
KRISLAI
Visi Jsitėmykite.
Džiaugiasi Mūsų Dovanomis.
Išdavikiškos Kalbos.
Ar Senuoju Keliu?
Nors Nesmagu, Bet Reikia.

Rašo A. BIMBA

Dėl aiškumo: Yra Ameri-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

kos Demokratiniu Lietuviu Ta
ryba ir Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas.

Du skirtingi komitetai su
savo viršininkais

Kurie norite
žius, pundelius bei aukas Lie
tuvos žmonėms, siųskite Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tui, 419 Lorimer St. Brooklyn,

siusti drabu-
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Kurie norite paremti De
mokratinių Lietuvių Tarybos 
veikimą čionai, Amerikoje, jos 
kovas prieš lietuviškąjį fašiz
mą, už rėmimą šio krašto ka-! kiečių, anglų ir 
ro pastangų, 
Tarybai.

Atskirkite tas dvi įstaigas.

Amerikiečiai - Anglai Išlipo 
Krantan Tiktai už 16 iki 

30 Mylių nuo Romos
Alžyras. — Talkininkų I pu talkininkų lakūnai dau- 

laivai iškėlė krantan ameri- 'gelyje punktų suardė visus 
f rancūzų i nacių geležinkelius tarp Ro- 

aukas siųskite i kariuomenę į vakarinę Ita-Įmos ir Garigliano upės 
liją tarp Tibro upės žiočių I fronto, ir išdaužė faktinai 

j ir Nettuno uosto, 50 iki 64 
mylių į šiaurius nuo buvu
sių savo linijų Garigliano 
upės ruožte. Amerikos ge
nerolo Clarko komanduoja
mi, talkininkai be jokio pa
sipriešinimo iš vokiečių pu

psės tuojaus užėmė Nettuno '

Kaip džiugu išgirsti nuo 
Raudonosios Armijos lietuvių 
didvyrių! Jie jau yra gavę 
amerikiečių dovanų ir sako: 
Kai užsirūkome amerikiečių 
cigaretes, tai pasidaro šilčiau 
ir drąsiau!

Kai gauna nuo mūsų dova
nas, jie prisimena savo bro
lius Amerikoje. Jiems sma
giau kovoti, kai jie žino, kad 
mes remiame jų kovas už iš- būdu staiga užėjo 
laisvinimą Lietuvos.

Todėl kiekvieno ir 
reiga prisidėti prie 
mo trečio dovanų 
tiems kovotojams.

visas priešų lėktuvų aikštes 
Romos apygardoje.

Šį įsiveržimą anglai-ame- 
rikiečiai padarė šeštadienį 
popiet.

Tas žygis, manoma, pri
vers vokiečius permest dau
gelį savo kariuomenės iš 

I ir įvairias kitas pozicijas pietų į naujo jiem pavojaus 
įtiktai 16 iki 30 mylių į pie- sritį ir taip susilpnins na

cius Garigliano linijose, kad 
Penktoji anglų - amerikie
čių armija galės greičiau 
traukt pirmyn Liri kloniu 
nuo Garigliano linkui Ro-

Lietuviai artileristai skina sau kelią i Lietuvą. Patranką 
nutaiko Vincas Vincevičius, o komanduoja leitenantas S. 
Janušauskas.

Raud. Armija Atvadavo 70 
Miestų ir Kitų Vietovių 

Leningrado Srityje

j
t

tus nuo Romos.
Amerikiečiai-anglai tokiu 

naciam 
užnugarėn ir gręsia atkirst 

visų pa- hitlerininkus esamus Gari- 
pasiunti-igliano upės fronte. Tuo tar- mos. 
siuntinio! ----------------------------------------------------

Labai pikta skaityti kai ku
rių kongresmanų kalbas. Toks 
iš Michigano valstijos Hoff
man visai atvirai agituoja prie 
ginkluoto sukilimo prieš Nau
jąją* Dalybą. Jis turi mintyje
Roosevelto administraciją. ' ___ , . ~ . ,

Girdi, kai kurių Naujosios) Washington. rezi . 
Dalybos palikimų nebus gali- Rooseveltas reikalavo $10,-

Senatas ir Kongres- Amerikos Submari- 
manai Ardo Valdžios nai Nuskandino Jau 

Taksų Programą 408 Japonų Laivus
Washington. — Jungtinių 

___________________  . , ! Valstijų submarinai pasku- 
ma atsikratyti be ginklų pa- 500,000,000 naujų taksų se- tinėmis dienomis nuskandi-
gelbos.

Tokios kalbos 
yra išdavikiškos, 
parodo, kaip trukdomos yra
mūsų vyriausybės karinės pa
stangos.

karnai dvylikai mėnesių, 
pradedant nuo liepos 1 d. 

i šiemet. Senatoriai daugu
ma balsų nutarė pakelt tak
sus tik apie $2,275,600,000. 
Taigi senatas neskiria nei 

Nesimato, kad šis Kongre- į vienos ketvirties tiek naujų 
sas eitų nauju keliu. Vėl ma-! taksų, kiek Roosevelto vai
tosi politikierių klika jame, < džia atrado reikalinga, 
kuri žada nekooperuoti su ad-! 
ministracija.

Kongreso komitetas jau at
metė Roosevelto planą dėl 
subsidijų maisto pramonei, 
be tokių subsidijų i 
mas kainų numušimas.

Kaip anam Kongrese, taip 
šiame, išvien eina republikonai 
ir reakciniai demokratai. Jie 
sudaro daugumą.

karo metu 
Jos, be to,

Kongreso atstovų rūmo 
pirmiau priimtas bilius siū- 
lo dar $136,000,000 mažiau 

■^'q naujų taksų, negu senato- 
neįmano-,tarimas.

Išlyginti nedidelius skir
tumus tarp kongresmanų ir 
senatorių nubalsuotų taksų 
sueis vienų ir kitų atstovai 
šiomis dienomis.

Ino dar 12 Japonijos laivų. 
Taigi viso amerikiniai sub- 
marinai iki šiol sunaikino 
jau 408 japonų laivus. Be 
to, Amerikos submarinai 
sužalojo 114 priešij laivų ir, 
turbūt, nuskandino dar 36- 
šis.

Vienas Anglijos submari- 
nas praeitos savaitės pabai
goje nuskandino Japonijos 
šarvuotlaivį ir keturis dide
lius krovinių -transporto 
laivus.

Nuo japonų užpuolimo 
ant Perlų Uosto iki šiol a- 
merikiečiai - anglai tikrai 
sunaikino jau 1,012 Japo
nijos laivų, o tarp jų ir 247 
japonų karinius laivus.

1,000 Anglijos Bombanešių. 
Triuškino Magdeburgą .

r

London. — Daugiau kaipjkavo Berlyną ir karinius 
priešų punktus šiaurinėje 
Franci joje.

Anglai nustojo 52 bomba
nešių.
NACIAI BOMBARDAVO 

LONDONĄ
30 vokiečių lėktuvų nu

metė apie 90 tonų bombų į 
Londono pakraščius; užmu
šė kokį tuziną civilių žmo
nių ir sužeidė daugiau kaip 

nas. 120. Anglai nušovė 10 priešų
Kiti anglų lėktuvai ata-j bombanešių.

1,000 Anglijos bombanešių 
pleškino Magdeburgą, 320,- 
000 gyventojų miestą vidu
rinėje Vokietijoje, apie 80 
mylių į pietų vakarus nuo 
Berlyno. Jie numetė 2,240 
tonų bombų į tą karinės na
cių pramonės centrą, kur 
be kitko, buvo statoma tan
kai, lėktuvai ir gaminama 
kanuolės ir dirbtinis gazoli-

Badoglio Vis Dar Neiš- 
šluoja Fašistų

Čilės Vyskupas Sveiki
na Maskvos Sueigą

Maskva.— Sovietinių uni
jų laikraštis Karas ir Dar
bininkų Klasė kaltina mar
šalo Badoglio valdžią pieti
nėj Italijoj, kad ta valdžia 
dar nepradėjo valyt fašistų 
iš valdinių įstaigų ir nepa
leido juodmarškinių milici
jos, nors buvo pasižadėjus.

Santiago, Čilė. — Kata
likų vyskupas Arturo Mery 
sveikino Maskvos konferen
ciją tarp Sovietų atstovų ir 
Amerikos ir Anglijos užsie
ninių ministerių; sakė, jog 
ta konferencija “lemia pa
sauliui laimingesnes dienas 
po karo.”

Republikonų Partijos ragai 
auga labai smarkiai. Kongre
se republikonų vadai stengia
si pakelti savo prestižą ir savo 
partijos įtaką krašte atmesda
mi Roosevelto programą.

Bet kažin kaip ilgai jiems 
seksis? Kaip ilgai piliečiai ne
susipras?

Kai susipras, karo pastangų 
trukdytojam bus riestai.

Nemanykite, draugai, kad 
malonu vis rašyti, vis prisimin
ti apie mūsų organizacinius 
reikalus. Daug geriau būtų, 
jeigu visi atliktumėme savo 
pareigas be jokio raginimo. 
Viskas eitų kaip iš pieno ir 
nereikėtų niekam į pašones ba
dyti.

Labai gaila, kad taip nėra.

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull pranešė, jog 
Sovietų vyriausybė dar ne
davė atsakymo į jo pasisiū
lymą tarpininkauti ginčams 
spręsti tarp emigracinės 
lenkų valdžios 
Sąjungos.

Italai fašistai bėga iš Ro
mos, besiartinant anglam - 
amerikiečiam.

Nacių rekrutuotas jugo
slavų karių būrys perėjo į 
Sovietų pusę.

ANGLAI SUĖMĖ ARGENTI
NOS NACIŲ ŠNIPŲ VADA
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Buenos Aires. — Anglai 
Trinidade areštavo Argen
tinos konsulato narį, Os- 
marą Alb. Helmuthą, kaip

Hitlerio agentą, ir apie tai 
pranešė Argentinos val
džiai. Anglai suėmė ir kelis 
kitus nužiūrimus vokiečių- 
japonų agentus.

Sakoma, jog Helmuthas 
buvo vadas fašistinės Ašies 
šnipų šaikos Argentijoj.

London.—Raudonoji Ar
mija atėmė iš vokiečių Ta- 
isti, tik už 5 mylių nuo 
Krasnogvardeisko, penkių 
geležinkelių stebulės, esa
mos už 25 mylių į pietų va
karus nuo Leningrado. Vi
so raudonarmiečiai šiame 
fronte per dieną atvadavo 
virš 70 miestų, miestelių ir 
kaimų, užmušė iki 4,000 na
cių ir apvalė nuo priešų 17 
mylių Leningrado - Kiriši - 
Kaliazin - Maskvos geležin
kelio.

Sovietiniai kovūnai, tarp 
kitko, užėmė Šapki miestelį 
už devynių mylių nuo svar
biausio geležinkelio, einan
čio iš Leningrado į Maskvą.

Daug vokiečių paimta ne
laisvėn.

Raudonarmiečiai pusiau 
lanku apsupo hitlerininkus 
Krasnogvardeiske, kuris 
kontroliuoja visas vokiečių 
linijas Leningrado srityj.e. 
Jie, užėmė Novopudostą; už 
5 mylių į šiaurius nuo Kra- veltą kaip savo partijos 
snogvardeisko geležinkelių kandidatą į prezidentus,, 
mazgo; Taisti, už 8 mylių ketvirtai tarnybai.
nuo Narvos geležinkelio, ir Paskui susirinkęs Nacio- 
Bolšoje Ondrovo, 13 mylių nalis demokratų partijos 
į vakarus. I komitetas taipgi paskyrė

Per Krasnogvardeiską ge- prez. Rooseveltą kandidatu 
ležinkeliai eina į Estiją, ateinantiems rinkimams. 
Pskovą ir Lugą, svarbiau
sius vokiečiams geležinke-: 
lių mazgus Leningrado-Pa-' 
baltės kampe.

Diena pirmiau Raudonoji'
Armija atvadavo Turiškino, London. —_ Jugoslavijos 
Mga ir Maluksa, geležinke- partizanai atėmė iš vokie- 
lio stotis Leningrado aps- cių du miestelius Tuzlos 
krityje. 'srityje ir užėmė dvi kasyk-

Soviėtų kovūnai pagrobė las. Kiti partizanai įsiveržė 
daug priešų pabūklų, tame į Tuzla miestą, kur dabar 
skaičiuje 8 tankus ir 80 ka-1 įnirtusiai atakuoja vokie- 
nuolių. Ičius gatvėse. Pirm poros

Generolo Mereckovo rau-Į dienų gi jie atgriebė Jajce 
donarmiečiai žygiavo pir-' miestą, laikinosios demo- 
myn į šiaurius nuo Novgo- | kratinės jugoslavų valdžios 
rodo, |9O mylių į pietų rytus sostinę.
nuo Leningrado; užėmė Ta- 
tino geležinkelio stotį, 22 atkariavę nuo partizanų 
mylios į šiaurius nuo Nov-i Brač salą, ties Adriatiko 
gorodo, ir atvadavo dar ke-j Jūros uostu Spalato (Split), 
lis gyvenamuosius punktus bet niekas to nepatvirtina.)

fronte, 550 
nuo Lenin-

į šiaurvakarius ir pietvaka
rius nuo to miesto; ir tik 
vienoje Novgorodo fronto 
dalyje užmušė 1,000 vokie
čių.

Kalinkoviči 
mylių į pietus
grado, Sovietai atėmė iš vo
kiečių Krotov miestelį ir 
penkias kitas gyvenamąsias 
vietas. Krotov stovi už 15 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Kalinkoviči geležinkelių 
mazgo.

Demokratai Skiria 
Rooseveltą Kandi- 

datuot 4 Tarnybai
Washington.— Demokra

tų partijos vadų susirinki
mas iš 13 vidurvakarinių* 
valstijų praeitą penktadienį 
vienbalsiai parinko Roose- 

* « . • t • •

JUGOSLAVU PARTIZANAI 
ATĖMĖ TRIS MIESTUS

(Naciai giriasi, kad jie

KAIP LIETUVIAI RAUDONARMIEČIAI BRANGINA AMERIKIEČIU DOVANAS

ir Sovietų

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Frontas, kur lietuviai 
raudonarmiečiai šiandien 
kovoja prieš vokiečius, yra 
arčiau Lietuvos, negu Ma
skvos. Nelengva, todėl, bu
vo įteikti Amerik. lietuvių 
dovanas kovūnams frontuo
se. Specialė delegacija išva
žiavo su dovanomis iš Ma
skvos; paskui dovanos buvo 
sukrautos į trokus ir nuga
bentos frontan.

Tie delegatai vyko keliu, 
kuriuom lietuviškieji pulkai 
žygiavo linkui vakarų, ko
vodami dėl kiekvieno colio 
žemės. Visur buvo matyt 
mūšių pėdsakai. Keliai už
teršti sudaužytais vokiečių 
tankais, kanuolėmis, apvir-

tusiais trokais, kanuoliniais 
vokiečių šoviniais, papras
tomis jų kulkomis ir skait
lingais priešų lavonais? Čia 
kautynės dažnai buvo veda
mos tiesioginiai akis akin, 
šalto plieno ginklais, ir mū
sų kovūnai atsiteisė vokie
čiams už visas niekšiškas jų 
nedorybes.

Dovanos buvo padalintos 
lietuviškiems Raudonosios 
Armijos junginiams. Kovū- 
nai, kurie ypatingai atsižy
mėjo mūšiuose, gavo dau
giau dovanų, bet ir kiekvie
nas kareivis ir karininkas 
gavo po šiokią tokią dova
ną.

Lietuviai raudonarmie
čiai dažnai gauna dovanų 
nuo savo bendrų tautiečių,

gyvenančių Tarybinėje Są
jungoje, taip pat nuo kitų 
tautų žmonių, patronizuo- 
jančių lietuviškus pulkus.

Šį kartą lietuviai kovūnai 
ypač buvo pasitenkinę. Jie 
džiaugėsi, kad Amerikos 
lietuviai, gyvendami už tūk
stančių mylių nuo jų, atsi
mena juos ir siunčia jiems 
dovanas.

Jonas Sabaitis, grįžda
mas iš kautynių, kur jis 
užmušė tris vokiečius, ir 
gaudamas dovaną, pareiš-’ 
kė: “Šios dovanos man pri
mena, jog mūsų tautiečiai 
anapus Atlanto neužmirš 
kad vokiečiai įsi 
plėšia ir trėškia mūsų 
rybinę Lietuvą.”

“Pasakyk mūsų broliams 
tolimojoj Amerikoj, kad 
jau netolima diena, kuomet 
Tarybų Lietuva bus išlais
vinta ir mes vėl laimingai 
gyvensime. Tada, broliai 
lietuviai amerikiečiai, mes 
pakviesime jus pas mus į 
svečius.”

Slaugė Monika Trinkū- 
naitė sakė: “Kaip man link
sma, kad mūsų broliai Ame
rikoj atsiminė mus, kovo
jančius už mūsų tėvynę Ta
rybinę Lietuvą!”

Vyresnysis artilerijos lei
tenantas Putrimas pareiš
kė: “Mes jau netoli nuo savo 
gimtojo krašto ir be atlai
dos kovosime, iki atvaduo
sime šventąją savo
Mes labai dėkingi

žemę.
musų

broliams ir seserims ameri
kiečiams už dovanas,, bet 
prisiminimas, kad lietuviai 
anapus Atlanto Vandenyno 
išvien 'su mumis kovoja 
prieš fašistinius žiaurūnus 
dėl Tarybinės Lietuvos, yra 
mums net dar brangesnis. 
Lai kiekvienas amerikietis 
lietuvis patrijotas kovoja 
už savo tėvų krašto išlais
vinimą iš vokiečių įsiveržė
lių nagų!”

Medikalės tarnybos kapi
tonas M. Vitėnas sakė: “Aš 
labai džiaugiuos, kad lietu
viai anapus jūrų ir vande
nynų neužmiršta kovojan
čiųjų savo brolių.”

Jonas Živatkauskas, su
grįžęs iš mūšių linijos ir ga- 

tarė: “Kai aš

po mūšio užsidegiau ame
rikiečių atsiųstą cigaretą, 
net mano širdis palinksmė
jo. Aš jaučiau, kad turiu 
draugų anapus vandenyno. 
Aš jaučiau, kad lietuviai 
amerikiečiai, myli mus, 
Raudonosios Armijos kovū- 
nus. Pasakyk jiem, jog mes 
laimėsime ir atvaduosime 
Lietuvą.”

Panašiai džiaugėsi, dėko
dami, ir kiti lietuviškųjų 
Raud. Arm. junginių kariai.

Lietuviai raudonarmiečiai 
kareiviai ir karininkai pra
šė, kad pasiųsčiau nuošir
džius . jų sveikinimus bro
liams Amerikos lietuviams 
ir kad užtikrinčiau, jog 
Lietuvos išlaisvinimo valan-

, • V .?• J’ -Žiu

• -
da jau netoli.
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Mūsų Spauda, Radio ir Sovietų
Sąjunga

Sovietų Sųjunga neša sunkiausių naš
tų kovoje prieš barbariškų hitlerizmų ir 
jo talkininkus. Ji jau neteko, gal būti, 
10,000,000 savo geriausių sūnų ir duk
rų! Jos didžiausi žemių plotai ir šimtai 
gražių didelių miestų nuteriota. Dešim
tys tūkstančių fabrikų ir dirbtuvių su
lyginta su žeme. Kiekvienas nuoširdus 
anti-hitlerininkas, demokratijos ir lais
vės mylėtojas įvertina tos mūsų talki
ninkės sunkiąsias kovas už visos žmoni
jos laisvę.

Dažnai atsistoja klausimai: Kažin, 
kiek milionų Amerikos žmonių jau būtų 
iki šiol žuvę, jeigu ne Sovietų Sųjungos 
kovos? Kažin kaip būtų net su pačia mū
sų šalies laisve? Kažin kiek miestų ir 
miestelių jau būtų supleškėję karo lieps
noj, jeigu ne Sovietų Sųjungos kovos? Ir 
daug žymių žmonių, pradedant su šalies 
prezidentu Rooseveltu, įvertina tas mil
žiniškas Sovietų Sųjungos kovas. Milijo
nai žmonių šiandien jau kitaip protauja, 
kitaip supranta Sovietų Sąjungų, negu 
jie protavo seniau. Pasakos, kad ten 
“viešpatavo anarchija” ir “suirutė,” jau 
seniai nustojo tų, kurie joms tikėtų.

Tiesa, mes davėme Sovietų Sųjungai 
pagelbos, mes pasiuntėme — paskolino
me lėktuvų ir tankų, maisto ir kitų reik
menų. Bet tie patys laivai, kurie tuos da
lykus nuvežė į Soviet. Sųjungų, tai, grįž
dami atgal, parvežė mums reikalingų 
žaliadaikčių ir medžiagų. Apie gaunamus 
reikmenis iš mūsų talkininkes veik nie
kas nieko nerašo. Tūli laikraščiai ir ra
dio komentatoriai kalba tik apie mūsų 
tankus ir lėktuvus. Jie net iki tokių ne
sąmonių prieina, kad pasakoja, būk tik 
mūsų tankų ir lėktuvų pagelba Raudo
noji Armija kariauna. Skaitlinės jau se
niai tuos blofus sumušė. Sovietų Sųjunga 
penkis - šešis kartus daugiau neteko tan
kų ir lėktuvų, negu iš mūs gavo. Gi 
Raudonoji Armija vis daugiau apsigink
luoja ir moderniškesniais ginklais, kas 
reiškia, kad Sovietų Sųjungos apsigyni
mo industrija vis daugiau jų pagamina.

Bet tas nereiškia, kad Sovietų Sųjun- 
goj neįvertiria Amerikos ir Anglijos pa
gelbos. Tų labai įvertina, už tai labai dė
kinga. Dar reikia žinoti ir tai, kad kiek
vienas lėktuvas ir tankas, pasiųstas į So
vietų Sąjungą, yra vertingesnis, negu 
pas mus šimtai jų stovinčių ir laukian
čių savo eilės. Ten kiekvienas lėktuvas ir 
tankas, valdomas Sovietų lakūno ir rau
donarmiečio, naikina mūsų bendrąjį 
priešą, o juo daugiau ten bus sunaikinta 
nacių ir jų talkininkų, tuo mažiau jų bus 
prieš Ameriką, prieš Angliją, tuo ma
žiau žus kovoj mūsų sūnų ir brolių!

Dažnai darosi net koktu, kada klau
saisi tūlų radio komentatorių ir skaitai 
bulvarinę spaudų. Čia jau nekalbėsime 
apie tokių spaudų, kaip lietuvių tarpe, 
kuri džiaugėsi Hitlerio užpuolimu ant 
Lietuvos, kuri sveikino nacių/budelius, 
kaipo “išlaisvintojus,” kuri spausdino 
Berlyne pagamintus nacių propagandos 
straipsnius ir vardų sąrašus, kuri spau
sdino hitleriškus laiškus neva iš Lietu
vos, garbinančius nacių režimų. Ta spau
da sužiniai ar ne, bet tarnavo ir tarnau
ja hitlerininkams.

Mes norim kalbėt apie amerik. spaudų, 
kuri visgi sakosi, kad mūsų šalies rei
kalai jai yra prie širdies, kuri skaito 
Sovietų Sąjungų mūsų talkininkeX

Paimkime tokį laikraštį, kaip “The 
New York Times”, kuris skaitomas vi
sų politikų ir finansierių. Per ištisus 
mėnesius mes ten nerasime redakcinio 
Straipsnio prieš hitlerizmų, kaipo 
žiaurią ir bjaurią sistemų! Mes ten gail
ines rasti bendrų karinių apžvalgų, ku
rias taip pat rašo dažniausia nusišpica-

vęs Mr. Baldwin anti-sovietinėj dvasioj, 
kuris geriau patiki nacių pranešimams, 
negu Sovietų Sąjungos. Bet mes ten veik 
kasdien rasime anti-sovietinių straipsnių 
ir redakcinių, o jeigu jų pritrūksta, tai 
lenkų imperialistų ir kitokių elementų 
viešų laiškų, kuriuose niekina ir plūsta 
mūsų talkininkę, kuri tiek daug tūrėjo 
panešti ir dar paneša sunkių aukų bend
roj kovoj prieš mūsų bendrų priešų.

’ Panaši padėtis yra ir su radio komen
tatoriais; retas iš jų ima dalykus tei
singai, žiūri į mūsų talkininkę—Sovie
tų Sųjunga realistiniai. Didžiuma jų 
skleidžia anti-sovietinius prasimanymus.

Vieni iš jų atvirai ima globon Fin- 
liandijos fašistus, kurie yra ištikimi Hit
lerio sėbrai kare prieš visas Jungtines 
Tautas. Kiti iš jų ima globon lenkų im
perialistus, kurie nori vėl pasisavinti 
Vilnių ir 500,000 Vilnijos lietuvių, Va
karinę Ukrainų ir Vakarinę Baltrusijų. 
Kiti iš jų ima globon fašistų Rumunijų, 
aukoja jai Bessarabijų. Kiti niekina So
vietų Sųjunga 'Jugoslavijos reikale ir 
didvyriškus partizanus, kurie ten kovoja 
prieš daugiau Hitlerio armijos, negu 
Anglijos, Amerikos ir Kanados armijos 
Italijoj. Kiti pataikauja fašistui gene
rolui Franco, kurio armija kariauna 
prieš Sovietų Sųjungų ir kuris, aišku, 
persiunčia reikmenis Hitleriui, kuriuos 
gauna iš Anglijos ir Amerikos.

Dažnai, kada klausaisi tūlų radio ko
mentatorių ir skaitai tų angliškų spau
da, tai atrodo, kad Junginės Valstijos 
kariauna ne prieš nacių Vokietijų, ne 
prieš budeliškų hitlerizmų, bet prieš mū
sų talkininkę Sovietų Sąjungų. Ir tokia 
padėtis nepadeda nei prezidento Roose- 
velto karo laimėjimo programos praves
ti gyveniman, neigi gerina Jungtinių 
Tautų santikius.

Tūli radio komentatoriai ir laikraš
čiai nei vienos dienos nepraleidžia neap
melavę, neišplūdę mūsų talkininkės; ka
da tik suranda bent mažiausių pastabų 
Sovietų spaudoj, tai pakelia didžiausį 
skandalų! Tas parodo, kad jiems nerūpi 
mūsų karo laimėjimas su mažiausiai 
žmonių ir turto aukų.

Ir tas parodo, kad tiems radio komen
tatoriams ir spaudai nerūpi ir ateitis, 
kaip pasaulį išgelbėti nuo Trečiojo Ka
ro. Kaip tik priešingai, jie norėtų maty
ti Europų tokių, kokia buvo po Versa- 
lės, kad vėl už keleto metų galėtų užaug
ti nauji Hitleriai.

Tas įrodo, kad jie yra apjakę bjauria 
klasine neapykanta prieš Sovietų Sųjun- 
gų ir, vietoje gerinti Jungtinių Val
stijų santykius su Sovietų šalimi, iš 
ko mes galėtume tik laimėti, juos 
blogina.

Tuo gi kartu, kada einame prie nuga
lėjimo hitlerizmo Europoj, tai jo pavo
jus vis daugiau auga Jungtinėse Valsti
jose. Jau tas faktas, kad tūla spauda ir 
tūli radio komentatoriai aiškina masei 
ne hitlerizmo pavojų, ne tos žvėriškos 
tvarkos baisumų, bet baugina ‘‘bolševi
kais”, yra įrodymas, kad jie sėja hitle
rizmo sėklų mūsų šalyj.

Kada Europoj naikinamas hitlerizmas, 
ir vyriausių jo naikinimo darbų atlieka 
Raudonoji Armija, tai tuo pačiu kartu 
Pietų Amerikoj hitlerininkai ir fašistai 
vis daugiau įsigali.

Reikia atsiminti, jog, kada hitlerizmas 
bus sumuštas Europoj, tai mes dar ne
būsime galutinai laimėję karo, nes Toli
muose Rytuose mus laukia sunkios ko
vos prieš barbariškų Japonijos imperia
lizmų. Tik pagalvokime, ant kiek tos 
mūsų kovos pasunkėtų, jeigu Jungtinių 
Valstijų reikalai, vietoj būti geresni, 
glaudesni su Sovietų Sųjunga, pablo
gėtų, ko nori lenkai imperialistai Lon
done ir jų pakalikai Amerikoj? Tik pa
galvokime, ant kiek pasunkėtų Ameri
kos kova prieš Japonijos imperializmų, 
jeigu tuom pačiu laiku vis daugiau įsi
galėtų hitlerininkai ir fašistai Pietų 
Amerikoj? Tik pagalvokime, ko siekia 
tie elementai mūsų šalyj, kurie kaltina 
prezidentų Roose veltų “parsidavime So
vietams,” kurie Maskvos ir Teherano su
sitarimus neigia, kaipo “blogesnius už 
Municho” ?

Todėl, kiekvienas laisvę mylįs pilietis 
turi suprasti, kad tas anti-sovietinis kon
certas, pradedant lietuviškais smetoni- 
x-inkais, socialistais, lenkais imperialis
tais ir baigiant amerikiečiais reakcio
nieriais yra nukreiptas ir prieš Sovietų 
Sųjungų ir Amerikos karo laimėjimų, ir 
prieš išvengimų Trečio Pasaulinio Ka
ro. Ir todėl, kiekvieno piliečio yra pa
reiga atmesti tų propaganda, kuri nu
kreipta skaldyti Jungtines Tautas, 
ri, pagal Berlyno įsakymus, 
kreipta prieš mūsų talkininkę ir 
kenkia prezidento Roosevelto karo 
mėiimo programos įgyvendinimui.

ku-
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Gražūs Tarybinių Tautų Drau 
gystės Vaisiai

Jums, brangūs mano 
skaitytojai, gyvenantiems 
toli-nuo Tarybų Sųjungos, 
gal būt ne taip lengvai su
prantama sąvoka žodžių 
“tarybinių tautų draugys
tė”, kaip ji buvo man ne
pakankamai suprantama 
anksčiau, kai aš gyvenau 
prieštarybinių laikų Lietu-, 
voje. Juk ir tada buvo mėg
stama ieškoti draugystės 
tarp tautų, bet iš tos drau
gystės paprastai nieko ne
išeidavo, nors draugystės 
beieškančiai tautai nemažai 
kainuodavo bevaišinant vi
sokio plauko žurnalistus ir 
prašolaičius, kad jie pirš
liautų tai draugystei susida
ryti.

Visai kita prasme ir reik
šmė tos tautų draugystės, 
kuria mes pažinome Tarybų 
Sąjungoje.

Aš noriu papasakoti apie 
vienų tarybinę tautų, su ku
ria širdingai susidraugavo

sėkmingai triuškinti priešų.
1943 metais, kai mūsų da

liniai fronte kovoje prieš 
vokiečius labai pasižymėjo, 
čuvašai pasiuntė jiems pa
sveikinimų ir linkėjimų. 
Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
mūsų dalinių ' vadas gen. 
Karvelis gavo laiškų, kuria
me buvo prašoma atsiųsti iš 
mūsų dalinių į Čųvašiją. ko
votojų delegacijų papasako
ti respublikos piliečiams a- 
pie lietuvių laimėjimus ir 
drauge pasiimti dovanas, 
kurias čuvašų liaudis skiria 
kovojantiems lietuviams.

1943 m. rugsėjo 23 dienų 
į Čuvašijos sostinę Čiboksa- 
ry atvyko mūsų kovotojų 
delegacija susidedanti iš pa
sižymėjusių karių: kapito
no Sitniko, leitenanto Ręs
to, leitenanto Novicko, vy
rės. seržanto Zoloto, virši
los Gintauto ir lietuvių par
tizanų būrių atstovo Virši
los.

susitiko maždaug su 7000 
čuvašų valstiečių ir papa
sakojo jiems apie savo ko
vos žygius. Ypač įdomus 
buvo susitikimas su KrUs- 
no-Četaisko rajono, dviem 
valstiečiais: 73 metų* am
žiaus Jefimu Ivanovu, ku
rio 3 sūnūs yra Raudonojo
je- Armijoje ir su 72 metų 
amžiaus Michailu Romano
vu, kurio 2 sūnūs Raudono
joje Armijoje. Šie du senio
kai pasakė kalbas ir pareiš
kė, kad nežiūrint į savo se
nų amžių, jiedu šiemet jau 
yra išdirbę po 250 darbo

....
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Lietuvis raudonarmietis- 
snaiperis A. Mėlynis, kuris 
nušovė 10 vokiečių ir apdo
vanotas medalium “Už drą
są.”

dienų, turi savo asmeniškus į vietos gyventojų. Kiekvie- 
ūkelius ir labai puikiai gy-įname kolektyviniame ūkyje 
vena. Jie su dideliu entu-1 mūsų delegatai buvo iškil- 
ziazmu kvietė visus savo i mingai sutinkami ir vaiši- 
draugus dar smarkiau dirb
ti ir visomis išgalėmis pa
dėti frontui.,

Kolektyviniame ūkyje 
“Darbas” prie leitenanto 
Ręsto priėjo i

narni.
Leitenantas Navickas sa

ko, kad jam Lietuvoje teko 
daug kur važinėti po kai
mus ir net pas pažįstamus 

Ręsto priėjo 68 metų am- bei gimines, bet jis niekur 
žiaus senutė Matriona Na- .nematė tokio nuoširdaus 
umova ir apkabinusi jį pa-į sutikimo, kokį teko sutikti 
bučiavo, sakydama čuvašų čuvašijoje.
kalba: “Lygiai toks pati Labai daugelyje vietų ei- 
kaip tu ir mano sūnus ko-!hmai čuvašai domėjosi _he- 
voja fronte prieš vokiečius, i tuvių kultūra ir ypač musų

lietuviai, nors iki šio karo | Ta pačia dienų čuvašų 
pradžios retasis lietuvis ma- Iresublikos organas “Raudo- 
žai kų apie jų težinojo. moji Čuvašija” atspausdino 

Tai nedidelė, tiurkų kil- i mūsų delegacijos pasveiki- 
ninia, O vakare juičiliujus ; v uja uvnic vuiuclhis. i ™ • --c "-"L-----" ---™ *
Komisarų Tarybos rūmuose Į Aš, nežiūrėdama į savo se- kalbą- Musų. kariai nuolat 
buvo suruoštas iškilmingas I nyva amžių, dirbu kiek iš- turėjo kalbėti lietuviškai tik 
sutikimas, kuriame dalyva-įgaliu ir taip stengiuosi pa- į^el to, kad cuvasams labai 
vo Liaudies Komisarų Ta- ; dėti frontui. Jeigu grįžęs į; patiko musų kalbos skam- 
rybos, Aukščiausiosios Ta- frontų sutiksi mano sūnų, ...... .
rybos Prezidiumo ir parti-i pabučiuok jį nuo manęs.’ , . v
jos vadovauja asmenys. Su-1 Toji scena giliai sujaudino į verčiamos į cuvasų kalbų, 
ruoštose gausingose vaišė
se mūsų karinių dalinių ir j Daugelis valstiečių senu- vos dalinių delegacija išvy- 
partizanų būrių atstovai Įkų apspito mūsų kovotojus ko atgal. Grįžtančiai dele- 
papasakojo apie lietuvių 'ir teiravosi už kokius žy- gacijai čuvašai įteikė dova- 
pasiektus laimėjimus fronte gius gavo ordenus. Vienas nas. O tų dovanų buvo ne 
ir užfrontėje prieš vokie- senukas, 1914 metų karo;keli čemodanai, bet ištisi 

dalyvis, mūsų kovotojams .trys prekiniai vagonai. Ten 
parodė savo Jurgio kryžių, i jie sukrovė tūkstančius ki- 
kurį jis gavo už 5 vokiečių ! logramų sviesto, medaus, 
nukovimų pereitame kare, i mėsos, lašinių, sausainių, 
Visų valstiečių tarpe buvo džiovintų vaisių, vyno ir ki- 
jaučiamas nepaprastas pa
triotizmas ir meilė Raudo
najai Armijai. Tik tarybinę 
liaudį iš arčiau pamačius, 
susipažinus su jos neišsen
kama energija galima su
prasti, iš kur kyla ta mil
žiniška jėga, kurios dėka 
Tarybų Šalis taip sėkmin
gai nugaliu visus sunkumus 
ir triuškina vokiškuosius 
grobikus. >'

Be to, mūsų delegacija 
aplankė 7 .fabrikus, kur su
sitiko su '1300 darbininkų, 
apžiūrėjo fabrikų darbų ir 
gaminius; aplankė 3 ligoni
nes, kur rado besigydančius 
ir 3 lietuvių karius. Be to 
aplankė 7 vaikų namus ir 2 
mokyklas. Vaikai taip pat 

šiais metais, Šumerlinsko; visur širdingai sveikino lie- 
rajone esąs didelis fabrikas 
“Bolševik” turi TSRS Leng
vosios Pramonės Liaudies 
Komisariato pereinamųjų 
vėliava už gamybos progra
mos įvykdymų su kaupu.

Valstiečiai ir darbininkai 
tuose rajonuose gyvena la
bai pasiturinčiai ir nežiū
rint karo meto sunkumų, 
nejaučia jokių trūkumų. 

Mūsų delegacija aplankė 
34 kolektyvinius ūkius, kur

mes, čuvašų tauta, turinti, 
pagal 1939 metų statistikų, 
vos 1 mil. 367,930 žmonių. Ji 
gyvena Pavolgės aukštumų 
šiauriniuose šlaituose 18,- 
000 kvadratinių ‘ kilometrų 
plote Autonominėje Tarybų 
Socialistinėje Čuvašijos Re
spublikoje, kuri įeina į Ta
rybų Rusijos Federatyvinės 
Socialistinės Respublikos 
sudėtį.

Caro Rusijos laikais ču
vašai buvd išmirštanti ir 
labai atsilikusi tauta. Tary; 
biniais laikais ji atgimė, ga
vo autonominę respublikų 
ir pasiekė didelių materiali
nių ir kultūrinių laimėjimų. 
1939 metais Čuvašijoje jau 
buvo 1058 mokyklos, 28 
technikumai ir jiems pana
šios mokslo įstaigos, 3

nima, o vakare Liaudies♦ z

čius, o čuvašų vyriausybė 
ir partijos vadovai papasa
kojo, kų jie nuveikė per tų 
laikų savo krašte, kad- pri
sidėtų prie paramos fron
tui.

Rugsėjo 24 d. mūsų dele
gacija pasidalino į dvi gru
peles ir išvažiavo į tuos ra-

aukštosios mokyklos (1 že- j jonus, kurie tiesioginiai _še-
fuoja mūsų kovos dalinius. 
Mūsų delegacija aplankė 
Jadrinsko, Šumerlinsko, Ta
rybų, Alikovsko ir Krasno- 
Četaisko rajonus. Visi šie 
rajonai yra pasižymėję sa
vo geru darbu. Pav. Alikov
sko rajonas už gera gyvu
lininkystės išvystymų turi

mes ūkio ir 2 pedagogi
nės) su 1400 studentų, 833 
bibliotekos, 841 kultūrinis 
kliubas, 2 muziejai, 6 teat
rai. Buvo išleidžiamas 41 
laikraštis čuvašų kalba.

Aiškus daiktas, kad visų 
tų laimėjimų pasiekti Čuva- 
šija negalėjo pati savo jė- i pereinamųjų Gynybos Liau- 
gomis. Jai padėjo kitos ta- jįes Komisariato Vėliavų, 
rybinės tautos, lodei dabar■ Jadrinsko rajonas apdova- rnyKra onvočai •nniiifo tuntu i_ j_____  _____ *•••-. _________ i_ti___patys čuvašai, pajutę tautų 
draugystės galių, yra jaut
rūs kitoms tautoms ir sten
giasi padėti taip pat, kai 
buvo padėta jiems.

Štai 1941 metais, vokiš
kiems grobikams laikinai 
okupavus Tarybų Lietuvų 
ir daliai Lietuvos piliečių 
pasitraukus į Tarybų Sų
jungos gilumų, tam tikras 
mūsų žmonių skaičius rado 
širdingų prieglobstį ir Ču
vašijoje, jos sostinėje — Či- 
boksary mieste, jos rajo
nuose ir kolektyviniuose'ū- 
kiuose. Lietuviai visur pa
sirodė kultūringais ir darb
ščiais žmonėmis ir čuva- 
šams tat labai patiko. Jie 
pamilo mūsų respublikos pi
liečius, o per juos ir mūsų 
Lietuvų, kurios jie nematė 
ir tik šiokį tokį supratimų 
įgijo iš mūsų' piliečių pasa
kojimų.

Kai čuvašai sužinojo, jog 
lietuviai suorganizavo savo 
kariškus dalinius ir kaujasi 
su vokiškais grobikais, ke
letas pažangiausių ir tur
tingiausių Čuvašijos rajonų 
pasiėmė, kaip pas mus sa
koma, šefuoti (globoti ir 
padėti) mūsų lietuviškų da-’ 
linių kariams* Jau 1942 me
tais iš tų rajonų į mūsų 
dalinius buvo pasiųsta apš- 
čiai dovanų / ir . linkėjimų

notas Čuvašijos respublikos 
pereinamųjų vėliavų už ke
lių statymų ir ankstybų že
mės ūkio prievolių atlikimų v • • j. » v

lietuvių kovotojus.

tuvių karius ir pasižadėjo 
jiems mokytis kiek galima 
geriau, kad bent tuo būdu 
prisidėti prie kovos fronte.

Jadrino mieste mūsų de
legacija taip pat aplankė 
lietuvių kolonijų, kuri susi
deda maždaug iš 130 žmo
nių.

Tuo būdu visoje kelionė
je po Čuvašijos rajonus mū
sų kovos dalinių atstovai 
susitiko maždaug šu 9000

z * • ♦

Lietuvis raudonarmietis su magnetiniu prietaisu jiesko 
nacių paslėptų minų, kad atidaryti kovūnams kelią linkui 
išlaisvinimo Lietuvos. <
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bumas. Žinoma, paskiau 
mūsų kariu kalbos buvo iš-1 C c

Spalio men. 8 d. musų ko-

I tų skanėstų. Be to, fabri
kai įdėjo daug savo įvairių 
gaminių, kurie gali tikti ko
votojams. Čuvašai dovanas 
prašė šitaip paskirstyti: du 
vagonus Raudonosios Armi
jos lietuviškiems tautiniams 
daliniams, o vienų vagonų 
lietuviams partizanams, 
triuškinantiems vokiečius 
laikinai okupuotoje Lietu
voje.

Išvykstančiai delegacijai 
vadovauju Čuvašų respubli
kos asmenys pareiškė, kad 
čuvašų liaudis giliai pamilo 
lietuvius ir ji yra pasiryžu
si viskuo padėti Lietuvai 
tada, kai mūsų tėvynė išsi
vaduos iš vokiečių' jungo. 
Čuvašai pažadėjo atvaduo
tai Tarybų Lietuvai atsiųsti 
gyvulių, grūdų ir maisto, o 
taip pat fabrikų gaminių, 
kad tokiu būdu sėkmingiau 
Lietuva galėtų atstatyti sa
vo sugriautų ūkį.

Iš šių mano papasakotų 
sausų faktų kiekvienam ne
sunku susidaryti nuomonę, 
kų reiškia 
draugystė.

Lietuvių 
gyvendami 
goję, užmezgė plačius ry
šius su kitų tautų atstovais 
ir susirado daug puikių 
draugų. Pavyzdžiui, Kuiby- 
ševo srities keletas stambių 
kolektyvinių ūkių taip pat 
savo materialiniais ištek
liais remia mūsų kovos da
linius ir žada dar didesnę 
paramų iš vokiečių atva
duotai Tarybų Lietuvai. Vi
durinės Azijos respublikose, 
ypač Kirgizijoje, lietuviai 
įsigijo daug nuoširdžių 
draugų.

Draugystė, užsimezgusi 
sunkiomis mūsų tėvynei va
landomis, niekuomet nenu
trūks. Lietuvių tauta, išsi
kovojusi sau laisvę, mokės 
atsidėkoti.

Jonas Šimkus.

tarybinių tautų

tautos atstovai, 
Tarybų Sąjun-

i

■
ja

■ 
t u >



Pirmadienis, Sausio 24, 1944 Laisve, Lithuanian baily News Trečias Puslapis

Rakietiniai ir Švirkščia
mieji Lėktuvai

N. Yorko Times apie Mokslą 
Sovietų Sąjungoje

Jau veikė rakietiniai vo
kiečių lėktuvai, kuomet 
praeito penktadienio naktį 
anglų lakūnai bombardavo 
Braunšveiga, vidurinėj Vo
kietijoje. 4

Keliomis dienomis pirm 
to buvo pranešta iš Wa- 
shingtono ir Londono, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija pradeda statytis dau
giau “rakietinių” lėktuvų, 
bet jie kol kas bus naudo
jami tik lakūnam lavintis 
ir dar nedalyvaus mūšiuose 
prieš nacius ore.

Šie naujieji anglų-ameri
kiečių lėktuvai, kaip ir vo
kiečių rakietiniai lėktuvai, 
skrenda be varomųjų spar
nelių (propelerių).

Savo pirmagaliu jie siur
bia orų. Lėktuve tas oras 
baisiai įkaitinamas, galin
gai suspaudžiamas ir švirk
ščiamas užpakalin. Perkai- 
tintas, suspaustas oras taip 
smarkiai spiria atvirau 
oran, kad patį lėktuvų 
bloškia 500 iki 600 mylių 
pirmyn per valandų.

Švirkščiamasis lėktuvas 
buvo italų išrastas 1940 m., 
bet anglai - amerikiečiai pa
skui jį labai pagerino.

Rakietinis nacių lėktuvas 
pastatytas panašiai, kaip 
švirkščiamasis anglų - ame
rikiečių lėktuvas. Bet naciai 
vietoj oro vartoja kokių 
eksploduojančių medžiagų 
suspaustas dujas.

Kaip talkininkų, taip ir 
vokiečių rakietiniuose lėk
tuvuose tam tikri inžinai 
atlieka spaudimo darbų.

Švedų korespondentai, 
stebėję nacių rakietinių lėk
tuvų kovų prieš anglų bom- 
banešius virš Braunšveigo, 
sako, kad toks vokiečių lėk
tuvas galįs per dvi minutes 
pakilti keturias mylias ir 
pusę aukštyn. O motorinis 
lėktuvas sugaišta 15 minu
čių, iki tiek pat pakyla.

Tame mūšyje virš Braun
šveigo anglai neteko trejeto ir 
desėtkų lėktuvų, bet nukir
to keturis nacių lėktuvus ir 
per 23 minutes numetė 2,-

Vaistai nuo Širdies 
Plėvių Uždegimo

Penicillinu (iš sūrio pelė
sių dirbamu vaistu), naudo
jant jį po sulfonamido, ta
po išgydyti bent septyni as
menys, sirgę tokiu širdies 
plėvių bakteriniu uždegimu, 
nuo kurio žmonės beveik 
visuomet miršta.

Apie šiuos išgydymus tais 
vaistais rašo Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo Žur
nalas. Pabrėžiama, kad nei 
vienas penicillinas nei vie
nas sulfonamidas atskirai 
nepagydo tokių ligonių.

Gyduolė nuo Slogų
Clavacin vaistas, dirba

mas iš panašių pelėsių kaip 
penicillinas, pagydo papras
tas slogas, sako Anglijos 
gydytojas Harold Raistrick 
ir jo moksliniai bendradar
biai, kurie plačiai išbandė 
clavaciną, kaip gyduolę slo
goms.

56 iš kiekvieno šimto A- 
merikos generolų, iš arti 
tvarkančių karinius veiks
mus, yra mažiau kaip 50 
metų amžiaus.

200 tonų bombų.
Kad vokiečiai pradėjo o- 

ro kautynėms vartoti ra- 
kietinius lėktuvus, tai su- 
pranama, jog ir amerikie
čiai - anglai paskubės prp 
statyt ir darban paleist 
smarkiausius švirkščiamuo
sius savo lėktuvus. J. C. K.

NEREGYS - NAUDIN
GAS KAIPO KARINES 
TARNYBOS NARYS
Amerikietis John Flynn, 

24 metų amžiaus, neteko re
gėjimo, būdamas dvejų me
tų kūdikiu. Tad iš mažens 
jis buvo išmokintas skaity
ti vadinamų braille raštų, 
kur raidės ir numeriai taš- 

Į kais įspausta storon popie- 
ron iš apačios viršun.

Pirštais apčiuopdamas to
kias raides, neregys skaito 
knygas, kurių Amerikoje 
gana daug prispausdinta.

Tas berniukas taip pat iš
moko gerai rašyti rašomų
jų mašinėle, tik pirštais ap
čiuopdamas.

Po vidurinės mokyklos, 
jis įstojo į Rutgers Univer
sitetų, New Jersey, ir baigė 
jame gėlių-augalų mokslo 
skyrių. Paskui jis dirbo pas 
savo tėvų, gėlių auginimo 
šiltnamio savininka.

Toliau jis pasiryžo prisi
dėti prie Amerikos karo pa
stangų ir įstojo į Krantų 
Sargybos pagalbinį skyrių. 
Šioj tarnyboj jis taipraitei- 
riu nurašinėja gaunamus 
nuo laivų jūrose praneši
mus ir atsakinėja per ketu
ris telefonus daugelį klau
simų apie privalomus reika
lus.

Taip jis dirba po 12 va
landų paroje savo kraštui 
ginti. Jo oficierius H. A. 
Becker giria šį neregį pa- 
trijotų už “labai sųžiningų 

gabiai atliekamų darbų.”

Jupiterio Užtemimas
Praeitų ketvirtadienį 

New Yorke buvo matyt, 
kaip mėnulis užtemdė di
džiausių saulės planetų Ju
piterį. Tai buvo pirmas 
Jungtinėse Valstijose mato
mas Jupiterio užtemimas 
per 48 pastaruosius metus.

Užtemimo laiku Jupiteris 
buvo 400 milionų mylių nuo 
žemės, o mėnulis tik 250 
tūkstančių mylių.

Tūkstančiai Berniukų Moks
lininkų Amerikoje

60 tūkstančių berniukų iš 
tų, kurie lanko vidurines 
mokyklas (high schooles), 
yra susidėję į pustrečio tūk
stančio mokslinių savo kliu- 
bų Jungtinėse Valstijose.

Kų tie vaikų kliubai vei
kia, matysime iš Carson Ci
ty, Mich., miestelio, turinčio 
tik 1,200 gyventojų. Jo vi
durinės mokyklos mokiniai 
savo kliube išradinėja nau
jas plastiškas - dirbtines 
medžiagas; iš kiaulapienių 
gamina dirbtinio šilko pa
vyzdžius ir daro įvairiau
sius naujus bandymus fizi
kos ir chemijom srityse. 
Prietaisų lėšas sumoka pa
tys berniukai arba jų tė-

Nė sniegas, nė šaltis nesulaiko raudonųjŲ kovūnu. Paveikslas trauktas Vitebsko 
fronte. Šita kovotoju grupė sunaikino vieną vokiečių batalijoną ir numalšino dvi 
baterijas.

KAIP JIE MAISTU PAGERINO KRAUJĄ
15 iš kiekvieno šimto a- 

merikiečių, kurie siūlosi au
koti Raudonajam Kryžiui 
kraujo, yra atmetami todėl, 
kad jų kraujas neturi gana 
hemoglobino. O hemoglobi
nas tai medžiaga, kuri rau-

Magnetizmo Jėga 
Mašinoms Varyti

Apie elektros srovę vielo
je susidaro ir magnetinė 
srovė. Tačiaus, pasaulyje 
veikia ir savarankiškos ma
gnetizmo srovės, kurios ne- 
I priklauso nuo elektros, kaip 
. tvirtina profesorius Felix 
Ehrenhaft, garsus austrų 
fizikas, pabėgęs nuo nacių 
į Jungtines Valstijas.

Praeita savaitę jie dėstė 
naujus savo atradimus 
magnetizmo srityje, kalbė
damas Amerikos Fizikų 
Draugijos susirinkime Co- 

jlumbijos Universitete, New 
j Yorke.

Prof. Ehrenhaft parodė, 
kaip magnetinės bangos va
ro smulkutes tam tikrų me
talų daleles ir kaip jos skal
do vandenį į sudėtines jo 
dujas, į deguonį ir vandeni
lį (oxygenu ir hydrogenų).

Magnetinės bangos taip
gi iššaukia elektros srovę, 
kuri sukasi apie magnetiz
mo bangas, sakė Ehrenhaft. 
Jis lėmė, kad ateityje būsią 
galima įtaisyti magnetinė
mis srovėmis varomas ma
šinas, panašiai, kaip dabar 
elektros srovė varo jąsias.

N. M.

Negyvėlių Nervai Gyvie
siems Amerikoje

Trejetas amerikiečių gy
dytojų su džiaugsmu rašo 
Amerikos Daktarų Susivie
nijimo Žurnale, kad jiems 
pavyko paimt negyvėlių 
nervus ir prigydyt juos 
dviem ligoniam vieton su
draskytų bei sutraukytų 
nervų. Lavonų nervai buvo 
akacijos klijais įklijuoti gy
viesiems. Tiedu ligoniai pa
skui atgriebė sąnarių judė
jimą ir palietimo jausmą. 
Dar tėmijamas trečias, ku
riam buvo įdėta lavonų ner
vų.

Negyvėlių nervų prigydy- 
mą pirmutiniai atrado So
vietų mokslininkai. Dauge
lis raudonarmiečių, įsiuvus 
jiem užmuštųjų nervus, vie
ton sužalotų bei sunaikin
tų, visiškai pasveiko ir su
grįžo į fronto kautynes.

N. M. 

donai nudažo kraujo rutu
liukus. Toje sudėtinėje me
džiagoje yra geležies, kuri 
reikalinga oksigenui (de
guoniui) imti iš plaučių.

Bet štai kaip padaugiho 
sau kraujuje hemoglobiną 
daugelis tų, kurių kraujas 
buvo atmestas dėl jo stokos. 
Jie per kelias savaites val
gė sekamus dalykus: kum
pį, oisterius, keptas pupas, 
šutintus inkstus, saldžiąsias 
bulves, razinkas,. figas, da
tules, keptas ar virtas kepe
nis, špinakus, čielų kviečių 
bei rugių miltų duoną, to- 
meites ir šiaip įvairius vai
sius bei daržoves.

Verdamų bulvių, žirnių, 
pupų ir kitų valgių skys
čius jie neišpylė laukan, bet 
sykiu sunaudojo arba atski
rai išgėrė. — Tų skysčius 
išmetimas reiškia eikvojimą 
įvairių vitaminų ir svarbių 
sveikatai mineralų.

\ Vortinkliai ir Pabūklų 
Taikikliai

Neseniai Amerikos moks
lininkai atrado, kad voras 
vadinamas “juodąja našle” 
(black widow) yra labai 
nuodingas.

Paskui komercinė spauda 
bubnijo, jog 'taip, girdi, sto- 
kuoja vortinklių, vartojamų 
taikikliams šaudomųjų gin
klų, kad žmonės turi rinkti 
ir nuodingos “juodosios na
šlės” vortinklius.

Bet tai netiesa, sako prof. 
W. J. Gertsch, narys Ame
rikiečių Gamtos Istorijos 
Muzėjaus: Karui nereikia 
tiek daug vortinklių, kanuo- 
lėms ir kitiems pabūklams 
nutaikyti. Be to, įvalias yra 
nekenksmingų vorų, kurių 
“verpalų” pilnai užtenka.

Vortinklio gija yra labai 
plona ir stipri, bet jinai ge
riausia tinka tiktai ramiam 
tėmijimui per teleskopus ir 
palyginti nejudamus tai
kiklius.

Tačiau, jeigu kanuolės 
taikikliu būtų sudėtos vor
tinklio gijos, tai nuo šaudy
mo trenksmų jos tuojau su
trūktų. Šaudomiesiems pa
būklams, todėl, yra vartoja
ma labai plonytės vieliukės, 
pagamintos iš platinos, kuri 
yra kelis kartus brangesnis 
už auksą metalas. Platinos 
vielukė nepalyginamai stip
resnė už vortinklio giją, 
kaip nurodo prof. Gertsch.

Bestatant vidutinį laivą, 
tenka 63,000 karpų per te
lefoną kalbėtis dėl to dar
bo, kaip skaičiuoja viena 
stambi telefonų kompanija.

Po kelių savaičių tokios 
mitybos, taip pasitaisė tų 
žmonių kraujas, kad Rau
donasis Kryžius jau mielu 
noru priėmė jį perleisti su
žeidžiamiems Amerikos ko- 
vūnams. N. M.

Didžiausias ir Ma
žiausias Medis

Didžiausi pasaulyje me
džiai yra Sequoia, o pats 
didžiausias iš tų medžių, 
pavardytas Generolo Sher- 
mano Medžiu, stovi Sequoia 
Nacionaliame Parke, Cali- 
fornijoj.

Jis turi daugiau kaip 270 
pėdų aukščio ir sveria virš 
4 milionų svarų, arba 2,- 
000 tonų. Jeigu jis būtų nu
kirstas, tai jo medžiagai 
vežti reikėtų 280 tavorinių 
vagonų.

Yra aukštesnių medžių 
už Generolo Shermano Me
dį. Bet niekur pasaulyje nė
ra kito medžio, kuris tiek 
svertų, kaip šis.

Mažiausias pasaulyje me
dis yra vadinamas “nykštu
kas gluosnis.”

Jis auga ant Sun kalno, 
Montanos valstijoje, tokia
me šaltame ruožte, kur jo
kie kiti medžiai negali aug
ti.

Pilnai užaugęs “nykštu
kas gluosnis” tėra tiktai 
dviejų iki trijų colių aukš
čio, ir visą tokį medį gali
ma įsikišt į švarko atlapą 
ir nešiot vietoj gėlės.

Karys, Kurio Neįveikė Nei 
Kulkos Nei Šarkiai

Beskandinan japonams 
Amerikos lėktųvlaivį Wasp, 
viena jų bomba 1000 svarų 
smdįė tiesiog į laivą, ir 
bombos trenksmas numetė 
oru jauną laivyno karinin
ką Johną J. Mitchellį 60 
pėdų tolyn. Jis buvo sužeis
tas trisdešimčia eksploduo
jančių kulkų ir ( šovinių 
sproginių.

Kada laivas jau skendo, 
tai jūreivis pririšo pusgyvį 
Mithellį prie plauto ir nu
leido į vandenyną, laukti 
išgelbėjimo. Vandenyje jo 
plautas apsivertė ir Mitche
llį užpuolė Šarkiai - rykliai, 
tie jūros tigrai. Jis kiek į- 
manydamas gynėsi kojomis, 
spirdamas Šarkiams snukin. 
Tapo apkramtytas, bet išli
ko gyvas.

Paskui atplaukę Ameri
kos jūrininkai išgriebė jį, 
bet atrodė, kad Mitchell vis 
tiek turės mirti. Jis buvo 
patalpintas ligoninėn, bet

New York Times seka
mai rašė pernai lapkričio 12 
d. apie mokslo pažanga So
vietų Sąjungoje:

“Kad Sovietų Rusija at
meta vokiečius atgal, tame 
atspindi ne vien karinis jos 
pasiruošimas. Galingosios 
armijos užnugarėje stovi
lygiai galingos pramonės, o 
tų pramonių užnugarėje 
veikia kokia 1,600 mokslo į-
staigų. Mokslas laimi karą 
Rusijai, kaip ir Didžiajai 
Britanijai ir Jungtinėms 
Valstijoms.

“Šis (mokslinis) Sovietų 
Rusijos išsivystymas jau 
gerai dabar žinomas, bet 
neseniai įvykęs Amerikie
čių - Sovietų Draugingumo 
Kongresas vėl kreipia į tai 
dėmesį.

“Turime neužmiršti, jog 
kai vokiečiai veržėsi Rusi
jon, tai ne tik jos fabrikai, 
bet ir laboratorijos turėjo 
būti perkraustyta toliau, į 
saugias vietas.

“Nežiūrint susidariusių 
sunkenybių, sovietinis mok
slas maršavo pirmyn. So
vietų psichologai, geologai, 
arheologai, antropologai, 
fizikai, biologai ir chemikai 
varė ir tebevaro savo dar
bą pirmyn pagal plačią, toli 
įžiūrinčią programą, kuri 
buvo dar pirm karo išdirb
ta ir vykdoma. Tame jų 
darbe yra aukštas sutarti- 
numo laipsnis. Jų darbas y- 
ra atliekamas labai sutarti
nai, ir visiškai nėra tokio 
dalyko, kad vienas darbuo
tojas riestų nosį prieš kitą.

“600 Stalino dovanų yra 
visai bepusiškai paskirsto-

Profesoriai ir Karas 
Amerikoje nelabai buvo 

gerbiami profesoriai. Vidu
tinis amerikietis turėjo sa
votišką “supratimą” apie 
profesorius, kad jie esą ne
praktiški, svajotojai, tik 
teoretikai, negabūs tikrovi
škam gyvenimui, ypač biz
niui.

Bet labai tikroviški, o ne 
svajoniški karo reikalai pa
kėlė profesorių garbę ir 
vertę. Net baigusieji Ame
rikos Karo Akademiją 
West Pointe ir Laivyno A- 
kademiją Annapolyje, kapi
tonai ir pulkininkai eina 
pas universitetų ir kolegijų 
profesorius gaut naujausių 
mokslo žinių, bei patyrimų 
apie radijo bangas, įvairius 
spindulius, fizikos ir chemi
jos paslaptis, aukštąjį skai
čiuotės mokslą (matemati
ką) ir įvairius gamtamoks
lius.

Kandidatai į oficierius 
perpildo kolegijų sales, to- 
bulindamiesi net tokiuose, 
rodos, nesunkiuose dalykuo
se, kaip anglų kalba - rašy
ba, istorija ir 1.1.

Amerikos vyriausybė at
randa, jog geram karinin
kui reikia žinoti ne tik tie
sioginius savo profesijos 
dalykus, bet turėti ir gana 
daug bendrosios apšvietos. 
________________ J. C. K. 
per keletą savaičių taip su
gijo, kad vėl veržėsi kovon 
prieš japonus.

— Tai beveik iš mirusių
jų atsikėlimas!” sakė tie, 
kurie matė, kaip Mitchellis 
.buvo sužalotas. J.C.K.

ma, kaip mechanikams, pa- 
rodantiems būdus gamybai 
pagreitinti, taip ir teori
niams fizikams, besigilinan
tiems į atomo slaptybes.

“Rusija dabar sparčiu 
darbingumu išvysto savo 
gamtos turtus, kurie buvo 
apleisti cariniais laikais.”

BLOGAS MAISTAS, PA
STOGĖ IR DŽIOVOS 

PLITIMAS
Pirm 100 metų Anglijoje 

huo džiovos mirdavo po 
400 žmonių tarp 25 ir 45 
metų amžiaus iš kiekvieno 
šimto tūkstančių gyvento
jų. 1935 metais gi mirė jau 
tik apie 100 iš tokio pat gy
ventojų skaitmens.

1931 - 1933 m. Anglijoje 
sirgo džiova abelnai 8 pro
centai ir pusė iki 9 proc. ir 
pusės bedarbių, gyvenančių 
iš pašalpos. Bet Sunderlan- 
de ir kituose vargingiau
siuose apskričiuose šia liga 
sirgo 23 iki 29 žmonių iš 
kiekvieno šimto. Čia dau
guma bedarbių gyveno tir
ščiau, kaip po du kiekviena
me kambaryje.

Palyginti geroviškuose 
Northampton© ir Bourne
mouth miestuose tuo pačiu 
laiku tesirgo džiova tiktai 
pusantro iki dviejų procen
tų žmonių.

Žymusis Anglijos moksli
ninkas, J. B. S. Haldane sa
ko, jog pati didžioji tos li
gos priežastis yra blogas 
maistas bei alkis, ir dar ne
są tikrai įrodyta, kiek nuo 
džiovos kenčia ir miršta 
žmonių dėl perankštų gy
venimui patalpų. Daugiau
siai jinai pjauna vargingai 
gyvenančias jaunas mergi
nas.

Tarp prastai apmokamų 
darbininkų Anglijoj ir A- 
merikoj yra daug daugiau 
džiovininkų, negu tarp gau
nančių geras algas. N. M.

Sovietu Fronto ir Partizanų
Fotografuotojai

Kiekvienas Raudonosios 
Armijos pulkas turi savo 
f o to g r a f i s t u s, kurie 
traukia mūšių paveikslus. 
Taigi sovietiniai fotografi- 
stai rizikuoja savo gyvybe, 
kaip ir kovūnai. Dažnai ir 
partizanų būriai turi savo 
fotografistus, paveiksluo
jančius jų veiksmus prieš 
nacius. Čia irgi tenka išsta- 
tyt pavojun savo gyvybę 
dėlei judamojo paveikslo. '

Bet tai yra vienintelis 
būdas gauti tikruosius karo 
vaizdus šioje didžiausioje 
pasaulyje kovoje ir perleis
ti tuos vaizdus visai ateities 
istorijai.

- - -I JI.. *

Dviveidžiai Lenkijos Patronai
Amerikos atžagareiviai 

“izoliacionistai liepė mum 
tylėti, kada vokiečiai įsi
veržė į Lenkiją ir Čechoslo- 
vakiją; tuomet jie sakė, jog 
tai ne mūsų dalykas. Tie 
patys asmenys dabar šau
kia tėmyti nelabuosius ru
sus,” advokataudami Len
kijos ponams, — kaip ame
rikietis radijo komentato
rius Quincy Howe pareiškė 
per WABC stotį.

i 1 * ..a.į.



Tautos Suvažiavimas arba Pasikalbėjimas 
Jokūbo su Radio Announceriu v

[PAAIŠKINIMAS: Šitas pasikalbėjimas buvo 
atliktas (suloštas) Radio Kliubo Koncerte, mieste 
Detroit, Michigan. Pavyko gerai, publika turėjo 
skanaus juoko, o iš sykio, tūli net buvo išsigandę, 
manydami, kad lietuviški fašistai puola ant stei- 
čiaus, norėdami silmušt žinių pranešėją, bet pa
matę ir supratę, kame dalykas — pradėjo skaniai 
juoktis. Taigi kitų miestų organizacijų veikėjai, 
norėdami politiniai “pagerbti” social-nacius ir fa
šistus, ir jei manote, kad šis pasikalbėjimas bus 
tinkamas,—galite juomi pasinaudot. Tik darant 
pasikalbėjimą, suprantama, vietų ir ypatų vardus 
reikia pakeist, kati geriau tiktų tai, kolonijai, ku
rioje eina pasikalbėjimas.—M. Bedievis.!

ANNOUNCERIS—(Daro tūlus pritaikytus 
pranešimus publikai. Baigiant pranešimus, iš 
galo svetainės atbėga Jokūbas su lietsargiu 
apsidengęs, ir garsiai šaukdamas.)

JOKŪBAS—(šaukia) Stop, stop! Sakiau, 
kad nieko nekalbėk! (Bebėgdamas parpuola 
ant grindų; atsikelia; bando tiesiai užlipt ant 
steičiaus, negali, nes aukštai, ir laiptų nėra; 
pagaliaus tūla mergina iš publikos pastato kė
dę ir jis užlipa ant steičiaus.)

ANNOUNCERIS—(Sustoja .kalbėjęs ir tik 
žiūri kas čia darosi? Publika, vieni juokiasi, 
o kiti rimtai išsigandę žiūri, kad muštynės 
neprasidėtų?

JOKŪBAS—(Jau užsilipęs ant steičiaus) 
Aha, tai dabar pasikalbėsime. Eik čia arčiau!

ANNOUNCERIS—(Stovėdamas kitoj pu
sėj steičiaus) Pasikalbėt galime, bet aš bijau, 
kad tu gal pradėsi muštis?

JOKŪBAS—Ne, ne dabar. Aš matau, kad 
tu jau pasiduosi, tai muštis nebereikia. Bet 
jeigu tu būtum dar daugiau .kalbėjęs apie ma
no gerus frentus ir apie mūsų Lietuvos Par
davimo Sąjungą, tai būčiau atidaręs ugnį iš 
visų armotų. (Suglaudžia lietsargį.)

ANNOUNCERIS—Na, tai gerai, Jokūbe, 
kad žadi nesimušt, aš pasitikiu tavim. (Eina 
artyn Jokūbo.) Bet visgi man nesuprantama, 
kam tu atsinešei šitą lietsargį, ir kodėl tu bėg
damas per svetainę buvai užsidengęs tuo liet
sargiu?

JOKŪBAS—Aš žinau, kad tu nieko neži
nai! Pirmiausia, tai čia yra ne lietsargis, bet 
ambrela. Ir šitas ambrelius yra mano apsau
ga nuo priešų.

ANNOUNCERIS—Nuo priešų!? Ar tai tu 
manai, kad čia yra daug priešų?

JOKŪBAS—Yes, ir tu dabar esi mano prie
šas, nes aš dirbu dėl Lietuvos Pardavimo, o 
tu eini prieš. Ir dabar, kai tu pradėjai pasa
kot apie mano frentus ir norėjai išduot visus 
mūsų sekretus, tai aš padaviau komandą ir 

----puoliau tave atakuot. Ir todėl užsidengiau ši
tuo ambreliu, kad manęs nesubombarduotu- 
mėt.

ANNOUNCERIS—Bet gi tasai tavo am
brelius nieko nereiškia. Jeigu kas tave norėtų 
mušt, tai tavo ambrelius nesulaikys.

JOKŪBAS—Nesulaikys! Hm... Ar tu ne
skaitei gazietose, kad kai rusai ėjo per Dniep
ro upę, tai visi buvo užsidengę ambreliais, kad 
vokiečiai negalėtų bombarduot, šaudyt, su
pranti ?
‘ ANNOUNCERIS—Kad tu, Jokūbe, vis 
keistai dalykus persistatai. Kai Raudonoji 
Armija ėjo per Dniepro upę mušdama nacius, 
jie turėjo šautuvus, kulkosvaidžius, kanuoles, 
tankus, ir kitokius ginklus, o ne tokius ambre
lius, kaip tu turi. O tie “ambreliai,” kaip laik
raščiuose rašė, tai buvo lėktuvai-aeroplanai, 
kurie uždengė visą apylinkę, daužydami visas 
vokiečių pozicijas, kad apsaugot Sovietų ka
riuomenę nuo vokiečių bombų bei kanuolių šū
vių. O tu manai, kad jie turėjo tokius ambre
lius kaip tavo. (Juokiasi.) Cha, cha, cha.. .

JOKŪBAS—Ai-don-ker! Gazietos rašė, kad 
riT^ai buvo po ambreliais, ir dacol. Ir tas iš
radimas man patihka. Aš net vienoj mūsų 
tautos konferencijoj buvau užsidengęs am
breliu.

ANNOUNCERIS—Konferencijoj!? O ko
kia gi buvo toji konferencija, ir kurgi jūs ją 
laikėt? Ar ant tuščios farmos, kad reikėjo 
ambreliu nuo lietaus?

JOKŪBAS—Tai buvo daugiau negu .konfe
rencija, tai buvo mūsų visos tautos suvažiavi
mas Pienosilvenijoj.

ANNOUNCERIS— Pienosilvenijoj!? T a i 
naujas negirdėtas vardas. Tai turbūt kokio 
ūkininko daržas, ar miškas?

JOKŪBAS—E, kad tu nieko nesupranti! 
Pienosilvenija tai yra šteitas, kur daug ang
lių yra. Ir ar tu manai, kad mano f rentai de- 
raktoriai, propesoriai, ambrazatoriai, konsku- 
lai, mūsų tautos ponai, ponios, ir ponai cici
jalnaciai važiuos pas kokį nors farmerį!? Na
ting dū! Mes suvažiavome puikiausiu hotelin! 

ANNOUNCERIS—Ir viename viešbutyje, 
arba kaip tu sakai, hotelyj sutilpo visa tau-

JOKŪBAS—Neerzink manęs, nes aš įpykęs 
galiu tave taip pafiksint, kad tu nebežinosi 
nei kur tavo namai! Ką gi tu manai, kas aš 
esu! ? Aš visą Detroitą atstovavau!

ANNOUNCERIS—Palauk, Jokūbe, nepyk. 
Bet gi teisybė yra, kad jokia organizacija ta
vęs nerinko.

JOKŪBAS—Nerinko! (sau) Jau nebeišlai
kysiu! (Paima lietsargį, ir užsidengia ant 
galvos. Į Announcerį.) Sakai niekas manęs 
nerinko! (Lėtai eina artyn Announcerio kaip 
ir norėdamas muštis.)

ANNOUNCERIS—Dar sykį prašau, Jokū
be, nepyk, o geriau pasakyk, ką gi tu atsto
vavai.

JOKŪBAS—(Nuleisdamas lietsargį žemyn) 
Tai taip ir kalbėk. Aš atstovavau Lietuvos 
Pardavimo Sąjungą, Gyvų Nabašninkų Susai- 
dę,. ir visus Rudus ir Juodmarškinius Smeto- 
nuotus kavalierius.

ANNOUNCERIS—Ištikrųjų tu atstovavai 
nepaprastus sutvėrimus. Bet keisčiausia yra 
tas, kaip tave galėjo išrinkt nabašninkų su- 
saidė, tai yra—numirėliai?

JOKŪBAS—O kodėl ne? Jie yra numirę, 
bet dar vaikšto ir gali kalbėt, ir labai priešin
gi bolševikams.

ANNOUNCERIS—Tai vistiek nepaprastas 
dalykas. Bet tiek to su tais nabašninkais ... 
Aš manau, kad tau buvo labai sunku nuva
žiuot ton konferencijon, nes dabar gesolino 
nėra, o ir traukiniuose sunku gaut vietą.

JOKŪBAS—Nuvažiuot nebuvo sunku. Įlin
dau bakskarin ir nupiškino mane Pienosilve- 
nijon. Bet susirast Lietuvių Tarybą buvo la
bai sunku ir pikta.

ANNOUNCERIS—Tokie dideli ponai ir 
“bakskariuose” važinėjai! (Juokiasi.) Reikėjo 
Pulmanuose važiuot. (Juokiasi.)

JOKŪBAS — (įsižeidęs) Nevermai apie 
bakskarius ir pulmanus, 'bile mes esame po
nai, ir dacol!

ANNOUNCERIS—Na tai pasakyk, kodėl 
gi 'buvo taip sunku susirast Tarybą, ir net 
pikta, sakai?

JOKŪBAS—Ogi važiuodamas galas žino 
kur ir kaip aš pamečiau adresą. Nuvažiavęs, 
išlindau iš bakskario ir nežinau kur eit.

ANNOUNCERIS—Tai kas tada buvo?
JOKŪBAS—Nagi užėjau silkių kroman, ir 

maniau gausiu visas reformacijas. Nes biznie
rius, kuris pardavinėja silkes ir visokias žu
vis, tai jau, šiūr, žino, kur randasi Lietuvių 
Taryba.

ANNOUNCERIS—Tai vadinasi, biznierius

JOKŪBAS—Ale kur tau, jis tik išjuokė 
mane ir mūsų Tarybą.

ANNOUNCERIS—Kaip tai išjuokė?
JOKŪBAS—O gi taip. Aš jo paklausiau, 

sakau, gal ponas žinai, kur yra Lietuvių Ta
ryba. O jis vartydamas žuvis ir man rodyda
mas sako: “i ta ryba, i ta ryba,” ir jau pra
dėjo vyniot į popierį. Aš jam sakau: “durniau 
tu, aš noriu Lietuvių Tarybos, o ne žuvies,” ir 
nusispjovęs išėjau iš to k romo.

ANNOUNCERIS—(juokiasi) Tai matyt 
krautuvninkas mokėjo lenkų kalbą, ir kai pa
sakei Taryba, tai jis pamanė, kad tu nori žu
vies arba silkių. (Juokiasi) ...Tai kaip pas
kiau susiradai?

International Ladies Garment Workers unija turi su
organizavus Women’s Service Brigade. Tos naujos or
ganizacijos pirmininke yra Mabel Durham. Ponia Roo- 
seveltienė sveikina panelę Durham už jos puikų pasi
darbavimą del organizavimo moterų karo pastangoms.

Stamford, Conn. I Redakcijos Atsakymai
Wm. Cherney-černiauskui,

Rochester,
Draugė Josephine Burbienė Lumbio 

staigiai susirgo sausio 17 die
ną ir likosi išvežta į St. Joseph! 
ligoninę, kur jai bus padaryta ! trauksim

Susirgo d. J. Burbiene

operacija sausio 24 d. Ji yra 
narė LDS ir LLD kuopų, taip
gi nuolatinė Laisvės skaityto
ja. Drg. Burbienė yra žmona 
Domininko Burbos, darbštaus 
veikėjo, 
Amelia 
merginų, 
bienei greitai pasveikti.

A. B.

ir motina
Burbaičių,

Linkime drg. Bur-

Mary ir 
darbščių

BE 100% ;
WITH YOUR

BUY ONOS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

/ dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Hartford, Conn.
Lietuviai Darbuojasi Raudo

najam Kryžiui

Hartfordo Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus Skyrius turėjo 
susirinkimą parapijos mokyk
los kambariuose. Iš finansų 
raštininkės raporto paaiškėjo, 
kad skyrius dabar turi taupi- 
nimo bankoj $446.42 ir ant 
čekių sistemos dar bankoj 
$200. Išsiųsta 90 čekių, kiek
vienas po $2 lietuvių vaiki
nams ir merginoms, kurie yra 
karinėje tarnyboje. Nuo dau
gelio jau gauta atsakymai, dė- 
kavonės už dovanėlę. Visi jie 
džiaugiasi, kad civiliai žmo-j 
nes juos nepamiršta, tuos, ku-|

aukų bazarui, geriausiai būtų, 
kad tokios aukos, kurios bus 
galima paleisti dovanoms. Bus 
gera orkestrą šokiams. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Susirinkimas nutarė nupirk
ti po dovaną dėl Mrs. Balčiū
nienės ir Mrs. Giedraitienės už 
gerą pasidarbavimą siuvimo 
skyriuje. Katalikės ir progre- 
syvės moterys labai gerai dar
buojasi Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Būtų malonu matyti, 
kad ir merginų įsitrauktų į tą 
garbingą darbą. Prašome visus 
ir visas atsilankyti į bazarą.

W. Brazauskas.

biografiją gavome. 
Dėkui.

J. D. Athol, Mass. -— “Už- 
Naują Dainą’’ dai

nuoja mūsų chorai; dėti ją į 
laikraštį šiuo sykiu nėra pras
mes. Taipgi ne dabar laikas 
spausdinti laikraštyje ir “Re
voliucijos Himną.” šiuo sykiu 
visam laisvę mylinčiam pasau
liui svarbiausias dalykas yra 
karas laimėti, fašizmas sunai
kinti.

I CHARLES’ I 

| UP-TO-DATE f 

I BARBER SHOP I 
I K. DEGUTIS, Savininkas | 

I Prieinamos Kainos g
i* 306 Union Avenuė

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. | 
£ Brooklyn > §
S GERAI PATYRĘ BARBERIAI ft

S
F. W. SHALINS

(Shalinskas) ft
FUNERAL HOME I 

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

į Suteikiam garbingas laidotuves

j 8150
f Koplyčias suteikiam nemoka- 
? mai visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 

rie į ginkluotas jėgas pašauk-i skelbiasi dienraštyje Laisvėje, 
ti sunaikinti mūsų visų bendrą j  
priešą.

Mes rengiame bazarą, ku
ris įvyks šeštadienį, sausio 29 

! dieną parapijos salėj, 339 Ca
pital Avė. Kunigas Kripas ap
siėmė gauti maistui “punktų,” 
alaus 
nienė 
ninkė. Bazare bus išleista trys 
didelės turkės (kalakutai) do
vanoms. Tai kas tam reikalui 
nusipirksite tikietų, tai būsite ■ 
tarpo tų, kurie laimės tas do-! g 
vanas.

Prašome, kad suteiktų ir

ir duonos. Mrs. Zalio- 
bus gaspadinių pirmi-

I Le VANDA i
FUNERAL PARLORS į

Incorporated I

J. LEVANDAUSKAS ž
Graborius-Undertaker i

&

| 337 UNION AVENUE
£ BROOKLYN, N. Y.

Tcl. STagg 2-0788
& NIGHT — HAvenieyer 8-1158.

Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

w vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 

SS ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

S LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

i

J. GARŠVA j
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius j
Išbalsamuoja ir laidoja ant i 

visokių kapinių. j
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- J 
rietas veselijom, krikštynom < 

ir kitkam. 1
231 BEDFORD AVENUE |

BROOKLYN į
Telephone: EVergreen 8-9770 3

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

4

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

i GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

«

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

ru-

ne-

bus
ne-
po

| CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS §

JOKŪBAS—Kai aš išėjau ant gatves, pa
mačiau žmogų su juodais marškiniais. Kaip 
tik jo paklausiau, tai jis mane ir nuvedė hote- 
lin pas mano frentus ponus.

ANNOUNCERIS—O kokie gi ponai ten 
buvo?

JOKŪBAS—Ogi mano f rentas Jienų derak- 
torius ir jo išbučiuoti smetonuoti kavalieriai, 
tautos vado atstovai, ir kiti cicijalnaciai.

ANNOUNCERIS—O ką gi jūs nutarėt ta
me suvažiavime?

JOKŪBAS—Nutarėm, kad Lietuva 
mūsų, ir vėl mes šaudysim mužikus, kurie 
norės mūs klausyt. Taipgi nutarėm, kad 
karo visus Rusus suareštuosime.

ANNOUNCERIS—O dėl ko gi jūs tuos 
'sus areštuosite?

JOKŪBAS—Ar tu nežinai dėl ko? Ar
skaitei mūsų gazietose to švento naciško pra
keikimo prieš rusus!?

ANNOUNCERIS—Ne, neskaičiau. Tai kas 
gi ten buvo parašyta, ir kodėl tu tą prakeiki
mą vadini šventu?

JOKŪBAS—šventas yra todėl, kad po juo- 
mi pasirašė šventa asaba Kunigas Išpakalnės, 
ir mano geras frentas juodmarškinis Jurgis. 
Jie ten aiškiai pasako, kad rusai yra krimina
listai, ir^kad juos reikia nubaust.

ANNOUNCERIS—Aš nesuprantu, Jokūbe, 
kodėl jūs tuos rusus taip pravardžiuojate, 
niekinate, ir net rengiatės areštuot, kuomet 
visi nusiėmę kepures turėtumėt jiems pagar
bą atiduot už jų tokias didvyriškas kovas 
prieš nacius.

JOKŪBAS—Pagarbą atiduot!? Nating dū! 
Mes už tai juos ir prakeiktam, kam jie dabar 
taip ^baisiai muša vokiečius ir nori Lietuvą 
atimt iš Hitlerio.

ANNOUNCERIS—Tai gerai kad nori at
imt. Lietuva bus laisva.

(Pabaiga rytoji

m-

s JOKŪBAS—Ne visa! Ten prasčiokų nebu- , 
vo, ir mums jų nereikia. Kur suvažiuoja po- 
nai, ponios ir tautos vadai, tai ir suprask, 
kad ten suvažiavo tauta, ir gali nutart, 
ką jie nori.

ANNOUNCERIS—Ne, su tuo negalima su
tikt. Jūs ten suvažiavę paniekinot visus darbi
ninkus, visus lietuvius profesionalus, inteli
gentus, tai yra didelę didžiumą lietuvių Ame
rikoje, kurie remia Suvienytas Tautas ir prie
šingi naciams. Jie nedalyvavo jūsų konferen
cijoj, o jūs kalbėjote jų vardu. Juk ir. iš De
troito niekas, nedalyvavo;

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842
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LietuviŲ Kuro Kompanija į
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

® • Tru-Ember Fuel Co., Inc
M 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Žinios ir Mūsų Veikimas
Nekurios šios žinios jau 

suvėluotos, bet kaip sena 
tarlė sako: geriau vėliau, 
gu niekados. Pasivėlavimo 
vo dvi priežastys.

Pirma, tai laukiau, gal
rašys tas draugas, kuris turi 
surašęs aukojusių draugų var
dus, kurie aukojo Lietuvos 
nuo karo nukentėjusiems žmo
nėms.

O antra, tai susirgau, reikė
jo pagulėti ir ligoninėj, tai ne
buvo galima aprašyt apie mū
sų draugų veikimą iš mūsų ko
lonijos. LDS 16 kp. pasikvietė 
bridgeportiečių teatro - scenos 
mėgėjų grupę sulošti vieno ak
to labai juokingą veikaliuka 
“Mirties Laižybos.”

Sausio 16 d. bridgeportiečiai 
atvažiavo pasirodyti newhave- 
niečiams, kad jie moka per 
“Laižybas” numirt. Pats vai
dinimas išėjo gerai, visi vaidy- 
los atliko savo roles gerai. Pa
vyzdžiui, J. Lazauskas, Snau- 
daliaus, o L. Mockaitienė 
Snaudalienės. šios dvi rolės 
buvo svarbiausios. Bravo, 
d-gai bridgeportiečiai! Snau
dalius J. Lazauskas dabar gy
vena Brooklyn, N. Y. Kadan
gi jam gyvenant Bridgeporte, 
tuomet tą veikaliuka susimo- 
kino ir lošė, tai ir dabar La
zauskas turėjo atvažiuoti iš 
Brooklyno ir savo rolę atloš
ti, kartu su Bridgeporto vai- 
dylomis.

Vaidinimu publika buvo pa
tenkinta, ti|c nekurie išsireiškė, 
kad veikalas pertrumpas. Ma
tyt, lietuviai veikalus-vaidini- 
mus myli ir pageidauja kiek 
ilgesnių, bet tai jau čia ne 
rengėjų ir vaidintojų kaltė.

Publikos buvo vidutiniai at
silankę, kaip vietinių, taip sve
čių. Iš Bridgeporto atvažiavo, 
apart vaidintojų, ir šiaip daug 
draugų ir draugių. Iš viso net 
3 pilnos mašinos, na, o prie 
suvaidinimo veikalo reikia tik 
6 asmenų. Tai jau čia pasi
darbuota drg. J. J. Mockai- 
čio. Ačiū, Mockaiti, už tai.

Buvo viena pilna mašina ir 
iš Waterbury,
mūsų parengimų 
lankytojai net iš 
Conn., tai draugai 
čiai. Ačiū visiems,
niams, taip ir svečiams už at
silankymą ir parėmimą mūsų 
kuopos finansiškai, kaip susi- 
mokinsime mes newhavenie- 
čiai veikalą, tai atsilyginsime 
tuo pačiu jums, bridgeportie- 
čiams.

Po vaidinimui buvo šokiai, 
prie geros muzikos, šiam su- 
vaidinimui “Mirties Laižybos” 
darbavosi pasikviest lošėjus ir 
viską paruošti darbšti komisi
ja: S. Mason, spaudos, salės 
paėmimu ir garsinimais, A. 
Miliauskienė, valgių ir gėrimų i važiavimo pradėtus

o
ir

var- 
kaip

Mačiau, buvo 
nuolatiniai 
Higganum, 
J. Kalvai- 
kaip vieti-

(21)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALĘ and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvoje. O aukojusieji nema
tė savo vardų spaudoje, 'nors 
buvo ir užrašinėjami vardai. 
Todėl aš sakau, kad būtinas 
reikalas paduot aukojusių var
dus spaudai, o ne laikyti var
dai kišeniuje. Todėl, kad da
bar skaito mūsų spaudą lietu
viai, gyvenanti Tarybų Sąjun
goj ir jie patyš matys, kas 
jiems ištiesia pagalbos ranką, 
gyvendami Amerikoje, o svar
biausia, tai tuomet galės iš
skaityti mūsų aukojusių, var
dus, kada Lietuva taps išlais
vinta iš nacių vergovės.

Ateityje reikės daugiau pa
aukoti broliams, nukentėju
siems nuo karo, o daugiausia 
nacių apiplėštiems lietuviams. 
Mes žinome, kad Pittsburgho 
konferencijoj Smetonos-Hitle- 
rio lekajai neaukojo dėl nu
kentėjusių brolių lietuvių Lie- 
voje, nors visur dabar jie kal
ba apie rinkimą aukų, drabu
žių, batukų ir visų kitų reik
menų dėl nukentėjusių nuo ka- 

1ro lietuvių, bet tai tik lietuviš
kų kryžiokų apgaulingas sky- 
mas! Ne tam buvo Pittsburghe 
sušaukta ta konferencija. Ta 
konferencija buvo sušaukta tik 
dėl svieto akių. Vot ir mes 
gelbėsime nuskriaustus lietu
vius Lietuvoje, o tikrenybėje, 
tai tik kaulinti7 iš Amerikos 
lietuvių pinigus ir sau į kiše- 
nius krautis, o nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams nei cen
to, nes ten jau nėra ir nebus 
sugrąžintas Smetona ir sme- 
tonizmas. O jau dabar turi bū
ti visiems aišku, kad tautinin
kai nesiųs pagalbos lietuviams 
į Lietuvą po apsvilimui jųjų, 
“tautos vado.”

Mūsų mieste Smetonos 
sekėjai baisiai nusiminę, 
siog liūdi “tautos vado.” 
dėt, kad ne visi jie tiki, 
Smetona iš apsvilimo 
Yra tokių Smetonos karžygių, 
kurie pasakoja spėliojimus, 
kad “tautos vadas,” matyda
mas, kad po fašizmo kojomis 
žemelė dega, tai ir tautininkų 
vadas pasiėmė “tautiško” ir 
taip užtroško.

Bet tai tik Smetonos lekajų 
ir siratukų laikinas nusimini
mas. Jie išgirs ir daugiau to
kių atsitikimų. Smetonos pa
sekėjų. vyriausio vado Hitlerio 
dienos jau suskaitytos, pradė- 
kit liūdėti jau dabar, tai atliū- 
dėsit kartu už abudu — Sme
toną ir smetonizmą, už Hitle
rį ir hitlerizmą.

Tėvynės No. 2, už sausio 14 
d., sako: “Sausio 9 d. lietuvius 
ir visą pasaulį pasiekė liūdna 
žinia — tą dieną įvykusiame 
gaisre užtroško buvęs pirmu
tinis ii’ esantis ištrėmime Lie
tuvos prezident. A. Smetona.” 
Koks A. Smetona buvo Lietu
vos prezidentas? Jo niekas ne
rinko! Antra, argi visi lietuviai 
pasitiko A. Smetonos mirtį 
liūdnai? Nieko panašaus! Są
moningi lietuviai džiaugėsi, 
kad vieno budelio ant šios aša
rų pakalnės jau nėra.

M. Antanuk.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
VALYTOJAI

Gera Alga. Kreipkitės į Timekeeper
THE BARBIZON

140 E. 63rd St., N.Y.C.

PASIUNTINEJIMUI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS; pilnam laikui; patyrimas nereika

lingas. Gera alga.
GOODMAN & WEINBERG, 43 W. 88th St.

(19)

(21) NEREIKIA PATYRIMO
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
Senai, pastoviai audimo dirbtuvei. 40 valan
dų, 5 dienų savaitė. Laikas ir pusė už virš
laikius. Patogus Times Square distriktas. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas. Malonios dar
bo sąlygos. KLAUSKITE MR. ZEPP, 3 lubos.

BELDING CORTICELLI 
119 W. 40TII ST., N.Y.C.

(21)

TYPISTS
Alga $25 Už 40 Valandų 

Savaitę
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS

STUMPP & WALTER CO.
132 CHURCH ST., 

(kamp. Warren St.), N.Y.C. 
_____  (20)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
' Pilną laiką ir Daliai 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI 

IND2INIERIAI 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY.

_______________________________________ (X)

PROOF PRESS BOYS
Malonios darbo sąlygos. Turi 

mokėt skaityt ir rašyt 
angliškai.

Publishers Printing Co., 
207 W. 25TH ST., (7-tos lub.) 

(21)

MERGINOS mokytis mechaniškos dentisteri- 
jos didelėje laboratorijoje. Nuolatinis 

Mokama mokinantis.
CHAS. K. PECK, 230 W. 41ST

darbas.

ST.
(20)

MERGINOS sandėlio rūmui ir atrinkimų 
darbui. 5 dienos.

KRUEGER
601 W. 50th St. (kamp. llth Avė.) 

____ ________________ <20

nuo nacių grobikų. Kaip atsi
randa iš lietuvių, tarpo išdavi
kų ir padeda naciams grobti 
valstiečius. Kaip lietuviai par
tizanai kovoja prieš nacius ir 
jiems parsidavėlius lietuvius, 
— kaimo sėniūhus, kurie nu
rodinėja nacių žandarams, 
kur ūkininkai turi paslėpę sa
vo turtą. Bet išdavikui visur 
blogai, kaimiečiai jįjį kovoja, 

ant galo ir nudobė amžinai.
Smetonpalaikiai Liūdi 

Biskis Kritikos
Kodėl mūsų, aukojusių 

dų nematyti spaudoje,
kad matyt iš kitų kolonijų? 
Mūsų organizacijų nariai, kaip 
tai, LLD. ir LDS, prisideda su 
aukomis, ant kiekvieno svar
baus pašaukimo, štai tik du 
vėliausi pavyzdžiai iš dauge
lio. Siunčiant iš mūsų miesto 
delegatus į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą LDS 16 kp. 
nariai suaukojo $15 pasveikint 
suvažiavimą. Buvo ir vardai 
aukojusių paimti, bet spaudoj, 
kol kas nematyti. Guli kieno 
tai kišenių j e. Dar pereitais me
tais, gruodžio 26 d. buvo su
ruošta pokiliukas pasitikimui 
delegatų iš Dem. Liet. Suva
žiavimo. Susirinkome išklau
syti raportus iš to prakilnaus 
lietuvių sąškridžio. Na, ir ne
apsirikome, kurie atsilankėme. 
Delegatais buvo drg. Aleksai, 
tėvas ir sūnus. Drg. John 
Aleksa amžiumi dar jaunas, 
bet senas veikimu darbinin
kiškose organizacijose. Jonas 
išdavė raportą iš suvažiavimo 
taip aiškiai, nuosekliai, neuž
slėpdamas nei perdedamas su
važiavimo tarimų. Nurodė, ko
kios buvo priimtos vertingos 
rezoliucijos, kokie ir iš kur bu
vo atsiųsti suvažiavimui svei
kinimai, kiek su pasveikini
mais buvo prisiųsta pinigų, 
kas kalbėjo, ir t.t.

Drg. Joseph Aleksa (tėvas) 
raportavo trumpai, priminda
mas tik tą, kad dar jam pir
mą kartą jo gyvenime teko da
lyvauti ir matyti tokį suvažia
vimą ir progresyvių demokra
tiškai nusistačiusių žmonių en
tuziazmą ir džiaugsmą reiš
kiantį Lietuvos žmonėms išsi
vaduoti iš priespaudos-vergi- 
jos, iš po naciško priespaudos 
jungo. Ir griežtą kovą paskel
bė Lietuvos priešams, kurie 
darbuojasi grąžinti Lietuvoj 
smetoninį fašizmą.

Pradedant užkandžiauti, d. 
B. Medelis iššaukė kelis tart 
žodį kitą apie delegatų rapor
tus. Visi, kurie tik kalbėjo, už- 
gyrė delegatų raportus ir pa
siryžo veikt suvažiavimo pa
teikta linija. Mano nuomonė 
yra tokia, kad iš visų kalbėto
jų buvo geriausias, tai John 
Latvis. Jis nedeklamavo, bet 
trumpai pasakė: draugai, mes 
girdėjome delegatų raportus 
ir juos užgyrėm. Dabar mūsų 
visų yra užduotis paremti su- 

i darbus. 
Paaukokime savo broliams ir 
seserims, nukentėjusiems nuo 
karo, kurie dabar kenčia var
gą, badą, šaltį, ligas ir visus 
nedateklius po naciška krau
geriška nacių budelių ir jiems 
parsidavėlių niekšų lietuvių 
Kubiliūno ir jam panašių išda
vikų priespauda.

Vos tik drg. Latvis tarė pas
kutinį žodį, tuojau drg. J. šu- 
kaitis ištarė, dedamas penki
nę ant stalo: “Aš pradedu su 
$5.” Tokia maža draugų gru-; 
pė suaukojo $50 dėl tokio 
svarbaus ir degančio dalyko, 
kaip ištiesimas pagalbos ran
kos savo broliams ir seserims

help Wanted—male
REIKALINGI VYRAI

-......... 7' ' ■ .... "--------------------------------
VYRAI—SANDĖLIO DARBININKAI 

Nuolat, 65c į valandų, 40 valandų savaitė; 
pakankamai .viršlaikių po 98c į valandų.. 

Būtina pramonė.
J. RABINOWITZ & SONS

2 Hanson Pl., Brooklyn, N. Y.
(21)

--------------------------------------- H

PAPRASTI DARBININKAI

WESTERN
ELECTRIC CO

TAIKOS Metu
Versmė Daiktų Bell Sistemai

KARO Metu
Arsenalas Komunikacijinių.

Įrengimų

REIKALAUJA

DEL
PAPRASTAM DARBUI

KREIPKITĖS
Employment Departments
Pirmini, iki šeštai!., 8:30 A.M. iki 5 P.M.

pa- 
tie-

kad 
mirė.

©

100 Central Ave., Kearny, N. J.
ARBA

1561 BOULEVARD 
JERSEY CITY, N*. J.

Iš Būtim,i Darbų Reikia 
Turėti Paliuosavimo 

Statcnpentą.

BERNIUKAI!
BERNIUKAI!
BERNIUKAI!

(24)
----- Bl

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
M W. 28RD ST., N. T.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos

(28)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(23)

PAGELBININKAI
Dažymų dirbtuvėje, geros sąlygos, druko pa
tikrinimas. Proga išsimokyti amato. Iš būtinų 

darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
(22)

FABRIKO DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠLAIKIAI 
18-60 Metų

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KEINER- WILLIAMS 
STAMPING CO. 

87-46 123rd St.
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9^5100.
(22)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIU TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS 
319.50 I SAVAITE. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(21)

MOTERYS—VALYTOJOS
Reikalingos pirmos klasės viešbučiui. Nuola

tinis darbas. Gera alga. , 
Kreipkitės Housekeeper

ESSEX HOUSE 
165 W. 58th Street

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

_____________________________________ (19)

MERGINOS BENDRAM 
DARBUI 17—25 

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS 
40 Valandų Savaitė. Laikas ir pusė 

už viršlaikius.
11 ŠVENČIŲ METUOSE.

.2 SAVAITĖS V AKACIJŲ 
APMOKAMA

DĖL ALGOS PASITARSIME
Nuolatinis darbas didelėje 

sandėlio įstaigoje.
EVERGREEN 7-9580 

_____________ (28)

REIKALINGOS RANKOM 
GUZIKŲ SIUVĖJOS 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
KAY-BRO CLOTHES 

271 McKIBBEN ST. 
BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS - MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Malonios darbo sąlygos.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

(10)

srityje, kur A. Miliauskienė 
yra jau nuo seniai patyrus 
komisijose darbuotis ir, rodos, 
be drg. Miliauskienės negalė
tume nei parengimo surengti. 
Taip pat komisijoj buvo ir J. 
Didžiūnas. Publikai patarnavo 
šie draugai ir draugės: S. 
Aleksienė, A. Stakonienė, A. 
Šoliunienė, John Aleksa, J. Mi
liauskas ir A. Mileris. Parengi
mas atsibuvo Lietuvių B-vės 
name.

Mūsų Scenos Mėgėjų Grupė 
Darbuojasi

LDS 16 kp. sumanymu ėmė
si už darbo scenos mylėtojai! 
Pradėjo mokintis trijų aktų 
veikalą “Dėdės Silvestro Kie
me,” parašytą Juozo Baltušio. 
Tai dar pirmas šio karo metu 
tofc rūšies veikalas, pasiekęs 
mus lietuvius amerikiečius.

Veikale vaizduojama, kaip 
naciai laiko pavergę lietuvius 
valstiečius ir darbininkus. Kaip 
masiniai eina plėšikavimai iš 
valstiečių grūdus, pieną, kar
ves ir,kitus ūkio produktus. 
Kaip gaudo jaunus vyrus ir 
nori pasiųsti į Vokietiją kator
giniams darbams. O antras 
veikalo lūpas parodo, kaip Lie
tuvos valstiečiai, vyrai, mote
rys priešinasi vokiečiams gro
bikams slėpdami. savo turtą

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

NEW HAVEN, CONN.
New Haven’o Teatrininkų Grupė 

pradėjo mokintis naują, ką tik pa
rašytą veikalą "DĖDES SILVES
TRO KIEME.” Veikale vaizduoja 
kaip Lietuvoje naciai ir jiems par
sidavėliai lietuviai terorizuoja ir 
plėšia Lietuvos ūkininkus-valstie- 
čius. Kaip valstiečiai ir partizanai 
priešinasi nacių terorui ir plėšikavi
mui. Todėl New Haven’o Teatro 
Mėgėjų Grupė pasirodys scenoj ne
tik savo mieste, bet žada patarnau
ti ir Connecticut kolonijų artjmes- 
niems miestų lietuvių organizaci
joms. Prašome jsitėmyti, draugai, 
organizacijų veikėjai Conn, valsti
joj. — M. Antanuk, Kom. Narys.

(18-i£9)

Baigianti kursus ar apleidžianti mo
kyklą šiuom tarpiŪ’Ateikite DABAR 

ir gaukite JŪSŲ darbą. PRADĖKI- 
kai užbaigiate mokyklos termą.

Patyrimas Nereikalingas. 
Saugios Darbo Sąlygos.

GERA ALGA
Proga Pakilimui.

FLINTKOTE CO.
PATERSON AVE. PRIE OAK 
EAST RUTHERFORD, N 
Vienas blokas žemyn, PUBLIC 
SERVICE BUS No. 16 sustoja prie 

mūsų dirbtuvės.
Niekas iš dirbančių būtinose pra

monėse nebus samdomas.
(22)

TE

ST.

BATAI
RANKŲ DARBININKAI 

ANT .
VYRIŠKŲ AUKŠTOS KLASES BATŲ 

RANKINIAI DIKSNIOTOJAI 
RANKINIAI SIUVĖJAI 

RANKINIAI APSKLEMBĖJAI 
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BUTINA PRAMONĖ 
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

(21)

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

a 
buy; 
VNITBO 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND 
STAMPS

________________ (24)

RANKOM POLIŠIUOTOJAI 
IR TEKINTOJAI

Dirbti Prie Mažų Rcpliukių
DENTAL & OPTICAL PLIER CO.

Inc.
104 SOUTH 4th ST., 
BROOKLYN, N. Y.

MATYKITE MR. NUGENT.

Wholesale and Retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given thati License No. 
EB 2217 has been issued to the undersigned 
to sell beet, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 285 

[ Uįica Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE & WILLIAM HOFFMAN 
235 Utica Ave., Brooklyn, jN. Y.

NOTICE is hereby given that' License .No. 
GB 10251 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 307 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD F.
1275 Prospect Ave.,

Control Law

be consumed off the

HOLZNAGEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.; 
GB 10208 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GUISEBPte POGANO
45 Rockaway Ave., Brooklyn, -N.

the

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY HAN
Ave., Brooklyn, N. Y.776 — 4th

^NOTICE is _____ _ .
GB 10236 has been issued to the undersigned 
to sell behr, at retail under Section 107 of 
•the Alcoholic Beverage Control Law pt 
$85 Clastsbn Avenue, Borough of Brooklyn. 
•County of Kingsę to be consumed. off the 
įprerhisės.

835 Classon

NOTICE is hereby given that License No. 
EB Ž190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough .of Brooklyn, 
be consumed on the

F. RUSSO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Np.

JACK BOGNER
Ave., Brooklyn, N. ¥•

the Alcohol
421 Columbia Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
421 Columbia St.,

FABRIKO DARBININKAI
Laikas ir pusė už 40 valandų.
KREIPKITĖS TUOJAU

F. E. SCHUNDLER, CO.,
45-15 VERNON BLVD., 
LONG ISLAND CITY

(21)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 Į SAVAITE. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(21)

LANKSTYMUI POPIERINIŲ
DĖŽIŲ 

BŪTINA PRAMONĖ 
LEIDĖJAI

"FLAT BED DIE-CUTTING” 
Taipgi

STRIPPERS
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Puikiausios darbo sąlygos.
304 HUDSON ST. (arti Spring St.) 

4-tos lubos, New York City.
Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

(20)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, N.Y.C.

(19)

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENpER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš būtinų 
pramonių reikalingas paliuosavimo 

Btatementas.
Atlantic Casting & Mfg. Corp.
158 PIONEER ST.. BROOKLYN. (19) 
IB----------------------------------------------------------- H

JAUNA MOTERIŠKĖ
Lengvas, bendrai raštinės darbas 

priėmimų departmente. 
’5 Dienų Sayaitė.

WESTCLOX
107 Lafayette St., N. Y. C,

VIRŠLAIKIAI VIRŠAUS 40 VA
LANDŲ UŽ LAIKĄ IR PUSĘ. 
STERLING BAG CO., INC. 

11-19 GREEN LANE 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subvė iki York St. arba 
Flushing Ave. gatvek. iki Gold St.) 

(24)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10289 has been issued to the undersigned 

■to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
776 4th Aveuae, 'Borough of įjto^lyu,

NOTICE Is .hereby giveiį that License No. 
EB 2231 has! been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
■the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Avenue J, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the promises.

JOSEPH CONSOLO 
1218 McDonald Ave. 

■105 0, •fcrocAciyu, fcr. Y.

_______________________________________(19)

MERGINOS—MOTERYS
Nuolatinis darbas, lengvas fabriko darbas, 

patyrimas nereikalingas.
40 VALANDŲ PO 50c, PRISIDEDA 8 

VALANDOS VIRŠLAIKIŲ 75c 
UŽDARBYS $26 J SAVAITĘ

HANDY ANDY SPECIALTY Co., Inc. 
39-40 22nd ST. LONG ISLAND CITY 

(arti Queens Plaza)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 

MUŠTI KIAUŠINIUS
40 Valandų — $20 Pradžiai 

Kreipkitės
ALBERT & GERBER ,
SEABOARD TERMINAL, 

12TH ST. IR JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(21)

OPERUOTOMS
RUPIŲ AUDINIŲ IR 
MEDVILNES MAIŠAI

GERA ALGA 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
STERLING BAG CO.

11-19 GREEN LANE, 
BROOKLYN, N. Y.

(6th Ave. subve iki York St. ar, 
Flushing Ave. karu iki Gold St) 

_____________________________<2&
MERGINOS PASIUNTINĖS 

VALANDOS 9—4; 6% DIENŲ SAVAITĖ 
Progos pakilimams. Reikia paliuosavimo.

MR. DUNI, 44 Broad St., N.Y.C.
(»).

(24)

MERGINOS—MOTERYS
Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar

bas ir pakavimas, pilnam ar daliai laiko.
MASTER DYEING CO.

36-46 33rd Street, L. I. City.
(22)

MERGINOS—MOTERYS
Lengvam fabriko darbui. Gera alga pradžiai. 

Daug viršlaikių.
MATYKITE MRS. WEISS
J. & R. WEISS, INC.

80 E. 10TH ST.

OPERATORĖS prie vėliavų
Priimame Mokines

AMERICAN FLAG CO.
73 Mercer St., N.Y.C.

OFISO VALYTOJOS

(22)

FABRIKO DARBAS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

60c I VALANDĄ PRADŽIAI.
5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

BERTH. LEVI & CO., INC.,
149 FRANKLIN i ST., N. Y. C.

(24)

Valandos 2 A.M. iki 8 A.M. 
ALGOS $18.80 J SAVAITĘ 

Kreipkitės bile' kada tarp 
9 ir 5 P.M.

IŠSKIRIANT SEKMADIENIUS

AVĖ
Room 12100 

90 BROAD ST., N.Y.C. 
, (21)

MERGINOS
KAIPO PAKĮJOTOJOS

Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas, Švarus Darbas.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

SCARFS BY KIMBALL, INC.
9 EAST 38TH ST., N. Y. CITY

(2d

j
(2D

MEN

(19)

CLEANERS

(21)

(20)

(19)

NO EXPERIENCE NECESSARY 
THOSE OVER 88 PREFERRED 
ASSIST IN WINNING THE WAR 
Work In An Essential Industry

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą. •'

JOHN T. STANLEY CO., INO.
642 West 30th St.

(»)

REIKALINGI ŠĖPŲ STALIORIAI 
NUOLAtHNIS DARBAS 

garbeR 
404 BROADWAY) N.Y.C.

PATTERNŲ DARYTOJAI, MEDINIAI PAT- 
TERNAI. Patyrę. Nuolatinis darbas. 
INTERNATIONAL PATTERN CORP., 

47 Bleeoker St.. N.Y.C.

SKALBYKLAI PRIE COUNTERIO 
$29 už 5 dienų savaitę 

PREMIER ESSEC LINEN SERVICE 
• 410 -E. 84th St.

JAUNOS MERGINOS
Mokytis ant Singer Siuvamos Mašinos. 

Mokama laike mokinimosi.
SWAGGER TOGS CO., 

261 West 35th St.

VYRAS 
VALYTOJAS IR APTARNAUTOJAS

Pilietis. Turi Kalbėti Angliškai. 
MATYKITE CUSTODIAN 
PUBLIC SCHOOL 223 
16TH AVE. IR 42ND ST.

BROOKLYN, N. Y-

Patyrę prie trokų ar busų. Mokame 
gerą kainą. Vakacijos. 
Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

Steinway Omnibus Corp 
19-80 STEINWAY ST., 

LONG ISLAND CITY.
(1$

REIKIA DARBININKŲ. Gera Mokestis. Nuo- 
latinis Darbas.

VERNON LUMBER CORP., 
48-45 Vernon Blvd., L.I. City.

<20)

AND

PORTERS

CHAUFFEUR-IAI 
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
DAY AND NIGHT JOBS. SALARY 

PLUS OVERWMte PAY.

BONUS FOR NIGHT WORK.

BELL TELEPHONE
LABORATORIES

INC.
57 Bethune St., N. Y. City
Mon. thru’ Thure., 9 A.M. to 8 P.'M.

Other Days (Except Sun.) 9 A.M. to 5 P.M. i
Take 7th or 8th Avcs. Syb. to 14th St.

Essential Workers Need Release
Statement '

BERNIUKAI, stiprūs, patyrimas nereikalin
gas. Gera alga FABRICATED METALUOS.

612 E. 187th St.. MO. 9-3647 
(Brook Ave. sta., Lexington Ave., 

Pelham Line, Bronx).
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NewYorko^/fe^^Zlnloi
Maspethietis Balconis 

Padėjo Gyvastį Ka
ro Pareigose

Kas Yra Tas Dešimtukų 
Maršavimas?

Konferencija Pasisakė 
Už Stiprinimą Demo

kratinio Fronto

Laisves Bankiete Svečias 
Net iš Aleutian Salų

Anti-semitizmas Gimė 
Berlyne

Sausio 20-tą iš Washingto- 
no paskelbtame sąraše kare 
žuvusiųjų, sužeistų, taipgi din
gusių be žinios, pranešama, 
jog padėjo gyvastį pareigose 
mūsų kraštui Francis A. Bal- i
conis, jūrininkas. Jo tėvai, Leo'jo priežasčių, jo istorijos. O ji 
Balconiai gyvena 5726 63rd | yra štai kokia: 
St., Maspethe.

šiomis dienomis mes vėl 
skaitome spaudoje, girdime 
per radio ir matome judžiuose 
atsišaukimus prisidėti prie 
March of Dimes (Dešimtukų 
Maršavimo), bet rečiau kur 
atrandame platesnį aiškinimą

Mirė Vargonininkas 
Jonas Jankus

am- 
8th 

Brooklyn, N. Y., mirė 21 
1944 m., Bushwick 

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj, 423 Me-, 
Ave., Brooklyne. 

d. sausio, šv. Jono 
Miręs nuo širdies

Jonas Jankus, 55 m. 
žiaus, gyvenęs 266 North 
St 
d. sausio,
ligoninėje. 
Aromiskio 
tropolitan 
Laidos 25 
kapinėse, 
atakos.

Liko žmona Eva, sūnus Jus-! 
tas, seserys Emily Ambrazie- 
nė, Ona Marčiulaitienė, trys 
broliai, Kazimieras, Bladas, 
Petras.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius S. Aromiskis.

Velionis Jankus buvo per 
ilgus metus lietuvių parapijos- 
Williamsburge vargoninku ir j 
chorvedžiu, muzikos mokyto-1 
ju, vienu iš pačių geriausiųjų į 
lietuvių liaudies muzikų, ko-Į 
kius turi Amerikos lietuvių vi-1 
suomenė. Jo ankstoka i____
yra nuostoliu lietuvių giesmei 
ir dainai Amerikoje.

Jo sūnus Justas taipgi yra 
jau gerai prasilavinęs muziko
je, turįs jai palinkimų. Jis šiuo 
tarpu randasi’aktyvėse kariš-į 
koše pareigose kur nors toli-: 
muose kraštuose.

1916 metais Jungtines Vals
tijas ištiko vaikų paralyžiaus 
I epidemija, susirgo 27,000 as- 
| menų. Vien tik New Yorko 
I mieste buvo 9,000 susirgimų. 
[ Išsigandusios šeimos pradėjo 
I bėgti iš vienos susiedijos į ki
ltas, kad apsaugoti savo vaikus 
nuo tos baisios žalotojos. 
pradėjo bėgti i kaimus, o 
kurie miesteliai prie savo 
nos buvo pastatę sargus, 
neįsileisti newyorkieciu.

Epidemijai praūžus, krašte 
likosi tūkstančiai raišų ir ki
taip kaip sužalotų vaikų ir su
augusių. Tėvai bėgiojo nuo 
daktaro pas daktarą, kurie bu
vo bejėgiai ką nors padaryti, 
kadangi mokslas dar labai ma
žai turėjo žinių apie tą ligą 
neturėjo nei priemonių. Ir tam 
nebuvo visuomeniškų pinigų, o 
atskirų šeimų pastangos šioje 
ligoje mažai galėjo arba ir vi- 

|sai negalėjo pagelbėti.
• I 1921 metais susirgo Frank

lin Delano Roosevelt, mūsų.
i dabartinis prezidentas. Vie- 

’ nuolika metų vėliau, jam jau 
esant prezidentu, pradėta nau- 

rnirtis I J° gimtadienis, sausio 30- 
ta, sukėlimui pinigų kovai 
prieš tą ligą ir gelbėjimui tos 
ligos jau ištiktų žmonių.

Pagaliau, 1938 metais, tapo

Kiti 
kai 
sie- 
kad

inkorporuota National Foun
dation for Infantile Paralysis, 
kuri rūpinasi to darbo vedimu 
po visą šalį. Per ją eina au
kos iš visų krašte įsteigtų sky
rių ir iš jo eina piniginė, moks
liška ir įrankiais pagalba sky
riams, kur iškyla reikalas. Pu
sė kožname apskrityje surink
tų pinigų eina darbui to aps
kričio ribose, kita pusė eina 
tyrinėjimams ligos priežasčių 
ir gerinti gydymą, tobulinti 
vaistus ir įrankius gelbėjimui 
ištiktu.

Kada toji epidemija vėl su
grįžo 1943 metų vasarą, kraš
tas jau buvo geriau prisiren
gęs dėka organizuotam darbui 
ir visuomenės paramai. Epide
mija prasidėjo pietinėj Kali
fornijoj, pasiekė Texas, Okla
homa, Kansas, Washington, 
Oregon, peršoko į Conn., į Chi- 
cagą ir eilę kitų vietų. Apie 
ją daktarai buvo perspėję dar 
sausio mėnesį, laike March of 
Dimes vajaus.

Tačiau šį kartą jau mokėta 
ligą greitai pažinti ir medika- 
liškai riboti jos plitimą. To 
visko pasekmėj susirgimų bu
vo per pusę mažiau, negu 
1916 m. O gelbėjimui susirgu
sių. šį kartą jau plačiai panau
dota. lavinti technikai, žinomo
ji Kenny metodą, geležiniai 
plaučiai, operacijos. Visa tai 
buvo galima duoti ir duoti 
greit dėka Amerikos žmonių 
iš anksto sudėtiems dešimtu
kams ir doleriams.

Štai ka reiškia Dešimtukų 
Maršavimas Amerikai, ka reiš-7 t

kia vaikams ir ji] tėvams.

Send your contribution with this coupon

Svečias Kariškis
Juozas Jasilionis, karys iš 

. East New Yorko, pereitą sa
vaitę turėjo atostogų ir buvo 
parvykęs pas žmoną. Jis tar
nauja Floridoje. Grįžus j tar
nybą, Jasilionis buvo paaukš
tintas į korporalo laipsnį.

: The National Foundation for
i Infantile Paralysis, Inc.
• 120 Broadway, New York 5, N. Y.
• Here is my contribution to the fight *■ 

against Infantile Paralysis.

ANAME

ADDRESS

CITY STATE..

; Amount of my contribution: $

Nepykite ant Mūsų
Pernai apie šimtas žmonių, kurie nebuvo iš anksto nusi

pirkę bilietų, negalėjo gauti vakarienės Laisvės Bankiete. Ta
čiau ne rengėjai už tai kalti. Mes visų prašome iš anksto įsigyti 
bilietus. Jei kuriam šiemet teks grįsti be vakarienės, tai nepy
kite ant mūsų. Jei dabar nusipirksite bilietą, tai būsite pavalgę 
ir linksmus grįšite namo.

Tuojau eikite į Laisvės raštinę ir nusipirkite bilietą. O jei 
nepatogu užeit, parašykit ir mes tuojau pasiųsim jums bilietą.

(Prašom persiskaityt žemiau paduotą Bankieto skelbimą)

LAISVĖS SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

JAU TIK Už SAVAITĖS LAIKO

INDIKŲ - TURKEY
VAKARIENE

NEMOKAMAI ALUS PRIE VALGIO

So. Brooklyno Žinios
So. Brooklyno LDS 50 kp. 

metinis parengimas įvyks sek
madienį, vasario 20 d. Bus 
suvaidinta “Aš Jau Partiza
nas” ir “Vos Neapsivedė.” Su
vaidins Liaudies Teatro lošė- 
jai-mėgėjai. Visi south-brook- 
lyniečiai rengkitės jame daly
vauti.

LLD 147 kp. reikalai stovi 
neblogai. Kaip daugelyje kitų 
kuopų, taip ir pas mus nariai 
duokles už šiuos metus prade
da pasimokėti. Jau, rodos, 10 
narių pasimokėjo duokles. Mū
sų kp. pirmininkė drg. Kuli- 
kienė sakė, kad padarys abla- 
vą ant visų 
kad 
bus 
tus. 
gos
tame LLD vajuje mūsų kp. pa
sirodė gana gražiai, gavo 13 
naujų narių. Būtų gerai, kad ir 
sekančiame vajuje mes galė
tume taip pasirodyti. O tai bus 
galima, jeigu visi gerai dar
buosimės.

narių ir mano, 
greitu laiku visi nariai 

pasimokėję už šiuos me- 
Dar bus dedama pastan- 
gauti naujų narių. Praei-

Įvyks Sausio-January 30
Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto. 
Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

Koresp.

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2. 25; vien tik šokiam — 55c. 

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

REIKALAVIMAI
Reikalinga Vyro ar Merginos dirb

ti kriaučiškos dirbtuvės raštinėje- 
ofise, kaipo bookkeeper. Alga nuo 
$25 iki $35. Prašome tuojau kreip
tis: Steponas Karvelis, 45 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefonuo- 
kite EV. 7-2494. (18-20)

Vieną mėnesį veltui — po 3 ir 5 
kambarius. (Ridgewood sekcijoj.) 
Kampinis, apartmentas, karštas van
duo, gesiniai radiatoriai kiekviena
me kambaryje. Combination sink
stove, $25 renda. Džianitoriams pu
sė rendos. Telef. Virginia 3-6545,

V i e š b utyje Pennsylvania, 
Now Yorke, įvykusi National 
Federation for Constitutional 
Liberties konferencija pereitą 
trečiadienį ėmėsi darbo stip
rinti demokratinį frontą ir im
ti griežčiau norinčius knaisyti 
demokratijos pamatus.

Konferencijos dalyviai, ku
riais buvo daug žymių įstaigų 
ir organizacijų atstovų, pasisa
kė už ofensyvą prieš anti-semi- 
tizmą ir kitokią rasinę diskri
minaciją.

Priimta rezoliucija reikalau
janti prašalinti iš tarnybos po- 
licistą Drew, kaltintą anti-se- 
mitizme ir bendravime su ži
nomais, dabar įkaitintais 
šistais.

Pasisakyta reikalauti 
Švietimo Tarybos visuomenei 
informacijų, iki kokio laipsnio 
vaikams mokyklose yra aiški
nama, dėl ko eina šis karas, 
taipgi ar vaikai žino apie anti
semitizmo ir rasinės neapykan
tos buvimą fašistine.

Vienas dalyvis, John P. Mc
Ardle, buvo rezoliucijoms 
priešingas, sakydamas, kad 
žmonės neturi daryti spaudi
mo ant vyriausybininkų ir vy
riausybės departmentų, nes tai 
esą “ne amerikoniška,” esą 
“anarchiška.” Tačiau kiti de
legatai, tarpe tų Mr. Albert 
E. Kahn, vienas autorių gar
sios knygos “Sabotage,” nuro
dinėjo, kad leidimu pro pirš
tus svarbių iškilusių problemų, 
tingėjimu ar nepaisymu pabu
dinti prisnūdusius ar nenorin
čius matyti tų problemų valdi
ninkus mes tikrai leistume 
krašte įsigalėti anarchijai.

Michael Quill, transporti
ninkų vadas ir miesto tarybos 
narys pareiškė, jog vaduojan
tis Mr. McArdle teorija užsi
merkti prieš namų frontą mes 
galėtume namie pralaimėti de
mokratiją, nors karo fronte ir 
sumušime fašizmą.

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
Laisvėje maspethietė Mrs. 
Clark (Karlonaitė) su savo te
ta Mrs. Hilliard. Jos atvyko 
pasipirkti Ketvirtosios Karo 
Paskolos bonų.

—Kas girdėti Maspethe, — 
paklausėme.

—Visi rengiasi į Laisvės 
bankietą, — pareiškė Mrs. 
Clark. -— Viename tik mano 
tėvo mobilizuojamame būryje 
jau turime 16-ką svečių,. Tai 
dar ne viskas, mūsų būrys 
dar vis auga. Mūsų būryje tu
rėsime svečią net iš Aleutian 
salų, mano giminaitį, kuris jau 
pranešė, jog parvyksta dešim
čiai dienų atostogų, šis bus 
pirmas jo dalyvavimas lietu
viškame parengime, kadangi 
jisai yra kilęs iš 
kur tokių dalykų, 
pramogos, nėra.

Tokiu tolimu,
girdėti , iš mobilizatorių savo 
grupių, ,bus daugelis, kadangi 
Laisvės | bankietuose visuomet 
yra proga gerai pasivaišinti, 
susieiti pažįstamus iš toli ir 
arti ir įsigyti naujų, vertingų 
pažinčių. Gi šokius mylintis 
jaunimas čia ypatingai smagiai 
praleidžia vakarą.

Vakarienė bus puiki — ka
lakutienos ir kitų gerų valgių. 
Jos pagaminimui jau gauta 
net 14 gerų, gaspadinių. Ir 
alučio bus prie valgio už tą 
pačią mokestį, $2.25. Vaka
rienę duosime lygiai 6:30, šo
kiai 7 vai.

Vakarienės tikietai turi bū
ti įsigyti iš anksto. Nepykite, 
jeigu paskutinėmis dienomis 
negalėsite tikietų gauti.

Kas įdomauja, gali ateiti 
anksčiau, kadangi nuo 10 ryto 
iki pat vakarui didžiojoj 
Grand Paradise salėje tęsis 
dienraščio Laisvės šėrininkų 
suvažiavimo sesijos, į kurias 
visuomet kviečiami ir svečiai, 
dienraščio skaitytojai ir rėmė
jai.

Bankietas įvyks jau tik už 
savaitės, sausio 30-tą, 
Paradise salėse, 
St., Brooklyne.

ir
Tyrinėjimų komisionierius 

William B. Herlands pateikė 
special} raportą dėl anti-semi- 
tiškų pasireiškimų New Yorko 
mieste, kuriame raporte pa
reiškė, jog visų tų atakų “kil
mė yra iš Berlyno,” nors kai 
kurie iš įtrauktųjų į tą hitle
rišką tinklą gal 
to.

Savo raportą
Grand mia nuodugniu 

318 Grand i trijų dešimtų su 
itiškų incidentų.

to ir n esu pra

fa-

Gloria Knight iš Ozone 
Park, 20 m., Stage Door Can
teen liuosnorė darbininkė, iš
rinkta spaudos fotografų, ba
liaus karaliene.

Laisvės Bankieto Gaspadi- 
nėm - Komisijai

Visi , susirinkite Laisvės 
raštinėj sausio 24-tos vaka
ro 8 vai.

bai lietuviu

svečių, kaip

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 26 d., 7:30 v. v.,'Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Upion Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo. Taipgi bus kalbėtojų iš Joint 
Boardo, kurie aiškins apie steigia
ma Apdraudą ligoje ii' pašalpoje ir 
apie užvilktas duokles ir vakacijas, 
taipgi ir algų pakėlimą. Tą viską 
išgirsit patys. — Ch. Nečiunskas, 
Sekr. (19-21)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

LITU AMIGA SQUARE RESTAURANTĮ
| Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
282 Union Avė.

BROOKLYN

l Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne \
| Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir -j
| legalėse šventėse i
| Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J 
» - Tel. EVergrecn 4-9612 J

Herlands re- 
išstudijavimu 

virš anti-semi-

Eleanor Powell muzikališkoj komedijoj “I Dood 
It,” Loew’s State Teatre, prie Times Square.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\ Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

f PARAMOUNT CABARET |
U 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

Start Your
Graduate
Off Right

Duokite JAM Onyx Initial

Nuo $19.00 
su Daimontu

arba Daimontinį žiedą 
nuo $15.00

« r"•UlOVA'

Žiedą

nuo $20.00 
Duokite JAI 

moderninį 
Riešinį laikrodėlį

Nuo $20.00 aukščiau.
Maži rankpinigiai palaikys jum bile daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Fel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS.




