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žmonėms, vaistams ir pabėgė
liams sušelpti, $24,250.00.” 
(Keleivis, lapkr. 15 d.).

Betgi Fondas yra gavęs iš
AMERIKIEČIAI BEVEIK VISAI APSUPO METZO TVIRTUMA

National War Fund, berods, 
apie $135,000.00. Ką kun. 
Končius daro su tais kitais 
tūkstančiais?

★ ★ ★
Kitame laikraštyje tas pats 

kun. Končius sako:
“Švedijoj lietuviams pabėgė

liam jau pasiųsta ne $2,000.00, 
bet $12,000.00.” (Amerika, 
lapkr. 17 d.).

Tai ot, kaip ir su tais dvide
šimt keturiais tūkstančiais. Pu
sė iš tos sumos nuėjo švedijon 
hitleriniams kvislingams ir kri
minalistams.

★ ★ ★
O kaip su tais “Lietuvos 

žmonėmis?” Ar tai tik nebus 
dėl pagražinimo? Juk dar taip 
neseniai tas pats Končius sa
kė, kad išlaisvintos Lietuvos 
šelpimui National War Fund 
neduoda jokių pinigų, nes ji
sai nepasitiki Tarybine vy
riausybe. National War Fund 
duotų, girdi, tam reikalui pi
nigų tik tokiam atsitikime, jei
gu Lietuvos vyriausybė leistų 
pačiam kun. Končiui ar jo 
agentams pašalpos išdalinimą 
prižiūrėti.

★ ★ ★
Jau reikia visiems susitaiky

ti su ta mintimi, kad hitleri
nei Vokietijai galas dar ne 
taip arti, kaip buvo tikėtasi. 
Vokiečiai tebekariauja “dantis 
už dantį.” Reikia juos išmušti 
iš kiekvienos pėdos žemės.

Viskas rodo, kad dar prisi
eis ir per žiemą sunkiai ka-' 
riauti. Ne bent jau netikėtai I 
Vokietijos karinė mašina su-! 
byrėtų. Bet ant to vilties ne-; 
reikia daug dėti. ,

★ ★ ★
Man labai patinka Portland, 

Oregon, lietuvių kolonija. Prie 
jos, žinoma, priskaitau ir Ore
gon City lietuvius.

Pas juos organizaciniai rei
kalai gražiai sutvarkyti. Nariai 
gražiai laiku pasimoka duok
les į Lietuvių Literatūros Drau
giją. Laisvė ir Vilnis turi daug 
skaitytojų.

Nežinau, ar kuri kita kolo
nija gali susilyginti su Port
land-Oregon City lietuviais 
d u o s n umu darbininkiškiems 
reikalams. Lietuvos žmonių 
šelpimui jie aukoja labai daž
nai ir po daug.

Šiomis dienomis, mačiau, net 
penki draugai paaukojo po 
šimtą dolerių Lietuvos žmonių 
sušelpimui.

Skaitau pranešimą, kad mū
sų armijai tuojaus reikia net 
300 protingų ir pralavintų šu
nų. Jie turi būti pristatyti j 
Fort Robinson, Nebraską.

Organizacija “Dogs for De
fense, Inc.”, savo pranešime, 
sako: “Daugelio mūsų sūnų 
gyvybė priklausys nuo drąsos, 
budrumo ir protingumo šunų.”

Jeigu kas turite tokius pro
tingus šunes, tuojau inlistuoki- 
te Dėdės Šamo armijai. Adre
sas toks: .Dogs for Defense, 
Inc., 22 East 16th St., New 
York, N. Y.

Dėdė Samas vėl prašo di
džiulės paskolos. Karo reika
lams reikia keturiolikos bilio
nų dolerių. Nėra nė kalbos, 
kad Amerikos žmonės susko- 
lins tą sumą greitu laiku ir su 
dideliu kaupu.

Yra niekšų, kurie skleidžia 
piktus gandus. Tai bus Hitle
rio agentų darbas.

Tie gandai sako, kad Raudo
nasis Kryžius savanorių krau
ją už pinigus parduodąs su-

SOVIETAI UŽĖMĖ PUSE 
GELŽKELIO IŠ MISKOLCO 

J VENGRIJOS SOSTINE

Jungt. Valstijų Laivynas 
Per Mūšį ties Filipinais 

Pakirto Japonų Jėgą Jūroj
London. — Sovietų ka

riuomenė per įveržtas kau
tynes atėmė iš vengrų ir 
vokiečių labai svarbų gele
žinkelių mazgą Fuezesabo- 
ny, 60 mylių į šiaurių ry
tus nuo Vengrijos sosta-
miesčio Budapešto, ir užval
dė pusę geležinkelio, einan
čio į Budapeštą iš Miskolco 
didmiesčio, šiauriniai-ryti-
nėje Vengrijoje.

Raudonoji Armija 65-kių 
mylių frontu nubloškė vo
kiečius ir vengrus iki ketu
rių mylių atgal per dieną 
ir sugrūdo tūkstančius prie
šų į Matra ir Buek kalnus, 
į šiaurių rytus nuo sosta- 
miesčio Budapešto; o patį

Prezidentas Remia 
Verstiną Tarnybą 
Jaunuoliam po Karo

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pareiškė norą, 
kad kongresas išleistų įsta
tymą, pagal kurį jaunuo
liai tarp 18 ir 23 metų būtų 
imami į verstiną valdinę 
tarnybą vieniems metams. 
Ta tarnyba galėtų būti pa
našiuose kaip kad CCC dar
buose, o dalis laiko gal bū
tų skirta ir kariniam lavi
nimui.

Prūsijoj Sovietai Padarė Dik
čiai Žalos Vokiečiam

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, kad Sovie
tų lakūnai užklupo daug 
vokiečių pėstininkų ir kari
nių trokų bei tankų vienoje 
stambioje gyvenamoje vie
toje Rytų Prūsuose. Kuo
met raudonieji lakūnai 
bombardavo ir apšaudė 
priešus, tuo pačiu laikrt so
vietiniai minosvaidžiai žėrė 
gerai nutaikytą ugnį. Daug 
hitlerininkų tapo užmušta, 
o kurie išliko, tai į visas 
puses išbėgiojo. Raudono
sios Armijos artilerija ir 
minosvaidžiai taipgi padarė 
dikčiai nuostolių vokiečiam, 
kurie buvo suspitę viename 
miške.

Prancūzai pietiniam fron
te jau tik už 4 mylių nuo 
Belforto spragos naciam į 
Vokietiją.

Blauįame Suomijos Ministeriu Kabinete Yra ir Komunistas
Stockholm. — Dr. Juho 

K. Paasikivi tapo premjeru 
perorganizuoto Suomijos 
ministeriu kabineto. Nauja
jame ministeriu sąstate yra 
ir komunist,as Yrjoe Leino, 
laikraštininkas 47 metų am-

žeistiems kariams. Prezidentas 
Rooseveltas sako: “Tai bjau
rus melas.”

Budapeštą raudonarmiečiai 
apgula iš pietų ir pietry- v • cių.

Sovietų kariai, tarp kit
ko, užėmė geležinkelių sto
tis Tiszaluc, Maklar, Karac- 
sond, Halaszaranyosi ir 
Jaszfenyszaru ir eilę mies
tų bei miestelių, į šiaurių, 
rytus nuo Budapešto.

Mūšiuose dėl Fuezesabo- 
ny Raudonoji Armija sunai
kino daugiau kaip 1,000 hit
lerininkų; suėmė virš 500 
vengrų ir vokiečių kareivių 
ir oficierių ir pagrobė 11 
kanuolių, ‘ 14 minosvaidžių, 
amunicijos sandėlį ir kie
kius kitų karinių reikmenų.

AUSTRIJOS PARTIZA
NAI ATAKUOJA HIT

LERININKUS
Zurich, Šveic. — Prane

šama iš Austrijos pasienių, 
kad visoje pietinėje to kraš
to dalyje, ypač kalnuose, 
austrai patrijot. partizani
škai puola nacius. Arčiau 
Jugoslavijos rubežiaus jie 
veikia išvien su jugoslavų 
partzanais.

Partizanų kova ypač išsi
vystė Tyrolyj, Styrijoj ir 
Korinthijoj, pietinėse ir va
karinėse Austrijos provin
cijose. Patrijotai, puldami 
hitlerininkus ir ardydami 
priešų naudojamus geležin
kelius, jau kelios dienos kai 
sustabdė traukinių judėji
mą Klagenfurto ir Villacho 
srityje, arti to kampo, kur 
Austrijos siena sueina su 
Jugoslavijos ir Italijos ru- 
bežiais.

Vokiečių Tanky, Lėktuvų ir 
Laivy Naikinimas

Maskva.— Sovietų kariai 
lapkr. 16 d. sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 16 vokie
čių tankų ir nušovė 44 jų 
lėktuvus.

Sovietiniai laivai nuskan
dino pietinėje dalyje Balti
jos Jūros dar vieną karinį 
vokiečių laivą, kuris lydėda
vo prekinius bei transporti
nius nacių laivus.

Sovietai Vengrijoj užėmė 
vietas už 3 mylių nuo Mis- 
kolco.

žiaus; jisai veiks kaipo 
darbo vice-ministeris.

Leino buvo įkalintas nuo 
karo pradžios iki Suomija 
pasidavė Sovietų Sąjungai, 
nes jis buvo politinis sekre
torius uždraustos Suomių 
Komunistų Partijos. Dabar 
jis bus dar pirmas komuni
stas Suomijos ministeris.

Suomijos užsienio reikalų

Washington. — Ameri
kos laivyno departmentas 
pareiškė, ^og pastarajame 
jūrų mūšyje ties Filipinais 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai ir lėktuvai sudavė tokį 
smūgį Japonijos laivynui, 
kad rimtai pakirto ir apšlu- 
bino japonų jėgas jūrose. 
Ta amerikiečių pergalė, to
dėl, galės turėti lemiamąją 
svarbą visiškam Japonijos 
sumušimui, sako Amerikos 
laivyno departmentas. Jis, 
šalia kitko, atžymi sekamus 
japonų nuostolius tame tri
jų dienų mūšyje:

Nuskandinta — 2 Japo
nijos karo didlaiviai, 4 lėk- 
tuvlaiviai (orlaivių išvežio- 
tojai), 4 dideli šarvuotlai
viai, 2 mažesni šarvuotlai
viai ir eilė japonų naikin
tuvų, kurių visų negalima 
buvo suskaityt.

Taip pavojingai sužalota, 
kad galbūt nuskendo — 1 
Japonijos karo didlaivis, 3 
stambūs šarvuotlaiviai, 2 
mažesni šarvuotlaiviai ir 7 
naikintuvai.

Nors. Pasitraukė 3 Kairieji 
Belgijos Ministerial^ bet 

Bendradarbiaus su Valdžia
Washington. — Valdinis 

Amerikos radijas paskelbė 
žinią, jog trys pasitrauku
sieji iš Belgijos valdžios mi
nisterial — komunistai A. 
Mareaux ir Raymond Dis- 
py ir patrijotų kovūnų at
stovas Fernand de Many— 
pasižadėjo bendradarbiaut 
su valdžia. Jie išleido ben
drą pareiškimą, kad jie ne
sutiko su valdžios įsakymu 
nuginkluot ir išsklaidyt 
tuos patrijotus, nes svar
biausias dalykas dabar, tai 
vengt susikirtimų tarp tų 
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Suomijos Premjeras Paasikivi Pasižadėjo 
Kaimyniškai Bendradarbiaut su Sovietais

ministeriu tapo Kari Eck- 
nell, apsigynimo ministeriu
— generolas K. R. Walden, 
teisdarystės — dr. Urho 
Kekkonen, vidaus — Kaar- 
lo H. Hillilae, žemdirbystės
— Emil V. Luukka, ir t.t.

Sužalota — 6 japonų ka
ro didlaiviai, 4 didieji šar
vuotlaiviai, vienas mažesnis 
šarvuotlaivis ir 10 naikintu
vų.

Priskaitant kitus nuosto
lius, kuriuos tuo tarpu japo
nam padarė generolo Mac- 
Arthuro lėktuvai, pakilda
mi nuo žemės, tame mūšyje 
tapo tikrai nuskandinta 
ir sužalota viso daugiau 
kaip 60 Japonijos karinių 
laivų.

Tame pergalingame mū
šyje amerikiečiai nustojo 
trijų lengvųj ų lėk- 
tuvlaivių, trijų nedidelių ka
rinių laivų — naikintuvų ir 
tam tikro skaičiaus valčių 
bei mažų karinių laivukų.

Kai kurie kariniai Ame
rikos laivai buvo sužeisti, 
bet dalis jų pataisyta ir su
grįžo tarnybon; o likusieji 
bus pataisyti.

Tame pačiame mūšyje a- 
merikiečiai sunaikino ir 
daugiau kaip 900 Japonijos 
lėktuvų.

Belgijos liaudies kovūnų ir 
atvykusios talkininkų ka
riuomenės. Todėl, sako tie 
buvusieji ministerial, ir jie 
patys ragins patrijotus nu
siginkluoti, kaip kad įsakė 
premjero Pierloto valdžia ir 
talkininkų komanda.

Savo pareiškime trys ex- 
ministeriai nurodo, kad tik
rumoje dar reikėjo palaikyt 
ginkluotų patrijotų jungi
nius prieš belgiškus hitleri
ninkus, kurie slaptai tebe
veikia Belgijoje.

Suomijos Premjeras Pasi
žada Bendradarbiaut su

Sovietų Sąjunga
Valdinis Wshingtono ra

dijas užrekordavo ir paskel
bė naujojo Suomijos prem
jero dr. Paasikivi pareiški-

3-JI AMERIKOS ARMIJA 
ĮSIVERŽĖ Į SAAR SRI

TĮ VOKIETIJOJE
Metz, Franci ja,

— Amerikiečiai, anglai ir 
francūzai vakar bloškė vo
kiečius atgal ištisu vakari
niu frontu. Anglų kariuo
menė apsupo Geilenkirchen 
miestą į šiaurius nuo ame
rikiečių užimto Aachen did
miesčio, Vokietijoje. Tre
čioji Jungtinių Valstijų ar
mija, komanduojama gene
rolo Pattono, įsiveržė į Vo
kietiją 2-je vietoj, Saar 
pramonės srity j. Ta pati 
amerikiečių armija visomis 
pusėmis apsupo Metzo mie- 
stą-tvirtumą, išskyrus vie
nos mylios spragą rytinia
me šone. Jungtinių Valstijų 
kariai šturmu užėmė St. 
Julien fortą šiauriniai-ryti-

CIO UŽ ŽMONIŠKESNES 
ALGAS MIL10NAM 

DARBININKU
Washington.— D emo k ra

itas senatorius Claude Pep
per, pirmininkas senatinės 
komisijos švietimo ir darbo 
rekalais, pagamino rezoliu
ciją, kurioje kreipiasi į val
dinę Karo Darbų Tarybą, 
kad nustatytų ne mažiau 
kaip 65 valandinės algos 
darbininkams.

Tam reikalavimui parem
ti atvyko į Tarybos posėdį 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas Philip Murray; CIO 
Audėjų Unijos vire-pirmi- 
ninkas Emil Rieve ir kiti 
CIO vadai. Būtinumą bent 
65 centų valandinės algos 
pragyvenimui nurodė ir ei
liniai unijistai iš tabako, 
siuvyklų, audyklų ir kitų 
pramonių. Iš jų liudijimų 
pasirodė, jog 11 milionų A- 
merikos darbininkų dar ir 
šiandien tegauna mažiau 
kaip 65 centus valandai. 
Daugybė paprastų darbinin
kų, net su šeimomis, turi 
mėgint pragyvent su $15 
uždarbio savaitei.

6-ta Karinė Paskola
Lapkričio 19 d. atsidarė 

vajus šeštajai karinei Ame
rikos paskolai — parduoti 
karo bonų už 14 bilionų do
lerių. Pirkite bonus net iš 
paskutiniųjų!

Greitas bonų išpirkimas 
pagreitintų pergalę.

mą, kur jis pasižadu j o kai
myniškai bendradarbiauti 
su Sovietų Sąjunga ir labai 
sąžiningai vykdyt visas pa
liaubų sąlygas.

Kas liečia komunistus, tai 
Paasikivi sakė:

“Komunistų Partija, kaip 
ir kitos partijos, veiks pagal 
galiojančius į st a t y mus;

lapkr. 19. ,niame Metzo šone ir beveik
iššlavė nacius iš Queuleu 
forto, tuoj į pietų rytus nuo 
Metzo. Kiti amerikiečių ka
riuomenės junginiai apsupo 
vokiečius St. Privat forte, 
paėmė Frescaty priemiestį 
ir įsiveržė į patį Metzą iš 
vakarų pusės. O iš šiaurių 
šono amerikiečiai sutriuški
no vokiečių pasipriešinimus 
ir užėmė Metzo dalį, vadi
namą St. Symphorien sala. 
Tuo tarpu dar kiti Ameri
kos kariai apsupo Jeanne 
d’Arc ir Flappeville fortus.

Tirana Atvaduota
Albanų partizanai atvada

vo nuo vokiečių Tiraną, Al
banijos sostamiestį.

Nutarta Palaikyt Po
litinį CIO Darbo 
Unijų Komitetą

Chicago. — CIO (Indus
trinių Unijų) Vykdomasis 
Komitetas vienbalsiai nuta
rė ir toliau palaikyt Politi
nio Veikimo Komitetą, ku
ris darbavosi prez. Roose- 
veltui išrinkti ketvirtajam 
terminui ir pasiųsti į Wa- 
shjngtoną tinkamus senato
rius ir kongresmanus. Tas 
tarimas bus patiektas nacio- 
naliam CIO unijų suvažia
vimui užgirti šį pirmadienį. 
CIO pirmininkas Ph. Mur
ray pareiškė, jog Politinio 
Veikimo Komitetas yra ne- 
partijinis ir darbuosis už 
“išrinkimą tokių valdinin
kų, kurie yra teisingi ir 
draugiški paprastiem žmo
nėm.”

- 1 1............. - 11

Moterų Riaušės Vokietijoj 
United Press praneša, kad 

Mannheimo srityj ir kitur 
vakarinėje Vokietijoje mo
terys kėlė dideles demons
tracijas, kuriose reikalavo 
baigt karą. Buvo atsiųsta 
specialiai žandarų būriai 
malšint moterų riaušėms.

Matyt, ir Halles srityje, į 
pietvakarus nuo Berlyno 
eina sąjūdžiai prieš nacius 
ir karą, nes jau kelinta die
na nepraleidžiama iš ten jo
kių žinių.

Jankiai pirmi visoj istori
joj įsiveržė frontine ataka 
į Metzą.

Suomija palaikys demokra
tinę savo konstituciją, kuri 
rymo ant mūsų krašto ne
priklausomybės ir jo savi
valdybės teisės.”

“Suomija taipgi palaikys 
nuoširdžius ekonominius ir 
kultūrinius ryšius su Švedi
ja ir kitomis nordiškomis 
šalimis”, kaip pareiškė 
premjeras Paasikivi.
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Drąsa Be Apgalvojimo
Tėvynės redaktorius iškilmingai pa

reiškia: “Tarybų Lietuvos niekad nebu
vo, nėra ir nebus...” (Tėv. lapkr. 17 d.).

Tai pernelyg drąsus pasakymas, bet 
kas iš tos drąsos, jei ji naudojama be 
apgalvojimo.

Ar reikia būti didžiai mokytu, kad šį 
p. Bajoro teigimą paskaityti kvailu? Ži
noma, ne!

Lietuvos Liaudies seimas Lietuvą ta
rybine respublika paskelbė 1940 m. lie
pos 21 d. Ir nuo to laiko iki 1941 m. bir
želio pabaigos (iki hitlerinių razbaihin- 
kų užpuolimo ant Lietuvos ir visos Tary
bų Sąjungos) Lietuvoje nebuvo jokios 
kitos vyriausybės, kaip tarybinė vy
riausybė, vadovaujama Justo Paleckio ir 
Mėčio Gedvilo.

Argi save gerbiąs žmogus gali, akire- 
gyj to, sakyti, jog Lietuvoje nebuvo ta
rybinės (sovietinės) santvarkos? Ne, 
negali! Betgi p. Bajoras tatai sako ir ką 
tu jam padarysi!...

Kai Lietuva buvo vokiečių okupuota, 
tarybinė Lietuvos vyriausybė, pasitrau
kusi Tarybų Sąjungos gilumon, nenulei
do rankų: organizavo kadrus, padedan
čius pavergtajai Lietuvai greičiau išsi
laisvinti, nuolat palaikė su Lietuvos liau
dimi, su josios partizanais tamprius ry
šius, visais būdais informavo pasaulį 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje. Dau
giau, tarybinė Lietuvos vyriausybė ruo
šė kadrus grįžimui Lietuvon, kai’ tik Lie
tuva bus išlaisvinta; ruošė mokytojus, 
ruošė amatninkus, ruošė visus lietuvius 
sugriautai tėvynei atstatyti.

Kai tik Raudonoji Armija įžygiavo į 
Lietuvos sostinę, tuojau su ja įvažiavo 
P’aleckio-Gedvilo vadovaujama tarybinė 
Lietuvos vyriausybė (beje, tūli vyriau
sybės nariai buvo parašiutais nusileidę 
pas partizanus prie Vilniaus daug anks
čiau, negu Raudonoji Armija Vilnių pa
siekė) ir toji vyriausybė tuojau pradėjo 
Organizuoti civilinį aparatą miestams, 
apskričiams ir visam išlaisvintam kraš
tui valdyti.

šiandien visa išlaisvintoji Lietuva yra 
tarybinės vyriausybes žinioje. Visas gy
venimas grįžta į tas vėžes, kuriose Lie
tuva stovėjo tuojau prieš 1941 m. birže
lio 22 d. Veikia tarybinė spauda, veikia 
tarybinė milicija, veikia tarybiniai mie
stų komitetai, atsisteigia tarybiniai teis
mai, ir kt. Veikia Lietuvos Raudonosios

jau pripažinusi. Na, o kai dėl Amerikos 
— reikia truputėlį palaukti ir pamatyti.
Amerika, atsiminkime, Tarybų Sąjun

gos nepripažino per 16-ką metų, o ar 
toji šalis nebuvo Tarybų Sąjunga?! 
Amerika buvo per kelis metus nepripa- 
žinusi ir pačios Lietuvos, bet ar tuomet 
Lietuvos nebuvo?!

Kai mes kalbame apie Lietuvą ir jo
sios santvarką, valdžios formą, pirmiau
siai turėkime galvoje ne tai, ar kokia 
nors valstybė ją pripažino ar pripažins, 
bet tai, ar toji santvarka yra naudinga 
pačiai Lietuvos liaudžiai ir ar pastaroji 
gins tą santvarką? Lietuvos liaudis yra 
savo reikalų sprendėja ir kaip ji padarys, 
taip ir bus, nepaisant, ar ją kas, nors 
pripažins ar nepripažins.

Na, o mums atrodo, kad Lietuvos liau
dis, tarusi žodį už tarybinę santvarką 
1940 metais, jo laikysis arba jį pakartos, 
jei bus reikalo, ir Lietuva gyvens tarybi
nėje santvarkoje.

Šiuos faktus p. Bajoras turėtų turėti 
galvoje, — jam patartum juos net išsi
kirpti ir laikytis savo archyvėlyj, nes tai 
jam padėtų pasisaugoti nuo tų didžiuliu 
politinių kladų, kurias jis nuolat ir nuo
lat kepa, kaip kukorka blynukus.

Prezideiito Roosevelto Įspėjimas
Net ir prezidentas Rooseveltas buvo 

priverstas tarti savo žodį dėl tų šlykščių 
gandų, kuriuos priešas skleidžia, siek
damasis pakenkti mūsų karinėms pa
stangoms. Prezidentas išgirdo gandus, 
būk kraujas, kurį Amerikos žmonės au
koja Raudonajam Kryžiui sužeistiems 
kariams gelbėti, esąs jiems, sužeistie
siems, parduodamas!

Panašius gandus mes esame jau se
niai girdėję, bet prezidentą, matyt, jie 
pasiekė tik dabar. Ir jis nieko nelaukęs, 
tuojau išleido pareiškimą, jog tai yra 
pikčiausias melas ir jog tą melą sklei- 
džią asmenys “turi būti raportuojami 
FBI.”

Amerikos Raudonasis Kryžius negali 
pardavinėti kraujo sužeistiems kariams, 
nes ši organizacija nėra jokia privatinė 
korporacija, — tai įstaiga, palaikoma vi
suomenės aukomis ir tai visuomenei pa
teikia savo metines atskaitas. ARK. 
garbės prezidentu yra pats Jungt. Val
stijų prezidentas, o aktualųjį preziden
tą skiria pats J. V. prezidentas.

Taigi šis prezidento Roosevelto įspėji
mas yra vietoj. Piliečiai, norį ryškiau 
atmušti tuos nešvariuosius gandus, pri
valo daugiau aukoti savo kraujo Raudo
najam Kryžiui. Kurie jau sykį aukojo, 
turėtų eiti ir duoti antrą sykį, arba tre
čią ir net ketvirtą.

Pokylyje Jungtiniu Tautų oficieriams proga atidary
mo Russian War Relief parodos fotografijų, rastų pas 
belaisven paimtus nacius, parodančių jų pačių darbus. 
Diskusuojantieji savo pergyvenimus kariškose pareigo
se yra (iš kaires): Michael Clark iš Francijos Armijos; 
kapitonas A. J. Dunne iš Britanijos Armijos; kapitonas 
Orest P. Shevtsov iš Sovietų Raudonosios Armijos; ka
pitonas Floyd Carithers iš Jungtinių Valstijų Armijos.

Pirmadienis, Lapkr. 20, 1944
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DIRBKIME IKI VISIŠKAI LAIMĖSIME

Kas Ką Rašo ir Sako
SUGAUTI MELUOJANT, i tus žmonių rinkti iš visų 
BANDO IŠSISUKINĖTI-, kraštų ir iš karo eigos ži- 
Prieš kelias dienas Lais

vėje buvo parodyta, kad 
hitlerinis Amerikos Lietu
vių Informacijų Centras ir 
laikraščiai, kurie talpina 
Centro hitlerinę propagan* 
dą, bjauriai iškraipė pra-

Na, ar gali žmogus, turįs kiek tiek 
senso, sakyti, jog Lietuva nėra tarybi
nė? Žinoma, kad ne! Yes, bet p. Bajoras 
sako, jog “ne!” Tr ką tu jam žmogus pa
darysi? !..

Lietuva, kaip matome, buvo ir tebėra 
tarybinė respublika, nepaisant p. Bajo
ro užginei j imo, bet ar ji bus* ir ateityje 
tarybinė?

Mums rodosi, taip, ji bus tarybinė. 
Argi dabar Lietuvos liaudis, išgyvenusi 
tiek kančių vokiečių okupacijoje, pano
rės grąžinti galią dvarponiams ir viso
kiems smetonininkams fašistams, tarna
vusiems Hitleriui? Abejojame! Jie norės 
patys šalį valdytis; jie norės gyventi so- 
cijalistinėje santvarkoje, broliškoje fe
deracijoje su kitomis tarybinėmis res
publikomis.

Tiesa, dėl busimosios Lietuvos p. Ba
joras turi tam tikrų “argumentų”. Gir
di, “Juk ‘tarybų Lietuvos’ niekad nepri
pažino Rusijos talkininkė, Amerika. Ne
pripažino jos ir Anglija bei kitos Suvie
nytų Tautų valstybės.”

Ponas Bajoras turėtų suprasti, kad 
šitie “argumentai” jo paties neįtikina. 
Jis pats jiems netiki.

Kiek tai liečia Angliją, pats Bajoras 
žino, kad Anglija yra 90 nuoš. tąjį faktą

Prasideda Didieji Žygiai
Šitie žodžiai rašomi šeštadienį, todėl, 

kai jie skaitytoją pasieks, gal jau daug 
kas bus pasikeitę Vakarų Fronte. Šiuo 
metu tiek žinome: generolo Eisenhove- 
rio vadovaujamos armijos pradėjo ofen- 
syvą, kuriam gal būt bus lemta sutriuš
kinti visą vokiečių vakariniame fronte 
atsparą ir prakirsti kelią į Berlyną.

Sakome, “gal būt”, nes dabar sunku 
pasakyti, ką gen. Eisenhoweris turi gal
voje, pradėdamas šį žygį r gal yra tik 
“fronto ištiesinimas”, o gal iš tikrųjų 
“tikrasis”, ilgokai mūs lauktas ofensy- 
vas.

Apie šešios talkininkų armijos — vie
na britų, keturios amerikiečių ir viena 
francūzų, — skinasi kelią per Siegfriedo 
tvirtumų liniją link Berlyno—skinasi 
kelią orinėmis bombomis, patrankomis, 
tankais, šautuvais ir viskuo, ką kareiviai 
turi savo rankose. Mūšiai prasidėjo 450 
mylių ilgumo frontu: nuo Hollandijos 
pelkių iki Šveicarijos kalnų Vokietijos 
Visas pasienis liepsnoja.

Mums dažnai nėra lengva suprasti ka
rinių operacijų “paslaptys”. Ten, kur 
atrodo eina dideli dalykai, iš tikrųjų esti 
maži. O ten, kur jie iš paviršiaus atrodo 
ne toki jau dideli, savyje turi milžiniškų 
pasėkų.

Šis ofensyvas, mums atrodo, turi sa-. 
vyje ką tokio didelio, svarbaus. Mes lin
kime gen. Eisenhoweriui ir jo štabui, jo 
padėjėjams, taipgi visiems kariams pra- 
vest šį ofensyvą pasekmingiausiai, su 
mažiausiai sau nuostolių, bet juo dau
giausiai nuostolių priešui!

Gyvendami ramiai namieje, mes, iš 
savo pusės, atsiminkim, kad reikia stip
rinti karinės krašto pastangos. Štai, ar
tinasi sėstoji karo paskola — šeštoji ka
ro bonų pirkimo kampanija. Rūpinkimės, 
kad ji būtų pravesta šimtu nuošimčių pa
sekmingai !

nias ir raportuoti, — ta 
įstaiga, kaip Darbininkas 
pats pripažįsta, nieko ne
praneša apie “Sovietų žiau
rumus,” nes tokių žiauru
mų nėra, gi Lietuvių Infor
macijų Centras, Darbiniil-

, Naujienos, 
skupus. Jie paskelbė, kad Keleivis ir kiti • tos rūšies 
“Sovietai nužudė vyskupų juodlapiai, kasdien kepa ži- 
Matulionį.” Gi valdiška įs- nias apie “Sovietų žiauru- 
taiga Office of War Infor- mus.” i 
mation pranešė, kad “Kai- i tojams.
sedoryse vokiečiai nužudė vyskupą, o jie sako^ kad 
vyskupą Matulionį.“

Mes tatai iškėlėme aikš
tėn. Tai buvo dar vienas 
įrodymas, kaip juodašim
tiškai Centras ir jį remią 
laikraščiai kraipo žinias, 
kaip judošiškai jie tarnau
ja naciams, jų žiaurumus 
ir terorą prieš Lietuvos 
žmones, bandydami suvers
ti ant Tarybų Sąjungos ir 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bių bei armijų.

Dabar Darbininkas ban-'Gal niekada pirmiau melas 
do pateisinti save, Centrą ir apgavystė, slėpimas tie- 
ir kitus laikraščius, kurie | sos ir kraipymas faktų, tei- 
tuo darbu užsiima. Bando 
sukinėtis ir toliau klaidinti 
ir mulkinti sayo skaityto
jus. Vietoj ■ prisipažinti, 
kad jie tyčia pakeitė vokie
čius Sovietais, idant dau
giau pakenkti karo pastan
goms, geriau pasitarnauti 
Hitleriui, bet taipgi nebe
galėdamas visai to iškrai
pymo paslėpti, Darbininko 
redaktorius- sako:

“Gerbiami Skaitytojai, čia 
yra viena klaida, būtent, 
Amerikos Lietuvių Informa
cijų Centras paduoda, kad 
“The Soviets murdered Bi
shop Teofilius Matulionis,” o 
Office of War Information 
paduoda, kad “Bishop Matu
lionis was executed by the 
Germans.”

“Mums nėra reikalo aiškin
ti, kuri įstaiga padarė klaidą. 
Pažymėsime tilt tiek, kad Of
fice of War Information vi
sai nepaduoda žinių apie So
vietų žiaurumus Vilniuje, 
Šiauliuose, Zarasuose ir ki
tuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Ar OWI tų žinių 
negavo ?

“Jeigu LA1C padarė .klaidą, 
tai ji tą klaidą turėtų atitai
syti, o jeigu OWI padarė 
klaidą, tai ji turėtų tą patį 
padaryti, 
kvislingų 
gandai.”
Ir vėl ta pati juodašim

tiška hitlerinė meliodija 
plaukia iš Darbininko re
daktoriaus burnos. Vėl 
bandymas nacių terorą Vil
niuje, Šiauliuose, Zarasuo
se ir kitur suversti atit So
vietų Sąjungos, būtent, ant 
Amerikos talkininkės. Val
džios informacijų įstaiga 
(OWI), kuri turi geriau
sius ryšius su visu pasau
liu, kuri turi pastačius šim-

nešimą .iš Lietuvos apie vy- I kas,. Draugas,

Kuomet K. Marksas ir 
F. Engelsas 1847 m. išleido 
Komunistų Manifestą, nuo 
to laiko viso, pasaulio pro- 
lėtarijatas užsikrėtė Socia
lizmo ideją. Nuo! to laiko 
<mes kiekvienas sukūrėme 
debesius svajonių apie tą 
naują pasaulį ir baigdami 
svajoti, visuomet pridurda- 
vome, jog mes jau nesu
lauksime. Tik pagalvokime, 
kiek poetai eilių prirašė, o 
liaudis apdainavo ? Kiek 
mokslo vyrai parašė knygų, 
o kiek laiko mums užėmė 
jas studijuoti? Per tuos 97 
metus, laikraščių redakto
riai, tarsi iš gausybės ra
go, kasdiena mumis apipila 
įvairiais straipsniais - pa
mokinimais, kaip sutikt tą 
naują gyvenimą. Dabar mes 
jo jau sulaukėme!

Gal pasaulyje nerastume 
nėščios motinos, kuri tiek 
vargo ir skausmų būt iš
kentėjus, kiek nukentėjo 
darbininkų klasė iki gimė 
Socializmas. Nuo paskelbi
mo Komunistų Manifesto 
žuvo mūs geriausių draugų 
ne šimtai, bet milijonai į- 
vairiose kovose'. Paimkime 
1907 metus, kur * pats Rusi
jos caras pasisakė, jog tai
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ir šeria savo skaity- 
. Vokiečiai* nužudė

Sovietai jį nužudė. Vokie
čiai naikino Lietuvos mies
tus ir kaimus ir žudė žmo
nes, o jie tvirtina, kad tai 
darbas bolševikų ir Sovie
tų!

Gal visoje lietuvių isto
rijoje nėra buvę tokio bjau
raus žmonių ir spaudos iš
sigimimo, kokį dasigyveno 
klerikalų, socialistų ir tau
tininkų spaudos vadai, re
daktoriai ir jų laikraščiai.

sinimas tikrų kriminalistų 
ir kaltinimas kriminalizme 
nekaltų žmonių, nėra buvęs 
praktikuojamas taip plačiai 
ir taip akiplėšiškai, kaip 
dabar daro minėtų srovių 
vadai ir spauda.

Ir tai daroma karo sąly
gose. Mazgojamos kruvinos 
rankos tų, kurie šiandien 
pat frontuose žudo tūkstan
čius mūsų sūnų, kurie su
ruošė šį karą ir išžudė mi
lijonus nekaltų civilinių 
žmonių, o bandoma nekaltu 
krauju sutepti rankas tų, 
kurie šiame kare su mumis 
išvien bendrai kovoja prieš 
bendrąjį priešą.

Ar girdėjo kas nors dar 
didesnį suniekšėjimą? Su
rinko iš visuomenės desėt- 
kus tūkstančių dolerių, 
įsteigė ‘informacijų cent
rą,” pasamdė keletą žmo
nių, kurie nacių terorą su
šilę kasdien stengiasi' su
versti ant Amerikos ir vi
sos žmonijos draugų, kurie 
tiek jau yra paaukoję lai
mėjimui bendrosios perga
lės!

kad užkirsti kelią 
komunistų propa- 

(Darb. lapk. 14 d.)

Rochester, N. Y
i Klaidos Pataisymas

Laisvės laidoj, už spalių 26 
d., 1944, aprašyme vakarienės 
spaudos naudai, per netikslų 
neapsižiūrėjimą buvo apleista 
F. ir A. Manelių, su $3, ir G. 
Dauko, su $2, aukų vardai. 
Manelių $3 įeina į prisiųstą su
mą, o G. Dauko $2 neįeina. 
Tad prisiunčiu čekį ant $2, kas 
padarys $68.11, vietoj $66.11 
pelno. Atsiprašaus draugus už 
padarytą nesmagumą. Klaida 
įvyko per neapsižiūrėjimą ko
respondento. Č.

—ulbu I
.V. Į 4 4

jie sudegė, elektros kedėje, 
kad organizavo unijas. Bet 
jeigu jie atsikeltų, jie pa
matytų, jog po jų mirties 
milijonai įstojo į unijas ir 
tos unijos jau tapo šalies 
įstatymu!

Prisiminę žuvusius kovo
tojus, nulenkime galvas že
myn, pakartodami jų žo
džius, o atsipeikėję, pasi- 
džiaugkime, jog jų tie žo
džiai, jų kančios ir mirtis 
nenuėjo veltui, mes jau tu
rime darbininkišką šalį 
daugiau negu ant šeštadalio 
žemės paviršiaus ir kuo to
liau, pasaulis giedrėja, lais
vė ima viršų.

Tačiaus per daug džiaug
tis ir susidėjus rankas sal
džiai miegoti negalima. Tik 
prisiminkim pereitus prezi
dento rinkimus. Thomas 
Dewey gavo dvidešimt mi- 
lionų balsų, tas reiškia, jog 
milžiniška masė darbo žmo
nių saldžiai tebemiega.

Nepadarykime tos klai
dos, kokią padarė Pary
žiaus Komuna. Jie 1871 m., 
balandžio - kovo mėnesiais, 
padarė perversmą ir “lai
mėjo”. Gegužės 21 d. buvo 
viena iš tų žavėjančių die
nų, kuomet Elisėjaus laukai 

ramiausi metai, kokius jis|*r Tiuljero sodnai išsklei- 
atmena, o vienok tais me> tyrame ore visus savo 
tais mūs geriausių kovoto- Jaunų žalumynų gražumus, 
jų žuvo kovos lauke šešio- i ].YgiU kuriems _ nei_ vienoj 
lika tūkstančių! Ši ąkaitli- ! Europos sostinėj nėra. Vie- 
nė surinkta tik tų, kurie toj sudaryti stiprią miesto 
buvo susikirtę su caro žan- apsaugą, paryžiečiai Tiulje- 
darais, o apie kalėjimus ro so^ne suruošė koncertą, 
nieko nesakoma, nes kalėji- 0 S:K1U vartus paliko beveik 
muos nugalabintų paprastai jokios sargybos; versa- 
spauda neskelbdavo. Tais I iečiai įsiveržė į miestą. Ko
rnetais, Petrogrado kalėji-|muna žuvo. Paryžiuj yieš- 
me įvyko' dvi tragedijos; patavo ‘/tvarka”. Visur a- 
viena moteris skustuvu per- !’kys susitiko su degančiais 
sipjovė gerklę ir savo krau- griuvėsiais, lavonais... Seino 
juose prigėrė, o antra apsi- upės vanduo nuo kraujo 
pylė žibalu ir sudegė liep- buvo raudonas. Keliai taip 
snoje. Laikraščiai paskelbė Ipat buvo raudoni, tartum 
tragedijas, bet nedrįso pa- 'Paryžiaus žemė pavirto į 
skelbti pavardžių žuvusių- i Londono raudonąjį molį, 
jų. i Debesiai musių lekiojo ties

darais, o apie ■>

nuo kraujo

Debesiai musių lekiojo ties 
; varnų 

pulkai skrajojo nuo lavono
Visi tie kovotojai, kurie krūvomis lavonų; 

žuvo kovos lauke, žinojo, L - - v .
kad tas naujas gyvenimas ant lavono; sužeistus triuš- 
jau netoli ir labai troško jį kino vežimų ratai, 
matyt, deja, jie turėjo žu- Kaip matome, Paryžiaus 
ti. Bet žuvo drąsiai, kaip komunarai džiaugėsi kovo

.. ■ “ Kaip matome, Paryžiaus 
Bet žuvo” drąsiai! kaip komunarai džiaugėsi kovo 

didvyriai - karžygiai. Šitai 18- d., kad jie laimėjo, bet 
Kazio Giedrio žodžiai:

“Aš žengiu po šautuvu 
drąsiai ir tvirtai; būkite ir 
jūs, draugai, tvirti ir drą
sūs.”

Karolio Požėlos paskuti
niai žodžiai:

“Draugai! Dirbau, kiek 
galėjau, mirštu už mūsų 
bendrą tikslą...”

1927 m. šaltas šiurpas su
purtė ne tik Bostoną, bet ir 
visą pasaulį, kuomet elekt
ros kėdėje sudegė du vyrai: 
Sacco ir Vanzetti. Kapitali
stų bernai juos bandė įkri- 
minuoti, kaipo kokius ban- 
ditus-plėšikus, bet jų pasku
tiniai žodžiai numaskavo 
visą kapitalistų klasę ir ati
darė akis mlijonams darbo 
žmonių. Kur jūs girdėjote, 
kad plėšikas-bomas, kuomet 
jam mirtis stačiai žiūri į a- 
kis, prabiltų šiais žodžais?

“Tik du mes mirsime, bet 
mūsų idealas, jūs, mūsų 
draugai, pasiliekate gyventi 
milijonais. Mes laimėjome. 
Mes nesame sumušti.

“Tik branginkite mūsų 
kentėjimus, mūsų liūdesį, 
mūsų klaidas, mūsų nugalė
jimą, troškimus dėl ateities 
kovų už didįjį pasiliuosavi- 
mą.

“Mes apkabiname jus vi- 
su$ ir paskutinį kartą at
sisveikiname su jumis. Da
bar ir visados, visiems il
giausio gyvenimo. Tegu gy
vuoja laisvė*..” ;

Taip, draugės ir draugai?

gegužės 29 d. jie prarado 
paskutinį Venseno fortą. 
Tad ir mes nesidžiaukime, 
kad darbininkų šalis galin
ga, kad jie nesumušami. 
Tiesa, kad jie priešus išmu
šė iš savo žemių, bet nepa
mirškime, jog ir jie pavar
go, jiem reikalinga mūsų 
pagalba ir skubiai turime 
juos gelbėti.

Aš kalbu į bostoniečius. 
Duokime savo padėvėtus 
drabužius, parinkime iš kai
mynų ir nuneškime į Lietu
vai Gelbėti Komitetą, kuris 
randasi 318 W. Broadway, 
So. Bostone.

Pažįstu keletą mūs drau
gų kriaučių, kurie visuomet 
dalyvauja mūsų parengi
muose ir skaito dienraštį 

: Laisvę, bet nei vienos va
landos savo darbu neprisi
dėjo, kad sumažinti tas 
kančias, kurias kenčia mū
sų užjūrio draugai. Prisidė
kime aukomis - darbu, kad 
nepadarytume tos klaidos, 
kokią padarė Paryžiaus 
Komunarai! Jaunutis.

Redakcijos Atsakymai
A. Dovinis, New York City. 

—Tamsta klausiate, ar galima 
važiuojant į Tarybų Sąjungą 
vežtis laikrodėlį. Be abejo, jog 
galima. Bet dabar į Tarybų 
Sąjungą, kaip ir bet kurią ki
tą Europos šalį, negalima lais
vai važiuoti. Tam reikalingas 
specialūs valdžios leidimas.
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KAS YRA TIE KARINIAI 
SIGNALAI?

K A IP ŠILKDIRBIS KIRMI-
nelis gamina šilk/

Štai i orą iškilo žalia ra- Į Senovėj tai buvo paprastas 
kieta (šviesa), karinis sig- ugnies laužas arba du ar 
nalas. Kuopos komandie- trys laužai, pagal sutartį, 
rius sako: |Vėliau persai įsitaisė švy-

— Draugai, pirmyn! 'tūrius, suvilgydavo šatros 
Tuo pačiu laiku jis į orą galą į smalą, uždegdavo ir 

paleido dvi žaliąsias švie- mosuodavo.
sas. Ir tuojau savosios pa- j Vienus signalus paleidžia 
trankos pradėjo daužyti į orą iš tam tyčia įtaisyto 
priešo apkasus. Mat, dvi revolverio, kitus iššauna iš 
žalios šviesos reiškė: “Šau- kanuolės. Yra net toki prie- 
dykite į priešą iš kanuolių.” taisai, kurie iššaunami ore 

užsidega, pasikabina ant 
mažo parašiutuko ir tik po- 
valiai leidžiasi žemyn, nu- 

< šviesdami kryžiavai kilome
tro plotį bent minutei laiko, 
o dažnai daug ilgiau.

Kiek daug šviesos signa
lų sunaudojama karo laiku, 
įgalima spręsti iš to, kad 
Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu Anglija buvo pasiga
minus 100 milionų šviesinių 

i, rakietų.
■ Mes dažnai skaitom spau
doj, kad atžymėdami Rau
donosios Armijos pergalę, 
pavyzdžiui, Vilniaus atva
davimą, Maskvoje iššovė 
324 kanuolės po 24 kartus. 
Tai, žinoma, šovė ne papra
stais sviediniais, bet šviesos 
signalais — įvairių spalvų 
rakietomis, nušviečiant Ma
skvos padangę.

Kada priešas bus nugalė
tas, kada hitlerininkai ir 

__________ kiti neprieteliai bus sumuš- 
Ugnies signalai naudoja- ti, tai rakietos tarnaus tik 

mi jau tūkstančius metų, mokslo ir grožės reikalams, 
dar nuo tada, kada pašau- šiaurių tyrinėtojams ir ki
lis nežinojo parako ir kito- tokiems naudingiems tiks- 
kių sudėtingų chemikalų, Jams. D. M. š.

— Drauge vade, amunici
ja baigiasi, —• tarė koman- 
dieriui vienas kovūnas. Ko- 
mandierius paleido į orą 
tris žalias šviesas. Netrukus 
iš padrūtinimo punkto pris
tatė amuniciją.

Reiškia, nakties laiku 
šviesos signalai, arba rakie
tos yra susikalbėjimo prie
monė karo fronte. Kad prie
šas nesuprastų tos kalbos, 
tai Raudonosios Armijos 
komandieriai dažnai maino 
skirtingų spalvų rakietas 
arba jų kiekį, kas reiškia 
skirtingą veiksmą. Panašiai 
daro ir svetimu armijų va
dai. ” 'i *

Šviesos signalų yra viso-, 
kių: žalių, geltonų, baltų, 
raudonų ir kitokių. Jie pa
gaminami iš parako su prie- 
maišais tam tikrų druskų- 
chemikalų. Jie matomi net 
iki 40 mylių atstoj.

MARGUMYNAI UKMERGĖ
Ar Skęstanti Laivai Pasie- Kasinėjimai 

kia Jūrų Dugną?
Hitlerio ir jo gaujų pa- į,T1 ,, x x _

gimdytas karas jau tūks-; Ukmerge Vytautas, istru- 
tančius laivų pasiuntė į ju- 1S kalėjimo, sumuse Jo- 
rų gelmes. Vieni iš jų nu-if®los kariuomenę. Ties 
skendo negilioj vietoj, ku- 'Ukmerge lietuviai sutrupi- 
rių dalys kyšojo iš vandens,!110.1!’ v°kiecių kalavimnkų 
kiti j dideles gelmes. ] ^ybę._ 18-to amžiaus pra- 

dzioje švedai sudegino Uk-
Ar pasiekia laivas jūrų mergę, ir nuo to laiko ji 

dugną didelėj gilumoj? Ar gmė menkėti.
nesulaiko jį vandens spau
dimas ir kietumas? Ar ne-

Persikėlus i kairįjį Vistula upės šoną, Lenkijoj, Pirmoji Ukrainos Armija įnir
tusiai kovoja prieš desperatiškus nacius stengdamasi praplėsti sau pakojį tame 
krante. (Federated Pictures radiophoto).

Padavimas apie Utenos Miestelio Pradžią

vardu 
sūnus 
todėl

pranešdavo žemaičių krašto 
vyresnybei.

Kai Ragainės miesto vir
šininkas Ernke, įsodinęs 25 
ginkluotus vokiečius, liepė 
plaukti aukštyn Nemunu, 
perkrikštai beregint davė 
žodį Skirminui, Žemaičių 
valdovui, kurs ties šios die
nos Skirsnemune pataisė 
vokiečiams slastus. Vos lai-

dą.” Žinyną išpylus kuni
gaikštis Utenas po kalnu 
padirbino namus kunigams, 
kurie ant kalno kūreno nie
kad negęstamą ugnį, kurs
toma ąžuolo medžiais, c- v

Utėnui viešpataujant lie
tuviai be pertraukos mušė
si su vokiečiais. Ne kartą 
tie, sugavę kare lietuvius, 
gabeno į Prūsus ir krikšti
jo. Tie perkrikštai nors ki
taip jau tikėjo, tačiau nepa
miršo savo brolių, ir isgir-l““^ ■ 
dę vokiečius ketinant į že-«oi • žmong lbgkjte| 
maicius keliauti, tuojau!. ................. —

Gal ne visiems žinoma, 
kaip gražiausi ir brangiau
si šilkiniai drabužiai yra 
I gaminami iš tokių siūlų, ku
inuos verpia tūkstančių 
! tūkstančiai mažų kirminė- 
'lių, vadinamų šilkadirbiais. 
Šilkadirbis vikšrelis auga 

i labai greitai. Jis tik šilkme
džio lapais minta, o tas me- 

idis tik šiltuose kraštuose 
' auga.

Astuonias ar dešimts die- 
įnų vikšrelis ėda ryja lapus 
kaip koks besotis, o paskui 
48 valandoms užmiega. Pa
budęs vėl ryja kokį laiką 
lapus, ir vėl užmiega. Ke
turis kartus jis nubunda ir 
užmiega, o paskui jis lėlyte 
pavirsta.

Atbudęs vikšrelis kiek
vieną kartą nusivelka se
nuosius drabužius ir užsi
augina naujus. Jis labai o- 
pus ir be galo lepus. Jis 
mažiausio trukšmo neišken
čia ir nemėgsta tankiai bū
ti lankomas. Apie jį viskas 
turi būti švaru. Vikšrelis 
nekenčia nei tabako, nei ac
to, nei vyno, nei kvepalų, 
ir žmonės, kurie jį prižiūri, 
negali tų daiktų vartoti.

v------ , — : Vikšrelis ėda lapus ir lei-
Ibėgo į paupį jauna mergi-Įdžia tokią limpamą tyrelę, 
j na, kuri rankas laužydama'kaip klijus. Tuos klijus vik- 

1 "i ir šaukė lenkiškai: šrelis plonu siūleliu ištem-

į sustingsta ir virsta plonutė- 
jlyčiais siūleliais. To siūlelio 
galą prikabina prie žabarė- 
lio ar smilgelės, o paskui 
pats susivysto, susivynioja, 
pasidirba sau namelį.

Pirma padirba, išpina 
viršutinę sienelę, o paskui 
vidų gražiai išvynioja. Vik
šrelis labai greitas darbi
ninkas; per kokias tris die
nas jo kamuolėlio nameliai 
jau padirbti.

Pabaigęs namelius, vikš
relis gulas juose pasilsėti ir 
ilgam užmiega. Per 20 die
nų vikšrelis gražia pleste- 
kėle virsta ir išskrenda iš ‘ 
namelių.

Tie šilkeliai taip ploni ir 
lengvi, kad bent 600 ar 1,000 
tokių vikšro namelių reikia 
išvynioti, kad išeitų vienas 
svaras šilko.

Žmonės renka tuos name
lius, meta juos į karštą 
vandenį ir nužudo ten mie
gančius vikšrelius; kelių to
kių kamuolėlių galus paė
mę, susuka į vieną špūlelę. 

i Iš tų špūlelių šilkus dar po 
I kelis susuka, o paskui aud
žia gražius šilku audeklus.

J. M.

Li u ta
šu ne- 
krūva

rodo, jog 
Ukmergės iš senų senovės 
būta stiprios pilies. Ties

Ukmergė randasi labai 
gražioj vietoj Šventosios u-

Labai senais laikais že
maičių miestelyje A- 
riogaloje gyveno didžiū- 
nas-k unigaikštis Liu- 
tavaras, kuris susilaukė sū
naus ir praminė jį 
Utenas. Ir tėvas ir 
buvo stabmeldžiai, 
krikšto nereikalavo.

Paaugęs Utenas pastatė 
naują miestą, kurį nuo savo 
vardo Utena praminė. Pasi
statydino sau gražius rū
mus ir padoriai gyveno. Ve
dė sau moterį, vardu Vidą, 
kuri jam pagimdė sūnų, Ge
diminu pramintą.

1292 metais, tėvui 
varui mirus, Utenas 
maža savo kareivių
nuvyko į Kernavę, ties upe 
Nerim, ir buvo pakeltas Di
džiuoju Kunigaikščiu.

Netoli nuo Utenos miesto 
buvo kalnas. Tas kunigaikš
tis, suvarydinęs žmones, lie
pė pilti ant jo žemę. Bepi
lant vienas jaunuolis nukri
to nuo laiptų taip nelaimin
gai, jog nusilaužė sprandą ir 
tuojau mirė. Tą regėdami, 
prižiūrėtojai nuliūdo ir ta
rė: “Ar tik nėra t: 
prajautimas? Gal 
bus nelaiminga?”

Taip galvodami 
savo kunigą. Tas
“Nenusigąskite! Tą vaiki
ną nelaimė ištiko todėl, kad 
nenorėdamas pylė dievams 
gyvenimą. Dar dievai paro
dė, jog kiekvienas priešinin
kas, norintis į tą pilį įsi
griauti, nusilauš sau spran-

klausė 
atsakė:

plaukioja daugybė paniru- Pgs pakrantėj. Ukmergės 
šių laivų, kaip žuvys jūroj? bažnyčia dar Jogailos sta-
—Nieko panašaus. Nepai
sant, kokion gilumon laivas 
skendo, jis arba jo dalys 
nuėjo iki jūrų dugno. Net pridurt.
10 kilometrų (virš 6 mylių) . ~~ ~

I VOKIEČIAInyne vanduo yra tik 3 pro
centais tirštesnis (kietes
nis), negu jūsų viršuj. Plie
ninio laivo medžiaga yra 
200-300 procentų sunkesnė 
už vandenį, ir bile gilumoje 
jis eina į dugną, kaip ak
muo.

Ar Pūsta Nuskendę 
Laivai?

Patyrimai parodė, kad 
bent 20 metų atgal nusken
dę laivai į jūros dugną iš
guli veik sveikučiai. Kada 
Sovietų specialė komisija, 
pirm šio karo, traukė viršun 
laivus, nuskandintus laike 
1914-1918 metų karo, tai ji 
ištraukė daug laivų išbuvu
sių po 20 metų jūroj. Jie 
buvo geroj tvarkoj, o tepa
lai net mašineriją apsaugo
jo nuo surūdijimo.

Kur trumpa, ten galima

Geriausias Motorinis |ko laivą į pašalį, 

Dviratis - Po Karo
Anglijoj paskutiniais me

tais yra padaryta didelių 
pagerinimų m o ,t o r iniam 
dviračiui, arba motorsaike- 
liui. Naujieji motoriniai 
dviračiai daug tyliau 
žinosią, negu senieji, ir 
lesią bėgti nuo 10 iki 
mylių per valandą, kaip 
žinotojas norės.

Vienu galionu gazolino 
galima būsią lengvai nuva
žiuot 70 mylių. Naujieji 
motorsaikeliai taip pat bū
sią kur kas švaresni, negu 
dabartiniai.

Anglai dar tebelaiko 
slaptybėje būdus, kuriais 
jie taip gerina motorinius 
dviračius, ir tik po karo 
pradėsią juos daugmeniš- 
kai gaminti.

ga-
70

KRIENO FILOSOFIJA

Anot Dagio, geriau eiti 
|pia ir apie save apsivynio-'siauresniu keliu ir kur nors 

manę, esu nelaiminga!” Vo-'ja. Padaro apie save tokį nueiti, nekaip plačiais ke- 
kiečiai tai girdėdami pasu- s šilkų kamuolėlį. Kai vikšre-.liais prieiti galą kelio ir nie- 

į 0 prisiar-llis vynioja kamuolėlį, nu- ko nepasiekti.
tinę paklausė: “Kas esi ir įstoja ėdęs ir tik driekia iš j Prof. Krienas,

burnos seiles, o tos seilės Brooklyn, N. Y.ko iš mūsų nori?” Ši atsa
kė: “Esu lenkė, sugauta 

j kare ir iš lenkų žemes į 
Žemaičius atvežta. Stab
meldžiai nori mane atvers
ti į savo tikybą, aš esu ka
talikė!” Vokiečiai dar la
biau prisiartino prie kran
to, padėjo lentą, kad mergi
na galėtų į laivą įžengti. 
Bet tuojau 60 vyrų iš kark
lyno sukilo — su savo gele
žies kabekliais čiupt nutvė- 
•rė laivą, sulipo, išmušė vi
sus vokiečius ir atėmė laivą 
su visa nauda.

Tariamoji mergelė nebu
vo mergelė, bet jaunikaitis, 
žemaitis, moteriškai apsi
taisęs, mokantis lenkiškai. 
Kunigaikštis Utenas, tą 
Skirmino vylių išgirdęs, 
didžiai jį pagyrė ir apdova
nojo žemės gabalu.

J. M.

PRIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲJŲ
Apie trisdešimts metų 

atgal vienas rusas profeso
rius - daktaras Teodoras 
Andrejevas ir Aleksandras 
Kuliabkovas atgaivino Mas
kvos ligoninėje žmogų, ku
ris buvo miręs ant operaci
jos stalo, bedarant jam ope
raciją.

Tada jiedu kalbėdamiesi 
vienas kito klausia: “Jeigu 
mes prikėlėm vieną iš nu
mirusių, kodėl mes negalim 
prikelti ir daugiau?”

Vėliaus jie pakartojo ke
letą tokių numirėlių atgai
vinimų. Bandymai pasisekė 
pirmiaus su žmonėmis; vė
liaus daug tokių bandymų 
pakartojo su šiltakraujais

GALĮ APŠAUDYT JUNGI. VALSTIJAS RAKIETOMIS
Hitlerininkai paleido tūk

stančius skrendančių pa
būklų — rakietų prieš Ang
liją ir tūkstančius civilių 
žmonių jau nužudė. Jungti
nių Valstijų karinė vyriau
sybė iš Washingtono pa
reiškė, kad gali hitlerinin
kai apšaudyti ir Jungtines 
Valstijas rakietomis. Jie tą 
gali padaryti iš specialiai 
paruoštų submarinų arba 
nuo specialių lėktuvų.

Toki submarinai gali at
plaukti netoli Amerikos pa
kraščių ir paleisti kelis de- 
sėtkus rakietų į didmies
čius, arba tam tikri lėktuvai 
atnešti į Amerikos pakraš
čius rakietas ir iššauti jas į 
mūsų miestus.

Naciai buvo įsitaisę Fran- 
cijos pakraščiuose šimtus 
prietaisų rakietoms laidyti.

V. S. Kada Amerikos ir Anglijos

armijos užėmė tuos Franci- 
jos pakraščius ties Anglija, 
tai naciai iš tokių lėktuvų 
visvien apšaudo Angliją ra
kietomis.

Nacių paleidžiami mirties 
prietaisai yra kaip ir skren
danti kulka, panaši į lėktu
vą. Tas prietaisas, kurį pa
vadinome “rakieta”, turi 
savyj apščiai sprogstančios 
ir degančios medžiagos. 
Paleista rakieta skrenda to
dėl, kad degančioji medžia
ga palaipsniui sprogsta, 
kaip automobilio motore 
gazolinas, smarkiai spiria 
oran ir taip stumia rakietą 
priešakiu. Kad rakieta skri
stų linkui nustatyto tikslo, 
tai joj yra įrengtas tam tik
ras prietaisas — girosko
pas.

Varomoji jėga, tie spro
gimai daro sukrėtimus ir

nukreiptų rakietą nuo nus
tatytos linijos, todėl ją taip 
įtaiso, kad toji blaškanti jė
ga ne vien varytų prieša
kiu, bet ir suktų giroskopą, 
kuris palaiko rakietą ant 
tos pačios linijos.

Tūli mano, .kad rakietos, 
tai labai naujas dalykas, o 
tikrumoj jos yra senesnės 
už kanuolės. Dar virš 2,000 
metų atgal Chinijoje jau 
buvo išrastos £ rakietos ir 
naudojamos karui ir ki
tiems tikslams. Apie 500 
metų atgal rakietų gamini
mo mokslas pasiekė Euro
pą ir iššaukė didelį susido
mėjimą. Garsusis cechų ka
rinis vadas Jan Guss nau
dojo rakietas, kaipo prietai
sus uždegimui namų apgul
tame mieste. 18-me šimtme
ty j Indijos gyventojai pla
čiai rakietas naudojo prieš

anglus. Jie laidė jas iš bam
buko (medžio kiauru vidu
riu), dūdų. Anglai, apgulda
mi Kopenhageną, Danijos 
sostinę, 1807 metais, palei
do į miestą tūkstančius ra- 
kietinių bombų ir miestą 
sudegino. Istorijoj tas įvy
kis ir atžymėtas, kaipo “Ko- 
penhageno sudeginimas”.

Bet besiplėtimas artileri
jos buvo išstūmęs rakietas, 
kaipo karo ginklą. Po pir
mojo Pasaulinio Karo susi
domėjimas rakietiniais gin
klais vėl pakilo ir buvo da
romi bandymai Amerikos, 
Anglijos, Franci jos ir vė
liau Vokietijos armijose.

Dabar Hitlerio gaujos pla
čiai naudoja rakietas prieš 
Angliją, griauna Londoną, 
kitus miestus ir tūkstan
čiais žudo civilius gyvento
jus, nors tas neišgelbės na

jos 
gin-

spe-

cių nuo sumušimo karo lau
ke. Nacių rakietos mažai 
turi karinės reikšmės, 
yra teroro, bauginimo 
Idai.

Inžinieriai ir karo
cialistai mano, kad jeigu 
pavyks rakietą iššauti į 
stratosferą, virš žemę apsu
pančios oro jostos, tai ji 
galės per valandą atlikti ne 
šimtus, bet tūkstančius my
lių kelionės.

Šia teorija besivaduoda
mi, naciai grūmoja apšau
dyti Ameriką rakietomis iš 
Vokietijos. Vargiai tas 
jiems pavyks. Bet, jie, ma
tydami savo neišvengiamą 
galą, gali laidyti rakietas 
iš submarinų, padaryti ža
los pajūriniams Amerikos 
miestams ir nužudyti kiek 
civilių žmonių. V. S.

I gyvuliais, ypatingai su šu
nimis. Daugelį bandymų jie 
darydavo su nužudytais ar
ba nunuodytais šunimis, ir 
juos atgaivindavo net po ke
lis kartus.

Apie 15 metų atgal uoliai 
pradėjo panašius bandymus 
daryti dr. W. N. Šamo- 
vas. Rezultatai buvo teigia
mi.

Vėliaus profesor. Andre
jevas padarė viešą pareiš
kimą, būtent: “Pasekmės il
go mūsų bandymo, mirusių
jų atgaivinimo reikale, ma
ne įtikino, jog tinkamai su
dėjus sveikus organus, vie
toje nudėvėtų ar sužeistų, 
kaip antai, širdį, plaučius 
ir kitas organines dalis, nu
mirėlis galima atgaivinti.”

Keletas metų atgal vienas 
Sovietų chirurgas, dr. S. 
Judinas buvo pakviestas iš
tyrimui prie neseniai nusi- 
žudžiusio asmens, kurs bu
vo persipjovęs vyriausią 
kraujo arteriją. D r. S. Ju
dinas tuomet ištraukė iš ki
to lavono kraują, kuris toje 
pat ligoninėje buvo neseniai 
miręs, ir suleido nusižudžiu
siam.

Tas asmuo, kuris buvo 
persipjovęs kraujo arteriją 
ir nusižudęs, tapo už poros 
dienų paleistas iš ligoninės 
eit namo.

Vėliaus tokių bandymų 
Sovietuose buvo daroma la
bai daug. Ir šiandien Sovie
tų Sąjungoje kai kuriose 
ligoninėse iš mirusių lavo
nų kraujas būna išleidžia
mas ir panaudojamas su
žeistiems kareiviams, jeigu 
tik surandama, kad lavono

(Tąsa 4-me pusi.)
' • 4' A* ■
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Vakarinių Lietuvių Tautos 
Sienų Klausimu

(Tąsa)
Taip antai, buvo įsakyta į tuščius ūkius 
nepriimti gyventi lietuvių iš Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės, lenkų ir žy
dų. Šiam įsakymui nusikaltę valdinin
kai buvo baudžiami korimu. Lietuviams 
vyrams ir moterims buvo uždrausta dė
vėti tokius drabužius, kaip dėvėjo vo
kiečiai. Lietuviai darbininkai, bernai 
turėjo gauti mažesnę algą už vokiečius. 
Jei kas lietuviui mokėdavo daugiau 'al
gos nekaip vokiečiui, tas turėjo mokėti 
piniginę baudą, o lietuvis darbininkas, 
paėmęs didesnį atlyginimą už vokietį, 
buvo sodinamas į kalėjimą. 1731 m. lie
tuvėms moterims buvo uždrausta vilkėti 
Šilkinius drabužius; 1733 m. buvo už
drausta lietuviams dėvėti užsienio ga
mybos skaras, kojines, skrybėles, piršti
nes ir kt., o 1732 m. karaliaus įsakymu 
buvo uždrausta vokiečiams kolonistams 
vilkėti lietuviškus drabužius.

Greta su tokiomis ekonominio spau
dimo ir pažeminimo priemonėmis, taiko- 

’momis lietuvių atžvilgiu, XVIII a. pa
sireiškia mėginimai pavartoti prievar
tinio vokietinimo priemones. Būtent, 
XVIII a. pirmoje pusėje karaliaus įga
liotinis tikybiniams ir švietimo reika
lams prof. Lysijus pasiūlė karaliui sis
temingo lietuvių vokietinimo projektą. 
Be ko kita, jis pasiūlė, kad lietuvių vai
kai būtų mokyklose išmokomi atmintinai 
reikalingų maldų ir kitų katekizmo ži
nių, kad jiems paskui nebūtų reikalo 
naudotis katekizmu. Šios priemonės re
zultatas turėjo būti tas, kad ateityje esą 
būtų buvę galima nebespausdinti lietu- 
yiškų katekizmų, o paskui ir iš viso lie
tuviškų knygų.

Tuo būdu XVIII a. prieš lietuvių tau
tinę kultūrą, prieš lietuvių kalbą ir prieš 
lietuvius gyventojus iš viso Mažojoje 
Lietuvoje veikė visa eilė veiksnių. Betgi 
tuo metu, nepaisant penkių šimtų metų 
vokiškos priespaudos su visais jos žiau
rumais, lietuviško elemento jėga ir lie
tuvių tautinė sąmonė buvo tokia reikš
minga, jog visi tie antilietuviški veiks
mai sutiko griežtą pasipriešinimą. To
kio pasipriešinimo banga apėmė kraštą 
į vakarus iki Karaliaučiaus, Gumbinės, 
Jsruties, ir toliau.

Pirmiausia prieš lietuvius nukreiptas 
Lysijaus projektas sukėlė tokį visų lie
tuvių pasipiktinimą, jog net ir vokiški 
pastoriai, dirbę tarp lietuvių, pasisakė 
prieš tą projektą, ir karalius buvo pri
verstas nusileisti. Ne tik Lysijaus pro
jektas buvo atmestas, bet ir pats Lysi- 
jus turėjo pasitraukti iš savo pareigų, 
ir lietuviškos knygos ir toliau buvo lei
džiamos.

Per visą XVIII a. Mažojoje Lietuvoje 
išėjo iš spaudos ne mažiau kaip 30 auto
rių lietuviškų knygų—taip religinio tu
rinio, taip eilėraščių. Raštingumas tarp 
lietuvių buvo žymiai pakilęs, daugiausia 
dėl mokymo namie. Tu atžvilgiu būdin
gas yra atsiliepimas vieno iš lietuviškų 
knygų autorių G. Ostermejerio. Oster
mejeris įrodinėjo reikalą taisyti seniau 
išleistas lietuviškas giesmes ir tuo rei
kalu ginčijosi su giesmių taisymo prie
šininkais (Milke ir kt.), motyvuodamas 
savo mintį dideliu raštingų lietuvių kie
kiu. Vienoje savo brošiūroje 1786 m. 
Ostermejeris rašė: “Prastas giesmes 
lietuviškuose giesmynuose palaikyti 
Šiandien visai nereikalinga. Tuokart, ka
da šimtai visai skaityti nemokėjo, rasi 
būtų atsiradusi dėl didelio giesmių pa
keitimo kokia žala, bet dabar, kai tarp 
šimto lietuvių vos vienas tesusiranda, 
kutis skaityti nemoka, giesmių pataisy
mas yra nauda ir didelė nauda.”

tebuvo dvarininkai ir miestiečiai. Mo
kėsi Donelaitis Karaliaučiaus katedros 
mokykloje ir Karaliaučiaus universitete, 
kur, be ko kita, studijavo ir lietuvių kal
bą. Paskui 35 savo gyvenimo metus pra
leido Tolminkiemyje, taip pat netoli nuo 
savo gimtųjų vietų. Čia jis buvo klebonu 
ir visą laiką pasireiškė kaip aktuvus lie
tuvių valstiečių (būrų) gynėjas nuo vo
kiškųjų dvarininkų ir valdininkų sau
valės. Savo puikiais hegzametrais para
šytoje “Metų” poemoje poetas meniška
me gamtos fone davė ryškius lietuvių 
valstiečių gyvenimo paveikslus ir drauge 
su tuo vokiškųjų dvarininkų sauvalės

Džiaugiasi poetas visa kuo lietuvišku 
Mažosios Lietuvos gyvenime. Džiaugia
si, kad lietuvės moterys dėvi lietuviškai, 
rengiasi pagal lietuviškus papročius, ei
damos į vestuves: “... jos taipjau, kaip 
reik viešnioms, išsirėdė. Ale ne vokiškai, 
kaip kelios jau prasimanė. Ne! Lietuviš
kai kožna tarp jų susiglamžė!”

Liūdi Donelaitis, matydamas, kad vo
kietinimas pamažu leidžia savo šaknis, 
ir su ilgesiu atsimena senus laikus:

“Ak, kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės, 
kaip lietuvininkės dar vokiškai nesirėdė 
ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo.”

Skaudu ir pikta poetui dėl to fakto, 
kad vokiška įtaka, vokiški bjaurūs pa
vyzdžiai kartais ir tarp lietuvių išugdo 
blogų papročių:

“Tarp lietuvininkų daugsyk tūls randasi 
smirdas,

kurs lietuviškai kalbėdamas ir šokinėdamas,

lyg kaip tikras vokietis mums gedą padaro.

Daug tarp mūs yra, kurie durnai prisiriję, 
vokiškas dainas dainuot ir 
ir, kaip vokiečiai, kasdien j

keikt prisipratin 
karčiamą bėga.”

kaip amžinusPliekdamas vokiečius, 
lietuvių prispaudėjus, jų gerovės ardyto
jus, lietuvių tautinės kultūros griovė
jus, Donelaitis sviedžia vokiškiesiems 
plėšikams kupiną neapykantos ir pro
testo žodį, primindamas jiems jų atėjū- 
nišką karjerą:

“Vokiečiai lietuvininką per drimelį laiko, 
. .. į jį žiūrėdami šypsos.
šypsos, rodos, o tik mūs šauną garbina duoną 
ir dešras rūkytas su pasimėginimu valgo.
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę, 
viežlibus lietuvininkus išpeikt nesigėdi.
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint
Ar negalėjot
Ir varles bei

ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
rupūžes jus ėst pamokino.”

Donelaičio poezija vaizdin-

Taip pat būtent XVIII a. nuskambėjo 
ffeikšmingas Mažosios Lietuvos protesto 
balsas prieš vokiškųjų dvarininkų ir val
dininkų priespaudą, prieš lietuvių vokie
tinimą, prieš lietuvių kultūros ir lietu
vių kalbos niekinimą ir naikinimą,—tas 
balsas nuskambėjo didžiojo lietuvių poe
to Kristijono Donelaičio poezijos garsais. 
K. Donelaičio gyvenimas ir poezija yra 
tai gyvas liudijimas Mažosios Lietuvos 
likimo vokiškųjų grobikų vergovėje. Do
nelaitis (1714-1780), lietuvių valstie
čių sūnus, gimė ir savo vaikystės dienas 
Suleido Lazdynėlių kaime, netoli Gum- 

nės, kur XVIII a. pradžioje tegyveno 
vien tik lietuviai valstiečiai, o vokiečiai

Apskritai
gai piešiai tą kovą, kuri ėjo XVIII a. 
Mažojoje Lietuvoje tarp lietuvių tauti
nės kultūros, tarp ekonominės lietuvių 
valstiečių padėties, iš vienos pusės, ir 
tarp visa naikinančio vokiškųjų okupan
tų smurto ir sauvalės, iš kitos. Kiek lie
tuvių elementas buvo syarus Rytų Prū
sijoje XVIII a., matyti, kad ir iš to, kad 
ir karaliaus įsakymai buvo labai dažnai 
leidžiami lietuvių kalba. Yra išlikę 20 
tokių įsakymų, duotų Prūsijos karaliaus 
XVIII amžiuje.

XIX a. Mažosios Lietuvos lietuviai 
valstiečiai vis dažniau pradeda reikšti 
aiškius reikalavimus, nukreiptus į mate
rialinės ir kultūrinės padėties pagerini
mą. Prasidėjo agrarinis judėjimas prieš 
dvarininkus, privertęs panaikinti bau
džiavą* (1810 m.), nors to “panaikini
mo” sąlygos buvo tokios, kad kai kuriais 
atžvilgiais valstiečių padėtis radosi dar 
blogesnė: nuo 1/3 iki 1/2 žemės sklypų 
valstiečiai turėjo atiduoti dvarininkams, 
o dažnai dvarininkai ir visai išvarydavo 
valstiečius iš jų ūkių, neleisdavo jiems 
statytis naujų trobesių ir kt. Be to, mo
kesčiai dvarams taip pat pasiliko. Tuo 
būdu ekonominė lietuvių valstiečių padė
tis buvo' ir toliau labai bloga. Kovodami 
dėl savo materialinės gerovės, lietuviai 
vis labiau telkėsi į krūvą ir tautiniu at
žvilgiu, ir mokyklose, lygiai kaip ir baž
nyčiose lietuvių kalba tvirtai gynė savo 
teises.

(Daugiau bus)

Anglijoje amerikiečiai kariai irgi susirūpinusiai lau
kė prezidentinių rinkimų rezultatų. Londone “ARC” 
kliube Raudonojo Kryžiaus tarnautoja ant lentos užra
šinėjo vėliausias telegramas iš Amerikos apie rinkimų 
eigą.

HARTFORD, CONN
Iš ALDLD Moterų Kliubo 

Mezgėjų Darbuotės
Jeigu būtų vilnų iki valios, 

tai draugės mezgėjos daugiau 
būtų primezgę šiltų drabužių, 
bet prisieina pasitenkinti, kiek 
gauname. Daugelis draugių su
siranda ir kitų naudingų dar
bų, kaip tai: taisymas drabu
žių, siuvimas, jų skirstymas. 
Prie dėvėtų drabužių daug 
darbo yra. Bet, kaip tik bus 
vilnų, tai vėl megsime.

Nuo birželio 8 d. iki spalių 
29 d., mūsų mezgėjos sekamai 
numezgė : V. širvidienė 4 sve- 
derius su rankovėmis, O. Šil- 
kienė 2 sved. su rankovėmis ir 
mergaitės 1. V. Kazlau 1 sve
ri erį su rankovėmis ir 3 poras 
mergaitėms kojinių, A. Lingie- 
nė 9 poras kojinių, E. Mali
nauskienė (iš New Britain) 4 
sveri, be rankovių ir 3 kepures. 
M. Savaliauskienė (iš Newing
ton) 2 sved. be rankovių ir A. 
Šiurkienė 1 sved. be rankovių. 
L. Monkienė ir M. Raulinaitie- 
nė po 1 svederį mergaitėms,

| M. Margaitienė ir O. Giraitie- 
nė po 2 poras kojinių. Taigi, 
bendrai numezgė 37 šmotus.

Dd. E. Malinauskienė ir M. 
Sabaliauskienė ne tik mezgė, 
bet ir pinigais dar aukavo. Vi
soms mezgėjoms tariu širdin
gai ačiū. Jeigu kurios mezgė
jos ne pilna darbo skaitlinė 
paskelbta, tai tas bus padary- 

metų gale.ta
K.

PRANEŠIMAS
PITTSBURGH, PA.

Atvyksta j mūsų koloniją svar
bus kalbėtojas, F. Abekas, dienraš
čio Vilnies Redaktorius iš Chicagos. 
Prakalbos rengiamos sekamose vie
tose: 1320 Medley St., 7 v. v., lapkr. 
24 d. — 424 Locust St., 25 d. lapkr., 
7 v. v. McKees Rocks, Pa. Kviečia
me visus lietuvius dalyvauti. Jis 
kalbės apie šių dienų bėgamus klau
simus ir apie mūsų tėvynę Lietuvą.

(273-274)

Prikėlimas iš Mirusiųjų ,

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kraujas yra pilnai sveikas.

Pagaliaus, mokslininkai 
surado, kad žmogaus visos 
kūno dalys nemiršta ūmai, 
kada sustoja žmogus kvė
pavęs. Pavyzdžiui, smage- 
nys miršta po 10 minučių, 
kada sustoja žmogaus pul
sas veikęs; akys nustoja 
matymo už pusės valandos, 
vidujiniai raumenys miršta 
už 10 valandų, kraujo celės 
už 18 valandų; kaulai už 3- 
jų dienų; plaukai ir jų šak
nys, taipgi nagai temiršta 
net už 7-nių dienų.

Šiandien ne tik kraujas 
yra gabenamas už tūkstan
čių mylių ir panaudojamas 
sužeistiems kareiviams, bet 
taip pat ir kitos kūno da
lys; taip antai, kepenys, 
plaučiai, inkstai, liaukos ir 
kt. organai gabenami iš 
vieno pasaulio krašto į kitą 
ir panaudojami, kur būna 
reikalinga; ypatingai dabar 
būna daug tokių atsitikimų, 
kuomet sužeidžiama tiek 
kareivių frontuose.

Vienas sovietinis dakta
ras, V. P. Filatovas, Odesos 
Akių klinikoje, laiko tam 
tikrame sandėlyje daugelį 
sveikų akių, kurios, be abe
jo, yra išimtos iš lavonų. 
Tokios akys panaudojama 

gyviems žmonėms, kurių 
akys būna nesveikos arba 
per kokią nelaimę sužeis
tos. Daktaras V. P. Filato
vas yra ekspertas įskiepiji- 
mui “naujų” - sveikų akių 
dalių vietoje nesveikų ar su
žeistų.

Petras B.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

KRIENIšKOS
PASTABOS

Prašyk — ir negausi; 
j ieškok — nerasi, bet rei
kalauk ir, kovodamas, gau
si!

Ne visada reikia žiūrėti 
visapusiškai; nes, visapusiš
kai žiūrint, pas arklį maty
si aštuonias kojas.

“Kas tinka Hitleriui, tas 
tinka Goeringui ir visiems 
naciams, — pareiškė Goe- 
ringas, eidamas iš proto 
(sekdamas Hitlerį.)

Žmogus gali turėti keletą 
pačių, nebūdamas bigamis- 
tu. Taip antai, Didysis Vy
tautas turėjo tris pačias ir 
nebuvo bigamistas. — Jis 
buvo tris sykius vedęs.

Kaip danguj, taip ir ant 
žemės: jeigu durnas esi ant 
žemės, tai durnium būsi ir 
danguj,—sakydavo B. F. 
Kubilius.

Skirtumas tarp smagenų 
ir proto: ir pamišėlis turi 
smagenis, bet neturi proto.

Prof. Krienas

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl

I <:os Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

DR. ZINS - - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. E

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos B vi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir ptitaikottiė akinius kada reikalingi.

DRS

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

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N.

Telephone Stagg 2-8842 

aagfrym itr'in 1 tobt

PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN'S

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV 4-8698

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip 
kitės prie- manęs dieni) 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

įsų; šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Penktas poslapis

Norwood, Mass.
Iš Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komiteto Veiklos
Spalių 29 d., 1944, vietos 

LPTK turėjo surengęs prakal
bas su programa. Kalbėtoju 
buvo garsintas prof. B. F. Ku
bilius, bet prof. B. F. Kubi
lius iš vakaro pranešė per te
legramą, kad negalės pribūti 
dėlei darbo. Todėl susirinki
mas praėjo be kalbėtojų iš ki
tur. Vietinio LPTK pirminin
kas J. Grybas, atidarydamas 
susirinkimą, plačiai aiškino 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto nuveiktus darbus ir per
statė Norwood© Vyrų Grupę 
padainuoti.

Vyrai sudainavo tris dainas: 
“Jungtinės tautos,” “Baigiasi 
dienos,” ir “Lietuva, šalis gra
žioji.” Dainavo labai gražiai. 
Po dainų perstatytas vietinis 
komiteto narys, J. Galgauskas, 
kuris nurodė reikalą darbuotis 
dėl Lietuvos žmonių paramos, 
kurie yra skaudžiai nukentėję 
nuo karo, ypatingai nuo žiau
raus hitlerizmo.

Po Galgausko kalbos buvo 
renkamos aukos dėl naujų 
drabužių nupirkimo Lietuvos 
žmonėms. Suaukavo $70.50.

Aukavo sekančiai:
Po $5: Ch. Valma, L. Tra

kimavičius, Andrew Grigunas, 
J. Grybas, Aleksandra Vait
kevičius iš Norfolk, John Cas
per, J. A. Krasauskas, John 
Barris iš Dedham, Mary Dovi- 
donienė.

M. Uždavinis $5.25.
Po $2: J. Galgauskas, Ce

cile Tarailienė, Mary Misevi
čienė, Mary Valmienė, Peter 
Kurulis.

Po $1: J. Aleksiunas, Joe 
Sadauskas, A. Zaruba, N. Gry
bienė, E. Kurulienė, M. Kra
sauskienė, J. Dovidonis, A. Ba- 
bilienė, S. Karalius, K. Vitar- 
tas.

V. žilaitis 50c.
širdingas ačiū aukavusiems.
Drabužių sunešė nepapras

tai' daug, kad trims automo
biliais turėjome vežti pas Kra
sauską, iš kur buvo išsiųsta į 
Brooklyną.

Po aukų rinkimo buvo leis
ta viešos diskusijos Lietuvos 
šelpimo reikale. Kalbėjo gana 
daug žmonių. Iš katalikų sro
vės kalbėjo: Kudirka, G. Ver
seckas, Puzniokas ir Kašėta. Iš

Philip Murray

Schenectady, N. Y.
Jau didis šturmas praėjo, tai 

šalies viršininkų rinkimai. Pro
gresyviai ir demokratiniai 
žmonės laimėjo. American La
bor Party ir PAC sunkiai dir
bo. Mūsų miestas buvo repu- 
blikonų tvirtovė, bet laike šių 
rinkimų jų mašina skaudžiai 
sumušta—Roosevelt, Truman, 
Wagner laimėjo.

BROCKTON, MASS.

jų man geriausiai patiko G. 
Verseckas, nes jis reiškė nuo
širdumo, kad Lietuvos šelpi
mo reikalas turėtų būti bend
ras darbas visų srovių.

J. Verseckas, kuris yra san- 
darietis, irgi kalbėjo už ben- 
draą darbą. Už pažangiuosius 
lietuvius kalbėjo: Galgauskas, 
Grybienė, J. Casper. O. Zaru- 
bienė pasakė patrijotingą kal- 

! bą už šelpimą Lietuvos žmo- 
' nių tuojau, dabar, neatidėlio- 
|jant, nes dabar labiausiai Lie- 
| tuvos žmonėms reikalinga pa
šalpa. Kalbėjo ir Juozas Pa- 

; karklis. J. Grybas, vakaro pir- 
I mininkas, nurodinėjo į G. Ver
secko pakeltą klausimą dėl 

| vieningo darbo šelpime Lietu- 
i vos, kad pažangioji lietuvių vi- 
i suomenė toje linkmėje darbuo- 
Ijasi, kad visi Lietuvai šelpimo 
Į fondai būtų suvienyti į vieną 
i galingą fondą ir kad viskas 
: būtu siunčiama tik Lietuvon, i

Susirinkimas buvo tikrai įdo- 
■ mus ir draugiškas. Bet reikia 
stebėti iš “bibliškų socialistų,” 
kuriu čia randasi keletas. Jie 
Į tokius susirinkimus bijosi pa
sirodyti, mat, jie dar senoviš
ku būdu bando Lietuvos šel
pimo darbą boikotuoti, praleis

dami laiką aludėje.
Po šio susirinkimo lai eina 

bendresnis darbas tarpe vietos 
! lietuvių. Žvalgas.___________

Pelnijo, kaip Zablackas 
jant muilo.

Per vieną ausį įėjo, per 
kitą — išėjo.

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo

P. Žirgulis, Rochester .............. 792
V. J. Stankus, Easton ............. 782
C. K. Urban, Hudson ............. 780
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ............................ 756
J. Kazlauskas, Hartford ........... 730
ALDLD 25 kp., Baltimore ..... 660
P. Šlajus, Chester .................... 624
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ........  576
Geo. Shimaitis, Brockton ..... 489
P. Šlekaitis, Scranton ............... 411
J. Grybas-Preibis, Norwood .... 348
J. MataČiūnas, Paterson ........... 344
J. Rudmanas, New Haven ....... 325
J. Simutis, Nashua .................... 278
J. Lingevičius, Saginaw ........... 247
A. Dambrauskas, Haverhill ..... 260
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell ...................................  231
V. Ramanauskas, Minersville .. 204

1-mo pusi.)
S. Puidokas, Rumford, ............  192
A. Valinčius, Pittston ................  186
W. Yokim, New Britain ........... 182
J. Simutis, Nashua .................... 182
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 176
V. Padgalskas, Mexico ............. 168
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 168
A. Gudzin, Schenectady ........... 153
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
J. Žilinskas, Lewiston ................. 110
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill...... 104
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 100
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 90
A. J. Navickas, Haverhille ....... 66
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
A. Levanienė, Los Angeles ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Vietinis Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas, kuris ben
drai veikia su Lietuvių Apšvie- 
tos Kliubu, LDS 18 kp., kuria
me nuo LAK yra. Ant. ir Lucy 
Verbilis, nuo LDS 18 kp. — 
,O. Kriuminienė ir Linda Gud- 
žin, sunkiai dirba prie drapa
nų ir Čeverykų. Apščiai drapa
nų reikėjo pataisyti. Drabužius 
veltui išvalė žydų tautos žmo
gus SpitZer, Kriaučius. A. Ver
bilis juos nuvežė į valytuvę 
ir atgal paveržė j Lietuvių sve
tainę. Varde komiteto, tariame 
širdingai ačiū. Drapanų į cen
trą pasiųsta apie 1,000 svarų.

Pinigais suaukavo $128.50. 
Aukavo sekamai:

J. Vaikasas $50.
Po $25 aukavo: P. Roma

nas, A. ir L. Gudzin.
Po $5 aukavo: J. ir F. Sargi- 

tis, M. ir S. Gudzin, K. ir K. 
Meiliūnai, Z. Masiliūnas, Mrs. 
Lie h or at.

J. Gedemin $2.
D. Pručinskas aukavo $1.
Mrs. M. Bareika 50c.
Visiems aukavusiems taria

me širdingai ačiū. Už pasiun
timą drapanų į Brooklyną pa
siuntė $6, o pinigais pasiųsta 
$122.50.

Pagal mūsų kolonijos lietu
vių skaičių, tai didelis darbas 
atliktas. Būtų malonu, kad ko
mitetas veiktu ir ant toliau. 
Darbas sunkus, nes ir pas mus 
yra anti-lietuviškos spaudos 
suklaidintų žmonių, kurie dra
panas neša po bažnytėle, kurių 
Lietuvos žmonės negauna, ku
riems jos taip labai dabar rei
kalingos. Rada paprašai jų 
paremti Lietuvos žmones, tai 
pučiasi, kiti vis laukia, mat, 
taip vadai jų sako. Kokis tas 
laukimas yra žalingas, tai ly
giai, kada žmogus skęsta, jam 
pagalba reikalinga, o “gelbė
tojas” sako: “dar palauksiu.”

Esu Russian War Relief sky
riaus nariu, kuris susideda iš 
Amerikoj augusių žmonių. Oh, 
kaip jie energingai dirba pa
galbai Sovietų Sąjungos žmo
nių, tame skaičiuje ir Lietuvos, 
nors jie ten niekados nebuvo, 
čia yra Union Kolegijos, stu
dentų, YMCA ir YWCA narių, 
veikia katalikų kunigas Mon
signor Reylly, randasi miesto 
majoras ir daug kitų žymių 
žmonių, o tūli lietuviai vis 
“laukia,” nes jiems taip sako 
tie vadai, kurie džiaugėsi, ka
da Hitleris buvo pavergęs Lie
tuvą. Mūsų komitetas taipgi 
gavo nemažai pagalbos iš ki
tataučių.

šių metų lapkričio 3 dieną 
mirė Tarnas Miškinis. Jis per 
12 metų laikė restauranto bei 
taverno biznį, 158 Center St., 
Brocktone.

Miškinis prigulėjo prie pen
kių lietuviškų organizacijų 
Montello, Mass. Būtent: prie 
Amerikos Piliečių Kliūbo, šv. 
Roko Draugystės ir prie kitų.

Tarnas Miškinis paliko žmo
ną Florence ir dukterį Adelai
de (Adeliutė), žmona žada 
pati vesti velionio paliktąjį ta
verno biznį. Duktė Adelaide 
yra baigusi graborystės profe
sijos mokslą ir dabar dirba pas 
laidotuvių direktorius McGlin- 
chey & Russell ant Belmont 
Street, Brocktone.

Mrs. Florence Miškinis da
bar lankėsi New Yorke. Ji la
bai susijaudinusi dėl vyro mir
ties, tai nori pabūti toliau nuo 
namų, kad greičiau pamiršti 
ta skaudu incidentą.

Mrs. Miškinienė apgailes
tauja, kad jos vyro laidotuvė
se nebuvo daug jo gerų drau
gų ir artimų pažįstamų. Ji ste
bisi iš taip nedraugiško atsi- 

- nešimo žmonių linkui vienas 
kito nuliūdimo bei gailesčio va
landose. Mrs. Miškinienė as
meniškai atsilankė į Laisvės 
įstaigą\ir papasakojo čia savo 
pergyvenamus nemalonumus. 
Ji sakė, kad jos vyras buvo 
laisvas ir ilgą laiką skaitė 
dienraštį Laisvę, tik pastaruo
ju laiku, iš priežasties ilgų 
darbo valandų, per neapsižiū
rėjimą, kaž kaip jam sustojusi 
ateidinėti Laisvė.

Dalyvavusiems Tarno Miški
nio šermenyse ir laidotuvėse 
žmona Florence ir Duktė Ade
laide širdingai dėkoja už su
teiktą velioniui pagarbą ir iš
reikštą joms simpatiją.

Baltimore, Md.

Brooklynaš pralenkė Philadelphiją! Tai pirmu kartu 
mūsų vajų istorijoj Brooklynas taip smarkiai dirba. Lai
kykitės, brooklyniečiai! Šį kartą atnaujinimų pridavė A.

* Balčiūnas ir jo bendradarbis P. Buknys.
J. Bakšys ir J. Lukas, Worcester, Mass., pakilo punk

tais, prisiųsdami atnaujiinmų.
ALDLD 2 kp. So. Bostone gražiai kila punktais. J. 

Burba prisiuntė atnaujinimų. Ten yra daug draugų, ku
rie galėtų padirbėti šiame vajuje ir pastatyti Bostoną 
aukščiau punktuose.

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami naujų 
♦ skaitytojų ir atnaujinimų: J. Lengevičiaus, Saginaw, 

Mich. (1); J. Grybas-Preibis, Norwood, Mass. (3) ir S. 
Kuzmickas, Shenandoah, Pa. (1).

Vien tik atnaujinimų prisiuntė: J. Rudmanas, New 
Haven, Conn., ALDLD 20 kp. — Moterų Skyr., Bing
hamton., N. Y. (per J. Navalinskienę), P. Baranauskas 
— J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., P. Žirgulis, Roches
ter, N. Y.

Į vajų įstojo A. J. Navickas, Haverhill, Mass.
Kol kas negavome jokių nuomonių, kas liečia vajaus 

prailginimą. Jau pusė lapkr. mėnesio praėjo, žinokite, 
kad oficialiai vajus baigsis su 1 d. gruodžio. Kas bus pi-r-

♦ mutinis, kuris pareikalaus pratęsti vajų ir iki kada? 
Laukiame.

Laisves Administracija.

■■ i
4, . . .... .. :

LDS 18 k p. neteko dviejų 
narių. Draugų Charles ir Onos 
Kriunų sūnus, 32 metų am
žiaus, kurio tėvai gyvena 32 
Landon Terr., liko užmuštas 
kovoj prieš hitlerininkus Fran- 
cijoj, spalių 9 d. Jis buvo ve
dęs Julią Yodikauskaitę iš 
Hudson Fall, N. Y. Reiškiame 
jo žmonai ir tėvams gilią už
uojautą.

Mirė Shirley Ann Zemeck, 
15-kos metų, dukra Antano' ir 
Onos Zemeck (žemaičių), ku
rie gyvena 1653 Avė. A. Reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, 
Gaila jaunuolių.

Netekome dviejų narių, tai 
didėlė spraga mūsų kuopoj. 
Kuopos nariai didžiai jaunuo
lius apgailestauja. Gavome 
naują narį į kuopą, tai Jose
phine Burk.

A. Dudzin.

Užsibaigė, Bet Ne Visai
Prezidentinių rinkimų aud

ra užsibaigė. Raudonos smalos 
virimas nustojo. Bet garbės 
jieškotojų apetitas ką tik pra
sidėjo. Demokratų Partijos va
dai čia, Baltimorėj užsimanė 
pasijieškoti sau daugiau gar
bės, o kitus, žinoma, “nuna- 
kinti.”

Garbės jieškotojais yra: E. 
Gorfine, buVęs Valstijos Se
natorius; Męyer Reamer, bu
vęs Miesto Tarybos narys; 
Lloyd Randolph ir kiti užsima
nė diskredituoti CIO, būk tai 
CIO ne tik nepagelbėjo prezi
dento rinkimuose, bet dar “pa
kenkė.”

Bet tuomet Thomas Conner, 
CIO-PAC direktorius, įrodė 
pavyzdžiu, kad 15 ward, pre
cincts 24, 35, 37 ir 39, kur 
buvo didėle - didžiuma balsų 
paduota už Rooseveltą ir bend
rai Baltimorės mieste CIO pa
sidarbavo labai daug, kad 
Rooseveltas būtų išrinktas.

CIO NEWS, oficialus did
žiausios Amerikoj unijos laik
raštis, atmuša garbės jieško
tojų užmetimus, kui* sako: 
“This was American labor’s

first big organized effort in 
the political field. It demons
trated its effectiveness beyond 
all expectations...”

Toliau CIO NEWS sako: 
“...If it had not been for 
CIO initiative and political ac
tivity, the Amertčan people 
might not have been aroused 
as they were, and the workers 
in particular might not have 
turned out to the polls in such 
apathy and a light vote might 
have permitted the Deweyites 
to win by default. . .”

Republikonų Smala

Republikonai privirė tiek 
daug raudonos smalos, kad nei 
patys nežino, ką dabar su ja 
padaryti. Republikonai virė 
smalą ne tik per radijo, per 
laikraščius, jie ją virė ir per 
paštą siuntė. Siuntė laiškus, 
kuriuose buvo įdėti lapeliai su 
bjauriomis karikatūromis ir iš- 
mislais prieš Hillmaną ir 
Browderj.

Viename lapelyje skamba 
sekamai: “Democrats! Do you 
want to sleep in the same bed 
with the PAC Communist 
gang, headed by the schem
ing Sidney Hillman and ex
convict Earl Browder?”

Toliau: “Do you think E. 
Browder, the ex-head of the 
Communists is working his 
head off for Roosevelt for 
your benefit?”

Dar toliau: “Maryland De
mocrats love a parade, but 
they won’t march behind Hill
man and Browder. . .”

Ir dar toliau: “If Roosevelt 
goes in 4th Term, the Com
munists will be in their glo
ry. . .”

Tai tokios košės republiko
nai privirė ir jie patys ją tu
rės suvalgyti. Na, ir kas gi iš 
jų to riksmo išėjo? Ką mėnu
lis paiso, kad ant jo šuo lo
ja?!

Viskas, ką republikonai pa
darė, tai pasirodė visam pa
sauliui, kad jie yra niekšai, 
kad jie yra laisvę mylinčios 
žmonijos priešai, kad jie yra 
Hitlerio pastumdėliai. Kas gi 
republikonų klausė, kada jie 
šaukė prieš Rooseveltą ir jo 
rėmėjus? Pažangioji visuome
nė žinojo, už ką reikia balsuo
ti ir su kuo žengti pirmyn.

Vitkus.

Liežuviu ambryk, bet ran
kom neliesk.

Profesionalis gemblerys 
išlošia pralošdamas.

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu reikalą su Romusiu Šarka, 
paeinančiu iš Degenių kaimo, Pan
dėlio valse. Kiek žinau, 1929 m. 
dirbęs Detroite, Fordo dirbtuvėse. 
Jj patį, arba kas žino, širdingai 
prašau, rašyti šiuo antrašu: V. Ru- 
žela, 127 Machdr Avenue, Port 
Arthur, Ont., Canada. (270-275)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beef, Wine Liquor

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

Katinui baikos, o pelei 
smertis.

Gavo vilko bilietą.
Merga jam davė sagtį.
Nekišk nosies, kur nerei

kia.

i te ■

BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas. Nuolat. 

Gera Alga. 40 Valandų Savaitė, 
prisidedant viršlaikiai.

M. C. JOHNSON 
78 WALKER STREET.
£(275)

Reikia Pirmos Klasės Auto Body Maliavotojų.
Gera Alga. Puikiausia Proga. Nuolat. 

ALLIED MOTORS, 1921 Jerome Ave., Bronx.
,  , r (275)

BERNIUKAI, NUOLATINIS DARBAS. MO
KYTIS METALINIO AMATO. LENGVAS 

DARBAS. $35 Į SAVAITĘ). 48 VALANDŲ 
SAVAITĖ. SHEFFIELD MFG. CORP. 

119 W. 25TH ST.

VYRAS
Patyręs kubilų darytojas penkias

dešimts galionų alkoholiui bačkos. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
sutinkančiam apsigyventi mažame 
miestelyje Connecticut valstijoje. 
Nuolatinis darbas apskritiem me
tam. Gera alga, nepaprastos darbo 
sąlygos. Dėl pilnų inforamiejų te- 
lefonuokite ar kreipkitės j Hoyt 
Brothers, Incorporated, 100 Ship
man Street, Newark, New Jersey. 
Mitchell 2-5155.(275)

PAPRASTI DARBININKAI
Reikalingi Tuojau
PATYRIMO NEREIKIA

BŪTINAS KARINIS DARBAS
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
DIENINIAI AR 

NAKTINIAI LIFTAI 
LAIKAS IR PUSĖ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
LINKSMOS 

DARBO SĄLYGOS 
Patogi Transportacija

PRISILAIKOMA W.M.C. TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS:

Employment Dept.
LESLIE CO.

231 Tontine Ave. 
Lyndhurst, N. J.

<2W

PAKUOTOJAI
Pastovūs Darbai 

40 Valandų Savaitė 
Laikas ir pusė už viršlaikius. \ 

Kreipkitės
H. J. COMPA

218 E. 23rd St. (2-ros Lubos) 
_____ ________________________________ (274)

MECHANIKAS
ar

PAGELBININKAS
Su įrankiais. 

Kreipkitės
409 E. 94TH ST., N.Y.C.

(274)

STIKLO LIEJIKAI
Darbas prie Optiškų ir Prizmo Stiklų. 

Nuolatinis darbas.
228 E. 45TH ST.
(15-TOS LUBOS)

MURRAY HILL 2-0590
(274)

RAŠTININKĖS
TAIPISTĖS

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaite 

Patyrimas Nereikalingas 
Prcga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO

SAVO DARBININKŲ 
KAFETERWOJ 
5 Dienų Savaitė

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčius 

ir kitokios progoj.
KREIPKITĖS I

Employment Department
SEARS ROEBUCK & CO.
360 WEST 31 St. (5-tos lubos)

Kampas 9th Avenue 
______________________ (279)

TYPISTĖS 
IR 

MERGINOS
Įvairiem Ofiso Darbam 

ir failiavimam.
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA. 
NUOLAT.

Pokarinė proga. 
Linksmos darbo sąlygos.

WINTHROP PRODUCTS, 
INC.

850 HUDSON ST., N. Y. C.
(274)

VYNIUOTOJOS
Pastovūs Darbai

40 Valandų Savaitė 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Kreipkitės
H. J. COMPA

218 E. 23rd St. (2-ros lubos)
(274)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 15 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.
JOHN REZOS & ANTOMNIOS ARGIANIES 
15 Gates Ave.. Brooklyn, N. Y.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo progą ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias Vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas.... ........................................ .................... .......................... .

Antrašas.............. ................... ......................... ............... .v

Miestas.............

-f .. ; y ..--t— .
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VYRAI-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

Gera Alga.
Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET 

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

__________(277)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas.

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių.
GerM Alga. Nuolatinis darbas.

5c subvės fėras į Queens. 6th—8th Avė., 
išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CO.
11TH ST. IK 44TH ROAD 

LONG ISLAND CITY.
_________ (277)

Fabriko Darbininkai
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas. 

$3SM4D. POKARINIS.
Atlantic Rubber Mfg. Co.

14-23 122nd St.
College Point, L. I.

____________________________________ (273)

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELB1NINKA1

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOEKTTTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY

OFISŲ DARBININKAI
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokyti# 

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyts I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠUJE SUMINĖTI DARBAI YRA PIL- 
NAM AR DALIAI LAIKO DARBININKAM

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR, 
156 WILLIAM ST., N. Y. C.

(278)

NAMŲ DARBININKĖ 
PAPRASTAS VIRIMAS. NUOSAVAS KAM

BARYS IR MAUDYNĖ. $150.
CLOVERDALE 8-1312

(273)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA

37% VALANDŲ
VIRŠLAIKIAI.

Nuolat. Dabar ir po karo.
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C. 

__________________________________ (278) 
MOTERYS SKALBYKLAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA *21 
UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.

THE CRESCENT TOWEL SUPPLY COt 
45 MERCER ST., N. Y. C.

 (273)

■s

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN 

KARINIAM DARBUI 
POKARINĖS PROGOS 

REIKALINGAS ATLtEKAMUMO 
PALIUDIJIMAS. 
KREIPKITĖS I 

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE 

EAST RUTHERFORD, N. J.
--- -----------------------------------------------------  

LYDYTOJAI, NAKTIbf 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTOJAI 
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ. IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALI PRIE 

VAMZDŽIŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklią 

Kreipkitės USES, Irvington, N. J. arba
General Mechanics Co., Inc. 

120 South 20th St., Irvington, N. J.
(276)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAI DARBAI 

Pokarinės progos 
54 VALANDŲ SAVAITE $42 

Kreipkitės {
CITY TANK CORP.

53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN 9-8800
__________________ -_____

REIKIA SUPERINTENDENT
2 GRĄŽOS DIDELI KAMBARIAI. ANT PlJį. 
MŲ LUBŲ, 16 ŠEIMŲ NAMAS. GERA AI> 

GA. VYRAS GALĖTŲ DIRBTI KITUR. 
ESPLANADE 7-8974. RYTAIS AR 

VAKARAIS.
(278)

■ i' ■
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CIO Pasiūlė New Yorko 
Valstijai 10 Punktų 

Programą
Lapkričio 16-tą įvykusioj 

konferencijoj Parkside viešbu
tyje, New Yorke, Isidore 
Blumberg, atstovaująs CIO, 
pasiūlė 10-ties punktų progra
mą. Konferencijos įgalioti as
menys perstatys pasiūlymus 
New Yorko valstijos seimeliui.

Tarpe vyriausių pasiūlymų 
yra:

1. Kad vienas departmentas 
vestų nedarbo, sveikatos ap- 
draudos ir darbininkų kom
pensacijos reikalus.

2. Reikalauti valstijinės pro
gramos gydymui ir švietimui 
karių, kad pravestų gyvenime 
Fed erai į GI Bill of Rights.

3. Nužeminti balsavimo am
žių nuo 21 iki 18 metų ir pra
ilginti registracijų 
miestuose 
jy-

Taipgi 
ti visokią
dyme; pigiomis rendomis na
mų po karo; komercinių ren- 
dų kontrolės; CIO atstovybės 
visose valstijos 
rendų ir kainų 
gerinti kūdikių 
valstijos teikti 
mos švietimui; 
farmeriams.

Konferencijoj atstovauta ne j 
vien tik unijos, bet taip pat ei- * 
lė pilietinių, apšvietos ir viso
kių susiedijos organizacijų. 
Rinkimuose pradėtas bendras i 
darbas išlaikymui demokrati-; 
nės administracijos tęsiamas 
toliau, kad demokratija tar-

laikotarpį
virš 5,000 gyvento-

reikalauja prašaliu 
diskriminaciją sam

agentūrose; 1 
kontrolės; pa-j 
priežiūrą ir iš j 
daugiau para- i 
teikti paramos

DAUGIAU AUKŲ NACIONALIAM KARO 
FONDUI; VAJU BAIGIAME

Be skelbtų pirmesnėse Lais
vės laidose aukų Nacionaliam 
Karo Fondui, per Lietuvių Ko
mitetą gauta dar šios aukos:

Vincas Karlonas, maspethie- 
tis, dirbo varde Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 14-tos 
kuopos ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 138-tos kuopos. Ji
sai surinko $41.50.

Per Karloną aukojo: A. 
Marsin, newyorkietis biznie
rius, 92 Horatio St., $5. Po $3: 
V. Hilliard, V. Karlonas, Mr. 
& Mrs. James Clark. Po $2: 
A. B. Arlauskas, M. Gromsky, 
Mrs. V. Karlonas, M. Deptuch.

Po $1 : E. Norvaish, E. Svo
boda, P. Erwell, J. Varga, S. 
Karvelis, M. Lucinskas, A. šer
mukšnis, M. Nechinsky, C. Al
len, F. Mascelli, W. Pentol, A. 
Arlauskas, S. Kunevičius, B. 
Gehricki, J. Medity, B. Louis, 
A. Monuto, I. Puziech, 
zuba, J. Skabia 50c.

Anna Cibulskienė, 
LDS ir LLD Maspetho 
pridavė $10. Aukojo:
bulskienė $3, P. Cibulskis ir 
J. Cibulskis po $2. O. Wilchin, 
H. Muzika, J. Muzika po $1.

Antanas Balčiūnas (pente- 
ris) dirbo varde LDS 1-mos 
kuopos. Pridavė $12.50. Auko-

Unijistam Kailių Darbi 
ninkam Pripažino 
Darbo Saugumą

N. La-

varde 
kuopų, 
A. Ci-

jo: A. Balčiūnas $5. Po $1: 
Mr. & Mrs. A. A. Ibanez, Mr. 
& Mrs. A. Rehm, F. Cikanavi- 
čienė, S. Barkus, B. Zinis, A. 
F. Balčiūnas, J. Chesnius. Mrs. 
A. Balčiūnas 50c.

W. Baltrušaitis dirbo varde 
LDS 13-tos kuopos. Pridavė 
$8. Aukojo LDS 13-ta kuopa 
$5. Z. Barauskas, A. Message, 
W. Baltrušaitis po $1.

Jurgis Kuraitis dirbo varde 
LDS 1 kuopos. Pridavė $7 (an
tru kartu, viso jis surinko $41, 
Įskaitant ir kuopos penkinę, 
taipgi darbavosi rengime ba
liaus tam tikslui). Aukojusių 
vardai paskelbti koresponden
cijoj.

S. Sasna dirbo varde Moterų 
Ąpšvietos Kliubo. Per ją au
kojo: V. Rudaitis $3, A. Dau
gėlienė, L. špokas, P. Vaznys 
po $1. S. Sasna $10. Kiti au
kojusieji buvo skelbta lapkri
čio 10-tos Laisvėje.

Šiuomi vajų baigiame. Jei
gu kas dar turite tam tikslui 
skirtų, bet nepriduotų aukų, 
prašome tuojau priduoti.

Komitetas dėkingas visiems 
prisidėjusiems darbu ir auko
mis.

S. Sasna, Sekr.

Laikas Žinoti Kanuolė iš Francijos
Laisvės Bendrovės Dalinin

ku Suvažiavimas Įvyks Sausio- 
Jan. 28, 1945, Grand Paradise 
Salėje, 318 Grand St., Brook-

nautų gyventojams praktikoje. !yn» Prasidės 10 v. ryto.
Ir tarnautų ne vien tik iš Wa- 
shingtono, bet ir iš Albany.

Esąs ir Vaikų Nusavini
mo Raketas

Po suvažiavimo bus bankie- 
tas tose pačiose salėse.

Visi pažangūs žmonės, kurie 
dar nėra Laisvės bendrovės da
lininkais, turėtų tuojaus įsigyti 
Šerų ir patapti dienraščio Lais
vės savininkais ir leidėjais.

Prie Fifth Ave. ir 48th St., 
New Yorke, išstatyta 14-kos 
colių vamzdžiu kanuolė, nuim
ta nuo karinio laivo Texas. Ji 
šaudė laike invazijos Franci- 
jon. Atgabenta iš Navy Yard 
ant milžiniško traktoriaus. Ka
nuolė sveria 70 tonų. Ji dabar 
tarnaus pardavimui karo bo- 
nu. v

su- ĮUnited Hospital Fund 
šauktame atitinkamų įstaigų 
vadų susirinkime, New Yorke, 
buvo raportuota, kad reikėsią 
kovoti prieš “butlegerišką”

Kapitonas Domininkas G.
Klimas

Ginčijasi dėl Miesto 
Zonų Nustatymo

Praeitą penktadienį, Liet.
vaikų nusavinimą. Bijodami ii- Atletų Kliube, teko susitikti su 
go laukimo ir tyrinėjimo, busi
mieji vaikų nusavintojai eina 
jieškoti mergautinių kūdikių 
nusavinimui ne per oficiališkas 
tam įstaigas, bet per advoka
tus, daktarus. Buvę nuotikių, 
kur kūdikiai stačiai perkami. 
Mokėta iki $1,000 už kūdikį. 
Susiedijai tas neis naudon, sa
ko tėmytojai.

MIRĖ
61Josephine Terebeizienė, 

m. amžiaus, gyvenus 56-04 
Hamilton PI., Maspeth, L. L, 
mirė lapkr. 17 d. Kūnas pa
šarvotas graboriaus S. Aromis- 
kio (Armakausko ) koplyčioje, 
423 Metropolitan Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 20 d., 11 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
našlį Juozą, sūnų Aleksandrą 
ir tris dukteris, Katriną, Ma
rę ir Veroniką.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriaus Aromiskio lai
dotuvių įstaiga.

kapitonu D. G. Klimu ir šiek 
tiek pasikalbėti.

Kapit. Klimas tarnauja 
aviacijoj ir 2^2 met. apsistojęs 
Newark Airport. N. J. Prie 
kiekvienos progo* jis apsilan
ko pas savo žmoną, gyvenan
čią 186 Hale Avė., Brooklyne 
ir, žinoma, aplanko savo pažįs
tamus ir draugus, kurių dau
giausiai jis turi Atletų Kliu- 
be ir YMLA. Tų organiza
cijų jis jau ilgas laikas yra na
rys.

Kapitonas sakėsi, kad ne
užilgo jis tikisi būti pakeltas į 
majorus.

Linkiu jam to paaukštinimo 
atsiekti ir geriausio pasiseki
mo abelnai karinėje tarnyboje.

Kliubietis.

Stampos ir Punktai

Laisvės Statula Times 
Aikštėje

Filmininkų Karinės Veiklos 
Komitetas įrengė milžinišką 
Laisvės Statulos repliką Times 
Aikštėje, iš kur ves šeštosios 
Karo Paskolos vajų. Statuloj 
talpinasi bonams parduoti bū- 
dukės ir dvi estrados.

New Yorke pereitą pirma
dienį smulkūs prasižengėliai 
lubinėms kainoms sumokėjo 
baudomis $2,135. šeši prasi
kaltėliai gavo ir kalėjimo.

Raudonos stampos galioja 
iki P5, kožna vertės 10 punk
tų. Visos rūšys jautienos ir 
avienos žemiau grade B par
duodamos be punktų. Rūšys 
AA, A ir B aviena, jautienos 
steikai ir roasts, porkčiapai, 
loins, hamės, sviestas, sūriai, 
kenuotas pienas ir žuvis par
siduoda su punktais.

Mėlynos stampos baigiasi su 
W5. Su jomis perkame kenuo- 
tus vaisius ir tomatoes ir jų 
produktus.

Cukraus stampos 30, 31, 32, 
33, 34 ir 40 (kas tebeturi) 
tinka pirkti po 5 svarus su 
kožna stampa.

Batams: Lėktuvinės stampos 
1, 2 ir 3 trečioj knygelėj.

Būsimajai didžiajai lėktuvų 
Idlewild stočiai jau išgrįsta 8,- 
650 pėdų, kelio.

mcKm

komisijonierius Ro- 
Moses su Piliečiui Unija ir 
remiamu Pilietiniu Komi- 
turi miesto statybai taisy- 
nustatymui vieną planą.

Civic Committee for

Parkų 
bert 
CIO 
tetų 
kliu
Stambiųjų nejudomo turto fir
mų, budavotojų firmų ir buda- 
votojų amatinės tarybos atsto
vai turi kitą planą. Dėl to da
bar ginčijamasi.

Moses planas reikalauja te
leisti tik griežtai planuotą sta
tybą. žemės ir bildingų savi
ninkai sako, kad statyba pa
gal planą numažinsianti žemių 
vertybę ant bilijono dolerių ir 
sumažinsianti miesto įplaukas 
taksais ant 27 milijonų.

Richard S. Childs, CIO re
miamo
Interim Zoning pirmininkas, 
aiškina, dėl ko reikia planuoti 
statybą. Jisai sako:

“Be tokio vidutinio suverži
mo ribų būtų didžiausias pa
vojus vietomis pribudavoti per
daug kai tik karas Europoje 
pasibaigs. Tas nustelbtų kitas 
miesto sekcijas, ištrauktų iš jų 
gyventojus ir biznį, užkimštų 
trafiką. Tas taip pat paliktų 
daugeliui metų nemalonias 
akiai raizgytas formas tamsių 
bildingų ir tamsių užkaborių, 
o permažai atviros vietos žalu
mynams ir pasilinksminimui.”

Reiškia, komisijonieriaus' ir 
CIO planas siekia padaryti 
miestą gražesniu, sveikesniu, 
malonesniu gyventi. Nejudomo 
turto savininkai gi žiūri, kad 
jie galėtų netramdomai griebti 
pelną bile kaip ir bile kur, ne
atsižvelgiant į miesto ateitį.

Daniel Artūrą, 31 m., 375 
Broome St., New York ir Jo
seph Badamo, 31 m., 27 Mau- 
jer St., Brooklyn, sulaikyti be 
kaucijos grand džiūrei. Pas 
juos radę plėšimui-įsilauži- 
mams namuosna vartojamus 
įrankius. _. .. . .. .....

i, <A'ii j; f;, ui, i .j, mu

Kailių industrijos šapų čer- 
manai turėjo smagų mitingą 
pereito ketvirtadienio vakarą, 
savo unijos centre, 250 W. 
26th St., New Yorke. Jiems 
buvo pranešta, jog Karinė 
Darbo Taryba užgyrė unijos 
vyriausį reikalavimą, kad nie
kas negalėtų būti atleistas iš 
darbo be problemų išsprendi
mo su unija. Kad tik abiem 
pusėm pripažinus esant rimtų 
priežasčių atleidimui, darbi
ninkas tegalės būti siunčiamas 
namo.

Taryba taipgi užgyrė savai
tę atostogų su alga. Pripažinta 
ir reikalas lygaus padalinimo 
darbo per 10 mėnesių per me
tus.

Pasitarime dalyvavo visų še
šių lokalų atstovai. Apie lai
mėjimą raportavo Joseph Wi
nogradsky, manadžerio padė
jėjas.

Unija tuojau reikalaus pa
sitarimo su šapų savininkų at
stovais ir dės pastangas išgau
ti tų jiems pripažintų teisių 
įrašymą į kontraktą. Kontrak
tas buvo pasibaigęs jau perei
tą pavasarį, šapų savininkai 
priešinosi tiems unijos reikala
vimams. Nors apylinkės Kari
nė Darbo Taryba buvo tuos 
darbininkų reikalavimus pri
pažinus teisėtais, bet bosai ne
vykdė. Jie apeliavo į nacijo- 
nalę įstaigą, Washingtone. Bet 
toji taipgi užtvirtino apylin
kės tarybos sprendimą.

Unija dabar šaukia visų na
rių susirinkimą lapkričio 28-tą, 
Manhattan Center, tikslu nu
tarti tolimesnius žingsnius, jei
gu bosai ir toliau atsisakinėtų 
nuo susitarimo.

Sprendimas tiesiog paliečia 
virš 9 tūkstančius unijistų, dir
bančių apie septyniuose šim
tuose firmų-firmučių. Bet ne
tiesioginiai paliečia kelis syk 
tiek darbininkų, kurių darbai 
artimai susiję su kailių indus
trija.

Armija Jį Pakeitė
Teisiamas už išprievartavi

mą merginos, korp. Ernest 
Degiacomo, teisinosi:

—Padariau klaidą, bet 
buvo seniau. Armija mano 
sivedimą pakeitė.

Teisėjas nusprendė jį
bausti, bet sugrąžinti armijon. 
Degiacomo vos išsilaikė never
kęs nuo džiaugsmo išgirdus 
nuosprendį.

tai
pa-

ne-

Tfotografas
Traukiu' paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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.

■a

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

<3

Šiurpulinga, tūkstančius kartų tikrajame gyvenime 
pasikartojusi scena hitlerininkų užgrobtuose kraštuose. 
Paveikslas iš garsiosios filmos “The Rainbow,” paga
mintos Sovietų Sąjungoje pagal lenkų rašytojos Wan- 
dos Wasilewskos novelę. Filmą su dideliu pasisekimu 
rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Yorke.

“The Rainbow”
Pradėjo 5-tą sėkmingą sa

vaitę Stanley Teatre. Priedams 
rodomos kitos dvi trumpesnės 
filmos.

Embassy Teatruose
Rodoma dideji mūšiai ant

jūrų, kuriuose Jungtinių Vals
tijų Laivynas sumuša japonus. 
Matosi, kaip sušaudoma, eks- 
ploduoja, dega, skęsta priešo 
ir mūsų laivai, krinta lėktuvai. 
Taipgi kovos ant Leyte.

Namų fronto žiniose prezi
dento Roosevelto sugrįžimas į 
Washingtona po iš naujo iš
rinkimo. Priedams trumpos pa
stoviosios filmos.

Embassy Newsreel Teatrai
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

r-
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
•teičiuB iu naujausiai! įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ;‘anpagg 2-8842

k

E

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808

VALANDOS:

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Centre. Scenoje vaidinama 
“American Rhapsody.”

“Wilsonas” Gyvuoja
Ketvirtą mėnesį be pertrau

kos gyvuoja ant Broadway is
toriškoji Amerikos filmą Wil
son. Ji rodoma Victoria Tea
tre, prie 46th St., New Yorke. 
Rekordiniai ilgai laikosi ir su
si ėdi jų teatruose.

Nusinuodijo Kelyje į 
Kalėjimą

Samuel Elkin, 44 m., buvęs 
finansų firmos viršininkas, nu
sinuodijo taksike, kuriuomi jis 
važiavo į teismabutį. Jisai bu
vo pereitą pirmadienį nuteis
tas už vartojimą pašto apga- 
vingiems neva pardavimams- 
pirkimams. Tuo būdu, sakoma, 
jis apsukęs firmas ir atskirus 
asmenis ant $200,000. Trečia
dienį jisai važiavo išgirsti 
bausmės paskyrimą.

Elkin gyveno, 80 Clarkson 
St., Brooklyne. Buvo vedėju 
Lectern Service, Ine., 277

randasi prie 42nd, 46th, 50th į Broadway, N. Y. 
Ir 72nd Sts., New Yorke.

Roxy Teatre
rodoma spalvota,
liuoslaikio praleidi-

taikoma smagi filmą
Sce-

Jieško Šunies Savininky
Bronxe sulaikytas 33-Čias 

pasiutimo liga užkrėstas šuo. 
Jį pagavo gatvėje palaidą. Ka
dangi nežinoma, kam jis pri
klauso, tad Sveikatos Depart- 
mentas išleido viešą atsišauki
mą šunį praradusiai šeimai

Dabar 
lengvam 
mui taikoma smagi 
“Irish Eyes Are Smiling.’

taipgi smagūs aktai.
“Mrs. Parkington”
toliau teberodoma Radio ateiti gydytis, nes jie gali būti 
Music Hall, Rockefeller ligos užkrėsti.

=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

HowTo S4 ifc

FOR THOSE
YOU LOVE!

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Už Mažos 
Rankpinigius 

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ 
. DOVANĄ k a

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

SHOP AT LIPTON’S

$19.95 
aukštyn9—12 ryte 

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

$19.95 
aukštyn

Vyriškas 
Žiedas

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

tIRTHJTONE 
žiedai $g,95 
Ir aukityn

ROBERT
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178.

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.

t,

.■4r.LV,;




