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JANKIAI NUŽYGIAVO KELIAS MYLIAS UŽ ROER UPESKam skelbti nesąmones? 
Kam, anot žmonių posakio, 
“jieškoti domesnių už save”? 
Juk kiekvienam, pažįstančia
jam Grigaičius ir šimučius,; 
suprantama: jiedu Raudono-; 
sios Armijos laimėjimais; 
džiaugiasi tiek, kiek pats Ber- "M r JT T
bTr jiedu^os žodžius įdėjo! NdclDlkl^ V C1 UTIIIU 
į savo “statementą” tikslu, 
kad nuduoti bešališkais ir net 
demokratais.

Bėgyj pastarųjų kelerių me-1 
tų tiedu ritieriai savo laikraš
čiuose šmeižė, bjauriojo, nie-lJV ______ -------------- ---------v--------------„---- ------------
kino Raudonąją Armiją ir jos [dėl kiekvieno namo, Jungti-'buvo pusiau numarinti ba- 
vadovybę nemažiau, kaip Bei 
b”no hitlerininkai.

Jankiai Visai Išvadavo! ™, GALINGIAUSIAI

Bombardavo Tokio
Manila, vas. 25. — Po tri-Filipinus, laikytus toje sto

ju savaičių mirtinų mūšių I vykioje. Daugelis belaisvių

nių Valstijų kariuomenė ap- du. Žmonės, kurie seniau 
valė nuo japonų visą Mani-[svėrė po 150 iki 160 svarų, 
lą, Filipinų salyno sostinę.; buvo sudžiovinti iki 100 sva- 

[Jie sunaikino pasktinius [rų ir mažiau.
• priešu likučius tame mieste.----------------
i i 1.500 Bombanešii! Nai-
[japonų lavonų Maniloje. i kino Japonų Sostinę

Amerikos parašiutistai, _____
laidotuvėse.[pėstininkai ir Filipinų par- . Guam, vas. 25. — 1,500 

*1*1. • • sz i i • • i • '

Generolas černiachovskis 
buvo palaidotas Ožeškienės 
aikštėje (skvere), Vilniuje. 
Toje vietoje pastatytas obelis
kas. Vėliau bus pastatyta did
vyrio statula.

Virš 100,000 vilniečių daly- , 
vavo generolo 1

ik’itizanai užklupo ir sunaiki-[Amerikos bombanešių vėl 
no 243 japonus, sergėjusius • pleškino Japonijos sostinę 

; belaisvių stovyklą Los Ba- Tokio.
nos, 35 mylios į pietus nuo | -------------- •
Manilos, ir išvadavo visus Iwo saloj jankiai užėmė pu- 

. ’ 2,146 civilius amerikiečius ir.sę Minami lėktuvaikstės. ir’ c

šiol nebuvo mačiusi tokių di-| 
dėlių ir įspūdingų laidotuvių.

Sakė įspūdingas kalbas ta-; 
rybinės Lietuvos respublikos | 
prezidentas Justas Paleckis,; 
premjeras Mečys Gedvilas, i. 
kiti Lietuvos vyriausybės pa
reigūnai.

Londoniškės lenku valdžios c

agentūra New Yorke išleido 
paskyriu leidiniu trockisto 
Bertram D. Wolfe straipsnį.

“Rusai yra pasiryžę surusin
ti rytinę Lenkijos dalį,” rašo 
trockistas. Ir šis Wolf’o pasi-i 
sakymas parodo jo straipsnio 
turinį, paremtą “blofu” ir me
lu. Dėl to šlėktoms jis patin
ka.

SOVIETAI GALUTINAI PAĖ 
ME POZNANIŲ; NUŠLAVĖ į 

48,000 HITLERININKŲ
London. — Po mėnesio 

apgulos, Raudonoji Armija 
užėmė Poznan miestą, va
karinėje Lenkijoje. Savo ap
suptame Poznanių j e rau
donarmiečiai užmušė viso 
bent 25,000 vokiečių karei
vių ir oficierių ir suėmė 23,- 
000 priešų. Tarp suimtųjų 
yra vokiečių generolas Mat
tern, miesto-tvirtovės ko
mandierius, ir jo oficierių 
štabas.

Apsupimo laiku buvo pa
grobta 365 nacių lėktuvai, 
32 tankai ir motorinės pa
trankos, 584 kitos patran
kos, 177 minosvaidžiai, 4,- 
490 kulkosvaidžių, daugiau 
kaip 30,000 šautuvų, 32 šar
vuoti trokai, 3,260 automo
bilių, 93 garvežiai, 3,705 va-

Jungt. Valst. senatorius 
Wm. II. Langer siūlo išdepor- 
tuoti iš Amerikos filmų artistą 
Charlie Chaplin’ą. Pastarasis 
išleido spaudai pareiškimą, at
sakantį į republikoniško sena
toriaus skymą.

Yra dvi politinės priežastys, 
nurodo artistas, dėl kurių 
Amerikos reakcininkai pradė
jo prieš jį kryžiaus karą:

1. Kam jis sukūrė anti-fašis- 
tinę filmą, “The Great Dicta
tor,” pašiepiančią Hitlerį ir 
Mussolinį.

2. Kam jis kadaise New 
Yorke sakė kalbą, raginda
mas talkininkus atidaryti an
trąjį frontą Vakarų Europoje.

Dėl šitų dviejų aktoriaus iš
stojimų, amerikiečiai Hitlerio 
sėbrai pasimojo jam atkeršy
ti, — atkeršyti, kaip tik gali-! 
ma. Jiems tikslas 'pateisina 
priemones.

Tuojau jie surado tūlą val
kiotą ir išvalkiotą mergą ir ją 
užleido ant aktoriaus, šių hit
lerininkų akstinimu ir talki-j 
ninkavimu toji merga pradėjo i chovskio, žymaus armijos 
teisine prieš Chapliną bylą, i vado, Baltarusijos Trečiojo 
Matyt, reakcininkai bylą fi-1 fronto komandieriaus, pel- 
nansuoja. niusio du Tarybų Sąjungos

★ ★ ★ I Didvyrio Titulus.
Senovinis Lietuvos mies-

gonai, 990 arklių, 400 mo
torinių dviračių ir 21 radijo 
perduotuvas.

Poznanius, 272,000 gyven
tojų miestas, aštuonių gele
žinkelių ir daugelio plentų 
mazgas, buvo galinga vo
kiečiu tvirtovė. Hitleris lie
pė naciams žūt-būt atlaikyt 
Poznanių ir tuo būdu truk
dyt didesnių sovietinių jėgų 
permetimą frontan į rytus 
nuo Berlyno.

Vasario 23 d. Sovietai ga
lutinai paėmė ir Arnswalde 
miestą su geležinkelių maz
gu Pomeranijoje, už 39 a- 
merikinių mylių į pietų ry
tus nuo Stettino uostamies
čio. Arnswalde naciai buvo 
apgulti 15 dienų.

■A

APTVIRTINTAS
Maskva. — Vokiečiai yra' 

iš anksto aptvirtinę Kara
liaučių galingiausiai iš visų 
miestų, kuriuos bet kada i- 
ki šiol teko raudonarmie
čiams imti, rašo Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų kariuome
nės organas.

Iš vokiečių, apsuptų arti į 
pietų vakarus nuo Karaliau
čiaus, buvo atimta Arnstein, 
Šalmiai, Liechtenfeld ir eile 
kitų gyvenamųjų vietovių. 
Daroma žygiai iš naujo per
kirst vokiečiam koridorių į 
Pilau uostą, per kurį naciai 
stengiasi ištrūkti iš Kara
liaučiaus.

Amerikiečiai Užėmė 
Dar 21 Gyvenamąją 
Vietovę Vokietijoje

PREZIDENTAS SVEIKI
NA STALINĄ IR RAU

DON. ARMIJA
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pasiuntė 
maršalui Stalinui sveikini- 

Paryžius, vas. 25. — Ame- centro, į šiaurės rytus nuo mo telegramą, 
rikos kariuomenė, .prasiver- seniau užimto Aacheno. 
žus per ištvinusią Roer upę,1 
vakariniame Vokietijos ruo-i 
že, nubloškė nacius 4 my- [ 
lias atgal į rytus nuo tos i 
upės ir per dieną atėmė iš ! 
vokiečių bent 21-ną miestelįi 
bei kaimą. Amerikiečiai, ko- i 
manduojami generolo Brad-[žygiuos į vidurinę Vokieti-[šiam komandieriui, šioje 27 
ley, ima Dueren miestą na-, ją, susitikt rusus, atmaršuo-1 metų sukaktyje nuo Raudo- 
mas po namo per žūtbūtines i jaučius iš rytų, 
kautynes iš arti — rankinė-1 Eisenhoweris. 
mis granatomis ir durtu-i

minėdamas
27-metinę Raudonosios Ar-

Generolas Eisenhower, vy- mijos sukaktį. Telegrama 
riausias amerikiečių - anglų sako: 
komandierius, pareiškė, jog “Belaukiant bendrosios 
dabartinio ofensyvo tikslas [mūsų pergalės prieš nacius 
yra sunaikint visus vokiečių [prispaudėjus, aš siunčiu 
karius į vakarus nuo Rhei- [tamstai n u o š i rdžiausius 
no upės. Po to amerikiečiai i sveikinimus, kaipo vyriau- V • • • X Y 1 • I • V t • • • ~

kaip sakė nosios Armijos įkūrimo.
“Toli-siekiantieji tarimai, 

..... , mūsų padaryti Jaltos kon-
vais. Dueren yra svarbi na-; Maskva. — Sovietinės je- Iferencijoje (Kryme), pa
čių tvirtovė vakariniame gos visuose frontuose vas. greitins pergalę ir tvirtų 
Siegfriedo linijos ruože. 22 d. sudaužė bei iš veikimo i pamatų nutiesimą pastoviai 

j ir nuolati
niai Raudonosios Armijos 
Jaimėjimai drauge su visuo
tinėmis Jungtinių Tautų je

igu pastangomis pietuose ir 
vakaruose užtikrina, kad 
greitai bus pasiektas bend
rasis mūsų tikslas — taikus 

; pasaulis, paremtas tarpsa- 
: vinių susipratimu ir bendra
darbiavimu.”

[Jankiai jau užėmė pusę Du-[išmušė 105 vokiečių tankus įtaikai. Žymieji 
jereno, geležinkelių ir plentui ir nušovė 14 jų lėktuvų.

— Pagalinus, ir 
paskelbė karą”

Iki šiol turkų

Lėktuvo Nelaimėje 17 Žuvo
i ir 5 Sužeisti Tapo

Bristol, Va. — Dideliam 
[American Airlines lėktuvui I 
susikūlus į Blue Ridge kai-j 
ną, liko užmušta 17 buvusių

i jame asmenų ir 5 sužeista.
Lėktuvu skrido ir 16 kariš
kiu.

Ir Turkija -‘Paskelbė 
Karą” Vokiečiam 
London.

Turkija ' 
Vokietijai,
valdžia “sėdėjo ant tvoros”, 
neva kaip bepusiškas kraš
tas. Po bepusiškumo prie
danga turkų valdovai yra 
Vokietijai įkeitę bei parda
vę daug karinių reikmenų.

Jie drauge su naciais su
darė ir provokaciją, būk So
vietų konsulato nariai mėgi
nę bomba nužudyt Vokieti
jos ambasadorių. Turkija 
dabar neva išstoja prieš su
mušamus nacius tik tuo tik-,

JUNGT. VALSTIJŲ SIŪLY
MAI AMERIKINIŲ ŠALIŲ 

SUEIGAI MEKSIKOJE
Mexico City. — Jungtinių [kreipti dėmesį į kiekvieną 

Valstijų valstybės sekreto- ; klausimą, paliečiantį amen-i 
rius Ed. Stettinius įnešė se-i kinių respublikų vienybę iri 
kamus pasiūlymus čionaiti- [bendrąją gerovę.
nei konferencijai Šiaurinės, i Įsteigti tarp - amerikinę ; 
Vidurinės ir Pietinės Ame-1 apšvietos ir kultūros tory- i 
rikos kraštų užsieninių mi-lbą; sustiprinti ir plačiau iš-; 
nisterių: [vystyt tų kraštų “mašineri-l

Kartą kas ketveri metai Iją” taikai palaikyti.
laikyti visų amerikin. vals-[ Stettiniaus pasiūlymai [ 
tybių atstovų suvažiavimus; [siekia taip pertvarkyti Šiau- 
kas metai turėti jų užsienio rinės, Vidurinės ir Pietinės 
reikalų ministerių konferen- Amerikos respublikų sąjun- 
cijas, taip pat šaukti speeia- gą, kad jinai galėtų užimti 

kuo- tinkamą vietą pasaulinėje 
taikos organizacijoje po ka- 

perorganizuoti ro.
Viena Jungtinių Valstijų

Prancūzai Alksta
Athenai, Graikija. —Epi- 

re, šiaurvakarinėje Graiki
joje, daug žmonių ne tik al
kį kenčia, bet ir badu mirš
ta, kaip pranešė Epiro vys
kupas.

Brussels. — Belgijos mai
sto ministeris Edgar Lal- 
mand pareiškė, kad belgų 
dauguomenė kenčia alkį; jis 
įspėjo, kad patiem talkinin
kam gal bus blogai Belgijoj,

liūs jų susirinkimus, 
met reikia.

Tiksliau
vadovaujamąją Visa - Ame
rikinės Sąjungos tarybą ir rezoliucija, įteikta šiai kon- 
-----------------------------------  ferencijai, reikalauja spau- 
slu, kad gautų balsą taikos Idos laisvės visuose ameri

kiniuose kraštuose. jeigu jie nepristatys dau
giau maisto.

Paryžius.— Francijos val- 
 ___ _____  džia skelbia, kad pietinėje 

Z ” ? Z ,” ZZ ? ZZ Z .. j. 'šalies dalyje gyventojai te-
tės. Sargų priekyje stovi <kio Piimosios Klases Didi- 'gauaa Gk apie trečdalį rei- 
Tarybų Sąjungos Herojai, na. įkalingo maisto; taigi jie
kurie įgijo tą aukštą gar- i Karstas buvo padėtas a^tjjaugįau negU pusiau badau-

konferencijoj.

ĮSPŪDINGOS GENER. ČERNIACHOVSKIO LAIDOTUVES VILNIUJE
------------------------------------------------------- EI

Įvažiuojant laidotuvių atnešė jo karstą iš geležin- 
traukiniui 10 valandą dieną kelio vagono į automobilį. 

! į Vilniaus geležinkelio sto
tį, garvežio sirena kartoti
nais švilpimais pranešė, kad 
į Tarybinės Lietuvos sostinę 
atgabentas kūnas generolo

I Ivano Danilevičiaus Černia-

“Mane kaltina, būk aš už
dirbąs šioje šalyje didelius pi-1 įas> generolo Černiachovskio 
nigus, nebūdamas jos piliečiu.. Rariuomenės išvaduotas nUO 
Niekad nebjivo publikai įsais-vokiečių, apsidengė gedulo 

*enklaĮs. VeliaV0S ant namų 
aptaisytos juodais apvadais. 
Visur išstatytos spęcialės 
laikraščių laidos.

Tarybinės Lietuvos Res
publikos valdžios ir didžiųjų 
orgąniacijų vadai, Raudono
sios Armijos junginių ko- 
manduotojai ir atstovai iš 
fabrikų ir dirbtuvių atvyko 
į stotį pasitikt laidotuvių 
traukinio.

Velionio ginklo draugai

kinta, jog 65 nuoŠ. mano pa
jamų pareina iš užsienio, ir 
Jungt. Valstijų vyriausybe at
siima taksais tiek pat iš tų 65 
nuoš., kaip ir iŠ 35, kuriuos 
aš uždirbu šiame krašte.

“Aš tikiu, kad demokrati
joje turiu teisę pasisakyti, jog 
esu internacionalistas, ir to
kias savo idėjas pareiškiau vei
kale The Great Dictator.”

Šitaip kalba Charlie Chap
lin.

Tai, ką jis sako, demokrati
nė visuomenė seniai žino ir dėl 
to visoki Hearstų ir jiems pa
našių hitlerininkų riksmai ir

skymai švarios publikos akyse 
artisto nenukryžiuos.

Tada laidotuvių procesija 
lėtai ėjo pilnomis žmonių 
gatvėmis į Tarybinės Lie
tuvos Respublikos komisarų 
tarybos rūmą viduryje mie
sto.

Lietuvos žmonės jautriai 
myli I. D. Černiachovskio 
vardą. Apie 8,000 Vilniaus 
gyventojų eile perėjo per di
džiąją liaudies komisarų rū
mo svetainę, kur buvo pa
statytas karstas su Černia
chovskio kūnu. Jį aplankė 
fabrikų darbininkai, rašti
nių tarnautojai, intelektua
lai, Raudonosios Armijos 
kareiviai, vyrai, moterys ir 
vaikai, jauni ir seni žmonės. 
Motinos kėlė savo kūdikius 
ant rankų, kad jie pamaty
tų ir atsimintų Lietuvos so
stinės išlaisvintojo išvaizdą.

Ties karsto galviniu buvo 
gedulu aptrauktos Tree. Bal
tams. fronto kariuomenes 
junginių vėliavos. Prie jų 
prisegti ordinai, laimėti 
žiaurioje kovoje pri^vokie- 
čius įsiveržėlius. Po šiomis 
vėliavomis kareiviai ir ofi-

Lietuvos Premjeras Gedvilas 
Pirmininkavo: Paleckis Kal

bėjo; Dalyvavo 80,000

Gen. I. D. Černiachovsld

» * •> * 
<». «*•'>

cieriai iš išvaduoto Vlniaus, 
Kauno ir kitų Tarybinės 
Lietuvos Respublikos mies
tų dabar kerta priešus Vo
kietijos žemėje — Rytinėje 
Prūsijoje.

* Garbės sargai prie karsto 
keičiasi kas penkios minu-

bę, veikdami generolo Čer- pastolio prie naujai iškasto 
niachovskio armijoje, jo as-[kapo viduryje Ožeškienės 
meniniai ir ginklo draugai, l Aikštės, kur mūšių didvy- 
tarybinių organizacijų at- Iriai dėlei Vilniaus išvadavi- 
stovai, generolai ir kiti Rau-lmo ilsisi amžinuoju poilsiu, 
donosios Armijos karinin
kai/

Įleidimas į svetainę buvo vos Respublikos komisarų 
sustabdytas 3 valandą po pirmininkas; generol. pulk, 
piet. Paskui netrukus išsiju
dino laidotuvių procesija, 
kuri traukė į Ožeškienės 
Aikštę. Palengvėle procesija 
judėjo Gedimino gatve, 
svarbiausia Vilniaus gatve. 
Procesijos priekyje buvo 
daugybė gėlių vainikų. ' Po 
vainikų sekė Trečiojo Bal
tarusijos fronto generolai, 
kurie nešė Černiachovskio 
laimėtus mūšiuose garbės 
ženklus — du Auksinės 
žvaigždės Medalius, Tarybų 
Sąjungos Herojaus Titulo 
ženklus, Lenino Ordiną, Ke
turis Raudonosios Vėliavos 
Ordinus, du Suvorovo Pir
mosios Klasės Ordinus, Ku- 
tuzovo Pirmosios Klasės Or
diną ir Bagdono Chmelnic-

Ant platformos užėjo Me
čys Gedvilas, Tarybų Lietu-

Roma Mini Raudono
sios Armijos Sukaktį
Roma. — Italijos valdžia 

pasiuntė telegramą marša
lui Stalinui, sveikindama jį 
27 metų sukaktim nuo Rau
donosios Armijos Įsikūrimo.

Tos sukakties dienoje vas. 
23 anglų, francūzų ir ame
rikiečių kariuomenė para
davo Romos gatvėmis. Pa-

Kuznecovas, aukščiausios 
tarybinės komandos atsto
vas, ir generolas Įeit. Ma
karovas, Trečiojo Baltarusi
jos fronto komandos atsto
vas.

Justas Paleckis, Tarybi- radus stebėjo Amerikos, An
nes Lietuvos Aukščiausios glijos, Sovietų ir francūzų 
Tarybos prezidiumo pirmi- [generolai, pagerbdami Rau- 
ninkas pareiškė: ,;donosios Armijos sukaktį.

“Generolo Černiachovskio, i Tūkstančiai gyventojų de- 
dvigubo Tarybinės Sąjungos i monstraciniai sveikino Rau- 
Herojaus, vardas yra susi-!donąją Armiją, 
jęs su Tarybų Lietuvos ir [ 
jos senovinės sostinės išva- I 
davimu nuo vokiečių fašis
tų. Didi yra Lietuvos žmo
nių meilė ir padėka garbin
gajai Trečiojo Baltarusijos
fronto kariuomenei ir velio- rį, kuris paskelbė karą na- 

(Tąsa 5 pusi.) ciam ir japonam.

NUŽUDĖ EGIPTO
PREMJERĄ

Fašistinis advokatas M. 
Essawy nušovė seime Egip
to premjerą Ahmedą Mahe-
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‘Numylėtasis Tarybinių Tautų 
Kūdikis.’

Praeitą savaitę (vas. 22 d.) sukako ly
giai 27-ri metai amžiaus Raudonajai Ar
mijai. Tam įvykiui atžymėti maršalas 
Stalinas išleido special} pareiškimą — 
Dienos Įsakymą; tam įvykiui atžymėti, 
beje, visoje Tarybų Sąjungoj, visaiųe pa
saulyj taiką, laisvę ir demokratiją mylį 
žmonės ruošė įvairias pramogas. Ameri
koje tokių pramogų įvyko eilėje miestų, 
kur tūkstančiai žmonių teikė atitinkamą 
didvyrių armijai pagarbą.

Raudonoji Armija — didvyrių armija, 
karžygių armija. Tai pripažįsta jai kiek
vienas, kuris ką nors mato ir supranta 
žmogus.

“Raudonoji Armija,” sako mar 
Stalinas, “yra numylėtasis tarybinių 
tų kūdikis.”

Tai gražus ir žmoniškas apibūdini 
Ir toliau:

“Raudonoji Armija išgelbėjo Tarybų 
Sąjungos tautas nuo vokiškųjų fašistų 
vergijos; ji padėjo Europos tautoms nu
simesti vokiškąjį jungą.”

Ir Stalinas faktais įrodė, ką Raudono
ji Armija atliko šiame kare. Bet kitko, 
ji užmušė arba nelaisvėn paėmė 9,740,000 
fašistinės Ašies kareivių, ši skaitlinė, be 
abejo, apima ne tik vokiečius, bet ir ki
tus jų satelitišk. kraštus, kurie greta vo
kiečių kariavo prieš Tarybų Sąjungą— 
kariavo, iki buvo iš karo išmušti ir pasi
davė.

salas
tau-

mas.

Arti 10,000,000 kareivių užmušti arba 
į nelaisvę paimti, tai nėra juokas. Kiek 
per tą laiką milijonų Ašies kareivių bu
vo sužeista — galima įsivaizduoti!

Stalinas pabrėžė, jog šios žiemos mū
šiuose, bėgyj 40 dienų, Raudonoji Armija 
užmušė daugiau, kaip 800,000 vokiečių, 
o nelaisvėn paėmė daugiau, kaip 350,000! 
Vadinasi, kasdieną apie 28,750 vokiečių 
paklojo arba nelaisvėn paėmė.

Reikšmingi šie Stalino žodžiai:
“Pilnoji pergalė prieš Vokietija yra ne

toli,” tačiau jis pastebėjo, “pergalė nie
kad pati savaime neateina; ji turi būti 
laimėta aštriuose mūšiuose.”

Ką pasakė Stalinas (o šis jo įspėjimas 
jau nebe pirmas), tą sakė ir sako ir mū
sų krašto prezidentas Rooseveltas ir kiti 
atsakomingieji pareigūnai. Visi jie taria:

pergalė netoli, bet ji reikia, iškariauti; 
jai pasiekti turėsime dar daug pasiauko
ti.

Kiekvienam šiandien aišku, jog hitle
rinė Vokietija bus sumušta. Bet kada?

Be abejo, ji bus sumušta, kai talkinin
kai vakaruose ir Raudonoji Armija ry
tuose pradės išvien kirsti bendrus smū
gius, dar tvirčiau savo replėmis spausti 
vokiečius.

Iki šiol, turime atsiminti, šią žiemą tik 
viena Raudonoji Armija tebevarė ofen- 
syvą. Jos talkininkai vakaruose prie to 
tik ruošėsi ir atmušinėjo vokiečius, ku
rie buvo besisiekią užvaldyti Belgiją.

Šiuos žodžius rašant, daviniai skelbia, 
jog vakaruose ofensyvas jau pradėtas.

Be to, visų Jungtinių Tautų žmonės 
privalo juo daugiau aukotis frontams 
stiprinti. Juo daugiau bus įdėta pastan
gų, tuo greičiau bus hitlerinis plėšikas 
galutinai pribaigtas mušti.

Tą supranta, tą žino Raudonosios Ar
mijos vadovybė ir ji nuolat tatai prime
na. Maršalas Stalinas priminė tai ir savo 
Dienos Įsakyme minint Raudonosios Ar
mijos jubiliejų.

Kaip neimsime, šis, 27-rių metų Rau
donosios Armijos gimtadienio jubiliejus 
buvo minėtas, kai Raudon. Armija pa
siekė aukščiausio savo laimėjimų čiuku
ro, kai jos pergalingosios vėliavos plevė
savo Vokietijos žemėje, — arti Berlyno, 
— Budapešte, kituose Balkanų kraštuo
se, ir net Norvegijoj!

Tai buvo didžiulių pergalių jubiliejus, 
—pergalių ne tik Raudonajai Armijai, 
bet visam taiką ir laisvę mylinčiajam pa
sauliui !

Finansuotojai Kovos Prieš 
Wallace

Daily Workerio korespondentas Wa
shingtone praneša, kaip reakcininkai 
darbuojasi prieš H. A. Wallace, kad šis 
nebūtų užtvirtintas komercijos depart
ment sekretoriumi. Amerikoje veikia t. 
v. Frank Gannett’o “Committee for 
Constitutionial Government” (Komitetas 
Konstitucinei Santvarkai Palaikyti). Pa
vadinimas, kaip matome, gražus. Bet ką 
gi šis gražiu vardu komitetas atlieka?

Praeitų prez. rinkimų kampanijoj šis 
komitetas surinko $447,000 pinigų kovai 
vesti prieš prezidentą Rooseveltą. Komi
tetą sudaro fašistiniai-reakciniai republi- 
konai. Kiekvienas pažangesnis šalyje pa
sireiškimas esti šio komiteto kovojamas, 
nes jam rūpi gyvenimo eigos ratą pasuk
ti atgal.

Dabar šis komitetas renka aukas (iš 
stambių reakcininkų biznierių-kapitali- 
stų) prieš Wallace kovoti. Komitetui rū
pi, kad Wallace nebūtų užgirtas komer
cijos departmento sekretoriumi.

Bendrai, minėtasis komitetas puola 
kiekvieną pažangesnį Amerikos žmonių 
pasijudinimą.

Vidutinis Amerikos pilietis, skaityda
mas spaudoje visokius plūdimus ir sapa
liojimus prieš pažangiuosius žmones, nei 
nepagalvoja, kaip jie ten patenka. Daž
niausiai visokių plūdimų kampanijas fi
nansuoja panašūs komitetai, kaip tas, 
kurį mes šiame straipsnyj minėjome.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APSIVERTĖ RAGOŽIUMI

Kai Belgijoje Pierloto 
valdžia terorizavo žmones, 
tai Naujienų redaktorius jį 
gynė ir plūdo terorizuoja
mus žmones. Sakė, jog tik 
saujalė komunistų kelia 
triukšmą prieš “teisotą” vy
riausybę. Bet pagaliau Pier
loto vyriausybė tapo nuver
sta ir susidarė nauja val
džia. Su tuo faktu nebega
lima nesiskaityti. Todėl da
bar Naujienos jau rašo, vi
sai neatšaukdamos savo pir
mesni© užgyrimo Pierloto 
valdžios:

Šita valdžia bus kairesnė, 
negu pirmesnioji. Kadangi ji 
apima visas politines parti
jas, tai galima tikėtis, kad ji 
sugebės nuraminti visuome
nę, kuri rodė daug nepasi
tenkinimo “e m i g r a ntais,” 
parvažiavusiais iš Londono 
vaidyti kraštą. Dabartinis 
premjeras gyveno Belgijoje 
okupacijos metu ir dalyvavo 
kovoje prieš nacius.

Bendrai galima pastebėti,

kad išvaduojamose Europos 
šalyse reikalauja sau spren
džiamo balso valdžioje tie 
žrponės, kurie per okupacijos 
laikus buvo palikę namie ir 
organizavo pogrindyje pasi
priešinimą okupantams. Kai 
“valdžios ištrėmime“ parva
žiuoja į savo šalis, iš kurių 
tapo išvyti vokiečiai, tai pa
sipriešinimo judėjimo vadai 
nenori jų priimti.

Šitoks konfliktas kilo Pran
cūzijoje, Belgijoje, Graikijo
je ir Holandijoje (Ilolandi- 
jos valdžia tik-ką rezignavo). 
Kai kur jisai iššaukė kruvi
ną kovą ir net pilietinį karą 
(Graikijoje). Prancūzai tą 
konfliktą išlygino kompromi
su, duodami generolo De 
Gaulle valdžioje kelias vie
tas buv. pogrindžio judėjimo 
atstovams. Tokiu pat būdu 
bando prieiti vidaus taiką -ir 
Belgija. (N., vas. 13 d.).
Mūsų gi nuomonė iš pat 

pradžios buvo tokia: Tos 
ponų valdžios “in exile” vi
sai atitrukusios nuo savo 
kraštų žmonių ir jų interesų

neatstovauja. Išlaisvintus 
kraštus turi valdyti patys 
žmonės, o ne sugrąžintos 
pusiaufašistinės klikos, kaip 
lenkų londoniškė valdžia, 
kaip Belgijos ir Graikijos 
karališkos valdžios. Ir kur 
tik buvo iš užsienio atga
bentos ponų valdžios bando
ma uždėti ant žmonių, ten 
kilo aštrus žmonių pasiprie
šinimas.

Gi Naujienos tiesiog gal
vą guldė už tas valdžias “in 
exile”, vadino jas tiesot'omis 
valdžiomis ir reikalavo, kad 
išlaisvintų kraštų žmonės 
jas prisiimtų ir jų klausytų. 
Pavyzdžiui, dar ir šiandien 
Naujienos tebeguldo galvą 
už londoniškę lenkti kliką, 
nors ją Krymo konferenci
joje jau atmetė ir Amerika 
ir Anglija.

Pirkimas karo hono reiš
kia įteikimų i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuolikų.

Žmonių išrinktasis iš Illinois, kongresmanas Melvin 
Price (D.), krovė obuolius quartermasterio stotyje, ka
da atėjo žinia, jog žmonės jį išrinko j Kongresą. AFL 
ir CIO unijų parama padėjo jį pasiųsti iš kariuomenės 
į Kongresą.

Pirmadienis, Vasario 26, 1945

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Buožės Visur Kur Savo 

Dantis Rodo

Iš t u vietovių, kurios buvo 
karo zonoje, vietos gyvento
jai buvo evakuojami atgal, jį 
nepavjingas gyventi vietas. At-i 
vykusius, kaip taisyklė, turi i 
priglausti čia nuo seniau gy
venantieji. Pravažiuojant Su
valkiją, teko matyti, kaip iš 
pasienio atkeltiems gyvento
jams kartais tonka skursti buo
žių ūkių patvoriuose .

Įdomus nuotykis buvo Beb- 
rininkų km., Gižų valsčiuje. 
Tūla Juškienė, valdanti 35 ha!
ūkį, priėmė iš pasienio atkel
tus valstiečius. Pradžioje net 
apgyvendino kambaryje. Kai 
šie įsėjo 23ct. grūdų Juškie
nės dirvon ir išvežė į laukus 
mėšlą, tada šeimininkė pasi
ėmė šluotą ir evakuotus vals
tiečius pradėjo iš namų varyti.

Kaimuose komjaunuoliai veda 
agitaciją ryšium su žemės grą
žinimu valstiečiams.

K. Petkevičius.

Belvederio Pieno 
Technikumas

Kilometras nuo Seredžiaus 
miestelio, prie Nemuno kran
to stovi dideli, balti rūmai. Jie 
skęsta sename parke, o jį supa 
skaidri Nemuno juosta. Kaž
kada čia buvo įsirengęs savo 
būst'/nę magnatas Burba. Išti
sus metus jis gyvendavo Pran
cūzijoje. Tik kartą per vasa
rą, su didžiausiu būriu artis
čių, atvažiuodavo Burba į bel
vederio dvarą, čia jis išklau
sydavo ūkvedžio pranešimų, 
surinkdavo duokles, pasimau- 
dydavo su artistėmis šampa
ne ir vėl grįždavo į Paryžių.

Dabar šiame dvare Mėsos ir 
Pieno Liaudies Komisariatas

Tai Pavyzdis Didelės 
Niekšystės

Gruodžio 21, 1944 metų, 
dienraštis Vilnis įdėjo gautą 
iš Maskvos kabelį, kuriame 
yra šios baisios informaci
jos:

“Laike vokiečių okupaci
jos Lietuvoje nužudyta 300,- 
000 civilių žmonių ir 165,- 
000 karo belaisvių raudon
armiečių.”

Ten skelbiama, jog žymūs 
Lietuvos intelektualai, kaip 
akademikas V. Kuzma, prof. 
A. Rimka, rašytojas Binkis! 
ir daugelis kitų nacių nužu-; 
dyti.

Kauno devintam forte, 
kuris vadinamas “Mirties 
Fortu”, nužudyta 70,000.

Tai yra baisios žinios.
Paneriuose vienam dide

liam griovy suversta 100,000 
lavonų.

Tuos davinius dabar pa
tvirtina Speciales Komisijos 
tyrinėjimui nacių piktada
rysčių Lietuvoje raportas. 
Jis paduoda, kad Lietuvoje 
nužudyta, kiek jau žinoma, 
465,000 žmonių.

Nužudyta daug lietuvių, 
lenkų, žydų, rusų, net ir at
gabentų Lietuvon čekų ir 
francūzų.

Raporte pažymėta, kad 
tūlose vietose žudyti tėvai 
ir vaikai. H

Už šią bjaurią istorijoje 
kriminalystę jau apkaltinti 
virš 70,000. Visi jie yra Hit
lerio gauleiteriai. Jie pasi
traukė iš Lietuvos, bet jie 
nuo bausmės neišsisuks. Jie 
bus teisiami, taip greit, 
kaip pavyks1 juos suimti. O 
jie bus suimti, kada nacių 
Vokietija bus nugalėta.

Hitlerio budeliai Lietuvoj 
žudė nevien vyrus, bet mo
teris ir kūdikius. Komisijai 
liudijo daugelis pačių kalėji
mų ir kempių prižiūrėtojų, 
kurie savo akimis matė tas 
baisenybes.

Bet kuomet naciai žudė 
Lietuvoje žmones, tai Ame
rikos lietuvių tarpe atsirado 
tokių; kurie stengėsi įkalbė
ti savo laikraščių skaityto
jams, kad Hitlerio gauleite
riai Lietuvą naujai rekons- 
truktavo, kad jie patį lietuvį 
rekonstruktavo, “naują lie
tuvį” sukūrė. Štai vienas 
pavyzdžių:

“Naujienos”, gegužės 22, 
1942 metų, įdėjo pirmame 
puslapy, dargi išskleistai, 
per dvi špalti, štai kokią 
biaurią nacių propagandą, 
“Laišku per Lisaboną”:

’’Atėjęs ‘Į Laisvę’ nume
ris kalba apie dabartines 
sąlygas Lietuvoje ir pada
ro įdomių pastabų, kurias 

perspaudžiame:
’’Naujasis lietuvis mums

toli gražu nereiškia nuo 
praeities atitrukusio žmo
gaus, kokius kad kaldina 
bolševikinis naujų žmonių 
fabrikas. Jis yra naujas ta 
prasme, kad stengiasi išsi
nerti iš praeities neigiamy
bių ir sugeba netik neatsi
likti nuo naujo gyvenimo, 
bet dargi i jį įsijungęs tap
ti jo varomąja jėga.

“Jis nėra bolševikinio 
kolektyvizmo suniveliuotas 
individuals, bet laisva, as
menybė, sugebanti savo as
mens reikalus netik teori
joj, bet ir praktikoje pa
lenkti tautinės^ bendruome
nės.”
Šiai aiškiai Goebeblso pro

pagandai “socialistų” laik
raštis uždėjo štai kokias 
antraštes:

“Lietuviai randa bendrą 
kalbą su kitaip tikinčiais 
tautiečiais. Dabar niekas 
nemonopolizuoja lietuviš

kumo, stengiasi susitart 
bendram darbui.”
Čia yra ne vien aiški 

nacių propaganda, bet tai 
yra pavyzdis didelės niekšy
stės.

Hitlerio budeliai Lietuvoj 
žudė žmones — net ir mo
tinas ir kunigus, o Chicago j 
P. Grigaičio laikraštis, kuris 
turi pretenzijų dar socialis
tiniu vadintis, dumia savo 
skaitytojams akis, kad . Hit
lerio budeliai tobulina Lie
tuvą, naują lietuvį sukuria.

Ar gali būti kas piktesnio, 
tiesiog niekšiškesnio?

Reikia pasakyti, kad tas 
laikraštis ir dabar nesiliau
ja vedęs naciams naudingą 
.propagandą, tik jau ne “lai
škais per Lisaboną.”

To laikraščio redaktorius 
ir dabar putoja prieš Sovie
tų Sąjungą ir tuo padeda 
Hitleriui ir Gobbelsui.

To laikraščio redaktorius 
ir dabar kursto savo skai
tytojus prieš mūsų talkinin
kus ir tuo kenkia Jungtinių 
Tautų vienybei, o tai yra 
talka Hitleriui ir jo bude
liams.

Budeliams, kurie žudė 
žmones Lietuvoje, artinasi 
galas. Jie bus nubausti. A- 
merįkos lietuviai neprivalo 
užmiršti ir tų budelių talki
ninkų. Jų niekšiška propa
ganda- ir talka nacių bude
liams negalima lengvai pra
leisti. V. A.

Panašių nuotykių yra ir dau
giau. Stambiųjų ūkių savinin
kai nesiskaito su karo apysto- 
vomis ir reikalingu, esant ap
linkybėms, suglaudinimu. Jie 
vis dar nenori atsisakyti nuo 
senųjų okupacijos laikų įpro
čių, kuriais jie galėjo sočiai ir 
linksmai gyventi iš neturtingų
jų darbo valstiečių sąskaitos.

Ir Anykščiai Nemiega

Garsus Anykščių miestelis 
ne tik Utenos apskrityje, bet ir 
visoje Lietuvoje. Gražios apy
linkės supa miestelį. Ramūs, 
jaukūs buvo Anykščiai. Da
bar jie smarkiai nukentėję 
nuo karo veiksmų. Sugriauta 
apie 150 namų, susprogdinti 
du dideli tiltai. Sudegintas ma
lūnas. Tai rudųjų barbarų 
darbas. Baisius pėdsakus jie 
paliko Anykščiuose.

Dabar gyvenimas jau 
grįžo į normalias vėžes. Kom
jaunimas įsteigė skaityklą, ku
rioje galima pasiskaityti laik
raščių. Mieste yra'vitrina, ku
rioje išlipinami laikraščiai, vy
riausybės nutarimai ir vald
žios skelbimai.

Komjaunimas leidžia sieni
nį laikraštį “Laisvės Keliu,“ 
kurio jau išėjo du numeriai ir 
renkama medžiaga trečiajam. 
Renkamos knygos bibliotekai. 
Mieste yra dvi salės. Dažnai 
ruošiami mitingai — susirinki
mai, kuriuos žmonės gausiai 
lanko.

Rugsėjo men. 27 d. Anykš
čius aplankė Tarybų Sąjun
gos Didvyrės Marijos Melni- 
kaitės vardo agitbrigada, kuri 
surengė koncertą. Koncertu 
anykštiečiai labai patenkinti.

turės pieno technikumą, kuris 
mokins ir išleis taip mūsų kraš
tui reikalingus specialistus — 
pienininkystės technikus.

Mokyklos direktoriumi pa
skirtas drg. Vladas Jekelaitis. 
Jis su savo artimiausiais pa
galbininkais šiuo metu ruošia 
mokyklą mokslo metų prad
žiai. Renkamas karo veiksmų 
metu išgrobstytas inventorius, 
ruošiamas bendrabutis. Ap
skaičiuota, kad mokykla galės 
praleisti iki 50 auklėtinių per 
metus.

Prie mokyklos yra 167,8 ha 
ūkis. Iš ūkio vokiečiai išvarė 
36 veislines karves su telyčio
mis, 60 št. kiaulių, apie 16 
arklių. Mokykloje šiuo metu 
tėra tik vienas arklys, bet di
rektorius drg. Jekelaitis, ben
dradarbiaudamas su apylinkės 
valstiečiais, neblogai ūkinin
kauja. Šiuo metu mokykla pa
deda valstiečiams susikulti, o 
šie savo trauk imą j a jėga iš
aria mokyklos ūkio žemes ir 
padeda įvykdyti sėją.

Direktorius nusiskundžia, 
kad tuo tarpu dar nepavyko 
pilnutinai sukomplektuoti mo
komojo personalo. Prie moky
klos ūkio nuolat dirba 10 šei
mų, kurioms mokamas 1940- 
41 m. tarybų valdžios nustaty
tas vienadieninis atlyginimas.

Tarybiniai Ūkiai Perviršija 
Sėjos Planą

Grinkiškio tarybinių ūkių 
grupė iki spalio 9 dienos įvyk
dė 130% rudens sėjos plano, 
šitoji grupė yra pirmaujanti 
Kėdainių apskrityje.

Krakių tarybinių ūkių gru
pė įvykdė 125% savo sėjos 
plano. ELTA.

Baltimore, Md.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėhis darbas f pa
kalbink savo pažįstamą, sa* 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

“Protesto Mitingas”
Baltimorės lietuviai fašistai 

pirmiau įvykusius vasario 16 
d. mitingus vadindavo “ap- 
vaikščiojimais Lietuvos nepri
klausomybės,“ bet dabar jau 
pavadino “protesto mitingu.“ 
Protestas prieš ką ? Nagi pri
ėmė rezoliuciją, kurią perskai
tė dr. Zelwis prieš Tarybų. Lie
tuvos vyriausybę, kam ji pri
sidėjo prie Sovietų Sąjungos, 
nepasivelinus Amerikos lietu
vių fašistų.

Fašistai sakosi, kad mitinge 
dalyvavo 500 delegatų nuo 30 
organizacijų. Well, čia jau 
priklauso, kieno akimis žiūri 
į delegatų skaičių. Reikia ži
noti, kuomet gerokai įsitrau
ki, tai į vieną žiūri, o 9 ma
tai. Tai gal būt ir su Balti- 
mores fašistais taip atsitiko.

Na, o kas link atstovavimo 
30 organizacijų, tai taipgi vi
sas svietas žino, ant kiek Bal
timorės lietuviai yra pakilę su' 
organizacijomis, išskyrus pro
gresyvių, lietuvių organizaci
jas.

Well, fašistai, žinoma, pri- 
skaitys ir šitas “organizaci
jas“: pinaklių organizaciją, 
pokerio org., čekerių org.,na, 
ir pynacų organizaciją! Na, o 
kunigas Mendellis priskaitys 
BINGO organizaciją, na, ir, 
žinoma, dar kokią “organiza
ciją,“ bet vistiek bus sunku

svietui pameluoti, kad atsto
vauja 30 organizacijų.

Fašistai savo protesto mitin
ge sakė sekamai: “Religiniu, 
^tautiniu ir kultūriniu atžvilgiu 
žiūrint į Lietuvos pasielgimą, 
tai yra kriminalystę. . .” Pa
gal lietuvių fašistų sprendimą, 
tai Lietuvos žmonės yra kri
minalistai, kam gi jie prisidė
jo prie Sovietų Sąjungos! Na, 
jūs gaivalai, ar jūs galite Lie
tuvos žmones pamokinti, ką 
jie turi daryti ir kaip jie turi 
savo kraštą tvarkyti? Jūs esa
te Amerikoj, jūs nesate Lietu
vos piliečiai, tai kaip jūs gali
te pamokinti Lietuvos žmones, 
ką jie turi daryti? Jeigu, pa
vyzdžiui, Lietuvos žmonės su
rengtų protesto mitingą, na ir 
užprotestuotų prieš Amerikos 
lietuvius fašistus, kam jie ne
daro taip, kaip Lietuvos žmo
nės nori, tai ką lietuviai fa
šistai į tai atsakytų ?

Kaip ten nebūtų, bet reikia 
pripažinti ir tas, kad jau šian
dien ir tie patys ne visi rėkia* 
Bet reikia žinoti ir tas, kad 
nekurie rėks ir tryps taip, kaip 
indijonai aplink ugnį.

Tūlas laikas tam atgal čia 
lenkai protestavo, kam Raudo
noji Armija įžygiavo į Varša- 
vą, bet lenkų protestas paby
rėjo į šipulius. Liublino lenkų 
valdžia pripažinta, kaipo nau
ja valdžia, o londoniškė len
kų senoji “valdžia” pasiliko 
ant tvoros tupėti ant visados.

V—kua.
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PRISIMINUS PAKUONJ 
IR DARSŪNIŠKIUS

Neseniai Laisvėje tilpo kojos pirštais ir mikliai ir 
korespondencija iš Lietu- smarkiai kirsdavo gyvulį, 
vos, aprašanti, kaip vokie-; Mokėdavo net ir akmenį 
čiai, bėgdami nuo Sovietų smarkiai paleist su koja, 
armijos, sudegino Pakuonio1 Kaip sakydavo kiti bernio- 
miestelį, o bažnyčią, nega- kai, tas berankis buvo labai 
lėdami sudegint, dinamitu piktas; dėlei menko daikto 
susprogdino. labai supykdavo ir tuojau

Nors aš 
pusėj Nemuno (Vilniaus), 
vienok Pakuonyje teko bū
ti. Kitas miesčiukas — Dar- 
sūniškės, kitoj pusėj Ne
muno nuo Pakuonio trupu
tį į šiaurius, kur man taip- ir į šoną, tas jau guli ant 
gi teko būti. Nors tie du žemės. Dėlei to jojo drau- 
miesčiukai netoli viens ki- gai vengdavo jį užpykdyt. 
to ir kaip viename, taip ki- Čia, Amerikoj, tokis vy
tame gyveno didžiumoj lie- rūkas pasidarytų gerą pi- 
tuviai, bet Nemuno vaga i nigą, pavyzdin, vasaros
tarpe jų atskirdavo juos metu kad ir Coney Islande, 
daug kuo, kaip tai kalba, (Tąsa 4-me pusi.) 
abelnais papročiais, o kas 
svarbiausia — r 
švenčių laiko skirtumas, j 
Mat, rytų pusėj už Nemu-j 
no viskas ėjo pagal “ruskio 
kalendorių” (taip pas mus 
sakydavo), o vakarinėj 
Nemuno pusėj “zanemunči- 
kai” ėjo pagal “Napoleono 
kalendorių.” Religiniu at
žvilgiu velykų šventė keis
tai veikė ypač ant darsū- 
niškiečių. Būdavo Darsū- 
niškėj dar dvi savaitės iki 
velykų, o Pakuonio bažny
čioj jau gieda “Linksmą 
dieną apturėjom ...” Ka
dangi Darsūniškiu miesčiu
kas stovi ant pat Nemuno 
kranto, o ten pat buvo ir 
“pervažas” per Nemuną,1 
tai Pakuonio parapijos vai-! 
kinai velykų sekmadienį i 
pavakare .tyčia persikelda-.

gyvenau kitoj spardydavo kitus kaip ark
lys! O jei to dar neužtenka, 
jisai smarkiai kirsdavo su 
galva, nelyginant, kaip avi
nas kad mušasi. Kam tik
tai duoda savo galva į pilvą

£

•S

Raudonajai Armijai žygiuojant ant Berlyno, Talkininku orlaivininkai apmėto 
naciškąją širdi tūkstančiais toną bombą. Čionai matosi J. V. 8-to Oro Jėgų sky
riaus skraidančios tvirtumos dienos metu atakuojant Berlyną. Vyriausybės bil- 
dingai, įskaitant Vokietijos oro ministeriją, matosi liepsnojant.
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PIRMASIS LIETUVOS KA
RALIUS MINDAUGAS

Mindaugas buvo pavel
dėjęs jau didelę valdžią nuo 
savo tėvo, galingo kuni
gaikščio Ringaudo. Greta 
Mindaugo buvo dar keletas 
stiprių Lietuvos kunigaikš
čių. Jie geruoju nenorėjo 
Mindaugui pasiduoti, taigi 
Mindaugas kovojo prieš 
juos. Jisai ginklu ir viso
kiais gudrumais paėmė į 
savo rankas visą Lietuvą 
valdyti ir privertė kitus 
Lietuvos kunigaikščius jo 
įsakymų klausyti. Tuo bū
du Mindaugas sujungė Lie
tuvą į vieną valstybę. Lie
tuvos sujungimas įvyko 
tarp 1226 ir 1236 metų.

Sunki buvo Mindaugo 
viešpatavimo pradžia. Lie
tuvos. valstybė buvo dar ne-

-į-? KAIP SAUDI ARABIJOS VALDOVAS KELIAVO PAS ROOSEVELTĄ
Kai Saudi Arabijos ka

ralius Abdulas Aziz Ibn 
Saudas vyko į Egiptą pa
simatyt su prezidentu Roo- 
seveltu, tai karaliaus ke
lionėje maišėsi bibliška se
novė su šiandienine naujo
ve. Tas arabų valdonas sa
vo papročiais ir rūbais pri
minė tris Evangelijos kara
lius, traukusius į Betlejų, 
nors jis važiavo automobi
liu ir plaukė kariniu Ame
rikos laivu, o anuos nešė 
kupranugariai (verbliū- 
dai), kaip kad piešiama 
kalėdiniuose paveiksluose.

Haremas
Jis iškeliaudamas laiki

nai paliko haremą-mergna- 
vo Darsūniškėn pasižiūrėti!^ didžiame savo palociuje 
ir iš darsūniškiečių pasity- 1 Kyadh mieste. Kaipo maho- 
čioti, kad jie dar sausai pa-j tikybos valdonas,
snikauja, kuomet pakuonie- Į įisai ^ur\ teisę laikyti sau 
čiai jau privalgę kumpio, į hareme tiek mergų-sugulo- 
sūrio ir kiaušinių... pa_i yių, kiek jam patinka, nors 
kuoniečiai dar atsinešdavo!ir simtus. Kad joks kitas 
kišenius prisidėję margu- vyras negalėtų pamatyti tų 
čių (spalvuotų kiaušinių) 
ir juos rodydavo darsūniš- ' - . . ,
kiečiams, na, ir jųjų aky- y^ro\ ^ai haremą nuo- 
vaizdoje valgydavo kiauši- Į lat dieną ir naktj saugo re
nius; kitas tyčia dar ir mĮkhai sargai, eunuchai, 
“kilbasos” šmotą išsitrau- Kartu su karaliaus au-

ir juos rodydavo darsūniš-

kia iš kišeniaus ir valgo... 
O darsūniškiečiai, žiūrėda
mi tik seilę ryja ir sako, 
kad tai griekas ir žiūrėt... 
Tada kildavo klausimas, 
kodėl taip yra: ta pati 
“viera,” tas pats dievas, tos 
pačios maldos, o pas “za- 
nemunčikus” Kristų nu-

į gražuolių ir 
kad jos nepamatytų jokio

au
tomobiliu iš sostinės Ryad- 
ho važiavo ilga vilkstinė ki
tų automobilių. Jie vežė 
valdovo naudojamą mantą, 
vyriškius jo gimines, valdi
ninkus, tarnus, sargus — 
viso 48 asmenis. Kai kurie 
automobiliai gabeno gyvas 
avis, kad karalius ir jo pa-

kryžiavoja dviem savaitėm i 
pirmiau, negu pas mus,! 
vilniškius?

Vaikas, Apsigimęs be 
Rankų

Darsūniškiu 
teko pažint bernioką, apsi- 
gimusį be rankų. (Dabar 
užmiršau jojo pavardę). 
Šventadieniais jisai vaikš
čiodavo po miestelį su ki
tais berniokais apsivilkęs 
žiponu, specialiai pasiūtu 
jam be rankovių. Nebūnant 
rankų, jam tarnavo kojos. 
Jisai ir valgydavo kojomis 
ir pasisemdavo puskvortę 
vandens iš kibiro ir* atsi- 
gerdavo be kito patarnavi
mo. Šaukštą paimdavo ga
na vikriai kojų pirštais ir 
semdavo sriubą.

Kuomet jam reikėdavo 
vasarą ganyt, botagą jisai 
nešiodavosi įsikandęs; kai 
reikėdavo gyvulį sukirst 
botagu, jisai labai vikriai 
paimdavo botagą iš danty

j tai šviežiausią mėsą.
Jie atvažiavo į garuojan

čiai karštą Raudonosios Jū- 
i ros uostą Jiddą. Karinis 
Amerikos laivas - naikintu- 

miestelyj Į -----------------------------------

vas tam tyčia atplaukė į 
Jiddą paimti karalių Sau
dą, visokius jo įrengimus 
ir palydovus ir gabenti į 
Egiptą pas prez. Roosevel- 
tą. Dar niekuomet pirmiau 
nebuvo atsilankęs į Jiddą 
joks karinis Amerikos 
vas.

Specialiai Papuoštas 
Amerikos Laivas

Tas amerikinis laivas bu
vo specialiai paruoštas ir

lai-

papuoštas karaliui pagerb
ti ir patenkinti, pagal jo 
arabiškus - mahometoniš- 
kus papročius ir tikybą. 
Laivo deniai buvo apkloti 
puikiais kilimais (karpe- 
tais) su tokiais išmargini- 
mais bei raštais, kokie pa
prastai mirga Arabijos ki
limuose. Krėslai buvo pa
auksuoti.

Pastatyta avidė užpaka
linėje laivo dalyje, kara
liaus ir jo palydovų avims

laikyti. Geriausias laivo 
kambarys karaliui ypatin
gai išdailintas. Priešakinė
je laivo dalyje ant denio 
pastatytas karališkas šėt
ras (palapinė), kad arabų 
valdovas galėtų kelionėje 
pasirinkti, kur jam geriau, 
ar kambaryje ar šėtre. Ka
ralius apsigyveno šėtre.

Visi specialiai įrengimai 
ir papuošimai laive atlikti 
Amerikos lėšomis, ir kara
lius Saudas, turbūt, labiau

MŪRO GRIUVĖSIŲ sunaudojimas 
ATSTATYMO DARBAMS LIETUVOJE

Inžinierius M. Elinas ra- plytų, mūro skiedinio beL ro tuštumus. Tokiu būdu ga- 
tinko liekanų, taip pat balkių i Įima sutaupyti cemento, 

su- bei kitų statybinių dalių. Iš- “ 
bei kaimų I tirta, kad mūro laužą gali- 

. sunaudoti skiediniams 
i cementams - betonams, kai
po pripildomąją medžiagą, 
vietoje smėlio, žvyro ir ak
menų ; tatai galima pavarto
ti ir kaipo Žaliavą rišama jai 
medžiagai pagaminti, su
malant griuvėsius atatinka
muose malimo įrengimuose. 
Be to, plytų laužas gali būti 
sunaudotas išoriniu bei vi
daus sienų, pamatų ir stul
pų mūrijimui, prisilaikant 
tam tikros mūrijimo siste
mos.

Smulkus plytų laužas gali 
būti vietoje smėlio vartoja
mas mūro ir tinko skiedi
niams. Kadangi toks laužas 
turi tam tikrą nuošimtį ma
žų kaip dulkės dalelių, tai 
jos gerai tarnauja šiam rei
kalui. Tatai ypač svarbu 
“liesiems” skiedinams, kur 
cemento neužtenka pilnai 
pripildyti smėlio arba žvy-

so:
Vykdant vokiečių 

griautų miestų 1 
atstatymo darbus Tarybinėj |ma 
Lietuvoj, turime pasimokin
ti iš kitų Tarybinių Respub
likų patyrimų. Ten yra tuo 
reikalu išleista daug raštų 
su moksliniais atradimais ir 
praktikos išvadomis.

Visų pirma statybininkas 
susiduria su klausimu, ką 
daryti su sugriautų namų 
liekanomis. Pasirodė, kad 
tas liekanas galima sėkmin
gai sunaudoti ir tuo būdu 
sutaupyti statybos medžia
gas, darbo jėgą ir sumažinti 
važiotos - transporto apkro
vimą. Vietoje statybų griu
vėsių išvežimo iš darbavie
tės ir išmetimo į šiukšlynus, 
kaip anksčiau pas mus bu
vo daroma, galima juos bent 
didžiausia dalimi suvartoti 
vietoje.
• Po sprogdinimo arba 
bombardavo, namų griuvė
siai daugiausia susideda iš

Betonas - cementas iš to
kio laužė gali-būti taikomas 
neaukštų namų pamatams, 
įvairiems tarpsienių užpyli
mams ir panašioms statybos 
dalims. Bet stipresniam be
tonui reikia vartoti plytų 
skaldą atsijotą iš laužo, pri
dedant tinkamą kiekį smė
lio.

Plytų-laužas ir sienų ga
balai turi būti pilnai suvar
toti patalpų ir kelių pogrin- 
džiams ir statant storas be
tono sienas.

Bandymai parodė, kad be
tono siena su mūro laužo 
pripildymu būna pusantro i- 
ki dviejų kartų atsparesnė, 
jei kas 70 centimetrų sienos 
aukštume dedama ištisinė 
eilė sveikų plytų arba pus- 
plyčių, užliejant ją betonu. 
(Colyje yra apie pustrečio 
centimetro.)

Praktika parodė, kad sau
soje vietoje vieno aukšto na- 

(Tąsa 4-me pusi.)

labai stipri, o Lietuvos 
priešų daug. Mindaugo gi
minaičiai, kuriems jis buvo 
pavedęs gudų kunigaikšti
jas, sukilo prieš jį, norėda
mi būti visai nepriklauso
mi. Mažesnieji Lietuvos 
kunigaikščiai su neapykan
ta žiūrėjo į Mindaugo iški
limą ir rėmė sukilusius gu
dus. Stipresnieji Lietuvos 
kaimynai, lenkai ir vokie
čiai, kiek įmanydami, sten
gėsi Lietuvą susilpninti.

Mindaugo giminaičiai pa
sikvietė į pagalbą lenkus ir 
vedė karą prieš jį. Vokie
čiai kryžiuočiai paskelbė 
Lietuvai kara. Prieš Min
daugą susidarė didelė są
junga.

Mindaugas bandė ginklu 
gintis, bet negalėjo prieš 
tiek priešų atsilaikyti. Ta
da jie sumanė geruoju su 
jais taikytis. Siunčia Min
daugas į Rygą pasiuntinius 

i su dovanomis; sakosi norįs 
I gražiuoju gyventi su vokie
čiais kardininkais-kryžiuo- 
čiais; žada priimti krikš-

pagerbtas, negu bet kurio 
kito krašto didikas visoje 
Jungtinių Valstijų laivyno | 
istorijoje.

Perdaug Avių
Karalius buvo pasisiūlęs čionių tikybą, 

tiek avių į laivą privaryti, 
kad jų mėsos užtektų ir vi
siems amerikiečiams oficie- 
riams ir jūreiviams. Bet 
jam buvo paaiškinta, jog 
negalima būtų laive visoms 
toms avims tvartų įrengti. 
Todėl buvo paimta gana a- 
vių tiktai karaliui su kom
panija 800 mylių kelionėje 
į Egiptą ir tiek pat atgal. 
Avys buvo pjaunamos sa

votiškai, pagal tikybines 
mahometonų apeigas.

Jie gabenosi ir įvairius 
kitus arabu - mahometonu 
valgių dalykus. Tarp kara
liaus palydovų buvo savi 
virėjai. Jie turėjo medžio 
anglim kūrenamus pečiusikavo 
valgiams gaminti. Karaliui! Katalikų tikybai platinti

Kryžiuočių vadas atva
žiuoja pas 
prikalbina 
Mindaugas 
kartu su 
dviem sūnais 
skaičium kitų lietuvių.

Popiežius, gavęs iš Min
daugo pasiuntinio tokią ži
nią, suteikia Mindaugui 
karaliaus vardą ir priijr.a 

 

Lietuvą į savo globą.). 
Tatai buvo 1251 metais

Su kardininkais Mindau

 

gas padarė santaiką ir ati
davė jiems Žemaitiją. Susi
taikęs su vokiečiais, jis pa
skui lengvai nuveikė kitus 
savo priešus ir apsivaini- 
karaliaus vainiku.

Mindaugą ir 
jį krikštytis.

apsikrikštija 
savo žmona, 

ir geroku

ir jo draugams didikams 
valgiai buvo kartu kepami, 
šutinami bei verdami. O 
tarnai ir žemesnieji paly
dovai atskirai gaminosi 
valgius ant medine anglim 
kūrenamų pečiukų įvai
riuose laivo kampuose.

Bankietas
Pirmą kelionės naktį ka

ralius pakvietė visus laivo 
oficierius į bankietą. Ir jie, 
ant denio grindų tupėdami 
bei sėdėdami, panašiai kaip 
visi karaliaus partijos na
riai, valgė keptą ant anglių 
avieną ir arabišką ryžių 
šutinį.

Šalia kitų savo pareigū
nų, karalius turėjo ceremo-

(Tąsa 4-me pus.)

KAIP “NUSKRIST” Į MENULĮ IR KITK/i—RANDAM KRIENOLOGIJO]
Ar žinot, kad už 35c New 

Yorke galima “nuskristi” į 
mėnulį, į šiaurės ašygalį bei 
kitus tolimus pasaulio kraš
tus? Taip. Apsilankykite 
Hayden’s Planetariume, šalę 
Gamtos Muziejaus, ir pama
tysite kaip. Verta!

Kodėl aš toks protingas 
(jeigu toks esu) ? Todėl, kad 
iš kvailų mokinuosi. Kodėl 
aš toks kvailas (jeigu toks 
esu)? Todėl, kad mokinuosi 
iš mokytų.

Skeptikas kitais pasitiki 
daugiau, negu pats savimi, 
jeigu jis kam nors iš viso 
pasitiki.

i

. <

Su gerais žmonėmis rei- Po Krymo konferencijai 
kiau- Brooklyno smetonininkai 
kiau-i įpuolė tokion desperacijon, 

kad jau keikia ne tik visą 
pasaulį, bet ir tą stiklą su 
alum, kurį geria. •

kia būti žmonišku, su 
liškais — leistina būti 
lišku.

Proporcija visame 
yra geras dalykas.

kame

Kur žodžiai neveikia, kar
tais ignoravimas pagelbsti.

Esu linkęs manyti, kad 
dabar gali atsirasti nauja 
mokslo šaka, t y., apsiėjimo 
mokslas: kaip apsieiti be to 
ir be to. Ir kodėl ne?

Godumas turi labai mažą 
gerklę—greitai pasprinksta.

.L

Amerikos kariai Europos 
karo fronte didžiausioj pa
garboj laiko Raudonąją Ar
miją ir, spręsdami pagal jos 
žygius, laukia greitos karo 
pabaigos. Taip rašo Walte- 
rio Berenio sūnus karys iš 
anapus Atlantiko.

Karas ne karas, bet eida
mas į darbą savo žmoną 
pabučiuok, — jeigu nori tai
kos namie j e.~

Pavasaris liaudies lūpo
mis: Atlėkė paukštis be 
sparnų, nutupė ant medžio 
be šakų, atėjo ir suvalgė tą 
paukštį boba be dantų. Bū
tų gerai, kad ta “boba be 
dantų” sudorotų ir visus 
prakeiktus hitlerininkus—šį 
pavasarį.

Brilijantiškai skaisti va
dovybė, harmoniškas liau
dies sutartingumas ir plie
ninis visų respublikų pasiry
žimas sutriuškinti žmogėd
ras nacius-hitlerininkus, Ta
rybų Sąjungai lemia amžiną 
pasaulio pagarbą ir visoms 
pavergtoms tautom pergalę, 
laisvę ir laimę.

Vienam mano frentui am
putavo koją; jis vaikščiojo 
su kriukiais. Gaila buvo žiū
rėti... Bet, štai, aną dieną 
matau savo f rentą einant be 
kriukių—-ir nustebau! Sako, 
Daužickas man įtaisė me
chanišką koją, kad, negali 
nei pažint. Ištikro, mokslas 
yra stebukladarys.

Galima keikt betvarkę ir 
galima pykt už betvarkę, 
kadangi ji privalo būt iš
vengiama.

Siaurapročiui niekas ne
svarbu, niekas nieko nereiš
kia.

Pr. Krienas.

jis įkūrė pirmąją Lietuvoj 
vyskupiją.

Bet su kardininkais vo
kiečiais Mindaugas neilgai 
tegalėjo išbūti santaikoje. 
Vokiečiai iš pasalų visaip 
stengėsi Lietuvai kenkti. 
Viešai dėdamiesi esą Min
daugo draugai, jie pasiau
tomis kurstė prieš jį gimi
naičius ir Lietuvos kaimy
nus. Tuo tarpu patys vokie
čiai stengėsi išvilioti iš 
Mindaugo kuo daugiausia 
žemių.
Mindaugas Išsižada Krikšto

Mindaugas pasijuto esąs 
pinklėse. Jis pasiryžo atsi
kratyti vokiečiais. Jam 
progos davė žemaičiai, ku
rie vargo sunkų vokiečių 
jungą. Žemaičiai susispietė 
aplink savo kunigaikštį 
Treinytį ir sukili prieš vo
kiečius. Mindaugas atėjo 
jiems į pagalbą. Jis išsiža
dėjo krikšto, sumetė vokie
čių kunigus į kalėjimus, 
surinko didelę kariuomenę 
ir numaršavo į Žemaitiją.

Įniršę vokiečiai kardinin
kai sutelkia skaitlingus bū
rius gerai ginkluotų savo 
kareivių ir siunčia juos į 
žemaičius.
jiems kelio pastoti.

Vokiečiai kardininkai bu
vo pasirinkę sausą, bet 
siaurą kelią per pušynus, 
apsiaustą pelkėmis aplin
kui. Treinytis liepia pri- 
kirsti sausų šakų ir su
krautu iš jų laužus. Didelį 

(Tąsa 4-me pusi.)

Treinytis eina
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Kaip Saudi Arabijos 
Valdovas Keliavo 
Pas Rooseveltą >
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nialį kavos padaviką, kara
liškos piniginės nešiotoją, 
kapelioną maldoms vado
vauti, oficialį vertėją iš 
arabų kalbos į anglų ir at
gal, dešimtį sargų, gink
luotų kinžalais ir riestais 
kardais, ir tt.

Laivui beplaukiant, bu
vo svečiams rodomi ameri
kiniai judamieji paveikslai. 
Karaliui ypač patiko “The 
Fighting Lady” judis.

Karalius Saudas, 65 me
tų amžiaus, dar nė kartą 
nebuvo išvykęs už savo ša
lies sienų; ir jo palydovai
aiškino, kad jų valdovas,! 
vykdamas pas prezidentą 
Rooseveltą, suteikia jam 
didžiausią, dar negirdėtą 
garbę.

Kaip “šykas”
Karalius dėvėjo platų, ii-! 

gą, laisvais kvoldais ap
siaustą, dailią margą kepu
rę su nusvirusiais šalikais 
ii* atrodė visai panašiai,’ 
kaip šeikai (šykai, arabų 
kunigaikščiai), rodomi ju
damuosiuose paveiksluose 
Amerikoje. Sprendžiant iš 
jo fotografijos, tai fiziniai! 
smarkus vyras ir atrodo! 
daug jaunesnis, negu 65! 
metų. Tarp oficialių savo 
vaikų jis turi 18 tebegyve
nančių sūnų. ’.,

Pas Prezidentą
Nuplukdžius Karalių Sau

dą į Egiptą, ties Kairo mie-j 
stu, prezidentas Roosevel- 
tas jau laukė jo kitame ka
riniame Amerikos laive 
Great Bitter Lake ežere, 
per kurį eina Suezo Kana
las. Karaliui žengiant į 
prezidento laivą, laivo triū- 
bočiai triūbijo aukščiausios 
garbės signalus ir jūreiviai 
surikiuoti eilėmis kietai 
stovėjo, pareikšdami sve
čiui pagarbą.
Apie Ką Prezidentas Kal

bėjosi su Saudu.
Oficialiai pranešta, jog 

pasikalbėjime su Saudi 
Arabijos karalium prezi
dentas Roose veltas pagei
davo draugiškų ryšių ir ar
timesnių susisiekimų su 
tuo kraštu.

•. Korespondentai rašo, kad 
buvo paliesti biznio- preky
bos reikalai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Arabijos. Taip 
pat buvę kreipta dėmesio 
į galimybę Amerikai įreng
ti lėktuvų aikštes ir naudo
ti jąsias civiliams reika
lams.

Žymėtina, kad amerikinė 
Standard Žibalo kompanija 
yra įvesdinus 100 milionų 
dolerių į Saudi Arabijos ži
balo šaltinius.

Mūro Griuvėsiu Sunau
dojimas

\ (Tąsa nuo 3,-čio pusi.) 
mų pamatams galima, vie
toj betono, krauti gerai su
smulkintus, suplaktus - ply
tų skaldos sluoksnius. Šią 
medžiagą plakant, reikia 
kiekvieną 10 iki 15 centi
metrų storio sluogsnį leng
vai palaistyti vandeniu.

Kadangi mūro plytų lau
že randasi tam tikras kiekis 
laisvų kalkių ir smulkios 
sugriautų skiedinių bei ply

štų dalys, tai toks suplaktas 
mišinys, sukietėjęs, mėnesio 
laiko bėgyje, įgauna gana 
atsparumo vienaukščiams 
namams.

Padaryti bandymai plytų 
griuvėsiams išnaudot įrodė,
kad, malant plytų laužą tam 
tikimose įrengimuose ir pri
dedant šiek tiek kalkių, gau
nama kietėjantis mišinys, iš 
kurio galima pagaminti sie
nų blokus ir pertvaroms 
plokštis; o jų stiprumas ga
li smarkiai pakilti, perlei- 
džiant juos per garą.

Prisiminus Pakuonį
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kartą man teko matyt Co
ney Islande gražią mergi
ną, apsigimusią be rankų. 
Jinai, be kitų dalykų, mo
kėjo gražiai rašyt su koja; 
už 10 centų jinai parašyda
vo ant kortelės savo vardą 
ir pavardę ir duodavo at
minčiai. Užuguostis.

Pirmasis Lietuvos Ka-
ralius Mindaugas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

būrį kariuomenės jis siun
čia takais per pelkes į’ už
nugarį vokiečiams ir liepia 
ten abiem pusėm kelio pa
kirsti pušims šaknis.

Kai viskas buvo prireng
ta, Treinytis įsako laužus 
padegti. Traška šakos, Be
psna aukštyn kyla, baisi 
ugnis apima mišką ir vėjo 
pučiama greitai slenka lin
kui vokiečių. Vokiečiai kar
dininkai metasi atgal. Jau 
pirmieji mato pušyno galą, 
o toliau — plikas, kad ir 
klampesnis, plotas. Ten ug
nis turės apsistoti ir vokie
čiai gaus išsprukti.

Bet pačioje kelio siauru
moje prigriuvę medžių. Kol 
pirmieji vokiečiai žvalgėsi, 
kaip čia pro tuos medžius 
išsprukus, tai pušys iš abie
jų kelio pusių ima svirti ir 
griūti ant sustojusių vokie
čių kardininkų.

Ugnis čia pat; jau vo
kiečių vežimai su maistu 
dingę liepsnose; paskutinės

Kenosha, Wis. liais,” nors . tam neturi. faktų. 
Bet Keleivis nesiskaito nei su 
padorumu, nei su faktais. Vi-

PITTSBURGH, PA.
Aukos Archyvui ir Apšvietai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 94 kuopos veik visi na
riai jau pasimokė jo duokles 
už 1945 metus. Tai labai gra
žus darbas. Kuopos susirinki
me buvo skaitytas laiškas pra
šant aukų Įsteigimui Lietuvių 
Archyvo. Laiškas priimtas ir 
tam svarbiam reikalui iš kuo
pos iždo paaukota $10.

Draugijos apšvietos reika
lams nariai suaukavo $5.05. 
Aukavo sekamai.

Po $1: K. Pakštienė ir Wm. 
Norris.

Po 50c: Vic. Kasiulis, Ju
lia Staske, Eva Seklinskienė, 
Paul Sprindis ir Alex Lastaus- 
kas 30c.

Po 25 centus aukavo: F. 
Banis, R. Putman ir G. Wens- 
kus. Visiems aukavusiems šir-

si jo argumentai sugaudyti, su
žvejoti iš pro-hitleriškų šalti
nių, iš naciškos spaudos ir taip 
jis mulkina savo nelaimingus 
skaitytojus, kenkdamas Jung
tinių Tautų vienybei, kursty
damas dalį Amerikos lietuvių 
prieš Amerikos talkininkę — 
Sovietų šalį.

V. J. Stankus.

Royalton, III.

dingai ačiū.,
K. P.

Easton, Pa.
Kaip Keleivis Apgavinėja 

Savo Skaitytojus?
Keleivis, No. 7, pirmame 

puslapyje ir pirmoj špaltoj 
rašo: “Vilnius ir Lvovas ati
duotas Rusijai.” Mes gi skai
tome anglų spaudą, klausomės 
per radiją žinių, bet tokių 
“stebuklų” niekas nepastebė
jome, kad kas imtų ir atiduo
tų tuos miestus Rusijai. O gal 
Keleivio redaktoriai specialį 
telegramą gavo iš Berlyno, 
nUo savo lensmano Hitlerio? 
Keleivio redaktorius Strazdas 
vargiai kam atiduotų, kad ir 
tuziną užperėtų kiaušinių, o 
čią va kas nors ims ir atiduos 
du miestus Rusijai, kaip kokią 
dovaną vaikams pažaisti.

Mes manome, kad Keleivio 
redaktoriai žino tą, kad to
kios, kokia seniau buvo Rusi-
ja, jau nėra. Yra rusų tauta,
yra Sovietų /Sąjunga. Gi So
vietų Sąjungą sudaro atskiros, 
laisvos, savanorės respubli
kos, jų tarpe ir Lietuva, kuri 

•priklauso pagal savo valią.
Patsai Keleivis, kalbėdamas 
apie rinkimus Lenkijoj, pareiš
kia, kad pagal sutartį, jie turi 
būti slapti ir ..demokratiniai,

Didis Plotas, bet Mažai 
Gyventojų

Arabija turi 350,000 ke
tvirtainių amerikinių my
lių plotą, bet tiktai 5,250,- 
000 gyventojų.. Didžioji 
Arabijos žemės didžiuma 
yra dykumų smėlynai. 
Žmonės, kur galima, augi
na kviečius, miežius, datu- 
las ir kitus vaisius. Žymi 
gyventojų dalis yra bedūi- 
nai-pabastūnai, kurie gano 
arklius, avis, mulus ir ku
pranugarius, nuolat perva- 
rinėdami gyvulius į vietas, 
kur daugiau žolės būna.

J. C. K.

jų kareivių eilės alpsta nuo 
kaitros, nuo žirgų griūva... 
retas kuris teišsprunka per 
suverstas, degančias pušų 
šakas. Kurie į šalį metasi, 
tuos Treinyčio kareiviai 
nukumpusius pribaigia. 
Mindaugas kartu su žemai
čiais stoja į kovą ir muša 
vokiečius. Vokiečiai tampa 
supliekti ir iš Lietuvos že
mės išvaryti.

Bet žemaičiai betgi ne
gali atleisti Mindaugui, 
kad jis buvo apsikrikštijęs 
ir juos vokiečiams kardi
ninkams padavęs. Žemai
čiai geriau norėjo klausyti 
savo Treinyčio, negu Min-

kur visos demokratinės parti
jos dalyvaus. Keleivis rašo, 
kad po karo užbaigimo įsiga
lės “keturios demokratiškos 
laisvės,” bet Keleivis tas lais
ves apdekoruoja svetimženk- 
iiais, kas reiškia, kad jis neti
ki į jas. Keleivio redaktoriai 
verkia, kad viskas būk eis So
vietų naudai, reiškia, neati
tinka Hitlerio planams. ,

Gi antrame Keleivio pusla
pyje įtalpintas straipsnis, ku
ris pilnai atitinka visiems Hit
lerio planams.’ Ir štai, kaip 
pradeda: “Judošiški Maskvos 
peniūkšliai vis negali nurimti,. 
kad Amerikos valdžia pripa
žįsta p. žadeikį, kaip teisėtą 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vą. Verno, Verno, tavo rišę 
Bimba.”

.Taip susijungia su Smetonos 
“atstovu” Keleivio redaktoriai 
ir tą “atstovą” nedekoruoja 
svetimženkliais. Aną kartą tū
las Yla Keleivyje mokino lais- 
viečius gramatikos, bet išgel
bėk tu, Jackau, nuo jo gra
matikos. Lietuvoje “peniukš
liais” vadinome kiaules — 
meitėlius, kuriuos penėjome 
skerdimui, o Keleivis taip va
dina žmones. Bet jam Smeto
nos atstovas žadeikis, tai nėra 
peniukšlis, kuris be jokio dar
bo ėmė algą. Bet jau vėlesni 
pranešimai sako, kad ponui 
žadeikiui užtrūko ta alga, žiū
rėsime, kokią Keleivio redak
toriai giesmę užtrauks? Kelei
vis vadina “Maskvos peniukš-

London. — Skaičiuojama, 
kad penktadienį 1,500 Ame
rikos lėktuvų bombardavo, 
sprogdino ir apšaudė kari
nius taikinius Vokietijoje.

• Berlyno naciai labiausiai 
nusigandę rusų.

daugo. Jų remiamas Trei
nytis ir pats sumanė paim
ti Mindaugo sostą. Kai 
Mindaugas buvo išsiuntęs 
savo’ kariuomenę prieš vie
ną rusų kunigaikštį, Trei
nytis su savo kariais už
puolė jį ir nužudė 1263 me
tais.

Mindaugas žuvo, bet jo 
įvestoji santvarka ilgai pa
silaikė — viena vyriausio
jo visos Lietuvos kuni
gaikščio valdžia. Ta vieny
bė labai didino senovinės 
Lietuvos galybę.

A.-Pr. M. .

Staiga mirė nuo širdies li
gos Valis Misevičius, sausio 11 
d. Velionis gyveno prie savo 
brolio sūnaus Edward Misevi
čiaus.

Gimęs Lietuvoje, gruodžio 
18 d., 1870 m., Timborų kai
me, Skaudvilės valsčiuje, Tau
ragės apskr.

Velionis atvyko į šią šalį 
dar visai jaunas būdamas. Per 
eilę metų gyveno Shamokin, 
Pa., o vėliau persikėlė į Ro
yalton, Ilk, ir čia išgyveno 40 
metų. Jis buvo plačiai žino
mas šio miesto gyventojams, 
kaip draugiškas žmogus ir ge
ras biznierius.

V. Misevičius buvo vedęs su 
Jane Bell. Paliko dideliame 
nuliūdime sūnų Frana Carlin
ville, Ill., ir seserį Bridgeport, 
Conn., taipgi brolių vaikus: 
Juozą, Vincą ir Edwarda Mi
sevičius, Royalton, Ill.; Joną 
West Frankfort, Ill.; Albertą, 
Herrin, Ill.; Domininką Miku
žį, Joseph Polinek ir Petrą 
Vaišvilą, Chicago, Ill.

Edward Misevičius, Jr., yra 
baigęs daktaro mokslą. Jis lan
kė University of Illinois.

Velionis buvo pašarvotas 
Edwardo namuose. Jo karstas 
buvo papuoštas puikiais gėlių 
vainikais, kas liudijo, kad jis 
turėjo daug gerų draugų ir 
gražiai sugyveno su kaimy
nais.

Velionio karstą nešė: J. Ber
tulis, J. Bartrušis, S. Norvilas, 
E. Jacoboskas, A. Polbinskas 
ir L. Sakavičius.

Laidotuvės buvo su bažny
tinėmis apeigomis. Palaidotas 
parapijos kapinėse.

Mrs. Edward Missavage.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
!; (KOPLYČIA) !

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

!' Telephone: EVergreen 8-9770
L"-»*«*m^«*****^k-*k^^s-*s^*s<^-***%^v*,*—*K*^^**^**-*S**^<'^

Šio miesto LPTK skyr. fi
nansų sekretorius S. Orda pa
siuntė į LPTK centrą blankų, 
ant kurių pažymėta aukotojų 
vardai. Pinigai anksčiau pa
siųsti LPTK Centran.

K. Matakas, Wilmerding, 
Pa. (3 blankos). Po $5: Mr. 
& Mrs. Matakas, S. K. Tarai
la. Irvin S. Taitz, $3. Po $2: 
A. Sabalauskas, M. Walowicz. 
Po $1: Standard Baking So., 
M. Walowicz, K. Matakas, 
Eliz. Masiliūnas, Anna Pūras, 
Mrs. A. Barštis, Joe Jukabans- 
kas, Joe Orio, Mary Svetakie- 
nė, A. Cuzauskienė, Mike 
Petts, P. Šatkauskas. M. Meš
kauskienė 60c. Po 50c: J. Gri- 
liaunis, Mrs. Cizauskas, An
tanas Swiczeskas, Joe Cizaus
kas, Joseph Orio, A. Stakaus- 
kas, J. Grigaliūnas, A. Karpa
vičius, W. Walentukonis, J. 
Yakubauskas, Michael IZapa- 
rauskas, M. Svetoka, Antanas 
Mizaravičius, Antanas Mak- 
sarsky.

Sekanti aukavo drabužių: 
Mr. & Mrs. Matakas, Mrs. 
Piontka, Mrs. Pūras, Mrs. 
Swiziski, Mrs. Barštis, Mrs. D. 
Prestkavich, Mrs. Romaskas, 
Mrs. Svetoka, Mrs. Abrams, 
K. Lavinish, V. Yonika, Mrs. 
Meskowski, Mrs. Zetts, M. Ba- 
lavich.

Mrs. Marijona Preskevičie- 
nė, Wilmerding, Pa. (blanka) 
Po $1.00: Ona Valentkonie— 
nė, M. Preskevičienė, Mrs. 
A. Gracue, Mrs. C. Novak, 
Mrs. C. Kissel, Mrs. O. Col
bert, Mrs. Frank Maleski, Ja
cob Maleski. Aldona Urban, 
75c. Po 50c: Mrs. E. Urban, 
Mrs. N. Romansky. Mrs. M. 
Smeigal, 25c.

K. M. Leonavičius, E. Pitts
burgh, Pa. (blanka) : K. M. 
Leonavičius, $10. Mary Aren- 
das, $2. Po $1: Julia Cook, 
Canstance Lavine, Emely Dau- 
gird, Izabel Lavine, (du bak- 
sai batų ir du baksai drabu
žių).

Anna Charnes, Wilmerding, 
Pa. (blanka) : Adam Stakosy,

$10. Po $5: Stanley Tareila, 
Chas. Scott, Joseph Wolfe, 
Irene Kayser. Po $2: Mike 
Pets, Joseph Undercoffer. Po 
$1: Joseph Orio, J. Kavaliaus
kas.

Mrs. P. Chames, 1 baksą 
batų ir drabužių; Mrs. Mc
Cormick, du baksus drabužių; 
Mrs. McKim, 3 baksus drabu
žių ir Mrs. G. Thompson, du 
baksus drabužių.

Prašome atleisti, jeigu ne- 
kurios pavardės negerai pažy
mėtos, bet reikia pripažinti, 
kad blogai surašytos ir buvo 
sunku išskaityti.

Norwood, Mass.
Įvyko prakalbos prieš So

vietų Sąjungą, Lietuvą ir pa
žangiuosius lietuvius Ameri
koj. Kalbėjo St. Michelsonas 
ir Antanas Kneižys. Po jų pra
kalbomis Hitleris ir Todžio pa
dėtų savo parašus.

Sausio 21 d., Lietuvių sve
tainėje, įvyko “prakalbos,” 
kurias surengė bendras kleri
kalų, socialfašistų ir tautinin
kų fondas su tikslu, kad pa
kenkus Lietuvos šelpimo dar
bui. Abu kalbėtojai vien tik 
atakavo Sovietų Sąjungą, Ta
rybų Lietuvos vyriausybę ir 
pažangius Amerikos lietuvius, 
kurie šelpia Lietuvą jos sun
kioje padėtyje.

Michelsonas pralenkė ir 
Kneižį. Jis beniekindamas So
vietų Sąjungą, priėjo net prie 
tokio idijotizmo ir šaukė: “Tai 
ve kokia Sovietų Sąjungos 
tvarka, kad motinos valgė sa
vo vaikus — vienos žalius, ki
tos keptus!” Nei žodžio prieš 
hitlerizmą, nei žodžio prieš 
Japoniją, bet viskas prieš

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

Amerikos talkininkę Sovietų 
Sąjungą! 1

žmonėms, kurie buvo pra
kalbose, tai norėjo duoti su
pratimą, kad Amerika kariau
ja arba turi kariauti ne prieš 
hitlerizmą ir japonizmą, bet 
prieš Sovietų Sąjungą. Publi
ka suprato, kad Kneižys ir Mi- 
chelsonas kalba už hitlerizmą, 
nes aukų davimas parodė tą. 
Iš apie 300 publikos, aukų 
sudėjo tik $70. Viena ypata 
davė net $10, tai pasirodė, 
kad tik ištikimi hitlerizmui 
aukavo, o didelė didžiuma pu
blikos atsuko nugarą tiems fa
šizmo gelbėtojams.

Kalbėtojai nubėgiojo nuo 
scenos pirmiau negu programa 
pasibaigė, bet Kneižys savo 
Darbininke net per du sykius 
primena, kad iš publikos klau
simų niekas nestatė, “nors ir 
bolševikų buvo tose prakalbo
se.” Kaip kas gali klausimus 
klausti, kuomet nebuvo leista 
klausimu klausti? <• **

Dainavo Gabijos Choras iš 
.So. Bostono, vadovybėj St. 
Pauros. Choras dainavo vidų- / 
tiniai, vyriškų balsų stoka, tai 
nėra balanso tarpe merginų ir 
vyrų. Merginos toli užrėkia 
vyrus. Taigi, Norwood© trijutė 
dar sykį prakeikė Sovietus!

J. Grybas.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

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.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-44!M»

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
jkalui esant ir 

__padidinu tokio 
r' 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

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
8TAGH 2-S04b

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanąį

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

>iX

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NTJRVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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

(Įsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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*. įspūdingos Generolo 
Černiachovskio Laido

tuvės Vilniuje
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

niui jos komandieriui gene
rolui Černiachovskiui. Kaip 
graudu, kad ilgai lauktosios 
galutinosios pergales išva
karėse mes stovime prie 
šio šaunaus armijos vado 
kapo! Jisai krito mūšio lau
ke, jis padėjo galvą už mū
sų šalies laisvę ir nepriklau
somybę. Bet jo garbė ne
mirs, atmintis apie jį nesu
dils! Prie šio kapo visi lie
tuviai sudeda iškilmingą pa
žadą — vesti iki sėkmin
gos pabaigos didįjį ir teisin
gąjį darbą, dėl kurio gene
rolas Černiachovskis kovojo 
ir mirė, būti ištikimais mū
sų šalies patrijotais, visas 
savo jėgas pašvęsti jos lai
mei ir gerovei.”

Gedvilas pareiškė, kad 
laidotuvių sueiga jau užda
ryta. Tyla viešpatavo aikš
tėje, kur buvo susirinkę ko
kie 80,000 žmonių. Lietuvos 
valdžios vadai ir Raudono
sios Armijos generolai nu
žengė nuo platformos ir pri
ėjo prie kapo.
Maskvos Saliutas černia

chovskiui
Mūšio vėliavos buvo že

mai palenktos, beleidžiant 
palengvėle karstą į kapą. 
Šautuvų papliūpos šūvis bu
vo iššautas. Radijo garsia
kalbiai, tartum atsiliepdami, 
atnešė skersai aikštės 
griausmą artilerijos saliuto, 
kuris buvo iššautas Mas
kvoj, Černiachovskiui pa
gerbti. Ant naujojo kapo 
buvo sukrautas gėlių vaini
kų kalnelis ir pastatytas o- 
beliskas — paminklinis pi
liorius.

Raudonarmiečiai Ima 
Apsuptą Breslau

Maskva. — Per įtemptas 
kautynes dėl kiekvieno na
mo, raudonarmiečiai Bres
lau mieste, Vokiškosios Si
lezijos sostinėje, atėmė iš 
apsuptų vokiečių radijo sto
tį, tankų ir automobilių tai
symo dirbtuvę, keliasde
šimt blokų namų ir priemie
sčius Pappelhofą, Gross- 
Raake ir dar kelis. Per die
ną buvo pagrobta 130 nacių 
patrankų.

Mirė Žymus Sovietų Rašyto
jas Aleksiejus Tolstoi

Maskva. — Mirė vienas 
žymiausių sovietinių rašyto
jų, Aleksiejus Nikola j evi- 
čius Tolstoi, 62 metų am
žiaus. Jis buvo giminaitis 
grafo Levo Tolstojaus, vie
no iš pačių garsiausių pa
saulyje rašytojų.

Už nuopelnus literatūroje 
Aleksiejus Tolstojus buvo 
pakeltas į Sovietų akademi
kus. Dabartiniame kare jis 
pasižymėjo kaip uolus So
vietų Sąjungos ir rusų tau
tos patri jotas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TOOL DESIGNERS 
PATIKRINTOJAI 

BRAIŽYTOJAI 
DETALININKAI 
KOPIJUOTOJAI

Būtinam Lokaliniam ir Užmiesčio Kontraktam. 
Neribotos Taikos Metu Progos. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.

DESIGN SERVICE COMPANY
3 William St., 120 Liberty St.,
Newark, N. J. New York City.

(49)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Jauni Vyrai
Lengvas sandėlyje darbas, textile; nuolat; 

pakilimai ; 5 dienos.

1412 Broadway, 4-tos lubos
Personnel Department

_______________________________________(49)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71*4 c 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.

(53)

MERGINOS
DALIAI LAIKO RAŠTINĖS DARBAS

Didelė Insurance Kompanija 
Pritaikoma valandos 

High School studentėms.
LINKSMOS APLINKYBĖS

PUIKIAUSIA ALGA 
4-TOS LUBOS 

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

NAMŲ DARBININKĖ 
PATYRUSI

Su Paliudijimu. Atskiras kambarys ir mau
dynė. Woodmere, Long Island. $150. 

Tclcfonuokite Sekmadienį.
CEDARHURST 3026.

KEIKIA MERGINŲ
Lengvas linksmas fabriko darbas. 

48 valandos. $23.40 pradžiai.
ANTROS LUBOS

105 Lorimer St., Brooklyn.
(18)

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

Pirmą sykį Bayonne! Trys pui
kiausios filmos. “LENINGRAD MU
SIC HALL” — “THE WORLD WE 
WANT TO LIVE IN” ir apie LIE
TUVĄ. Bus rodoma sekmadienį, ko
vo 4 d. Labor Lyceum, 72 West 
25th St. įžanga 46c; taksai 9c; viso 
55c. Salės durys adaros 7 v. v. Ro
dymas prasidės 8 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
nepraleiskite progos. — ALDLD 212 
kp. Reng. Kom. (46-47)

SO. BOSTON, MASS.
Šiuomi pranešu So. Bostono lietu

viams, kad pirkau štoruką po 
121 F St., kamp. 4th St. 

Prašau užeiti.
____________ J. CASPAR____________

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pirkėjo dėl grosernės ir 

bučernės. Vieta, galima sakyti, auk
so kasykla. Priežastis pardavimo, 
nesveikata. Dėl daugiau informaci
jų, prašau rašyti sekamu antrašu: 
Frank Kaston, 1000 No. 14th Si., 
Springfield, Ill.

Vardai Mosčiu, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—šita mos- 
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostj, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jj. šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagalbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo,. skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri-

Jersey City, N. J.
—

Smetonininkų Darbas
Gyvenant per daugelį 

metų New Jersey valstijoj, ir 
j nei vienus metus neteko ang
lų spaudoje matyti, kad buvę 
valstijos gubernatoriai išleistų 
proklamaciją buvusios smeto- 
nininku Lietuvos antrašu. Gal 
klystu ar nepatėmijau per 
daugeli metų gyvendamas šio
je valstijoje. Bet buvę demo
kratų ir republikonų guber
natoriai nėra pirmiau tokios 
proklamacijos išleidę, kokią 
išleido valstijos gubernatorius 
Walter E. Edge.

Teisybė, jei tokia proklama
cija tilpo kitų miestų anglų 
kalba' laikraščiuose, kokia til
po Jersey City spaudoje, tai ji 
yra mizerna ir mirimų sky
riaus puslapyje, kuri nelabai 
lengva užtikti. Reikia pasaky
ti, kad gubernatorius nemini 
jokių partijų ir tik pažymi, 
kad 27-to jubiliejaus proga 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo ir, baigdamas 
pasako, kad ateis diena, kuo
met Lietuva vėlei bus nepri
klausoma. išgiria gyvenančius 
lietuvius šioje valstijoje ir 1.1.

Dabar, kas gubernatorių 
Edge taip informavo, kad Lie
tuva nėra laisva šalis? Aiškus 
dalykas, kad turi būti darbas 
smetonininkų, kurie tą dieną 
visi bendrai rengė Newarke 
Lietuvos “nepriklausomybės” 
paminėjimą. Jie pasirinko ir 
16-tą dieną vasario. Kalbėtojų 
sąraše figūravo tokios garsios 
ypatos, kaip Paknys, E. Oran
ge biznierius ir advokatas 
Paulauskas ir kun. Kelmelis. 
Advokatas Paulauskas per po- 
rą’ pietų buvo demokratų są
raše į valstijos seimelį, su po
litika biskį apsipažinęs ir, pri
dedant Newarko Trečioką, ga
limas daiktas, taip gurbenato- 
rių informavo, jog Lietuva yra 
vergijoje.

Lietuviai smetonininkai nuo 
Washingtono nusirito į valsti
jų gubernatorius su įvairiomis 
melagystėmis. Tačiau jie pa
miršta arba nenori žinoti, kad 
Lietuvoje yra Lietuvos valdžia. 
Jie nenori žinoti, kad Lietuvo
je esama lietuvių mokyklos ir 
visi kalba lietuvių kalba ir lei-

tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą 4r tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, S ta A.
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—^63 Putnam St.

džia lietuvių kalba laikraščius, 
įvairias knygas ir Lietuva at
gavo tuos Lietuvos kraštus, 
miestus, kurie per ilgus metus 
buvo pavergti svetimų kraš
tų. Mūsų smetonininkai išsiža
dėtų Vilniaus krašto, Klaipė
dos ir kitų vietų, kad tik iš
naikinus jiems nepatinkamą 
valdžią Lietuvoje, bet jiems 
tas nepavyks ir jų bergždžias 
darbas ir savęs varginimas.

Pilietis.

VAMZDŽIŲ KROVĖJAI
PRIE PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ

TURI BŪT STIPRŪS
B. F. GILMOUR CO., INC.

152—41st ST., BROOKLYN.
STERLING 8-0700.

(19)
APVALYTOJAS — DIENOM 

■10 valandų savaitė. Proga viršlaikiam. 
Nuolatinis darbas.

MILTO N SAUNDERS,
550 — 7th Avė.. N. Y. City

(19)

BILU IŠSIUNTĖJAI
GREITI TYPISTAI
Geri prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas
5Į/o DIENOS. NUOLAT

Gera proga.
TRAFALGAR 4-0710.

(19)

DARBININKAI .
60c į Valandą Pradžiai 

Consolidated Edison Company 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(52)

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.
(48)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišku 

įrengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas bu jumis tarsis pas 

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

• HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel, APplegate 7-0534-5
»(48)

BUY WAR BONDS

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10704 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. »

ANNA MAGELEFSKY
105 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2107 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
(l»-B-A Icon's Wino & Liquors)

2107 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been 'issued to tho undersigned 
to sell, wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I<aw 
at 44 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC.
44 Flatbush Ave., , Brooklyn, N- ¥•

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ

54 VALANDŲ SAVAITĖ $34.44 '

Puikus aukštos rūšies viešbutis.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo darbu.

KREIPKITĖS: MR. SJOBERG

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(55)

VYRAI—VYRAI
Sandeliui, Maspeth, L. I. Būtina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55—$60 j savaitę. Pokarinė proga.
E. D. Giberson & Co., 57th Street 

ir Grand Ave., Maspeth, L. I.
.(47)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(51)

VYRAI
JAUNI VYRAI

Lengvas fabriko prie stalo darbas.
KARINIS FABRIKAS 
50 IKI 60 VALANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT, 

238 40TH STREET,
BROOKLYN, N. Y.

(47)

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI

, 75c Į VALANDĄ
40 Valandų Savaitė 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

CERTIFIED MALT EXTRACT CO.
68 THIRD ST., BROOKLYN

TRIANGLE 5-1490
(Vienas blokas nuo Carroll St. Stoties 
8th Ave. Subve F & GG Traukiniais) 

. (48)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

 (48)

PAGELBINJNKAS PRIE TROKŲ 
Patyrimas nereikalingas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Nuolatinis darbas.

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

Kambariu Tvarkytojos
DIENĄ AR NAKTĮ

Maudynių Tvarkytojos
45 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24.83.
Puikus aukštos rūšies viešbutis.

Kreipkitės tik tos, kurios pasitenkinate 
savo darbu.

KREIPKITĖS: MRS. LAWES

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

BILŲ IŠSIUNTĖJOS 
GREITA TYPISTĖ
Gera prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas 
5>/2 DIENOS. NUOLAT.

Gera proga.
TRAFALGAR 4-0710.

____________________ (49)

MERGINOS-MOTERYS
\

Būtinai! Skubiai!
Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS
48 VALANDŲ SAVAITE

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield

Ave., Bloomfield, N. J., ar į
Eastern Tool & Mfg. Co.

129 BLOOM FIELD AVE.
BLOOMFIELD, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
_ ________________________ _________ (52)

MOTERYS
Pakavimas ir abelnas darbas fabrike 

GERA ALGA.
100% KARINIS DARBAS.

RICHARD GREEN & CO.
441 W. 167TH ST., N. Y. C.

(48)
TYPIST

TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867.
(50)

SANDĖLIO 
APVALYTOJAS

ABELNAS VALYMO 
DARBAS

TAIPGI SANDĖLIO VYRAS 
PATYRĘS PRIE 

WHOLESALE GROSERIŲ 
TELEFONUOKITE WA. 5-9500 

(47)

REIKALINGI 
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI 

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA 

40 VALANDŲ SAVAITE
J. GIBSON McILVAIN CO. 

58TH & WOODLAND AVĖS. 
PHILADELPHIA, PA.

(50)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BUD1NKŲ APTARNAVIMAM 
DARBININKAI

Apvalytojas. Svarinimo darbas, ir 1.1. 
Naktimis.

RESTAURANTO 
DARBININKAI

Dieninis Darbas—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai, periodiniai pakčlrnai. 

Naktiniai Bonai. Geros Darbo Sąlygos. 
Kreipkitės

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

57 Bethune St. (prie Washington St.) N.Y.C.
Pirmad., šeštad., 9—5 P.M. 

Vakarais sulyg sutarties.
7tli ar 8th Avė. Šubve iki 14th St.

(47)

RAŠTININKES 
FILE RAŠTININKES 

TYPISTS 
šiek-tiek suprantančios 

Stenografiją.

I B M OPERATORĖS 
Insurance casualty and fire. 

GEROS VALANDOS

KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ

1 PARK AVE., N. Y. CITY, 
(prie 33rd St.)

(52)

COMPTOMETER OPERATORĖ 
DICTAPHONE OPERATORĖ 

OFISO DARBININKĖS

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITE

GERA ALGA
Taipgi dalies laiko darbininkai. 

60c Į VALANDĄ 
Nuolatinis darbas 
Pokarinė proga 

Kreipkitės
CONSOLIDATED LITHOGRAPHING

Matykite Mr. L. Cutler 
1013 Grand St., Brooklyn.

VYRAI 
PURŠKIMUI IR MIRKYMUI 

Gera Alga.
TALKING TOY CO.. 

, 105 Lorimer St., Brooklyn.

MEDŽIO DARBININKAS 
STALIORIUS IR 
MAŠINŲ VYRAS 

TALKING TOY CO.,
105 LORIMER ST., BROOKLYN.

VYRAI 
FABRIKO DARBAS 

Gera Alga.
TALKING TOY CO., 

105 Lorimer Str, Brooklyn.

H I, . ■' ■ • ■ 1
jU-JL,__ _____ ______......................................................

co.,
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(47)

(47)
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GEROS SKAIČIAVIMUOSE
5 DIENŲ SAVAITĖ
LAIKAS ir puse už 

ŠEŠTADIENIUS.
NUOLATINIS DARBAS

GERA POKARINE ATEITIS.
S. & W. FINE FOODS, INC., 
160 CHARLES ST., N. Y. C. 

CHELSEA 2-2600.
(49)

NAMŲ DARBININKĖ-VIRĖJA
APTARNAUTI PIETUS. NĖRA SKALBI
MŲ. 1 SUAUGĘS. PIRMADIENIAIS, TRE
ČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 1:30 
IKI 7:30. $10.80 Į SAVAITĘ. EAST SE
VENTIES. TELEFONAS RHINELANDER 
4-6070. ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIE
NIAIS 8 IKI 10 A. M., IR 8 IKI 10 P. M., 

AR PIRMADIENĮ 8 IKI 10 P. M.

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension 66.

(52)

TYPISTS
Pageidaujama mokančių 

stenografijos.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT
Didelė finansų įstaiga. 
Pokarinės galimybės.

KREIPKITĖS i ROOM 1230 

90 BROAD ST. 
NEW YORK CITY.

(48)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:3Č P.M 
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes, turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOS ir MOTERYS
Mieruoti materiją, pervyniojimui Užbaigtas
Materijas ir markiuoti tabelius. 5 Dienų Sa- • 

vaite. Gera Alga. Geros Darbo Sąlygos.

1412 Broadway, 4-tos lubos
Personnel Department.

(51)

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
(48)

Gera proga pradiniai. 
NUOLATINIS DARBAS 

Tclcfonuokite Miss Drangsland 
RECTOR 2-1882.

(47)

TYPIST
Mokanti stenografijos, 

atydi. sąžininga, su kelių metų patyrimu. 
PRADINE ALGA $32 Į SAVAITĘ 
Su gera ateitim. Linksmos darbo sąlygos. 

; Telefonnokite Mr. Kuney
CALEDONIA 5-7800

(51)

MOTERYS IR MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. Linksmos darbo są

lygos. Viršlaikiai viršaus 40 valandų. 
Pokarinė proga.

TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867.
<47)

TYPIST-EXPORT. PATYRUSI.
TYPIST - BILŲ IŠSIUNTINĖJIMO 
RAŠTININKĖ, UŽSAKYMŲ RAŠ
TININKĖ - WHOLESALE GRO
SERIŲ DEPARTMENTS FILE 
RAŠTININKE, PAGELBINĖ KNYG- 
VEDE, GERAI SKAIČIUOJANTI. 
5 DIENŲ SAVAITĖ. PASTOVŪS 
DARBAI. TELEFONUOKITE 
WA. 5-9500. (so)

MERGINOS 
LENGVAM DARBUI 

Gera Alga. 
TALKING TOY CO.. 

105 Lorimer St., Brooklyn.
____________________ ____________________ <47)

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 StA 
PATOGU IR X HUDSON TUBES.

(48)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
<«>
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Antanas Linkus Išeina 
Kariškon Tarnybon
Antanas Linkus, Jr. išeina 

kariškon tarnybon 27-tą va
sario, siu metu.

Antanas Linkus, Jr.

Su Antano išėjimu kariuo
menėn liekasi didelė spraga 
lietuviuose ir abelname demo
kratiniai darbininkiškame vie
tos judėjime, kadangi jisai nuo 
pat vaikystės iki šių dienų, pa
gal išgalę, veikė tame judėji
me ir užėmė vadovaujančias 
vietas.

Vos tik pabaigęs mokyklą, 
Antanas stojo dirbti prie kriau
čių. Išdirbo apie 11 metų. Kai
po veiklus jaunuolis, ne už 
ilgo buvo išrinktas i Amalga- 
meitų Kriaučių Unijos Lietu
vių 54-to Skyriaus Pild. Tary
bą. Už kelių metų buvo iš
rinktas Pild. Tarybos sekreto
rių, juomi išbuvo ilgą laiką. 
Prieš virš porą metų išėjo 
dirbti prie “sportswear” žake
tų, vedėju. Pakeitus darbą, ži
noma, reikėjo pasitraukti ir iš 
lietuvių lokalo veiklos. Tačiau 
pasiliko nariu ir veikime kito
se draugijose. Paskiausiu laiku 
dirbo laivastatykloje, prie lai
vų.

Jaunasis Linkus prigulėjo 
prie Darbo (Labor) Partijos. 
Iš pradžios pas kriaučius, kh- 
da 54-to Skyriaus buvo su
tvertas Darbo Partijos skyrius. 
Vėliau užėmė vietą sekreto
riaus Darbo Partijoj.

Jisai taipgi seniai priklau
so Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube ir per eilę metų yra 
dirbęs komitete. Pirmiausiai 
buvo knygų peržiūrėtoju, pas
kiau board direktoriumi biznio 
skyriaus. Pastaruoju laiku, da
bar, board direktorių sekreto
rių.

Antanas jau 6 metai, kai ve
dęs, tad palieka rūpestyje ir 
lūkestyje žmoną Helen, duk
relę Dolores 5 metų, dukrelę 
Joaną 14 mėnesių, taipgi tė
vus Antaną ir Petronę Linkus 
ir seserį Helen. Visiems nėra 
linksma persiskirti, bet nega
lima kitaip priešo atsiginti, 
kaip tiktai einant jį sumušti.

Linkime jaunajam Linkui 
būti taip sėkmingu kariu, kaip 
kad jis buvo rūpestingu ir sėk
mingu demokratijos sargu na
mų fronte. Ir linkime karą lai
mėjus, laimingai, sveikam su
grįžti prie mylimų ir mylinčių 
savųjų ir į paliktas, laukian
čias jūsų organizacijas.

Linkai gyvena 220 Sunny
side Ave., Brooklyne. R.

Cigarety Yra Daugybė
Reakcininkai dar nenutrau

kė puolimo ant vyriausybės už 
j trūkumą to ar kito, nors vi- 
i siems aišku, kad jeigu ko trūk
sta, tai trūksta tik dėl juodo
jo turgaus. Prieš tą vyriausy
bė kovoja — ne tiek, kiek ma
žasis žmogus norėtų, bet per
daug, kad patenkinti rėksnius. 
Juk jie rėkia, kad visos bėdos 
esančios dėl nebuvimo laisvės 
(daugiau lupti).

Tik vienu popiečiu pereitą 
penktadienį Valstijos Taksų 
Komisijos tyrinėtojai padarė 

i New Yorko mieste 22 ablavas 
ir sukonfiskavo 265,000 kon- 
trabandiškų cigaretų, kurie bū
tų ėję juodojo turgaus keliais. 
Nuo pereito trečiadienio viso 
sukonfiskuota 475,000 cigare
tų. Jau aišku, kiek cigaretų at
sirastų, jeigu būtų galima vie
nu kartu visą miestą iškrėsti.

Stampos ir Punktai
RAUDONOS STAMPOS: Q5, 

R5, S5 galioje iki'kovo 31-mos. 
Kovo 4-tą įeina gallon E2 bai
giant J2. Jų laikas baigsis bir
želio 30-tą. Raudonų štampų 
dabar reikia pirkimui visų rū- 
įšių (grades) mėsų stoikų, 
'roasts, chops, hams, shoulders, 
butts, loins, taipgi sviesto ir 
kitų riebalų, sūrių, kenuoto 
pieno ir žuvies.

MĖLYNOS STAMPOS: X5 
baigiant su B2 laikas baigsis 
kovo 31-mą. Kovo 1-mą įeina 
galion naujos stampos — N2 
baigiant su S2. Jų laikas baig
sis birželio 30-tą.

CUKRAUS STAMPOS 34-os 
laikas baigsis šio mėnesio 28. 
Stampa 35-ta bus gera pen
kiems svarams iki birželio 2.

BATAMS tebėra geromis 
įtampos 1, 2 ir 3 trečioj kny
gelėj.

Kaspersko Kriaučiai 
Sugrįžo Dirbti

Kaspersko siuvyklos darbinin
kai sugrįžo dirbti sekamą die
ną po gaisro.

Ugnis buvus prasidėjus kita
taučių taikomoj šapoj, esan
čioj vienu aukštu žemiau, po 
Kaspersko šapa. Tad į Kasper
sko šapą buvo pradegta grindy
se skylė, bet ugnies tik biskelis 
tedasigavo ir nuostoliai nedi
deli, mažai drabužių teapdegė. 
Blogiausia, tai degėsių smarvė 
iš anos šapos, kurioje apdegė 
daug moteriškų ploščių ir kai
linių apykaklių. D.

Byla Baigėsi Be 
Nuosprendžio

Kovo Mėnesį Pradėsim 
Su Gražiu Pažmoniu
Kovo 4-tos popietį, Laisvės 

įšalėję, 419 Lorimer St., Brook- 
' lyne, įvyks vienas iš tų pažmo- 
nių, kurių žmonės nenori pra
leisti neatlankę, kuriuose at
silankę pasitenkina ir tokių 
laukia daugiau.

Tai bus popietis su gražia 
j koncertine programa, trumpo- 
| mis kalbomis ir geromis vaišė
mis. Jį rengia Moterų Apšvie- 

I tos Kliubas — Lietuvių Litera
tūros Draugijos 81 kuopa pa
minėjimui Tarptautinės Mote-

■ rų Dienos ir pradžiai Raudo-
■ nojo Kryžiaus vajaus tarpe lie- 
; tuvių.

Koncertinės programos pil
dyme dalyvaus:

Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson (Žilinskai- 

i tęs).
Petronis, jaunuole solistė, iš 

M as p e th.
Suzanna Kazokytė, solistė, 

iš Jamaica.
Girdėsime - matysime pro

gramoje ir daugiau dalyvių, 
bet apie juos pranešime seka
mose laidose, šiuo kartu apie 
programą primenam tik trum
pai ir prašome jūsų: Rengki- 
tės dalyvauti patys ir kvies
kite kitus! Kliubietė.

Tokią Teisininkų Esama
Carlyle Finkelstein, advoka

tas, 136 E. 57th St., New Yor
ke, prarado leidimą trim mėne- 
.siam. Jį kaltino netinkamame 
profesionalui elgesyje. Jis pa
siprašęs iš teisėjo tris mėne
sius atidėti jo bylą su žmona 
.'neva dėl jo nesveikatos, o tuo 
tarpu pervedęs ant savo vardo 
tris nuosavybes.

Surado Kūnus Žuvusių 
Lėktuvo Nelaimėj

! Netoli Riverhead, L. L, per
eitą penktadienį, rasta kūnai 
dviejų Anglijos laivyno žmo
nių. Menama, kad jie buvo ne
laimės ištiktam lėktuve. Pirm 
.to, ketvirtadienį, du kūnai bu
vo ištraukti iš Long Island 
Sound.

Mark A. Steele, kaltinamas 
verbavus merginas į prostitu
tes po priedanga pardavinėji
mo žurnalų, gaus naują teis
mą. Pirmojo teismo teisėjai ne
susitarė ir tapo paleisti. Jie 
diskusavo per 15 valandų. Sa
koma, visą laiką 10 balsavę už 
nuteisimą, o 2 prieš nuteisi
mą.

Central Railroad of New 
Jersey nuo kovo 1-mos sulai
kys “Williamsporter” traukinį 
tarp to vardo miesto Pennsyl- 
vanijoj ir New Yorko. Ta pa
čia diena taipgi nuimamas vie
nas “round trip” tarp Philadel- 
phijos ir New Yorko.

Mrs. Frieda Levine, po paga
limo pirmu kartu lošiant kor
tomis iš pinigų buvo paleista 
be bausmės. Išėjus, ji iš nau
jo sumobilizavo pokerį. Už an
trąjį ją nubaudė pasimokėti 
$50.

LAISVAS BAZARO 
DARBININKŲ ATYDAI

Trečiadienį, vasario (Feb.) 28 d. 
įvyks dienraščio Laisves Bazaro 
darbininkų susirinkimas, 8 v. v. 
Laisvės salėje. Prašome į talką vi
sus dienraščio Laisvės rėmėjus ir 
patriotus. Bazaras bus tris dienas, 
Kovo-March 16, 17 ir 18. Šiame su
sirinkime bus pasidalinimas darbais. 
Kas tik kuom galite padėti, ateiki
te į susirinkimą. Čia taipgi bus ap
tarta visa bazabo vedimo tvarka. —
Bazaro Kom, .(47-49).

Kovosią už Baliavojimą 
Per Naktį

. Jeigu tikėti New Yorko ko
mercinei spaudai, kuri kartais 
“iš adatos vežimą priskaldo,” 

;tai New Yorko puošniųjų nak
tinių kliubų savininkai esą su
kėlę $14,500 kovai prieš vy
riausybės patvarkymą kliu- 

■ bams užsidaryti nuo pusiau
nakčio.

Jie žadėję “nešti savo kovą į 
žmones.”

Nėra abejonės, kad dėl už
darymo kliubų nuo pusiaunak
čio nukentės keletą tūkstančių 
tų šiftų darbininkų, o kai ku- 
’riems sutrumpės darbo valan- 
.dos. Vieni iš jų turės jieš- 
kotis darbo kitur, kiti gauti 
.mažesnes algas. Taip pat tiesa, 
.kad tūliem darbininkam, ypa
tingai teatrų aktoriam, muzi
kantam, prižiūrėtojam po vi
durnakčio valandos yra jų va
landomis po darbo, valandomis 
pasilinksminimo. Tačiau jų ne 
tiek daug, kiek tų, kurie nieko 
nedirba arba visai mažai ko 
vertingo tedirba, kurie galėtų 
linksmintis kad ir per visą die
ną, ne būtinai naktimis.

Vyriausia, tad, nukentėju-, 
siais bus tų kliubų savininkai, 
jų pelnas. Gaila ir jų. Bet jei
gu tas apsiribavimas reikalin
gas karo laimėjimui,’ tad, reikia 
kaip nors prie jo taikytis, ne 
prieš jį kovoti. Juk milionai 
vyrų paliko savo “pelnus,” ko
kius turėjo. Didžiuma svei
kiausių, geriausių vyrų uždir
bo daugiau ne $50 per mėnesį. 
O jei ir ne daugiau uždirbo 
(atrokavus maistui), tai vis 
savo šeimoje, savo namuose 
jiems buvo smagiau gyventi, 
negu išėjus .kariauti, būti su
žeistiems ir, daugeliui, mirti.

Tad gi, tie maži trūkumėliai, 
tie apribavimai linksmavimų ir 
pelno, paskatinimui karo laimė

jimo neturėtų mus uždegti į 
kovą.

Vargiai laimės tie, kurie tą 
savo kovą prieš uždarymą pu
siaunaktį naktinių kliubų “neš 
.į žmones.” žinoma, tie, kurie 
tuose kliubuose sėdi bę .kito už
siėmimo, labai garsiai galės 
palrukšmauti. Tačiau mažai pa
ramos tegaus iš tų, kurie fab
rikuose ir ofisuose ilgas valan
das atidirba. Kurie priedams 
dar apėję Civilinių Apsigyni
mo, Raudonojo Kryžiaus ir eilę 
kitokių patrijotinių pareigų 
džiaugiasi radę liuosą vakarą 
su šeima pabūti. Džiaugiasi ra
dę pakankamai jėgų į savo or
ganizacijos pramogą kartą per 
savaitę ar porą savaičių nuei
ti. Mažai kas iš tokių žmonių 
susigriaudins iki protesto prieš 
vyriausybę. Su jais pasikalbė
jus išgirsti, kad jeigu jiems 
gali užtekti laiko pasilinksmi
nimui iki pusiaunakčio, tai ga
lėtų užtekti ir kitiems. T-as.

Sperry Gyroscope Co., Brook
lyne, gavo Army-Navy E vėlu
mą už gerą ir laiku pagamini
mą jūrininkystės instrumentų.

Tarnaitė Apgavo 
Plėšiką

< Donald Freeman, matęs 
Pennsylvania stotyje ponią 
Schein'berg su jos deimantais, 
užsinorėjęs juos gauti. Jis pa
sekęs ponią į jos namus, Ar- 

I verne, L. L Kelis kart po to 
nuvykęs apžiūrėti namus, ka
da kas išeina ar pareina namo. 
O pereitą penktadienį nuvykęs 
brangumynų pasiimti. Atida
riusiai duris poniai pasisakęs 
paslu, atnešusiu jai siuntinį. O 
kada jau įleido, tada jis atrė
męs žaislinį šautuvą į šonkau
lius ir jai įsakęs atiduoti tur
tą.

Ponios laimei, tą dieną bu
vus atėjus padienė darbininkė 
kambarių valyti. Ji išgirdo ne
prašyto “svečio” reikalavimą, 
tykiai išbėgo pro užpakalines 
duris pas kaimynus ir pašaukė 
■policiją. Pribuvus policija ra
do plėšiką triūsiantis Mrs. 
Scheinberg surišti.

42nd, 46th, 50th ir 72nd St., 
New Yorke, šią savaitę rodoma 
paveikslai iš Trijų Didžiųjų 
konferencijos. Nacių žiaurumų 
scenos Liubline, kur naciai iš
žudė tūkstahčius lenkų ir kitų 
pagrobtų į nacių vergiją.
STANLEY TEATRE FILMOS 

Iš ČECHOVO VEIKALU
Jeigu jūs norite pamatyti 

ką nors iš naujoviško, holly- 
woodiško, tai Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd Sts., New 
Yorke, rodomosios komedijos 
jums nepatiks. Tos komedijos, 
“Marriage” ir “Jubilee” atvaiz
duoja tą ir taip, kas buvo prieš 

,50 metų senojoj Rusijoj. Fil
mos padaryta pagarbai veika
lų rašytojo Čechovo, kurio vei
kalai tuose laikuose ir tose są
lygose, kada buvo rašyti, gal 
būt buvo didele naujove.

Filmoje “Marriage” pašie
piama vedybos už pasogą, o 
“Jubilee” parodo, kaip tūlo po
no norą iškilmingai apvaikš
čioti savo pasisekimo jubiliejų 
ponių užgaidos ir kaprizai pa
verčia vėjais.
RADIO CITY MUSIC HALL

Dar vis rodo filmą “A Song 
to Remember.”

Pirmadienis, Vasario 26, 1945

Gropper, savininkas valizų 
krautuvės, 685 5th Ave., New 
Yorko, susikrimtęs dėl nuosto-

Mrs. Madeline Dunnigan, lių, nusižudė pereitą gruodį, 
22 metų, knygvedė, teismo ( už trijų savaičių po gražuo- 
įkaltinta vagystėje $26,468, j lės knygvedės arešto.
kuriuos jinai (be savo boso ži-j Jauna knygvedė buvo labai 
irios) išdalinus algų pakeli-' nustebus dėl savo buvusio 
mais ir kitomis malonėmis dar- darbdavio tokio pasielgimo, 
bininkams tos įstaigos, kurioje1 jinai nemanius, kad tie pora 
jinai dirbo, žinoma, neužmir- desėtkų tūkstančių dolerių da- 
šo ir savęs. j rytų jam tokį didelį skirtu-

Jos darbdavys, Oscar H. mą.

Scena iš komedijos “The Princess and the Pirate,” 
su Bob Hope vadovaujančioje rolėje, vaidinama Astor 
Teatre, Broadway ir 45th St., New Yorke.

Taksą Specialistas
(Tax Specialist)

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on property assessments 
affecting individuals, partner
ships and Corporation are given 

special attention.
Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidlat
Savininkaa '

411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bailų, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų Ir tt. Pulku* 
•teičius su naujausiais itnisyvaais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. Qrragg 2-8842

Gal Sugrąžins Vaikams 
Drabužius

šeimynos buvo priverstos 
mokėti nesvietiškas kainas už 
vaikų drabužiukus, nes priei
namomis kainomis drabužiu- 
kai buvo visiškai dingę iš tur
gaus. Dingę ne dėl to, kad 
trūktų, bet kad brangiai par
duodant būna daugiau pelno.

Kainų Administracija šiomis 
dienomis pasimojo tam pada
ryti galą. Pradedant kovo 5- 
ta turės būti uždėta lubinių 
kainų pažymėjimai ant visų 
marškonių drabužiukų vai- 

i kams ir ant didžiumos marš- 
i konių drabužių suaugusiems.

JIEšKAU KAMBARIO
Piejškau kambarių (ne Williams- 

burghe); pageidaujama, kad būtų 
garu šildomi ir karštas vanduo, sy- 

I kiu ir garadžius. Taipgi kad būtų 
I arti subvių. Prašome pranešti laiš- 
Iku: M. Bush, 49 Ainslie Street, 
' Brooklyn, N. Y.

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farmą, geisti- 

: na, kad nebūtų per toli nuo New 
į Yorko. Pirmame laiške parašykite 
apie triobas, lauką ir iš ko verčia
te.?? Antrašas:

M. V. D..
104-28 Lefferts Blvd., 

Richmond Hill 19, N. Y.
. (43-50)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Te!. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ^Rare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kalnios 

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 GriT*’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

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

LITI ANK A SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS F 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

m

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTHM. ..i7-jew«l Pratilto* 

movement. Smartly ttyltd yellow 

gold tfed era $33.78

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y
ATDARA VAKARAIS.




