją, kad galėtų toliau pritai
kyti žmogžudžio amatą.

Panašios f i z i o n o mijos 
gaivalai yra ir šių “vadų” 
pagelbininkai.

Antanas šiška 1941 m. 
stojo savanoriu į vokiečių 
armiją, okupavusią Lietu
vą, ir joje ištarnavo iki 1945 
m. vasario mėnesio, kai bu
vo paimtas Klaipėdos kraš
te į nelaisvę. Iš belaisvių 
stovyklos jis pabėgo ir įsto
jo į aukščiau minėtojo “Pa
pūgos” banditinę gaują.

Antanas Želnys dvejus 
metus tarnavo vokiečių ka
riuomenėje. Po ilgo slapsty- 
|mosi nuo tarybinio teisin- 
igumo organų, jis 1945 m. 
kovo mėnesį įstojo į bandi
tų gaują, r tuo metu siautu
sią Kauno apskrityje, Če
kiškės valsčiuje. Kaip kva
lifikuotas banditas, praėjęs 
hitlerinių galvažudžių mo
kyklą, jis iš karto pasidarė 
vienas aktyviausių gaujos 
dalyvių.

Bronius Sirvydas, vokie
čiams įsibriovus į Lietuvą, 
ėmėsi budelio amato, kuris 

j buvo toks populiarus hitle- 
vadovaujantieji nacionalis- rinių žmogėdrų karalystėje, 
tinio pogrindžio kadrai. Pirmomis okupacijos die- 

Jonas Daškevičius (slapy- jOn?s ^yvavov nužu- 
varde “Papūga”) - lietu- 7..ntkaltus z,m“es: 
viškai vokiškųjų nacionalis-1 Ye lau_ Jls. dainavo liūdnai

išgarsėjusioje pulk. Bobelio 
k o m e n d a ntūroje Kaune. 
Raudonajai Armijai išva
davus Lietuvą, jis stojo į 
banditų gaują.

Nacionalistinių banditų, 
veikusių Ukmergės apskri
tyje, teismo 1 i u d i n inkas

apie nacionalistinių banditų 
gaują, — sukdavosi apie 
buvusius policininkus, bau
džiamųjų būrių dalyvius, 
visų rūšių vokiškuosius nu
sikaltėlius. Daugelis bandi
tų gyrėsi savo nuopelnais 
vokiečiams, nuo hitlerinin
kų gautais atsižymėjimo 
ženklais. Štai kodėl man 
dažnai nenoromis tekdavo 
pačiam sau pastatyti klau
simą: “Kas bendra tarp tų 
žmonių ir lietuvių tautos?”

Tėvynės išdavikai, buvu
sieji vokiečių armijos ka
riai, — okupantų policinin
kai, hitlerininkų suruoštų

tų gaujos, veikusios pra
džioje Trakų, o vėliau Uk
mergės apskrityje, vadas. 
Vokiečių okupacijos metu 
šis “nepriklausomybės gy
nėjas” buvo profesionalus 
budelis. Jis dalyvavo masi
nėse Lietuvos gyventojų 
skerdynėse, žudė kūdikius į Pranas Babilas, buvęs gau- 
motinų akivaizdoje, šaudė jos dalyvis, atvykęs kalčių 
moteris ir senelius. 1944 m. išpažinti ir amnestuotas, 
lapkričio mėn. žmogėdra davė klaikų gaujos gaivalų 
Daškevičius, paliktas savo vaizdą:
šeimininkų likimo valiai,! —Visos kalbos, — pareiš- 
įstojo įginkluotą banditų Jke jis teisme, kalbėdamas 
grupę. 1945 m. kovo mėnesį 
Daškevičius buvo paskirtas 
atskiros grupės specialiems 
teroristiniams uždaviniams 
vykdyti vadu.

Juozas Uksas vadovavo 
banditų gaujai, veikusiai 
Mažeikių apskrityje. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, šis 
išgama nuėjo tarnauti į hit
lerinę kariuomenę. Raudo
najai Armijai . išvadavus 
mūsų kraštą, Uksas perėjo 
į pogrindį ir buvo paskir
tas teroristinės grupės va
du.

Pranas Petryla buvo gau
jos, veikusios Šiaulių aps-

VILNIES

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

masinių žudynių vykdyto
jai — štai tie “nepriklau
somybės kovotojai,” kurie, 
kaip tai nenuginčijamai įro
dė ligšioliniai procesai, su
daro nacionalistinio pogrin
džio nugarkaulį, pagrindinį 
jų ginkluotųjų gaujų ele
mentą.

Iš kokių socialinių sluoks
nių rekrutuojasi gaujų da
lyviai? Nacionalistinių ban
ditų teismo procesai aiškiai 
parodė, kad didžioji gaujų 
dalis — tai buožės, ' kurie 
vokiečių okupacijos metu 
aktyviai rėmė hitlerininkus, 
padėjo jiems plėšti darbo 
valstiečius.

Gruzdžiuose prieš tarybi
nį teismą stojo Antanas 
Petryla — stambaus buo-1 
žės sūnus, Antanas Vait
kus, prieštarybiniais lai
kais turėjęs 39 ha. dirba
mos žemės ir savo plėšikiš
kos veiklos metu žemę ap
dirbęs samdomais darbinin
kais. Mažeikiuose karo tri
bunolas teisė gaujos daly
vius buožes Juozą Uksą, 
Antaną Tomaliauską, Sta
sį Matutį, Juozą Kateivą. 
Čekiškės valsčiuje siautė 
buožės Džiaugiai, Krapo- 
vickis ir kiti. Buožės figū
ravo ir kitų teismo bylų kal
tinamuosiuose aktuose. Tai 
grobikiškos kaimo buržua
zijos atstovai, kurie su vo
kiečių pagalba tikėjosi at
gauti savo klasines privile
gijas ir dabar turi vieną 
žvėrišką troškimą — atker
šyti darbo valstiečiams.

Buožinės nacionalistinės 
gaujos susideda ne tik iš 
tautos išdavikų — lietuviš
kai vokiškųjų nacionalistų. 
Visose gaujose yra vokiečių 
parašiutininkų ir pačios 
gaujos buvo hitlerininkų 
sukurtos bei paliktos Lietu
voje, kaip sulėtinto veikimo 
mina. Nėra abejonės, kad 
lietuviškai vokiškųjų gaujų 
sudarymas įėjo į hitlerinin
kų paruoštą pokarinių di
versijų planą.

Prieš karo tribunolą Ma
žeikiuose stojusieji nacio
nalistiniai banditai Uksas, 
Tomaliauskas, Matutis, Ka- 
teiva patvirtino, kad jų 
gauja glaudžiai bendradar
biavo su vokiečių parašiuti
ninkais. Hitlerinių parašiu
tininkų patvarkymus gau
jos vadovybė gaudavo per 
radiją. Priėmę priesaiką iš
tikimai tarnauti gaujoje, 
kaltinamieji su ginklu ran
kose aktyviai vykdė visus 
parašiutininkų nurodymus.

Lietuviškai vokiškųjų na
cionalistų gaujos . dalyvių 
byloje Raseiniuose paaiškė
jo, kad šios gaujos štabas, 
buvęs Birbiliškių miške, tu
rėjo ryšius su fašistine Vo
kietija. Štabe buvo 4 vokie
čiai, kurie turėjo radijo ry
šius su vokiečių štabais ir 
duodavo nurodymus gaujų 
dalyviams. Ir Čekiškės by
los medžiaga aiškiai kalba 
apie glaudžius gaujų daly
vių ryšius su vokiečiais.

Nacionalistinių gaujų su
dėties charakteristika duo
da paprasčiausią atsakymą 
į klausimą: kodėl tie visi 
naujai iškeptieji “patrio
tai” visiškai negalvojo apie 
Lietuvos nepriklausomybę 
tuo metu, kai hitleriniai 
okupantai vykdė lietuvių 
tautos naikinimo ir Lietu
vos pavertimo vokiškąja 
provincija politiką, o ėmė 
staugti apie ją tik tada, ka
da Raudonoji Armija grąži
no lietuvių tautai jos nepri
klausomybę?

Lietuviškai vokiškų jų 
banditinių gaujų dalyviai— 
tai gaivalai, kuriems tary
bų valdžia atėmė jų sociali
nes bei politines privilegi
jas,' atėmė galimumą plėšti 
darbo žmones ir krauti sau

(Tąsa 5-me pusi.)

Detroit Mich.
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Atsišaukimas i Detroito 
Moteris

Draugės moterys, kurioms 
tik laikas pavėlina ir kurios 
pritariate ar suprantat -muzi
ką, ateikite ir prisirašykite 
prie1 Moterų Pažangos Choro. 
Kalbinu jus ateiti prie mūsų 
choro todėl, kad aš*žinau, jog 
yra dar moterų, kurios turi už
tektinai laiko, spėkų ir gabu
mų, kad vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėti prie jau vei
kiančių moterų ir joms pa
gelbėti darbo klasės reikaluo
se. Moterų Choro pamokos 
įvyksta kas ketvirtadienio va
karą, 7 :30 vai., Draugijų sve
tainė, ie, 4097 Porter St. Mes 
dabar turime naują ir gabią 
lietuvę mokytoją N. Anskaitę 
(Erickson). Daugelis moterų 
pageidavo lietuvės mokytojos, 
tai dabar ir turime. Ji yra ga
bi mokytoja. Mes jau turėjo
me kelias pamokas, o dainuo
jant ant radio puikiai Sudaina- 
vom, Mes visos gavom ypatiš- 
kai ir per telefonus daug pa
gyrimų. O žmonės, kurie gy
rė, yra daugiausia muzikališ- 
ki. Todėl jiems galima pasiti
kėti. Tik gaila, kad D. ž. Sky
riaus rašytojai pavydėjo mums 
kelių eilučių. O gal jie visai 
mūsų nesiklausė. /

Mat, pastaruoju laiku Mo
terų Choras labai buvo nupuo
lęs savo prastu dainavimu dėl 
mokytojos pasitraukimo. Bet 
dabar vėl viskas tvarkoj. Da
bar mes rengiamės prie mote-

Režisierius — Jonas Juška

Newark, N. J. Bus Suvaidinta Operetė

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

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Rengia Lietuvių Darbininku Susivienijimo 3-čias Apskritys su LDS 8 Kuopa 

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

Įžanga 75c ir $1.00 (taksai Įskaityti)

ALEKAS VELIČKA
Petro samdinio rolėje

NELĖ VENTIENĖ
Bronės, našlaitės rolėje

JUOZAS JUDŽENTAS 
Vito, eigulio rolėje

LILLIAN K. BELTE
Marytės, ūkininkaitės rolėje

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

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

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

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

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

kite šios progos, pamatykite ir pasigėrėkite šiaja operete.

NASTĖ BUKNIENĖ
Katrės, ūkininkės rolėje

JULIA STANKAITIENĖ
Mortos rolėje,—Kaimo Radio

JONAS JUŠKA 
Režisierius

PETRAS GRABAUSKAS
Burbos, ūkininko rolėje

As if stunned by the weight of 
evidence which is drawing the noose 
closer about his neck, Franz Stras
ser (left), a Nazi on trial for shoot
ing an American airman,' Lt. Wood
ruff Warren, hears in March of 
Time’s “Justice Comes to Ger
many” the Commission interpreter, 
Wcrnei* Conn (right), translate 
his answers for the court. Strasser 
learns how U. S. justice deals 
fairlyį but implacably .withjthe 
guilty.

rų tarptautinės dienos ap- 
vaikščiojimo, kuris pripuola 
.kovo 10 d. Mes mokinsimos 
naujų dainų. Apart choro bus 
solo, duetų, trio ir kvartetas. 
Taigi, mes prašome visas 
drauges tuojaus sugrįžti į Mo
terų Chorą ir-naujų atsivesti. 
Sugrįžkite tuojaus, nes prieš 
parengimą jau nepriimsime.

A. J. Zigmantiene.

London, saus. 23.— Jung
tinių Tautų susirinkimas 
pradėjo svarstyti komisijos 
skyrimų atominei jėgai kon
troliuoti įvairiuose kraštuo
se.

Akron, Ohio
Gumos Darbininkai Nusitarė 

Streikuoti
Sausio 15 dieną įvyko Uni

ted Rubber Workers 2-ro vie
neto balsavimai. Balsavimubse 
pasisakė 4,330 darbininkų už 
streiką, jei nepakels kompani
ja 30 nuoš. algų, o 376 prieš. 
Tačiau dar nepaskirtas strei
kui laikas, nes laukiama, kada 
tos šakos darbininkai nusitars 
streikuoti ir kituose miestuo
se, tada paskelbs streiką per 
visą šalį.

Gadsden, Ala., Goodyear, 
vienetas 2, nusitarė streikuo
ti, kur nubalsuota sekamai: 
Už streiką 2,124, prieš 29 dar
bininkai.

Kaip viename vienete dide
lė didžiuma stovi už kovą, kad 
išreikalauti ' algų pakėlimą, 
taip kitame. Tai geras ženk
las.

Beje, gurno darbininkai ne 
tik 30 nuoš. algų pakėlimo rei
kalauja, jie stato dar eilę svar
bių reikalavimų, būtent: Įves
ti pastovų savaitės darbo lai
ką tik 30 Valandų, o jei dirbs 
ilgesnes valandas, tai už jas 
turės mokėti už laiką ir pusę, 
a) Kompanija turi mokėti dar
bininkams už 6 šventes per 
metus, b) Kurie dirbs šešta
dieniais, tiems turi būti moka
ma už laiką ir pusę, o tie, ku
rie dirbs sekmadieniais, tiems 
turi būti mokama dvigubai, 
c) Nakties metų dirbanti dar
bininkai turi gauti 10 centų į 

valandą daugiau, negu dienos 
metu dirbanti darbininkai.

Visi aukščiau paminėti punk
tai bus įteikti kompanijai, kad 
ji juos priimtų ir įrašytų į 
kontraktą, o jei nesutiks, tai 
bus paskelbtas streikas.

Gumo Darbininkas.

ĮVAIRŪS DALYKAI
“O, bet kaip tai sunku 

atsiekt originalumo!” “O, 
ir kaip keblu išrast ką nors 
naują....” (Taip lementa- 
voja tikrojo gyvenimo biją 
rašytojai.) Ak' tu dangau 
aukštasis! Eikit gatvėn ir 
atsistokit k r y ž k e 1 ė je ir 
klausykitės, kaip dirba gy
venimo mašinerija, žvangė
dama ir kliūdinėdama savo 
vėžėse. Argi galėtų net su- 
gabiausioji jūsų vaizduote 
sukurt geresnę apysaką, 
negu randasi bile kuriame 
asmenyje, kurių daugybė 
beskubėdami nuolat jūsų 
alkūnes užgauna.

Frank Norris. (Iš kny
gos “Raštai apie Rašytoja- 
vimą.”)

Juo daugiau gyvenime 
yra skausmo, tuo svarbiau, 
kad tasai skausmas aiškiai 
pasireikštų toje literatūros 
srityje (apysakoje), kuri, 
aukščiausioje savo formo
je, esti tikriausiuoju gyve
nimo atvaizdu.

Frank Norris.
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Cleveland, OhioChicaga Turi 3^2 Miliono 
Gyventojų
knygininkas Frede- 

sako, kad šiuo tarpu 
gyventojų skaičius

CHICAGOS ŽINIOS
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Lietuvių Aukos Stakjardų 
Streikieriams ( , .. .

žiemos laiku išstovėti apt,, 
pikieto po šešias valandas, tai 
ne baikos. Visas kūnas su
stingsta nuo šalčio. Ir visai ne
nuostabu, kad pikietai, atlikę’ 
savo valandas, kuogreičiausiai 
skubinasi į virtuvę (soup kit
chen)', kad gavus kokį senvi- 
čių ir karštos kavos puodelį.

Kad tą suteikus streikierių 
pikietam, pirmiausia iš lietu
vių aukavo šie asmenys: Beni- 
kaitis $1.50; po dolerį — Sa- 
gadinienė, F. Abekas, E. La- 
pėnienė, J. Užubalis ir J. Bie- 
ža. šie visi aukavo LLD 86 
kuopos susirinkime, sausio 16 
d. vakare.

i Toliau po dolerį aukavo: J. 
'Karvelis, Leon Yonik, Jr., 
Frhnk Kirka, A. Avižienis, J. 
Kuodis, J. Skeberdytė, A. Va
lukas, Mildred Friberg, J. Va
latka, Ann Sweyrush, M. Lieb
ling, L. Jonikas ir V. Andrulis.
J. Mačanskas aukavo 50 cen
tų. Viso susidarė $20.

Aukos įteiktos * streikierių 
rėmimo komitetui, kuris taria 
visiems ačiū už nuoširdų rė
mimą streikierių. Komitetas 
prašo ir kitų paaukoti 
tikslui.

Komitetas:
A. Jonikienė
J. Keller 
J. Balta.

Stakjarduose Streikas 
Ramiai

Apie 35,000 Chicagos mė
sos industrijos darbininkų 
kaip vienas išėjo streikan, 
nors dalis jų priklauso ne CIO 
unijai — dauguma CIO.

Visai nėra norinčių streiką 
laužyti. Nesimato, kad bent 
kas eitų dirbti.

Streiką pilnai remia kaimy
nai. Back of the Yards orga
nizacija, kurioje yra visokių

pažiūrų žmoiiių, įskaitant ir 
kunigus,' pilnai remia streiką. 
Tas moraliai ; streikierius su
stiprina, nes visi žmonės šioj 
srityj laikosi vieningai.

Unijų atstovai nukviesti į 
Washingtoną tartis sU prezi
dentu Trumanu. Chicagos Dar
bo Federal unija \(bučerihi) 
siūlo kompromisą, kad kompa
nijos pakeltų 15 centų įsva-< 
landą, o darbininkai pakėlimą; 
priimtų. Kol kas kompanijos 
nesiskubina, bet atrodo, kad 
jos sutiktų tiek pakelti, jei tik 
darbininkai priimtų.

Pikietuoja tūkstančiai žmo
nių. Bet jie nuobodžiai vaikš
to, ar stovinę j a ugnis susikū
rę, nes veik nepasirodo norin
čių dirbti.

Oras nešaltas ir gražus, tas 
pikietavimui pagelbsti.

Atrodo, kad kompanijom 
bus sunku bile pastangos strei
kas laužyti. Joms teks priim
ti darbininkų reikalavimai ar 
padaryti kompromisas, kaip 
bučeriai siūlo.

Stakjarduose dirba ir ne
mažai lietuvių. Dar daugiau 
lenkų. Pora lenkų kunigų pa
sirodė pikieto linijose. Lietu
vių parapijos stakjardų srityj 
yra dvi — Town of Lake ir 
Bridgeporte.

Kaip lietuvių kunigai atsi
neša, neteko patirti, bet rei
kia. manyti, kad jie sutiks su 
Back of the Yards organiza
cija šio streiko klausimu.

Pirmą sykį stakjarduose 
streikas taip efektyvis ir taip 
ramiai eina. Organizacija yra 
gera. CIO unijos vadovybė su
mani ir veikli, tas žymiai pa- 
gelbi gerai streiką vesti.

Sausio 16 d. policija suėmė 
6 darbininkus, kurie kaltina
mi neleidime einančių darban. 
Po to vėl buvo ramu.

LLD 190 kuopos susirinki
mas atsibuvo sausio 11 d. Ap
svarstyta svarbieji dalykai ir 
išrinkta kuopos valdyba šiems 
metams. Į valdybą išrinkta se
kami draugai: Organizato
rium M. Račkaitienė, užrašų 
sekretorium J. Daminaitis, fi
nansų sekr. P. Nemura, iždi
ninke M. Juočienė.

Toliau aptarta Ohio demo
kratiniai nusistačiusių lietuvių 
konferencija, kuri atsibus ko
vo 3 d., Clevelande. Išrinkta 
8 delegatai. Nuo savęs linkiu 
geriausių pasekmių konferen
cijai.

Toliau buvo kalbėta spau
dos vajaus reikale. Drg. Ka
las raportavo, kad vajus eina 
gerai. Bet dar galėtų būti ge
riau, jeigu kiti draugai padė
tų jam daugiau. Tai ne tik bū
tų pavyta 
vajininkai, 
lenkta.

Nutarta
birželio pabaigoj.

Šis susirinkimas buvo su vai
šėmis. Tad po susirinkimo visi 
draugai linksmai laiką pralei
do. Dėl vaišių draugai iš anks
to sudėjo $17, o draugas J. 
Žebrauskas pavaišino su už
kandžiais. Drg. Grinienė at
nešė skanų sūrį. Tad susirin
kimas pilnai pavyko. 34 na
riai užsimokėjo duokles. Buvo 
renkamos aukos dėl pagalbos 
Lietuvos žmonių.

Draugai, nepamirškite, kad 
sekantis susirinkimas įvyks 
penktadienio vakarą, 8 d. va- . 
sario, 536 E. 123 St.

P. Nemura.

Laukais nuslinko debesėlis dulkių, vie
versys linksmai spurdėjo mirgančiame 
ir lyg švino pripiltame danguje. Bitės 
supdamos kapstėsi plačiašakėj liepoj. Bu
vo tylu, ramu — kaip ir kasdien.

Na, važiuosim, seni, — vėl prakal
bo vienas vyrų ir stumtelėjo Gerdenį. Šis 
sujudėjo, tyliai paglostė pradedančius 
virpėti Liudos pečius.

— A a a a ... Tėvuk! Tėvulyti!.. — 
išsiveržė Liudai. Susikūprino, pakibo tė
vui ant kaklo. Iš didelių ir mėlynų it ru
giagėlės akių tekėjo ašaros.

Gerdenį išvežė . ..* * *

ANTANAS BERIOZOVAS.
Drobių kaimo laukais jau brido va

sara: įvairiaspalvė, graži, vaiski. Jau 
sirpo vyšnios, žydėjo liepos, o vakarais 
aitriai kvepėjo rūtos ir lakštingalos suo
kė garsiau, kaip paprastai. Javai — pri
brendę ir sausi, žvangėjo išdžiūvusiom 
varpom, aukštoj žolėj įkyriai čirškė žio
gai, o iššienautose pievose jau žėlė naujas 
atolas.

Buvo pats vidurdienis, ir saulė, lyg 
kieno užmirštas žibintas, akimirkai su
stingo virš kaimo, apipildama vaiskia 
šviesa ir karščiu žemų trobelių virtinę, 
ankštai prisiglaudusių abipus plento. 
Tingus snaudulys suvystė Drobius.

Didelis porinis vežimas palengva rito
si plentu. Girgždėjo plačiai išžergęs ra
tus; arkliai šlapi, pailsę, monotoniškai 
suko uodegas, vaikydami būrius sparvų. 
Žiupsniai dulkių šoktelėdavo iš po ratų 
ir iš lėto tūpė ant palinkusių Virš irstan
čių tvorų liepų, pienu dažydami šilku 
mirgančius prieš saulę lapus.

Vežime, netvarkingai suvirtę šiauduo
se, sėdėjo aštuoni vyrai. Baltais raikš
čiais ant rankovių ir šautuvais rankose.

— Tai jau ir atvažiavom, ponas vach
mistre, — bespalviu balsu, tingiai ištarė 
važnyčiuojąs vyrukas ir atsisuko.

— Suk tiesiai pas Gerdenį, — tokiu 
pat balsu atsakė patukęs, karininko kel
nėmis vilkįs, su revolveriu prie šono, vy
ras. Nedidelės, užžliugusios riebalais jo 
akutės bereikšmiu žvilgsniu nuslinko 
kaimo gatvele. Prakaitas, stambiais la
šais pabiręs ant žemos kaktos ir plataus 
veido, palengva tekėjo žemyn ir gėrėsi į 
nešvarių marškinių apykaklę. Vyras ret
karčiais nubraukdavo jį rankove.

— Štai ir Gerdenis, — stabdydamas 
arklius vėl atsisuko į vachmistrą vežė
jas. — Tpru, — riktelėjo dar arkliams 
ir, pasitaisęs baltą raikštį, susigraibęs 
vežime šautuvą, vikriai nušoko žemėn.

Nedidelis namukas, šiek tiek krypte
lėjęs ant šono, giliai sulindo žemėn. Pa
šiaušęs, seniai dengtas šiaudais, nedide
liais langiukais atsisukę^ gatvėn, jis, lyg 
ko bijodamas, kruopščiai slėpėsi už pla
čiašakių, tankiai sužėlusių liepų. Ties 
baigiančiu irti priebučiu žydėjo jurginai 
ir ant tvoros virbų užgulė paskendę dul
kėse serbentų krūmai. Saulė išlindo iš 
po mažyčio debesėlio ir nustebusi žvilg
terėjo į nedidelį, bet švarų kiemelį. Aš
tuoni vyrai, baltais raikščiais ant ranko
vių ir šautuvais rankose, susikimšę kie
me, žvilgčiojo vienas į kitą, trypčiodami 
vietoje. Išlindęs iš būdos šuva, užspring- 
damas lojo ant tų nematytų svečių, o 
šiems buvo nesmagu ir nuo to įkyraus lo
jimo ir nuo klausiančio žvilgsnio žmo
gaus, kuris, išėjęs iš trobos, neramiai 
maigė rankose užgesusią pypkę.

Vachmistras neskubėdamas išsitrau
kė portsigarą, užsirūkė. Ant prakaituo
to jo veido užgulė blanki šypsena.

— Tu būsi Gerdenis? — pagaliau pa
klausė ir arčiau priėjo prie išėjusio iš 
trobos žmogaus.

— Aš.
Gerdenis įsidėjo pypkę dantysna. Pa

šiurpę ūsai krustelėjo, žilų plaukų kuok
štas užvirto ant kaktos, akys — mėlynos, 
aštrios, prisimerkė ir lyg pasislėpė už 
tankių antakių.

— Važiuosi su mumis, — riktelėjo 
vachmistras ir atsisuko į vis tebelojantį 
šunį. Nusispiovė, atsegė kabūrą.

— Tu ... — tęsiamai pro papirosų dū- 
f mus nusikeikė. Šūvis buvo negarsus: it 

botagu kas pliaukštelėjo ir Margis liko 
gulėti prie savo būdos.

Aštuoni vyrai apsupo Gerdenį. Šautu
vai negyvom akim pažvelgė jo krūtinėn, 
ir Gerdeniui staiga pasidarė šalta.

—- Ąr aš galėsiu atsisveikinti? — pa
klausė springdamas, o jo akys, staiga su
vargusios ir liūdnos, prašančiai prilipo 
ilgu žvilgsniu prie vachmistro, buvusio 
policijos punkto viršininko — seniai se
niai jau pažįstamo valsčiaus miestelio 
gyventojo. Su revolveriu prie šono ir pa
pirosu dantyse. Ir veidas tas, nors tiek 
daug kartų matytas, šį kartą buvo visiš
kai svetimas: toks bejausmis, šaltas, lyg 
ne žmogaus.

Iš trobos iššoko mergina. Vienplauke, 
basa. Nustebusi apžvelgė visus, pribėgo 
prie Gerdenio.

Kas atsitiko, tėvuk? — paklausė, 
o gražus, įdegęs veidas palengva pabalo.

Išveža, Liuda... — tyliai paaiški- 
Ir nežinau už ką, — lyg gal-

Miesto 
rick Rex 
Chicagos 
siekia iki 3,594,889 asmenų.
Arti 200,000 padidėjo nuo 
1940 metų.

Čia neįskaitoma tokie prie
miesčiai, • kaip Evanstonas, 
Oak Park, Cicero ir kiti, khfie 
sudaro kelis šimtuą tūkstančių 
gyventojų’.

Apie Lietuvių Radio 
Dainininkus

Lietuvių progresyvė visuo
menė ir pirmiau nebuvo bied- 
na dainininkais, taip ir muzi
kais. Yra gerų solistų, duetų 
ir chorų. Bet labai smagu, kad 
dar ir naujų atsiranda. Nese
niai pradėjom girdėti Stellą 
Bagdonienę su švelniu, gražiu 
soprano balsu. Dabar vėl nau
jas surpryzas — pereitą antra
dienį dainavo radijo progra- 
me naujas duetas — Po v. 
Dauderis ir Leonas Jonikas. Ir 
kaip gražiai jie dainuoja. Už 
vis geriausia man patiko pir
moji jų daina: “Mes ir žuvom 
ir kentėjom.” Aš visuomet tą 
dainą myliu klausytis. Bet, ka
da girdi paties kareivio balsą, 
tai nejučiomis norisi tarti: 
“Tai jūs kentėjot ir daug jūsų 
žuvo dėl žmonijos laisvės.” Ir 
jų kapo gal niekas- neaplan
kys.

Tai tokį jaudinantį įspūdį 
manyje paliko toji daina.

Taigi, ir sveikinu naują dai
nininką, narsų karį, nugalėju
sį priešą.

Radijo Klausovė.

Gerdeniai savos žemės neturėjo nuo 
neatmenamų laikų. Plikiais žmonės juos 
vadindavo. Gyveno-jie tik iš savo rankų 
uždarbio: tai žemės kur išsinuomodavo, 
tai arkliais mainikaudavo, tai eidavo po 
žmones uždarbiauti. Stovėjo iš seno pa
krypusi trobelė ant pusės hektaro, kelių 
medžių sodelis ir užsiglaudęs už nedide
lio tvartelio daržas. Tai buvo viskas. Tie
sa, kai kada tvartely sumykdavo karvė, 
subliaudavo avis, sužvingdavo kuinas. 
Tačiau tai buvo retai.

Tik paskutinysis Gerdenis buvo laimin
gesnis. Vieną vasaros dieną atėjo žmo
nės, kurie ėmė aiškinti, kad visi esą ly
gūs, kad visi turi gyventi. Net baugu da
rėsi nuo tokių aiškinimų. Gerdenis ilgai 
netikėjo — apgaus, pagalvojo. Ir tik ta
da, kada jau iš kaimyno, turčiaus Vim- 
baro sklypo atrėžė šešis hektarus ir pa
sakė, kad tai bus jo žemė, Gerdenis, pa
sigėręs iš džiaugsmo, šūkavo: “Va, rup
ke, mūsų laikai pagaliau atėjo. Šalin po
nus! Aš bolševikas, seniai bolševikas, tik 
pasisakyti bijojau. Dabar Gerdenis gy
vens—oho!...” Jis nuo ryto iki vakaro 
plušo savo sklypelyje kartu su vienintele 
dukterim Liuda: žmona seniai jau buvo 
mirusi. Dviese aparė, užsėjo, žiemą pri
sivežė rąstų daržinei statyti. Šeiminin
kavo Gerdenis ir jautėsi šeimininku.

Paskui užėjo karas. Staiga — lyg per
kūnas trenkė. Praūžė, pradundėjo, sude
gė Dauniaus klojimas, užmušė senę Ra
lienę ir paplentėj, ten kur anksčiau sto
vėjo kryžius, liko gulėti pavirtęs tankas. 
Daugiau Drobių kaimas nuo karo nenu
kentėjo. Užėjo vokiečiai. Atsinešė naują 
santvarką, nauji žmonės pradėjo šeimi
ninkauti.

Kada vežimas, išvežęs tėvą, dingo 
plento pasisukime, Liuda nustojo verkti. 
Kūkčiojo rankomis įsikibusią tvorą, o pa- 
raūdusios akys klaikiai klaidžiojo aplink 
susirinkusius kaimynų veidus.

Senė Kamiene, mažytė, nedideliu, 
raukšlėtu veidu davatka, pastatė žemėn 
pintinę priskintos kiaulei žolės ir pra
gydo:

— Pone Jėzau, už ką gi? — verkšle
no apkabindama Liudą. — Kad bent kal
tas būtų. O t, laikai, Jėzau, Jėzau...

— Tu, boba, nesikišk ne į savo reika
lus, — iš savo kiemo balsu prabaubė 
Vimbaras. — Užteks driskiams ponauti. 
Gerdeni buvo bolševikas: pats girdėjau, 
kaip gyrėsi. Bolševikus ir žydus dabar 
visus iššaudys. Pamatysit! —- atsisuko 
ir į kitus, įvykio pasižiūrėti susirinku
sius, žmones.

— Iššaudys .t.. lyg žmogus — tai kiš
kis. Gėdos turėtum! Ką jis tau ar kitam 
kam padarė? — užsidegė Kamiene.

— Mile! Ne tavo galvai perprasti! 
Mano sūnus dabar miestelyje partizanas. 
Jis viską žino ir viską man'papasakojo. 
Dabar visiems . driskiams bus galas, kad 
kitiems gyventi nemaišytų. Ir tau, sena 
šluota. ' , .

Susirinkę žmonės nesikišo į barnį. Kas 
šyptelėjo, kas nusispiovė, tik Daunius, 
senas, visų gerbiamas, pasakų sekėjas, 
priėjęs prie Vimbaro, tyliai pasakė :x

—Kas kardą pakelia, nuo karto ir 
žūsta. Kraujas, nekaltai pralietas, — ne- 
džiūsta, o judošiai patys kariasi. Atsi
mink tai, Vimbare.

Liuda nieko negirdėjo, nesuprato ir 
nematė. Įsisiurbė akimis į toli nusidrie
kusią plento juostą, o pro sukepusias lū
pas sunkėsi žodžiai: “Išvežė tėvuką, ne
bėra ...” Jai buvo sunku mąstyti. Dygus 
skausmas įsiskverbė giliai, o kiekviena 
pastanga sąmoningai galvoti, jį tik ryš
kino. Porinis vežimas ir aštuoni vyrai 
kartu su tėvu išvežė ir dar kažką iš jos 
vidaus, o ten liko tik tuštuma, kurioje 
plūduriavo skausmas ir klaikus nujauti
mas.

kitų organizacijų
bet ir būtų pra-

surengti pikniką

tam

Eina

JUSTIN M.

BUYAVSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotaviy Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

* -w

GREEN STAR BAR & GRILL<♦>

<!>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

(Daugiau buy)

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N7V.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Isunkus pristatymas anglies.

NOTARY 
PUBLIC)

TELEPHONIC 
STAGG 2-5043

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

no tėvas 
yodamas pridūrė.

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įrtfbšta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis a 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

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 Kompam j a
. Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Valdžia Gal Operuos
Utah Pheno Fabrikus
Washington, saus. 24. — 

Prez. Trumanas sakė re
porteriams, kad valdžia 
svarsto planus, kaip ji.,pati 
galėtų vesti Utah valstijoj 
plieno fabrikus, pastatytus 
valdžios lėšomis.

New Yorke areštuota malo
ni porelė — ne už meilę. Jau
navedžius sugavę atplėšinėjant 
duris ir išvagiant viską, ką 
randa raštinėse ir gali paneš
ti. Moteriškė sakėsi einanti tik 
iš noro būti sykiu su vyru 
matyti jį dirbant.

ir

Chicago, III
15 Streikierių Suimta Pikiete

Pirmas susirėmimas prie 
stakjardų įvyko ir 15 streikie
rių areštuoti. Streikieriai sa
ko, kompanijos automobilis 
sužeidė vieną streikierį, tuo
met pikietininkai apgulė auto
mobilių. Sužeista vienas veža
mų darban. Policija suėmė 15 
streikįerių.

Pikietavimas tebeina. Sau
sio 18 d. pikietavo apie 1,500 
streikierių. Tas skaičius būsiąs 
padidintas iki 2,500.

Vienas streiko vadų sako, 
jei streikas tęsis, gal teks, 
streikieriams ir viduje jardų 
kelius pikietuoti. Kompanija 
tvirtina, kad viduje jardų yra 
ir keliai jų nuosavybė.

Tuogi tarpu Washingtone, 
laike derybų kompanijos ir 
unijų atstovų, paaiškėjo tiek :

Unijos jau sutinka veik per 
pusę savo reikalavimus suma
žinti.

Darbo Departmentas pasky
rė komisiją iš trijų — Clark 
Kerr, Edwin Witte ir Ray- 
mond Starr — patyrinėti, ar 
unijų reikalavimas neperdide- 
lis, ir rekomenduoti, kokis tu
rėtų būti algų pakėlimas.

Yonkers, N. Y
BALIUS

Rengia
Šv. Vincento Draugyste

šeštadienį, ,

Sausio (Jau.) 26
Polish Community Center

92 Waverly Street
GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

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

Šokiai prasidės 8 v. v. 
Kviečiame visus dalyvauti.

■i,
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Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine#, 
Jules, Jurgensen. /B

u
aunu

lVH.-

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

Apie 300 .policistų sutrauk
ta aplink ųtakjardus, kur tik 
pikietuojama. Pikiėtudja dau
gelis negrų, nes stakjardūoše 
daug negrų dirba.

Swift & Co. skelbia, jog nu
balsuota duoti dividendai po 
70 centų ant sero, bet algas 
darbininkams pakelti nenori.

D.

Toronto, Canada
Bangos Choras Važiuos į 

Rochesterj
Prieš kiek laiko Bangos Cho

ras ir menininkai gavo iš ro- 
chesteriečių užkvietimą atvyk
ti į Rochesterį ir perstatyti ko
ki veikalą ar duoti koncertą.

šį užkvietimą Bangos Cho
ras mielai priėmė ir jau ren
giasi koncertui, kurį duos Ro- 
chesteryje gegužės 11 dieną.

Rochesteris ir Torontas nė
ra tolimi kaimynai. Prieš ka
rą, kada susisiekimas buvo 
lengvas, Rochesterio ir To
ronto lietuviai dažnai vieni ki
tus aplankydavo. Taipgi tenai 
vieną kartą Bangos Choras jau 
yra buvęs ir davęs koncertą.

Tuos gerus kaimynystės ry
šius buvo nutraukęs karas. 
Dabar, karui pasibaigus ir gy
venimui grįžtant į normales 
vėžes, draugiški vieni kitų ap
lankymai vėl atsinaujina.

Smagu, kad rochesteriečiai 
pirmieji mūsų chorą pakvie
tė. Bangos Choras už tai yra 
dėkingas i)- pasistengs jiems 
atsilyginti, duodamas įdomų ir 
gražų koncertą.

Iniciątyvą dėl šio žygio pa
ėmė rochesteriečiai ir užkvie- 
timas atsiųstas varde LLD 50 
kuopos, draugo J. Stančiko.

Kaip draugas Stančikas sa
vo laiške nurodo, tai kuopa 
savo susirinkime ne tik nuta
rė užkvietimą duoti, bet ir iš
rinko komisiją, kuri darbuo
sis dėl to koncerto prirengimo. 
Ton komisijon yra išrinkti J. 
Stančikas, R. Barauskas ir B. 
Černiauskas. Visi jie yra geri 
veikėjai, o taipgi artimi drau
gai Liaudies Balso ir daugelio 
torontiėčių. Nėra abejonės, jie 
visą priruošiamąjį darbą at
liks puikiai.

Aš, iš savo pusės, galiu pa
sakyti, kad Bangos Choras ir
gi pasistengs pasirodyti gerai. 
Prie to, rochesteriečiai gali 
būti tikri, kad su choristais at
važiuos ir daugelis kitų toron
tiečių.

Koncertas yra rengiamas 
Liaudies Balso naudai.

--------->------------------------------------------------

STABDYK VERIANTĮ SKAUSMU

STRĖNŲ GĖLOS
. . štai švarus, naujas būdas liuosuot Į /| paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 

/ /I Back Plaster! Lengvina skausmų, 
sustingimą, iveržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

©
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Samdiniai Žudikai “Justice Comes to Germany”
r (Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

turtus iš liaudies kraujo. 
Vokiečių durtuvais, savo 
tautos pavergimo ir naiki
nimo kaina jie tikėjosi at
gauti darbo žmonių išnau
dojimo bei engimo priemo
nes, savo pralobimo šalti
nius. Tiems gaivalams nie
kuomet nerūpėjo ir niekuo
met negalėjo rūpėti Lietu
vos laisvė bei jos ateitis. 
Hitlerininkų laikais akty
viai padėję okupantams, 
dalyvavę jų pasibaisėtinuo
se nusikaltimuose, jie bijo 
savo liaudies, bijo liaudies 
valdžios — tarybų valdžios. 
Štai kodėl šie nusikaltėliai 
po Lietuvos išvadavimo pa
bėgo į miškus ir savo žvė
riškai veiklai palengvinti 
bei žmonių akims mulkinti 
ėmė dangstytis “nepriklau
somybės” kauke.

Nacionalistinių gaujų da
lyvių teismo bylos išsamiai 
parodė pogrindžio gaivalų 
“veiklos” pobūdį. Pirmasis 
ir pagrindinis banditinių 
nacionalistinių būrių tiks
las — vykdyti krašte nuo
latines žudynes, kad tokiu 
būdu sukurtų Lietuvoje 
dirbtinį įtempimą ir su
trų kdy tų šalies atsta
tymą bei jos grįžimą prie 
normalių gyvenimo bei kū
rybos sąlygų. Žudikiška 
gaujų veikla pirmoje eilėje 
nukreipta prieš naujaku
rius ir apskritai darbo vals
tiečius. Buožiniai banditai 
naujakurių žudynėmis tikė
josi sutrukdyti didžiuosius 
tarybų valdžios vykdomus 
pertvarkymus Lietuvos kai
me ir išlaikyti sau tas že
mes, kurias jie pagrobė hit
lerinės okupacijos metu.

Banditų gauja, veikusi 
Alytaus apskrityje, rugpiū- 
čio mėn. 5 d. Daugų vals
čiuje, Daugų kaime naktį 
nužudė valstietę Mariją 
Griškėnienę, Budos kaime— 
valstietį Karolį Jagulevičių 
ir jo vaikus — Valentiną 10 
metų ir Joną — 8 metų; To- 
mašovo kaime — valstietę 
Kotlauskienę ir jos dukterį 
Aldoną. Arciūnų kaime tuo 
pačiu metu buvo nužudytas 
valstietis Juozas Keršis. Tą 
pačią naktį Daugų valsčiu
je buvo nužudytas ir vals
tietis Povilas Truncė.

Nekalti valstiečiai — vy
rai, moterys ir vaikai, ku
rie naktį į rugpiūčio mėn. 
5 d. žuvo Daugų valsčiuje 
nuo nacionalistinių žudikų 
rankų, iš savo kapų šaukia 
lietuvių tautai apie tikrąją, 
žvėrišką šių išgamų pri
gimtį. x

Aukščiau jau minėtasis 
banditų vadeiva Jonas Daš
kevičius nužudė Labūnavos 
kaimo 70 metų naujakurį 
Praną Lisauską, jo 60 me
tų žmoną ir 18 metų sūnų. 
Į teismo pirmininko klausi
mą, kodėl jis įvykdė šias 
žvėriškas žudynes, Daškevi
čius atsakė:

—Lisauskas gavo iš tary
bų valdžios žemę, džiaugėsi 
tuo, dėkojo tarybinei vy
riausybei už tai.

Į kitą teismo pirmininko 
klausimą —“Ką jūs pirmo
je eilėje užmušinėjote,” žu
dikas . Daškevičius be svy
ravimų atsakė:

—Valstiečius.
Darbo valstiečių, nauja

kurių žudynės — štai pa
grindinė buožinių banditų 
“programa.”

Savo žmogžudiškoje veik
loje nacionalistiniai bandi
tai, žinoma, neapsiribojo 
vien tik valstiečių žudynė
mis. Jų kruvinojo darbo 
aukomis buvo ir darbinin
kai, ir tarnautojai, ir inte
ligentai. j

Nužudyto malūno direk

toriaus Antanavičiaus žmo
na, Ukmergės bylos liudi
ninkė, labai teisingai teisme 
pareiškė:

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

Taip, baisesni už žvėris. 
Nacionalistinio pogrindžio 
“veikėjai” — tai Maidaneko 
ir Osvencimo budelių moki
niai, okupacijos metu pra
ėję visą hitlerinio kaniba
lizmo mokyklą ir dabar no
rintieji tęsti savo buvusiųjų 
šeimininkų žudymo meto
dus.

Naujagimų kūdikių nužu
dymas,. gyvųjų žmonių de
ginimas, moterų bei senelių 
nukankinimas —- štai pa
grindinė n a c i o n a listinių 
buožių “kovos” priemonė.

Nacionalistiniai banditai 
žudynėmis ir p 1 ė š i m a is 
stengėsi paraližuoti didįjį 
Tarybų Lietuvos atstatymo 
darbą. Visuotine neapykan
ta atsakė liaudis į kruvi
nuosius hitlerbernių veiks
mus. Plačių darbo valst. 
sluoksnių remiami tarybi
niai valdžios organai ryž
tingai likviduoja žudikų liz
dus. Prieš teismą stoję sub
jektai/— tai sutriuškintųjų 
gaujų likučiai. Visi jų ben
drininkai rado šunišką mir
tį. Teismo salėje banditai 
kalbėjo apie savo gaujų iri
mą, apie gaujų dalyvių 
bėgimą iš miškų, apie valst. 
neapykantą n a c i o n alisti- 
niams buožiniams žudikams 
bei plėšikams, ko dėliai pa
starieji priversti jėga apsi
rūpinti maistu. Teismo pro
cesai prieš nacionalistinius 
banditus visur virto audrin
gomis m a h i f e stacijomis 
prieš Tėvynės išdavikus, 
prieš šlykščiausius tautos 
išgamas. Teismo salėse liau
dis galingu Valsu reikalavo: 
su šaknimis išrauti nusi
kalstamas nacionalistų gau
jas!

Lietuvių tauta, kurianti 
naują socialistinę visuome
nę broliškoje tarybinių tau
tų šeimoje, geležine ranka 
nušluos nuo savo kelio su
triuškintojo hitlerizmo pa
liktąsias Lietuvoje žudikų 
gaujas ir apvalytoje nuo 
nacionalistinio šlamšto gim
toje žemėje suklestės nau
jas, laimę visiems darbo 
žmonėms nešantis gyveni
mas.

L. Rūtėnas.

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

H Today9s Pattern
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Mergytei suknelės1* ir ap
siausto forma 9402 gaunama 
240 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen, 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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Many Nazis are now on trial for their crimes against humanity. 
And numerous others have learned at first hand how a military com
mission of the War Crimes Branch (upper left), shown in the new 
Match of Time, Justice Comes to Germany,” deals fairly but im
placably with the guilty . . . Accused of the unprovoked murder of 
American airman, Lt. Woodruff Warren (center), of Hyattsville, 
Maryland, the defendant, Franz Strasser (upper right), hears the 
charges and specifications of the crime read to him in court by the 
prosecutor, Captain Victor H. Miles. Interpreters Sergeant Oscar 
Sessler and Corporal Werner Conn, sworn in, stand by to insure full 
understanding by the accused ... A truck driver, Joseph Pusch (lower 
i j’ sworn in as a witness for the prosecution, here identifies the 
dead man s army cap . . . Prosecutor Miles proceeds to establish that 

mt?en 'vVe. 110^ attemPting to escape and were unarmed when 
snot, the verdict is then brought in (lower right) and the accused 
Nazi hears his fate — “to be hanged by the neck until dead.”

HARTFORD, CONN
žinutes iš Mūsų Padangės.
iJire Literatūros Kliubo narė 

Tillie Glouser. Paliko nuliūdime 
dvi dukreles ir sesutę. Velionės 
sūnus žuvo karo tarnystėj kai
po marinas apie du metai atgal. 
Velionę Glouser palaidojo St. 
Joseph Kapinėse, Paquonock, 
Conn., kur 9 metai atgal ji gy
veno. Gilią užuojautą velionės 
dukterims ir sesutei. Literatū
ros kliubas pasiuntė gėlių prie 
velionės karsto.

pa
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ne,

As 
gerai, 

prie 
užim-

či raugas

draugas

Linksma matyt jaunuolius 
grįžtant iš karo tarnybos. Su
grįžo Edis Ramoška, M. John
son, broliai Norbutai, J. Plit- 
nik, Albert Žukas, draugų Da
linių žentas Tony Venta, Bob 
Norėk, Al. žikas. John Romon 
atvyko iš Filipinų svečiuotis 
pas savo tėvelius. Greit bus 
leistas iš-tarnystės.

Draugų Kazlauskų vienas 
nūs jau sugrįžo, kitas dar 
bet tikisi greit sugrįžti.

Laimingo 'pasisekimo jums, 
jaunuoliai, visame kame, 
manau, kad būtų labai 
kad jaunuoliai prigulėtų 
pašalpinių draugysčių ir 
tų mūsų senių vietas.

Mes turime ligonių. Gaila mū
sų gerų draugų ir draugių, ku
rie sunkiai, ilgai serga. Jau 
daug metų, kaip kamuojasi su 
tuo nevidonu dusuliu
J. Ružinskas. O šiemet jaučiasi 
visai prastai. Sako, 
Ružinskas labai norėjo pamaty
ti operetę “Kada Kaimas Ne
miega/’ kurių sulošė Aido Cho
ras iš Worcesterio, bet nega
lėjo. Per dienas turi būti vie
nas, negali niekur išeiti.-

Jau netoli metai kaip serga 
kitas geras draugas F. Petru- 
šiūnas. Paskiausiu laiku buvo 
ilgų laika ligoninėj. Labai su
menko, nes negalėjo valgyti li
goninėj valgio. Jo sūnus Robert 
buvo karo tarnystėj sužeistas. 
Antri metai, kai randasi ligo
ninėj Mass, valstijoj.

Antri metai, kai automobilio 
nelaimėj buvo sužeista Julė 
černauskienė (Zabaičiukė). Su
laužė kojų. Pirmų sykį operaci
ja nepavyko. Daug vargo ir 
skausmo turėjo pakęsti. Dabar 
antru kartu turėjo operacijų 
Hartfordo ligoninėj. Linkiu, 
kad ši operacija būtų pasek
minga.

Jau penktas' mėnuo, kai 
Hartfordo ligoninėj randasi 
draugas Juodsnukis. Jis buvo 
sužeistas darbavietėj.

Draugas Kazys Norkaitis la
bai sirgo. Dabar jau jaučiasi 
geriau, vaikštinėja.

Draugė R. Raimaund ir jos 
dukrelė Millie buvo ligoninėj. 
Duktė turėjo operacijų.

Draugė M. RauHnaįtienė 
parpuolė darbavietėj ir* smar
kiai susitrenkė. Porų savaičių 
nudirbo. ‘
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Draugas Kazys Aksamitas 

turėjo operaciją ant kojų. Da
bar jau sveikas.

Girdėjau, ’ kad draugas R. 
Zimarmanas randasi ligoninėj.

Linkiu nuo savęs visiems li
goniams greitai pasveikti.

Draugė.

Cudahy, Wis
Iš LDS 134 Kp. Susirinkimo
LDS 134 kp. metinis susi

rinkimas įvyko sausio 14 d. 
Narių atsilankė nedaug, vos 
10. Tikrai peiktinas dalykas. 
Iš priežasties mažo skaičiaus 
narių atsilankymo atidėta 
Centro valdybos nominacijos.

Kitas susirinkimas įvyks va
sario 10 dieną, jame bus Cen
tro valdybos nominacijos. Pra
šome visų narių būtinai daly
vauti tame susirinkime.

Pastarajame s u s i r i nkime 
gauta vienas naujas narys, J. 
Šilanskas. Jis prižadėjo į ki
tą susirinkimą atsivesti 3 nau
jus narius. Tikrai malonu bu
vo girdėti toks puikus priža
das.

Drg. J. šilauskas būdamas 
SLA 133 kp. labai gerai dar
bavosi, todėl aš manau, kad ir 
dabar’ dėl LDS. gražiai pasi
darbuos.

Šiems metams išrinkta ta 
pati valdyba; Tik išrinkta nau
ji kasos globėjai, M. Batch ir 
M. Dručienė.

Reikia duoti didelis kreditas 
mūsų kuopos finansų sekreto
riui F. Batch, jis išbuvo finan
sų sekretorium apie 8 metus 
ir per tą laiką nei vienas na
rys nesusispendavo ir neišsi- 
braukė. Jis nepatingsta nuei
ti į namus ir iškolektuoti duo
kles iš narių. Iš jo turėtų pa
imti pavyzdį ir kitų kuopų 
kretoriai.

Streikuoja Skerdyklų 
' Darbininkai

Cudahy Brothers Co., Plan
kinton Co. ir Armour Co. virš 
2,000 darbininkų išėjo į strei? 
ką sausio 16 dieną. Darbinin
kai reikalauja pakelti jų al
gas po 25c į valandą. Tačiau 
Cudahy Bros. Co. pasiūlė pa
kelti algą po 11c į valandą. 
Darbininkai tą pasiūlymą at
metė ir išėjo į streiką.

Netenka aiškinti, kad darbi
ninkų reikalavimai teisingi ir 
jų vedamą kovą kitų industri
jų darbininkai turėtų remti.
Šuo Surado Pasikorusį Žmogų

Policistas F. Ziptek išleido 
savo šunį į lauką kaip 12:30 
valandą naktį, šuo smarkiai 
pradėjo loti taip, kad F. Zin- 
tck nepakentęs triukšmo nuė
jo paniūrėti, kokia priežastis, 
kad tas šuo taip loja. Išėjęs 
ipįmatė prie stulpo kabantį 
žmogų. Jis pašaukė daugiau

se-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MILLINER
PATYRUSI DABINTO J A

Nuolatinis Darbas į
$50

Pageidaujama gyvenančią 
Long* Islande.

HAVEMEYER 3-9481

MERGINOS 
MOKINĖS 

RANKŲ-SIUVIMAS. NUOLAT 
$28. GREITAS PAKILIMAS 

Pageidaujam gyvenančių 
Long Islande. 
CHA-PETTE 

91-46 68RD DRIVE 
REGO PARK, L. L

MERGINOS—MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

44 Valandų Savaitė 
Patyrimas Nereikalingas 

Spartus Planas 
Geri Uždarbiai 

ARKELL 
SAFETY BAG CO. 

67 No. 11th Street, Brooklyn

MERGINOS—MOTERYS
BAY PARKWAY FLATBUSH 

CONEY ISLAND 
DARBAS ARTI NAMŲ!

Lengvas sustatymas. Nuo laiko ir nuo 
kavalkų mokestis.

Nuolatinis darbas. GERA ALGA
F. RUDOLPH 

2233—59TH St. (arti Bay Parkway), 
Brooklyn

BEN'SONHURST 6-1691
(MK

SKRYBĖLIŲ DABINTOJOS 
PRIE MOTERIŠKŲ KEPURIŲ 

Patyrusios 
Be patyrimo 

GERA ALGA 
PEACOCK HAT CO.

135 GREENE ST., N. Y. C. 
VISĄ DIENĄ

cm

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VTENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS 
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

(U)

EV

OPERATORES 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KUTOSU DARYTOJOS IR 
PROSYTOJOS

PRIE MOTERIŠKŲ ŠAUKUCIŲ 
PUIKIAUSIA ALGA

30-07 BROOKHAVEN AVE. 
WAVECREST,

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

ar šaukite dėl pasitarimo
FAR ROCKAWAY 7-8914

(H
KNYGŲ APDIRBIMO

MERGINA 
prie sulyginimo 

Gera Alga 
EAGER & HART

163 FRONT ST., NEW YORK. N. Y. 
TELEFONAS BOWLING GREEN 9-2633 

____________ (*•)

&

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

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

Kreipkite tarp 4 ir S PJC.
INGE. 69 Pine St.. New York City

policistų ir ambulansą, nuėmė 
kabantį žmogų ir surado, kad 
tai esajpa jo kaimyno Joseph 
Spier, 80 metų, 2410 So. Būr
eli St.

Rašant šiuos žodžius dar ne
buvo tikrų žinių, kokia prie
žastis buvo jo nusižudymo.

Kas Rašė.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Sausio 27 d., 155 Hungerford J 
3 vai. po pietų, įvyks Laisvės Ch< 
balius su šokiais. Turėsime skai 
užkandžių ir gėrimų, taipgi pu 
orkestrą gros šokiams. Todėl Le 
vės Choras kviečia visus dalyvai 
turėsite progą pasilinksmint ir ] 
sikalbėt su pažįstamais. — Kor

z (21-22)

SHENANDOAH, PA.
(Ir apylinkei)

Lietuvių Demokratinio Skyrių 
šaukiama konferencija įvyks 3 d. v 
sario, 2 vai. dieną. Miner’s Ha 
kampas Main jr Oak St. Prašor 
vietinių ir apylinkės organizad 
atsiust delegatus, nes turime dai 
svarbių dalykų aptarti. . (2021

.' ..J

o



pnslap Penktadienis, Sausio

Do-Re-Mi

rodyti
JURGIS KAZAKEVIČIUS

PRANEŠIMAS

mai

MIRĖ
Valandos

am

Prašom Pasiimt Laiškus

231 Bedford Avenue

LAISVES
BANKIETAS

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Juozas Zeidat
VIEN TIK MOKIAMS ĮŽANGA 60c

Brooklyn© Foundriii 
Streikas Eina prie

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

grupių ir 
Iš senų 
naujus

pradės
6 P. M

everybody are 
e “Front and

time and all 
the, sponsors

Trečiadienį, Laisvės įstaigo
je lankėsi B. Medelis su sūnu
mi Ben Medley, iš New Haven, 
Conn. Jiedu atvyko New Yor- 
kan asmeniniais reikalais ir ta 
proga užėjo pasimatyti su lais- 
viečiais. Draugas Medelis už
simokėjo už Laisvės prenume
ratą. Svečiai taipgi užėjo ir į 
LDS raštinę.

Leningrade, 
kartu rodoma šį 

Stanley Teatre,

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

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

Rinkliava Telegrafų 
Streikieriams

Raudonasis Kryžius 
prašysiąs New Yorko 
tojų sukelti tai įstaigai $10 
500,000 aukų.

Aldona Anderson, mo- 
brooklyniečių • Aido 

kuriame Jurgis daina- 
daugelį metų.

Prelekcija Sveikatos 
Klausime

Pereitą antradienį, netikė
tai, Macy departmentinės 
krautuvės pirmajame aukšte 
išdėstyta pranešimai, jog; 5- 
me aukšte išstatyta pardavi
mui nylon kojinės. Tūkstan
čiai moterų ir gražiomis mo
terų blauzdomis susidomėję 
vyrai bematant užplūdo 5-tą 
aukštą. Nepraėjus trim valan
dom, visos 12,000 buvusios iš
pirktos. Išteko po vieną porą 
per apie du pirkėju. Aprokuo- 
jama, kad per tas tris valan
das ten suėjo gal 25,000 žmo
nių. Pardavė po $1.20 porą.

“Negrįš Ta Diena” was the 
new song that the Aido Chor
us began to rehearse last Fri
day, January 18. And that re
minds me of the day when 
my wife had lost her job. 
Then I lost my wife. The tra
gedy of it is that now I have 
to work myself!

Jurgis Kazakevičius Pageri) 
tas Šaunioje Puotoje

šiemet 
gyven-

84-02 Jamaica Avenue 
^Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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)

Turėsime Tikrai Linksmą 
Pasimatymą ir Pažmonį

ran
m o

Another enthusiastic Chor
ister is recovering — Juozas 
Kasmočius. Hope to see you 
with us th'is Friday and Sat
urday, Joe, so you can tell us 
what a tough time you had 
wrestling with pneumonia.

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Paskutinės Dienos Puikiai 
Filmai

“Once There Was A Girl,” 
įspūdinga Tarybų Sąjungos 
filmą iš vaikų gyvenimo na
ciais apgultame 
paskutiniu 
penktadienį, 
New Yorke.

šeštadienį 
naują filmą,

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Last Sunday, January 20, 
at George Kazakevičius’ “Wel
come Home” party, Great 
Neck Pirmyn Chorus and Ai
do Chorus joined forces to 
honor George. Each Chorus 
claims George for his own— 
as prior to entering • the 
Service he was a conductor 
of Pirmyn and a Basso of Ai
das. What are your plans now, 
George ?

The party was sponsored by 
Georges’ parents, attended by 
a' multitude of his congenial 
friends and relatives, who 
were glad to see George back. 
All had a swell 
are grateful to 
for the party.

New Yorko Botaniško Dar
žo, Bronxe, pagerinimams ir 
priedams žadama išleisti apie 
pustrečio miliono dolerių. Pla
nas reikalauja, kad daržas ati
tiktų mokslo-švietimo reikala
vimams ir sykiu būtų pasigro- 
žėjimo-pasilinksminimo įstai-

pra 
kad ii 

muzi

lų apkūlimo — Pitz sutiko to- 
mis pačiomis sąlygomis, kaip 
ir Columbia. Tada liepėme pa
šaukti unijos raštinę, New 
Yorke, pranešti unijai apie tą 
sutikimą.

Atrodo, su šio ketvirtadie
nio susirinkimu Pitz, o gal ir 
visos špyžio fondrės streiką 
baigs, nes kaip unijos virši
ninkai, taip ir darbininkai 
tam sutinka. Tiesa, iki balan
džio 30 d. (pabaigos kontrak
to) darydami taiką nustpjame 
du nuošimčius pirmesnio žadė
jimo, bet darant naują sutartį 
dabar lieka proga gauti tą, 
ant ko susitaikys didžiosios 
kompanijos, gal 81/2 nuošim
čių. O pasirašius kontraktą ant 
12 nuoš. iki bal. 1947 metų, 
ne tik kad neliktų progos de
rėtis, bet ir streikuoti būtų ne
valia, nors ir rastųsi reikalas.

Gajtis.

įsteigti, kad niekam daugiau 
nereikėtų eiti kariauti. Laisvė 
taipgi, mobilizuoja veiklą už 
darbus ir žmonišką atlygini
mą, už gražesnį darbo žmo
nėms gyvenimą. Ji uoliai gelbs
ti teikime pagalbos Lietuvai.

Tuo dalykus žino, juos atsi
mena jaunas ir senas. Tame 
ir paslaptis, kad ištisos šeimos, 
dvi-trys Amerikos lietuvių 
gentkartės Laisvę laiko sava 
įstaiga ir masiniai sueina į jos 
iškilmes. >. ■

lZakT restaurant

svečiai vete- 
buvo pasvei- 
Amerikos ir 

O paskiau, 
chorvedėms ir choristams va
dovaujant, masiniai sudainuo
ta daugelis liaudies dainų.

Veteranų - kariškių grupėje 
greta Jurgio buvo Johnnie 
Blass, Felix Stankūnas iš New- 
arko, Leonard Kaswingelis iš 
Richmond Hill (tebetarnau
ja), Ona žalioniutė iš New 
Yorko, Charles Petrauskas, 
Zene Bechis iš Great Neck, 
kapit. Henry ,Roed (Magd. 
žalioniutės vyras).

pasimatymų, čia su- 
ne vien tik seniau 
vyresniuosius drau- 
ir daug seniai ma-

Apsižiūrėjus, kad čia 
dasi mažiausia dvi chorų 
kytojos, Kasmočiutė ir 
derson, publika pradėjo 
šyti dainų. Pagaliau, 
neturėdamos su savimi 
kos, • mokytojos sukvietė ant 
estrados puotos dalyvius Pir
myn ir Aido chorų narius. Jur
gis ir ant greitųjų sušaukti 
salės priekin kiti 
ranai ir kariškiai 
kinti sugiedosimu 
Lietuvos himnu.

prisidės Ameriką išlaikyti de
mokratiška, laiminga šalimi 
ir išauklėti ją dar gražesne. 
Jis tam turi gabumų ir ener
gijos. Tokias viltis dalyviai pa
reiškė jam linkėjimuose ir, be 
abejo, tokių vilčių apie jį tu
rėjo daug kitų čia dalyvavu
sių, bet neturėjusių progos vie
šai savo nuomonę pareikšti, o 
taip pat ir negalėjusių atvyk-

Sausio 20-tos popietį, Lais
vės salėje, Brooklyne, įvyko 
puikus, masinis, bet šeimyniš
kai draugiško pobūdžio poky
lis pagerbti iš karinės tarny
bos sugrįžusį jauną veteraną, 
saržentą Jurgį Kazakevičių. 
Pokylį suruošė jo tėvai, Jurgis 
ir Ona Kazakevičiai, gyvenan
tieji 18 Stagg St.

Laisvės Administracijoje 
randasi laiškų (ir laikraščių) 
sekamiems asmenims: V. J. 
Venckūnas, Peter Satkus, Ve
ronika Pavilionis, Mrs. Helen 
Feiferis, Natalia Nagui, Frank 
Stu per, M. Horanth, Bertha 
Daniels, Mrs. J. August, Paul 
Balchumas, Paul Balch.

Laisvės Adm-cija.

Jonas Gumin,’ 67 m 
žiaus, 61-37 56th Drive, Mas- 
peth, staiga mirė sausio 23 d. 
Kūnas pašarvotas namie, po 
virš minėtu antrašu. Bus palai
dotas sausio 26 dienos rytą, 
šv. Jono kapinėse. Jonas Gu- 
min yra gerai žinomas biznie
riaus Jono Vaiginio uošvis.

Paliko dideliam nuliūdime 
moterį Marijoną, dukterį Oną, 
žentą Joną Vaiginį, sūnų Ben
ny, marčią, 1 anūką ir 2 anū
kes.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Oh, yeah 
expected t 
Center” this Friday at Laisve 
Hall for rehearsal of “Kada 
Kaimas Nemiega.” That in
cludes all the Chorus mem
bers,‘as well as the Cast and 
Personnel.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Jonas Klebonas pastaruoju 
laiku yra sunkiai susirgęs už
degimu plaučių. Negalėdamas 
išeiti iš namų, yra pasiilgęs vi
sų. Jo draugai ir pažįstami 
jam suteiktų didelio džiaugs
mo 1 atlankymu. Randasi dak
taro priežiūroje, namie, 797 
Knickerbocker Ave., Brookly-

Apie 10,000 CIO narių iš 
įvairių unijų pasitiks newyor- 
kiečius su rinkliavos kenukais 
rankose šį penktadienį ir šeš
tadienį, sausio 25 ir 26-tą. 
Rinkliava yra oficialė, miesto 
vyriausybės leista. Eis para

Western Union streikie-

Sausio 25-tą (šį vakarą), 
penktadienį, Sveikatos Kultū
ros Draugija rengia prelekci- 
ją sveikatos klausimu. J. W. 
Tomsonas, gerai žinomas na
tūralistas, duos prelekciją te
moje: “šaltis, aukštas kraujo 
spaudimas ir reumatizmas.” 
Taipgi čia matysite ir tūliem 
teks įsigyti natūralių maisto 
dalykų.

Prelekcija atsibus 411 So. 
3-čios gatvės, tarpe Union 
Avė. ir Hewes St., Brooklyne. 
Kviečiami visi.. Įžanga veltui.

Rengėjai.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Newark, beware !• Whether 
you like it or not, you can’t 
stop us now from coming to 
put over the operetta “Kada 
Kaimas Nemiega” for you this 
Saturday,- January 26th, 7 :30, 
at 180 New York Ave. In- 
cidently, the bus is supposed 
to leave corner Ten Eyck and 
Lorimer Sts.,: at 4 P.M., Sat
urday. If you, Aido Chorus 
members, are 5 minutes late 
the bus might wait, but it will 
not wait for you if you decide 
to be an hour late. •

Pokylio proga, kaip sakė tė
vai, jie norėjo pasidžiaugti sū
naus sugrįžimo laime su Jur
gio ir savo geriausiais giminė
mis, taipgi asmeniškais ir or
ganizaciniais draugais, kurie 
išleido Jurgį labai draugiškai, 
palaikė su juo ryšius. Taip 
pat norėjo pasidžiaugti savo 
laime ir su tais, kurie jų 
skaudžios nelaimės metu — 
laike netekimo karo • fronte 
antrojo sūnaus Vinco — drau
giška užuojauta suteikė jiems 
stiprybės pergyventi šiurpų 
nuostolį. Tad jie sukvietė vi
sus — kiek šios salės ribos lei
do — ir labai svetingai pavai
šino. Svečių-viešnių buvo bent 
iš trijų valstijų.

Vaišių eigoje, A. Matulis, 
žinomasis kriaučių kontrakto- 
rius, to vakaro toastmasteris, 
iškvietė nemažą skaičių gimi
nių ir draugų pareikšti Jur
giui linkėjimus.

Linkėjimus pareiškė šapos 
pirm. J. Bernotą, grab. P. ša- 
linskas, greatneckiečių Choro 
Pirmyų veikėjai F. Klaston ir 
P. Bechis, giminaičiai Ch. 
Zailskis, Mrs. M. Krausankas 
ir newarkietis Wm. Bičkaus
kas, LDS 1 kp. pirmininkas A. 
Velička, Jurgio krikšto tėvas 
Ant. Ankudavičius, Laisvės re
dakcijos narė S. Sasna, gimi
naitės brooklynietės Helen 
Mažeikienė ir Mrs. John Ka
zakevičius, taipgi Lillian Griš- 
kauskas iš Conn., Jurgio jau- 
nametė sesutė Florence, teta 
Marcelė Navikienė, Vincas 
Bukšnys, jaunuolė Alma Kas
močiutė iš Great Neck, pava
davusi Jurgį choro mokytoja
vime jam išvykus karo tarny
bon ir 
kytoja 
Choro, 
vo per

Galop išgirdome jurgio tė
vus, Oną ir Jurgį Kazakevi
čius. Iš susijaudinimo sunku 
jiems buvo kalbėti. Trumpai, 
jautriai, jie pareiškė visiems 
padėką už draugingumą jų 
sūnui ir teiktą užuojautą jiems 
nelaimėje. Taipgi dėkojo da
bar atėjusiems pasidalinti su 
jais džiaugsmu.

Paskiausiu pakviestas pat
sai garbės svečias, veteranas 
Jurgis Kazakevičius. Jis irgi 
kalbėjo trumpai. Dėkojo vi
siems palaikiusiems su juo ry
šius ilgu tarnybos laikotarpiu 
ir už draugingumą tėvams. Sa
kė, jog po apmatymo daugelio 
kraštų, po daug pergyvenimo, 
po savo akimis pamatymo, ką 
buvusioji fašistinė santvarka 
atnešė Italijai ir kitoms šalims 
—tą nelaisvės ir karo palik
tą baisų skurdą, nupuolimą 
milionams žmonių — jis su
grįžo įsitikinęs, jog demokra
tiška Amerika yra laimingiau
sia šalimi iš jam matytų ir jis 
pasiryžęs ją tpkia išlaikyti. 
, Netenka abejoti, kad Jurgis 

. i" ■ y' ; 4 ’.'iy . ■ .

Laisvės metinis bankietas 
įvyks jau šio sekmadienio va
karą, 6 vai., Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., Brook
lyne.

Kalakutienos vakarienė ir 
geriamosios vaišės viršutinėj 
salėj, šokiai, prie Antano Pa- 
vidžio orkestros, bus per vi
są vakarą, ballruimyje.

- In conclusion,. your A.C.C. 
will, as always, strive to pro
mulgate the most interesting 
Aido-Re-Mi. But, to begin 
with, he must have facts. How 
about a little cooperation from 
you, Choristers?

See you Friday.
A.C.C.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison fr Merer Are*.)

B’KLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Gather ‘round, children, 
while your A.C.C. relates to 
you the latest happenings in 
and around the Chorus:

First of all,, we missed 
Frances Bovinas at several of 
our Chorus’ rehearsals, also 
we missed her last Saturday 
at Elizabeth, where she was 
expected to dance with the 
Aido Chorus’ Ballet “Ant Kal
ne Karklai Siūbavo.” The ru
mor has it that the poor girl 
was sick all this time. She 
was with us in spirit, but her 
body was too weak. Heard 
that she is recovering now. 
Hope she recovers for this 
Friday’s rehearsal and be able 
to go to Newark with us.

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Daug Ko Matė Tarnyboje
Jurgis Kazakevičius ištarna

vo 40 mėnesių, iš tų, 18 mėn. 
praleido Sicilijoj, Foggia, Na
ples, Casino. Pereitą spalį lan
kėsi Paryžiuje, kada ten buvo 
iš Italijos nukridęs surasti ir 
atlankyti Franci joj kritusio 
brolio Vinco kapą.

Pirm išvykimo - iš Jungtinių 
Valstijų, tarnybos pareigose, 
perkeliavo ko ne visas Jungti
nes Valstijas ir pabuvojo eilė
je valstijų. Pradedant ir bai
giant Camp Dix, N. J., buvojo 
Georgia, Nevadoj, Arizonoj, 
Kalifornijoj, Colorado, Utah, 
Virginijoj, New Mexico. Tad 
ir pati Amerika, jos žmonių 
gyvenimas jam jau gerokai 
matytas.

Apie Talkininkus
Sunkioje puotos gaspadinys- 

tėje labai daug darbo padėjo 
Helen Mažeikienė (žalioniu- 
tė), Kazakevičienės brolienė. 
Ir visais sunkiais vaikų iš tar
nybos sugrįžtant laukimo lai
kais ir nelaimėje, sako Kaza
kevičienė, jinai mums buvo 
maloni ir pagelbinga, kaip my
limiausia sesuo.

Su Mažeikiene, greta Jurgio 
tėvų ir sesutės Florence, taipgi 
dirbo ir maloniai svečius ap
tarnavo Navikienė, Mrs. John 
Kazakevičienė, Mrs. Petraška 
ir duktė Valerie, Nellie Griš- 
kauskas, Marian Kaswingeliu- 
tė, Tony Navikas, Johnnie 
Blass, Jonas Kazakevičius, E. 
Wizbicki.

Jau gerokos vėlumos sulau
kus, svečiai skirstėsi namo 
linksmi, linkėdami Jurgiui lai
mės ir visai draugiškai šeimai 
linksmesnio gyvenimo, skaus
mus palikus praeityje. ,R.

Sausio 22 d., 11 vai., Brook- 
lyno Labor Lyceum, turėjome 
nepaprastą (streikierių) susi
rinkimą. čionai paaiškėjo, jog 
bosų susivienijimas įra. Co
lumbia fondrė, E. New York, 
atsimetė nuo to susivienijimo. 
Ar teisingai ji atsimetė, sun
ku pasakyti, bet Columbia 
Foundry susitarė pridėti 10% 
mokesties, pradedant su gruo
džio 13 d., 1945, iki naujos 
sutarties galo, balandžio 30 d., 
1946, o tada, darant naują 
kontraktą pridės ne mažiau 
2-jų nuošimčių, arba geriau 
sakant, seks tą, ant ko Gene
ral Motors susitaikys. Prie to, 
susirgusiam apmokės 40 va
landų (sick leave).

Šis susirinkimas 533 balsais 
atleido Columbia darbininkus 
nuo streiko, jie grįžta darban.

Apie 2 vai. po pietų, tik su
grįžus iš susirinkimo, prie Pitz 
fondrės, ant Waterbury ir 
Scholes St., čionai, Williams- 
burge, pradėjus rikiuot pikie- 
tus, atsirado šapos bosas, ku
riam paaiškinome apie susitai
kymą Columbia fondrės. Jis 
(bosas), išklausęs mūsų pra
nešimo, raportavo pačiam sa
vininkui Bob Pitz’ui. Už kelio
likos minučių buvome pakvies
ti į raštinę pas Bob Pitz’ą. Ka
dangi mūsų šapos streiko ko
mitetas susideda iš šapos pir
mininko ir šių žodžių rašyto
jo, tai pasikvietėme dtir du vy
ru, kaipo liudininkus, nes mes 
neturime oficialės galios vesti 
jokių derybų, bet išklausyti ir 
išreikšti mintis galime. Tad po 
apie valandos laiko — visų ga-

sudarau su 
rikoniškals 
kalui

M Padidinu tokio
dydžio, k°kio pa- 
geidaujama, Tai- 
P°Si atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

4 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Dienraščio Laisvės šėrininkų 
metiniame suvažiavime ir po 
jo įvyksiančiame bankiete, šį 
sekmadienį, turėsime tikrai 
malonių 
sitiksime 
matytus 
gus, bet 
tyto jaunimo.

Bėgiu pereitų metų dauge
lis gerų laisviečių šeimų pra
turtėjo sugrįžusiais iš karų 
jaunais žmonėmis. Desėtkai tų 
jaunų laisviečių jau yra įsigi
ję Laisvės iškilmei — bankie- 
tui — tikietus iš anksto, de
sėtkai kitų įsigys šiomis pas
kiausiomis dienomis.

Laisvė, kaip tie jauni žmo
nės patyrė, buvo stipriausias 
mobilizatorius lietuvių už 
greitą pergalę. Ji yra < uoliau
sia užtarėjas dar vis paliktų 
užjūriuose kariškių. Ji yra 
čampionas pastoviai taikai

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas 
Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

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

BILIETAS $2.50 ASMENIUI *
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVID1S ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

/ ii

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės




