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Los Angeles mieste pasibai-
gė didžiausi teisminiai prajo- 
vai. Teismas ėjo prieš komedi- 
jantą Charlie Chaplina. JĮ kal
tino panelė Bany. Chaplinas 
esąs jos dukters tėvas.

Teismas buvo atdaras vi
siems. O smalsuolių buvo pil
na — senų ir jaunų. Atrodo, 
juo senesni, tuo buvo smalses
ni !
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PREZIDENTAS SIŪLO MOBILIZUOT VISAS ŽMONIŲ JĖGAS
Komerciniai laikraščiai tu

rėjo specialius korespondentus. 
Panašu buvo į sorkes. Ten, vie
šai, teisme, pilnam žmonių, ad
vokatai klausinėjo, o Chaplin 
ir Bany turėjo dėstyti ir aiš
kinti, kur ir kaip meilavosi, 
kaip, kur, kada turėjo lytinius 
susinėsimus.

Paskui korespondentai apie 
tai piškino ilgiausias kores
pondencijas. Jas skaitė milijo
nai žmonių.

Kaip nekalbėsite, bet šis 
teismas buvo panaudotas žmo
nių tvirkinimui.

Kam ta publikacija? Būtų 
užtekę teisėjo, (Įžiūrės ir ad
vokatų. Bet, ot, biznis yra biz
nis. Komercinei 
kia sensacijų.

spaudai rei-

pasisamdęs 
liežuviu plū-

SOVIETAI UŽGYRĖ LIUBLINO LENKU 
VALDŽIĄ AMERIKA IR ANGLIJA PA
LAIKO LONDONO LENKŲ VALDŽIA

•ROOSEVELTAS SAKO:
PRASIDĖJO LEMIA

MAS KARO TARPAS

Grigaitis turi 
vieną didelį ilgu 
diką. Jo vardas — Kazys Var- 
kala. Nėra tokio Tarybų Lie
tuvos veikėjo, kurio šis naujie- 
ninis šarlatanas nebūtų išnieki
nęs ir išplūdęs. Paskutiniu lai
ku Varkala užsisėdo ant An
tano Venclovos. Venclova esąs 
pavojingiausias žmogus lietu
vių tautai.

Kodėl? Ogi todėl, kad jis, 
Venclova, yra protingas ir mo
kytas !

Nesijuokite, bet štai, ką pri
pažįsta pats Varkala:

“Antanas Venclova 1932 
metais baigė Lietuvos Universi
teto humanitarinį fakultetą . . . 
Venclova žino vokiečiu ir 
prancūzų kalbas; jis gali ir 
angliškai skaityti. . . Venclova 
— inteligentas. . . Venclova, 
dar universitete būdamas, ra
šinėjo įvairiomis literatūros te
momis, eilėraščius derino ir ro
manus rašė...” (Naujienos, 
sausio 2).

Tai toks yra Tarybų Lietu
vos švietimo komisaras. Vietoj 
tuomi džiaugtis ir didžiuotis, 
Varkala užsidėjęs už galvos 
rankas muša trivogą. Kaip tik 
jis ir esąs toks pavojingas, kad 
jis toks, mokytas!

Pats Kazys Varkala, matyt, 
yra didelis nemokša. Norėtų, 
kad toks pat durnius būtų ir 
Lietuvos švietimo komisaru. 
Bet kai tuo komisaru yra žmo
gus mokytas ir apsišvietęs, tai 
Varkalai jis nepakenčiamas.

London.— Sovietų Sąjun- 
!ga saus. 5 d. pripažino Liu
bline įsteigtą lenkų vyriau
sybę kaip laikinąją Lenki
jos valdžią. Liubliniškė val
džia susiorganizavo gruo
džio 31 d. iš Socialistų, 
Valstiečių, Lenkų Darbinin
kų, Demokratų ir Komuni
stų Partijų atstovų, koope
ratinių bendrovių, įvairių 
draugijų ir žymiausių žydų 
vadų. Ši valdžia išdygo iš 
Lenku Komiteto Tautai Va
duoti, kuris atstovavo 7 mi- 
lionus Lenkijos piliečių iš
laisvintame plote į rytus 
nuo Vislos upės. To komi
teto patvarkymu, šalia kit
ko, buvo atkirsta daugiau 
kaip 600,000 akrų dvarų že
mių ir padalinta šimtui 
tūkstančių bežemių ir ma
žažemių šeimų.

Franci jos valdžia jau yra 
pasiuntus savo ' atstovą 
Liublinui.

Sovietų vyriausybė, pirm 
pripažįstant laikinąją Len
kijos valdžią Liubline, tarė
si su Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos valdžiomis.

Amerika ir Anglija palai
ko Londono Lenką Valdžią

Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
neformaliai sakė, kad ši 
šalis vis dar pripažįsta lon- 
doniškę lenkų I valdžią, ku
rios prezidentas yra Vladi
slovas Račkievič ir priešso- 
vietinis “socialistas” Ta
rnas Arcičevski.

Anglijos valdžia pakarto
jo, kad jinai taip pat pri
pažįsta emigracinę lenkų 
valdžią Londone, nors ang
lų premjeras Churchillas 
savo kalboj gruodžio 15 d. 
pareiškė, kad jam nepatin-

Detektyvas Nušovė 
Policijos Galvą

ka dabartiniai londoniškiai 
Lenkijos valdininkai. Kar
tu Churchillas tada užgyrė 
Sovietu v

Sovietu
C

Žymūs

siūlomą pokarinį 
tarp Lenkijos ir 

Sąjungos.
Logikai Amerikoj

Remia Liublino Valdžią.
Laikinąją Lenkijos val

džią, įsteigtą Liubline, svei
kino tokie žymūs Amerikos 
lenkai, kaip socialistų va
das Ab. Penzik, pasauliniai 
garsus artistas Arthur 
Szyk, Pittsburgh© Univer
siteto profesorius Bohdan 
Zavadski, Vassar Kolegijos 
prof. Ign. Zlotovski ir

Chicagos Universiteto pro
fesorius Oscar Lange.

Ponai Nori Naujo Karo
Londone leidžiamas nau

jas lenkų savaitraštis Jut- 
ip Polski pirm kelių dienų 
rašė, kad londoniškė lenkų 
valdžia svajoja sukurstyti 
naują vakarinių talkininkų 
karą — prieš Sovietų Są
jungą dėl sugrąžinimo Len
kijai svetimų žemių —Vil
niaus krašto, Vakarinės 
Baltarusijos ir Vakarų Uk
rainos. Tą laikraštį leidžia 
šalininkai buvusio premje
ro Mikolaičiko, lenkų Vals
tiečių Partijos vado.

Lenkti Grafas Al. Potockis, Turėjęs 75,000 
Akrų Žemės, Pabėgo i Naciu Prieglaudą
London.—Žinių agentūra 

Reuter pranešė apie fašisti
nio lenkų grafo pabėgėlio 
Alfredo Potockio dvarus ir 
kitus turtus. Vien pietinėje 
Lenkijoje jis turėjo 75,000 
akių žemės; kartų jis buvo 
stambus fabrikantas. Kada 
Raudonoji Armija įžengė į 
pietniai vakarinę Lenki
ją, Alfredas Potockis pabė
go sykiu su naciais. Bėg
damas jis šešiolika trokų 
išsivežė baldus (rakan
dus), paveikslus, statulas 
ir įvairias kitas brangeny
bes.

Demokratinių Liublino

Siūlo Gydyt ir Rekru- 
tuot Atidėtus Vyrus 

Iš Klasės 4F

tam

taip

Albany, N. Y. — Detek
tyvas J. W. McElveney nu
šovė Albany miesto polici
jos galvą Wm. J. Fitzpat- 
ricką. Jiedu buvo 
draugai.
(šiuos žodžius berašant), 
kodėl detektyvas, paga
lbaus, nudėjo savo Viršinin
ką. žmogžudis prisipažino.

seni
Dar nepaskelbta

Washington. — Antrinis 
senato komitetas karinės 
sveikatos* ir švietimo reika
lais davė pasiūlymą karo 
mobilizacijos direktoriui J. 
F. ByrnesTū gydyti ir ope
racijas daryti vyrams, ati
dėtiems į rekrutavimo kla
sę 4F, ir fiziniai juos lavin
ti. Senatorių komiteto pir
mininkas Claude Pepper 
sako, jog tais būdais gali
ma būtų šimtus tūkstančių 
jų padaryti tinkamais* kari
nei tarnybai. Kiti skaičiuo
ja, kad šitaip bent 750,000 
jų būtų paruošta frontui.

Kunigų Draugas cituoja ku
nigą Sheen, kuris pasakęs:

“Ateizmas, devynis kartus iš 
dešimties, gimsta iš blogos są
žines. Netikėjimas gimsta iš 
nuodėmės, o ne iš proto.” 
sausio 2 d.).

Ir šimutis, suprantama, 
pilnai tiki.

★ jAr ★
Betgi, kaip kiekviena,

ši lazda turi du galu. Pavyz
džiui, galima Įrodinėti, kad ti
kėjimas gimsta iš nuodėmės, o 
ne iš proto.

Žmogus nusižengia, sunkiai 
sugriešija, sąžinė pradeda 
graušti ir pradeda jieškoti ko
kioj ten viršgamtiškoj jėgoj 
susimylėjimo ir atleidimo.

Galima sakyti, kad visas ti
kėjimas paremtas nežinojimu. 
Žmogus garbino perkūną, kai 
nežinojo, kas jis yra. Kai pra
dėjo protauti ir sužinojo, nu
stojo į perkūną tikėjęs.

Pagaliau Strazdas prisipaži
no, kad Bendrasis Fondas su
rinko* drapanas ir jas pūdo 

(Tąsa 5-me puslapyje)

lenkų spauda teigia, kad tą 
savo turtą jis nugabeno į 
Vieną, Austrijos sostamies- 
tį, ir pats apsigyveno ten 
vokiečių globoje.

Lenku Komitetas Tautai 
Vaduoti (dabar Laikinoji 
Lenkijos valdžia) Liubline 
jau padalino bežemiams ir 
mažažemiams 5,000 akrų 
paliktos grafo1 Alfredo Po
tockio žemės.* Tos žemės 
gavo 1,050 valstiečių šei
mos.

Alfredas yra brolis bu
vusio Lenkijos ambasado
riaus Washingtone, grafo 
Romano Potockio.

Washington. — Metinia
me savo pranešime kongre
sui ir atskiroj kalboj per 
radiją prez. Rooseveltas 
šeštadienį ragino išleist įs
tatymą, pagal kurį būtų su
mobilizuota visos vyrų ir 
moterų jėgos karinėms pas
tangoms, ir tuojaus taip 
papildyt rekrutavimo įsta
tą, kad galima būtų draf
tuot slauges (norses) ir pri
verst 4,000,000 vyrų rekrū- 
tinėje klasėje 4-F dirbti ka
rinius darbus arba kovoti. 
Prezidentas sakė, jog karas 
yra įėjęs į kritiškiausią, le
miamąjį laikotarpį, kuriam 
reikia sutelkti visas žmonių 
jėgas. Jis išreiškė vilti, kad 
Il945 metais vokiečiai bus 
galutinai sumušti, ir leido 
suprasti, jog pirm šių me
tų pabaigos bus padaryta 
pradžia Jungtinių Tautų 
organizacijos pasaulinei 
taikai palaikyti po karo. 
Prez. Rooseveltas sakė:- 
“Mums reikia išlaikyti mū
sų talkininku draugiškumą 
šiame kare. Tai pačios gy
vybės^ ar mirties klausimas. 
Mums reikės ju draugišku
mo ir po karo.” Nes kitaip 
gręstų trečias pasaulinis 
karas.

Prezidentas, tarp 
pareiškė, kad:

Yra keblumų 
atvaduojamais
kaip kad su Lenkija ir 
Graikija, kurių žmonės tar
pusavyje kovoja taip, jog 
“sunku įspėti, kokios sava
rankiškos valdžios jie nori.”

Karas bus nebaigtas, iki 
paskutinis nacis taps 
verstas besąlyginiai 
duoti.

Po karo turės būti
ryta darbai kokiem 60,000,- 
000 amerikiečių. Tuo tikslu 
valdžia, šalia kitko, planuo
ja didelius projektus gam
tiniams turtams išvystyti ir 
kitus viešuosius darbus.

Taip pat reikės pagerinti 
ir paplatinti socialę apdrau- 
dą nedarbui ir senatvei.

kitko,

su tūlais 
kraštais,

Roosevelto, Stalino ir 
Churchillo Konferencija 

Bus po Sausio 20 d.
Washington. — Atsaky

damas į laikraštininkų 
klausimus, prez. RooseveL 
tas pareiškė, kad jo konfe
rencija su maršalu Stalinu 
ir Anglijos premjeru įvyks 
po. sausio 20 d. Tą dieną 
bus oficialis 
vesdinimas 
terminui.

Kur konferencija įvyks, 
prez. Rooseveltas nesakė; o 
kas liečia konferencijos lai
ką, tai priklausys nuo oro 
sąlygų.

prezidento į- 
k e t virtajam

AMERIKIEČIAI BELGI 
JOJ DAR PASTŪMĖ 

PRIEŠUS ATGAL
Paryžius, saus. 7. — Pir

moji Amerikos armija at
metė vokiečius pusantros 
mylios atgal šiauriniame 
nacių įsiveržimo šone Belgi
joje; prisiartino prie plen
to tarp St. Vith ir La Ro
che ir užėmė Odeigne ir 
Devantave. Anglų armija 
tapo išstumta iš miestelio 
Bure vakariniame vokiečių 
prasiveržimo gale. Trečioji 
Amerikos armija šiek tiek 
laimėjo į rytus nuo St. Hu
berto, ir atmušė nacių ata
kas prie Bonnerue ir Man- 
de, pietiniame fronto šone. 
Pattono kariai taip pat at
griebė Lutrebois, bet buvo

priversti pasitraukt kelias 
mylias atgal iki Magaret. 
Tačiaus, jie pažygiavo ar
tyn Wiltzo ir įsiveržė j Go- 
esdorfą, Luksemburge.

Pietiniame Fronte Sep
tintoji Amerikos armija at
kariavo nuo priešų Philipp- 
sburgąęr apsupo Wingeną. 
Bet vokiečiai permetė savo 
jėgas iš rytinio Rhein upės 
šono vakarinį ties Offen- 
dorfu. Siaučia įtūžę mūšiai.
Nacių ofensyve vakaruose 
liko 100,000 jų užmušta, su
imta ir sunkiai sužeista.
Įsakyta draftuot 4-F vyrus, 
apleidžiančius karo darbus.

Jungi Valstijų Kariuomenė Staigiu Žygiu 
Atėmė iš Japonų Dar Vieną Filipinų Salą

Į Mindoro salą amerikie

pri- 
pasi-

suda-

Link Taikos Graikijoj
Pranešama, kad Graikų 

partizanai pasitraukė iš so
stinės Athenų, o anglai jau 
nereikalaują, kad jie nusi
ginkluotų ir tarsis su jais.

Graikų socialistų vadai 
sveikino anglų kariuomenę.

Leyte, Filipinai. — Lai 
vais atgabenta, Jungtiniųį čiai jau pirmiau įsiveržė. ; 
Valstijų kariuomenė užėmė 
Marinduque salą, 10 mylių 
per Mompog’jūrinį sąsiaurį 
nuo Luzono, didžiausios Fi
lipinų salos, kurioje yra 
Manila, Filipinų salyno so- 
stamiestis. Dabar ameri
kiečių užimta Marinduque 
sala guli už 10 mylių į ry
tus nuo Mindoro salos, ir 
tik 100 mylių nuo Manilos. 
Amerikos kariai taip stai
ga užklupo Marinduque sa
lą, 460 ketvirtainių mylių 
ploto, kad japonai nepaspė
jo nei kiek pasipriešinti.

Užimdami Marinduque 
salą, jankiai Įgijo Sibuyan 
Jūros kontrolę ir tiesioginį 
susisiekimą su pietiniais 
Luzon salos pajūriais, kaip 
pranešė generolas MacAr
thur.

Japonijos radijas skelbė, 
kad “keturi talkininkų lai
vynai” buriasi atakuot ja
ponus Filipinų srityje.

Japonai skelbė, kad Ame
rikos laivų būriai jau įplau
kė į Lingyen Įlanką vakari
niame Luzono šone.

Uždraudžia Suvažiavi
mus, Tačiau Nekliudo 

Laisvės Suvažiavimo

Raud. Armija Atkerta ir 
Sunaikina Prasiveržu

sius Vokiečius
Washington. — Karinės 

Mobilizacijos direktorius 
James F. Byrnes “prašė” 
sulaikyt po vasario 1 d. vi
sus suvažiavimus daugiau 
kaip 50 žmonių, jeigu suva
žiavimas tiesioginiai netar
nauja karo reikalams.

Tas* “prašymas”, supran
tama, reiškia įsakymą. Bet 
jis nepaliečia Laisves bend
roves dalininkų suvažiavi
mo, kuris įvyksta sausio 28 
d.

Prez. Rooseveltas užgyrė 
tą Byrnes patvarkymą.

MOKSLO, KULTŪROS IR ATSTEIGIMO DARBAI VILNIAUS SRITY
' i *

Vilniuje atsidarė Valsty
binis Mokytojų Institutas. 
Priimta apie 60 naujų stu
dentų. Prie instituto yra 
bendrabutis ir didelė val
gykla studentam. Tarp in
stituto profesorių yra tokie 
pagarsėję lietuyių pedago
gai, kaip Laužikas ir Kro
pas. Pamokas institutui 
duoda ir Vilniaus Universi
teto profesoriai.

Maskva atsiuntė du va
gonus knygų Valstybinei 
Tarybų Lietuvos Leidyklai.

Tarp jų yra literatūros kū
riniai, politiniai veikalai ir 
mokyklinės knygos.
Ūkis ir Miškas Mokslininkui

Tarybinės Lietuvos že
mės komisija paskyrė 75 
akrus žemės ir 100 akrų 
miško profesoriui Rudzins- 
kiui, žinomam mokslininkui 
ir geresnių augalų išvysty
mo specialistui.

Kailių Dirbimo Meistrai
Vilniaus kailių dirbimo 

fabrik. (garbarnia) num. 1

lavina ir naujus to amato 
specialistus. Paskui? niu lai
ku šiame fabrike išlavinta 
37 kailių dirbimo meistrai.

Neregių Aprūpinimas
Pirm vokiečių išvijimo iš 

Lietuvos, jie ne tik sudegi
no dirbtuves neregiams, bet 
nužudė ir tris visai nieko 
nekaltus neregius.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė įsteigė tam tyčia dirb
tuvę neregiams, kur jie pi
na krepšius, dirba šepečius

ir vilnonius dirbinius.
Visi Vilniaus apskričio 

neregiai virš 10 metų am
žiaus surašinėjami ir bus 
jiem duota proga mokytis, 
šviestis ir dirbti toje įstai
goje.

Vokiečiai Vilniaus aps
krityje sudegino trobas 
daugiau kaip 300 ūkininkų. 
Valstiečiai jau pasistatė 
naujas. Tam reikalui Tavy-' 
bų i vyriausybė davė jiems 
3,728 kūbiškus metrus pa
ruoštų medžio dalykų.

Poilsio Namai Kariam
Lietuvos darbo unijos ati

daro dvejus poilsio namus 
Lietuviškųjų Raudonosios 
Armijos dalinių kareiviams 
ir oficieriams. Baldus tiems 
namams pagamino Vilniaus 
baldų (rakandų) fabrikas. 
0 Maskva atsiuntė lovas ir 
jų įrengimus, indus ir kitus 
reikalingus dalykus.

Amei*ikos lėktuvai per dvi 
dienas sunaikino bei suža
lojo 83 japonų laivus.

London. — Sovietų ka
riuomenė atkirto ir nušlavė 
nacius, kurie buvo prasi
veržę per pirmąsias Raudo
nosios Armijos linijas į 
šiaurvakarius nuo Budape
što, Vengrijos sostamies- 
čio.

‘ Vokiečiai desperatiškai 
briovėsi pralaužt sovietines 
linijas, pasiekt Budapeštą ir 
paliuosuot apsuptus mieste 
hitlerininkus, kuriuos rau
donarmiečiai dieną naktį 
naikina. Tose vokiečių ata
kose dalyvavo net po 300 
tankų.

šeštadienio pranešimais, 
Sovietų kariuomenė per die
ną užmušė daugiau kaip 
3,000 nacių ir suėmė dar 
apie tiek vokiečių ir vengrų 
karių. Tą pačią dieną rau
donarmiečiai užėmė 233 
Budapešto blokus, taigi viso 
jau 1,530 miesto blokų.

Sovietai išdaužė nacių 
kontr-atakas ties Bicske, 15 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Vengrijos sostamiesčio Bu
dapešto, ir per ugningus 
mūšius užėmė dar 137 blo
kus to miesto. Taigi Sovie
tų rankose yra jau 1,667 iš 
2,800 Budapešto blokų.
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7 9-tajam Jungi. Valstijų Kongre
sui Susirinkus.

Praeitą savaitę susirinko 79-tasis. 
Jungtinių Valstijų kongresas. Susirinko 
jis nepaprastai svarbiu mūsų tautai isto
rijoj laikotarpiu.

Kongreso sesiją atidalydamas, pirmi
ninkas (Speaker) Sam Rayburn pasakė 
įspūdingą kalbą, šaukiančią visus prie 
vieningo darbo, prie karo laimėjimo, prie 
didelių žygių atlikimo. Dideli žygiai tik 
tuomet bus galima atlikti, jei pats kon
gresas bus vieningas, kai jis eis išvien 
su prezidentu Rooseveltu, mūsų vyriau
siuoju ginkluotų pajėgų komandierium.

“Pasisaugokit tų pavc^ingų vyrų ir 
moterų šioje šalyje, kurie skirsto žmo
nes,” sakė Rayburn. “Mes privalome bū
ti vieningi.”

Ir tuojau po to tam tikri kongreso na
riai,—faktinai jų dauguma—parodė, kad 
jiems vienybė nerūpi! Jie parodė, kad jie 
nori tęsti tą politiką, kurią tęsė dauguma 
kongreso narių 78-tajame kongrese.

207 kongresmanai, vadovaujami reak
cininko iš Mississippi valstijos kongres- 
mano John Rankinio, pasisakė už palai
kymą Dieso Komiteto, už padarymą jo 
pastoviu komitetu! Prieš balsavo 186.

Pagal partijas, balsavimai praėjo ši
taip: 137 republikonai ir 70 demokratų 
už Dieso Komitetą; 150 demokratų, 34 
republikonai, vienas Amerikos Darbo 
Partijos narys ir vienas Wisconsino pro- 
gresyvis — prieš.

Vadinasi, balsavimuose partijinės sie
nos pasinaikino. Pažangesni republikonai 
ėjo išvien su pažangesniais demokratais, 

, reakciniai demokratai ėjo išvien su re
akciniais republikonais! \

Šis žygis, aišku, yra vyriausiai nuV 
kreiptas prieš prezidento Roosevelto ad-\ 
ministraciją. Nors praeituose prezidenti
niuose ir kongresiniuose rinkimuose A- 
merikos žmonės pasisakė prieš Dieso Ko
mitetą, už prezidentą Rooseveltą, tiems 
reakcininkams tas negalvoj. Jie ruošiasi 
ir šiame kongrese atlikti “kačių koncer
tą” prieš prezidentą, nepaisydami liau
dies valios!

Patsai Diesas susikompromitavo, —jo 
šiame kongrese nebėra. Nebėra ir eilės 
jo sėbrų, buvusių Dieso komitete, — jų 
žmonės neišrinko, juos piliečiai pabaudė. 
Todėl 79-tojo kongreso reakcininkai nu
sitarė susirasti kitą Diesą, nors ne tuo 

. vardu, ir pasodinti į tą pačią kėdę, kad 
jis galėtų pulti prez. Roosevelto adminis
traciją, kad jis galėtų persekioti pado
rius žmones, kaip darė Diesas.

Juokingiausias to viso dalykas keri ta
me: šitam reakciniui blokui vadovauja 
kongresmanas Rankin’as ir jo bičiuliai. 
Republikonai kongresmanai pasiduoda 
vadovauti pietinių feodalų atstovui! Ran- 
kinas ir jo prieteliai, kaip žinoma, išrink
ti ne daugumos tų valstijų piliečių, bet 
mažumos, — dauguma piliečių (daugiau
siai negrų) ten neprileidžiami balsuoti. 
Kankinas ir jo prieteliai labai neapken
čia organizuotų darbininkų ir negrų. 
Rankinui ir jo prieteliams svarbu nepri- 

’ leisti milijonų negrų prie balsavimo, pa
laikyti juos ekonominėje ir politinėje i- 
zoliacijoje.

Na, ir šitam Rankinui nūnai padeda 
republikonai kongresmanai, kurių parti
ja taip nemielaširdingai praeituose rin
kimuose buvo sumušta kaip tik dėl tų pa
čių dalykų!

Net tokis žurnalistas, kaip Thomas L. 
Stokes, Scripps - Howardo spaudos ben
dradarbis, mano, jog reakcininkai repub
likonai, eidami paskui Rankiną, veriasi 
sau ant kaklo politinę kilpą.

Eidami paskui Rankiną, jie dar la-

biau antagonizuos negrų mases, milijo
nus organizuotų darbininkų - unijistų ir 
milijonus šiaip sau pažangių žmonių.

Demokratinei Amerikos visuomenei 
tenka budėti. Jeigu Rankinui pavyko pa
siimti savo vadovybėn tiek daug repub- 
likonų ir pietinių valstijų kongresmanų; 
jeigu ši koalicija vieną negerą, kraštui 
žalingą žygį jau atliko, tai ji gali atlikti 
jų ir daugiau.

Aną dieną CIO prez. Murray savo laiš
ke ADF prez. Greenui teisingai sakė, jog 
organizuoti darbininkai privalo išvien ei
ti ir saugoti mūsų kongresą, kovoti už 
žmonių laisves ir ekonominį gerbūvį.

Budėti. reikalinga visiems Amerikos 
žmonėms, nes reakcininkai nesnaudžia ir 
jie nesnaus.

Mes turime vilties, tačiau, kad jiems 
visuomet nepavyks pravesti savo pasimo- 
jimų. Amerikos visuomenė mielai pasiti
ko kongreso pirmininko Rayburn’o kal- 
bąj Ji, visuomenė, pasiruošusi eiti su 
prez. Rooseveltu, o ne su tokiais Ranki- 
nais, Martinais ir jų talkininkais!

Ar Plastiras Geresnis už 
į Papandreou?

Mūšiai tarp Graikijos patrijotų —EL- 
AS ir britų kariuomenės — nesiliauja. 
Graikijoje karas tebeverda, — taip sa
kant “draugiškas karas,” karas tarp tų, 
kurie tik neseniai išvien kariavo prieš 
vokiečius.

Papandreou valdžia buvo pašalinta, ir 
tuomet, kai ji nuo scenos pasitraukė, 
daugelis žmonių manė, jog dabar Grai
kijoje prasidės nauja, taikos gadynė, 
jog mūšiai liausis, jog liaudis pradės at
statymo darbą.. Mes sakome, daugelis 
žmonių taip manė, nes jie tikėjosi, kad 
po Papandreou valdžios žlugimo įsikurs 
nauja vyriausybė, atstovaujanti Graiki
jos liaudį, visą graikų tautą.

Bet štai, naujuoju Graikijos premjeru 
paskiriamas generolas 'Plastiras, perne
lyg konservatyvus, reakcinis, tos pačios 
graikų tautos priešas, gal kiek “gerėles- 
nis” už Papandreou, bet tik keliomis un
cijomis. Gen. Plastiras, mat, esąs anti- 
monarchistas. Jis sudarė valdžią, val
džią, kurion, anot New York Timeso, į- 
eina vyrai “žymių šeimų su deširtėmis 
tradicijomis...” To neužtenka: pats gen. 
Plastiras pasirodė didžiausias ELAS’o 
priešas, graikų tautos priešas, ir jis pra
eitų metų gruodžio 29 d. pareiškęs: “Aš 
nežinau, kaip mes galėtume išspręsti šią 
problemą be kraujo praliejimo...”

Vadinasi, Graikijos valdžioje veidai 
pasikeitė, bet širdis ir smegenys — ne
pasikeitė; pasiliko tie patys! Naujajai 
valdžiai, kaip ir Papandreou valdžiai, 
rūpi sumušti ELAS, sumušti Graikijos 
patrijotus, nuginkluoti ir atiduoti gink- . 
lūs į rankas monarchistų, į rankas liau
dies priešų!

Kaip tokiu atveju kas gali laukti 
Graikijos patrijotų padėjimo į šalį gink
lo?! Kaip galima tuomet tikėtis Graiki
joje ramybės?!

Pasirodo, jog pastatymas gen. Plasti- 
ras’o Graikijos valdžios priešakyn yra 
gudrus Anglijos valdžios manievras. Jos 
čia smegenys tą išgalvojo, nes tas viskas 
įvyko tuojau po to, kai Churchillas su 
Edenu apsilankė Atėnuose.

Churchillas ištraukė iš rankovės Plas- 
tirą ir pastatė prieš Graikijos liaudį, ta
rytum sakydamas: Jums nepatiko Pa
pandreou, tai aš jums duodu Plastiras’ą.

Bet Graikijos liaudis, graikų tauta sa
ko: Mes kovojome prieš Papandreou, 
mes nenorime Plastiras’o; mes norime 
tokios vyriausybės, kuri reprezentuotų 
visą graikų tautą!

Rašydamas apie Graikijos įvykius, 
dienraštis Daily Worker mano, jog 
Churchillas šitaip bando nuduoti dėl 
Graikijos padėties: mes paliekame visą 
reikalą išspręsti patiems Graikijos va
dams. Jeigu taip, tai, dienraštis sako: 
ištraukite jūs iš Graikijos britų kariuo
menę, tuomet matysime, kas nori civi
linio karo Graikijoje.

Žinoma, jei britų kariuomenės ten ne
būtų, tai Graikijoje civilinis karas liau
tųsi, nes monarchistai ir kitokį reakci
ninkai negalėtų atsilaikyti prieš ELAS 
ir visą graikų tautą nei keletos dienų. 
Visas reikalas, vadinasi, išsispręstų ir 
Graikija susitvarkytų ir, susitvarkiusi, 
laudis pradėtų šalies atstatymo darbą.

Daily Workeris siūlo: tuojau sulaikyti 
Graikijoje mūšius — juos turi sulaikyti 
britų kariuomenė, kuri nesiliauja kovo
jusi prieš graikus patrijotus; sudaryti
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Mokslas Yra Visagalis - Visk? Nugalės 
Karas, Badas, Maras Liks Tik Atmintyje
Na, brol ir sese, lietuvi,— 

skaityk atydžiai ir pagal
vok giliai. Pilnai patenkin
tas gyvenimu būsi tik tada, 
kada trykš iš tavo jausmų 
neišsemiama energija, iš
tvermė: tik gerai daryti, 
tąjį sieki turėsi, teisingiau 
pasakius, įgysi, būdamas ge
roj sveikatoj; turėdamas 
50 metų amžiaus — j ausie-* 
si 25 metinis. Šimtą sykių 
pelningiau ir geriau nepra
rasti geros sveikatos, kaip 
praradus sveikatą mėginti 
atgauti, pasigydyti, ar nors 
palopyti pakenčiamai. Štai 
tau trumpai suteikiu šaltinį, 
iš kur gali pasisemti žiniją: 
Kaip gyventi, kad\$veiku, 
veiklum, ištvermingu būti ir 
nors ant sienos užsirašius 
turėti 75 metus, o jaustis 
jaunu ir pajėgiančiu šokti 
—suktinį, klumpakojį —pa
griebus glėbin jaunutę 
grakščią stirnakoję mergu
žėlę — neuždusti! O jei 
staiga ir mirtumei praradęs 
kvapą, tai visgi geriau stai
ga, nesirgus mirti, nekaip 
mirtinoj lovoj skausmuose 
gulėti ir laukt mirties —ne
išvengiamos.

1) Tavo kolonijoj, ar ne
tolimoj kaimynystėj, ran
dasi gydytojas lietuvis — 
surengti galima prelekciją 
iš sveikatos srities. Joks 
kilnios sielos gydytojas ne
atsisakys ir noriai patar
naus — jei tik jį užkviesi- 
te.

2) Įsigyk žemiau paduo
tas knygeles įr jei tu ne
moki angliškai, tai tavo 
dukrelė ar sūnelis moka ir 
jie tau paaiškins.

a) Practical Nutrition. 
EL R. Squibb * and Sons, 
Squibb Buiding, 745— 5th 
Avė., ?New York 22, N. Y. 
(Šią knygelę dykai duoda).

b) Planning Diets. Bureau 
of Home Economics, U. S. 
Dept, of Agriculture, Wa
shington, D. C.

(Šią knygelę dykai duoda.) 
Suprantama savaime, kad 

gera sveikata daug pri
klauso nuo ekonominio tavo 
stovio ir aplinkumos. Taipgi 
nuo valstybės pareigūnų, 
kuriuos tu išrenki slaptu 
balsavimu. Ir įgytas žinias 
apie užlaikymą ir palaiky
mą. kūno ir proto pilnai 
sveikais — ar pildai? Ne
pamiršk, kad dievą gali 
permaldauti, ar jo agentus 
papirkti ir užsitikrinti dan
gaus karalystę; bet gamtos 
įstatymus sulaužęs neper
maldausi; už mažiausį pra
sižengimą prieš gamtos į- 
statymus būni nubaustas — 
neretai mirčia! Nežinoji
mas gamtos įstatymų —nė
ra pasiteisinimas.

Tų moki gyvulius svei
kais užauginti, bet tu ne
moki savo vaikų sveikais 
kūnu ir protu išauginti — 
išauklėti. Tu molę dirvą 
gerai išpurenti ir pasėtas 
grūdas dešimteriopą derlių 
duoda, bet tu svarbiausią 
pareigą apleidai — t. y., sa
vo kūną 
sveikatoj 
tai tavę ir 
gudresnis!

Raudojimas, 
tau nepagelbės; pagelbės 
tau pasiryžimas nugalėti 
sunkiausią naštą gyvenimo. 
Eik ištvermingai, žiūrėda
mas į gaires, kurias tau nu
statė atsibuvęs gruodžio 18- 
19 d., 1943 m. New Yorke 
Amerikos Lietuvių Demo
kratinis Seimas, tai tikrai 
prieisi prie duOsnesnio, lai
mingesnio gyvenimo ir su
lauksi gilios patenkintos 
senatvės.

Tada galėsi drąsiaį tarti: 
Nugalėjau sunkiausia gy
venimo naštą! Laimingai 
gyvenkit, vaikai, o aš ke
liauju į anapus grabo! Jau 
laikas.

Dr. A. L. Graičūnas 
902 McAlister Ave., 
Waukegan, Ill.

ir protą pilnoj 
palaikyti, — už 
skuta, išnaudoja

dejavimas

SKAIČIUS SULAIKYTU PRIEŠŲ-ATEI- 
VIU JUNGI VALSTIJŲ STOVYKLOSE
Per metus, pasibaigusius bir

želio 30 d., 1944 m., 3,103 su
laikyti civiliai buvo paliuosuoti 
iš ateivių-priešų (detention) 
stovyklą, pagal raportą iš Tei
singumo Department©. Daugu
mas paliuosuotų bus laikyti po 
priežiūra, nors mažas skaičius 
buvo repatrij’uoti.

Jeigu paliuosavimas sulaiky
to ateivio kenktų tautos sau
gumui, toks ateivis nėra pa- 
liuosuojamas.

Nuo mūsų įstojimo į karą, 
ateivių priešų šiose stovyklose, 
kurias užlaiko Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnyba, turė
jo net 22,732 asmenis. Iš 6,- 
238 internuotų iki 1944 m. 
2,404 buvo ateiviai-priešai, su
imti kontinentinėse Jungtinėse 
Valstijose, pagal prezidentinį 
įsakymą. 1,045 savanoriai pri-, 
sidėjo prie internuotų, kad tik | 
galėtų būti su šeimos galva; 
1,439 ateiviai priešai atgabenti 
į Jungt. Valstijas iš Centrali- 
nės ir Pietų Amerikos ir Vaka
rų Indijos, po priežiūra Valsti
jos ir Karo Departmentų. Lie
kami 672 buvo jūreiviai, kurie 
internuoti prieš karo pradžią. 
Iš internuotų ateivių, 2,971 bu
vo vokiečiai, 3,136 japonai ir 
liekami italai, Vengrai ir ru
munai.

Stovyklos Kenedy, Texas;

Tuna Canyon, Californijoj; 
Chicago, Illinois; Salt Lake Ci
ty, Utah; ir Fort Missoula, 
Montana, buvo uždarytos. Ke
nedy stovykla, Texas valstijoj, 
šiandien vartojama karo' be
laisviams.

Imigracijos Tarnyba dar vis 
užlaiko stovyklas Fort Lincoln, 
North Dakota; Crystal City ir 
Seagoville, Texas; Fort Stan
ton ir Santa Fe, New Mexico; 
Sharp Park, California; Al
giers, Louisiana, ir Kooskia, 
Idaho.

Mažas skaičius ateivių prie
šų sulaikyti Gloucester City, 
New Jersey valstijoj, ir Ellis 
Island, New York valstijoj.

FLIS—Common Council.

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
įvyks dienraščio Laisvės 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

•* »

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) įvyks 
dienraščio Laisvės Bazaras.

Abu šie 
važiavimas) 
radise Salei 
Brooklyn, 1

arengimai ir «u- 
bus Grand Pa- 
5, 318 Grand St.,

vyriausybę, kuri vykintų EAM’o elemen
tarinius ir visapusiai rimtus reikalavi
mus.

Dienraštis mano, jog mūsų krašto vy
riausybė turėtų tuo reikalu savo žodį 
tarti. Be to, amerikiečiai turėtu siųsti 
britų ambasadoriui Washingtone, Įor-

A.L.D.L.D REIKALAI
Kas Sveikina Jubilėjų?

1945 metais sukanka Lietu
vių Literatūros Draugijai 30 
metų gyvavimo, tai mūsų ju- 
bilėjus. Centro Komitetas nu
tarė šį jubilėjų* atžymėti seka
mai !

(1) Paskelbia šešių mėne
sių vajų už naujus narius, pra
dedant su sausio 1 d. ir bai
giant su liepos 1 d., laike ku
rio privalome gauti 1,000 nau
jų narių.

(2) Raginti kuopas ir aps- 
kričius rengti prakalbas, pa
skaitas, prelekcijas ir kitokius 
kultūros vakarus.

(3) Išleisti padidintą ^viesos 
No. 1, 1945 metų ir brošiūrą 
su organizacinėmis informaci
jomis apie Draugiją.

(4) šviesos padidinto nume
rio ir brošiūros išleidimas su
daro specialių išlaidų, todėl 
raginti kuopas ir apskričius 
rengti bizniškus parengimus ir 
nors dalį pelno skirti centro 
reikalams, taipgi prašyti aukų 
iš kuopų ir narių, kad pagal 
išgalę paaukotų.

(5) Duoti naujiems nariams 
dovanų knygomis iš išleistų 
Draugijos knygų.

(6) Prašyti visus narius, kad 
jubilėjaus proga anksti užsi
mokėtų savo duokles.

Daugelis draugų ir kuopų 
jau atsiliepė į šį Centro Ko
miteto raginimą. Mūsų 7-tas 
apskritys, Mass, valst., pasvei
kino jubilėjaus proga Draugi
ją su $30 ir dar paaukavo $15 
Apšvietos Fondo reikalams.

ALDLD 8-tas apskr., Wis
consin valstijoj, laike savo 
konferencijos paaukavo iš iž
do $5 ir delegatai sudėjo $6, 
tai drg.' J. Baltulis prisiuntė 
$11 auką, kaipo pasveikinimą 
su jubilėjum.

Drg. Antanas Bimba, Drau
gijos pirmininkas, sveikina ju
bilėjų su $10: aukoja $5 kny
gų leidimui ir $5 archyvo rei
kalams.

D. M. Šolomskas, CK sekre
torius, jubilėjaus proga, 
koja į knygų 
$10.

ALDLD 218
Mich., tai yra
pa, paaukavo iš iždo $2.50 ir 
nariai suaukavo $5.50, taip 
kad drg. Anna Stakėnas pri
siuntė pasveikinimą su $8.

ALDLD 87 kp. draugai svei
kina su $5. Aukavo po $1 : D. 
P. {Lekavičius, St. Orda, J. ir 
M. Kudiai, S. Stašinskas ir K. 
Kairys.

ALDLD 155 kp. moterų 
kuopa, Worcesteryj, sveikina 
Draugiją jubilėjaus proga per 
drg. M. Kizienę su $5.

ALDLD 39 kp., Scranton, 
sveikina per sekr. P. Šlekaitį 
su $5.

Drg. P. A. Jatulis, vaistinin
kas, iš Stoughton, Mass., svei
kina mūsų Draugiją jubilėjaus 
proga su $5.

Drg. K. Matukaitis, sekreto
rius 19 kp., Chicago], kuris 
davė sumanymą išleisti orga
nizaciniais reikalais brošiūrą, 
padengimui lėšų paaukavo $5.

Drg. A. J. tZigmant, Detroit, 
paaukavo apšvietos reikalams 
$3.50.

Drg. M. Ciplijauskas, New 
London, aukavo $2.

Drg. J. Sabatauskas, iš Clin
ton, Ind., apšvietos reikalams 
paaukavo 50c.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Mes pasi
tikime, kad ir kiti draugai, 
draugės ir kuopos paaukos 
tam specialiam reikalui. Mūsų 
jubilėjus turi būti gražiai at
žymėtas jr dėl to organizaci
jos iždas neturi nukentėti.
Kas Moka 1945 Mt. Duokles?

Duoklių pasimokėjimas lai
ku, tai yra labai geras daly- 
kasv Jau patirta praeityj, kad, 
kuri kuopa greičiau sumoka

au-
leidimo fondą

kp., Scottville, 
farmeriu kuo- *■

duokles, tai daugiau ir naujų 
narių gauna.

Dar ir dabar yra keletas 
šimtų narių, kurių užvilktos 
duoklės už 1944 metus, o jau 
metai pasibaigė. Tuo gi kartu 
1944 metais mes gavome virš 
700 naujų narių. Reiškia, tūli 
draugai ir draugės daug dirbo. 
Gal daugiausiai naujų narių 
guna, tai Leonas Pruseika Chi
cago] ir Simanas Janulis Wor- 
cesteryje. Drg. S. Janulis ga
vo 1944 m. net 21 naują narį.

Už 1945 metus jau eilė kuo
pų subruzdo mokėti. 1-mos 
kuopos, Brooklyn, sekretorius 
Geo. Waresonas pridavė duok
lių už 10 narių; 19 kp. iš 
Chicagos prisiuntė už 5 narius; 
39 kp., Scranton, P. Šlekaitis 
prisiuntė jau už 11 narių; 145 
kp., Los Angeles,, M. Bush 
prisiuntė už 13 narių; 182 kp., 
May wood, drg. S. Poška pri
siuntė už 9 narius; 161 kp., 
Seattle, drg. P. Baltrušaitis 
prisiuntė už 21 narį, tai bene 
bus pirmutinė kuopa, kuri su 
motų pradžia veik pilnai pasi
moką duokles.

Daugiausiai narių už 1945 
metus pasimokėjo, tai Kana
doj. Kada ten lankėsi drg. 
Mizarai, tai Hamiltono 113 kp. 
geras skaičius narių pasimokė
jo, Toronto 162 kp. virš pusė 
šimto narių ii’ Montrealo 47 ir 
137 kuopų apie 100 narių pa
simokėjo duokles. Manau, kad 
ir kitos kuopos mokės tuč tuo
jau duokles.

Pritrūkome Knygos
Pritrūkome “Lietuva Ugnyj” 

knygos. Dalykas tame, kad 
daug knygos buvo sugadinta 
pas apdarinėtoją, taipgi nema
žai reikėjo pasiųsti į Lietuvą, 
tai mums pritrūko knygos. Dar 
ne visos kuopos gavo reikalin
gą kiekį. Mes pasitikime, kad 
draugai, kurie perskaitė, tai 
duos pasiskaityti tiems na
riams, kurie negavo. Jeigu ku
rioj kuopoj randasi viena kita 
atliekama knyga, tai prašome 
prisiųsti į centrą.

Šviesos Antrašai
Jeigu kurie persikėlėte gy

venti į kitą vietą ir negaunate 
žurnalo šviesos, tai tuojau pra
neškite mums. Labai negerai, 
kada žurnalo negauna narys. 
Ne tik jam skriauda, bet tada 
žurnalas eina senu antrašu, tai 
arba jis žūva, arba sudaro ap
sunkinimą paštui. Gi paštas ir 
taip turi labai daug darbo ka
ro sąlygose.

D. M. Šoibmskas,
ALDLD Clv^Sekretorius.

Sveiki, su Naujais 
Metais!

dui Halifaxui, telegramas, reikalaujan
čias, kad mūsų talkininkė, Anglija, liau
tųsi puolusi Graikiją!

Mes manome, jog tai įimti pasiūlymai.
Taip, Amerikos liaudis, Amerikos vy

riausybė neturėtų užmerkti akių prieš 
tai, kas dabar dedasi Graiki j o je! „

Šiandien, sausio 1-mą 
dieną, įvyko pas mus maža 
kukli vakarienė, kurioj da
lyvavo keletas draugų ir 
draugių. Kad atžymėt nau
jus metus geru darbu, su
manėme pasveikinti laisvie- 
čius ir sudėjome Laisvės 
paramai $12.25. U. Šimo- 
liūnienė ir P. Jasilionienė 
davė po $2. A. Klimas $1.- 
25; J. Kireilis, O. Kireilie- 
nė, A. Zmitra, B. Zmitrai- 
tė, V. Zmitraitė, M. Beke- 
rienė ir S. Jasiiionis —po 
$1.

Drg. A. Zmitra padek
lamavo mano eilėraštį 
“Džiaukis, tėviške”, o man 
prisiėjo perskaityti savo ei
lėraštį “Pražydės Lietuva” 
ir Salomėjos Nėries, “Dai
ną Apie Karžygę.”

Sveiki, laisviečiai! Tebū
na šie nauji metai sėkmin
gi visuose darbuose!

Su šiuo laišku eina ir če
kis. ,

Stasys Jasiiionis, 
Binghamton, N. Y.

.. i. . f

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų 
rankas ginklo, kuriuo 
muš fašistini užpuoliką.
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DEGUONIES (OXYGENO)
NUSTATYTOJAS LĖKTUVE

Stoka\ oxygeno, arba de
guonies, dideliuose aukš
čiuose sudaro pavojų lakū
nams. Iš pradžios lakūnas 
jaučiasi laimingas ir links
mas. Netrukus paskui jis 
pradeda neprimatyt, ir jam 
tik kaip per miglą mirgu
liuoja žemlapiai ir lėktuvo 
instrumentai. Sušlubuoja ir 
lakūno klausa; radijo pra
nešimai tada virsta nesu
prantamais birzgimais. Tai
gi 25,000 pėdų aukštumoje 
jau reikia gauti kvėpavimui 
deguonies iš tam tikrų prie
taisų. Tuo tikslu kiekvienas 
būrys karinių Amerikos lėk
tuvų iki šiol turėjo ir tam 
tyčia oficierių, kuris pra
nešinėjo visiem lakūnam, 
kada jie būtinai turi pradėt 
deguonį iš prietaisų kvė
puoti.

Toliaus gal nereikės to- gresui 
kio oficieriaus. Nes pasku- $650,000,000 naujoms lėktu- 
tiniu laiku išrasta naujas vų aikštėms įrengti ir seną- 
prietaisas, kuris pats savai- sias gerinti.

me pristato lakūnui deguo
nį į kaukę (maską), kada 
reikia. Tą prietaisą valdo 
oro spaudimas. Skrendant 
žemai, nereikia deguonies 
iš prietaiso. Todėl prietaiso 
čiaupa atdara, ir leidžia la
kūnui kvėpuoti paprastu iš
laukiniu oru. Kylant lėktu
vui aukštyn, prietaiso čiau
pa kartais uždaro išlaukinio 
oro plaukimą ir leidžia la
kūnui deguonį iš prietaiso, 
o kartais atsidaro, praleis
dama jam išlaukinį orą, pa
gal reikalą. Bęt 30,000 pėdų 
aukštyje prietaiso čiaupa 
visiškai užsidaro, atitveria 
išlaukinį orą, ir tada lakū
nui eina,vien tik deguonis 
iš prietaiso.

Washington.— Įnešta kon- 
sumanymas skirt

Kiek Žvaigždžių Mato
ma Nuoga Akim?

Žmogaus Kūno 
Chemikalai

Kūne žmogaus, sverian
čio apie 160 svarų, yra che
minių dalykų, iš kurių gali
ma padaryti 7 gabalus mui
lo, šiek tiek paišelių, 2,000 
fosforinių galvelių degtu
kams, vieną dožą magnezi- 
jos druskos,
nio didumo geležinį 
kibiruką kalkių 
vištidei nubaltinti, 
dyti siera vieno 
blusas ir pripilti 
vandens.

Pavertus žmogaus kūną į 
prekinius chemikalus, gali
ma būtų visus juos pirkti už 
90 centų.

Su geromis akimis aiškią 
naktį gali matyti per 3,000 
žvaigždžių. Australijoj ga
lima daugiau matyti —ten, 
kaip ir Pietų Afrikoje ir 
Pietų Amerikoje,, gali ma
tyti tokias žvaigždes, kurių 
šiaurės pusrutulyje nesima
to. Apskaičiuojama, kad 
nuoga akim galima matyti 
šiaurės ir pietų pusrutuliuo
se 7,647 žvaigždės.* Geras 
žiūronukas leidžia pamaty
ti daugiau. . Juo stipresnis 
žiūronas, juo daugiau gali 
per jį matyti. Per pustrečio 
metro skerspjūvio telesko
pą Mount Wilson observato
rijoje Amerikoje galima nu
fotografuoti 1,500 milionų 
žvaigždžių. Astronomai sa
ko, kad Paukščių Kelias 
(anglai jį vadina Milky
Way, Pieno Kelias) turi tono grupė dabar tikrai lie- 
100.000, gal net ligi 300,000 tuviškai užtraukų, — pas- 
milionų žvaigždžių.

vieną viduti- 
vinį, 

nedidelei 
užnuo- 

šuniuko 
statinėlę

Krieno Aforizmai

—Ak, būtų, gerai, kad Bos-

JAPONU NUOSTOLIAI 
LEYTE SALOJ

Leyte, Filipinai. — Ame
rikiečiai užmušė dar 401 
japoną ir suėmė penkis iš 
tų, kurie užsilikę Leyte sa
loje. Iki jankiai šią salą at
kariavo, tai 121,000 japonų 
užmušė ir kelis šimtus su
ėmė.

tebėjo vienas iš publikos. 
—Juk lietuviškai ir dainuo
ja,—paaiškinta. —Taip, bet 
klasikiškai! Dabar, matote, 
ko publika nori. -------

Lietuviška daina—ne o- 
peros arija, bet ji mūsų 
žmonėm geriau suprantama.

Kartais stengiamasi ir 
bandoma, bet nepajėgiama; 
tai apgailėtina bejėgybė.

į Darbininkiška poezija mi- 
■ simboliškaisNew York. — Bevaikiai ^sticizmais ir 

bus pirmiau šaukiami ka-nonsensais,— buržuaziniais 
riuomenėn, negu tėvai, kaip i “perlais” — nesidabina. 
pareiškė pulk. A. V. Mc- 
Dermot, rekrutavimo direk- Sako, Hitleris jau prade- 
torius New Yorko'mieste ir dąs pražilti; aš manau, kad 
apylinkėj. ; jis jau pradeda kirmyti.

I. A. Krilov
PASTABUSIS

—“Bičiuli, sveikas! Kur buvai?”
—“Gamtos muziejuje, drauguži! Tris valandas trukau: 

Jau kad žiūrėjau, tai žiūrėjau, visa apėjau.
Be galo nuostabu tenai.

Aš tau nė apsakyti kaip neišmanau.
Tiesiog stebuklų pašaliai pilni!

Tai išmonėms gamta dosni!
Kokių žvėrių ir paukščių pamačiau!
Kokių drugelių, muselaičių,

Skruzdžių, žiogų ir vabalaičių! ,
Vieni iš jų — smaragdas, o kiti — koralas.

J Kokia maža tenai petrelė I
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KAS, KADA IR KAIP
IŠRADO DEGTUKUS
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Traukdamiesi vokiečiai susprogdino Adutiškio miestelį.

Iš Ko Senovės Lietuviai NERIS - VILIJA 
Dirbdavo Geležį

Geležį kasa beveik taip 
pat, kaip ir akmenines ang
lis. Jeigu geležies yra že
mės paviršiuje, ją tiesiog 
kasa, o jei giliai žemėje, tai 
įtaiso tam tikras kasyklas. 
Štai išdžiuvusi bala. Toje 
baloje rasite supuvusių sa
manų klodą. Perkaskite tą 
klodą, ir jo apačioje rasite 
geležies rūdis. Bet kur kas 
daugiau geležies randasi 
kalnuose. Kalnų gilumoje, 
įvairiuose akmenų ir šiaip 
jau kalnų kilimo kloduose 
randama geležies rūdis. 
Geležis lietuvių jau senų se
novėje žinota. Geležį lietu
viai lydydavo iš balų rūdies. 
Seniau daug geležies dirb
tuvių būta Suvalkiečiuose. 
Bet balų rūdys netikusios; 
iš jų geros geležies neišly
do. Pa^entyje ir kituose pa
upiuose randama rūdis 
daug geresnė už balų. Ir 
nėra verta iš molio ir smil
čių geležies varyti. Yra vie
tų, kur grynų geležies rū
džių klodu klodai nugulę.

J. M.

KUR VANDUO “DEGA”

Washington© valstijoje, 
prie Bellinghamo miesto y- 
ra įdomus Samish ežeras. 
Kai ežeras užšąlą, jaunimas 
išeina čiuožti, prakerta vie
nur kitur aketę ir padega. 
Iš aketės liepsna kyla aukš
tyn. Atrodo, kad dega ake
tėje vanduo.

Mat, ežeras yra virš ei
nančių iš žemės natūralių 
dujų. Prakirtus ledą, dujos 
veržiasi per vandenį viršun 
ir,

Prie Neries yra trys di
deli miestai — Guduose Vi
leika, Lietuvoje — Vilnius, 
Kaunas ir Jonavos mieste
lis; daugybės šiaip mieste
lių, sodžių, vietų.

Neris išteka iš pelkių a- 
napus rytų Lietuvos sienų 
ir teka pelkėta lyguma.

Įtekėjusi į Lietuvą (Vil
niaus apskr.) Neris teka 
kietu, vietomis dumbluotu, 
dugnu, sausais smilčių 
krantais; pakrantės sausos, 
vietomis ąžuolais, alksniais, 
kadagiais ir pušelėmis ap
augusios.

Ligi Žodiškio Nerį žmo
nės vadina pelkėta, lygia, 
o toliau akmenuota, “akme- 
ne”. Nuo Žodiškio praside
da aukšti statūs krantai, 
randas didelių skardžių, mi
škais apaugusių, ir didelių 
akmenų riogso. Apie Kau
ną Neries dugnas lygus, 
smiltėtas, be akmenų.

Dabar Nerimi daugiausia 
varo sielius; garlaiviai 
plaukdavo nuo Kauno ligi 
Vilniaus, toliau sunku 
jiems eiti — vietomis nebe- 
gilu.

Jau iš senų senovės Neri
mi pirkliai vežiodavo pre
kes. Nors plaukyti Neris 
sunki: akmens, kriokliai ir 
verpetai pražudė nemaža 
laivų, bet vis dėlto jau nuo 
Vytauto laikų (15-to amž.) 
Nerimi ėjo prekyba. J. M.

PATRANKOS KAIP GAT
VIŲ STULPAI

$

—L. P. T. KOMITETAS.

Ar Būna Varlių ir 
Žuvy Lietus?

“Lietaus vandenyje kar
tais pasitaiko visokių ne
švarumų. Būna ir tokių at
sitikimų, kai su lietaus la
šais krenta į žemę mažų žu
vyčių, varliūkščių ir kitokių 
mažų gyvių. Tokie įstabūs 
dalykai atsitinka po to, kai 
kur nors smarkus viesulas 
pasigauna upės, ar ežero, 
ar jūrų vandenį ir, sukda
mas jį, iškelia į viršų, prie 
debesų.” Taip aiškino de 
Carle Salteris, britų meteo
rologijos stoties vedėjas. 
Amerikiečių gamtininkas 
E. Kay Robinsonas visai ki
taip aiškina. Jis sako, kad 
tokie reiškiniai pasikartoja 
dažniausiai liepos mėn., kai 
smarkiai palyja po ilgos 
sausros. Sausrai užėjus, 
maži varliūkščiai, tik ką iš
ėję isį vandens, susislapsto 
po velėna ir šiaip plyšiuose. 
Baly jus, jie išlenda iš savo 
slėptuvių tokiu kiekiu, kad 
žmonės mano, jog jie nukri
to į žemę su lietaus lašais.

MINGŲ KAPAI

vie-

padegtos, liepsnoja.

nemato- 
spindu- 
mašino- 
jog tin-

Londono dalyje, vadina
moje City platesnių takų ir 
skersgatvių (kuriais nelei
džiama važinėti su veži
mais) galuose pasitaiko 
matyti kyšančius iš žemės 
senovės patrankų vamz
džius. Ne visi tie vamzdžiai 
yra tikrai paimti iš patran
kų — dalis jų liedinta šiaip 
sau patrankų pavyzdžiu. Q- 
riginaliai vamzdžiai tikrai 
buvo paimti iš ispaniškų

Kinijoje yra trylika, 
no j e eilėje, kapų, kuriuose 
palaidoti imperatoriai Min- 
gai, valdę Kiniją 15-me ir 
16-me amžiuose. Anksty
viausias kapas yra trečiojo 
imperatoriaus vardu Yung- 
lo, kurs perkėlė krašto sos
tinę iš Nankingo į Pekingą. 
Šio amžiaus pradžioje sos
tinė buvo pekelta atgal į 
Nankingą. Abiem pusėm 
kelio į kapines yra milžiniš
kos iš akmens ištašytos žmo
nių ir žvėrių statulos poro-

Vėžio Ligos Gydymas
Dar nėra surasta jokio 

vaisto gydyti vėžio ligai. 
Per eilę metų mėginta vė
žio ligonius gydyti 

i maišiais radijumo 
liais ir X-spindulių 
mis. Bet pasirodė,
kamiausias iki šiol būdas 
vėžio skauduliams naikinti, 
tai operacija jiems išpjauti, 
kaip tvirtino newyorkietis 
dr. W. S. Bainbridge, di
rektorius Manhattan State 
ligoninės chirurgijos sky
riaus, neseniai kalbėdamas 
chirurgų suvažiavime Phi- 
ladelphijoj.

Washington. — Visur 
daugiau darbininkų grįžta 
iš nekarinių darbų į kari
nius.

Daugelis mūsų dar gali 
prisimint tuos laikus, kada 
kaime žmonės įskeldavo ug
nį su titnagu ir kempine. 
Šiandien visi vartojame 
degtukus, nė nemanydami, 
kad tas, kas degtukus išra
do, buvo didelis žmonijos ge
radarys. Degtukus, sako, iš
rado Stocktono, Anglijoje, 
chemikas John Walker. 
Kaipo chemikas, jis žinojo, 
kad taip vadinamas šar
mo, arba potašo chloratas, 
sumaišytas su kitais daik
tais, plyšta. Įmerkė jis me
džio skiedrelę į skiedinį, kur 
buvo šarmo chlora
tas, antimonijos sul
fidas ir guma (kad 
skiedinys priliptų prie me
džio) ir tuo būdu padirbo 
pirmą degtuką. Vėliau pra
dėjo vartoti degtukams fos
forą.

Daug fosforo yra kauluo- medžio degtukų daromi dar 
se, ir mes daugiausiai fosfo- į popieriniai, ir vaškiniai, — 
ro gauname iš gyvulių kau- pastaruosius dirba Italijoje.

X

lų. Fosforą degtukams dirb
ti pirmą kartą panaudojo 
1833 metais — tai buvo di
delis išradimas, pakeitęs 
titnagą ir kempinę. Dirbtu
vėse daug buvo nelaimių ir 
vargo, vartojant fosforą: 
degtukų fabrikų darbinin
kai gaudavo baisias žandi
kaulio ligas nuo fosforo. 
Austrijos chemikas Vieno
je 1845 metais apsaugojo 
degtukų fabrik. darbininkus 
nuo užsikrėtimo, išfadęs ki
tas fosforo rūšis. Po to pra
dėjo gaminti nepavojingus 
degtukus — juos išrado 
Plymoutho miesto gyvento
jas Brian tas, susibičiulia
vęs su vienu švedų išradė
ju. Jiedu įsteigė Londone 
pirmą tokių nepavojingų 
impregnuotų degtukų dirb
tuvę Bryant and May, Lon
dono priemiestyje Bow. Be

Ar Žmogus Gali Pasiti
kėt Savo Atminčia?

Savo atmintim ne visada 
tegalima esą pasitikėti — 
sako vieno universiteto 
profesorius. Jis buvo suruo- 
šęs savo klasėje tokį ban
dymą: pamokos metu į 
klasę įbėgo keturi vyrai ir 
su didžiausiu triukšmu, per 
30 sekundžių, tarpusavy ap
sidaužė ir sulaužė baldus ir 
po to tuojau išbėgo. Praė
jus dideliam triukšmui, pro
fesorius apklausinėjo kiek
vieną atskirai savo studen
tus, kurių buvo klasėje 29. 
Iš visu studentų tiktai trys 
tegalėjo tikrai pasakyt, kiek 
buvo tų triukšmautojų vy
rų, įbėgusių į salę. Išgąstis 
paveikė ir atmintį.

Girtuoklio Apsiaustas 
Kaipo Bausmė

Girtuoklio apsiaustas — 
girtuokliams bausti prietai
sas — buvo vartojamas Eu
ropoje ir Anglijoje, New
castle - on - Tyne apie 16 ir 
17 amžius. Tai buvo didoka . 
medžio statinė, su skyle gal
vai ir su dviem skylėmis 
rankoms ir kojoms. , Gir
tuoklį įdėdavo į tokią stati
nę ir pastatydavo jį viešoje 
aikštėje kitiems pasijuokti. 
Žmonių buvo manoma, kad 
taip baudžiamas girtuoklis 
liausis gėręs.Tačiau — kaip* \ 
tų girtuoklių nebaudė, vis 
tiek girtuokliavimo neišnai
kino. Jie visur ir visais am
žiais nepataisomi.

“ŽMOGUS VERTAS SAVO DIDŽIAUSIO VAIŠINGU
MO ŽYGIS?DRUSKOS”

Tas posakis reiškia, kad 
žmogus yra vertas savo al
gos. Romos kareiviai gau
davo porciją druskos kaip 
savo algos dalį; vėliau mo
kėdavo jiems visą algą pini- 

. , . . • i x • i£ais- Lotynų kalboje algamis. keturi arkliai, keturi Į vadinosi “salarium”, arba 
ci-lm (iiasakiski žvėrys, pri- j«druskos pinigai”; anglai ir 
meną zirafus), keturi dram-!§jan(^jen a}gą vadina “sala

ry” nuo senoviško romėnų 
vardo. Gauti algą romėnuo
se reiškė gauti savo druska- 
pinigius.

bliai, keturi kupriai, keturi 
hsieh-čai (pasakiški žvėrys, 
primeną vienaragius) ir ke
turi liūtai. Viena pora tų 
akmenyje vaizduojamų gy-

patrankų, kurias anglai, Į- |vių stovi, kita guli ir tt.
veikę Ispanijos laivyną Ar
madą, buvo surinkę ir par- 
vežę į Angliją kartu su ki
tu karo grobiu. Dalį ginklų, 
paimtų iš ispanų, anglai bu
vo panaudoję miesto sar
gybai apginkluoti. Kai vė
liau pristigo tikrų patran
kų, stulpai vis tiek buvo lie- 
dinami patrankų formoje.

Žmonių statulų yra 12: ke
turi aukščiausio laipsnio 
ministrai, keturi valstybės 
tarnautojai, 4 aukšti ka
riškiai. Seniau tie senovės 
paminklai buvo saugojami 
aukštų medžių, dabar me
džiai iškirsti, paminklus 
veikia oro atmainos.

Anglų spauda kritikuoja 
Ameriką) už stoką aiškios 
politikos yinkui Lenkijos ir 
tūlais kitais klausimais.

Jankių lakūnai vėl puolė 
japonus Formozos saloje.

Vaišingumo žygių yra la
bai daug — pasidairę aplin
kui, matysime, kad ir mes 
esame labai vaišingi. Vai
šingumo su didelėmis išlai
domis pavyzdį parodė 1898 
metais Turkijos sultonas 
Abdul Hamidas II, pramin
tas Prakeiktuoju Hamidu, 
kai jis, laukdamas apsilan
kant Vokietijos kaizerio 
Wilhelmo, pastatė gražiau
sius Hereke rūmus kaize
riui priimti. Wilhelmas 
tuomet vyko į Palestiną 
ir pakely sustojo Turkijoj. 
Priėmimas tęsėsi tiktai tris 
valandas. Po to niekas jau 
nesinaudojo tais rūmais.

1,500 Amerikos lėktuvų 
smogė -20. Vokiet. centrų.

London.— Anglijos prem
jeras Church’illas lankėsi 
karo fronte Belgijoj ir su
grįžo į Londoną.

PREZIDENTAS PAGYRĖ 
TURKIJĄ

Tikrai mažesnė nei smeigės galvelė!”
—“O dramblį ar matei? Tai gyvulys, kad jį kur galas! 
Tarei išvydęs kalną, aš manau.”
—“Ar ten yra jis?” — “Taip, yra.” — ’’Deja, brolau, 
Nors ir labai žiūrėjau,

Bet dramblio aš nepastebėjau.”

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas išleido pareiš
kimą, girdamas Turkiją už 
diplomatinių ir prekybinių 
ryšių sutraukymą su Japo
nija.

Nacių robotbombos vėl 
krito į Londoną.

I. A. Krilov

GULBĖ, LYDEKA IR VĖŽYS
Kai santaikos talkoj nėra,

Iš darbo niekas gero vaisiaus nematys, 
Ir darbas pats — kančia tikra. 
Štai kartą gulbė, lydeka, vėžys

Su kroviniu vežimą vežti ryžos tryse,
Bežiūrint įsikinkė jie drauge;

Iš kailio neriasi, vežimas gi — nė krust.
Tas krovinys nebuvo, rodos, jiems sunkus:

Bet gulbė pasikėlė skrist padebesiu, 
Vėžys nuvėžlino atgal, o lydeka pasuko vandenin. 
Ar kaltas kas iš jų, ar ne — nespręsime nūnai, 

Tačiau vežimas šiandien tebėra tenai.

7 I
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

4 Schenectady, N. Y

(Tąsa)
ANYKŠČIAI

Raudonoji Armija Anykščius išlaisvi
no liepos 15 d. Priešo jėgos buvo ištrenk
tos iš Anykščių, Užpalių ir dar apie 80 
kitų miestelių ir Lietuvos sodžių šioj 
srityj.

“Tarybų Lietuvoj” iš rugp. 5 dienos 
apie Anykščių likimą rašo J. Jurginis 
sekamai:

Negalima sakyti, kad Anykščiai būtų 
tiek pat laimingi, kiek jie gražūs ir gar
sūs. Per 1914-18 metų karą jie skaudžiai 
nukentėjo: išdegė beveik pusė miestelio, 
apgriauta liko bažnyčia, sudeginti buvo 
abu per šventąją tiltai. 1941 metais, ka
da traukėsi Raudonoji Armija, miestas 
išliko sveikas, net langų stiklai neišbyrė
jo. Bet tokia Anykščių laime neilgai teko 
džiaugtis. Okupantams išžudžius beveik 
pusę miestelio gyventojų, namai liko tu
šti. Juos apniko grobti ir griauti. Už 
pusbekonį kyšio vokiškiems miestelio šei
mininkams ūkininkas galėjo nusigriau
ti mūrinį namą ir plytas parsivežti na
mo. Taip ir nyko namas po namo, gatvė 
po gatvės.

Dabai’, bėgdami iš Anykščių, vokiečiai 
pirmiausiai susprogdino abu geležinius 
Šventosios tiltus, kuriais kiekvienas a- 
nykštėnas mėgdavo pasididžiuoti. Su
sprogdino kooperatyvui priklausiusius 
javų sandėlius. Karazijos vyno fabrikas 
liko sveikas su keliais šimtais tūkstančių 
litrų vyno.

Raudonoji Armija išvadavo Anyk
ščius po trumpo susišaudymo. Bet užtat 
kitą dieną, per naktį sutraukę daugiau 
jėgų nuo Kovarsko ir Kurklių, vokiečiai 
puolė miestelį, remiami kokios 15 tankų.

Atkaklūs mūšiai vyko nuo pat anksty
vo ryto iki vėlaus vakaro, kada po “Ka- 
tiušos” pasirodymo vokiečiai iš miestelio 
pasitraukė palikę sudaužytuosius savo 
tankus ir užmuštuosius. Per šitas kauty
nes sudegė daug namų.

Bet dar būtų buvę pusė bėdos. Praslin
kus keletui dienų, kada Raudonoji Armi
ja jau buvo prie Panevėžio, atskrido 8 
vokiečių lėktuvai, miestelį subombarda
vo ir padegė. Išdegė visas miestelio cen
tras, sveikų namų liko tik šalutinėse gat
vėse, Sudegė malūnas, lentpjūvė, elektri
nė, A. Žukausko - Vienuolio vaistinė. 
Beje, pats rašytojas Vienuolis išliko 
sveikas ir gyvas, jo globojamoji A. Ba
ranausko klėtelė taip pat tebėra, tik kiek 
nuo plėšikautojų nukentėjusi. Vienuolis 
tuo tarpu gyvena Anykščiuose, bet, grei
čiausia, gyvenimui sunormalėjus, atsikels 
į Vilnių.

Atkirstas vokiečių dalinys slankiojo 
Anykščių apylinkėse dar keturias die
nas. Jo kelią žymėjo gaisrai. Padeginėjo 
padegamomis kulkomis ir stačiai degtu
kais. Buvo daug atsitikimų, kad hitleri
ninkai traukdamiesi įbėgdavo į gyvena
mą namą, ištraukdavo iš lovos čiužinio 
šiaudus ir padegdavo. Nuo gaisrų skau
džiai nukentėjo Puntuko apylinkė, šeimi- 
niškių, Užuožerių ir kiti kaimai. Rašyto
jo Jono Biliūno tėviškė išliko sveika. Ra
šytojas A. Biliūnas su žmona šiuo metu 
taip pat tebėra netoli Anykščių, savo tė
viškėje. Vokiečių okupacijos metu jis gy
veno Panevėžyje. Jis taip pat norėtų pa
tekti arčiau literatūrinio centro.

Nejauku darosi tiek anykštėnui, tiek 
kiekvienam lietuviui žiūrint į Anykščių 
griuvėsius. Čia buvo tiek žmonių darbo ir 
vilčių sudėta. Dabar pelenai, nuodėguliai. 
Bet niekp, tikimės, kad tiek Anykščiai, 
tiek kiti sugriauti mūsų respublikos mie
stai bus atstatyti mūsų pačių rankomis. 
Juk dirbti mes galim, norim ir mokam.

delį gelžkelių mazgą ir tarybinės Lietu
vos apskričio centrą. Panevėžyje buvo 
žiauri kova gatvėse. Išlaisvinta Joniškė
lis, Pakruojus ir Razalimas.

Iš Panevėžio srities Raudonoji Armija 
išvystė smūgius linkui Biržų, Šiaulių ir 
Ilgavos į Latviją. Išlaisvinta Upytė, Va
balninkas, Meškalaūkis, Šeduva ir liepos 
27 d. po sunkių kovų Šiauliai, didžiausias 
visoj Lietuvoj gelžkelių ir plentų maz
gas^ Šiaulių išlaisvinimas vienas iš di
džiulių strateginių atsiekimų.

Šiauliai buvo išlaisvinti dienoj, kada 
Raudonoji Armija uždavė priešui di- 
džiausį smūgį visoj istorijoj, paimant to
kius centrus, kaip Bielostokas, Stanislav 
Galicijoj, Dvinskas ir Režeknė (Režica) 
Latvijoj, Lvovas — Vakarų Ukrainos so
stinė.

Sovietų tankiečiai atliko 70-ties kilo
metrų žygį, įsiveržia į priešo užnugarį 
ir naikina juos gelžkelių stotyse. Į Šiau
lius vienu kartu įsiveržė iš trijų pusių 
Raudonosios Armijos tankiečiai, raitari- 
ja ir mechanizuota pėstija. Žiaurioj ko
voj sunaikinta apie 2,000 hitlerininkų ir 
400 paimta į nelaisvę.

“Tarybų Lietuva” iš rugp. 1 dienos iš
spausdino Z. Ostrovskio sekamą aprašy
mą, kaip buvo išvaduoti Šiauliai:

Veržliai žengia į priekį, persekiodama 
vokiečius, mūsų pergalingoji kariuome
nė. Niekada dar Lietuva nematė tiek tan
kų, patrankų, automobilių.

Mūsų kariuomenė smarkiais ir kartu 
metodiškais smūgiais sulaužė vokiečių 
ginybą. Šiaulių miesto puolimas vyko 
tokiais energiškais tempais, kad vokiečių 
daliniai, suskaldytos grupės nespėjo pa
sitraukti ir pasiliko mūsų užnugaryje. 
Šimtai vokiečių įstrigo Lietuvos miškuo
se.

Šitos gaujos gaudomos ir vedamos į 
užnugarį. Keleto dienų laikotarpyje vo
kiečių kariuomenė, gynusį Šiaulius, ban
dė ryžtingomis kontratakomis sukliudyti 
mūsų kariuomenei užimti šį svarbų ge
ležinkelių mazgą, rišantį Pabaltijį su 

Rytų Prūsija.
Visos vokiečių kontratakos buvo pa

skandintos jų pačių krauju j e. Puolimas 
nesulaikomai vyko toliau. Štai epizodai 
kovų viename bare, kur vokiečių tankų 
daliniai norėjo sutrukdyti mūsų prasi
veržimą.

Gvardijos kapitono Osipovo kariai iš
mušė vokiečius iš miško. Staiga sekėjai 
pastebėjo artėjant 30 priešo tankų.

Mūsų artilerijos arti nebuvo. Su gra
natomis abiejose rankose šliaužė į priekį 
prie vokiečių tanko seržantas Čumako- 
vas. Jis pasislėpė už storos pušies ka
mieno, palaukė kol tankas priartėjo ir 
sviedė granatas po tanko vikšrais.

Kai išsisklaidė dūmai, seržantas paste
bėjo, kad įgula išlipusi iš tanko. Vokie
čiai stripinėjo apie mašiną, bandė sutai
syti pagadinimus.

Čumakovas daugiau granatų neturė
jo. Jis griebėsi automato ir paguldė vo
kiečių karininką. Likusieji fašistų tan
kistai išbėgiojo.

Hitlerininkai tikėjosi užvaldyti svar
biąją magistralę. Jeigu jiems tai būtų 
pavykę, tai jie būtų galėję suduoti mūsų 
kariuomenei šoninį' smūgį. Artileristai 
perkirto jiems kelią! smarkia sutelktine 
ugnimi.

Šeduvos miestas buvo svarbia kliūtimi 
mūsų kariuomenei kelyje į Šiaulius. Vo
kiečių karinė vadovybė mete čia tankų ir 
pėstininkų rezervus.

Mūsų žvalgai išaiškino skubotai vyk
domą permetinėjimą vokiečių pulkų iš 
vieno fronto baro į kitą.

(Bus daugiau)

ir American

Maž Daug Žinelių iš Mūsų 
Kolonijos

1944 metai buvo didelio 
darbo metai, didelio pasišven
timo metai. Darbininkai pasi
šventusiai dirbo, pagamino su 
kaupu. Baigiant 1944 m., Ge
neral Electric
Locomotive Co. pradėjo siū
buot. Darbininkai pradėjo ne 
pilną laiką dirbti, . nekurtuos 
pradėjo atleidinėti. Tur būt, 
kaip tik pakilo . optimizmas, 
kad karas greitai užsibaigs 
Europoje. .

Industrialistai palinko į kitą 
pusę, rengtis į civilinę gamy
bą. Alco paskelbė, kad paleis 
nuo 400 iki 500 darbininkų. O 
unija surado, kad daugiau 
1,000 tankų Alco nenori ga
minti. Unija kreipiasi į kariš
ką įstaigą, kuri patvarko ir 
ant toliau tankus gaminti. Da
vė įsakymą 1,000 M-36 naujų 
tankų ir 800 pažeistų pataisyti. 
Ant Kalėdų padėjo iškabą, 
kad visa išdirbystė bus uždą- 
ryta prieš Naujus’ Metus ir tą 
padarė ketvirtadienį, bet 
penktadienį po pusdienio pasi
rašė kontraktą, iškabas nuka
bino, bet dirbtuvė nedirbo. Po 
Naujų Metų ir vėl 
smarkiai dirbti.

gus, drapanas ir apavus ir pra
dėjo rengtis 8-tam siuntiniui. 
Bet tuom pačiu sykiu prasidė
jo Russian War Relief Komite
to vajus rinkti drapanas. Nors 
mūsų mieste daug panašių va
jų buvo ir nesitikėta, kad pa
sekmes bus geros, bet išėjo 
atbulai. Sekmadienį, gruodžio 
3 d., pradėta darbas su pa- 
gelba miesto majoro, Inžinie
riaus ir berniukų skautų. Inži
nierius padalino miestą į zo
nas, padarė mapukę, berniukai 
skautai išnešiojo po stubas 
15,000 lapelių. Vietinė spauda 
suteikė nemažai publikacijos. 
Sekmadienio rytą trekai suva
žiavo į viešą piečių. Komitetas 
padalino mapukę ir leidos į 
darbą. Prašyta žmonių, kad 
daiktus padėtų prie priešaki
nių durų. Lietuvių Kliubo Sve
tainė buvo stovykla. Diena bu
vo šalta, ypač draiveriai suša
lo; jie pasitikta su arielka ir 
karšta

Iki
svetainę ir dar vis per telefo
nus šaukia: “paimkite paliktus 
daiktus.” Tas kartojosi visą 
savaitę, todėl reikėjo antrą 
sekmadienį išsiųst tuokus ir su
rinkti visokių puikių drapanų 
bei apavų vyram, moterim ir 
vaikam. Susidarė 25 tonai.

Buvo LPTK surinktų drapa
nų. Kaip RWR komisija ir dar
bininkai dėjo drapanas į mai
šus, tai sudėjo ir LPT Komite
to. Trekus aukavo įvairūs biz
nieriai. Vairuotojus Teamsters

kava ir užkandžiais.
vakaro užvertė pilną

pradės

Mūsų Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas užbaigė 7-to 
siuntinio darbą, pasiuntė pini-

Unija, OPA skyrė po 5 galio
nus gaso kiekvienam trokui.

Schenectady Istorijos Mu
ziejaus viršininkai pakvietė 
RWR komitetą surengti bend
rai kalėdinį vakarėlį. Pelną 
skiria RWR Sovietų vaiku
čiams. Parengimas buvo su 
programa: prakalbomis, dai
nomis, muzika ir šokiais. Pri
sirinko pilna svetainė publi
kos, atsinešdami įvairių dova
nų Sovietų vaikučiams. Agnes 
Smedley aukavo jos parašytą 
didelę knygą apie Chiniją, lai
mėjo Mrs. F. Sargelis, ameri
kone moteris siūlė jai 5 dol. 
Atsisakė parduoti. Šamo varas 
virė arbatą; žmonės gėrė ar
batą ir sidabrinius ir popieri
nius dėjo ant stalo. Dainavo 
Michael Buturlinsky, barito
nas, įvairias rusiškas dainas. 
Broliai S. ir P. Devaniukai 
paskambino balalaikų rinki
nius, vadovaujant Mrs. W. Ko
zak.

Atsilankė 10. Skidmore Col
lege Fakulteto narių iš Sarato
ga Springs, N. Y. Vienas iš 
jų, dr. Bolton, pasakė prakal
bą apie Kalėdas, kad jos se
niai, prieš Kristų, buvo ap
vaikščiojamos. Sakė: žmonės 
senais laikais tėmydavo saulę, 
kaip jinai eidavo tolyn nuo jų. 
Apie 25 d. gruodžio sustodavo 
ir pradėdavo grįžti. Tada 
džiaugdavosi, kad šiltas oras 
sugrįš.

Dr. Bolton kalbėjo apie pa-

detį šių dienų. Ragino žmones 
kovoti prieš izoliacijonistus. 
Taipgi atkreipė atydą žmonių, 
kad įvykdint taiką ir palaikyti 
ją. Didžiausia svarba susipa
žint su Sovietų Rusija ir už- 
megsti draugiškesnius ryšius, 
nes Sovietų Rusija sulos svar
bią rolę po karo.

Agnes Smedley, rašėja, pra- 
kalbininkė, kuri drauge su 
Skidmore College profesoriais 
pribuvo. Ji yra aplankius So
vietus 4 kartus. Pasakė įspū
dingą prakalbą apie Sovietų 
Rusiją. Išgyrė žmones, kad jie 
draugiški; iškėlė aukštai Rau
donąją Armiją, kaip jinai iš
lavinta, mandagi ir inteligen
tiška. Sakė: Raudonojoj Armi
joj tarnauti, galima prilyginti, 
taip pat, kaip lankyti kolegi
ją. Jų visų nusistatymas, kad 
kiekvienam patarnauti.

Mūsų kliubiečiai ir gerai pa
sirodė. Pas mus Schenectady 
Sovietų Sąjungos įtekmė kyla, 
žmonės daug kitaip atsineša, 
negu pirmiau.'

A. Gudzin.

dar
Jankiai Belgijoj suėmė 
1,300 nacių.

Septintoji Amerikos ar
mija pietiniame fronte pa
sitraukė iš Vokietijos ruožo 
iki Rhein upes.

Ukmergė, Panevėžys, Biržai ir Šiauliai
Po išlaisvinimo Utenos ir Uspalių, šioj 

srityj Raudonoji Armija, kaip ir apsisto
jo. Jos smūgiai buvo nutaikinti per Dzū
kiją linkui Nemuno, o čia ėjo kuopimas 
naujų jėgų.

Naujai sukuopus jėgų generolo Ba- 
gramijano armija kirto vokiečiam smū
gį liepos 20 d., užėmė Skapiškio ir Vilių 
gelžkelių stotis, nukirto gelžkelį tarpe 
Dvinsko ir Šiaulių, išlaisvino Kamajus, 
Jurkupius, šatekšnius, Svėdasus, Pane
munėlį, Kliaupuriškį, Bajorus ir daugy
bę kitų vietų.

Gi 22 d. liepos išlaisvino Panevėžį, di-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral HomeJ. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: E Vergreen 8-9770

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

“Girdi! Jo planuose pokarinei produkcijai turėtų 
rastis ir gamyba lentinių švarkų—‘ctraight’-žaketų.” CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos 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-spinduIių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

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

| Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, || 

nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- TO 
gi jų šeimoms ir jų pa- $$ 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER |
, OPTOMETRISTS Z

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y. TO
Telephone STagg 2-8342 TO

DR. ZINS
110 East 16lh Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

| CHARLES J. ROMAN
į® (RAMANAUSKAS)

■J

—•Courtesy American People’s Mobilisation

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
; (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

★

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Simanas Daukantas Prieš Vokiš
kuosius Grobikus

(Tąsa) 
apsiėjimą... Pirma mina- 
vojau, jog lig atėjus vokie
čiams į žemaičių pajūrį 
prekyba žemaičių netikėlių 
klestėjo... Žemaičiai leido 
savo laivuose javus, kailius 
sabalių, kiaunių, lapių ir 
kitų žvėrių, lygia dalia gin
tarus, vašką, medų į sve
čias šalis, turėjo savo ūkės 
pinigus arba naudą... Di
di turtai žemaičių tos gady
nės pačius vokiečius į tą 
kraštą atviliojo, kurie kitu 
nieku nesirūpino, kaip tik
tai prekybą visokiais pra
gumais norėjo išveržti, Lie
tuvos giminę nuo Žemaičių 
jūros atgrūdo ir patys te
nai apsitvirtinę pilimis ir 
miestais ėmė prekioti, o že
maičiams ir kalnėnams 
(aukštaičiams) užgynė ne 
vien prekioti, bet neleido te
nai begyventi, kurie nebe
galėdami stačiai į svečią 
šalį patys savo prekių beiš- 
vežti, turėjo vokiečiams 
parduoti už tiek, kiek jiems 
siūlojo, ir nuo jų pačių visų 
reikalingiausius daiktus — 
druską, geležį pirkti ir tiek 
duoti, kiek vokiečiai norėjo. 
Žemaičiai ii* kalnėnai pali
ko vieną žemę bepurnoją 
medžio nuoragais tiems pa
tiems vokiečiams, kurie 
juos visaip norėdami nu
vergti, geležies jiem nebe
davė.” (476 psl.)

Paversti lietuvius juo
dais darbo jaučiais, laikyti 
juos tamsoje, pajungti juos 
sinkiausiam darbui, skirti 
jiems tik tarnų ir vergų 
padėtį — toks jau iš senų 
senovės, vokiečių grobikų 
siekimas. Todėl jau kry
žiuočiai draudė pavergtie
siems lietuviams ne tik pre
kybą ir amatus, bet nelei
do jiems gyventi miestuose 
bei pilyse, kur telkėsi to 
meto pažanga. Su pasipik
tinimu daug kartų pažymi 
tai savo “Istorijoje” S. 
Daukantas.

“... Atėmę žemaičiams 
prekybą, užgynė dar tos gi
minės perkrikštams mies
tuose gyventi, dailydauti ir 
knebinėti, vienu žodžiu, kas 
lietuviškai kalbėjo ir darė
si, tas negalėjo nevien mies
te gyventi, bet gaspadinin- 
ku būti, idant tenai jie gy
vendami nepraturtėtų, ar 
ko gero neišmoktų ir nuo 
vokiečių duoną ir pelną ne
atimtų. Ir taip vokiečiai, 
į vardavę lietuvius ir že
maičius Parusnėje ir Pa- 
dauguvyje krikščionimis, 
užėmę jiems varu ir pasa
la jų pilis, valsčius ir tur
tus, paliko juos laukuose 
lydimų plėšti ir arti medžio 
žambiais, kaip minavojau, 
kurie ' kruviną prakaitą 
dieną ir naktį braukdami, 
amžinoje tamsybėje suly
ginti su arkliu ir kitu bes
tija, jiems turėjo vergau
ti” (476 psl.)

Su kokiu nuoseklumu per 
ištisus amžius vokiečiai lai
kėsi šio vietiniu gyventojų 
vergimo principo, tai S. 
Daukantas būdingai paste
bi, nurodydamas kaip pa
vyzdį Rygą, “kurioje tiktai 
vieni patys vokiečiai, kurie 
save broliais vadinosi, tega
lėjo gyventi ir prekioti, o 
žerfigaiiai, latviai turėjo 
jiems vergauti: nuo pat 
Rygos pamatavimo iki šiai 
dienai nėra tenai nei vieno 
latvio, nei žemgalio, nei 
igumio vyresniuoju buvu
sio.” (157 psl.)

Tai rašė S. Daukantas 
tada, kai latvių tauta dar 

iš tikrųjų tebebuvo vokie
čių baronų vergovėje. Ke
letą metų išgyvenęs Rygoje, 
S. Daukantas pats matė, 
kad čia latvis tada niekur 
neturėjo pirmaujančios vie
tos. Vokiečiai baronai nuo 
senovės ligi pat naujausių
jų laikų visomis priemonė
mis stengėsi vietinius kraš-
to gyventojus laikyti betei
sių pavaldinių ir vergų bū
klėje. Pats S. Daukantas, 
bedirbdamas Rygos miesto 
archyvuose ir bejieškoda-’’ 
mas čia istorinės medžiagos 
savo reikalams, taip pat 
gavo patirti vokiečių nepa
lankumą ir trukdymus tei
singai nušviesti Pabaltijo 
kraštų praeitį. Kaip nuro
do S. Daukanto biografas 
A. Janulaitis, jam buvo 
trukdoma prieiti prie ar
chyvų, nes “valdė viską vo- 
kiečiai-baronai ir nenorėjo, 
kad kas iš jų rankų būtų 
sunaudotas prieš juos.” •

Taigi, jau nuo seniausių 
laikų vokiškieji grobikai vi
sada stengėsi šudaryti di
džiausią skirtumą tarp sa
vęs ir užkariautųjų Pabal
tijo gyventojų. Dabartiniai 
hitlerininkai su “vokiško
sios rasės” “teorijomis” pa
sirodo teina tik savo seno
lių kryžiuočių pėdomis.

“Kryžeiviai, atėmę lietu
viams ir žemaičiams kraš
tus ir jų žemes, visuomet 
krūpavo, idant jie kuomet 
pramokę neatsišauktų f sa
vo gero ir vokiečius kokiu 
pragumu susitarę neišmes
tų kaipo savo kraugerius. 
Todėl ne vien tamsybėje 
juos laikė, bet dar peikė jų 
kalbą ir visaip juos naiki
no, apjuokė jų apsiėjimus, 
dabą ir būdą, užgynė lietu
viškai kalbėti ir rašyti, ne
leido jų miestuose ir pilyse 
gyventi; taipogi, tas tegalė
jo žmogumi vadintis, kas 
vokiškus drabužius dėvėjo 
ir vokišką pavardę turėjo, 
nes kiti visi, kurie lietuviš
kai kalbėjo, buvo su gyvu
liais lyginami; nors krikš
čionys, vienok vienuose ka
puose su vokiečiais nelaido
jami, bet jų užkapėje, it 
kokie nelaiškiai. Alvienas 
vokietis galėjo juos, kaip 
kokį daiktą, parduoti, dova
noti, neklausiant užmušti 
be jokios koronės.” (474 
psl.)

Šitokia vokiečių grobikų 
politika jau nuo seno turė
jo vieną ir ligi šiol tą patį

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Brooklyne, nesiunčia Lietuvos 
žmonėms. (Keleivis, sausio 3 
d.). Betgi tai kriminališkas nu
sidėjimas prieš visuomenę if 
žmoniškumą, surinktas drapa
nas Lietuvos žmonių ^sušelpi- 
mui čionai kandinms sušerti!

Argi lietuviai davė Bendra
jam Fondui drapanas, kad jis 
jas Brooklyne ant Grand Stry- 
to supūdytų?

Sekamas laiškas yra skolin
tas, bet jis skamba labai gra
žiai :

“Mielas Drauge: Prisiunčiu 
duokles už 1945 metus 79 se
nų narių ir 6 naujų. Kaip ma
tote, Literatūros Draugijos 30 
metų jubilėjų 10 kuopa pra
deda at žymė t neblogai.

“Tik vienas senas narys (se
nas veikėjas) atsisakė mokėti 
duokles už 1945' m. iš anksto. 
Sako: yra čėso, paspėsiu!”

Šį laišką rašo 10-tos kuopos 
sekretorius S. Ręikauskas, iš 
Philadelphijos, Ceptro sekreto
riui D. M. šolomskui.

tikslą — kolonizuoti ir su
vokietinti užgrobtąsias Lie
tuvos sritis. S. Daukantas 
daugelyje savo “Istorijos” 
vietų tai aiškiai ir primyg
tinai pabrėžia. Aprašyda
mas senovės lietuvių gimi
nės —• sudaujų — tragišką 
žuvimą vokiečių vergovėje, 
jis nurodo, kad “mistras
kryžeivių kaip įmanąs sten
gės n uteriotus kraštus įšei- 
minti vokiečiais ir kitais 
^prašaliečiais, o lietuvius li
kusius visaip spausti, jų 
kalbą, apsiėjimus, dabą ir 
būdą naikinti ir peikti, 
idant ilgainiui taptų visa 
jų tauta apjuokiama, idant 
patys lietuviai gėdintus sa
vo vardo, savo kalbos ir ap
siėjimų, ir daugiau norė
tų prašaliečiais vokiečiais 
ne j kaip lietuviais būti.” 
(417 psl.)

(Bus daugiau)

Hartford. Conn
LL Draugijos Reikalai

Pasekmingas 68 kp. paren
gimas atsibuvo Naujų Metų iš- 
vakarėje, gruodžio 31 d. Jei
gu nebūtų oras buvęs toks 
bjaurus iš pat ryto ir per vi
są vakarą, tai, žinoma, publi
kos būtų daugiau atsilankę. 
Bet visgi susirinko gražus bū
rys žmonių ir visi smagiai su
laukėme Naujų Metų. Manau, 
kad liks kuopai su virš 50 do
lerių .Tai bus graži mūsų kuo
pai parama. Tas suteiks kuo
pai progos paremti mūsų or
ganizacijos pasibrėžtus svar
bius darbus šiais jubilėjiniais 
metais, kaip tai: įsteigti cen- 
tralinį archyvą ir išleisti porą 
svarbių brošiūrų — vieną apie 
LLD gyvenimą, antrą apie Ma
rytę Melnikaitę.

Mūsų kuopa turi pasibrėžus 
dėl šių metų gražų ir platų 
veikimo planą. Bet tas reika
lauja visų, narių kooperacijos. 
Vien tik valdyba tą planą ne
pajėgs įvykdyti. Visi nariai tu
rime veikti, kad prirašius kuo 
daugiausia naujų narių į mū
sų kuopą. Tai vienas iš svar
biausių mūsų. kp. pasibrėžimų. 
Antras — tai greitas narių 
duoklių pasimokėjimas už 
1945 m. Sekamas mūsų kp. 
susirinkimas atsibus ^sausio 8 
dieną.

Kurie nariai dar nėra skai
tę LL Draugijos pirmininko 
drg. A. Bimbos atsišaukimą į 
visus organizacijos narius (ku
ris tilpo Laisvėje sausio 2 d.), 
prašomi tuojau perskaityti, nes 
tas jums duos suprasti daug 
plačiau, kokie svarbūs planai 
yra pasibrėžta įvykdyti šiais 
metais, štai tik penki svarbūs 
sakiniai iš to pranešimo:

“Mūsų draugija yra dalis 
visos pažangiosios žmonijos, 
kuri šiandien veda mirtiną ko
vą su (mirtinuoju priešu. Mes 
turime, nesigailėti nieko šio 
krašto! karo pastangoms. Mes 
turime dar daugiau suteikti 
pagalbos karo nuniokotos Lie
tuvos žmonėms. Nes pasilsėti, 
nei pavargti dabar ne laikas! 
O tuo pasekmingesni būsime 
savo darbuose, kuo stipresnė ir 
veiklesnė bus mūsų draugija.”

Tai žodžiai, kurie labai 
daug pasako kožnam mūsų na
riui ir narei.

Vienas iš Valdybos.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DONATO RAINONE 
Dan's Bar & Crill

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise?.

Ę. CAFISO anti S. BOSCAR1NO 
110’4 Stake Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

........- -.................. - •• ‘ j------ - ------- ------ 1--------------------  - - I

VYRAI 1RBERNIUKA1
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RĄCE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(16)

BERNIUKAI (2)
Pagelbėti Mašinistams ir Elektrikieriams 

KARP COMPANY 
127 W. 26th Street

(8)
ELEKTRIKIERIAI

Patyrę prie Komereljinių Darbų. Gera Alga. 
Nuplatinis darbas tinkamam vyrui.

KARP COMPANY 
127 W. 26th Street.

(H)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI 
IR 

GVINTININKAI
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

ACME IRON PIPEl CO., 
1100 FLUSHING AV1L BROOKLYN.
'(6)

REIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės j
CRITERION WOODWORKING,

749 East 137th St., Bronx, N. Y.
(7)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KERPĖJAI 
IR 

AUDĖJAI

Būtina Pramone

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

Patyrę ir Mokiniai

PILNAM IR DALIAI 
LAIKO

Wm. Whitaker & Sons

“F” Street ir Tabor Road 
Philadelphia, Pa.

TELEFONAS, DELAWARE 7400

(11)

SKALBYKLOS DARBININKAI
Patyrę ar Be Patyrimo 

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
Išmokysime Norinčius Dirbti

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS
U. S. NAVAL AIR STATION

NAVARRE 8-2400. Extension 239.
O)

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitamimj, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
ves administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2248 hHS been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on -the 
promises.

WALDEMAR FISCHER
1261 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y-
NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2250 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, at retail under Section 107 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough of B'klyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
RUDOLPH "WEINSTEIN & "JACK ROSEN į 

608 Brighton ;BeaCh Ave., ' ’ Brooklyn, NJ Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vyrai

ĮRENGIMŲ operatoriai 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMU OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
įrengimą seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas U.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

VYRAI. DARBAS ARTI NAMŲ W1LLIAMS- 
BURGHE, CHEMIKALŲ FABRIKE. $33.80 

UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ.
NATIONAL CHEMICAL CO.,

25 FORREST ST., (ARTI BUSHWICK AV.) 
BROOKLYN.

(8)

PAPRASTI DARBININKAI
Apie 35 Metų Amžiaus

Prie Pelenų ir atmatų trokų
$40 J SAVAITŲ

Skambinkite NEWTON 9-6829
Long Island Carting Cori).

31-06 61ST St. WOODSIDE, L. I.
(8)

APVALYTOJAI
7 A.M. IKI 4:30 P.M.

6 DIENŲ SAVAITE

Gera Alga!
Valgis!

PHYSICIANS HOSPITAL
34-01 73rd St., 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
NEWTON 9-7100

(13)

NAKTINIS MAZGOTOJAS 
—ŠMARUOTOJAS

PASTOVUS DARBAS
Proga Pakilimui

Rašykite, parcikšdami savo amžių, kvalifikaci
jas ir kiek tikitės algos.

SINCLAIR REFINING CO. 
EAST 62ND & MILL AVE. 

MILL BASIN, B’KLYN, N. Y.
w

NAKTINIS SARGAS
PASTOVUS DARBAS

I 

Proga Pakilimui
Rašykite, parcikšdami savo amžių, kvalifikaci

jas ir kiek tikitės algos.

SINCLAIR REFINING CO.
EAST 62ND & MILL AVE. 

MILL BASIN, B’KLYN, N. Y.
(8)

PAPRASTI DARBININKAI
ir

ABELNAI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(12)

MECHANIKAI
1-mos ar žįros Klases

Pageidaujama laisniuotų'yyrų pastoviam dar
bui, Marine Base, Transatlantic Airlines.

No. 1 Priority. .....
Gera Alga. Pakilimai. Kreipkitės Tuojau 1

AMERICAN EXPORT 
AIRLINES, INC.

Marine Base La Guardia Field 
(Prisilaikoma Visu WMC Taisyklių)

(8)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
. Prisideda Laikas ir Pusė
■ už Viršlaikius.

NAKTINIS ŠIFTAS.
Tl’/jc į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsic Linija.

~(ti)

STIKLO SPAUDĖJAI, Pageidaujama Patyru
sių Liežuvinių ; Smulkūs Džiūleriai ir t.t.

R. FEIX GLASS NOVELTY CO.
2137 Butler Ave., Ridgewood. 

HEGEMAN 3-4510.
(12)

JAUNI VYRAI
1 GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

GENERAL SAW & KNIFE CO..
193 CENTRE ST.. N .Y. CITY.

(6)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASfiS

Reikalingi dirbtuvių budinkc prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTO S ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIA1 SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
Skambinkite H. E. SCOTT ’

STILLWELL 4-7040
Zimmer-Thomson 

Corporation
Long Island City, New York.

(16) .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA S
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Šildytojal - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytąja! ir Lygintojai 
Aptarnavimui Elektrikleriai. 

(Pirmos Klasės) 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikleriai Visų Klesų 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

KreipkiUa tiesiai į Employment Ofia<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Aplikantai Kreipkitės I 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28)

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI 

JAPONUS! .
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
(io)

VALYTOJAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA.
GIRLS

COMMERCIAL ANNEX
801 Park Place, 

BROOKLYN.
_______________________________________ (7)

PAKUOTOJAI
Daliai Laiko

NAKTINIAI ŠIFTAI 6 IKI 12 P.M. 
WMC Taisyklės. 

Vieta South Kearny, N. J.
TELEFONAS BIGELOW 3-3550

(7)

REIKALINGAS GRIDDLEMAN 
DIRBTI LUNCH WAGONE. 

Dienom. Nuolatinis Darbas. Pokarinis.
Saukite: FLUSHING 9-9046 nuo 9 A.M. 

iki 10 P. M.
(9)

KNYGŲ APDARYTOJAI—DESK PAD 
DARYTOJAI

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
REDI-RECORD PRODUCTS CO., 

251—5TH AVE.
(6)

REIKIA
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI

KREIPKITĖS Į
Penn Stevedoring Corp.

PIER 29, NORTH RIVER
NEW YORK

<«>

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN
ELECTRIC CO.
900 Broad St. Newark, N. J.
100 Central Ave. Kearny. N. J.

ARBA matykite mū«ų atstovą J USES
1056 Broad St. Newark, N. J.
2855 Hudson Blvd. Jersey City, N. J.

Ii Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(7)

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGĖLBLN INKAI
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

Delaware Ave. & State St.,
CAMDEN. N. J.

(2P

PAGELBININKAI—
BOTINAS DARBAS
Daug viršlaikių. Gera Alga 

Proga Pakilimui.
HESS HEAT TREATING DIVISION

•694 W. 47th St.
(C)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO IR OFISO

DARBININKIŲ
Nuolatinis Darbas 
Pokarinės Progos 

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
Belleville, N. J.

-------------------------------------------------------------£ia 
MOTERYS. PAGELBĖJIMUI SLAUGĖMS. 
SANATORIJOJE. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA. VAKACIJOS SU 

ALGA. POKARINIS. O LINVILLE £.3433 
--------------------------------------------------------------- LH

UŽDIRBKITE EKSTRA 
ATLIEKAMŲ PINIGŲ 

Lengvas nuolatinis darbas 
MOTERIMS IR MOKYKLOS 

MERGINOMS
Rytais. Popiečiais, Vakarais 

Po Mokyklos ar Visą Dieną. 
GERA ALGA 
Gražūs Santikiai

MATYKITE MR. VASSELLO
FRED FEAR & CO.

GALE JORALEMON STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

--------------- t------------ -
MERGINOS
Apsigynimo Darbas. 

Patyrimas Nereikalingas.

11 & H. THERMOSTATS. INC.
682 BROADWAY

_________________________________
MOTERYS

Ofisų valymas Long Island City, arti subvių. 
$25

6 P.M. iki 12 P.M. U.S. Pilietės. Kreipkitės i 
WINDOW CLEANING CO., 31 Smith St., 
Boro Hall, Brooklyn. TRIANGLE 5-4515.

_________________________________

MERGINOS—MOTERYS
Fabriko Darbas
• GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai—Pokarinis Darbas .

FALCON PACKING, INC.
Ill HUDSON ST.

(8th Ave. Express Canal St.) 
__________________________________________<£> 
RAŠTINĖS DARBININKĖS OFISE, PASIUN
TINĖS. PRIIMAME PRADINES. 5 DIENŲ 

SAVAITĖ. $22. SKAMBINKITE 
GRAMERCY 7-0447.

_________________________________

MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

________________________ (21

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(16)

MOTERYS
Nereikia Patyrimo 

Kaipo 
VIRĖJOS 

INDŲ ATĖMEJOS IR 
VIRTUVĖS DARBUI 

Duodama Maistas ir Uniformos 
Iš Būtinų Darbų Reikia Turėt Paliuoeavimo 

Pareiškimą
Kreipkitės Asmeniškai t

Pradedant Pirmadienį, baigiant Penktadieniu.
9 a.m.—5 ji.m.

šeštadieniais, 9 a.m.—12 Pietų
N. Y. TELEPHONE CO.

115 West 42nd St., Manhattan, 
1775 Grand Concourse

prie 175th St. Bronx
________________________ 21

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA 
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, Pl 

________________________________ Uil 
MERGINOS—MOTERYS 

Lengvas, Linksmaa Darbas 
60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 

Pokarinis Darbas.
TRANSLITE, INC.

639 KENT AVE. (Kamp. Keap St.) 
BROOKLYN.

•’J'
■> . , j

♦
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Kur Linksmybė Neš Dvi
gubą Naudą-Asmeniui 

ir Lietuvai
Linksmybė yra naudinga vi

sada. Smagi nuotaika pratęsia 
sveikatą, o tai reiškia, jog 
prailgina gyvenimą, daro jį 
laimingesnių. Smagus žmogus 
malonesnis šeimynai ir visiems 
aplink jį, našesnis darbe, nau
dingesnis kraštui, kuriame gy
vena.

Tačiau šį šeštadienį, sausio 
13-tą, bus toks pasilinksmini
mas, kuriame, apart visų virš 
minėtų gerovių bus dar viena 
—tai nauda mūsų gimtajam 
kraštui, Lietuvai, jos žmonėms.

Sausio 13-tą įvyksiančio 
koncerto-baliaus visas pelnas 
skiriamas paramai nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmonių. 
Tad būkite jame, pasilinksmin
kite su dviguba nauda. Dar 
daugiau — būkite jo mobili- 
zatoriais, į jį kvietėjais savo 
kaimynų ir draugų.

Gražią koncertinę programą 
išpildys Suzanna Kazokytė, 
dainos solistė, ir Alekas Ve
lička ir Petras Grabauskas, 
duetistai. Kalbės A. Bimba, 
.Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko- 
mitėto pirmininkas. Po progra
mos — šokiai.

Naminis Gėralas Tris 
Nuvarė į Kapus

Prekybiniam Anglijos lai
vui per vėlai pribuvus į New 
Yorko portą, kad pasiekti 
prieplauką Naujų Metų vaka
rą, grupė įgulos nusprendę vis- 
tiek pašumyti, kad ir laive, pa
statytam North River. Gėrimų, 
žinoma, jie neturėjo. Tad jie 
sugalvoję patys sumaišyti ką 
nors panašaus. Pylę medihio 
alkoholio, turpentinos, citrinos 
sunkos, moliaso. Smokavojo 
apystipris, kad ir ne kokio 
smoko. Bet, karo laikas, kas 
čia paiso. Bile smagiau. Tryli
ka vyrų ragavę ar gal ir truk
telėję po burnelę to naujo gė
rimo.

Iš karto ir net sekamą rytą 
viskas atrodė gerai. Bet sau
sio 2-ros rytą du pavojingai 
susirgo ir vienas tuojau mirė. 
Kitas ta pačia diena mirė jau 
nuvežus ligoninėn. Prasidėjo 
tyrimas. Sužinojus apie tą gė
rimą, laivo viršininkas visus 
gėrusius nuskubino ligoninėn. 
Po išegzaminavimo, visi sugrą
žinti ant laivo. Bet sekama 
dieną trys pasijuto pradedą 
apakti ir vienas iš tų mirė. Ki
ti visi dar tebėra po gydytojo 
priežiūra.

Grupė Oficierių Davė 
Kraujo

Pereitą ketvirtadienį dešim
tis oficierių iš armijos medika- 
liškos raštinės atėjo į Raudo
nojo Kryžiaus kraujo priėmi
mo centrą, New Yorke, duoti 
kraujo gelbėjimui karių gyvas
čių. Tai padarė žmonės, kurie 
bile dieną gali būti pašaukti 
pareigoms pafrontyje ir 
patys būti reikalingais tos 
galbos.

ten
pa

mi
sų-

Antoinette Bond, 60 m., 
rė nuo sužeidimo taksikui 
sidūrus su kita mašina prie 
57th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Matyk Naujausius Sensacingus 
žinių Judžius Embassy!

1. Matyk “Viduj Vokietijos“ pagrobtus 
prieiti Jodžius su Hitleriu!

2. Matyk Talkininkų bombaneiius pleški
nant Borneo!

3. Matyk pirmuosius Ixnku pogrindžio 
Judžiea!

4. Matyk iiimtiną rodymų specialės laidos 
March of Time Jud|, “Tne French 
Campaign.” Pats matyk pilnų istorija 
Franeflzų tautos dkivyrybis kovoj dėl 
laisvės!

5. Matyk vėliausius žinių Judžius ii viso 
pasaulio karo frontų t

C. Matyk puikiausius judžius mieste!
FMRAQQV NEW9REEL THEATRE 
CnlDAduI BROADWAY ir 46 ST.

BROADWAY ir 72nd ST.
33 West 30th St., PARK AV. ir 42nd St. 
BROAD ir MARKET STS., NEWARK

Brooklyn© Lietuvių Kriaučių 
Broliška Sutartis Suįro

Per metų metus pas Brook
lyn© lietuvius kriaučius buvo 
dvi sriovės, tai Ratelis ir Lyga. 
Bet 1936 metais abidvi srio
vės priėjo prie išvados, kad 
reikia jas abi likviduoti, ka
dangi buvimas sriovfriio pasi
dalinimo nedavė gero nei vie
nai, nei antrai pusei. Tas ir 
buvo padaryta. Sriovių likvi
davimui buvo išrinkta po 2 na
rius, kaip iš Lygos, taip ir iš 
Ratelio. Sriovės buvo likviduo
tos iš abiejų pusių.

Lapkričio 24 d., 1944 metų, 
visų kriaučių dirbtuvių, pirmi
ninkai ir komisijos sykiu turė
jo savo susirinkimą. Tame su
sirinkime buvo kalbama, kad 
iš vienos dirbtuvės, iš Howar- 
do, įeina į Pildomąją Tarybą 
perdaug narių, net 4 nariai. 
Tai tuomi ir mūs broliška su
tartis subyrėjo. J. Buivydas, iš 
Lygos išmestasis, pradėjo save 
kankiniu vadintis ir dar pasi
ėmė ant burdo P. V., sakyda
mas, kad įjuos norį išmesti iš 
Pildomosios Tarybos, kadangi 
jie dirba Ilowardo dirbtuvėje. 
Bet jie neprisiminė dar dviejų 
tos dirbtuvės darbininkų, kurie 
priklauso Pildomojoj Taryboj, 
tai J. Kairio ir Ambrazaičio.

Buivydas griebėsi paskutinių 
priemonių, išleisdamas laiškus, 
juose kviesdamas savo ištiki
mus į susirinkimą, kuris atsi
buvo 13 gruodžio. Buivydui tas 
susirinkimas pavyko. Buivydas 
tuose laiškuose nesakė, kad 
dirbtuvių pirmininkai kalbėjo 
apie reikalą sumažinti atstovy
bę iš vienos dirbtuvės, o duoti 
progos būti atstovautomis Pil
domojoj Taryboj ir kitoms 
dirbtuvėms. Buivydas šaukė, 
būk komunistai norį Buivydą 
ir jo P. V. išmesti. Tuose laiš
kuose buvo įvardinta grupė na
rių, kad jie esą tais komunis
tais, norinčiais juos išmesti.

Buivydas kriaučius apgavo, 
kadangi niekas jų nenorėjo iš
mesti : nei komunistai, nei 
dirbtuvių pirmininkai. Nei Bui
vydas galėtų įrbdyti, ar tie 
jo paskelbti komunistais žmo
nės iš tikro yra komunistais. 
Kuomet pas kriaučius reikėtų 
surasti nors vienas komunistas, 
mano manymu, imtų labai ilgą 
laiką. O Buivydas net 7 žmo
nes savo laiškuose įvardino ko
munistais.

Šičia yra Buivydo važinėji
mas tokiu pat ekspresu, kokiu 
jis norėjo važiuoti būdamas 
pas laisviečius. Laisviečiai už 
tokį jo elgesį davė jam “kiką” 
į užpakalį, kad toliau jis dar
bininkų vienybės neardytų. Jie 
ragino Buivydą palaikyti dar
bininkų kriaučių) broliškumo 
sutartį. Tas Buivydui nepati
ko ir “kiką” į užpakalį pasi
ėmė. Nu ir su visu savo forni-

šių, pasiėmęs ekspresą, nuva
žiavo pas socialistus. O tie so- 

• cialistai, toji maža grupelė be
dievių, rankas išskėtę, ir lau
kia tokių žmonių, kaip Buivy
das, kadangi jis yra papratęs 
kas metas naują partiją orga
nizuoti ir darbininkų vienybę 
ardyti.

Mums 
žmogelis 
sriovės 
kriaučių 
jiebuvo galima klausytis jo žo
džių. O šiandieną jis atsisukęs 
į kitą pusę “vaišina” tais pa
čiais žodžiais. Kas gali užgin
čyti, kad kitą metą, pasiėmęs 
ekspresą, nevažiuos į kitą par
tiją. Ar nebus tada katalikų 
sriovės žmonėms bloga? Gali
ma dar visko sulaukti. Su to
kiais žmonėmis niekas nėra už
tikrinta. Jeigu jis mūsų Kriau
čių 54 Skyriaus vienybę pašar
vojo, tai jam žmonių sriovės 
pašarvoti, kaip pypkę išrūkyti.

Taipgi reikia priminti ir ši
tas, kad dirbtuvių pirminin
kams Buivydas tvojo neblogą 
antausį. Kadangi laiškai buvo 
išsiuntinėti nariams su aiškini
mu, kad komunistai norį iš
mesti iš Pildomosios Tarybos 
minėtus žmones, tas rodo, kad 
visi dirbtuvių pirmininkai esą 
komunistai. Pild. Tarybon ėmi
mo po mažiau iš vienos dirbtu
vės klausimą vien tik dirbtu
vių pirmininkai ir komisijos 
kalbėjo savo susirinkime.

Ar Tas Klausimas Buvo

Grandinė Yra Tiek Stip 
ri, Kaip Stipri Silpniau

sia Jos Grandis
išreikštas posa- 

amerikiečių išsitari- 
“Chain is as strong 
is’its weakest link.” 
atvejų tas posakis

prisimena, kaip tas 
tik neseniai katalikų 
žmones “vaišino” 
susirinkimuose, kad

Mano manymu, pirmininkai 
komisijų nariai tą klausimą 

vietoje. Ve, kodėl, 
metais Beržiečio 
dirbo 4 lygieciai:

ir 
pakėlė 
1924-1925 
dirbtuvėje 
Jankaitis, Buivydas^ Manelis, 
Jakubonis ir visi priklausė Pil- 
domojoj Taryboj. Tais tarpais 
ratelio nebuvo, tik sąjunga. 
Tai sąjungininkai iškėlė klau
simą, kad minėtoj dirbtuvėj 
Pildomos Tarybos 4 nariai at
laiko savo susirinkimą dirbtu
vėje ir atėję į Pildomosios Ta
rybos susirinkimą tūlus klau
simus praleidžia pagal savo 
norą. Sąjungininkai šitą klau
simą iškėlė ekstra susirinkime 
ir gavo daugiau balsų. Tas ne
paprastas susirinkimas davė 
nuosprendį, kad nevalia dau
giau, kaip tik dviem nariams 
iš vienos dirbtuvės priklausyti 
Kriaučių 54-to Skyriaus Pildo
mojo) Taryboj.

Skovagalų Jonas.

Antgalvyje 
kis yra 
m as kad : 
as strong 
Daugeliu
galima pritaikyti mūsų namų 
frontui i^j^ūsų organizaciniam 
gyvenimui, čia ir noriu pakal
bėti apie vieną iš mums labai 
reikalingų organizacijų — Ai
do Chorą, kuris yra lietuviškos 
organizacinės grandinės gran
dimi, lietuviškos kultūros ir 
meno išraiška.

Iki šiol vis tylėjau, nors jau 
seniai buvo reikalas supažin
dinti visuomenę su ta padėti
mi, kuri atsirado po to, kaip 
mūsų jaunuoliai išėjo kariškon 

„tarnybon. Toliau tylėti jau ne
galima, nes jeigu mes rimtai 
nesusirūpinsime, ši svarbi or
ganizacija — choras gali pri
eiti prie pakrikimo. O tas 
reikštų mūsų didelį prasižengi
mą ne tik prieš visuomenę, bet 
juo labiau prieš tuos mūsų 
jaunuolius, kurie, kovodami 
su žiauriu priešu, paneša daug 
didesnius sunkumus, negu mes, 
čia pasilikę ir jie pasitiki 
mums, kad mes, pasilikę na
mų fronto budėsime ir jų ne- 
apvilsime. Vėlesnėse laidose 
atspausdinsime choro gautus 
nuo tų. kovūnų laiškus ir galė
site patys pamatyti, ko jie iš 
mūsų trokšta. O dabar apie 
padėtį mūsų Aido Chore:

Praeitą penktadienį, sausio 
5 d., š. m., kai kurie iš aidie- 
čių susirinkome; kaip kiekvie
ną penktadienį, mokintis dai
nuoti. Susirinko tiek, kad ne
buvo galima repeticijų turėti. 
Taigi, vietoj repeticijų, turėjo
me pasitarimą, ką daryti. Nu
sprendėm, kad visgi reikia 
choras palaikyti, ypatingai 
dėl to, kad iš mūsų to reika
lauja jaunuoliai choristai, išė
ję kariškon tarnybon. Argi ga
lime dasileisti iki to, kad juos 
šiame atvejyje suvilti?

Pasirodo, kad nekurie net 
valdybos nariai beveik per vi
sus metus nelankė choro repe
ticijų ! Kiti, choristai ir valdy
bos nariai nesilanko regulia
riai. Jūsų korespondentui teko

kalbėtis su nekurtais choris
tais ir choristėmis. Būdingas 
yra vienos tokios choristės iš
sireiškimas: “Aš noriu būti iš
tikima savo vaikinui, tarnau
jančiam kariuomenėj ir, tikiu, 
kad jis jausis geriau, jei suži
nos, kad aš niekur be jo ne
išeinu, apart į darbą ir iš dar
bo tiesiai namo.”

Kažin, ar jis jaustųsi taip 
gerai, jei sužinotų, kad tokiu 
savo elgesiu ji krikdo jo nu
mylėtą organizaciją, kurią jis 
norėtų rasti stipria sugrįžęs iš 
karinės tarnybos?

Toliau nutarėme, kad esant 
mažam būreliui, mes negalime 
daug ko nuveikti, tai nutarta 
šaukti visų choristų, sim- 
patikų ir visų tų, kurie inte
resuojasi choro palaikymu, 
platų susirinkimą ateinantį 
penktadienį, sausio 12, 8 vai. 
vakare, Laisvės salėje, šis su
sirinkimas šaukiamas atvirutė
mis, bet visai apylinkei neigi 
pasiusi atvirutes. Taigi, kurie 
skaitote šį rašinį, pasiimkite 
ant savęs patys dalyvauti susi
rinkime ir paraginkite kitus, 
choristus, simpatikus ir visus, 
kurie tik suinteresuoti choro 
palaikymu ir gerove.

Taip pat buvo nutarta at
sišaukti į organizacijas jų su
sirinkimuose, perstatant choro 
padėtį ir prašyti jų talkos pa
laikymui choro.

šių žodžių rašytojui atrodo, 
kad tokia meninė organizaci
ja, kaip choras, yra mūsų or-

ganizacinė druska ir jei ta 
druska išgaruos, kuom tada 
mes jas besūdysime?

Susirūpinkime visi šiuomi 
reikalu ! Nedasileiskime, kad 
viena iš mūsų, organizacinės 
grandinės grandis būtų sutrau- 
kyta-pakriktų !

Choro Koresp.

Sakoma, kad Meilė 
Akla

Frank Vorbach, 45 m., se
kęs gatve Conchitą Olmo, mo- 
elgėsį ir paleistas namo. Gudri 
delį, 25 metų. Dasivijęs, kaip

jis manė, jau įeinančią į jos 
namus, apsižiūrėjo, kad atėjęs 
į policijos stotį. Jis ten pasi
mokė jo bausmę už netvarkų 
mergina, matomai, žinojo, kur 
vesti neprašytą palydovą.

Vieni skundžiasi negauną 
cigaretę pasirūkyti bent kada, 
o kiti, kaip atrodo, gauna per
daug, turi rūkyti visada. Bent 
taip atrodė teisėjui Solomon, 
kada pas jį atvesta 6 vyrai ir 
moterys už rūkymą uždrausto
se vietose, šapose ir krautuvė
se. Jie sumokėjo po $20 baus
mės kiekvienas.

Išgerkime taurę už garbe padangėse rytojumi! Taip 
penki oro jėgų kadetai sutinka sulaukimą sidabru bliz
gančių sparnų filmoje “Winged Victory.” Pamatykite 
jų atsiekimus, garbę, jų dainas ir juokus, jų meilę ir 
romansus Moss Hart’o veikale 20th Century-Foix.‘ fil
moje, Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke.

skelbiama, kad apie 9,800 
New Yorko telefonistų, Traf
fic Employees Association na
rių nubalsavę skelbti streiką. 
Sąjunga turinti apie 12,000 na
rių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateiėiua au -naujausiaia Jtaisymaia.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
049-959 Willoughby Ave

Tel. aqpagg 2-8842

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderjs taverne. 

Darbo valandos sulyg pasirinkimo; 
iš ryto arba vakarais. Gera alga. 
Greit reikalingas žmogus. Kreipki
tės po 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (5-7) '

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras baras del alaus, 

taipgi vienas billiardo stalas su vi
sais įtaisymais. ‘ Kurie lietuviai no
rėtų gauti šiuos pigiai parduodan
čius dalykus, kreipkitės pas K. Ga
gas, 365 S. 3rd Street, Brooklyn, 
N. Y. (5-6)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ^kare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ET LITUANICA SQUARE

Restaurant x
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612. ■ If

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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 Mewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jfei Dar Neturite, Tai 
Tuojau įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečiu, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

•      " — - 1 —  — . ■ ■ - ■ ■ —— — I I ■ -  •— ...... .

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai, 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos.

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

RHk lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-

I kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

tBf pogi atmaliavoju 
- įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

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

Tel. GLenmore 5-6191

I’ersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime jvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

’ VERI-THIN RYTHM...17-jewe! Precision 

movement. Smartly ityled yellow 
gold filled caie ...... $33.75

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




