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KRISLAI
Tai Tokie Ju Draugai.
Didel is Skirtumas.
Tiktai Laikinai.
Nustelbtas Frontas.

Rašo A. BIMBA

New Yorke įvyko rusų 
kontr-revoliucionierių susirin
kimas. Kalbėjo Zenzinovas ir 
Černovas. Dalyvavo ir Pakš
tas iš pro-hitlerinio Informa
cijų Centro. Centras dabar 
praneša, kad Zenzinovas pa
sakė, kalbėdamas apie Lietu
vą: “...vokiškas okupantas 
vietos gyventojus traktavo žiū
rint jų naudingumo kariška
jam ūkiui ir pačiam karui, ko 
negalima pasakyti apie sovie
tus, kurie besivadovaudami 
savais specialiniais išskaičiavi
mais, kitaip mąstančius be ato
dairos eliminuodavo bei depor
tuodavo.”

SOVIETAI JSIVERŽE Į PATIES BERLYNO PROVINCIJA

vokiečiai, kurie 
sunaikino Lietu-

Vadinasi, 
beveik visai 
va ir išskerdė šimtus tūkstan
čių Lietuvos žmonių, buvo pui
kūs vyrai! Jie daug geresni, 
negu Sovietai, kurie Lietuvą 
išlaisvino ir kurių žygius prieš 
vokiečius nūnai sveikina visas 
pasaulis.

Tokia Zenzinovo ir černovo 
nuomonė.

Bet Naujienos tuos niekšus 
sveikina ir sako: “Taip Zen
zinovas, taip Černovas pasisa
kė už Baltijos tautu laisvę.” 
(N., sausio 24).

Atsimename mes, kaip 1942 
metu gegužes 22 d., tos pačios 
Naujienos džiaugėsi-, kad atė
jo naciai “sukūrė naują Lietu
vi.” Džiaugiasi, kad prie naciu 
Lietuvoje “niekas nemonopo- 
lizuoja lietuviškumo, stengia
si susitarti bendram darbui.”

Dabar jos giria Zenzinovą, 
o Zenzinovas į padanges ke
lia bestijas nacius!

laiška.

Iš Lietuvos jau ateina laiš
kai. ♦

Vieną tokių laiškų įdėjo ir 
So. Bostono Darbininkas (sau
sio 23). Laiškas iš Šiaulių, ra
šytas tebeeinant mūšiams. Mo
teriškė sako:

“Nustebėsite gavę
Štai rašau būdama kaime, pa
bėgusi nuo X. . . miestelio. Su
žinojau nuo rusu kariškių, kad 
galima rašyti i Amerika; tuo
jau jie davė popierio ir ra
šau ...” •

Koks skirtumas! Pirmiau 
vokiečiai žmones smaugė ir 
žudė. Dabar Raudonosios Ar
mijos karžygiai, Lietuvos iš
laisvintojai, ne tik nedraudžia 
rašyti, ne tik ragina rašyti, 
bet dar ir popierio parūpina!

randasi 
karo 
Rau- 
visus

tuos

Buvo pranešta, kad Silezi
joj, nacių kempėse, 
apie 40,000 amerikiečių 
belaisvių. Laukėme, kad 
donoji Armija neužilgo 
juos išlaisvins.

Bet dabar Raudonasis 
žius praneša, jog naciai
belaisvius iškraustė į Vokieti
jos gilumą. Vadinasi, mūsų 
karžygiai pasilieka barbarų 
nelaisvėje.

Tačiau, tai tik laikinai: ti
kėkime, kad neužilgo jų kan
čios pasibaigs. Jie bus suras
ti ir išlaisvinti, nes hitleriz- 
mui galas jau ateina.

nieko nebesigirdi iš 
Nors ten kovos ei- 
europiniuose karo 

įvykiai Chinijos
yra nustelbę. Spren-

Beveik 
Chinijos. 
na, bet 
frontuose 
frontą
džiamieji šio karo mūšiai ei
na Vokietijoje.

Chinija tebesikankina savo 
naminėje nelaimėje.

Chiang Kai-šekas dar vi? 
nenori atsisakyti diktatūros.

Amerikos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas ponas 
Grew sako: mes norime, kad 
Chiang Kai-šekas susitaikytų 
su Chinijos komunistais.

Tokia politika yra gera, tei
singa. Bet mūsų vyriausybė tu
rėtų daryti į Chiang Kai-šeką 
didesnį spaudimą. Jo per di
delis glostymas mums bran
giai kaštuos.

Prieš Japoniją sėkmingai

Jankiai - Anglai Šluoja Nu
silpusius Nacius, nes Daug 
Nacių Permesta į Rytus

Paryžius, saus. 28.—Ame
rikiečiai ir anglai per dieną 
atmetė vokiečius iki trijų 
mylių atgal. Jankiai nušla
vė nacius iki Moselle upės 
klonio Vokietijoj, į rytus 
nuo Luksemburgo sienos ir, 
sakoma, užėmė Butzdorfą. 
Anglai į rytus nuo Holandi- 
jos rubežiaus apvalė nuo 
priešų vakarinius Roer upės 
krantus per 50 mylių ir už
ėmė Hilfarth miestą, 15 my
lių Vokietijoje, be pasiprie
šinimo iš nacių pusės. Tre
čioji Amerikos armija paė
mė Weilerj ir 10 kitų mie
stelių rytiniame Luksem- 
burge ir pasieniniame Vo
kietijos ruože. Toliau į pie
tus amerikiečiai ir francū- 
zai pamuše vokiečius atgal 
Strasbourg© - Colmaro sri-

tyj, Francijoj. Naciai fakti- 
nai jau visai iššluoti iš pir- 
mesnio savo prasiveržimo 
Belgijon.

Vokiečiai permetė dau
gybę savo kariuomenės, pa
būklų ir amunicijos iš vaka
rinio fronto į rytus prieš 
Sovietus. Tuomi jie labai 
nusilpnino savo frontą va
karuose, prieš amerikiečius 
ir anglus, — sako Associat
ed Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Suaikine 10 Jap. Laivą
Perlų Uostas. — Paskuti

niu žygiu Amerikos bomba- 
nešiai ties Formozos sala 
nuskandino 10 prekinių ja- 
jonu laivu ir sužalojo dar 
io. c

Ginčai Kongrese dėl 
. Uniją Verstinuose 

Karo Darbuose

Hindenburgo Miesto 
Netekimas, Skaudus 

Vokiečiam Smūgis

Baisūs Nacių Nuos 
toliai Rytų Fronte 
Per Porą Savaičių

Raud. Armija Apsupo Pozna 
nių ir Toruną; Dažygiavo 
Iki 93 Mylių nuo Berlyno

London. — Per penkioli- 
ką dienų nuo sausio 12 d. 
Raudonoji Armija 800 my
lių ilgio fronte užmušė 295,- 
000 vokiečių karių ir nelais
vėn paėmė 86,350 nacių ka
reivių ir oficierių, kaip pra
nešė Sovietų žinių Biuras 
Londone.

Tuo pačiu laikotarpiu so- 
•vietiniai kariai sunaikino 
442 vokiečių lėktuvus, 2,137 
tankus, 3,490 kanuoliu ir2

Raudonoji 
150 nacių 
tankus ir 
(Kiek su-

24,960 trokų. Sykiu per tą 
porą savaičių 
Armija pagrobė 
lėktuvų, 875 
4,442 kanuoles.
čiupta vokiečių trokų, lon- 
doniškė telegrama pralei
do.)

Be to, raudonarmiečiai 
pagrobė dar 442 nacių lėk
tuvus, kaip pranešta sausio 
27 d.

REAKCINIAI SENATORIAI 
ATMETĖ WALLACE KAIPO 
PREKYBOS SEKRETORIŲ

Washington. — Iš kong- 
resmano May sumanymo— 
verstinai imt į karinę pra
monę reikalingus jai darbi
ninkus — buvo išbrauktas 
pataisymas prieš darbo uni
jas. Kongresinė komisija ka
riniais reikalais gavo tiek 
protestų nuo unijų, kad 
jautėsi prispirta atmest šį 
pataisymą.

Republikonas kongresma- 
nas Walter G. Andrews ta
me savo pataisyme reikala
vo neverst draftuotinų į ka
rinius darbus žmonių pri
klausyt bet kuriai unijai. 
Jis ragino palikt juos ne- 
unijistais net tokiose dar
bavietėse, ■ kur pilnai pripa
žinta darbininkų unija.

Reakciniai demokratai, 
kaip kad Howard W. Smith 
ir E. E. Cox ir jų sėbrai 
republikonai pareiškė, jog 
nors komisija atmetė patai
symą prieš unijas, jie vis 
tiek pačiame kongrese ko
vos, kad būtų uždrausta 
verst draftuojamus darbi
ninkus įstoti į uniją.

Maskva.— Raudonoji Ar
mija, užimdama Hindenbur- 
gą; fakrikinį 150,000 gyven
tojų miestą Vokiečių Silezi
joje, suėmė daugiau kaip 
1,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių ir pagrobė didelius 
kiekius karinių reikmenų. 
Hindenburge yra stambūs 
plieno fabrikai, geležies lie
jyklos, garinių katilų dir- 
bykla ir sunkiosios ir leng
vosios mašinerijos fabrikai.

Belgijoj Streikuoja Keliolika
Tūkstančių Mainierių

1 ___________

Brussels. — Sustreikavo 
6,000 mainierių Charleroi 
angliakasykl., protestuoda
mi, kad valdžia nepristato 
jiems žadėto maisto produk-

Sustojo darbas angliaka- 
syklose tarp Mons ir Char
leroi. Čia streikuoja viena 
mainierių unija prieš kitą. 
Kaip viena, taip antra rei
kalauja, kad vyriausybė 
pripažintų ją vienintele an
gliakasių atstove.
____t ....__ ___ __ _______ _________ ______________

Washington. — Senato 
komisija prekybos reikalais 
14 balsų prieš 5 atmetė pre
zidento Roosevelto nominuo
tą Henry A. Wallace’ą, kai
po prekybos sekretorių. — 
Wallace buvo pastarasis 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, o seniaus — žem
dirbystės sekretorius.

Prieš Wallace balsavo vi
si 8 republikoūai senatoriai 
komisijos nariai ir 6 atga- 
leiviški demokratai. Jie at
metė net pasiūlymą perduot 
visam senatui Wallace’o no- 
minavimą be tos komisijos 
patarimo, ar jį užgirt ar at
mest.

Senatas vis tiek turės 
spręst klausimą dėlei Walla
ce’o skyrimo į prekybos de
partment s e k r e t orius. 
Prieš - rooseveltiniai sena
torių vadai, tokie kaip re- 
publikonai A. Vandenberg 
ir Taft ir reakciniai Harry 
Byrdo plauko demokratai, 
tikisi sudaryt daugumą se
nato balsų prieš Wallace. 
Jie sako, kad prieš Wallace 
balsuosią 48 iki 50 senato
rių iš abiejų partijų.

Seantorių komisija, pirm 
paneigdama Wallace’a, už
gyrė 15 balsų prieš 4 suma
nymą, reikalaujantį atskirt 
valdišką bilioninę Finansų 
Atsteigimo Korporaciją nuo 
prekybos department. Jie 
štai ko bijojo: Jeigu Wal
lace būtų užgirtas kaipo 
prekybos sekretorius, tai

galėtų sutartinai su Roose- 
veltu naudoti tos korporaci
jos fondą didiesiems valdi
nių darbų projektams, ma
žųjų pramonininkų paramai 
ir vertingiems dideliems 
fabrikams, taip kad galima 
būtų sudaryt 60 miiionų 
darbų amerikiečiams po ka
ro; .. 4.

Šios valdiškos finansų į- 
staigos klausimas bus atski
rai sprendžiamas senate ir 
kongreso atstovų rūme. Jei
gu senatas atskyrimą užgir- 
tų, o kongresmanai atmes
tų, tai Finansų Atsteigimo 
Korporacija ir toliau pasi
liktų prekybos departmento 
žinyboje.

Automobilistų Unija Smer
kia Wallace’o Priešus

New Orleans, La.— CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos vykdomoji 
taryba užgyrė Roosevelto 
skiriamą H. A. Wallace 
kaip prekybos sekretorių ir 
pasmerkė politikierius, ku
rie priešinasi jo skyrimui.

Amerikos lakūnai sunai
kino 75 japonų lėktuvus Ja
ponijoj ir Indo - Chinoj. Ne
grįžo 5 jankių lėktuvai.

Nacių vadai kraustosi 
Berlyno.

iš

Naciai pradeda kraustyt 
3,000,000 žmonių iš Berlyno.

Tik 44 Mil. į Manilą
Luzon saloj amerikiečiai 

atėmė iš japonų Angeles 
miestą, tiktai 44 mylios nuo 
Manilos, Filipinų sostinės. 
Didieji Amerikos bombane- 
šiai vėl bombardavo Japo
nijos sostinę Tokio ir Sai- 
goną, japonų bazę Indo-Chi- 
noje.

Federalis ap- 
nu-

Chicago.!
skričio teisėjas Sullivan 
sprendė, būk kariuomenė 
neturėjus teisės užimt 
Montgomery Ward kompa
nijos įstaigų, kurios laužė 
darbo įstatymus.

gali kovoti tiktai suvienyta 
Chinija. Chiang Kai-šekas gi 
vienybės nenori.

London, saus. 28. — Rau-| pietus nuo Dancigo uosta- 
donoji Armija prasiveržė j miesčio. Raudonarmiečiai 
per Obra upę iš Lenkų Ko-! naikina apsuptus priešus, 
ridoriaus į Vokietijos Bran-! RYTŲ PRŪSIJOJ apie 
denburgo provinciją, ties 1200,000 nacių yra suveržta 
Šneidemiul ir Driesen mies-| jau tik 3,500 ketvirtainių 
tais. Šiedu miestai stovi už mylių liekamame jiem skly- 
kokių 93 amerikinių mylių j į pe. Raudonarmiečiai, tarp 
rytus nuo Berlyno. O Bran- ■ kitko, užėmė Neuhauseną, 
denburgas yra paties Ber- 4 mylios į rytus nuo Kara- 
lyno provincija. Vokiečių liaučiaus. Gumbinėje įsistei- 
komanda sakė per radiją, gė Sovietų gubernatorius, 
kad verda mūšiai dėl Šnei- Lenkiškoje Silezijoj sovieti- 
demiulio, geležinkelių cent
ro, vakarinėje Obros pusėje.

Sovietų kariuomenė visai 
apsupo nacius tvirtoviška
me vakarinės Lenkijos did
miestyje Poznaniuje ir To
nine, 62,000 gyventojų mie
ste ir tvirtovėje, ties pieti- 
niai-rytiniu Lenkijos Kori
doriaus galu, 88 mylios į

nė kariuomene atėmė iš vo
kiečių penkis stambius mie
stus, fabrikų ir anglies pra
monės centrus: Sosnowiecą, 
Bedziną, Dombrową-Gorną, 
Myslowicę ir čeladz, ir už
ėmė Oswiecim koncentraci
jos stovyklą, kur naciai iš
žudė pusantro miliono ci
vilių ir karinių belaisvių.

Rytuose Pagrobta ! Londoniškiai Lenkai
Šimtai Vokiečių 

Lėktuvų per Dieną
Šaukia Ameriką ir 

Angliją į Lenkiją
Washington. — Veikian

tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Joseph C. Grew 
pranešė laikraštininkams, 
jog emigracinė lenkų “val
džia” Londone kreipėsi su 
savo pasiūlymu į Angliją ir 
Ameriką dėlei Lenkijos už
ėmimo. Londoniškiai lenkų 
valdininkai reikalauja, kad 
karinė talkininkų (pirmoj 
vietoj anglų ir amerikiečių) 
komisija perimtų į savo ran
kas Lenkiją, kurią Sovietų 
kariuomenė baigia išlaisvin
ti.

Londono lenkų valdžia sa
ko, kad tokia talkininkų ko
misija turėtų globoti Len
kiją, iki gyventojai išsirinks 
pastovią valdžią. Tie valdi-

Sofija.— Bulgarijos Žino- ninkai (patys fašistuodami) 
nių Teismo valstybinis pro- žada suteikti Lenkijos žmo- 

.........nėms “pilnai demokratinius 
rinkimus.”

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė tokį Mas
kvos radijo pranešimą:

Sovietų kariuomenė (sau
sio 26) pagrobė 292 vokie
čių lėktuvus trijose jų sto
vyklose ir viename orlaivių 
fabrike, Poznaniaus srityje, 
ties pietiniu Lenkijos Kori
doriaus galu.

Dels miesto apylinkėje, 
Vokiečių Silezijoje, Sovie
tų kariai sučiupo 150 nacių 
lėktuvų pačiose jų stovyklo
se. i

Reikalauja Mirčia Baust 
Nacių Sėbrus-Bulgarus

kuroras reikalavo mirčia 
nubaust buvusį premjerą 
Bogdaną Filovą ir jo mini- 
sterius, kaipo Hitlerio bend
radarbius. Prokuroras sakė, j 
kad jie, įveldami bulgarus įi 
nacių karą prieš Ameriką ir 
Angliją, kriminaliai sulaužė' 
Bulgarijos bepusiškumą.

JUOKINGAI SUSIMAIŠĖ 
NACIŲ LAPELIAI

BENT DU TREČDALIAI RYTU PRŪSIJOS UŽIMTA
London. — Maršalas Sta

linas paskelbė, jog Sovietų 
kariuomenė pasiekė Danci
go Įlanką, Baltijos Jūros 
užlają, prie Tolkemit mies
to. Tuo būdu jau atitverta 
visa vidurinė Rytų Prūsija 
nuo susisiekimų žeme su 
Vokietija į vakarus.

Praeitą penktadienį So
vietų kariai turėjo savo ran
kose 10,286 ketvirtaines (a- 
merikines) mylias Rytinės 
Prūsijos. Apie 200,000 nacių 
kariuomenės buvo apsupta 
liekamame 4,500 ketvirtai
nių mylių plote, šeštadienio 
žiniomis, raudonarmiečiai 
paėmė Loewenhageną, 8

Raud. Armija Pasiekė Dancigo įlanką; Paėmė Marienburgą, 
Iš Kurio Kryžiuočiai Puldavo Senąją Lietuvą ir Rusiją

mylios į rytus nuo Karaliau
čiaus ir atidarė reples prieš 
jį iš žiemių rytų ir pietų 
rytų.
Paimtas Marienburgas, Bu

vęs Kryžiuočių Lizdas
Maršalo Rokossovskio An

troji Baltarusijos armija tą 
pačią dieną užėmė Marien
burgą, fabrikinį 24,000 gy
ventojų miestą, rytinėje Vi- 
slos upės pusėje, 25 mylios 
nuo Dancigo uostamiesčio. 
Marienburge buvo didelė 
vokiečių Fooke-Wulf lėktu-

vų dirbykla ir kiti kariniai 
fabrikai. 13-me, 14-me ir 
15-me amžiuose vokiečiai 
kryžiuočiai iš Marienburgo 
darydavo užpuolimo žygius 
prieš Lietuvą ir Rusiją.

Elbingo Apsupimas
Tarp Marienburgo ir Tol- 

kemito tapo apsuptas Elbin
gas, apie 80,000 gyventojų 
miestas, uostas ir geležinke
lių mazgas, į rytus nuo Vis- 
los upės žiočių.

Tvirtoviškame Elbingo 
mieste veikė laivastatyklos,

mašinų fabrikai ir kitos me
talinių daiktų dirbyklos. 
Kai kurių Lietuvos Nemuno 
garlaivių mašinerija taip 
pat Elbinge statyta.

Praeitos savaitės gale 
Berlynas pranešė, kad ru
sai šturmuoja Elbingą.

Raudonoji Armija taip 
pat užkirto naciams visus 
ištrūkimus vandęniu iš Ry
tinės Prūsijos, apart vieno 
mažo Pilau uosto, prie lėkš
tos Frisches Haff jūrinės į- 
lankos. Kartu raudonarmie
čiai paėmė dar kelis šimtus 
gyvenamųjų vietovių Ryti
nėje Prūsijoje.

Paryžius. — Naciai iš pa
trankų svaidė savo propa- 
' gandos lapelius įsiveržu- 
'siems į Vokietiją amerikie
čiams. Visų pirma jie pribe- 
rė rusiškai spausdintų lape
lių, skirtų rytiniam frontui. 
Šiuose lapeliuose vokiečiai 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos, girdi, ruošiasi užpulti 
Rusiją ir, esą, tiktai stipri 
Vokietija tegalėtų išgelbėti 
Sovietinę Rusiją nuo “Ang
lijos ir Amerikos imperiali
stų pasimojimų.”

Po keleto minučių pasipy
lė skirtingi, angliškai spaus
dinti nacių lapeliai. Jie skel
bė, kad Stalinas norįs su
naikint Ameriką ir Angliją: 
girdi, tik stipri Vokietija 
tegalėtų apsaugot jąsias.

Amerikiečiai juokėsi: sa
ko, susimaišė nacių signa
lai.
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Bet Visla Atgal Neplaukė...
Praeitų metų rugpjūčio mėnesį Hitle

rio gauleiteris okupuotoje Lenkijoje, 
>Seyss-Inquart, sakė:

“Galiu Hitlerio vardu prisiekti, jog 
Krakuva, ši seniausioji ant Vislos kran
tų tvirtuma, liudininke daugelio apgu
limų ir dabartine Lenkų Gener-Guber- 
natorystės sostinė, dabar ir ateityje te- 
ibera išlaukyj bet kokio pavojaus. Pa
sakysiu, kad greičiau Visla pradės te- 
Iceti atgal, kaip Raudonoji Armija pri
siartins Krakuvos. Nepaisant Raudo

nosios Armijos smulkių laimėjimų Rytų 
Prūsijoje, dabar, lygiai kaip ir prieš me
tus, galime sakyti, jog Krakuvai nebe- 
gręsia jokis pavojus.”

Šitaip Seyss-Inquart, lenkų tautos bu
delis, kalbėjo saviškiams rugpjūčio mėne
sį. Nepraėjo po to nei pusė metų ir Kra- 
Jęuva jau išvaduota, — išvaduota Rau
donosios Armijos! Krakuva išvaduota, o 
gauleiteris - Seyss-Inquart paspruko, ta
čiau Visla negrįžta atgal ir nebėga į 
Karpatų Kalnus, bet sau ramiai vingiuo
jąs! į Baltijos jūrą, ir netoli jos žiočių 
liaudonosios Armijos pirmieji būriai jau 
jnuša vokiečius! Neužilgo, tenka many
ti, visa Visla bus laisva.

Fabrikai Žemėje
Tarybų Sąjungos ambasados Washing

tone “Information Bulletin” (š. m. sausio 
23 d.) rašo apie Budapeštą. Paaiški, kad 
Budapešte vokiečiai buvo giliai žemėje 
įsteigę didelį fabriką, kuriame dirbo 
Messerschmitt’ams (lėktuvams kovoto
jams) inžinus.

Šį fabriką dengė 80 pėdų storumo ak
mens stogas. Skaitytojas tegu pagalvoja, 
ką tai reiškia 80 pėdų storumo akmens 
stogas, o tuomet jis supras, kad per tokį 
“stogą” vargiai begu galima būtų prasi
mušti bet kokiai bombai, mestai iš oro.

Matyt, dėl* to, kad ten tokis fabrikas 
buvo, vokiečiai taip pasiutiškai ir gynė 
Budapeštą.

Tokių fabrikų vokiečiai, matyt, turi 
žemėje pristatę daugybę kituose mies
tuose. Ir juos yra labai sunku iš oro pa
siekti. Vienas dalykas: jų lakūnai negali 
matyti, o antras — jie turi geras ap
saugas, jie suleista giliai žemėn, tad, jei 
kada ir. kristų ant jų “lubų” arba ’’sto
go” viena kita bomba, ji negalėtų daug 
žalos padaryti patiems fabrikams. Juo 
daugiau talkininkų armijos užims Vokie
tijos miestų, tuo daugiau juose atras 
slaptų žemėje fabrikų, — atras net tuose 
miestuose, kuriuos talkininkų bombone
šiai be pertraukos daužė.

Štai, kodėl objektyvūs karo reikalų aiš
kintojai - komentatoriai visuomet panei
gė tą nuomonę, kuri skelbė, būk Vokieti
ją galima paklupdyti iš oro. Amerikoje 
buvo tokių “ekspertų”, kurie net knygas 
parašė, laikydamiesi tos nuomonės, būk 
mums reikią didžiausias dėmesis kreipti į 
oro pajėgas. Pasirodo, jog yra teisinga 
ta nuomonė, kuri skelbia, jog oro pajėgos 
yra labai svarbus veiksnys karo eigoje, 
bet tai negali būti patsai vyriausias 
veiksnys. Jis nepavaduoja nei artilerijos, 
nei pėstininkų, nei tankų, neigi net ir 
kavalerijos.

Kiek tai liečia fabrikus žemėje, tenka 
manyti, kad tokių fabrikų turi daug ne 
tik vokiečiai, bet ir patys talkininkai. Be 
abejo, vis tai progresas!

Jonas Marcinkevičius

Išlaisvintame Kaime

Rašydama apie Krakuvos išvadavimą, 
Maskvos Pravda žymi, jog tasai senasis 
ir garbingasis lenkų tautos miestas, ta
sai “karalių miestas”, buvo aptvirtintas 
:(vokiečių) tvirčiau, negu kuris kitas 
miestas prie Vislos upės. Ir jeigu jis taip 
greit buvo išlaisvintas, tai nuopelnas už 
tai vyriausiai priklauso, aišku, Raudo
nosios Armijos vadovybei. Ji mokėjo su- 
gabiai miestą apsupti ir priešą iš jo iš
mušti. Raudonosios Armijos vyrų drąsa 
ir pasirįžimas čia taipgi vaidino milžiniš
ką vaidmenį. Be to, — Raudonosios Ar
mijos ginklas, nukaltas darbščiųjų Ta
rybų Sąjungos piliečių.

Ohio Angliakasių Pasisakymas
Vilnis rašo:

Ohio angliakasiai, savo šeštojo dis- 
trikto konvencijoj, įvykusioj Colum
bus, priėmė visą eilę rezoliucijų, pare
miant prezidento Roosevelto politiką.

Ohio angliakasiai pasisakė už susti
prinimą karo pastangų. Jie sveikina 
Roosevelto, Stalino ir Churchillo vado
vybę. i j

Jie pasižadėjo remti šios šalies vy
riausią komandierą visais galimais bū
dais. Jie pasisako už Teheraną ir Dum
barton Oaks.

Angliakasiai prašo, kad karinė va
dovybė leistų jų atstovams atlankyti 
Vakarų frontą, kad tarpe karių ir an- 
gliakasyklų užsimegstų dar didesnis 
draugiškumas.

Tai visai nepanašu į J. L. Lewis’o 
balsą.
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Konstantinas Umanskis
Lėktuvo nelaimėje tragiškai žuvo Ta

rybų Sąjungos ambasadorius Meksikoje 
Konstantinas Umanskis (angliškai jis ra
šė Constantin Oumansky). Žuvo ir jo 
žmona, be to, — trys ambasados tarnau
tojai.

Ambasadorius su savo štabu vyko į 
Costa Ricą, kur jis būtų įteikęs savo kre- 
dencijalus kaipo Tarybų Sąjungos atsto
vas toje šalyje. Deja, lėktuvas susikūlė, 
galima sakyti, prie pat aerodromo Mek
sikoj, nepasiekęs nei Costa Rica.

Tragiška Konstantino Umanskio mir
tis — smūgis ne tik Tarybų Sąjungai, 
bet ir visom Jungtinėm Tautom, visam 
demokratiniam pasauliui. Umanskis buvo 
tos rūšies diplomatas, kuris uoliai darba
vosi Jungtinių Tautų vienybei cementuo
ti, darbavosi pergalei kare ir taikai po 
karo.

Konstantinas Umanskis — nepaprastų 
gabumų žmogus. Gimęs 1902 m. Niko
lajevo mieste, Ukrainoje, jis, taipgi, bu
vo, palyginti, labai jaunas vyras. Jau
nas, bet pasiekęs aukštą diplomatijoje 
laipsnį!

Jaunystėje buvo žurnalistas, paskui 
pradėjo siektis diplomatijoje ir pasiekė 
to laipsnio, kad 1930 metais buvo paskir
tas Tarybų Sąjungos ambasadorium Wa
shingtone.

1941 metais, kai Litvinovas atvyko 
Washingtonan, Umanskis buvo paskirtas 
ambasadoriumi Meksikoj. Ir ten jam 
gražiai vyko. Mylėjo jį Meksikos liaudis, 
gėrbė ir mėgo jį kitų Lotynų kraštų 
žmones. Umanskis darbavosi, kad juo 
greičiau būtų užmegzti diplomatiniai ry
šiai tarp jo atstovaujamos šalies ir visų 
demokratinių Lotynų Amerikos kraštų.

Tas pareigas eidamas, kaip matom, jis 
ir savo gyvybę paaukojo.

Umanskis turėjo dar vieną didelį ga
bumą — lingvistikoje, kalbų išmokime. 
Jis laisvai, gražiai kalbėjo angliškai; jis 
išmoko ir ispaniškai. Jis žinojo ir francū- 
zų kalbą, gi ukrainiečių ir rusų kalbos 
jam, aišku, buvo iš pat mažens moka
mos.

Kaip neimsi, tragiškoji ambasadoriaus 
Umanskio mirtis — didelis nuostolis Ta
rybų Sąjungai ir visam demokratiniam 
pasauliui.

Be abejo, šiandien daugelis žmonių ne- 
rimastauja ir klausia: kaip toji baisi ne
laimė galėjo įvykti?

Galimas daiktas, kad neužilgo tai suži
nosime. v

Ar grąžins žemę?
Išvažiavau iš Ukmergės 

Panevėžio linkui.
Danguje nebuvo nė vieno 

debesėlio. Mašina zvirbė 60 
kilometrų į valandą greičiu 
ir ilgą laiką saulė, oras, 
dangus, dulkės ir pralenkia1- 
mi sunkvežimiai buvo vie- 5 ■» . f
nintėliai mano palydovai.

Staiga sugedo mašina ir 
aš išlipau. Ėjau į Pajuodžiu 
kaimą (netoli Šešuolių), 
kur prieš vokiečių okupaci
ją esu buvęs . svečiuose ir 
turėjau pažįstamų. Aš ėjau 
siauru takeliu. Jis beveik 
visas užžėlęs lygia, žalia žo
le, jame gražiai žymėjosi 

pravėžos, o tarp jų matėsi 
pasagų įspaudos. Nepakė
liau akių į kaimą, o gerte 
gėriau šaltą gaivumą sklin
dantį iš gretimo žalio miš
ko. Priėjęs sausą dulkėtą 
kelią, apsižvalgiau. Vienoje 
pakilioje vietoje gražiavosi 
puikus mūrinis namas deng
tas raudona skarda. Kurgi 
Pajuodžiu kaimas? Stabte
lėjau lyg kažką nujausda
mas. Aukštai, pačioje kal
nelio viršūnėje, stovėjo tro
belė, vienui viena, kaip la
šas murzino vandens ant 
švaraus delno.

— Ar tik nesu paklydęs? 
— užklausiau praeivės mo
teriškės. — Noriu patekti į 
Pajuodžiu kaimą.

— Tai kad jo nebėr, — 
atsakė ši. — Sudegė.

— Kaip tai sudegė?
— Nagi vokiečiai sudegi

no. Ar gi tainsta negirdė
jai? Tik cūdais antai Uršu
lytės trobelė išliko...

Man suspaudė širdį. Ir vi
skas buvo šventiškai. Saulė 
apšvietė pilką' trobelės sie
ną, seno sodo medžių ša
kas, lyg drąsindamas žiū
rėjo į mane pažįstamas lan
gas, žemiau buvo matyti 
šulinio dangtis, aplink kurį 
žaliavo vešlios žolės, kuokš
tas...

Tačiau kaimo nebebuvo...
Puikiai prisiminiau Uršu

lytę ir nuėjau į kiemą. Ro
dos tos pačios, kaip anks
čiau, kelios vištelės karkino 
didėjančioje kaitroje. Dien
daržio tvora, rodos, tebebu
vo ta pati, varteliai stovė
jo atviri ir pakrypę, kaip 
pirma. Nuo tvartelio sklido 
sausas mėšlo ir pakratų 
kvapas, milžtuvė buvo padė
ta ant lentos... Rodos viskas 
atrodė taip, kaip aš buvau 
palikęs prieš ketvertą me
tų, bet aplinkui nemačiau nė 
vieno gyvo žmogaus ir iš 
trobelės niekas neišėjo ma
nęs pasitikti. Pro šalį pra- 
skridusios kregždės suklykė 
tarsi norėdamos pasakyti, 
kad nebėra čia tų, kurių 
noriu rasti.

— Ko draugas jieškote?
Atsigrįžau ir čia pat ap

leistame darželyje pastebė
jau sėdintį mažą, sausais, 
lyg išdrožtais veidais, atsi
kišusiomis lūpomis ir akių 
vokais žmogų.

— Uršulytės, — atsakiau 
nustebęs, kad jis taip aiš
kiai ir drąsiai mane draugu 
pavadino.

— Tai as jos vyras, Puo
džiūnas, ko tamstai, drau
gas, reikia? Ji išėjo į Paš- 
vintį.

Atsisėdau šalia. Jo mažos, 
tamsiai pilkos akys abejin
gai apžiūrėjo mano antpe
čius. Užgesusi dantyse pyp
kė tarytum kalbėte kalbėjo, 
kad tas žmogus, kurio ne- 
beatsimeniau, yra apsileidė
lis. Bet štai, nė neprašomas, 
jis ėmė kalbėti ir sublizgo 
jo akių žiburėliai.. . •

— Tris metus su viršum 
mums visiems mirtis savo 
šaltais* pirštais ' į nugaras 
tukseno, — piktai girgždėjo 
jo balsas. Tris metus su 
viršum... Iškentėjom... Vis
ką iškentėjom... O matot, 
padegė kaimą. Vos keliolika 
žmonių pasislėpė, o kitus, su 
seniais ir vaikais sudegino. 
Ir mano anūkai turbūt pe
lenais pavirto. Visas mėnuo 
niekur jų nesurandam.

— Tai už ką?
— Supaisysi. Bolševikų 

laukėt, — bliovė vokietis.— 
Raudonajai Armijai padė
jot Aš savo trobelę spėjau 
užsigesinti, nes kai ėmė 
jiems katiušos duoti j tai vos 
skudurus išnešė...

Pažvelgdamas į kaimo 
griuvėsius aš prisiminiau 
kaimą, kaip jis atrodė 1941 
m. prie tarybų valdžios. Aš 
jį prisiminiau tarybiniais 
Lietuvos laikais, kada kai
mo skurdžiai ir vidutiniokai 
gavo žemės, gyvulių, kada 
jau buvo bepradedą vežti 
statybinę medžiagą į savo 
kiemus. Niekuomet čia anks
čiau nebuvo grojusi armo
nika taip garsiai, kaip anais 
laikais, niekuomet jaunimas 
nebuvo toks drąsus, pasitikįs 
savim, kaip 1940 met. Ir tas 
entuziazmas, tas džiaugs
mas nebuvo dirbtinis. Jis 
trįško iš pat širdies.

O štai dabar nebėra šio 
kaimo, jis žiaurojo okupan
to nušluotas nuo žemės pa
viršiaus. Viena trobelė išli
ko ant kalno ir tos pačios 
žmonės suvargę, užnykę, 
gal ir savo ateitimi nebeti
ki,

— Ar buyai gavęs; žemės 
prie tarybinės valdžios? — 
paklausiau.

— 8 ha — atsakė senis, 
— bet vos tik vokiečiai į- 
puolė, tuoj atėmė. Dvarinin
kas už karvę mano pačios 
vos nenušovė.

Prisiminiau, kaip Uršuly
tė gavusi iš dvaro karvę iš 
džiaugsmo verkdama ją 
glostė ir šėrė ragaišio mink
štimu...

—Gyvenom taip, kad per 
visą okupacijos metą nepa- 
jėgėm nė pirštui užsivynio- 
ti nusipirkti. Taigi... Kažin 
dabar valdžia ar žemę grą
žins?

— Aišku, grąžins.
Senio veidas pajaunėjo. 

Jis ilgai žiūrėjo į mane ty
lėdamas, pagaliau nusišyp
sojo ir tarė:

— Suprantu, kad mes ne
būsime kurį laiką turtingi, 
mes svetimų kraštų neplė- 
šim, kai tie vagys vokiečiai. 
Mūsų viską išvežė, sudegi-

no, kiekvieną malūnėlį su
sprogdino. Mes suprantame, 
sovietai nori mums gero, 
galvas už mus deda. Tokie, 
štai, kaip,anas, mūriniame 
name gyveno, su vokiečiais 
vieną ratelį ėjo, cypavo ir 
tebecypauja. Jis tvirtino, 
kad jūs, bolševikai, mus iš- 
rėdysit, viską atimsit. Mes 
matom, kur tiesa. O ką da
rė vokiečiai? Bus nauja 
tvarka. Matėm, kokia tai 
tvarka. Ne bent tokia, kad 
degins gyvus žmones, kai
mus, naikins jaunimą. Juk 
mano sūnų Benedą išsivarė, 
dukterį...

Senis nutilo.
—Raudonoji Armija jiem 

atkeršys!
— Sugrįžote ir ačiū Die

vui, kad mirtis į nugarą ne- 
bebarbena: Antai ir mano 
pati sugrįžta. Eiva į vidų, 
bent pienu pavaišinsim.

Mes pakilome.

II.
Teisybė atėjo

Važiuoju toliau. Pro ma
no akis pamažu bėga sodai, 
upeliai, ežeriukai, artimes
nės kalvos, neretai sudegin
ti namai ir ištisai sodžiai. 
Dvelktelėjo pavakario vėje
lis. Pasirodo kur-ne-kur ru
gių vasarojaus gubos, dir
vos, dobilų laukai, ganyk
los. Skraido išgąsdintas gan
dras. Viršum lekia bombo
nešiai į priešo pusę. Miškai 
kai kur eina platyn, oras 
vis gaivyn, eglynėliai darosi 
tamsesni. Kaip viskas arti
ma ir miela, net kvapą už
ima.

Mielas brangus lietuviš
kas kaime! Kiek tu kančių 
pakėlei, kaip žiauriai biau- 
rusis okupantas puolė tave 
niekinti, kaip baisiai žalojo 
tavo kūną ir dvasią. Kiek 
kartų tau teko drebėti pa
mačius Hitlerio .gengsterius 
savo kieme, kiek kartų su
kandęs dantis tu žiūrėjai į 
vokiečio snukį ir laukei išva
davimo valandos. Ta valan-

tė. Tu išlikai, nors ir sužeis
tas, nors ir nuskriautas, bet 
gyvas ir sveikas.

Užeinu į S p a d v iliškių 
dvarą. Didžiulis Spadviliš- 
kių dvaro parkas skendo va
karo prieblandoj. Buvo ty
lu. Su būreliu kumečių sė
dėjome ant suolelio ties dva
ro namais ir nuoširdžiai 
šnekučiavomės.

Šį dvarą valdė vokietis 
Ginčą, — pasakoja man se
niausias kumetis. Ordinari- 
ją mes gaudavome tokią, 
kad mūsų blauzdos pasida
rė kaip apivarai. Pasižiūrė
kite į mūsų Juozą. Pats įsi
tikinsit, kaip “maloniai” 
mus Ginčą mylėjo...

Šalia mūsų stovėjo aukš
tas, petingas vyras su biau- 
riai perskelta lūpa. — Jam 
buvo reikalinga gauti tru
putį benzino. Kadangi netoli 
mūsų aerodromas, tai Juo
zas paprašė vieno lakūno, 
kad jis jam benzino į ma- 
šinką įpiltų, — pasakojo ki
tas. — Duok antį, — tarė 
vokietis. Juozas davė antį; 
bet benzino negavo. Po to, 
jis jam davė žąsį. Kai ben
zino negavo — pasiskundė 
Ginčai. Tai dvarininkas vo
žė jam geležine lazda per 
dantis ir matote...

Prie mus prieina moteris. 
Jos veidas buvo kažkoks 
skausmingas, atrodė lyg ji 
verktų be ašarų. Pasirodė, 
kad vokiečiam bėgant, nak
tį SS būrys sušaudė jos iš 
Vilniaus atvykusią seserį.

— Ji vargšė metėsi į gud
rumą. Ji ėmė šaukti, esą tu
rinti tokį “kapšelį”, kurį su
radus užtektų vaikų vai
kams. Vokiečiai ėmė to ne
buvėlio “kapšelio” jieškoti, 
o mano sesuo norėjo tuo me
tu pabėgti. Ją nušovė ir su
badė, — baigė moteriškė ir 
staiga apsiverkė.

— Aš visuomet sakiau,— 
tarė kumietis Grakauskas, 
— po tiek kraujo, po tiek 
baisybių, teisybė turėjo at
eiti. Ji atėjo!

da atėjo. Ją priartino šau
nioji Raudonoji Armija, ją 
priartino šaunieji lietuviš
kieji Raudon. Armijos dali
niai, kurių gretose buvo ir 
Lietuvos kaimo sūnūs bei 
dukterys, tą valandą priar
tino ir šaunieji Lietuvos 
partizanai, kuriuos tu, mie
las kaime,, sušelpdavai, iš 
kurių eilių išaugo Tarybų 
Sąjungos didvyrė Melnikai-

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat will fire four 
37 mm. anti-aircraft shells. Save 
and turn in every drop. It’s needed 
now more than .ever.

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

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964
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Mažas filipinietis, ant Leyte, 
.sveikina Amerikos kariškius, 
atėjusius išlaisvinti kraštą.

Vitaminai, Mineralai—ir 
Reumatizmai

Visiems puikiai žinoma, kad 
vitaminų ir mineralų gausa 
padaro geresnę žmogaus'orga- 
nizmo medžiagą, atsparesnę 
bile ligai, visais žvilgsniais 
gaivesnę.

Tūli vitaminai apsaugo nup 
vienokių ligų, kiti—nuo kito
kių. Taipo pat ir mineralai. 
Bet visi jie—ir vitaminai ir 
m i n e r a lai nepavaduojamai 
reikalingi žmogaus arba ir gy
vulio organizmui. Ir visi jie 
padeda išlaikyti gerą sveika
tą ir išvengti daugelio ligų.

šiuo kartu truputėlį apie vi
taminą D ir kalkes, kaip jie 
padeda pasikelti iš greitojo 
reumatizmo ligos.

Revista Clinica Espanola, 
Madrid, paduoda daktaro A. 
iDosal’o patyrimus. Tas gydy
tojas turėjo ligoninėj savo 
priežiūroj 7 ligonius, smarkiai 
susirgusius ūminguoju 
triuoju) narių įdegimu 
reumatizmu. Dviem iš tų 
nių net ir širdį gadino 
nuodai.

Ir visiems septyniems ūmin- 
giems reumatikams tas gydy

(aš- 
arba 
ligo- 
ligos

tojas davė didelėmis dozėmis 
vitamino D2 ir kalkių druskos. 
Liga visus laikė stipriai sugrie
busi: ligoniai smarkiai karš
čiavo, kentė skausmus, dviem 
net ir kraujas gerokai gedo— 
mažakraujingumas .vystėsi 
nuo smarkaus ligos nuodo.

Dr. Dosal leido visiems gi
liai į raumenis pirmą kartą 
po 15 mg. (miligramų) vita
mino D2, o antrą ir trečią kar
tą po 7 mg. to vitamino, ir 
tuoj paskui davė jiems imti 
per burną pieno kalkių drus
kos (calcium lactate) kas die
na, iki jie visai pasveiko. Ir 
pasveiko visi, pilnai, be jokių 
susipainiojimų. Apleido ligoni
nę už trijų savaičių nuo įsto
jimo.

Nuo tokių preparatų tuoj 
ėmė pulti žemyn karštis, ma
žyn ėjo temperatūra, skaus
mai ir narių sutinimas, ra
miau dirbo širdis ir lengviau 
darėsi kvėpuoti.

Paskui, už keleto mėnesių 
visi ligoniai buvo pakviesti pa
tikrinimui. Išgydymas buvo 
pastovus ir pilnas, be jokių 
blogų pėdsakų. Didelė tai pa
moka visiems, kurie nori ko 
išmokti.
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TILŽĖ KAIP LIETUVIU 
KULTŪROS ŽIDINYS

ŽYDŲ ĮSIKŪRIMAS SE
NOJOJ LIETUVOJ

Senasis lietuvių kultūros 
židinys — Tilžė išlaisvinta.

Kai Rusijos caro valdžia 
uždraudė spausdint lietuviš
kas knygas ir bet kuriuos 
kitus leidinius lotyniškomis 
raidėmis, lietuviai ėmė 
spausdintis knygas Prūsuo
se ir slaptai gabentis per 
sieną.

Tilžėje buvo spausdinami 
elementoriai, maldaknygės, 
kalendoriai ir šiaip pasi
skaitymų knygelės. Tie ka
lendoriai buvo Lietuvos 
žmonėms žurnalai, istorinių 
žinių teikėjai, lauko ūkio 
patarėjai, dainų, eilėraščių 
rinkiniai ir tautinio atgimi
mo žadintojai.

Jų įgabenimas ir parda
vinėjimas buvo pavojingas 
dalykas. Tatai pažymėjo ir 
eilutės, išspausdintos ant 
vienos kalendorių laidos vir
šelio:
“Vyrai, pirkit kalendorius, 
Peterburge spaustus...
Nors sakyta ’’Peterburge,” 
Bet širdis nujaučia,
Kur iš tikro jie išleisti, 
Kur jie išdrukuoti... 
Pavojinga juos gabenti, 
Baimė juos parduoti.”

Kalendorių ir kitų spau- 
sdinių nešimas iš Prūsų ir 
skleidimas dažnai buvo tik
ro pasiaukojimo darbas. Kai 
kurie knygnešiai todėl įei
na į lietuvių kultūros isto
riją.

Dabar tūli mažiau išma
nantieji arba nešvankiai po- 
litikaujantieji lietuviai per
daug garbina vokiečius už 
lietuvišką spaudą tais lai
kais Tilžėje. Tad reikia jiem 
priminti, kad vokietys ankš
tas caro valdininkas Ililfer- 
dingas pirmas sumanė ii* į- 
piršo uždraust lietuviams 
spausdintą žodį lotyniško
mis raidėmis.

Kitas vokiečių kilmės as
muo, Vilniaus general-gu- 
bematorius Kaufmanas pir
mas įvykdė tą sumanymą, 
uždrausdamas lietuviškąją 
spaudą 1865 m. rugsėjo 26 
d. f

Garsusis rašytojas Levas 
Tolstojus sako apie vokie
čius caro valdininkus, kad 
jie stengiasi pasirodyt rusi- 
škesni už rusus, pravoslaviš- 
kesni už pravoslavus, nors 
savyje kipšą manytų. Pana
šiai, turbūt, elgėsi ir tiedu 
vokiški lietuvių spaudos 
smaugėjai.

Vokietijos valdžia leido 
lietuviškus spausdinius ga
minti ir Lietuvon išgabenti 
ne iš meilės lietuviams, bet 
skirtingais sumetimais. Vo
kiečiai norėjo nustatyt gre
timuosius savo kaimynus 
lietuvius prieš Rusiją, pa- 
ruošt juos kaip Vokietijos 
padėjėjus būsimam karui. 
Turėjo vokiečiai ir tiesiogi
nių biznio sumetimų iš lie
tuviškų raštų spausdinimo.'

“Aušra” ir ’’Varpas”
Ilgainiui prasidėjo Tilžėje 

lietuviškų laikraščių leidi
mas. Pirmas ten pasirodęs 
lietuvių kalba laikraštis bu
vo ”Auszra”, pradėta leisti 
1883 m. kovo mėnesį. Ją 
redagavo dr. Jonas Basana
vičius. Bet “Auszra” išsilai
kė tik pusketvirtų metų.

1899 metais pradėjo Tilžė
je eiti “Varpas”, daugiau

skiriamas i n t e ligentams. 
“Varpą” įkūrė poetas dak
taras Vincas Kudirka.

Lietuvybės Naikintojai
Besigerindami lietuviams 

užsienyje, vokiečiai nuo se
mi senovės naikino lietuvy
bę Prūsijoj. 18-j o amžiaus 
pabaigoje ir 19-tojo pradžio
je Rytinėj Prūsijoj buvo lie
tuviškai kalbančių apie 1,- 
000,000. O iki 1890 m. teliko 
tiktai apie 150,000 lietuviš
kai mokančių, pagal dr. Jo
no Šliupo paduodamus skait
menis. Taip įžūliai, begaile- 
stingai buvo neigiama ir 
slopinama ten lietuvių kal
ba.

1739 metais Prūsijos ka
ralius išleido įsakymą įvest 
vokiečių kalbą į lietuviškas 
mokyklas, o 1876 m. vokie
čių kalba paskelbta jau vie
nintele valstybine Prūsijos 
kalba.

Tariami lietuvių draugai, 
vokiečiai inteligentai 19-jo 
amžiaus antroje pusėje į- 
steigė Tilžėje Lietuvių 
Draugiją, bet tiktai tam, 

i kad linktų ir spausdintų ži
nias apie lietuvių kalbą, kul
tūrą ir tautinius papročius, 

(Tąsa 5-me pusi.)

AR SENIAI ATSIRADO 
GRAŽYLAI?

Pieštukas lūpoms dažyti 
nėra naujoviškas išradimas 
— senovės moterys taip pat 
mėgo ryškinti savo grožį, 
kaip tai daro ir mūsų lai
kais. Eirėje (buv. Airijoje, 
ar Irlandijoje), kasant pajū
rį uostui prie Lambay salos, 
arti Dublino, atkastas buvo 
kapas, kurs buvęs bent 2,- 
500 metų senumo, ir čia bu
vo rasti rožavos spalvos 
ploni šupuliukai, kuriais se
novės moterys dažydavo lū
pas; rasta bronzinių apy
rankių, akmeninių žiedų ir 
geležies veidrodėlių... Taip 
pat žinoma, kad senovės 
graikai, egiptiečiai ir romė
nai daug žinojo apie veido 
gražylus. Juos vartodavo 
tam tikrais laikotarpiais — 
kartais plačiai vartodavo, 
paskui užeidavo laiko tar
pas, kada visai nebevartoda
vo, ir gabaus vėl grįždavo 
ta pasigražinimo mada.

“Leopardai” ir “Kroko- 
diliai” Žmonės

Leopardo žmonės — tai 
slapta Afrikos žmonių drau
gija, kurios nariai yra- žmo
gėdros. Apsiginklavę, nak
ties metu jie puola nužiūrė
tus priešininkus, nužudo 
juos ir suėda. Tų žmonių - 
“leopardų” laukiniai Afri
kos gyventojai labai bijosi. 
Krikščionių misionierius Bo- 
my yra apie juos rašęs. 
“Leopardų” žmonių esama 
Imperio apylinkėje ir Sierra 
Leone. Jie, pagriebę 'savo 
auką, rėkią, pamėgdžiodami 
leopardo riksmą. Kita pana
ši draugija esanti Krokodi- 
lių žmonės— jie persiren
gia krokodiliais, puola savo 
numatytus priešus ir naiki
na juos. Susekti leopardo ir 
krokodilio žmones esą labai 
sunku ir dėl to nedaug apie

Tie vaikučiai žaidžia “traukinį” prie Speciales našlaičiams auklėtuvės netoli 
Maskvos ,kur apgyvendinti vaikai Sovietų gelžkeliečių darbininkų, užmuštų ka
re. Prieglauda neseniai gavo drabužių ir kitokios pagalbos iš Amerikos. Dova
nas suaukojo gelžkeliečių brolijos, taipgi CIO ir AFL unijos per Russian War 
Relief.

Maro ir Bado Metai Lietuvoj
1710 metais ištiko baisus 

maras Lietuvoje. Žmonės, it 
lapai rudenį nuo medžių, 
krito; belikę tik po keletą 
žmonių parapijose. Karvės, 
sakoma, grįžusios namo, 
baubdavo, bet nebuvo kam 
jas melžti. Žmonės vieni bu
vo išmirę, kiti į miškus iš
bėgioję. Sveikieji, pamatę li
gonius, bėgdavo, kur akys ir 
kojos neša.

Vasarą laukų ir pievų 
niekas nedorojo; rudenį ru
gių nešėjo. Žiemai atėjus, 
karvės ir arkliai badu iš
dvėsė. Suneš vos nesprogo, 
berydami kritusiųjų mėsą. 
Maitos ir kaulai, visur klak- 
sodami, baisiai, dvokė.

Labai sunkūs buvo ir 
1868-ji metai Lietuvoje. 
1867 metų vasara buvo labai 
lietinga. Dienos buvo šaltos, 
žemė visur permirkusi. Ja
vai supuvo.

1868 metais gi vasarą bu
vo labai giedri, lietaus be
veik visai nebuvo. Tik ret
karčiais pasirodydavo debe
sų su griausmais ir vėsula, 
bet lietaus tik keli rupūs la
šai tenulašėdavo. Slapiau
sios vietos išdžiūvo. Rude
nį visur degė miškai ir iš
džiūvusios balos bei pelkės.

ĮSTABUSIS bananų 
AUGALAS

Ant tokio, ploto, kur gali
ma užauginti tiktai 50 kilo
gramų bulvių, arba 17 kilo
gramų kviečių (o bulvėms 
ir kviečiams reikia tam tik
ros priežiūros), bananų be 
jokios priežiūros galima už
auginti 2,000 kilogramų! 
Bananai nereikią jokios 
priežiūros, jei bent tik tiek, 
kad, nudžiūvus stiebeliams, 
nulaužyti juos. Banana yra 
ypatingai maistinga — gali
ma ją valgyti šviežią arba 
džiovintą. Šimtai tūkstančių 
negrų tuose kraštuose, kur 
auga bananos, minta tiktai 
jomis. Jie valgo šviežius 
vaisius, džiovina juos ir su
mala į miltus; iš bananų jie 
dirba tam tikrus gėrimus; 
bananų medžių lapais den
gia savo pašiūres, iš bana
nų stiebų ir pluošto audžia 
sau audeklus... Bananos 
stiebas kartais pasiekia 7 
ligi 10 jardų aukštumo. Dėl 
tokio bananų naudingumo 
banano medį kartais vadina 
“rūpestingu augmenijos pa
saulio darbininku!” L. ž.

juos ir težinoma. Panašių 
slaptų draugijų yra ir kituo
se kraštuose.

Ore kybojo dūmų migla. Ra
sos nebuvo.

Atėjo šalta snieguota žie
ma. Žmonės neturėjo duo
nos, o gyvuliai pašaro. Žmo
nės plėšė šiaudinius stogus 
ir šėrė gyvulius. Prieš šer- 
dami, dar kartą šiaudus 
kuldavo, kad gautų nors 
saują grūdų duonai. Dėl 
miltų stokos į duoną maišy
davo pelų ir, sugrūdę piesto
se, medžių žievių. Duona

KĄ KRIENAS SAKO
Iš mažų prakiurimu kar

tais darosi dideli trukumai.

Ne darbininkas darbo, 
bet darbas turi bijot darbi
ninko.

Willkie paskelbė Vieną 
Pasaulį; prez. Rooseveltas 
paskelbė pasaulio pilietį. 
Marksistai šią tezę visuo
met žinojo.

Protinga ekonomija daž
nai reiškia daugiau, negu 
didelis uždarbis.

Jeigu daugiau lavinsies, 
daugiau žinosi, ir jeigu 
klausysi savo proto — busi 
marksistas.

Kas bijosi kitiems pasiti
kėti ir rizikuoti, tas bijosi 
gyventi.

Geriau tikėtis ir nieko ne
gauti, negu nieko nesitikėti 
ir niekad nieko nelaukti.

Karo metu, kaip yra, 
taip turi būti gerai.

Tiems, kurie daug gauna 
ir vis nori dar daugiau — 
duok mažai arba nieko.

Su darbininkais dabar, 
kaip ir su cigaretais, bėda 
ne tame, kad jie brangesni, 
bet tame, kad jų negalima 
gauti.

Darbas ir monotonija il
gainiui viską atbukina.

Geri darbdaviai laiks nuo 
laiko “paaštrina” (atatin
kamais būdais) savo dar
bininkus, kaip bučeris pei
lius, kad jie būtų aštresni, 
naudingesni.

Košė auksiniam dubinyje 
ar moliniame—vis bus košė.

Vienur perdaug, tai truks 
kitur; negali būt visur per
daug.

Neprotaujantis žmogus — 
man didžiausia pabaisa.

> Pr. Klienas.
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buvo nepraryjama be van
dens, vidurių nesuvirškina
ma. Nuo elgetų durys neuž
sidarydavo.

Kilo įvairių mirštamųjų, 
apkrečiamųjų ligų. Beveik 
nebuvo kiemo, kur nebūtų 
buvę ligonių. Šiltinėmis ir 
raupais žmonės krito, kaip 
musės. Dažnai miške ar lau
ke sušaldavo po keletą susi
glaudusių prie vienas kito 
žmonių, norėjusių šitaip pa
sišildyti. Eina, būdavo, kar
tais visa šeima per gilų 
sniegą; pavargę atsisėda pa
silsėti ir susiglaudę užmie
ga amžinu miegu.

Po tokios sunkios žiemos 
atėjo labai ankstyvas ir šil
tas pavasaris. Žmonės ir gy
vuliai vos vos tepasivilko: 
karvės, virvėmis pakeltos ir 
pastatytos ant kojų, vėl 
griuvo; artojai ir arkliai 
beardami ėjo ir kniubo, sto
jo — ilsėjosi.

Atėjo vasara. Dienos buvo 
gražios. Žolė žėlė, javai au
go. Rugiams pribrendus, 
žmonės skubo į lauką rugių 
varpų raškyti, tiesiog valgy
ti bei duonai kepti.

Rudenį, javus ir šieną su
valę, žmonės vėl ėmė atsi
gauti. P. M.

KIEK YRA KAULŲ 
ŽMOGAUS KŪNE?

Suaugęs žmogus turi 206 
atskirus kaulus, tačiau kau
lų skaičius nėra tas pats į- 
vairiais žmogaus gyvenimo 
laiko tarpais. Nugarkaulyje 
turime 33 atskirus kauliu
kus. Viršutiniai 24 kauliu
kai per visą žmogaus gyve
nimą pasilieka išskirti, bet 
25-tas, 26, 27, 28 ir 29 su
silieja į vieną didelį kauliu
ką, vadinamą sacrum; pas
kutiniai keturi kauliukai 
taip pat suauga į vieną, va
dinamą coccyx. Jaunuolio 
amžiuje žmogaus kaukuolė 
turi 22 atskirus kauliukus, 
o senatvėje mažiau.

AR REIKIA TRIUŠĮ KEL
TI Už AUSŲ?

Kiškių ir triušių (zuikių 
ir kralikų) nereikia kelti, 
imant už ausų — jiems tai 
skauda. Geriausias būdas 
pakelti triušius, paėmus už 
odos ant kaklo, kaip mažą 
šunytį. Taip keliamas triu
šis nesispardys ir nesigins, 
o šiaip jis ginasi, keliamas 
už ausų, nes tokia “poza” 
jam yra labai nemaloni ir 
skaudi. Triušių augintojai 
turėtų tai žinoti.

PIRMAS EUROPIETIS 
SU LIETSARGIU

Skėtis (arba lietsargis) 
Anglijoje yra būtinas “gink
las.” Anglas, išeidamas iš 
buto, nors oras visai gražus 
ir diena saulėta, retai teiš
eina be skėčio. Jis sako: 
“You never can tell!” Vadi
nasi — ’’negali pasakyti,” 
koks bus oras! Pirmas žmo
gus, nuolatos nešiodavęs 
skėtį Londono gatvėse, buvo 
Jonas Hanwayas (1712 — 
1786 m.), | žinomas keliau
ninkas ir filantropas. Ne 
kartą jį pašiepdavo ir užka
bindavo didmiesčio padau
žos, ypač vežikai, matydami 
neįprastą daiktą jo rankoje. 
Hanwayo atminčiai yra pa
minklas Westminster Abbey 
Londone.

Chinai ir japonai šimtais 
metų pirmiau pradėjo var- 
tot lietsargius - skėčius, ne
gu europiečiai.

25-kiy Pulkininky 
Tėvas—Ilgametis

Francūzijos Jacques de 
Thiers (1630—1747 m.), iš 
Puy - de - Dome, turėjo 25 
sūnus ir 1 dukterį. Visi jo 
sūnūs buvo francūzų armi
joje ir visi buvo pulkininkai. 
1690 metais kautynėse ties 
Fleuris, Belgijoje, kiekvie
nas de Thierso sūnų vedė 
savo pulką kovoje už Fran
cūzijos karalių. Stiprus tų 
pulkininkų tėvas susilaukė 
117 metų amžiaus.

AR SNIEGAS TIKRAI 
BALTAS?

Ne, sniegas yra bespalvis, 
sudarytas iš mažyčių per
matomų kristalų, kurių 
kiekvienas turi šešis šonus, 
bet visai skirtingos formos. 
Sniegas atrodo mums baltas 
dėl to, kad šviesa atsispindi 
tuose mažyčiuose kristaluo
se ir esančio juose oro daly- 
tėlėse.

Žydai yra atėję į Lietuvą 
iš kitų šalių. Jie atvyko į- 
vairiais laikais ir keliais.

Viduramžiupse, per kry
žiaus karus, krikščionys, 
traukdami Palestinos va
duot, pakeliui miestuose daž
nai žydus plėšdavo, mušda
vo ir žudydavo. Žydai bėgo 
iš ten ir keliavo į kitus kraš
tus, ypač į rytus.

Iš pradžių daug jų atvyko 
į Čechiją, paskui į Lenkiją. 
Po kiek laiko juos iš cechų 
žemės ėmė varyti. Daug žy
dų rado prieglaudą Vokieti
joje ir kitose šalyse. Į Lietu
vą žydų atsikraustė Gedimi
no laikais.

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, rūpin
damasis sustiprinti ir su
tvarkyti savo valstybę, 
kvietė įvairių verteivių, a- 
matininkų ir pirklių iš Eu
ropos. Tarp ateivių buvo ir 
žydų. Jie daugiausiai vers
davosi prekyba ir pinigų 
skolinimu. Amatininkų tarp
žydų buvo dar nedaug.

Vėlesniais laikais, prie 
kitų kunigaikščių, Lietuvoje 
atsirado daugiau žydų. Jie 
Lietuvoje, kaip ir kitur, gy
veno savo bendruomenėmis.

Išgavę teisę gyventi kurioje 
nors vietoje, jie išsirūpinda
vo žemės gabalus kapams ir 
savo bažnyčiai - sinagogai, 
ir čia įsikurdavo kultūrinio 
ir ūkinio gyvenimo židinį.

Keturioliktajame amžiuje 
Lietuvoje buvo jau trys žy
dų bendruomenės— Trakuo
se, Gardine ir Brastoje 
(Brest-Litovske). Didžiau
sias žydų židinys buvo Bra
stos mieste. Silpnesnis jų 
gyvenimas ėjo Gardine. 
Trakai ilgainiui visai išsly
do iš jų rankų. Trakuose 
įsigyveno Vytauto parga
benti iš Krymo karaimai, 
žydų sekta, nepripažįstanti 
Talmudo.

Žydai, gyvendami Lietu
voje, išgauna sau iš didžių
jų kunigaikščių tam tikrų 
ypatingų teisių - privilegi
jų. Pirmas iš Lietuvos kuni- ‘ 
gaikščių suteikė žydams 
privilegijų Vytautas. Vy
tauto privilegijos žydams 
sako:

Žydai yra laisvi. Jie pri
klauso tik nuo didžiojo ku
nigaikščio arba jo vietinin
ko, kaip ir bajorai. Juos tei
sia ne miesto vaitas, bet di
dysis kunigaikštis arba jo 
pavaduotojas. Tarpusavio 
bylas ir ginčus sprendžia 
pati žydų bendruomenė. 
Bendruomenės teismas gali 
uždėti įvairių bausmių, net 
išmesti iš savo tarpo. Žy
das yra neliečiamas, kaip ir 
bajoras. Už žydo galvą, kaip 
ir už bajoro, reikėjo atsa
kyti savo galva. Žydai turi 
teisę pasilikti sau už skolas 
įkeistąjį daiktą.

Žymi dalis žydų pralobo 
kaipo prekėjai, bankininkai 
ir kiti verslininkai. Kai ku
rie įgaudavo teisę rinkt mo
kesčius. Ne kartą ir didieji 
Lietuvos kunigaikščiai sko
lino iš žydų dideles sumas 
Pinigų.

Mirdamas kunigaikštis 
Kazimieras paliko daug įsi
skolinimų žydams. Jo sūnus 
Aleksandras ydalį tų skolų 
grąžino. Bet nuo likusiųjų 
sumanė išsisukti; todėl 1495 
m. įsakė visiems žydams iš 
Lietuvos išsikraustyti. Visas 
žydų turtas teko didžiajam 
kunigaikščiui Aleksandrui. 
Dalį to turto jis davė vie
nuolynams, kunigijai ir kai 
kurioms įstaigoms.

Žydų vieton buvo pakvie
sti amatininkai ir pirkliai iš 
Vokietijos ir Švedijos. Šiem 
naujiem ateiviam buvo ati
duoti žydų namai ir žemės.

1501 metais Aleksandras 
tapo išrinktas Lenkijos ka
ralium. Lenkijoje jis rado 
savo išvytus iš Lietuvos žy
dus. Čia žydų buvo daugiau, 
negu Lietuvoje. Buvo jie čia 
ir turtingesni, ir turėjo ga
lingų lenkų ponų, kaip savo 
užtarėjų. Aleksandras todėl 
negalėjo net svajoti apie žy
dų išvarymą iš Lenkijos. Ta
čiau jis stengėsi paimti iš jų 
kuo daugiausia pinigų. O 
tų pinigų reikėjo vis dau
giau ir daugiau.

Nauji Lietuvos ateiviai, 
vokiečiai ir švedai, visai ne
davė daugiau pelno, negu 
pirmiau duodavo žydai. Ka
rai «reikalavo vis didesnių 
naujų išlaidų. Išvarytieji 
žydai, tatai matydami, suti
ko karaliui skolinti pinigų.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Ketvirtas puslapis

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

(Tąsa)
— Tai sudėtinga ugnies linija. Šalia pa

būklų, kurių paskirtis daužyti priešo 
, gelžbetoninius įtvirtinimo lizdus ir po že

me esančias tranšėjas, stovi ir mažos, 
judrios prieštankinės patrankėlės. Jų už
davinys medžioti ir naikinti tas priešo 
tankų bangas, kurioms, nežinia kokiu bū
du, pavyktų pralėkti per priekines lini-

Negyvas, auksinis lapas krinta nuo 
klevo, po kuriuo stovime. Jis sukinėjasi, 
plazdena ore, bėga vienan ir kitan šo
nan, pagaliau be garso prisiglaudžia prie 
žemės. Tokia nuostabi tyla aplink, kad, 
rodos, girdi savo širdies dūžius.

— Kaip mes pasirengiam puolimui?— 
kalba toliau majoras. — Visą laiką vyk
sta įtempta žvalgyba. Ir kai visi daviniai 
iš oro ir žemės gauti, — mes gauname 
įsakymą pulti. Tokį pat įsakymą gauna 
visi — pėstininkai, tankistai, lakūnai, 
pionieriai... Didžiojo puolimo pradžia pa
žymėta tikslią valandą, minutę ir sekun
dę. Ir artilerija tada prakalba visa savo 
galia, be pertraukos, plieno viesulu, muš
dama tai, kas jai skirta.

Majoras nutyla ir matyti, kaip jis žiū
ri į pabūklą. Kiekvienas artileristas yra 
didelis savo amato mėgėjas, o kas nežino 
tarybinių artileristų, kuriais gėrisi visas 

t pasaulis!
Važiuojame, atsisveikinę su milžiniška 

daugybe pabūklų ir sviedinių, toliau. Vėl 
vienišos sodybos, pakilusios ir niekeno 
nejudinamos šulinių svirtys, darželiai pil
ni gėlių.

Štai pafrontės miesčiukas. Suskaldyti 
buvusiame mūšyje namai, perkreiptomis 
sienomis, prisiglaudusiais prie žemės 
kraigais... Šalikelėje didžiulės sviedinių 
duobės, kuriose galėtų tilpti visa mū
sų mašina.

Daug iškentė mūsų žemė. Daug griu
vėsių joje šiandien. Bet eina kova, kad 
amžinai daugiau neliepsnotų vokiškojo 
grobiko sukelti karo gaisrai...

Miškas. Per galvas praskrenda ir į 
dirvą nukrenta sviedinys: Pilkas dulkių 
debesys pakyla, o paskui pamažu, pama
žu sėda.

Čia pat, šalia keliuko, mūsų vyrai. Jų 
pilnas miškas ir jie pamažu juda pro 
medžius, šalmuoti, su plieniniais, žaliai 
dažytais skydais ant krūtinės, su auto
matais rankose. Už miško girdėti įnirtu
si kulkosvaidžių ir šautuvų dvikova. 
Žvalgai, matyt, valo kelią kasdieninei 
žvalgybai.

Vėl nueina viršugalviais sviedinys ir 
vėl nukrenta per kelis šimtus metrų į 
pilką, rudeninę dirvą. Vokiečiai aklai 
šaudo, nervinasi, nes ši tyla jiems, matyt, 
baisesnė už visa kita.

Taip. Visame Lietuvos vakariniame 
pasienyje audros uraganas jau susikau
pęs. Juo jau4 alsuoja kiekvienas kovoto
jas, kiekviena mūsų kovos mašina, kiek
viena mūsų patrankos gerklė.

Ir kai šias eilutes rašau, audra jau 
prasidėjo. Į Rytų Prūsiją — seną lietuvių 
žemę—jau įžengė Raudonoji Armija.

KELIAS Į VAKARUS
Raudonosios Armijos korespondentas 

Martynas Meržonovas rašo:
Šį kartą Vokietijos sieną mes perkir

tome į rytus nuo Galkiemio, esančio gra
žioje kalvoje, papuoštoje geltonais ber
žų lapais. Įvažiuojant į šį kaimą matai 
plakatą, kuriame rašalu užrašyta: “Čia 
10 vai. rytą į Vokietiją įžengė Tolstiko- 
vo gvardiečiai.” Jie užkopė į šitą aukš
tumą kaudamiesi, išmušė vokiečius iš 
tranšėjų, ir vijo juos laukais, daržais, 
slėniais į vakarus, Vokietijos gilumon.

Visa prūsų žemė suarta apkasais. 
Apkasai apjuosia kalvas, apkasai — iš
ilgai kelių, apkasai — aplink kaimus, 
namus, kiemus. Jie negalėjo ties šiais 
kaimeliais įrengti inžinierijos užtvarų, 
kuriomis buvo saugomi Širvinta, Eitkū? 
nai, Stalupėnai, Galdupė, bet vielomis 
jie apsipynę, prikaišiojo minų savo lau
kus, daržus, kiemus: tranšėjomis išraus
ta visa žemė.

Visi keliai, vedantieji į Prūsiją, pilni 
mūsų kariuomenės. Jei įkopsi į aukštu
mą, tai prieš akis atsiskleis didingas įsi
veržimo vaizdas. Didžiuliais gelsvai 
rusvų laukų plotais, aukštumomis, siau
rais, kreivais keliais juda pilka mūsų 
pėstininkų juosta, , kaukdami pralekia 
tankai, '■ trimis poromis arklių velkami

sunkieji pabūklai, be paliovos signalizuo
dami valo sau kelią “studebekeriai,” 
kiek tilpsta prikrauti sviedinių; slenka 
vežimai su šienu, “bėdos,” virtuvės, čia 
pat zuja, mėgindami prasiskverbti pir
myn, judrūs “Vilisai,” šalimais įstrigo 
prunkštaujantis arklys, tik ką užkinky
tas į geltoną, žvilgantį vokišką fajetoną; 
pro mus pralekia raiteliai, padangėje 
dūzgia lėktuvai, žemai skrenda'į vaka
rus, link linijos, kur gelsta laukai, įsi
beda į dūmų bei ugnies sieną. Šio vaiz
do fone triukšmas, gausmas, ūžesys, pro 
kurį negirdėti nei patrankų šaudymo, 
nei net arti einančių žmonių šauksmo.

Pilupėnų miestelis sutinka mus keliais 
sudegusiais namais ir dideliu juodu pla- 

■ katu su užrašu baltomis raidėmis: “Štai 
ji; prakeiktoji Vokietija”! Tai mažas 
Prūsijos miestelis, apsuptas viensėdžių, 
kurių centrą jis sudaro. Čia kirchė, mo
kykla, kelios parduotuvės, batsiuvių ir 
kalvių iškabos, benzino kolonos, mūri
niai namai čerpių stogais. “Salem” ciga
re tų reklamos ir juodos vitrinos su na
cionalsocialistų partijos skelbimais po 
stiklu. Stiklas sudaužytas, skelbimai' su
draskyti ir čia pat ant žemės, tarp sau
sų geltonų lapų mėtosi medinis fašistinis 
aras, kuris drauge su svastikos ženklu 
buvo ant vitrinos.

Toliau pakeliui privažiuojame vienkie
mį. Jis taip pat tuščias. Nešvarus na
mas, daržinė šieno, arklidės, karvidės, 
kiaulidės, kieme išdraikyta liucerna, prie 
durų numestas matracas ir tranšėjos 
aplink vienkiemį. Gyvuliai išvaryti, pa
rodinis fajetonas, apmuštas krokodilo 
odos spalvos mašastu, paliktas, palikta 
kuliamoji mašina, variklis, palikti seni 
baldai, paveikslai, laiškai, virtuvės indai. 
Tarp puodų guli juodais rėmais portre
tas vyriškio, matyt,, šeimininko su ap
skritu veidu, ūsais ala Vilhelmo, fetrine 
skrybėle; aukšta apykakle su peteliške, 
riebi pasmakrė, senoviškas švarkas.

.Mes vėl išvažiuojame į kelią. Vėl ka
riuomenės voros, tankai, patrankos, pa
dangėje kovos lėktuvai. Visur, kur tik 
žvelgsi, — tarybiniai kareiviai žygiuoja 
per prūsų žemę.

Bet dabar mes matome priešais atei
nančius civilius žmones, pradžioje einan
čius pavieniui, paskui būreliais, ištisa 
srove. Tai tarybiniai žmonės, išvaryti iš 
Lietuvos į Vokietiją. Jie grįžta namo. 
Šioje srovėje ir baltam argės karvės, ir 
smulkūs arkliukai, ir sudaužyti vežimai, 
koreliai su ryšuliais, dėžėmis, lagamin
ais. Juos lydi išvarginti, išgąsdinti žmo
nės su pageltusiais apžėlusiais veidais, 
sulinkę, suplyšusiais švarkais, kelnėmis; 
moterys su kūdikiais ant rankų, jaunuo
liai, merginos, seniai, lazdomis besiram- 
stantieji. Jų akys rodo sumišimą; jose 
atsispindi ir išsivadavimo bei gimtosios 
žemės artumo džiaugsmas ir fronto ug
nies baimė. Ir, nepaisydamos karo, 
dungsėjimo, lėktuvų burzgė j imo, patran
kų, tankų, automobilių judėjimo, mote
rys čia pat šalia kelio, atsiklaupusios, 
žindo kūdikius, gulinčius ant žemės. Gy
vybei! Su apsiašarojusiomis akimis jos 
pasakoja, kaip šiurkščiai, kaip beširdiš
kai mėtė juos iš namų, išvarė prie Gum
binės, vertė kasti apkasus, tranšėjas, 
griovius, kaip juos apgrobė, plakė, ty
čiojosi iš jų. Ir tik pereitą naktį jie iš
girdo pirmųjų rusų balsus ir tankų žle- 
gėjimą. Vokiečiai juos paliko. Tai buvo 
laimingiausia akimirka ir jie, ilgai ne
galvodami, leidosi atgal, į rytus, Raudo
nosios Armijos pusėn, leidosi kelionėn į 
tėvynę. .

Šiame išvaduotųjų žmonių Susitikime 
su Raudonosios Armijos kariais — di
džioji mūsų kovos prasmė. Ir, štai čia,, 
prūsų žemėje, gale Laukupėnų kaimo, 
mes pirmą kartą pamatėme vaizdą, kuo
met įsiveržimo j nekenčiamą kraštą 
džiaugsmas susipynė su išsivadavimo iš 
vergijos džiaugsmu, su mūsų karinės 
galios, mūsų jėgos, pergalės džiaugsmu. 
Armija žygiuoja, pirmyn. Vieną vaizdą 
pakeičia kitas.

Kambaryje, apstatytame mašastinė- 
mis sofomis ir taburetėmis, prie stalo, 
sulinkęs ant žemėlapio, stovi generolas 
su karininkais. Jis žiūrinėja kelią į 
Gumbinę. Tik dabar jam pranešė, kad di
vizija artinasi prie, pagrindinės magis
tralės, einančios iš Stalupėnų. Jis šypsosi 
ir sako: - »

(Bus daugiau),
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Shenandoah, Pa
Žuvo Kovoj A. Kuzmickas
Kovoj už žmonijos laisvę, 

Vokietijoj, žuvo Antanas D. 
Kuzmickas, nuoširdus ir darb
štus lietuvis. Pasitikime, kad 
apie jo gyvenimą bus parašy-

Antanas Kuzmickas
plačiau. Pagal generolota

Dunlop pranešimą, jis yra din
gęs (“missing”) nuo sausio 1 
dienos. Kol kas dar nežinia, 
ar kovūnas pateko į priešo ne
laisvę ar atidavė savo brangią 
gyvastį.

Mes reiškiame Antano žmo
nai, broliui Stasiui ir kitiems 
giminėms užuojautą.

So. Boston, Mass
ALDLD 2-ros Kp. Bankietas 

Gražus ir Sėkmingas
Sausio 21 d., tai yra, Lenino 

miities 21 metų sukakties die
noje buvo Literatūros Draugi
jos 2-ros kuopos bankietas pa
sveikinimui. Laisvės dienraščio 
dalininkų suvažiavimo ir mūsų 
apšvietos organizacijos 30 me
tų gyvavimo sukakties. Publi
kos dalyvavo arti šimto ypa
tų. Moterų skyrius pagamino 
paukštienos valgius su kitais 
padabinimais. Dailės progra
mą išpildė mūsų mylimi dai
nininkai: Ig. Kubiliūnas solo 
tris dainas sudainavo, ir Rožė 
Stripinienė-Merkeliutė tris dai
nas. Jiems akojnpanavo Ida 
Repšiūtė. Publika su pasigėrė
jimu klausėsi jų dainavimo.

Turėjome netikėtai svečių iš 
Lawrence, tai A. Taraškai bu
vo atvykę. Pirmininkas Kaz
lauskas iššaukė pirmutinį pa
kalbėti svečią A. Tarašką. Ge
rą prakalbėlę pasakė; kad mū
sų idealistinis veikimas iš ma
žo būrelio prasidėjęs, vis be
kyląs ir šiandien didelę reikš
mę turi, didelius žygius atlie
ka.

,'Zavis gerą prakalbėlę pasa
kė apie Laisvės turinio geru
mą. Dr. Borisas karštai ir tei
singai atžymėjo svarbą ilgųjų 
straipsnių, telpančių Laisvėj,

ypač iš Lietuvos rąšytojų. Tu
sius žymėjo, kaip nepaprastai 
šis parengimas supuolė, kad 
mūsų apšvietos org., minėdama 
30 metų sukaktį, sausio 21 d., 

’ minime ir 21 metų sukaktį nuo 
pasaulio didžiosios revoliucijos 
vado, Lenino, mirties. Jis 
skaitė šias eiles:

ATMINIMUI LENINO
Mirė milžinas idėjos, 

verkia milionai.
Mirė žmonių apgynėjas, 

džiaugiasi tyronai,
Kad jau nėra to, kuris nešė 

šviesos žibintuvą,
Kuris tiesą skelbė, rašė, 

šaukdamas į krūvą.
Oi, neverkit spaudžiamieji 

žmonių milionai.
■Nesidžiaukite piktieji 

liuosybės tyronai,
Nes jau šventą didį darbą 

milžinas atliko;
Jo dvasia mūsų krūtinėj 

gyva pasiliko.
Nuo mūs ašarų ir kraujo 

pančiai mūs supuvo.
Mūs troškimas svieto naujo 

vienijas į krūvą—
Ir netrukus iš krūtinių 

sprogs baisūs perkūnai: 
Galas, galas jum, tyronai, 

liuosybės siaubūnai!
Ir priminė, kad geriau 

žymėjus istorinio supuolimo 
įvykius, paaukoti kiek kas iš- 
galim del dienraščio Laisves 
dalininkų suvažiavimo pasvei
kinimo. Tuojau liko sudėta 
$130. Aukavusių vardai, su pi
nigais ir sveikinimo raštu, bus 
priduota suvažiavimui.

Kiti sakė trumpesnes kalbas, 
išreikšdami savo mintį.

Kaip žadėta, taip padaryta, 
po visų kalbų išrinkta delega
tas D. G. Jusius ALDLD 2-rą 
kuopą atstovauti Laisvės dali
ninkų suvažiavime. Po progra
mos paaiškėjo, kad S. Rainar- 
das, kaipo individualis Laisv. 
šėrininkas, irgi rengiasi va
žiuoti į suvažiavimą.

Vakaras baigėsi labai kilta
me ūpe ir draugiškoje nuotai
koje.

Beje, bankieto dalyviai su
teikė paskutinę pagarbą atsi
stojimu mirusiam kuopos na-, 
riui, kuris yra užrašęs į testa-! 
mentą savo turtą ALDLD.

D. J.

A. L. D. L. D. REIKALAI

per

at-

ilstančios draugės iš Amerikos 
Lietuvių Moterų Kliubo, po 
vadovyste M. Macionienės. 
Bus sulošta graži komedija. 
Gal bus ir radijušas, kuris 
duos visokias žinias, kurios ki
tur netalpinamos. Bus šokiai 
prie lietuviškos muzikos. Kas 
bus daugiau ant programos — 
tėmykite vėlesnį pranešimą, o

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
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
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6048

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.
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LLD 15 Apskričio Kuopoms

Draugai, kuopų valdybos! 
šiemet yra atžymėjimas 30 
metų gyvavimo sukakties LLD, 
mūsų kultūrinės organizacijos. 
Būtinai reikia sužinoti, kaip 
mes stovime nariais mūsų LLD 
15 apskrityje? Manau, daugu
mas jau matėte Centro Komi
teto pranešimą, kad LLD turi' dabar skleiskime tikietus, kiek 
pakelti narių skaičių 1,000 per tik ga]ime. Tikietus galima 
šiuos metus, LLR 15 apskričiogauti pas šiuos komiteto na- 
kuopų sekretoriai prašomi rius. Z. Saimonienė, 1200 E. 
greitai prisiųsti skaitlinę, kiek 173th 
narių pasimokSjo 1944 m. Ka- 1208 E. 169 St.; P Kurulisj

iu. Rackaitienė

da žinosime, kiek mes turime 
narių, tai bus lengva nustaty
ti kvotą jubilėjiniam vajui. 
Malonėkite greitai prisiųsti na
rių. skaičių žemiau pažymėtu 
antrašu.

Prašome visų LLD narių ne
pasižadėti niekur kitur suba- 
toj, vasario 17 d., vakare. 
LLD 15 apskritys rengia įvai
rumų vakarą. Jame bus dainų, 
kurias sudainuos mūsų nenu-

3570 E. 72nd St.; A. Gendrė- 
niene, 8113 Korman Ave. ir 
D. Petrauskas, 1451 Clermont 
Rd. Prašome visų narių pla
tinti tikietus, nes nuo šio pa
rengimo ir jo pasekmingumo 
priklausys jubilėjinio darbo 
pasekmės.

LLD 15 Apskr, sekr., 
D. Petrauskas,
1451 Clermont Rd., 
Cleveland 10, Ohio.

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

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

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.

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin* 
tinkamą gydymą.

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

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

(Įsist. 28 m.)

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

I
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K< HHMM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Į

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St

Telefonas Poplar 4110

w - — - ■ _ . . ___ __-- --- ■
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HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—ŽEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYSTilžė Kaip Lietuvių 

Kultūros Židinys
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kaipo mirštančios tautos pa
likimą. Jie nemanė, kad lie
tuvių tauta turi teisę gy
vuoti.

Mažosios Lietuvos lietu
vių patrijotą dr. Bruažį vo
kiečiai apšaukė bepročiu, 
atėmė jam pilietines teises, 
turtą ir uždraudė bet ką vi
suomeniniai veikti.

Praeito karo metu vokie
čiai uždarė visus lietuvių 
laikraščius ir žurnalus ir 
leido tik savo propagandos 
ir vokietinimo laikraštuką 
“Dabartį” lietuvių kalba.

Iš esmės panašūs į kaize
rinius, bet dar aršesni lie
tuvybės niekintojai ir nai
kintojai pasirodė hitlerinin
kai. Tilžėje jie uždarė ilga
metę Lietuvių Giedotojų 
Draugiją ir sunaikino jos 
namus. Jie įtūžo persekioti 
anaiptol ne kairų Prūsijos 
lietuvį filosofą ir rašytoją 
Vydūną; užgrobė ir sunai
kino jo kelių šimtų puslapių 
veikalą, parašytą vokiečių 
kalba — ’’Septyni šimtai 
Metų Vokiečių Santykių su 
Lietuviais.” Veikalo rašyto
ją jie įmetė į kalėjimą.

Klaipėdos krašte, dar kol 
jis buvo Lietuvos žinyboje, 
vokiečiai sudegino Lietuvių 
Pedagoginio Instituto kny
gyną. O atplėšę Klaipėdiją 
nuo Lietuvos, jie puikiąją 
Vytauto Didžibjo gimnaziją 
pavertė į savo kareivines.

Už kalbėjimą lietuviškai 
buvo skirta piniginė baus
mė. Lietuviai Tilžėje, Klai
pėdoje ir kitur buvo užpul
dinėjami, mušami, apspjau
domi, o Lietuva vadinama 
“utėlių valstybe.”

Iš neapykantos ir panie
kos lietuviams^ jie pakęįtė, 
vokiškais ir tokius senus 
lietuviškus vietovardžius, 
kaip Stalupėnai, Pilkalnis, 
Tepliuva, Darkiemis ir kt.

Argi už tai reikėtų lietu
viui garbint vokietį?

Kas liečia išlaisvintą Til
žę, tai jinai taps tikru, at
viru ir garbingu lietuviškos 
kultūros židiniu.

KAKTA IR PROTAS

Sako, kad aukštos kaktos 
žmonės turį didesnį protą, 
ne kaip tie, kam gamta da~ 
vė žemą kaktą. Statistiniai 
duomenys ką kitą rodo: nė
ra jokio pagrindo sakyti, 
kad aukštos kaktos žmonės 
esą protingesni. Yra daug 
aukštakakčių puspročių ir y- 
ra daug labai gabių žmo
nių su žemomis kaktomis.

AtimdamiMaskva.
Spisske - Odhradie miestą iš 
vokiečių Čechoslovakijoje, 

Sovietų kariai suėmė 400 
nacių, 10 kanuolių ir pagro
bė 100 vagonų su kroviniais.

DYKAI
Išbandykite Deksnio Galingą Mostį. 
Naujai pagerinta ir sudaryta pagal 
vėliausius mokslo išradimus, iš to
limų, skirtingų kraštų svieto, viso
kių žolių šaknų, aliejų, turi savyje 
stebėtinai galingą šilumą, šildyda-

ma galingai greit pagelbės nuo 
Reumatiško skausmo, Rankų ir Ko
jų skaudėjimo, Dieglių, Nuovargio ir 
Šalčio. Tūkstančiams pagelbėjo ir 
tamstai pagelbės. Nieko nelaukda
mas tuojaus siųsk šį pagarsinimą, 
parašęs savo antrašą, ir aplaikysi 
Deksnio Galingos Mosties išbandy
mui DYKAI.
Pavardė................
Gatvė ir numeris
Miestas..................

Žydų įsikūrimas Se
nojoj Lietuvoj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Ponų užtarimas ir pinigai 

padarė savo darbą, ir didy
sis Lietuvos kunigaikštis, o 
Lenkijos karalius sutiko 
grąžinti žydus į Lietuvą. Po 
aštuonerių metų ištrėmimo 
jiems buvo leista vėl gyven
ti Lietuvoje.

Sugrįžę į Lietuvą, žydai 
vėl vertėsi įvairiais bizniais 
ir pramone, kaip ir pir
miau. Ilgainiui jiems buvo 
leista gyventi, kur norėjo— 
karaliaus ar bajorų žemėje. 
Jie gavo teisę ir baudžiau
ninkų turėti, kaip ir ponai 
dvarininkai.

Baudžiavą panaikinus, žy
dai grįžo į miestus, kur vėl 
ėmė verstis prekyba ir ama
tais. A. J.

VOKIEČIŲ TANKŲ 
NAIKINIMAS

Maskva. — Sovietų kariai 
visuose frontuose saus. 25 d. 
sunaikino bei sunkiai suža
lojo 97 vokiečių tankus ir 
nušovė 15 jų lėktuvų. Vien 
tik į pietų vakarus nuo Bu
dapešto, Vengrijos sostamie- 
sčio, buvo sudaužyta 47 na
cių tankai.

Binghamton, N. Y.
Lietuvos vaikučiams drapa

nų nupirkti aukavo sekamai: 
P. D. Kvalkauskai iš !Zion 
Grove, Pa. $3. Po $1 aukavo: 
A. N. Yudikaičiai, V. Gaidis. 
Gi per moterų skyriaus susi
rinkimą aukavo po $1: N. Ma
čiuitienė ir V. Kapičauskienė. 
Viso $7. Prašome ir kitus pri
sidėti prie šio garbingo dar-

Širdingai ačiū aukavusiem.
J. K. Navalinskienė.

bo.

Pittsburgh, Pa
Sausio 7 d. atsibuvo mėnesi

nis susirinkimas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 160 kuo
pos, savajame name, 1320 
Medley St. Senas komitetas 
atidarė susirinkimą ir pakvie
tė naują eiti pareigas, kurio 
pirmininkas yra K. Kairys, vi- 
ce-pirm. — Jos. Kudis, turto 
raštininkas —- J. D. Lekavi
čius, užrašų rast. — P. Ag
linskas, iždininkas —■ D. P. 
Lekavičius, iždo prižiūrėtojai 
— J. Norkus ir J. Mauragie- 
nė.

Komiteto raportai išduoti ir 
priimti. Susirinkime dalyvavo 
apie 15 ypatų. J. Kazimier, kp. 
organizatorius, pranešė, kad 
jau turi kelis naujus narius se
kamam kuopos susirinkimui. 
Iš LDS 103 kp., New Eagle, 
persikėlė į mūsų kuopą Stepo
nas Plopa.

Pittsburghe įvyko labai daug 
,apiplėšimų. Apiplėšė Juliaus 
Šimkaus krautuvę, išnešė mė
są, cukrų, cigaretus ir kitus 
daiktus, išnešė kelių šimtų, do
lerių vertės. Plėšikai išpjovė 
lango stiklą ir įėjo.

North Sidėj vienas suimtas

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

valstija.

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. BOX 660, NEWARK 1, N. J.

22-jų metų amžiaus. Jis, sako
ma, prisipažino, kad atlikęs 
27 apiplėšimus. Nuteistas 10 
metų prie sunkių darbų. Kiti 
du sugauti ant farmos vogta
me automobiliuj, kuriame ras
ta daug vogtų daiktų,. Abu ne
seniai pabėgę iš kalėjimo.-

Daug nelaįmių su gaisrais 
įvyksta, būna ir žmonių apde
gintų. Mirė Stulginskiehė, jau 
apie 70 metų amžiaus. Paliko 
2 sūnus, vieną dukrą ir anūkų. 
Palaidota sausio 23 d. į šv. 
Kazimiero kapus.

žiema pas mus sunki, daug 
sniego, ledo, slidūs keliai, tai 
įvyksta daug nelaimių.

D. P. Lekavičius.

Juozo Tysliavos Velnias 
Suliejo Man Kelines

, Vieną rytą visai netikėtai, 
valgant pusryčius, laiškanešys 
atnešė dienraštį Laisvę šių me
tų sausio 6 dienos, žingeidumo 
dėlei, nieko nelaukdamas, 
ėmiau tuoj ir prasikleidžiau. 
Į akis pirmiausia metėsi pa
stabos. Nagi, žiūriu, Juozas 
Tysliava sako, kad premjeras 
Churchillas ir prezidentas Roo- 
seveltas pasikvietė talkon šė
toną Staliną! Nė pats nepaju
tau, kaip tik lept man karštos 
kavos puodukas iš rankų ant 
kelių, ir suliejo kelines. Pama
niau, argi iš tikrųjų Juozas 
Tysliava klaidžioja? Nejaugi 
jam kaimo bobutės uždavė 
durnaropių ?

Kibą Churchillas ir lloose- 
veltas gerai neįžiūrėjo ir ne
įvertino Stalino, todėl padarė 
tokią klaidą, pasikviesdami jį 
talkon ?

O dabar, jeigu jie visi trys 
nenugalės Hitlerio, tai Juozas 
patsai vienas kibs į Staliną. Ir 
su Juozu baikų nėra. Tvirtas 
žemaitis, aukštas vyras, nela
bai mažesnis už Jurgelionį. Ir 
dar visos spėkos tebėra neiš
naudotos. Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga tebėra čiela, ar jos 
iždas paaugo, nuslūgo ir visai 
išdžiūvo, tai nesvarbu: bile tik 
vi§i entuziastai tebėra gyvi, 
dar nenuseno. Dabar jie tik 
laikinai negyvas ožkas gano.

Nelabai seniai Juozas lankė
si su labai svarbiais tautos rei
kalais Chicagoje. Net Vanagai- 
tis ant savo taradaikos jį bu
vo panaudojęs oro bangomis. 
Ir Juozas čia nemažai spyčių 
paliko. Pamatinis jo kalbos tu
rinys buvo, kad mes be Vil
niaus nenurimsime ir kad Vil
niuje lenkai nešoks krakovia
ko.

Bet juk dabar Vilniuje lie
tuviai šoka aguonėlę ir klum
pakojį. Vilnius priklauso Lie
tuvai. Bet Tysliava vis tiek ne
nurimsta. Ir jeigu jis dar biskį 
pasispirtų, tai galimas daiktas, 
kad jis vienas, nekreipdamas 
dėmesio į Churchillą ir Koose- 
veltą, ne tik Staliną, bet ir vi
są Raudonąją Armiją suvary
tų į ožio ragą!

Chicagietis.

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

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojjmui 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 Vz 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. ginklų.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI į

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI 
VIEN TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(30) 

APVALYTOJAI
Ofisų Būdinkuose. Dienų ar Naktj. 45 iki 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITĖS Į DŽIANITORIŲ, 

65 BROADWAY, N. Y. C.
(26)

ŠLIPUOTOJAI IR ŠVEITĖJAI plastiko ama
tui. Taipgi berniukai (jauni) plastiko dirb

tuvei. Progii. 45 .W. 46th St. 
2-ros Lubos. BRYANT 9-3945.

(26)

PAGELBININKAI
Abelnai Sandėlio Rūme 

Darbas 
Nuolatinis—Gera Alga !

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

(26)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daljai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STUART AUTO SALES
356 Boulevard, Bayonne N. J.

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

(27)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA
NUOLAT

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

MITCHELL 2-3826
(26)

VIRŠAMS VYRAI
PATYRĘ

PRIE KOMERCIJIN1Ų
' TRAILER

VIRŠŲ TAISYMUI
TAIPGI

SANDĖLIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarine Ateitis
Laikas ir puse virš 40 valandų.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST.,

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ

.________________(27)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam* 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(30)

MALIAVOS šVIRšKeJAI
Tik Patyrę

Prisilaikoma WMC Taisyklių

NEWARK FIREPROOF 
138 AVON AVE. 
NEWARK, N. J.

BIGELOW 3-3115
(28)

VYRAI VYRAI
Sandėlyje, Maspeth, L. I. 

BŪTINA PRAMONĖ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

Abelnai Uždarbys $55 iki $60 į Savaitę. 
Pokarinė Proga.

E. D. GIBERSON & CO. 
57th St. & Grand Ave., Maspeth, L J.

,(25)

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 CO,
963 NEWARK AVE., ELIZABETH, N. J.

(80)

Maskva. — šturmu imda
mi Loetzen miestą linkui 
Karaliaučiaus, raudonar
miečiai užmušė daugiau 
kaip 2,000 vokiečių; pagrobė 
53 kanuoles ir daug kitų

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI -------- ----------------------u-----

BERNIUKAS
Sandėlio kambaryje.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

VIRŠLAIKIAI.
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

<292.
BUČERIAI
Nuolat ir Patikimai
GEROS ALGOS

WOTIZ
525 CENTRAL AVĖ., 

NEWARK, N. J.
(25)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71*/ic i Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand Št. Stotis, BMT 14th St.
Canarsie Linija. 

_______________________________________(26)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(27)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
\ arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(30)

REIKIA APVALYTOJŲ
' $30 J SAVAITĘ

Nuolatinis Darbas 
Moderniškas Fabrikas

L D. WATCH CASE CO.
137-11 90TH AVE.

JAMAICA, L. I.
(24)

NELAVINTI FABRIKUI
DARBININKAI
Lengvas Darbas

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas

L D. WATCH CASE CO.
137-11 DOTH AVE. 

JAMAICA, L. J.
.......................'  (27)

•Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
įrengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
MŪ3U atstovas su jumis tarsis pas JJ.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

VYRAS NAMU RUOŠAI. PRIVĄT1NJS 
KLIUBAS. Matykite ARTHUR, Engineer.

130 AV. 44th St.
 (24)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

■    ........................................ V ■- I < ■ ■■

Amerikiečiai su skystos
ugnies švirkštuvais išdegi

no vokiečius iš 97 cementi
nių Siegfriedo Linijos for- 
tukų.

Jankiai sustabdė nacių
briovimąsi link StrasbourgQ.

MERGINOS!
18-35 

LENGVAS FABRIKO DARBAS
48 VALANDŲ SAVAITE

5* DIENOS 
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų. 

NUOLATINIS DARBAS! 
POKARINE PROGA! 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC.
439 WEST 55TH STREET 

NEW YORK CITY.
(27)

TYPISTS

OFISO RAŠTININKĖS
Billing ir Production 

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas 
reikalas.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.
95 HOWARD AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN.

(29)

MERGINOS-MOTJERYS
18-35

BŪTINA PRAMONĖ
Dirbti Prie Knygų 

Apdarymo
Labai Linksmos Darbo 

Sąlygos.
Club House Patogumai.
NUOLATINIS DARBAS.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių

QUINN & BODEN 
COMPANY, INC.

1905 ELIZABETH AVE. 
RAHWAY, N. J.

(29)

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.,

* ; (27)

NELAVINTOS FABRIKUI
DARBININKĖS 
Lengvas Darbas.

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

I. D. WATCH CASE CO. 
187-11 90TJH AVE. 
JAMAICA, L. I. 

............................ .........................

MERGINOS 
ABOIBfOKQDOS

LMI IR 2-RIŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBUT, INC.
STATE ROAD &

RHAWN ST.
HQLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

(80)

MOTERYS
Ar Jūs Kada Turėjote Darbus? 
Amžiaus 30 iki 45; 3 pastovūs 
darbai kaip file raštininkėms; 
lengvus metodai; patyrimo nerei
kalaujama; 5 dienų savaitė; že
mutinėje Manhattan. Telefonuo- 
kite Mr. Haviland/ 
CORTLANDT 7-6101. (26)

MOTERYS OPERATORĖS prie siuvamų ma
šinų, 1 ar 2 adatom. Gera Alga.

5 dienų savaitė.
MEBA MFG. CO.. 43 E. 20TH ST. 

(5-tos Lubos).
£26)

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:16 
A.M. Geros alsios. Apmokamos vakacijos.

KREIPKITĖS J DŽIANITORIŲ, 
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BROADWAY, N. Y. C.
(26)

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.
'(30)

» * MERGINOS
< l Lengvas fabriko darbas. 40 Valandų. 

$21 pradžiai. Nuolatinė Proga.
FIFTH AVENUE HOSIERY MILL, 

122 FIFTH AVENUE.
_

MERGINOS—MOTERYS
Būtina Pramonė. Lengvas Fabriko Darbas. 
Vynioti ir pakuoti sviestą ir kiautinius. 
Linksmos darbo sąlygos. 40 V. A LANDŲ— 

55c PRADŽIAI. PAKILIMAI.
POKARINĖ PROGA.

AHLERS
168 DUANE ST., N. Y. C.

WALKER 5-5500
 (26)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

37>/2 VALANDOS.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

BORGENICHT BROS.
520——8th Avc.

(89)

RAŠTININKĖS IR TYPISTBS
Penkių Dienų Savaitė. 

Patyrusios ai Pradinės. 
Nacionalė Organizacija.

Būtina Pramonė.
Patogi Transportacija

Linksmos Darbo Sąlygos.
Nustatyti algos pakėlimai su puikiausia 

iK>karine ateitimi.

AMERICAN DISTRICT
TELEGRAPH CO., INC.

155 SIXTH AVE. (Spring St.)
NEW YORK CITY (8-los Lubos)

(24)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noan
SEKMADIENIAIS

NEDIRBAMA
WHITMAN'S CHOCOLATES 

415RACEST.
PHILADELPHIA, PA.

(30)

TYPISTS
PRADINĖS

Darbas Bankoje
Gabios Skaitlinėse 

Gera Proga Pakilimui 
Pageidaujamos Aplinkybės

DIGBY 4-0022
(24).
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Jaunavedžiams! VAKTUOKITES PROVOKATORIUI
šeštadienį, sausio 20 d., ap

sivedė Anna Repševičiutė su 
latvių tautos vaikinu, Kostu 
Marinis. Jaunavedys tarnauja 
merchant marinu, tai kol ka
ras pasibaigs, jam tarnybos 
reikalai mažai duos progos 
džiaugtis savo jauna žmonele 
ir šeimynišku gyvenimu.

Jaunavedžiai šliūbą ėmė 
teisme ir po to buvo užsikvie- 
tę savo artimiausius draugus

Keleivio No. 2, sausio 10 d. 
laidoje, tilpo provokatoriškas 
aprašymas iš Brooklyno kriau
čių susirinkimo, kuris atsibu
vo gruodžio 13 d., 1944 metų.

Pats tas aprašytas įvykis ne 
toks jau didelės svarbos, ne
reikėtų kreipti dėmesio. Bet 
toji korespondencija perdėm 
fašistinė.

Fašizmas šiandien bijosi
ir gimines pasidalinti 
šeimyninio gyvenimo 
džiaugsmu.

Mr. ir Mrs. K. A. 
apsigyveno 389 So. 
Brooklyne. -

savo net sa^o šešėlio. Ypatingai fa- 
pradžios šizmas bijosi komunizmo. Kad 

tą savo baimę įskiepyti ir ki- 
Mariniai tiems žmonėms, fašistų pro- 
2nd St.,1 pagandos skleidėjai pasirenka

Anna Repševičiutė yra gera 
aidietė, yra vaidinus Liaudies 
Teatro statomuose scenon vei
kaluose, Laisvės skaitytoja ir 
taipgi yra nare kai kurių kitų 
pažangių lietuvių organizaci
jų. Ji reporteriui sakėsi, kad 
savo vyrą išmokysianti lietu
viškai ir atsivesianti į Aido 
Chorą kartu su ja dainuoti.

Laimingo tau, Onute, ir ta
vo mylimajam šeimyniško gy
venimo. Taipgi, neužmirškite 
ir ant toliau veikimo organi
zacijose, o ypatingai Aido 
Chore! Rep.

Nušaldė Kūdikį

fašistams nepritariantį žmogų, 
išvadina šiokiu ir tokiu ir dar 
pavadina komunistu, arba su
sidėjusiu su komunistais.

Taigi ir toje koresponden
cijoje kriaučiai perdėm gązdi- 
nami komunistais. Ypatingai 

i puolamas Vincas Michelsonas: 
j koks jis buvęs geras ir doras, 
kaip jį visi gerbę ir žinoję. O 
kada susidėjęs su komunistais, 
dabar niekas jo nežinąs, nei 
jo sūnaus Keistučio niekas ne
pažįstąs. Dar daugiau:

Po ta demagogiška provo
kacija parašo mano pavardę 
—Stakwell.

Viešai reikia pasakyti, kad 
tuo rašė j u yra ne kas kitas, 
kaip tas pats Vyt. Katilius. 
Tai Buivydas. Aš tokiame 
laikraštyje niekad jokio rei
kalo nesu turėjęs ir nemanau 
turėti savo gyvenime.

Mano manymu, toji durna 
Buivydo demagogija, kad pa
sigauti ant savo meškerės žu
velę, kriaučių neapgaus. Ne- 
išgązdins nei Michelsono ar jo 
sūnaus, jeigu jie gerai žino, 
kad demokratiniai žmonės ei
na teisingu keliu ir jų bus per
galė, o fašizmui galas. Reikia 
pasakyti, kad abudu brookly- 
niečius Michelsonus žmonės 
gerai pažįsta, su jais sugyve
na, juos gerbia, kadangi jie
du, kaipo demokratiniai vyrai, 
su demokratiniais žmonėmis 
marsuoja pirmyn. Buivydo 

' provokatoriška koresponden
cija nieko nelaimės, nepaisant,

Tą korespondencija, tai jau 
ne pirmas kriaučių vieningu
mo ardymui darbas. Pavyzd
žiui, pirm gruodžio. 13-tos su
sirinkimo išsiuntinėjo laiškus, 
kuriuose grupę asmenų įvardi
no komunistais. Bet tas dar 
tuos ar kitus asmenis nepada
ro komunistais ir jeigu reikėtų 
įrodyti, Buivydui būtų bloga. 
O jeigu ir būtų lokale komu
nistų, tai kas tokio? Juk tai 
unija, o ne nacių bundas. Mū
sų unija priima visus kriau- 
čius be skirtumo partijos ar 
tikybos. Visi turi lygias tei
ses.

Mano manymu, tas Buivydo 
skerečiojimasis pas kriaučius 
daro kriaučiams ir visam de
mokratiniam namų frontui 
daug žalos. Neneš ir pačiam 
gero. Negali būti blogesnio 
veiksmo už kėlimą provoka
cijos ir pjovynių unijoje. Bet 
demokratijoms pavyko apra
minti Hitlerį. O pas kriaučius 
yra žmonių, kurie nusimano 
apie unijos reikalus, tad, ma
nau, kad pavyks jiems apra
minti ir Buivydą.

Taigi, kriaučiai, budėkite! 
Lankykite savo 54-to skyriaus 
susirinkimus. Kadangi tie žmo
nės pradėjo provokatorišką 
darbą dirbti lokale, tai jūs ne
žinot, gal jie kiekvieną iš jūsų 
gali išprovokuoti net iš dirb
tuvės. Mūs visų yra pareiga 
(nepaisant, kokių mes vienas 
ar kitas esame paž valgų) bū
ti darbe ir nesiduoti tokiems 
gaivalams mumis provokuoti.

J. Stockwell.

Lankėsi Svečias 
Jūrininkas

Alfonsas Balčhunas, jūri
ninkas, gavęs 10 dienų ato
stogų iš tarnybos, atvyko jas 
praleisti Brooklyne. Svečiuoja
si pas John Shimanską, 436 
So. 5th St. Ta proga pereitą 
šeštadienį užėjo pasimatyti ir 
su laisviečiais.

Svečias žadėjo dalyvauti ir 
dienraščio Laisvės bankiete, 
sausio 28-tos vakarą, Grand 
Paradise salėse.

Jaunuolis Balčhunas yra gi
męs ir augęs Rygoj, Latvijoj. 
Prieš ketvertą metų, atvykęs 
Amerikon. Gyvenęs So. Bosto
ne, ten susipažinęs, susidrau
gavęs su lietuviais, išmokęs 
.lietuviškai, dalyvavęs organi
zacijų pramogose, skaitęs 
dienraštį Laisvę.

Kariškoje tarnyboje jisai 
būna jau metai laiko. Kelionė- 

Įse jūromis jau buvęs pasiekęs 
Australiją ir daugelį kitų vie
tų. Jo sausžemio stotis — San 
Francisco.

Balčhunas buvo biskį nuste
bęs, kad tiek mažai steiko te
galima nupirkti su 18 raudonų 
.punktų, duotų 10-čiai dienų. 
Tarnyboje, sakė jis, mes gau
name steiko kelis kart per sa
vaitę. Iš karto jis manęs, jog 
kas nors negero su tų punktų 
išdavimu, stipriai pasidiskusa- 
.vęs su punktus išduodančios 
įstaigos merginomis. Tačiau, 
sužinojęs, jog tik po tiek ir 
civiliniai gauna, jis sutiko su 
tiek apsieiti. Vienok, sakė jis, 
labai nesmagu, kad gerieji 
šeimininkai jį vaišina iš pas
kutinio su savo punktais, o jis 
neturi pakankamai punktų 
jiems atsiteisti.

Jeigu unijistų. bučerių mi
tingas priims pasiūlytą planą, 
visos unijinės bučernės bus už
darytos pirmadieniais, prade
dant 29-ta šio mėnesio. Reikia 
manyti, kad ir kitos bučernės 
paseks. Pirmadienis siūloma 
dėl to, kad tai dienai šeimos 
turi šio to likusio nuo sekma
dienio, taipgi kad bučeriams 
geriau turėti dvi dienas liuosas 
vienoje vietoje, o ne pasky- 
rium.

Joseph Belsky, AFL bučerių 
viršininkas sako, kad bučeriai 
svarstys ir balsuos tą klausimą 
šį ketvirtadienį.

Planą pasiūlė bendrai unijos 
viršininkai ir mažmenomis par
davinėjančių bučernių savinin
kų patarėjas Jack Kranis.

Žadinys,-Sapne 
Radinys

žadėtas šiltesnis oras gale 
pereitos savaitės neatėjo. Tie
sa, penktadienį žemiausia 
temperatūra buvo 3.4 laips
niai, tai ne zero, šeštadienį te
bebuvo šalta ir žymios per
mainos nebuvo žadėta.

Brooklyno skautai dalyvau
ja vajuje surinkti kenuoto pie
no Italijos vaikams.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Stampos ir Punktai

grupių 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.

Mr. ir Mrs. Peter Lagua, 
102 Sullivan St., Brooklyne, 
raportavo, kad jų kūdikis Vic
tor nuspyręs užklodus ir nu
šalęs. Policija mirtį paskaitė 
nelaimingu prietikiu. Vaikutis 
mirė nakčia iš ketvirtadienio 
į penktadienį, šeima gyvena 
pečiuku šildomuose kamba
riuose, bet ne iš biedn^’stės.

Per arti keturis metus išsi
sukinėjęs nuo bausmės, China
town namų savininkas, Leo J. 
Alexander, išėjo atbūti Sing 
Sing kalėjime tris metus už 
gyvastį 7 asmenų, žuvusių jo 
namų gaisre. Teismas pripa
žino, kad tiek daug gyvasčių 
žuvo dėl nebuvimo namuose 
reikalingų pataisų.

kad mano pavardę panaudojo.
Taigi, Brooklyno lietuviai 

kriaučiai, jūs galite įsivaiz
duoti, prie ko tie žmonės pri
ėjo, kad vartoja svetimas pa
vardes pasirašymui po savo 
melais laikraščiuose. Tas yra 
uždrausta. Tai provokatoriš
kas darbas. O kas juos priver
tė prie to? Ogi Hitlerio pralai
mėjimas. Kuomet Hitleris mar- 
šavo pirmyn po visą Europą,, 
tai mūs Buivydų veiduose ma
tėsi šypsojimasis. O kada tas 
žvėris dabar yra mušamas iš 
visų pusių, tai tiem Hitlerio 
propagandos skleidėjam pri
sieina griebtis paskutinių prie
monių, kad tik kaip nors pa
gelbėti Hitleriui ardymu mū
sų žmonių vieningumo.

Raudonos stampos Y5, Z5, 
A2, B2, C2, D2 įėjo galion 
sausio 28 ir bus galioje iki bir
želio 1-mos. Štampų Q5, R5, 
S5 laikas baigsis kovo 31-mą, 
stampos T5 iki X5 bus geros 
iki balandžio 27-tos (jeigu kas 
dar turi tokio senumo štam
pų).

Mėlynos stampos J2, bai
giant su M2, įeina galion va
sario 1-mą ir bus geros iki 
birželio 1-mos. Iš pirmesnių 
(jeigu dar turite) iki B2 bus 
geros ligi kovo 30-tos, C2 iki 
G2 geros iki balandžio 27-tos.

Cukraus stampos 34 laikas 
baigsis vasario 28. Stampa 35 
įeina galion vasario 1-mą.

Batam stampos 1, 2, 3 tre
čioje knygelėje galioja neri
botam laikui. '

žuvies prekybininkai, 450 
Thatford Avė., Brooklyne, nu
teisti pasimokėti $2,250 už 
virš lubines kainas. Kita fir
ma, 276 Metropolitan Avė., 
nubausta $2,000.

Pirkite Karo Bonus! *

Paveikslas iš filmos “The 
Keys of the Kingdom,” Rivoli 
Teatre, New Yorke.

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

Tel. GLenmore 5-6191

b BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

' -.ALES dėl Balių, Koncertų, Banketų i, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku» 
•teiėius su naujausiais Įtaisymais. '

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. ‘’Tagg 2-8842

Scena is filmos “The Fighting Lady” apie Jungtinių 
Valstijų laivą—plaukiojančią jūromis lėktuvų stotį, 
apie lėktuvus, lakūnus ir visą įgulą, parodanti tikro
viškus mūšių vaizdus. Rodoma Victoria Teatre, 
Broadway ir 46th Street, New Yorke.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinas 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKEB 

■' 0" Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
ti rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770 

* ~ — p. j. j-j-j

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4490

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ™kare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
Čp-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas "Green Star Bar and Gri’l ” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

Bing Crosby ir Sonny Tufts naujoj muzikališkoj 
filmoj “Here Come the Waves,” Paramount Teatre, 
Broadway ir 43rd St., New Yorke.

Prisipažinęs Pasmau
gęs Moteriškę

Erik Gustave Blixt, 26 m., 
jūrininkas, pereitą - ketvirta
dienį tapo areštuotas ir, sako
ma, prisipažinęs pasmaugęs 
Mrs, Ann Frederickson, veiter- 
ka.

Moteriškės kūnas buvo ras
tas koridoriuje namų, kur ji
nai gyveno, 425 48th St., 
Brooklyne. Už keliolikos va
landų areštavo Blixt’a 4 th 
Ave. aludėj, tarp 52 ir 53rd 
Sts.

Blixt policijai prisipažinęs, 
kad su ta moteriške gyvenęs 
seniau, bet baręsi ir prieš tre
jetą mėnesių išsiskyrę. Po to 
jie nesimatę iki pereito tre
čiadienio, kada jie iš naujo su
sitikę, apėję keletą karčiamų 
įsigerti. Jis tikrino, kad pa
smaugimas įvykęs iš netyčių, 
jam norėjus ją paglamonėti, o 
jai priešinantis.

“Kas galvoja toliau trijų 
dienų šiais laikais, tas yra 
vėplas,” pasakęs majoras La
Guardia įkyriai jo klausinė- 
jantiems reporteriams apie jo 
ateityje užimsimas vietas.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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




