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Moteriškė “Ku-kū.”

Rašo A. BIMBA
Į

Kaip šiandien, atsimename
1924 metu sausio 21 diena. Tai v *
buvo dvidešimt vieni metai at
gal. Tai buvo didelio liūdesio 
ir didelio džiaugsmo diena.

Liūdėjo vieni, .džiaugėsi kiti. 
Tą dieną mirė Leninas, įkūrė
jas ir vadas pirmosios socia
listinės santvarkos.

★ ★ ★
Fatališka nelaimė ištiko dar

bo žmogų visur! — sakė vieni.
Pagaliau socializmas tampa 

palaidotas! — šaukė kiti.
Pamatiniai klydo abieji. Nes 

Leninas paliko savo darbus vi
siems darbo žmonėms visur 
guostis ir naudotis. Jis paliko 
savo pasekėjus visuose pasau
lio kampuose. Jis paliko di
džiąją socialistinę valstybę for
moje Tarybų Sąjungos. Todėl 
su jo mirtimi nenuvažiavo j ka
pus darbo žmonių viltis.

Neišsipildė viltis ir tų, ku
rie tikėjosi socializmui pabai
gos. Socializmas pasiliko aug
ti ir bujoti ant vieno šeštada
lio pasaulio.

Ir tai didžiausia palaima 
visai žmonijai. Dabar mato vi
si, kurie turi akis. Supranta vi
si, kurie turi protą.

Supranta šiandien, kai Rau
donoji Armija triuškina hitle
rines gaujas.

★ ★ ★
Kas būtų buvę šiandien, jei

gu nebūtų buvę Lenino ir bol
ševikų partijos 1917 metais?

Kas būtų buvę šiandien, jei
gu vietoj galingos socialistinės 
Tarybų Sąjungos, būtų gyva
vus biurokratijos, korupcijos ir 
intrigų suėsta ištižos kapitalis
tinė Rusija su Kerenskiais ir 
Miliukovais ?

Užtenka šiuos klausimus pa
statyti, ir šalti šiurpuliai nu
eina per kūną.

Hitleris jau būtų viešpats vi
so pasaulio! Mes visi jau bū
tumėme jojo vergai.

★ ★ ★
štai, kodėl metai slenka pra

eitin ir užmirštin, bet didžiojo 
Lenino didybė nenyksta ir ne
mažėja: ji tebedidėja. Dauge
liui milionų Amerikoje, Angli
joje, Lenkijoje, Francijoje ir 
kitur tik šiandien paaiški Le
nino siekimai ir idealai.

★ ★ ★
Dvidešimts vieni metai be 

Lenino. Dvidešimt vieni metai 
su Lenino darbais! Jis mirė, 
bet jis paliko milionus pasekė
jų. Jis paliko teisingą politiką, 
kuri padarė vieną šeštadalį pa
saulio stipriausiu ramsčiu pa
žangos.

Kiek džiaugsmo būti svei
ku !

Dažnai daugelis tai gražiai 
pamirštame.

Štai dabar eina po visą ša
lį prezidento vardu vajus už 
pagalbą kūdikiškojo paraly
žiaus aukoms. Prašo visai po 
mažai: tik po vieną dešimtu
ką! šimtas trisdešimt milionų 
dešimtukų — graži krūva do
lerių!

Sveiki būdami, nepamirški
me esančiųjų nelaimėje ir li
goje. s i

Dr. Jonas Kaškiaučius jau 
laisvas. Džiugu buvo pasima
tyti. t

Jo sveikata gera, jis pilnas 
energijos naujiems darbams.

Kalėjiman Kaškiaučius buvo 
pakliuvęs per nelaimę, per 
daug didelį geraširdingumą.

Bet jis nesiskundžia ir pra
keiksmų nesiunčia tiems, ku
rie jį buvo sufrėmavę. Jam rū
pi ateitis, visuomeniški darbai, 
visuomeniškoji gerovė: karo

(Tąsa 5-me pusi.)
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RAUDONARMIEČIAI ŽYGIUOJA I VAKARUS NUO TILŽĖS
Sovietai 50 Myl. Prūsijoj; 
Jankiai Tik 25 Myl. nuo 
Manilos Lėktuvų Aikščių

London, saus. 21. — Nau
jausiomis žiniomis, Trečioji 
Baltarusijos armija, ko
manduojama gen. Černia
chovskio, užėmė Kaukie- 
mins, 20 mylių į šiaurvaka
rius nuo Tilžės ir 10 myl. 
nuo Baltijos Jūros. Sovietų 
kariai prasiveržė iki 50 my
lių gilyn i Rytinę Prūsiją; 
paėmė vietas už 45 myl. nuo 
Karaliaučiaus. Atimdami iš 
nacių Didžiuosius Skaisgi- 
rius, geležinkelio ir plentų 
mazgą, raudonarmiečiai 
perkirto geležinkeli iš Til
žės i Karaliaučių. Vakar jie 
užėmė dar 250 gyvenamųjų 
vietovių Rytinėje Prūsijoje.

Tilžė, pramonės miestas 
ir geležinkelių centras, pie
tiniame Nemuno šone, turė
jo 58,00 gyventojų pirm ka
ro.

Iš Lenkijos Raudonoji Ar

mija įsiveržė 32 myl. gilyn į 
vokiečių Sileziją ir puola 
Namslau, 196 myl. nuo Ber
lyno; per dieną užėmė 2,500 
gyvenamųjų vietovių, o per 
savaitę -— 10,000 vietovių. 
Per 8 dienas Lenkijoj So
vietų kariai užmušė 65,000 
vokiečių, suėmė 25,000, pa
grobė 480 tankų ir 1,070 ka- 
nuolių; paėmė nelaisvėn 
daug nacių iš keturių divizi
jų, permestų iš vakarų 
fronto.

AMERIKIEČIŲ ŽYGIAI 
FILIPINUOSE

Amerikiečiai Luzone at
metė japonus dar 7 mylias 
atgal ir a užėmė gyvenamas 
vietas 40 mylių nuo Filipinų 
sostinės Manilos ir tik 25 
mylios nuo jos Clark lėktu
vų aikščių.

i

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Prezidentas Įkurtuvėse Pabrėžė

NETRUKUS ĮVYKSIANTI 
ROOSEVELTO SUEIGA SU 
STALINU IR CHURCHILLU

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas yra sakęs, kad 
neužilgo po savo įkurtuvių 
ketvirtajam terminui jis ke
liaus i pasitarimus su mar
šalu Stalinu, ir Anglijos 
premjeru Churchillu. Tuo
se pasitarimuose dalyvaus 
ir Amerikos valstvbės sek
retorius Ed. R. Stettinius, 
aukščiausias Jungtinių Vai-

Graikijos Premjeras
Plastiras Vedė De

rybas su Vokiečiais
London. — Darbietis An

glijos seimo atstovas Aneu
rin Bevan peikė premjero 
Churchillo kalbą, kurioje 
Churchillas pasakojo, būk 
graikų Elas partizanai, gir
di, beveik visai nekovoję 
prieš vokiečius, bet paskuti
niu laiku atsukę gautus an
dai iš Anglijos ginklus prieš 
pačius anglus.

Aneurin Bevan priminė, 
kad Churchillo globojamas 
ir ginamas generolas Plasti
ras, naujasis Graikijos mi
nisteris pirmininkas, vedė 
derybas su naciais 1941 m. 
dėlei sugrįžimo į Graikiją. 
Tada Plastiras buvo vokie
čių užimtoje Francijoje.

VAKARŲ FRONTAS
Paryžius. — Anglai Ho- 

landiios fronte pamuše na
cius 3 myl. atgal ir naėmė 
Vokietijos miesteli Brebe- 
ren. Vokiečiai pietiniai-ryti- 
niame Franciios fronte pa
stūmė amerikiečius 5 myl. 
atgal Strasbourg© srityje. 
Bet francūzai pažygiavo 3 

įmyk pirmyn.

stijų ministeris.
Prezidento priešai buvo 

paskleidę gandus, būk Roo
seveltas nasiimsias savo as
meninį draugą Honkinsą į 
trijų didžiųjų talkininkų 
konferenciją, o paliksiąs 
Stettinių namie. Dabar pats 
Stettinius pareiškė, kad 
prezidentas jį pirm keleto 
savaičių kvietė ir jis apsi
ėmė dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Anglų Atstovai
Iš Anglijos pusės daly

vaus konferencijoje premje
ras Churchilas, užsienių rei
kalų ministeris Anthony E- 
denas ir įvairūs ekspertai.,

Tarp kitko, bus toje su
eigoje svarstoma glaudes
nės santarvės reikalas tarp 
didžiųjų talkininkų ir Len
kijos, Graikijos ir Jugosla
vijos klausimai.

Dar nėra žinios, ar pak
viestas į kojiferenciją gene
rolas de Gaulle. Franci jos 
laikinosios valdžios pirmi
ninkas.

Vienybę su Talkininkais
Washington. — Prez. RoO- gai taikai, kaip šiandien 

seveltas saus. 20 vidudienį dirbame ir kovojame visuo-
prisiekė kaipo prezidentas 
ketvirtajam terminui; o 
Harry S. Truman priėmė
prisieką kaip naujas vice
prezidentas.

Rooseveltas, tarp kitko, 
pareiškė: “Mes amerikiečiai 
šiandien drauge su savo tal
kininkais gyvename di
džiausio išbandymo laiko
tarpį. Išbandoma mūsų drą
sa, mūsų pasiryžimas, mū^ų 
išmintis, pamatinė mūsų 
demokratija. Ateityje mes 
dirbsime'pastoviai ir teisin-

tinei pergalei kare. Mes ga
lime pasiekt ir pasieksime 
tokią taiką. Mes stengsimės
pasiekt tobulumą. Mes ne 
tuojaus jį pasieksime, bet 
vis tiek stengsimės. Mes pa
tyrėme, kad patys vieni ne
išgalime gyventi taikoje; 
kad pačių mūsų gerovė pri
klauso nuo kitų, tolimų tau
tų ; kad turime gyventi 
kaip žmonės, o ne kaip stru- 
siai ar šunes ėdžiose. Mes 
išmokome būti pasaulio pi
liečiais, žmonijos nariais.”

KODĖL ANGLIJOS SEIMAS PAREIŠKĖ 
PASITIKĖJIMU PREM. CHURCHILLU?
London. — Anglijos sei

mas 340 balsų prieš 7 pa
reiškė pasitikėjimą premje
ro Churchillo vedama už
sieninė politika. Pirm sei
mo atstovams balsuojant, 
anglų užsienių reikalų mi
nisteris Edenas ragino ir 
prašė juos balsuoti už pasi
tikėjimą Churchillu. Jis pri
minė, jog neužilgo įvyks 
konferencija tarp Anglijos 
premjero, prez. Roose-

velto . ir maršalo Stali
no. Edenas šaukė: duokite 
Churchillui milžinišką bal
sų daugumą, kad Roosevel
tas ir Stalinas matytų, jog 
premjeras Churchillas tik
rai atstovauja visus Angli
jos žmones abelnai!

Tai tuo sumetimu tokia 
dauguma seimo narių ir 
balsavo už Churchillo politi
ką, nors daugelis jų nesu
tinka su jo karu prieš Grai
kijos partizanus.

Raud. Armija Paėmė Lodzių 
Ir Tūkstančius Kt. Vietovių; 
Patvirtino Krakovo Užėmimą

London. — Sovietų ka
riuomenė atėmė iš vokiečių 
didmiestULodzių, svarbiau
sią Lenkijos fabrikų mies
tą, geležinkelių ir plentų 
mazgą. Lodžius pirm karo 
turėjo 672,000 gyventojų ir 
buvo antras didžiausias 
Lenkijos miestas. Kaipo 
pramonės centras, Lodžius 
yra vadinamas “Lenkijos 
Pittsburghu.”

Raudonoji Armija tuo pa
čiu laiku užėmė Tarno va, 
40,000 gyventojų miestą ir 
geležinkelių mazgą, pieti
niai - vakarinėje Lenkijoj.

Pasitvirtino p i r mesnis 
Liublino lenkų radijo pra
nešimas, kad Sovietų ka- 
riuomėnė paėmė Krakovą, 
didį geležinkelių mazgą, ga
lingą nacių atspirties tvir

tovę ir labai svarbų lenkų 
kultūros ir politikos centrą. 
Krakovas pirm karo turėjo 
259,000 gyventojų, o senovė
je buvo Lenkijos sostinė, 
įpirm Varšavos. Naciai va
dino Krakovą raktu savo 

i “vidurinės Europos sie- 
įnos” ir buvo pavertę jį į sė
dybą savo pastumdėlių “val
džios” Lenkijoje.

Šalia kitko, Raudonoji 
Armija užėmė Kutno mies
tą, geležinkelių mazgą, per 

į kuri eina geležinkelis ir į 
Berlyną. Lenkijos pasienyje 
su vokiečių Silezija Sovietų 
kariai užėmė Praszką, tik 
228 mylios į pietų rytus nuo 
Berlyno. Per dieną raudon
armiečiai Lenkijoje atvada
vo 2,150 miestų, miestelių, 
geležinkelių stočių ir kitų 
gyvenamųjų vietovių.

RYTŲ PRŪSIJOJE RAUD.
ARMIJA NUŽYGIAVO TUZI- i 

NŪS MYLIŲ PIRMYN
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė šitokias o- 
ficiales Sovietų žinias apie 
Raudonosios Armijos žy
gius Rytinėje Prūsijoje:

Trečioji Baltarusijos ar
mija per penkias ofensyvo 
dienas Rytinėje Prūsijoje 
sulaužė platų ruožą vokiečių 
pastovių ir laikinių apsigy
nimo linijų; įveikė' atkak
lius nacių pasipriešinimus; 
nužygiavo apie 31 ameri
kinę mylią pirmyn keturias
dešimties mylių ilgio fron
tu; atėmė iš vokiečių ap- 
tvirtintus miestus Pilkalnį, 
Tilžę ir stiprius nacių at
spirties punktus-miestelius 
— Šilalaukį, Haselbergą, 
Kusseną, Neusifdelį, Ho- 
hensalzburgą, Breitensteiną 
ir Rosslindę.

Tuo pačiu laiku Raudono
ji Armija užėmė Rytinėje 
Prūsijoje daugiau kaip 600 
kitų gyvenamųjų vietovių,

o jų tarpe Ragainę, Kalve
lius, Šupinėnus, Ederkėnus, 
Karmomis, Didžiuosius ir 
Mažuosius Sodinėlius, Au- 
gustupėnus ir geležinkelio 
stotis Didžiuosius Šorelius, 
Rautenbergą, Naujieniš- 
kius, Trakėnus ir Grossklei-

KATASTROFA VOKIEČIŲ ARMIJOMS LENKIJOJE 
IR GRĘSIA RYTINĖS PRŪSIJOS ATKIRTIMAS

na. v

Šimtas Tūkstančių Len
ku Grįžta Namo į At

vaduotą Varšavą
Maskva. — Daugiau kaip 

100 tūkstančių žmonių, vy
rų, moterų ir vaikų, grįžta 
į išlaisvintą Varšavą. Su- 
grįžusieji atkasinėja kapus, 

^ieškodami giminių ir drau
gų kūnų, kuriuos hitlerinin
kai nužudė. Skaičiuojama, 

j kad naciai išžudė 770,000 iš 
buvusių 1,300,000 Varšavos 
gyventojų. Kitus jie išvarė 
Vokietijon į verstinus dar
bus, dar kitus sugrūdo į be
laisvių stovyklas. Pirm ga
lutinai išvejant vokiečius iš 
Varšavos, jie išvarė ir visus 
dar užsilikusius gyventojus.

London. — Antroji Balta
rusijos armija šiauriniame 
Lenkijos fronte paėmė Mla- 
vos miestą ir Dzialdovo 
miestelį, stovintį už trijų 
mylių nuo Rytų Prūsijos 
pietinio rubežiaus. Čia So
vietų kariuomenė įvarė kylį 
linkui Prūsijos miesto Ey- 
lau ir linkui Dancigo uosta
miesčio. Londono karinin
kai lemia, kad Raudonoji 
Armija galės šiuo ruožu 
maršuot iki Dancigo ir tuo

būdu atkirst vokiečius visoj 
Rytinėj Prūsijoj.

Sovietų kariai bloškė su
mišusius priešus atgal 650 
mylių frontu, nuo Rytinės 
Prūsijos iki Čechoslovakijos, 
ir per dieną nužygiavo iki 
31-nos mylios pirmyn. Vien 
raudonieji lakūnai per die
ną sunaikino tūkstančius 
bėgančių vokiečių.

Maskvos radijas sake: 
“Katastrofa ištiko vokiečių 
armijas Lenkijoje. Visas ry

tinis jų frontas susmuko. 
Ten juos išgelbėti tegalėtų 
tiktai tuoj autinis vokiečių 
pasidavimas dabar.”

Laisvosios Vokietijos ra
dijas Maskvoj atsišaukė į 
vokiečius sukilti prieš 
“Himmlerį ir jo terorą.” 
•Tuo tarpu Maskvos kanuo- 
lės beveik ištisą naktį grio
vė, sveikindamos raudonar
miečių laimėjimus. Jų gar
bei Maskva mušė 28,992 šū
vius.

(Žymėtina, jog tos mask
viškės kanuolės šaudo ne 
tikraisiais artilerijos šovi
niais, bet šviesinėmis įvai
rių spalvų rakietomis.) 
Perkirto Danzigo Gelžkelį,

Perėjo Upę
Pirmoji Ukrainos armija, 

maršalo Konevo komandoj, 
pasiekė vokiečių Silezijos 
rubežių prie lenkų miesto 
Praszkos; užėmė Vieluną ir 
perkirto svarbųjį geležinke- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Varšavoje naciai susprog
dino bei sudegino senovinį 
Karalių Pilį-palocių, istori
nę Šv. Jono katedrą, uni
versitetą, muzėjus, valdi
nius rūmus ir didžiąją dau
gumą gyvenamųjų namų. 
Nežinia, ką vokiečiai pada
rė su paminklais Koperni
ko, naujovinės astronomijos 
tėvo; Chopino, garsiojo mu
zikos kompozitoriaus, ra- 
diumo išradėjos Curie ir se- į 
novinių Lenkijos karalių. . i
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Lenino Mirtį Prisiminus
1924 m. sausio 21 d. pasaulį sukrėtė 

nelemta žinia: mirė Vladimiras Iljičius 
Leninas, mirė genijus, mirė Tarybų Są
jungos įkūrėjas ir josios valstybei pa
grindų padėjėjas!

Taigi vakar sukako lygiai 21 metai nuo 
Lenino mirties.

Leninas mirė, bet jo mokymai, leniniz
mas, gyvuoja. Lenino mokslą saugo, jį 
plečia kitas didysis protautojas ir stra
tegas, Lenino draugas ir bičiulis,—Stali
nas. Po Lenino mirties Stalinui teko va
dovauti socijalistinei vienybei, ją saugo
ti, tvirtinti ir perauklėti žmones nauja
jai visuomeninei santvarkai.

Šiandien, taigi, yra neatskiriamai susi
ję keturių žmonijos istorijoj visuomeni
nių genijų vardai: Markso, Engelso, Le
nino ir Stalino.

Asmuo, kuris nori nuodugniai pažinti 
vieno kurių šitų didžiųjų vyrų mokymus, 
privalo studijuoti visų keturių mokymus, 
nes Markso ir Engelso mokymus papildė 
leninizmas, o visų jų trijų mokymus pa
pildo stalinizmas.

Šiandien milijonai pasaulio žmonių 
griebiasi leninizmą studijuoti. Tūkstan
čiai, jei ne šimtai tūkstančių žmonių stu
dijuoja leninizmą Amerikoje. Tačiau, 
kaip nurodo Earl Browderis, leninizmą 
studijuoti, tai nereiškia, kad jūs turite 
atmintinai išmokti jo pasakytus bei pa
rašytus žodžius, kaip kokią šventą for
mula ir juos kartoti. Ne! Leninizmas 
tenka studijuoti ir suprasti, kaipo meto
dą, pagal kurią turi būti sprendžiami šių 
dienų visuomeniniai klausimai. Studijuo
damas leninizmą, žmogus privalo turėti 
galvoje, ką Leninas būtų daręs tam tik
ru laiku, tam tikrose sąlygose.

Leninas paliko užtenkamai tam pavyz
džių ir nurodymų, tik jie reikia susiras
ti, studijuoti ir suprasti.

Gyvename tokį laikotarpį, kuriame 
kasdien iškyla naujos visuomeninės pro
blemos, nauji klausimai, į kuriuos tenka 
duoti atsakymai. Tik gerai apsiginklavęs 
marksizmu asmuo gali teisingus atsaky
mus surasti ir atitinkamai painias prob
lemas spręsti.

Taigi, Lenino mirties sukaktuvių pro
ga kiekvienas turėtų pasirįžti giliau susi
pažinti su leninizmu.

Leninizmas nėra paliktas tiktai Rusi
jai, Lietuvai, Ukrainai, ar kuriai kitai 
tarybinei respublikai. Marksistiniai-leni- 
nistiniai principai tinka visam pasau
liui, visiems žmonėms. Ant kiek žmonės 
geriau tuos principus pažins ir ant kiek 
jie jais sugabiai vadovaus, ant tiek pa- 
sekmingiau bus išsprendžiamos painios 
socijalistinės problemos.

Per 21 metus Lenino palaikai tebeilsisi 
mauzoliejuje. Jo įkurtoji valstybė, — Ta
rybų Sąjunga — per tą laiką padarė ste
buklingų žygių progrese. Nelabojo žmo
nijos priešo — fašistinio žvėries užpul
ti, Tarybų Sąjungos sūnūs ir dukros ne
girdėtu pasaulyj didvyriškumu priešą 
mušė, gindami ne tik savo šalį, savo res
publikas, bet visą demokratinį pasaulį! 
Ir tik dėka tam, kad ten, kur kadaise 
viešpatavo carizmas ir priespauda, šian
dien veikia socijalistinė valstybė, pasau
lis bus apsaugotas nuo visiško pa vergi
nio.

21-mąsias metines sukaktuves nuo Le
nino mirties Tarybų Sąjungos liaudis 
švenčia pakilusiu ūpu, nes Raudonoji Ar
mija kerta priešui aštrius ii’ gal pasku
tinius smūgius Rytų Fronte.

Tenka manyti, jog 1946 m. šiuo laiku 
mirtinas Tarybų Sąjungos ir viso demo
kratinio pasaulio priešas — hitlerinė Vo
kietiją — jau bus parblokšta. O ji bus 
parblokšta vyriausiai dėl to, kad gyveno 
Leninas, kad jis įkūrė tvirtą, nepalau
žiamą socijalistinę valstybę, kad milijo-

nai žmonių apsiginklavo ne tik kariniais 
ginklais, bet ir jo mokymais.

O, jei Leninas šiandien galėtų prisi
kelti ir ta visą pamatyti!...

Hitlerinių Nuodų Skleidėjas
Komentuodamas neseniai Jungt. Val

stijų senate sakytą sen. Wheelerio kalbą, 
vienas dienraščio PM redaktorių (I. F. 
Stone, sausio 17 d.) žymi, kad, jo nuo
mone, Wheelerio negalima vadinti izo- 
liacininku; Wheeleris esąs nacių kalbėto
jas - agentas “skleidžiąs nuodus... iš 
Jungtinių Valstijų senato.’’

Tai rimtas kaltinimas. Jis darosi dar 
rimtesnis, kai suprasime, jog tai taiko
ma Jungtinių Valstijų senatoriui.

Kas gali teigti, jog p. Stone rašo ne
tiesą? Tik tas, kuris visiškai nežino nie
ko apie Wheelerj, apie jo “veiklą” prieš 
antrąjį pasaulinį karą ir paties karo me
tu.

Kada sen. Wheeleris išstojo prieš Hit
lerį? Niekad. Bet už Hitlerį — visuo
met! ' J ■ •

Kai Hitleris draskė Lenkiją, kai jis 
naikino jos miestus ir žudė žmones, 
Wheeleris nieko nesakė. Jie kaltino pa
čią Lenkiją, kodėl ji gražiuoju neatidavė 
Vokietijai Dancigo ir koridoriaus.

Šiandien tas pats senatorius visom ke
turiom “gina Lenkiją” — ją gina tuomet, 
kai iš Lenkijos žemės brukami laukan 
hitlerininkai okupantai, kai Lenkija esti 
laisvinama!

Šiandien sen. Wheeleris visa gerkle 
šaukia prieš mūsų talkininkes, prieš Ta
rybų Sąjungą, Didžiąją Britaniją, trokš
damas pakirsti Jungtinių Tautų vieny-

Visu karo laiku naciai apsilaižydami
■ skelbė Wheelerio kalbas, turėdami vilties, 

būk Wheeleriui anksčiau ar vėliau pa
vyks “pravesti savo.”

Kuo gi kitu jį šiandien galima pava
dinti, jei ne tuo, kuo PM' dienraščio re
daktorius pavadino?!

Istorinės Dienos Lietuvai ■
Ryšium su Žemaitijos išvadavimu, 

dienraštis Tarybų Lietuva (išeidinėja 
Kaune) spalių 14 d. rašė:

Hitlerinių okupantų iškankinta, mū
sų brangi tėvynė Lietuvą gyverfa is
torines dienas. Pergalingoji Raudonoji 
Armija kelių dienų puolimu' išvadavo 
beveik visą likusią Tarybų Lietuvos 
dalį. Dar tik prieš kelias dienas mūsų 
broliai žemaičiai buvo hitlerinių bude
lių naguose, kurie ten elgėsi su mūsų 
žmonėmis dar žiauriau, negu kitose 
Lietuvos dalyse prieš pasitraukdami. 
Galutinai įsitikinę lietuvių atkakliu 
nusistatymu prieš. vokiečius, hitlerini- 
niai okupantai nusiplėšė visas, dar li
kusias kaukes ir, rankas atsiraitę, 
vykdė savo pasiutusio grobimo ir nai
kinimo darbą.

Bet tam siautimui Raudonoji Armi
ja dabar padarė galą. Vokiški engėjai 
išgrūsti iš mūsų Žemaitijos. Vėl laisvi 
Telšiai, Plungė, Skuodas, Kretinga, 
Palanga. Vėl mes galime prieiti prie 
savo gintarinio kranto, prie savo lan
go į Baltiją. Neilgos dienos mus skiria 
nuo to meto, kai Raudonoji Armija iš
vaduos ir mūsų visą Mažąją Lietuvą, 
kurią atgauti ir didžiausi tautos opti
mistai seniau nebesitikėjo.

Tiktai tarybinės santvarkos dėka, 
dėka to, kad Lietuva yra kitų tarybi
nių respublikų šeimoje, kad ji turi to
kius svarbius draugus, kaip didžioji 
rusų tauta, dėka to, kad Lietuvai pa
deda galingoji Raudonoji Armija, ku
riai vadovauja genialusis karvedys 
Tarybų Sąjungos maršalas Stalinas, 
dabar susilaukiam valandos, kai mūsų 
lietuviškos žemės susitelkia po mūsų 
respublikos sparnu. Mes ne tik turime 
savo amžinąją sostinę Vilnių, bet į 
mūsų miestų šeimą grįžta gražioji 
Klaipėda. Ir ne tik Klaipėda.

Šimtmečiais minės lietuvių tauta šias 
didžias dienas ir amžiais bus dėkinga 
tiems, kurie mums grąžino tai, kas 
mums teisėtai priklausė, bet ką nuož
mus priešas buvo iš mūsų atėmęs ir 
niekuomet nebemanė grąžinti.
Pasakymas “Ir ne tik Klaipėda” rei

kia suprasti taip: Lietuva atgaus Mažą
ją Lietuvą, vokiečių įjungtą į Rytų Prū
siją. Dabar jau kiekvienam turi būti aiš
ku, jog Tilžė ir kiti miestai, bus grąžinti 
Lietuvai, bus atitaisyta baisi lietuvių 
tautai skriauda, kurią vokiečiai yra pa
darę. Galimas daiktas, jog ir Karaliau
čius bus grąžintas Lietuvai.

Taip tarybinė Lietuva gyvena istori
nes dienas!

Lenino Mokymai Ir Jų Tei 
singas Supratimas

Su Lenino mirties sukak
ties paminėjimu yra susi
jęs klausimas studijavimo 
Lenino mokymų. Earl 
Browderis, Komunistų poli
tinės Sąjungos prezidentas, 
sako, kad smarkiai klysta 
tie, kurie teigia, jog dabar 
nereikią studijuoti Lenino 
raštus, stengtis suprasti jo 
mokymus, nes, girdi, dabar 
sąlygos visiškai ne tos, ko
kios buvo Lenino gyvenimo 
laikais. Kaip tik dabar, jis 
sako, reikia studijuoti ir 
stengtis suprasti Leniną. 
Kaip tik dabar reikia studi
juoti ne tik Leniną, bet 
taipgi Marksą, Engelsą, Le
nino pirmatakūnus ir jojo 
įpėdinį — Staliną.

V. I. LENINAS
Savo straipsnyje “The 

Study of Lenin’s Teachings” 
(“Political Affairs”, Janua
ry, 1945) Browderis kreipia 
dėmesį į du klausimu, kurie 
šiandien yra iškilę ir ku
riais galima susiklaidinti, 
jeigu pilnai nesuprasime 
Lenino mokymų. Vienas tų 
klausimų —klasių bendra
darbiavimas ar klasių kova ? 
ir antras — ar galima revo
liucionieriams eiti į kompro
misus — nusileidimų keliu 
susitarimus su kitomis gru
pėmis, partijomis bei klasė
mis? Tai be galo svarbūs 
klausimai. Ypatingai komu
nistai turi turėti aiškų su
pratimą. Browderis sako:

“Pirmojo Pasaulinio Karo 
krizėje Leninas aštriausiai 
pasmerkė bendradarbiavi
mą su kapitalu ir reikalavo 
klasių kovos prieš kapitalą. 
Šiandien gi, Antrojo Pasau
linio Karo krizėje, mes, a- 
merikiečiai, kurie su pasi
didžiavimu skaitome save 
Lenino pasekėjais, prakti
koje bendradarbiauname su 
kapitalu ir aštriai pasmer
kiame tuos, kurie skelbia 
klasių kovą kapitalui šian
dien Jungtinėse Valstijose. 
Paviršutiniai žiūrint, atro
do, jog tai didžiausia kont- 
radikcija (didžiausias prieš
taravimas). Bet tas prieš
taravimas tik atrodantis, 
nėra tikras prieštaravi
mas. Ir tie, kurie tikrai su
prantą Leniną, greitai tą 
prieštaravimą panaikina.”

Browderis cituoja Lenino 
straipsnį, rašytą .dar 1917 
metų gegužės 19 dieną, te
moje “Klasinis bendradar
biavimas su kapitalu, ar 
klasinė kova prieš kapita
lą?” Leninas sakė:

“Tai šitaip istorija pasta- 
torid;
abela
politine' šių dienų Rusijos 
istorija.”

Browderis komentuoja:
“Tuo būdu, pačiais pir

mutiniais savo žodžiais, Le
ninas pabrėžia, kad jis ne
duoda formulos visiems 
kraštams abelnai, bet tiktai 
Rusijai; ir kad jis nekalba 
apie Rusiją abelnai, bet tik-

įja 
s ir

kad ta

tai apie Rusiją 1917 metų 
gegužės mėnesio. Jisai iša
nalizavo problemas tik vie
nos šalies tam tikru istori
niu momentu ir jo išvada 
buvo, kad toje šalyje ir tuo 
momentu darbininkų klasė 
gali išspręsti problemas tik
tai pagalba kovos prieš ka
pitalą. Ta išvada buvo pa
remta ne abstraktiška teo
rija, bet konkrečiais fak
tais, kuriuos jis nurodė. Ir 
kandangi jo tų faktų supra
timas buvo teisingas, tai ir 
jo politika, kaip vėliau pa
sirodė, buvo teisinga.”

Leninas, pasak Browde- 
rio, smarkiai kritikavo men
ševikų programą dėl ben7 
dradarbiavimo su kapitalu. 
Jis nurodinėjo,
programa negali išrišti tų 
laikų Rusijos 
priešingai, ji gali tiktai pa
sunkinti tų problemų išriši
mą. Jis nurodė, kad kapita
las, buržuazija,' buvo susi
vieniję ant reakcinės; prog
ramos, kad ta programa vi
sai ignoravo tautos intere
sus ir tuo būdu darbininkų 
bendradarbiavimas su ta 
buržuazija reiškė padėjimą 
jai pravesti gyveniman jos 
reakcinės programos.

Bet kaip šiandien su a- 
merikinėmis sąlygomis, ku
riose mes veikiame? Brow
deris atsako:

“Šiandien Amerikoje pa- 
. dėtis pamatiniai skirtinga 
nuo tos, ant kurios Leninas 
rėmė savo išvadas. Visų 
pirmiausia, kapitalas, tai 
yra, buržuazija, šiandien 
veda teisingą karą kaipo 
talkininkė Tarybų Sąjun
gos, didžiosios socialistinės 
valstybės. Ši vienybė reika
linga laimėjimui karo ir jos 
negalima paneigti. Tuo bū
du visa karo politika, kuri 
apima pergalę ir pirmosios 
socialistinės valstybės, veda 
pažangiuoju keliu linkui iš
laisvinimo žmonių. Antra, 
noigs kapitalas neišvengia
mai teberodo reakcinių ten
dencijų, buržuazija nebėra 
suvienyta ant reakcinės pro
gramos : vis auganti didumu 
ir įtaka jos dalis sąmonin
gai eina progyesyvišku ke
liu, ir todėl šiandien Ame
rikoje jau nėra problema 
kovoti visą buržuaziją, bet 
kaip sustiprinti progresy- 
viškąją dalį prieš reakcinę 
dalį. Tokiose sąlygose poli
tika klasinio karo prieš ka
pitalą tiktai sustiprintų re
akcines jėgas prieš progre- 
syviškas jėgas.”

Štai kodėl komunistai 
šiandien Amerikoje neskel
bia klasinio karo prieš ka
pitalą abėlnai, bet stengiasi 
palaikyti pažangiąją buržu
azijos dalį prieš reakcinę 
dalį.

Ir tai — teigia Browde
ris — neprieštarauja Leni
no mokymams: tai, kaip tik 
sutinka su tais mokymais.

Paskui jis pereina prie 
kompromisų - nusileidimų ir 
susitarimų klausimo. Ar 
Leninas gi ištiesų nepripa
žino jokių kompromisų?

’’Paviršutinis tėmytojas 
teigia — sako Browderis— 
kad amerikinių marksistų, 
besiskelbiančių save Lenino 
pasekėjais, politika šian
dien yra paremta kompro
misu (nusileidimu - susita
rimu) ir todėl ji reiškia pa
sitraukimą nuo Lenino mo
kymų, kuris perstatomas 
‘bekompromisiniu revoliu
cionierium’.

“Tačiau, kas pažįsta Le
niną, tas žino, kad Leninas

problemų,

kaip tiktai atmetė atmeti
mą kompbomisir. Leniiias 
buvo pasirengęs eiti į bile 
kokį kompromisą, kuris tik
tai sušvelnintų kelią į prog
resą, sumažintų arba paša
lintų prievartą, surastų tai
kingas priemones išsprendi
mui liaudies problemų. Jisai 
priešinos tik tokiems ‘kom
promisams', kurie tikreny
bėje nieko neišsprendė, bet 
tiktai pasunkino galutiną iš
rišimą keblumų.”

Browderis nurodo į Leni
no politiką 1917 metais, 
kuomet jis, tų metų rugsėjo 
mėnesL davė pasiūlymą 
“dėl užtikrinimo ramios ru
sų revoliucijos eigos”, re
miant socialistų revoliucio
nierių ir menševikų partijų 
valdžią, kurion bolševikai 
neįėjo. Leninas sakė, nors 
jei tai reikštų vieną iš šim
to galimybių, vis tiek apsi
moka bandy t, apsimoka jieš- 
kot kelio ramiam revoliuc. 
plėtojimuisi, i š v engimui 
ginkluotos kovos, ginkluotų 
susikirtimų. Jis manė, kad 
net 1917 metų rugsėjo mė
nesį, tik už vieno mėnesio 
prieš lapkričio revoliuciją, 
dar gal bus galima išvengti 
ginkluoto susirėmimo. Prie
šų spauda skelbė ir grūmojo

žmonėms, kad būk bolševi
kai nesutinką eiti į jokius 
kompromisus. Leninas at
sakė, jog tai gryniausia ne
tiesa. Kad tačiau nebuvo 
susitarta, kad ginkluotas 
susikirtimas su socialistų 
revoliucionierių ir menševi
kų valdžia turėjo ateiti ir 
atėjo, tai jau ne Bolševikų 
Partijos atsakomybė. Tai 
atsakomybė valdančiųjų 
partijų, kurios pasidavė re
akcijai, pasimojo revoliuci
ją pasmaugti.

“Todėl,” sako Browderis, 
’’Leninas matytų, jeigu jis 
šiandien būtų su mumis, tai 
matytų, kad amerikiečių 
marksistų šių dienų politika 
turi daug daugiau progų 
pasisekimui, negu viena iš 
šimto.” ;

Bet, žinoma, bile kompro
miso pasisekimui reikia no
ro iš abiejų pusių, nepri
klauso tik nuo gerų norų iš; 
vienos pusės. Šiandien pasi
sekimas ar nepasisekimas 
tokių kompromisų priklau
sys nuo Amerikos buržuazi
jos atsinešimo. Jei ji pasuks 
reakcijos keliu, jei ji pa
skelbs klasinį karą darbo 
masėms, aišku, jog susikir
timai pasidarys neišvengia
mi. Ir mes, marksistai, jis 
sako, būsime tiek stipresni 
liaudies masėse, jeigu mes 
būsime įrodę, kad mes j ieš
kojome ramaus kelio į prog
resą, bet valdančioji klasė 
pasirinko prievartos kelią.

A. L. D. L. D. REIKALAI
Kaip Eina Vajus už 

Naujus Narius?
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 30-ties metų jubiliejaus 
proga mes siekiame gauti 1,- 
000 naujų narių iki liepos 1 d. 
Vajaus metu nėra jokio įstoji
mo į Draugiją. Naujas narys 
moka $1.50 ir gaus per metus $1. . . 
žurnalą “šviesą” ir šių metų 
knygą, o šeimų nariai moka tik 
po 10 centų.

Mūsų vajus tik prasidėjo, 
bet jau kelios kuopos prisiuntė 
duoklių už naujus narius. Sau
sio viduryj sekamai vajaus rei
kale stovėjome:
Kp.

10 
55 
20 
92 

116 
145

Kas Remia Draugiją 
ir Archyvą?

Draugijos jubiliejaus proga 
ir įsteigimui archyvo gavome 
aukų nuo sekamų draugų:

K. Sungaila, Brooklyn, pasi
mokėjo savo ir žmonos duokles 
ir paaukavo Apšvietos Fondui

narių gavo
........... 6

4

47
86

162

Miestas
Philadelphia
Brooklyn, N. Y. ...
Binghamton, N. Y. ..
Cicero .......................
Chicago, Ill................
Los Angeles, Calif. .
Worcester, Mass. . . .
Montreal, Canada .. .
Chicago, Ill.................
Toronto, Canada ....

Darbuokimės visi, kad pra
vestame vajų gerai gyvenimam

Kaip 'Mokosi Duokles?
Už 1945 metus eilė kuopų 

pradžią padarė gerą pasimokė- 
jimui duoklių. Geriausiai pasi
rodė, tai 10 kp. Phila., kurios 
sekr. drg. S» Reikauskas pri
siuntė duokles jau už 76 senus 
ir 6 naujus narius, bendrai už 
82 narius.

Sekamos kuopos yra: 47 iš 
Montreal!o, kuri jau pasimokė
jo už 90 narių duokles ir 162 
kp. iš Toronto, už 91 narį.

Kitos kuopos daugiau pasi- 
mokėję sekamai stovi:
• 1 
20

55
86
92

145

161

kp.-, Brooklyn, 31 n. duoki, 
kp., Binghamton, 41 seno 
ir 3 naujų, bendrai 44 n. 
kp. Brooklyn, 10 narių, 
kp. Chicago, už 15 narių, 
kp. Cicero, pasimok. už 16. 
kp. Hamilton, Kanada, pa- 
simokėjo už 19 narių.
kp. Montrealo, pasimokėjo 
už 42 narius.
kp. Los Angeles, jau pasi
mokėjo už 30 narių.
kp. Seattle, pasimokėjo už 
21 narį.

Kitos yra mokėję po mažiau.; 
Mes pasitikime, kad šiemet visi 
anksti sumokės savo duokles,, 
kad daugiau turėtume laiko va
jui už naujus narius ir kitiems 
jubiliejaus ir karo laimėjimo 
darbams.

St. Jazimskas, Montreal, pa
simokėjo duokles ir paaukavo 
$1.

J. Daubaras, Athol, Mass., 
Draugijos jubiliejaus reikalams 
paaukavo $2.

J. Ragauskas, Shelton, pri
siuntė 117 kp. duokles už 1945 
metus ir savo ir draugų aukų 
$30, kurios skiriamos Lietuvos 
žmonėms $20, Laisvės suvažia
vimui $5 ir Apšvietos Fondui 
$5. (Aukautojų vardai tilpo ko
respondencijoj.)

V. Kelmelis, iš Torrington 
pasimokėjo duokles ir paauka
vo Laisvei $5 ir archyvo reika
lams $3.

Visiems ačiū už aukas.

Knygos ‘‘Lietuva Ugnyje” 
Reikale.

Jau pereitą kartą paskelbė
me, kad pritrūkome “Lietuva 
Ugnyj” knygos. Dar kelioms 
kuopoms trūksta po kėlės kny
gas. Draugai, bandykite apsiei
ti su tomis, kurias turite: vie
nas perskaitęs duokite kitam. 
Taipgi, jeigu kurioj kuopoj at
siras atliekamų knygų, tai pri- 
siųskite į centrą, už ką būsime 
labai dėkingi.

D. 'M. šolomskus, 
ALDLD CK Sekr..

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Francijos valdžios ambasa
dorius' - Washingtone, Henri . 
Bonnet.
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KAI KURIE IŠVENGIAMI
SLOGU TALKININKAI

Ar žmogus gauna slogas, 
tai daugiausiai priklauso 
nuo dviejų dalykų — kiek 
stiprus kūnas atremti slogij 
bakterijas ar bakterinius 
nuodus ir kaip smarkios tos 
bakterijos bei sloginiai nuo
dai ir kaip daug jų yra.

Kad galima būtų išvengti 
slogų, žmogus turėtų žino
ti, kas palaiko kūno stipru
mą ir atspirtį, iš vienos pu
sės, ir kas silpnina kūno ap
sigynimą nuo ligos perų. 
Dr. Harry Adler, Jungtinių 
Valstijų laivyno rezervo gy
dytojas, pažymi sekamus 
dalykus, silpninančius kūno

i kelias valandas. Taigi ser
gąs slogomis turi nosine 
skepetaite prisidengti nosį 
ar burną, čiaudydamas ar 
kosėdamas, kad kitų žmo
nių neapkrėstų.

Dr. Adler pabrėžia, jog 
dideli susijaudinimai, susi- 

i erzinimai, bereikalingi rū
pesčiai arba krimtimasis dėl 
nesmagumų rimtai padeda 
slogų bakterijom įsigalėti 
kūne. Sugedę ir netaisomi 
dantys, nesveiki tonsilai, 

i šienligė ir nosies nesveiku
mai taipgi patarnauja slo
goms. N. M.

Viena iš pasekmingiausiy Raudonosios Armijos metodu įsiskverbti į priešo lini
jas, tai yra panaudojimas infanterijos. Šis infanterijos vienetas staiga pasirodys 
kur nors nacių linijoje ir sukels paniką.

MAISTO, GĖRIMŲ IR 
VAISTŲ KLASTUOTOJAI
Karo metu Amerikoj at

sirado daugiau maisto klas- 
tuotojų. Valdinis valgių 
grynumo prižiūrėjimo virši
ninkas rytinėse valstijose, 
W. R. M; Wharton pranešė, 
be kitko, apie sekamas kla
stas:

Saldainių gaminime nau
dojama mineralinis aliejus, 
o jis pastoja kelią kūnui 
gauti vitaminų A ir B iš 
maisto.

Viehas vaistų ir gražylų 
fabrikantas pradėjo vartoti 
chemikalą diethylene glycol 
vietoj glicerinos. Gerai, kad

vyriausybė greitai jį sučiu
po. Nuo to chemikalo galėję 
žūti du milionai amerikiečių 
per metus. Fabrikantas bu
vo nubaustas $3,000.

Trūkstant cukraus, kai 
kurie fabrikantai pradėjo į 
saldainius dėti žalingus da
žus, pagamintus iš anglies 
dervos, ir įmaišyti kreidinių 
miltelių. Vietoj “kenuotų” 
česnakų buvo pardavinėja
ma smirdančių asafetidų 
žolių jovalas. Sugedę Grin
džiai buvo renkami iš atma
tų, šiek tiek apvalomi, ’deda
mi į stiklines bei dėžutes ir 
išleidžiami už gerus. Žuvies

atspirtį:
1. Nuovargis, pareinąs iš 

persidirbimo, iš nedamiego- 
jimo, iš perdidelio rūpesčio 
ir nervų suvarginimo ne
maloniais įvykiais.

2. Persivalgymas apskri
tai arba vieno kurio maisto 
perdaug valgymas ir persi- 
gėrimas alkoholiniais svai
galais.

3. Bloga mityba, kurioje 
nėra gana proteinų, mine
ralų ir vitaminų.

4. Kitos ligos, kurios silp
nina kūno atsparumą.

5. Perplatus langų atida
rymas šaltame ore naktį. 
Pavyzdžiui, einant gult bū
na nešalta ir žmogus kuo 
plačiausiai atidaro langus. 
Bemiegant jam, oras gali 
atšalti ir kartu atidrėkti; 
žmogus gali nusišaldyti, 
kūno atsparumą nusilpnin
ti ir tuo būdu atidaryti ke
lią slogoms.

6. Staigi temperatūros at
maina, žmogui bebūdint, 
sakysime, kada jis iš šiltes
nio kaip 72 laipsnių kamba
rio išeina gatvėn šaltame o- 
re; tuomet kūnas staiga at- 
šala ir jo apsigynimas nuo 
ligo nusilpsta, ypač, jeigu 
viduj buvo taip šilta, kad jis 
prakaitavo, o lauke ne tik 
šaltas, bet ir drėgnas oras.

Slogų bakterijos labai 
greitai prikimba. O tos bak
terijos, iškosėtos bei iščiau- 
dytos kambaryje, veikia per

Ar No. 13 Nelaimingas?
Kai kuriuos kraštuose, y- 

pač Jungtinėse Valstijose, 
yra pasklidęs prietaras, kad 
numeris 13 esąs nelaimin
gas. Sodinant svečius prie

Varšava—Josios Haujovė, Senovė ir Istorija
Pirm nacių užplūdimo 

1939 m. rugsėjo mėnesį, 
Varšava buvo vienas gra
žiausių miestų rytinėje Eu
ropoje. Tada Varšava turė
jo 1,300,000 gyventojų ir 

i buvo svarbiausias po L o y 
džiaus pramonės centras 
Lenkijoje. ' z

Varšuvos fabrikuose ir 
dirbtuvėse buvo gaminama 
daug plieno ir geležies dir
binių, geležinkelių bėgių, 

’elektrinių įrankių, chemika
lų, mašinų, chirurgijos ir 
muzikos instrumentų, batų, 
čeverykų, maisto produktų, 
drabužių, cukraus, alaus; 

! sidabruotų indų, peilių, 
i šaukštų, šakučių; tabako 
s produktų, vilnonų, stiklo, 
moteriškų skrybėlių, koji
nių, pirštinių ir visokių ar
tistiškų mažmožių namams 

i puošti. Tarp kitko, Varša- 
voje veikė keli stambūs ka
iriniai fabrikai.

Miesto pramonėje buvo į- 
jsivyravę daug vokiečiu, o 
Varšavoje jų buvo kelios 
dešimtys tūkstančių. Savo 
šnipavimu ir sabotažu jie 
padėjo naciams ir miestą 
užimti.

Susisiekimų Centras \
Varšava yra aštuonių ge

ležinkelių ir daugelio plen
tų mazgas. Iš jos eina gele
žinkeliai į Berlyną (310 my
lių į vakarus), j Leningra
dą, į Čechoslovakiją, Veng
riją, Rumuniją ir įvairius 
Sovietų Sąjungos miestus.

Varšava yra didžios Vis- 
los upės uostas, kuriuom 
susisiekiama laivais su Bal
tijos Jūra per Dancigo ir

stalo, vengiama trylikos. 
Jeigu mato, kad susidarys 
13, tai pa!ts šeimininkas ar 
šeimininkė pasitraukia.Var
gu kur Amerikoje užtiksi 
viešbučio aukštą pažymėtą 
num. 13 ar tokio numerio 
kambarį. Jie kaip nors ki
taip paženklinami.

Pasakojama, jog kur ten 
13 žmonių susėdę valgyti 
ir neilgai trukus vienas jų 
miręs. Nuo to ir pasklidęs 
gandas, kad numeris 13 e- 
sąs nelaimingas ir vengti
nas. Bet taip gali atsitikti 
ir po to, kai prie stalo suse-, 
da 7, 8 ar 12 ir tt. Bile skait
muo gali būti “nelaimin
gas,” jei su juo primygtinai 
bandysi sujungt kokį nors 
nelaimingą įvykį.

Gdynios A prieplaukas. Di
džiulė Varšavos lėktuvų sto
vykla tarnavo ir susisieki- 
mamg'oru su kitais lenkų 
mastais ir svetimais kraš- 
Xiis.

Prekyba
Geri susisiekimai padėjo 

Varšavos prekybai išsivys
tyti, ir miestas buvo didelis 
centras verslo grūdais, odo
mis, anglim, vilnonais, li
nais! ir įgabenamais bei iš
gabenamais fabrikiniais dir
biniais.

Sunaikinimas
Skaičiuojama, kad naciai 

sunaikino tris ketvirtada
lius Varšavos namų. Kada 
Raudonoji Armija gręsė 
jau visišku apsupimu vo
kiečiams Varšuvoj, tai jie 
pirm bėgant ypač sprogdino 
fabrikus, elektros įrengi
mus, tiltus, didžiuosius rū
mus. ir kitus svarbesnius 
pastatus. Suprantama, kad 
hitlerininkai sunaikino ir 
daugelį istorinių rūmų bei 
paminklų; todėl apie juos 
tenka kalbėti kaipo apie bu
vusius pirm karo.

Praga
Varšavos miestas suside-

da iš dviejų dalių, panašiai 
kaip New Yorkas ir Brook- 
lynas, kuriedu bendrai su
daro New Yorko miestą.

Varšavęs dalis rytiniame 
Vislos upės šone yra vadi
nama Praga, o antroji da
lis, vakariniame upės šone 
yra žinoma kaipo Varšava. 
Praga yra didelė fabrikų ir 
dirbtuvių vietovė. Jinai sto
vi prieupio žemumoje.

BUVOfŠVi JURGIS, 
ANGLIJOS PATRONAS”?
AR

Padavimai sako, kad An
glijos patronas šventasis 
Jurgis gimęs Mažojoje Azi
joje ir buvęs nukankintas 
Romos imperatoriaus Diok- 
lecijano laikais. O tas žiau
rusis krikščionių persekio
tojas, Dioklecijanas gyveno 
245 — 313 metais.

Apie šv. Jurgio gyvenimą 
nieko nežinoma; yra net a- 
bejojimų, ar jis tikrai gy
veno. Anglams Jurgio var
dą atnešė kryžiuočiai, ir 
Anglijos karalius Eduardas 
III 14-me amžiuje parinko 
šv. Jurgį, kaip visos Angli
jos patroną.

atvadavimo nuo turkų, pa
sakodavo, kad šv. Jurgis pa
dėjęs jiems 1089 metais į- 
veikti arabus - mahometo
nus kovoje dėl Antiochijos 
miesto.

Su šv. Jurgio vardu yra 
susiję įvairių pasakojimų. 
Žinomiausias iš jų yra tas, 
kur sakoma, kad Jurgis nu
kovęs siaubą (smaką) ir 
taip išgelbėjęs karalaitę, 
skirtą siaubui suryti. L.

Aukščiausias Pastatas
Aukščiausias pasaulyje 

pastatas yra Empire State 
Building New Yorke. Jis tu-

Sovietų kariai saus. 18 Pasak padavimų, Jurgis 
sunaikino bei iš veikimo iš-1 buvęs nukankintas 303 me- 
mušė 184 nacių tankus ir .tais. B et kryžiuočiai, grįžę iš 
nušovė 59 lėktuvus. Isavo žygio dėlei Jeruzalės

ri 1,248 pėdas aukščio. Į jo 
102 aukštus virš gatvės ly
gio gali sutilpti 80,000 žmo
nių. ,

Varšava, arba vakarinė 
miesto dalis, yra ant kalne
lio, turinčio 120 iki 130 pė
dų aukščio ir skardžiai nu
sileidžiančio linkui Vislos. 
Čia upė yra iki 1,600 pėdų 
pločio. Iš upės tiltų, jun
giančių Varšavą nuo Praga, 
žymiausias yra Aleksandro 
tiltas, 1,666 pėdų ilgio, pa
statytas 1865 metais ir jau 
tada lėšavęs 3 milionus 170 
tūkstančių dolerių.

žymieji Pastatai
Varšavoj buvo šimtas 

vien katalikų bažnyčių. Šv. 
Jono katedra pastatyta 13-

Ilgai Pagalvotos, 
T rampai Pasakytos

Krieno Mintys

Geras kritikas gali žmo
gų nuplakti, neliesdamas jo 
asmeniškai.

Tarybų Sąjungos žmonės 
moka patys save gelbėti. To
dėl juos Dievas gelbsti ir 
talkininkai padeda.

Laikas nėra nei ilgas, nei 
trumpas;, jisypriklauso nuo 
to, — kur, kaip ir su kuo jį 
praleidi.

Jeigu visi žmonės būtų 
poetais, tai 'ant žemės iš
nyktų visi rubežiai; kadan
gi poetas, aras ir vėjas — 
rubežių nepripažįsta.

Kartais mes patys būnam 
nesąmoningais išnaudoto
jais, — jeigu ne kitų, tai

me amžiuje, Šv. Marijos 
bažnyčia 1419 metais, Šv. 
Onos 1454 m. Šv. Dvasios 
bažnyčioje, baigtoje 1696 
metais, laikoma garsaus mu
zikos kompozitoriaus Chopi- 
no širdis ir yra paminklas 
jam. Kristaus Atsiminimo 
bažnyčia buvo pastatyta pa
dėkai už karaliaus Jono So
bieskio pergalę prieš turkus 
Vienoje, Austrijos sosta- 
miestyje, 1683 metais. Šioje 
[bažnyčioje laikoma kara
liaus Stanislovo Poniatovs
kio širdis. Po praeito karo 
lenkai nugriovė puikią rusų 
Aleksandro Nevskio kated
rą su 238 pėdų aukščio var- 
pinyčia, pareikšdami nea
pykantą Rusijai. ,

Kultūrinės Įstaigos
Varšava turėjo didelį uni

versitetą, o u n i v ersiteto 
knygyne buvo daugiau kaip 
579,000 tomų knygų ir apie 
1,400 istorinių ir kitų svar
bių rankraščių. Universi

tetas taip pat turėjo bota
nikos (augalijos) sodą ir 
astronomijos observatoriją.

Varšavoj veikė Meno Ko
legija, Girininkystės ir 
Žemdirbystės Akademija, 
Muzikos Konservatorija; 

buvo Lauko Ūkio Muzėjus, 
Tautybių Muzėjus su svar
biais rankraščiais -ir daly
kais, surinktais iš įvairių 
tautų ir tautelių. Pirm karo 
Varšavoj taip pat gyvavo 
mokslinės, istorinės ir meno 
draugijos. Veikė garsusis 
Lazienki parko teatras, 
Dramos ir Baleto teatrai ir 
Filharmonijos Orkestras.

Parkai-Sodai
Puikiausias Varšavos par

kas yra vadinamas Lazien
ki sodais. Jis pradiniai į- 
rengtas karaliaus Stanislo
vo Poniatovskio. Čia dailios 
pavėsingų medžių alėjos, 
dirbtini tvenkiniai, fontanai 
ir kiti papuošimai.

Saski parkas, 17 akrų plo
to su vasariniu teatru, yra 
vienas gražiausių visoj Eu
ropoj. Tai Varšavos ponų 
mylimas parkas. Krasinskio 
parkas buvo žydų mėgsta
ma pasivaikščiojimų vieta.

Paminklai
Tarp Varšavos paminklų 

minėtini yra šie: poetui A- 
domui Mickevičiui, astrono
mui N. Kopernikui, kara
liams Zigmantui Trečiajam, 
Jonui Sobieskiui ir kt. Ca
rinė Rusija buvo pastačius 
paminklą lenkų generolams, 
kurie 1830 metais išvien su 
rusais ėjo prieš lenkus, su
kilusius prieš caro valdžią. 
Lenkai už tai sušaudė tuos 
savo tautiečius generolus.

Rfimai-Pąlociai
Žymiausias Varšavos pa- 

locius tai buvusių Karalių 
Pilis. Miestas ir priemies
čiai buvo pilni didikų pui
kių palocių, kaip kad Bel- 
vederas, kunigaikščių Za- 
moiskių, Ordynackių, grafo 
Branickio, Krasinskių ir 
daugelio kitų aristokratų 
palociai. Anglai ir kiti už
sieniečiai net savo raštuose 
pastebėjo tą lenkų aristok
ratų silpnybę — iš kailio 
nertis pasistatyt šaunesnį

(Tąsa 4-me pusi.)

sūdymui buvo naudojama 
senos, jau pavartotos stati
nės, persisunkusios švino 
nuodais.

Vietoj sveikų žolių ir šak
nų, vartojamų prieskoniam, 
buvo pradėta pardavinėt ki
tos, dažnai kenksmingos žo
lės. Nemažai žmonių pirko 
isulfathiozole vaisto tabletė- 
les, o gavo phenobarbitalo 
[tabletėles, kurios užmigdė 
juos ištisai savaitei.

Alyvų aliejuje, įgabena
mame iš kitų kraštų, daž
niausiai yra primaišyta 
medvilnės sėklų aliejų ir ki
tų pigesnių augalinių rieba
lų. Bet jis brangia kaina a- 
merikiečiams pardavinėja
mas, kaip “grynas alyvų a- 
iliejus.”

' Kai kur arkliena buvo 
pardavinėjama vietoj jau
tienos; malta kava dažnai 
maišoma su gruzdintais 
kviečiais, žirniais, pupomis 
ir cikorija.

Amerikiniai tyro maisto 
valdininkai yra sulaikę apie 
milioną dėžių brandės-deg- 
tinės, atgabentos iš Ispani
jos ir Portugalijos. Nes ji 
buvo supilta į netikusius bu
telius, kuriuose inspektoriai 
rado daugybe smulkučių 
stiklinių šipuliuku.

Kai kurie fabrikantai ga
mino vadinamą “Pergalės 
sviestą” iš augalinių ir gv- 
vulinių riebalų; bet skelbė, 

(Tąsa 4-me pusi.)

Jauniausia Kalba

savęs.

Prie visuotinos žmonų vie
nybės gali privesti tik vie
nas iš dviejų: tobulas pro
tas, arba didžiausia gamti
nė katastrofa.

Mirusiojo šmeižikas gy
vųjų šmeižiamojo draugų 
akyse yra kriminalistas.

Tik didelis neišmanėlis 
kuklumą vadina šykštumu.

Sokratas sakė: jeigu ne
turi blogos pačios, tai nega
li būt filosofas.

Jeigu ndri redaktoriui iš
kirsti didelį šposą— paslėpk 
jo žirkles!

Protaujančios, tiesos jieš- 
kančios mintys—yra alka
nos mintys.

Pr. Krienas.

ĮVAIRIOS DEIMANTŲ 
SPALVOS

Dažniausiai matome be
spalvius, panašius į stiklą 
deimantus. Bet pasitaiko 
žalių, ružavų, geltonų, ru
dų, melsvų ir juodų deiman
tų. Tos spalvos atsiranda iš 
tam " tikrų priemaišų angly
je, iš kurios deimantas susi
daręs. Taip, deimantas, kai
po elementas, yra anglis. 
Tas elementas angliškai va
dinamas carbon.

Geltoni deimantai pasida
rė iš aliumino fluorido prie- 
maišo prie anglies; kitos 
deimantų spalvos pareina iš 
skirtingų priemaišų.

100 didžiųjų Amerikos 
bombanešių pleškino Kobę 
ir Osaką Japonijoj.

BER AŠČIŲ INDĖNU 
BALSAVIMAI

Daugelis senesnių indėnų 
Jungtinėse Valstijose ne
moka rašyti ar skaityti. 
Prezidento ir kongreso na
rių rinkimuose, todėl, tiem 
indėnam padalinama savo
tiškos balsavimo kortelės, 
ant kurių išspausdinta kan
didato pavardė, o prie jos 
koks nors ženklas, kaip kad 
žuvis, paukštis, žirklės, dvi
ratis varpelis ir t.t. Indėnas 
pasirenka tinkamą jam 
ženklą, prie jo nubrėžia 
kryželį ir taip nubalsuoja. 
Suprantama, jog tokie bal
suotojai pirma stengiasi su
žinoti, ką žada kandidatai, 
pažymėti vienu bei kitu žen
klu.

L.

Jauniausia pasaulyje kal
ba yra laikoma “afrikaans.” 
Jinai vartojama Pietinėje 
Afrikoje, savivaldiškoj An
glijos kolonijoj. Tai yra Ro
landų kalba su priemaišais 
angliškų, vokiškų, francūzi- 
škų ir negriškų žodžių.

Dar tik prieš keletą metų 
šiai kalbai buvo paruošta 
žodynas, gramatika ir mok
sliniai vadovėliai. Pietų Af
rikos baltieji gyventojai, 
būrai arba boerai, supranta
ma, myli ir gina tą sa
vo kalbą, nors europiniai 
holandai vadina ją žargonu.

Afrikaans kalba turi ly
gias teises su anglų kalba 
visoje Pietų Afrikos Sąjun
goje, kur kiekvienas valdi
ninkas turi žinoti abi kal
bas.

Visoje Biblijoj anglų kal
ba yra 773,600 žodžių, bet 
daugelis jų pasikartoja. 

Taip antai, žodelis “ir” pa
sikartoja 35,543 sykius.

Apie šviesos spindulius 
’sukasi medžiagos krisleliai.



Paruošė D. M. šolomskas.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Varšava-Josios Nau
jovė ir Senovė7

I

(Tąsa)
Šaukėnų miestelyje vokiečiu komen

danto įsakymas gyventojams tuojau at
vykti apkasų kasti nebuvo įvykdytas. 
Kaip represiją už tai, vokiečiai sušaudė 
visus vyrus — 58 žmones. Atsitiktinai 
išlikę Šaukėnų gyventojai pasakoja apie 
baisų hitlerinio teroro siautimą. Rug
sėjo 28 d. buvo pakarti 2 penkiolikos me
tų jaunuoliai už tai, kad jie nenusiėmė 
kepurių prieš esesininkų karininką. Vi
sur, kur praeina raudonarmiečiai išlais
vintojai, jie girdi pasakojimus apie hitle
rininkų žvėriškumus, nuo kurių gyslose 
kraujas stingsta. Keršto troškimas veda 
pirmyn tarybinius karius. Kuo arčiau jū
ros, arčiau sienos, tuo drąsesni jie daro
si, tuo aukščiau kyla jų puolimo užsidegi
mas.

Siekdami atstatyti padėtį, vokiečiai 
vykdo priešpuolius, tankams dalyvau
jant. Mes matėme tarybinės prieštanki
nės artilerijos veikimo rezultatus. Visur, 
kur bežvelgsi, — negyvos metalo krūvos, 
pamuštos ir sunaikintos vokiečių maši
nos, išlankstyti, sudaužyti motorizuoti 
pabūklai.

Viename ruože paliai Virvyčios upę 
vokiečių kareiviai sėdėjo mažose apskri
tose tranšėjose, panašiose į kazematus. 
Automatininkas Alimovas vaizdingai pa
sakoja:

— Jie slėpėsi savo urvuose, kaip mirti 
pasmerktieji. Iš tokios tranšėjos iššokti 
negalima. Iššoksi — tikriausiai nukaus. 
Vokiečių karininkai manė, kad kiekvie
nas toks mirti pasmerktasis šaudys iki 
paskutinio šovinio. Galite pažiūrėti, kiek 
šiuose urvuose prigrūsta hitlerininkų la
vonų...

Vienkiemyje, netoli Plungės miesto, 
skubiai besitraukią vokiečiai paliko 12 
visiškai sveikų pabūklų. Lentelėse buvo 
pažymėta pabūklų iš fabriko išleidimo 
data, — 1944 m. rugpjūtis. Mūsų artile- 
rininkai paimtas patrankas tuojau nu
kreipė į priešą. Kaimynystėje mūsų da
lims pateko ištisas vokiečių pripštanki-

nes artilerijos divizijonas. Vokiečiai ta
rybinių tankų pasirodymo laukė nuo 
vieškelio pusės, o tankai atėjo laukais 
ir ųetikėtai užklupo priešo baterijas iš 
užnugario.

Mūsų judrieji būriai prasiveržia tarp 
vokiečių divizijų ir dezorganizuoja prie
šo užnugarį. N. junginys, atlikęs savo jė
ga ir spartumu nuostabų šuolį, išlaisvino 
Lietuvos apskrities centrą — Kretingos 
miestą. Kautynės vyksta netoli nuo Klai
pėdos uosto. d

Šios neužmirštamos dienos gimdo šim
tus didvyrių. Ryšininkas raudonarmietis 
Nikiforovas tiesė laidą į stebėjimo punk
tą. Staiga jis pamatė tris vokiečius. Sė
dėdami apkase, jie iš automatų šaudė 
mūsų grandines. Prisilinkęs nepastebėtas 
prie apkaso, Nikiforovas sunaikino vi
sus tris. Po to ryšininkas baigė tiesti lai
dą į paskirtą vietą.

Mūsų kariuomenės puolimas sėkmin
gai plėtojamas. Tūkstančiai gyvenamųjų 
vietovių išvaduota per šešias kautynių 
dienas. Vokiečiai patiria didžiulių nuo
stolių. Jų įtvirtintos ribos, apskaičiuotos 
ilgalaikiam pasipriešinimui, viena po ki
tos laužomos mūsų kariuomenės. Hitle
rinis štabas svajojo apsupti mūsų ka
riuomenę, veikiančią Rygos placdarme. 
Iš tikrųjų įvyko visiškai priešingai. Rau
donosios Armijos dalys pasiekė jūrą ir, 
užėmę Palangą, atkirto Rygos, Liepojos 
ir Ventpilio priešo grupę. Atsitraukimo 
keliai į rytų Prūsiją jiems uždaryti. 
Priešo laukia sutriuškinimas ir sunaiki
nimas.

RASEINIŲ IR TELŠIŲ IKI 
PALANGOS

mėnesį Raud. Armijos smūgiai 
išplėšė iš Hitlerio glėbio Rumuniją, ati
darė kelią į Balkanus ir Vengriją. Lie
tuvoj ėjo prisirengimas prie naujo ofen- 
syvo, kad galutinai iš Lietuvos išmetus 
vokiškuosius razbaininkus.

(Bus daugiau)

NUO

WORCESTER, MASS
Tai ir vėl prabėgo metai, vėl 

draugijų raportai, įžengus J 
1945 metus. Lietuvos Sūnų ft- 
Dukterų Draugija yra drūta, 
turtinga, pažangi organizacija, 
apie kurią sukas visas progre
syvių judėjimas. Komisija išda
vė raportą iš namo pataisymo, 
namas yra gražesnis ir moder- 
niškesnis. Namo pataisymą ap
mokėjo inšiurinas. Širdingai 
ačiū komisijai, draugams J. 
Norvaišai, D. žemeikiui ir J. 
Raulušaičiui, kurie dirbo daug 
ir nuoširdžiai. Draugija nutarė 
jiems duoti po $10 prezento.

Valdyba Draugijos beveik ta 
pati pasiliko 1945 metams, pir
mininkas 
pirm. D. 
kackienė, 
šys, fin.
globėjai—Vaitelis ir J. Kižys, 
board-direktoriai seni, tik vie
nas J. Gustaitis naujas. Linkė
tina mūsų Draugijai gyvuoti ir 
bujoti tarpe Worcesterio lietu
vių. t

Mes turime savo namą, name

turime gražų 
mis laisnėmis 
mams, turime 
kranto, taip pat su pilnomis 
laisnėmis, kur vasaros laiku

kliūbą su pilno- 
visokiems gėri- 

parką ant ežero

pirmą antradienį kiekvieno mė
nesio, 7:30 vai. vakare, sava
jame namę, 29 Endicott St.

Praleidžiant senuosius ir pa
sitinkant naujuosius metus Ai
do Choraę turėjo parengimą. 
Buvo muzikališkas veikalas, 

Buvo

J. Norvaiša, vice- 
žemeikis, ižd. M. Su- 
prot. sekr. J. J. Bak- 
sekr. R. Cook, iždo

Seattle, Wash.
■ ■■ ■ ■ ■■ . ■■ •

Sveikina ALDLD ir Laisvę.
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 161 kuopos jau visi 
nariai pasimokėjo duokles už 
1945 metus, gavome jau 2 nau
jus narius. Kuopos nariai svei
kina Literatūros Draugiją pro
ga 30-ties metų jubiliejaus su 
$10.

Taipgi sveikina dienraščio 
Laisvės suvažiavimą su $10.50. 
Laisvės pasveikinimui aukavo 
po $1 sekami nariai: M. Bal
trušaitis, S. Kairis, J. Dvariš
kis, T. Viskis, H. Juodišius, J. 
Burt, R. Kirk, Ig. Kirk ir F. 
Kavaliauskienė. Po 50c: J. Sit- 
ko ir J. A. Stelma. M. B.

kuriuos kada pakalbini užsira
šyti dienraštį, tai skundžiasi, 
kad neturi laiko skaityti.

Seniau Montello miestely bu
vo labiausiai apsišvietę * lietu
viai. Būdavo, ne vienas kapuci
nas, atvažiavęs misijas laikyti, 
iškėlęs rankas šaukdavo ir pra
šydavo Dievo, kad “pakorotų 
tuos bedievius.” Matomai, da
bar Dievas ir koroja, — užlei
do tą girtuoklystę. žolynas.

klausoma. Carinė Rusija 
"galutinai” paėmė Varšavą 
1813 metais. Prieš caro re
žimą kartotinai kilo lenkai, 
b,et vis buvo nuslopinti.

Praeitame kare vokiečiai 
1915 m. rugpjūtyje atėmė iš 
rusų Varšavą po dviejų mė
nesių įtūžusių mūšių. Neti
kę cariniai generolai pra
žiopsojo apsaugot Varšavą 
iš vakarų šono, o gal išda
vikiškai paliko plačią spra
gą vokiečiams prasiveržti į 
miestą.

Raud. Armija dabar, at
vaduodama Varšavą ir per- 
vesdama ją į Lenkijos žmo
nių valdžios rankas, išlygi
na carų padarytas skriau
das ir sumezga dar vieną 
draugiškumo ryšį tarp rusų 
ir lenkų tautų. J. C. K.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
palocių už saįyo kaimyno.

Kalbant apie į Varšavos 
pastatus, tenka priminti ir 
carų pastatytą didelę seną 
tvirtovę, kurios fortai pas
kui buvo paversti kalėjimais 
sukilėliams ir kitiems politi
niams kaliniams.

Senmiestis.
Varšavos dalis į šiaurę 

nuo Zig manto aikš
tės yra vadinama Senuoju 
Miestu. Čia gatvės siauros, 
namai senoviniai. Senmies- 
tyje daugiausiai žydai gyve
no. Pirm karo žydai sudarė 
trečdalį visų Varšavos gy
ventojų. Naciai, išžudydami 
daugiau kaip 700,000 vada
viečių, išnaikino beveik vi- 
'sus tuos žydus.

Varšavos Istorija
Menama, kad pačią pra

džią Varšavos miestui pada
rė Mazovijos kunigaikštis 
Konradas, kuris 9-me šimt
metyje pasistatė pilį toje 
vietoje. Karalius Kazimie
ras Teisingasis, sakoma, 
aptvirtino Varšavą 11-tame 
šimtmetyje. Bet istoriniuose 
raštuose pirmą kartą Var- 
šava pradedama minėti tik
tai 1224 m.

Karalius Zigmantas Au
gustas (Vaza) 1550 metais 
perkėlė Lenkijos sostinę iš 
Krakovo į Varšavą; ir nuo 
1572 metų Lenkijos karaliai 
buvo renkami (visam am
žiui) Volios, Varšavos prie
miesčio, lauke.

Š v e dų karalius Ka
rolis Gustavas užėmė 
Varšavą 1665 m.; po vienų 
metų lenkai ją atgriebė. Ki
tas Švedijos karalius, Karo
lis 12-tasis paėmė Varšavą 
1702 m. ir labai ją apnai
kino; sekamais metais Var- 
šava sugrįžo lenkams per 
taikos sutartį.

Rusų caro armija užėmė 
Varšavą 1764 m. Prasidėjus 
Lenkijos dalinimui 1773 m., 
Varšava teko Prūsijai. Ru
sai 1794 metais vėl ją paė
mė. Paskui Varšava iš nau
jo buvo pavesta Prūsijai.

Prancūzų imperatoriaus 
Napoleono armija užėmė 
Varšavą 1806 m. Austrai už
kariavo ją 1809 m., bet po 
kelių mėnesių turėjo pasi
traukti, ir ji vėl tapo nepri-

Maisto, Gėrimų, Vaistų 
Klastuotojai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kad jame esą trečdalis tik
ro sviesto. Ištyrus gi, pasi
rodė, kad tikro sviesto ja
me nėra nei trupinio.

Kaip išvengti klastų, per
kant maisto produktus? 
Valdininkai pataria 'skaityti 
etiketes (popierėles), prili
pintas prie dėžučių bei stik
linių, kuriose pardavinėja
ma konservuotas maistas, 
ir žiūrėti, ar nėra žalingų 
chemikalų. Bet kai kurie 
konservuoti valgiai parda
vinėjami be jokių spaudin
ių parodymų, kas juose yra. 
Tų geriausia visai nepirkti. 
Viena bendrai saugi taisyk
lė yra tokia — pirkti tiktai 
gerai žinomų maisto ga
mintojų produktus, kurie 
tinkamai prižiūrimi val
dinių inspektorių.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

lietuvius 
gruodžio 
Kaselis, 

žentą ir 
Priklausė

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
TeL 3-6728.

skaitė 
su pa
ve ii au 

ir taip 
nevei-

Montello, Mass
Įvairios Naujienos.

Aprašant mirusius 
buvo praleista, kad 
mėnesį mirė Petras 
Paliko žmoną, dukrą, 
daugiau giminių,
prie LDS 67 kuopos, rodosi, ir 
prie kitų vietinių pašalpos or- 
ganizacijų. Pirmiau 
dienraštį Laisvę, buvo 
žangiais žmonėmis, 
skaitė Naująją Gadynę 
sudemoralizuotas nieko
kė. Mirė nuo širdies ligos, vi
sai nesirgęs. Taip buvo gero 
charakterio žmogus — tykus.

Prieš Naujus Metus susirgo 
ir pasidavė operacijai Eva Ka
volis (Pinskaitė). Girdėjau, 
kad jau sveiksta. Ji yra LDS 
67 kp. narė ir dienraščio Lais
vės skaitytoja, priklauso prie 
Birutės Pašalpinės Draugystės 
ir Moterų Apšvietos Kliubo.

Jau seniai serga Marcelė 
Vinzalienė, pirmiau gyvenus 
Hudson, Mass. Priklauso prie 
LDS 67 kp. Jos sveikata susi
rūpinus šeima ir giminės.

Pereitais metais Montello 
lietuvių 5-iuose kliubuose žmo
nės praleido ant svaiginančių 
gėrimų apie $200,000. Bet kaip

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
ii (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

•M kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
3* sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo* 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

gražiai laiką praleidžiame. Aš pritaikytas tai progai, 
prašyčiau, kurie dar nepriklau- gražių dainų, sumokino drg. J. 

tai Karsokienė. Pianistė dar jauna 
i mergaitė Juozo šalavėjo duk- 
" i, bet labai talentingai akom- 

į panavo. Tikimės iš jos sulauk
ti gabios pianistės. V. Motei- 
čiukas, apie ,10 metų, gražiai 
padeklamavo apie partizanus ir 
padainavo. Gabus vaikas.

šokiai prasidėjo 12 vai. nak
tį ir tęsėsi iki po dviejų. Visi 
turėjo linksmą laiką ir sveiki
no su 1945 metais, linkėjo, kad 
karas būtų pergalingai užbaig
tas.

Teko dalyvauti Aušrelės va
karienėj ant Vernon St. Vaka
rienė buvo gera, valgyti ir ger
ti užteko. Vedėjas buvo .A. 
Kriaučialis, smetonininkas. Tam 

žmogui vis dar fašistinė tvar
ka rūpi. Buvo daug iššaukta 
kalbėti, tarpe jų ir Kibą. Jis 
rėkė visa gerkle, kad Roosevel- 
tas turi išpildyti smetonininkų 
reikalavimus ir tiek, žiūrint į 
jį, atrodė, kad patsai nežino 
ką tauščia ir pasigailėjimo ver
tas. Buvo tokių poniučių, ku
rioms Smetonos priminimas la
bai patiko.

Choras sudainavo kėlės dai
neles vadovybėj Dirvelio. Cho
ras sumažėjęs, net 10 narių 
yra karinėj tarnyboj, kovoja 
prieš fašizmą, o čia kiti to cho
ro vardu verkia fašizmo. Pro
gresyvių 
čiai.

Buvau 
Dirvelis 
nors buvo du oponentai. Kiti 
valdybos nariai tie patys. Kliu- 
bas turtingas, per metus turėjo 
100,000 dolerių apyvartos ir 
pelno liko $18,000. Jeigu gera 
būtų valdyba, gerai rūpintųsi, 
tai organizacija galėtų gerai 

Kalvis,

sote prie šios Draugijos, 
prisirašykite. Prirašykite savo 
sūnus, dukras, žentus. Būdami jra 
Draugijos nariais, automatiškai1 
patampate kliubo ir parko sa
vininkais.

Prie šios Draugijos galite 
prisirašyti nuo .16-kos iki 45 
metų. Gi senesni, gali prigulė
ti, kaipo garbės nariai, mokė
dami tik $1 į metus. Pašalpi- 
niai nariai turi du skyrius, į 
vieną moka po 50c centų į . mė
nesį, ligoj gauna $6, į kitą mo
ka po $1 į mėnesį ir ligoj į 
savaitę gauna po $10 per visus 
metus. Pomirtinės Draugija 
išmoka $150. Manau, kad čia 
padaviau svarbiausius faktus 
apie mūsų Draugiją ir kurie 
dar nepriklausote, tai prisira
šykite. Susirinkimai įvyksta

VILNIES
KALENDORIUS

. 1945 METŲ

Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

žmonių dalyvavo aps-

kliubo susirinkime. J. 
vėl liko pirmininku,

tai organizacija 
gyvuoti.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- 

» mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER į
OPTOMETRISTS Ajį

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y. E
Telephone STagg 2-8842 F

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS) j®

LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos K?

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. ■ BROOKLYN, N. Y. $

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ ER PILVO, HEMORRIIOIDA1 ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

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

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A. M — 2 P. M
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Katastrofa Vokiečiu Ar
mijoms Lenkijoje
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lį, jungiantį Sileziją su Poz
nan miestu ir Dancigu. Kar
tu sovietinė kariuomenė 
perėjo per Warkos upę, ta
riamosios vokiečių Odro u- 
pės šaką. Iš Praszkos Rau
donoji Armija užėjo šonan 
didiesiems vokiečių anglies 
ir plieno pramonės centram 
Silezijoj — Beuthenui, Hin- 
denburgui ir Gleiwitzui.

Į pietus nuo savo užimtų 
Tarnovo ir Krakovo miestų, 
raudonarmiečiai, koman
duojami generolo Ivano I. 
Petrovo, nugrūdo vokiečius 
iki 50 mylių atgal trisde
šimties septynių mylių plo
čio frontu, Karpatų priekal
nėse. Tarp kitko, jie perėjo 
per Vislokos ir Dunajec u- 
pes, plaukiančias į Vislą.

Sovietų lakūnai per dieną 
daro po 10,000 paskirų oro 
žygių prieš vokiečius, nai
kindami bėgančius priešus 
ir triuškindami jų užfrontę.

Sovietų užimtas Breiten
stein yra 17 mylių nuo In- 
sterburgo (Įsručio) didelio 
geležinkelių mazgo, o Au- 
gustupėnai už trijų mylių 
nuo Gumbinės.
FRANKO RADIJAS MEL

DŽIASI Už NACIUS
Washington. — čia tapo 

užrekorduota Ispanijos fa
šistų radijo malda iš Madri
do, kur jie šaukė šventuo
sius padėt naciam atremt 
Raudonąją Armiją.

Gaisras dalinai sunaikino 
naująjį Amerikos ambasa
dos rūmą Chungkinge, Chi- 
nijoje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

laimėjimas, pastovios taikos 
įsteigimas.

Dorothy Thompson, “The 
New York Post” kolumnistė, 
rimtai pradėjo kliedėti. Net 
jau pikta. Taip ji pamilo 
“vargšę” Vokietiją! Rašo ir 
siūlo visokius planus jos po
kariniam suvaldymui ir sutvar
kymui. Miss Thompson teigia, 
kad Atlanto Čarteris turėtų bū
ti taikomas ir Vokietijai. O 
tai reiškia, kad tuojau, kai hit
lerinis militarizmas bus su
triuškintas, Vokietijai būtų su
teikta teisė įsivesti tokią val
džią, kokios jinai nori! Jos 
pramonės nereikią skriausti: 
priešingai, reikią tuojau sku
binti ją visą pastatyti ant ko
jų.

Ir daugiau panašių nonsen
sų.

★ ★ ★
Net jau ir žymusis vokietis 

Eric Mann nebegali iškentėti 
tos šiaip gana protingos mote
riškės plepėjimų. Jis rašo laik
raščiui ir liepia kolumnistę mo
kintis istorijos. Iš istorijos ji
nai supras, kad ji kliedą, kad 
jos pasiūlymai pavojingi, kad 
jos planai privestų prie nau
jos katastrofos Vokietiją ir vi
są pasaulį! (“The New York 
Post,” sausio 19 d.) 
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
IlL 8175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
366 Columbia St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
(»B 8835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 at 
the Alcoholic Beverage Control f^iw at 
335 Eastern Parkway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
Washington Butter &. Egg M’kt.

835 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 5004 has been Issued to the undersigner] 
to sell beer, at retail under Section 107 at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1099 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■,

H ELLARD FRANCIS
J099 Fultoo St., Brooklyn, N. Y.

Scranton, Pa.
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 39 kp. jau 30 narių 
pasimokėjo duokles už 1945 
metus ir du naujus gavome. 
Pirmiau kuopos nariai sveikino 
Draugiją 30-ties metų jubilie
jaus proga su $6.25. Dabar vėl 
suaukavo $3.50. Aukavo seka
mai. Bišiupas $1\. Po 50c: M. 
Natkevičius, J. \ Grineveckas, 
VI. Medelis, Wm.\ Miknevičius 
ir P. Pėstininkas. \

Manau, kad ir kiti nariai 
mokėdami duokles harems cen
trą aukomis. Centras išleis pa
didintą “šviesos” numerį ir 
specialę brošiūrą apie organi
zaciją, tas sudarys lėšų. Nariai 
padės jas padengti aukomis.

P. š.

Haverhill, Mass
Mire P. Saulenas

Gruodžio 24 d. mirė Pranas 
Saulenas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 
50 metų. Buvo Vilniaus guber
nijos. Palaidotas 26 d. gruo
džio, Lietuvių Tautiškuose ka
puose, Bradford, Mass.

Paliko nuliūdime savo mote
rį Antaniną, keturias dukteris. 
Antaniną, Karusią Kaminskie
nę, Tafilką ir Marę; seserį Ro
žę Jurgel, So. Groveland, 
Mass.; brolį Juozą Tewksbury 
seminary ir du anukus.

Palaidotas su bažnytinėmis 
ceremonijomis, kurias atliko 
kunigas John D. '.Zuromski^ 
Palaidojo graborius S. Damico 
and Son.

Pranas buvo laisvų pažiūrų 
ir labai norėjo, kad Lietuva 
būtų Tarybų Respublika. Kol 
galėjo, tai skaitė lietuviškus 
laikraščius, labiausia mylėjo 
skaityti, dienraštį Laisvę.

Lai būna tau, Pranai, leng
va Dėdės Šamo žemelė, o tavo 
šeimai užuojauta.

Sausio 2 d. gauta žinia, kad 
Pvt. Antanas F. Ratkevičius, 
28 metų amžiaus, armijoj, iš 
Bradford, Mass., tapo sužeis
tas Vokietijoj spalių 5 d. Jojo 
moteris Jean laukia daugiau 
nuo jo žinių.

Pvt. Juozas Aidukonis, 36 
metų amžiaus, 327 River St., 
tarnavo armijoj ir žuvo vei
kime Vokietijoj, gruodžio 16 
d. Paliko nuliūdime motiną ir, 
kitus gimines.

Sausio 8 d. mirė Jonas Ur- 
balionis, sulaukęs 55 metų am
žiaus, 11 Marion St. Amerikoj 
išgyveno 35 metus, iš Lietuvos, 
Vilniaus gubernijos. Paliko nu
liūdime'savo moterį Agnes ir 
kitus gimines. Palaidotas 11 d. 
sausio, su bažnytinėmis cere
monijom, St. Patrick’s kapuo
se. Laidojo graborius S. M. Ro- 
sinski and Son.

Lai būna tau, Jonai, lengva 
Dėdės Šamo žemelė!

Senis.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI
MEDŲ

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

2 Meduje randasi Įvairių mineralių 
draskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Me dus* 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
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS
SKALBYKLOS DARBUI

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY

68-14 62ND ST.
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

ABELNAS FABRIKO 
DARBAS

Gera Alga 
Linksmos Darbo Sąlygos. 
40 VALANDŲ SAVAITE. 

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA 
ATLANTIC RUBBER MFG.

Co.
14-23 122ND ST., 

COLLEGE POINT, L. I.
TELEFONAS. FLUSHING 9-0287

(20)

DRATŲ TVARKYTOJAI ‘
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

396 BROADWAY, N. Y. C.
(20)

MERGINOS—BERNIUKAI
$24 I Savaitę Pradžiai. 40 Valandų. 5 Dienos. 

Pakavimas. Lengvas Darbas.
SLEETEX, 404—4th Ave., (28lh St.)

(18)

ŠIAUDINIŲ PYNŲ 
OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys

PRIE MOTERIŠKŲ KEPURIŲ
Aukščiausia Alga.

Ilgas Sezonas.
BROOKFAIR HATS

62 W. 39TH ST.
(19)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER C0„
963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J.

(18)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAS
• Dėl Fabriko 

Nuolatinis ; Gera Alga 
Daug Viršlaikių

Dabar ir Po Karo
FRED GRETSCH MFG.

60 BROADWAY 
BROOKLYN.

(20)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų

GERA ALGA
NUOLAT

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J.

MITCHELL 2-3826 
___________ i_____ ______________________

ODOS DIRBINIŲ MECHANIKAI, PATYRĘ.
PASILAIKANTI FIRMA.

MR. ERLMAN, STYLOR, INC.,
145 HUDSON ST.

___________ I • i _______________ (20)

VYRAI BERNIUKAI
Daliai Laiko Darbas

Rakandų Sandėlyje 
VALANDOS: Bile Laiku 4 Valandų Periodas. 

Nuo. 8 A.M. iki 6 P.M.
VYRAI 75c i Valandų. BERNIUKAI 60c į 

Valandų
MICHAELS BROTHERS

10 Congress St., B’klyn. (Arti Boro Hall)
(20)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STEWART AUTO SALES
356 Boulevard, Bayonne N. J.

Bayonne 3-5353
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

.(24)

BREAKER AND PULLER
Gera Alga. Vakaeijos. 5 dienų savaitė.

BLAKE LAUNDRY. 620 CLEVELAND ST., 
BROOKLYN. APPLEGATE 7-8700.

(20)

VYRAI
Būtinoms Pramonėms

Nuolatinis Darbas
Reikalaujama? Paliuosavimo Paliudijimo

Atlantic Container Corp.
48-08 30TH PLACE, L. I. CITY

IRONSIDES 6-7700
(18)

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ ' 
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike.
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ 

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 NEWARK AVENUE, 

ELIZABETH, NEW JERSEY ....z J

TUOJAU REIKALINGI 
MECHANIKAI 1-mos Klasės Vyrai 
Viršų Metalo Vyrai 1-mos Klasės

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerą Darbą 

NUOLATINIS DARBAS
POKARINĖ ATEITIS 

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS 
VAKACIJAS SU ALGA 

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU

RANDALL CADILLAC 
CORPORATION

570 ST. JOHNS PL. 
BROOKLYN, N. Y. ....

Sam

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vyrai
ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 

BE PATYRIMO
ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 

BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemiškų 
įrengimų seniai jsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis i>as U.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

APTARNAUTOJAI 
DEL PARKING LOT

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuolati
nis dalbas. Gera Alga. Pokarinė proga.

AUTO PARK, INO.,
17 W. 43rd St. (arti 5th Avė.)

M U. 219790(20)

PAKUOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės algos. 

Nuolatinis darbas, geros darbo sąlygos.
LEXINGTON STORAGE CO., 

202 W. 89TH ST.
(18)

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui 

Patyrę laikrodžių taisytojai, Itykrodžių taisy
mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama 

aukšta kaina. Kreipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept.

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

. —arba—
Pas Jūsų Arčiausių U.S.E.S. Ofisų 

, (23)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22"

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso pperatoriai. lathe 

operatoriai, inspektoriai.
Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos į Uicną. 

Aukščiausios algos, vakaeijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.
(21)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(20)

REIKIA S
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojo!
Boilerių  ̂Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 
Aptarnavimui Elektrikieriai 

(Pirmos Klasės) 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai Visų Klesų 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkal 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

Kreipkite* tiesiai j Employment Ofi*<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Aplikantal Kreipkite* | 

Todd Atstovą, USES.
165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.

(28)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(23)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c Į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/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. 
Canarsie Linija.

(18)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
. PASIUNTINIAI IR 

OFISOy DARBAS
LINKSMOS APLINKYBĖS

Didelė Kosmetikų Įstaiga 
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY

____________________________________'>^(19)
NEFORNISIUOTI APARTMENTĄP 

APARTMENTAS DVIEJŲ KAMBARIŲ NE
MOKAMAI PRIDEDANT NEDIDELĘ AIŽIĄ. 
TURI PRIŽIŪRĖTI BŪDINGĄ, ŠILUMĄ IR 

TT. 8 ŠEIMŲ. KLAUSKITE PO 
572 — 5TH AVĖ.

_______________________________________ (18)

BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI IR 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

Knygų Krautuvėje 
9 iki 11:30 ar 12.

1:30 ar 2:30 iki 5 ar 6:30
GRAMERCY 7-7560 

_____________________________________________ (19)

CHAUFFEURS
dėl

PRIVATINIŲ AMBULANCŲ 
Guolis ant Vietos. 

Būtina Pramonė.
BROOKLYN.

SLOCUM 6-6314
(19)

VYRAI
Būtinas

Pastovus Darbas.
Chemikalų Išdirbimo Fabrikas.
SELDNER & ENEQUIST

86 HAUSMAN ST. 
BROOKLYN

(19)

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR VIRŠAUS 

ABELNAI PAGELBININKAS 
BENDROVĖJE VIRTUVĖJE

$27.50 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė Viršaus

40 Valandų
Duodama Uniformos if 1 Kartų Valgis.

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės 345 Madison Avė., 10-tos lubos.

________________________ <221
TOOLMAKERS 

LATHE DARBININKAI
IR PIRMOS KLASĖS PILNI MAŠINISTAI 
Akuratnam Mašininiams ir Įrankių darbui. 

Aukštos algos mokama. < 
CLARE TOOL CO.

136-137 Jackson St. Newark, N. J.
(18)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
17 IKI 30

Su ar Be Patyrimo
Abelnam Ofiso Darbui

Nuolatinis Darbas
Proga Paaukštinimui 

lf-tos Lubos, 100 Broadway, N. Y. C. 
THE FIRST BOSTON CORPORATION ,

(15)

MERGINOS-MOTERYS
Prie

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim 

Nčra Naktų Darbo

Daliai Laiko Darbininkai
MERGINOS AR MOTERYS 

Viršaus 16 Mėty
Galima Pritaikyti priimtinas 

valandas.

McGUIRE BROTHERS, 
ING

44TH RD., VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(Independent Subvė Ely Station) 
(I.R.T. Court Square Stotis)

__ ____________________________________ (10)

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorė*, 
inspektores.

Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos j dieną.
Aukščiausios algos, vakaeijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE.,

NUTLEY, N. J. (21)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINČOS MOTERYS

MERGINOS
PASIUNTINĖS IR 
OFISO DARBAS

LINKSMOS APLINKYBĖS

Didelė Kosmetikų Įstaiga 
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY 
_______________________________________<19)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas. 

Nuolat.
BŪTINA PRAMONĖ

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė
8 iki 4:30

V AKACIJOS SU ALGA.
E. A. EVERETT, INC.

51-10 21ST ST.
LONG ISLAND CITY

(Arti Borden Ave.—Hunters Point Stotis.
IRT & Van Alst 21st St. Independent Subve)

(H>)

STENOGRAFĖS 
TYPISTS 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖS 
(Priimame Mokines)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
LINKSMOS APLINKYBĖS 

GEROS PRADŽIAI ALGOS
Matykite Miss Booth, 

Personnel, 11th Fl.
1 Park Avenue prie 33rd St., N.Y.C.

(20)
BATŲ FABRIKUI 

Patyrusios ir be patyrimo darbininkės. Gera 
alga. Kreipkitės tuojau.

LANGERMAN SHOE CO., 
1562 DeKalb Ave., BROOKLYN ir 

121 Ingraham St.. BROOKLYN.
________________________ <222
MERGINOS RANKOM IR MAŠINA SIUVI

MUI, TAIPGI LENGVAS FABRIKO 
DARBAS. NUOLAT. 

CARL FLICHTENFELD 
58 WEST 15TH ST.

___________i______ :___________ <221
MERGINOS — 16 IKI 28

DARBAI
SU ATEIČIA PAS

SEARS
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTO JO S 

BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

Patyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi
me. Gera alga. 10<% nuolaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakaeijos.
SEARS, ROEBUCK and CO. 

Mail Order Employment Dept 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA, PA.
____________________________________ (23)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA SOSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ 
TYPISTS

IR OPERATORĖS PRIE 
ADDRESSOGRAPHS-ADDING and 

COMPTOMETER MACHINES 
10% Nuolaidos ant Pirkimų 

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Ord. Emp. Dept., 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA, PA.

H

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC. •
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE 

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th St) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(W)
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N(AvM>rltfZliiiiii
Mikolas ir Emilia Liepai 

Turėjo Svečių
Jau apie dveji metai, kaip 

Liepų žentas saržentas Jules 
Lazūnas tarnauja U. S. Armi
joje. Jis su žmona Lillian pasi
laiko Utah valstijoj.

Turėsime Šauny Bankietą!
Kalakutienos vakarienė, visą 

vakarą šokiai ir smagus pa- 
žmonys laukia dienraščio Lais
vės koncerto dalyvių šio sek
madienio vakarą, sausio 28-tą, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.

Bankieto gaspadinės su di
rektorių komisija ir Laisvės 
gaspadorius Buknys turėjo su
sirinkimą pereitą penktadienį, 
čia su džiaugsmu visi sutiko 
žinią, kad bankietas, kaipo įsi- 
gyvehusi per daug metų įstai-

FILMOS ■
Embassy Teatruose

Rodoma filmos iš stebinan
čių mūsų kariuomenės veiksmų

Tai bus dienraščio Laisvės 
didžioji metinė iškilmė — me
tinis šėrininkų Suvažiavimas. 
Kaip visuomet, suvažiavimas 
prasidės 10 vai. ryto, didžia- 

I jame Ballruimyje. Į suvažiavi
mą atvyksta iš arti ir iš toli 

.šėrininkai ir organizacijų de- 
I. legatai. J suvažiavimus visuo
met kviečiami ir svečiai — 
dienraščio platintojai, skaity
tojai, p pieteliai ,nors dienraš
čio reikalus sprendžia (balsuo
ja) tik šėrininkai ir šėrininkių 
organizacijų delegatai.

Tuojau po suvažiavimo, 6 
vai., viršutinėj salėj, bus duo
dama vakarienė.

ga, po senovei gaus savo davi
nį gerų lietuviškų dešrų ir ka
lakutienos. Prie to alus bus 
duodamas visiems prie vaka
rienės už dyką, iki sočiai. Ban
kieto tikietas $2.50.

Taigi, nežiūrint visko, ban- 
kiete bus proga atsakančiai 
pabaliavoti greta malonaus pa
simatymo su daugeliu tolimų 
svečių ir pabuvojimo su savo 
draugais brooklyniečiais.

Gi didžiajame ballruimyje 
visą vakarą bus šokiai prie 
Antano Pavidžio radio orkes
trus. šokiai prasidės 7. vai. va
karo. Vien tik šokiams tikie
tas (su taksais) 60c.

Neangliškosios Spaudos Redaktorių Pobūvis
S(jt. Jules Lazūnas

Pereitą ištisą savaitę Lazū- 
nai viešėjo pas Lillian’s tėve
lius Mikolą ir Emiliją Liepus. 
Išvyko atgal pirmadienį, sau
sio 22 d.

Sgt. Lazūnas tikisi gauti pa
skyrimą vykti į užsienį gal už 
apie poros mėnesių. Tad, vei
kiausia, šis vizitas bus pasku
tinis prieš išvykimą.

MIRĖ
Juozas Pūtis (Zajankaus- 

kas). 59 m. amžiaus, mirė sau
sio 19 d., namuose, 195 Ave
nue B, New York City, N. Y. 
Kūnas pašarvotas Peter Jare
ma Funeral Parlor, 129 E. 7th 
St., New Yorke. Laidotuvės 
įvyks 23 d. sausio Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime' 
našlę Magdaleną, du sūnus, 
Stasį ir Petrą, taipgi dukterį 
Tessie.

• i
Krioklių Šeimoje Buvo 

Ir Bus Vestuvės

Dėl Raudonojo Kryžiaus Vajaus
Praeitą ketvirtadienį viešbu

tyje Brevoort (New Yorke) 
įvyko Didžiajame New Yor
ke išeidinėjančių neangliškų 
laikraščių redaktorių pobūvis 
prie užkandžių. Sueiga buvo 
suruošta supažindinimui ne
angliškų laikraščių redaktorių 
su busimąja Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus kampanija, ku
rioje teks surinkti $200,000,- 
000 aukomis.

Dalyvavo visos eilės laikraš
čių redaktoriai, jų skaičiuje ir 
Laisvės. Pirmininkavo Sig
mund Gottlober, pirmininkas 
Foreign Language Division. Jis 
nurodė, kaip nuoširdžiai pra
eitaisiais metais n/eangliškoji 
New Yorko spauda rėmė Rau-

šiemet, jis yra įsitikinęs, ji da
rys tą patį.

Sake kalbas: čechoslovaki- 
jos ministeris Jungtinėms Vals
tijoms, dr. Jan Papanek; Red 
Barber, Raudonojo Kryžiaus 
1945 m. kampanijai pravesti 
niūjorkiškio komiteto pirmi
ninkas: Madame Philippe Da
vey, francūzė visuomenininke, 
ir Victor Ridder “Staats-Zei- 
tung” (vokiečių) > dienraščio 
leidėjas.

Visi pabrėžė gyvą reikalą 
įsisąmoninti ir uoliai remti 
Raudonąjį Kryžių.

Dainininkė Irma Gonzales 
padainavo tris dainas.

Pobūvis pasisekė gražiai. Be 
abejo, gražiai’įtekmingai bus 
pravestas ir Raudonojo Kry-

donąjį Kryžių ir pabrėžė, jog žiaus vajus.

Petras ir Katrina Kriokliai, 
gyvenanti 889 Belmont Ave., 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 28 metų sukaktį šaunioje 
puotoje. Sukakties puotą jiems 
surengė jų draugai Smaižiūnai 
ir Bieliai.

Sausio 28-tą susiveda jų 
duktė Lillian Krioklytė su Den
ny Madeiro. Vyriausiąja pa
merge bus jaunosios sesutė Al
bina, o pusbroliu — jaunojo

Firma Nori Parduoti 
Senus Susus

Fifth Avenue Coach Co. pra
šė Visuomenei Patarnavimų 
Komisijos leidimo parduoti 44 
senus busus, tuos iš kitur at
važiavusiems stebėtinus dvie
jų aukštų busus su atviru (be 
stogo) viršutiniu aukštu. Jiems 
kostumeriai radęsi Mexico Ci
ty. I

Bušai esą atlikę po apie 
200,000 iki 350,000 mylių ke
lionių ir esą po 20 metų am
žiaus. Aprokuojama, kad jų 
pertaisymas mūsiškiam varto-

Skiepija Vaikus Nuo 
Difterijos

Virš keturi tūkstančiai vai
kų Bronxo trijuose distriktuo- 
se Tremont, Fordham ir Ri
verdale — skiepijami atsparu
mui prieš difteriją. Sveikatos 
Departmentas suradęs, kad jie 
iš kūdikystės tos apsaugos ne
turėję arba turėję nepakanka
mai. Tą apleidus, būtų pavo
jus jiems patiems tapti ligos 
aukomis ir prisidėti prie ligos 
plitimo. Tai vis daugiausia pir
mu kartu mokyklon pradėję 
eiti vaikai.

Prizai Vaikams, Popie- 
ros Pakuoto jų Meistram

Civilinių Apsigynimo pra
vestame konteste gamintojams 
namie popieros supakavimo 
įrankių (balers) dalyvavo de- 
sėtkai mokyklos vaikų. Perei
tą penkadienį įvyko prizų 
išdavimo ceremonijos Miesto 
Salėj. Jose išduota 33 dovanos 
karo stampomis, nuo $1 iki 
$10 prizas.

Henry Wachter, 12 metų iš 
Elmhurst, Queens, gavo prizą 
už gražiausį pakuotoją.

Pašautą Vaiką Gelbsti 
Perleidimais Kraujo
George Pollock, 3 metų ber

niukas, tapo pašautas savo tė
vų namuose, 960 E. 95th St., 
Brooklyne, per savo senutės 
globotinį, 14-kos metų berniu
ką, Freddie Cahill.

Pašovimas įvykęs iš netyčių, 
senutei pasiuntus vyresnįjį vai
ką pabūti su mažuoju. Vaikai 
radę palovyje revolverį, žino
ma, tuojau ėmėsi išbandyti. 
Pirmu paspaudimu revolveris 
neiššovęs, antruoju iššovė ir 
pervėrė vaiko vidurius.

Vaiko gyvastis palaikoma 
perleidimais kraujo. Pirmadie
nį 12 vyrų iš šapos, kur ber
niuko tėvas dirba, davę krau
jo. Antradienį atėjus grupė ki
tų darbininkų duoti kraujo.

Pašautojo vaiko tėvas ne
mažiau esąs susirūpinęs apie 
savo motinos globojamąjį 
Freddie. Vaikai buvę geri 
dyaugai ir tas vadinamasis kal
tininkas esąs taip susikrimtęs, 
kad nuo pirmadienio nieko ne
valgęs ir niekur iš stubos ne
norįs eiti.
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Roxy Teatre

Teberodoma mūsų sparnuo
tųjų karo jėgų filmą “Winged 
Victory.” Scenoje Nicholas 
Brothers, Jack Durant ir kiti.

Filipinuose. Įsiveržimas į Ley
te. Gelbėjimas sužeistų. Įsiver
žimas į Mindoro. Taipgi žinios 
iš vakarinio fronto: vokiečiai 
pralaužia mūsų linijas ant 55 
mylių. Mūsiškiai didvyriškai 
laikosi prie Stavelot ir Bastog- 
ne.

Embassy Newsreel Teatrai 
randasi 42nd, 46th, 50th ir 
72nd Sts., New Yorke.
Tiktai Šiandieną—City Center

Orson Welles, garsusis radio, 
scenos ir filmų aktorius ir 
produseris, taipgi lygiai stebi
nantis politikierius ir kalbėto
jas, dalyvaus asmeniškai mies- 
tavame New Yorko teatre — 
City Center, 131 West 5.5th St., 
New Yorke, šio pirmadienio 
vakarą, sausio 22-rą.

Mr. Welles kalbės temoje: 
“The Nature of the Enemy.” 
Po kalbos, jisai atsakinės iš 
■publikos paduotus klausimus. 
Teatran jisai atvyks tiesiai iš 
Washingtono, kur jis dalyvavo 
prezidento įkurtuvių iškilmėse. 
Jis kalbės lygiai 8 v. v.

Apie Pati City Center
City Center yra miesto už

laikomas ne pelnui, bet palai
kymui ir ugdymui meno, abel- 
nai kultūros, apšvietos. Ten 
tankiai keičiama programos, 
statant scenoje pačias geriau
sias programas su parinkti- 
niausiais pasaulinio masto ar- 

' tįstais. Tarpe tų, ir jauniems 
geriems kandidatams į artistus 
duoda progą išstoti ir pagarsė
ti. Įžangos visuomet būna pri- 
einamiausiomis kainomis — tik 
tokiomis, kad teatras galėtų iš
silaikyti. Vakarais nuo 90c iki 
$2.40. Popietiniai perstatymai 
(kada būna) iki $1.80.

šiuo tarpu ten vaidinamas 
komiškas muzikališkas veikalas 
“La Vie Parisienne.”

Astor Teatre
Ir toliau teberodoma dainų 

pilna filmą “Meet Me in St. 
Louis.” Vadovaujančiose rolė
se dainuojanti žvaigždė Judy 
Garland ir maža įdomi aktorė 
Margaret O’Brien.

TEATRAI
Victoria Teatre

Ką tik pradėjo rodyti veiks
mus kare milžiniško lėktuvne
šio — lėktuvams stoties ant jū
rų — laivo “The Fighting- La
dy.”

Stanley Teatre
Naujai pradėta rodyti So

vietų filmą “Moscow Skies” 
apie didvyriškos Raudonosios 
Armijos oro jėgas ir jų meilės 
prietikius. Dabartiniame žai

biškame tų jėgų grūmin-ięsi 
link Berlyno ši filmą įgyja dar 
didesnės 'svarbos.

Paramount Teatre
Teberodoma filmą surišta su 

mūsų karinių jėgų jūrininkys
tės sritimi, “Here Come the 
Waves.” j

i
Rivoli Teatre

Rodo filmą, surištą su dva
siškių veiksmais užjūrinėse mi
sijose, “The Keys of the King
dom.”

Elizabeth Taylor ir Mickey Rooney visos šeimos gy
venimą apimančioj gražutėj, malonioj filmoj spalvose, 
“National Velvet,” Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Yra ir puikūs scenos aktai.

S3T LITUANICA SQUARE

Restaurant
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

brolis. Medaus mėnesiui jau
nieji vyks Floridon.

Linkiu geriems kaimynams 
Kriokliams dar ilgų, laimingų 
metų ir Albinai su jos draugu 
daug laimės šeimyniniame gy
venime. Ona Yakstienė.

jimuii lėšuotų po $2,000, nori 
parduoti po $1,500 busą.

Mrs. Mary Cunningham, 30 
m., rasta uždusus gasu savo 
apartmente, 125 E. 166th St., 
Bronx.

ŠĮ SEKMADIENĮ

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisves

BANKIETAS

Harleme Suaukota Daug 
Pieno Italijai

Dešimtis tūkstančių kenų 
pienp suaukota Italijos pagal
bai rytiniame Harleme. Vaju
je, pieną rinkti dalyvauja vie
tos Darbo Partija, unijos ir ki
tos organizacijos, komunistai. 
Tiek buvo raportuota pereito 
penktadienio vakarą įvykusia
me susirinkime. Darbo Partija 
buvo sumanytoja.

Kampanija tęsiama toliau. 
Siekia surinkti 100,000 kenų.

Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai iškaityti)

Jeigu jūs laukiate taksiko, 
o jis vežinas tik vienu keleiviu 
prazuja pro jus — nepykite. 
Policijos taisyklės draudžia 
taksike vežti grupes viens ki
tam nežinomų, asmenų. Tai da
roma apsaugai publikos nuo 

(blogdarių.

DIENRAŠČIO LAISV£S BANKIETAS BUS

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

, kamp. Havemeyer St.

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

t I

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai {skaityti.

Moterys liuosnorės (AWVS) 
atsišaukė į visuomenę pasko
linti rašomų mašinėlių jų rašti
nei, 215 Montague St., Brook
lyne. į

Raudonasis Kryžius atidarė 
kariškių žmonoms valgių, ga
minimo ir šeimininkystės kla
ses. Mokina dienomis, 70 Wil
low St.

Robert Low ' Pierrepont, 68 
m., senas, finansiniai iškilęs 
stambaus biznio savininkas- 
vedėjas, nuo širdies atakos kri
to 3rd Ave. Elevated linijos 
Hanover Sq. stotyje ir tuojau 
mirė.

Brooklyno ir Queens YMCA 
siekia sukelti $130,000 aukų 
vienų metų veikimui. Pereitą 
penktadienį įvykusiame tam 
tikslui darbuotojų mitinge ra
portuota, jog jau sukelta $70,- 
439.

Broklyne atidaryta nauja 
žaismavietė prie Monroe ir 
Madison Sts.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

?upių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

S BROOKLYN !

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA [

i, SALES dčl Balių, Koncertų, Banketų. 1 
i Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus ' 
i steičius su naujausiais {taisymais. 'l

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos ,
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-3642

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j įį2 rakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kalmos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l *’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

■ : ' ^1

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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




