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Anglijos pavaldiniai kara
liai Egipto ir Saudi Arabijos 
išleido pareiškimą, kad Pales- 

arabų žeme,” kad 
būtų 
žmo-

KRISLAI
Kurilų Salos.
Palestina.
Korėjos Reikalai.
Mokasi Duokles.
Indijos Kareiviai.
Rašo D. M. SOLOMSKAS

8

Sovietų Sąjungos vyriausybe 
siunčia į Kurilų salas karei
vių žmonas. Reiškia, jie ten 

* šeimyniškai apsigyvens. Tūli 
turčių laikraščiai dar vis zau
nija už tai, kad tos salos turė
tų būti prijungtos prie Jung
tinių Valstijų.

Kurilų salos buvo Rusijos, 
caro valdžia jas prakišo Ja
ponijai, Raudonoji Armija at
siėmė ir Sovietų Sąjungos vy
riausybė tuojau paskelbė, kad 
Japonijos padaryta skriauda 
likosi atitaisyta, nes salos pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. 
Salų gyventojai 10 d. vasario 
rinks savo atstovus j Aukš
čiausią Sovietą.

tina yra 
arabai nesutiks, 
pavedama žydų 
nėms.

Tuo pat kartu
dai demonstravo protestuoda
mi prieš Britaniją, kad ji su
mažino žydų ateivystę į Pa
lestiną iš kitur.

Vienatinis išrišimas Palesti
nos klausimo, tai išsikrausty
mas britų ir pavedimas vie
tos liaudžiai sudaryti savo de
mokratinę valdžią. Tik taip 
gali būti išrištas Palestinos 
klausimas.

Seoul mieste, Korėjos sosti
nėj atsidarė konferencija tar
pe Jungtinių Valstijų pietinėj 
Korėjoj komandieriaus gene
rolo J. R. Hodge ir Sovietų 
Sąjungos iš šiaurinės Korėjos 
komandieriaus generolo Te- 
rentiji štykovo. Gen. štykovas 
pareiškė:

“Pasitikiu, kad ši konferen
cija eis toj dvasioj, kokioj bu-? 
vo trijų užsienio ministerių 
konferencija Maskvoj, kurios 
pasekmėj mes ir susirinkome, 
ši pirmoji Sovietų ir Ameri
kos konferencija pasitarnaus 
atsteigimui Korėjos normalių 
ekonominių reikalų.”

Literatūros Draugijos kuo
pos pradėjo mokėti duokles už 
šiuos metus. 145 kp., iš Los 
Angeles sekr. M. Bušienė vėl 
prisiuntė už eilę ndrių duok
les, taip, kad kuopa jau yra 
pasimokėjus už 33 narius. 24 
kp., sekretorius K. Benderis, 
Brooklyn, pamokėjo už 15 na
rių ; 37 kp., Lawrence, sekr. 
Ch. Gradeckas prisiuntė už 
26 narius, jų tarpe 9 nauji na
riai ; 38 kp., Scranton, sekr. 
Ch. Genys pamokėjo už 13 na
rių ; 67 kp., Livingston, sekr. 
G. A. Jamison už 10 narių; 
94 kp., sekr. K. Pakšienė už 
39 narius; 138 kp., Maspeth, 
sekr. P. Cibulskas už 13 narių; 
1 kp., Brooklyn, sekr. Geo. 
Wareson, už 16 narių ir 52 
kp., Detroit, sekr. N. Astraus
kienė, už 16 narių.

IŠ Batavia, Indonezijos, pra
neša, kad Anglijos pasiųsti in- 
dusai kareiviai karui prieš In
donezijos žmones pradėjo per
eiti į žmonių pusę.

Pradžioj, tai dar pavienių 
kareivių žygiai, bet jeigu bri
tai ilgiau kariaus prieš tos ša
lies žmones, tai jie susilauks 
in()usų armijos sukilimo. Nese
niai indusų vadas Nehru pasa
kė, kad Indijai yra didžiausia 
gėda, kad indusai žudo indo
neziečius, kurie kovoja už sa
vo tautinę laisvę, kokios trokš
ta ir Indija.

Jungtinių Tautų Organiza
cijos Taryboj visų šalių atsto
vai yra “lygtis,” ar jie atsto
vauja didelę, ar mažą šalį, 
žinoma, ta “lygybė” priklauso 
nuo to, keno įtakoj tos šalys 
yra. pavyzdžiui, visos 23 ša- 

1 lys, kaip Pietų, taip Centrali- 
nės ir Siaurinės Amerikos, vi
sada vieningos. Kodėl? Aišku,

Stipriai Eina 
Skerdyklų 

Streikas
Chicago. — Sutartinai 

streikuoja 335,000 skerdyk
lų darbininkų ir mėsos 
pjaustytojų — CIO ir Dar
bo Federacijos unijų na
riai; reikalauja 17 ir pusės 
cento priedo valandai. 
Kompanijos siūlo dešimtu-

Puikiai Veikia Kul
tūros Namai

Vilnius.— Ateinančių me
tų (1946) vasario mėnesį 
sueis metai, kaip Ukmergėj 
atsidarė Kultūros Rūmai. 
Meno ir Dailės srityje stojo 
darbuotis 250 mokytojų, in
teligentų ir darbininkų, ku
rie veikliai dalyvauja Kul
tūros Rūmų darbuose.

Veikla susideda iš dra
mos ir muzikos. Statomi 
perstatymai ir rengiami 
koncertai ne tik mieste, bet 
ir apylinkėj.

Tapytojai ir piešėjai savo 
kūriniais papuošė Kultūros 
Rūmų kambarius ir sales. 
Susiorganizavo didelis cho
ras. Skaitymo rateliai dygs
ta vienas po kito.

Mūsų artistai nupiešė 
daug gražių vaizdų, kurie 
primena Kipro Petrausko 
darbus. Tarybų valdžia at
siuntė pasveikinimo tele
gramą u ž s į t a r n avusiam 
dainininkui ir menininkui, 
po kuria pasirašė Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininkas Justas Pa
leckis ir Liaudies Komisa
rų Tarybos pirmininkas 
Gedvilas.

Be kito ko, telegramoj 
sakoma:

“Ištikimas Lietuvos sū
nau, tau visa lietuvių tauta 
yra didžiai dėkinga už me
no darbus. Tu praturtinai 
mūsų muziką savo puikiai
siais kūriniais. Su Lietuvos 
liaudies ir klasine muzika 
jūs padėjot suartinti Lietu
vos liaudį su Sovietų Sąjun
gos liaudimi. Jūsų veikimas 
per 25 metus lietuvių operoj 
aukštai pakėlė muziką. Tai 
buvo 25 metai nenuilstančio 
darbo. Jūsų talentingumas 
įr aukštas atsidavimas me
nui padarė didelę įtaką į 
lietuvių liaudies dainas.”

Kiprą Petrauską 60 metų 
sukakties proga apdovano
jo Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Rau
donosios Vėliavos ordenu. 
Ordenas buvo įteiktas mu
zikos festivalyje' Vilniuje, 
per kurį simfonijos orkes
tras pildė Klerickio kanta
tą ir kitus kūrinius.

Ir tų mažųjų šalelių arba 
kolonijų atstovai labai nori 
“pasirodyti.-” Taip, sausio 16 
dieną kalbėjo Gustavo Guer
rero nuo El Salvador, dr. H. 
Albomorz nuo Ekuadoro, C. 
L. Pestrepo nuo Colombia ir 
Leon Laleau nuo Haiti.
Šios šalelės yra niekas 
kaip Jungtinių Valstijų 
nijos.

Visos 
kitas, 
kolo-

Į"

Veteranai nariai United Auto. Workers (CIO), dirbusieji General Motors Šapo- 
se, vėl užsivilko uniformomis savo demonstracijai aplink GM bildingą, Detroite. Jie 
protestavo prieš kompaniją dėl jos atmetimo faktams patirti tarybos rekomenda
ciją pakelti darbininkams mokestis po 19 ir puse centų per valandą. Kompanija 
siūlo vos 13i/2c.

U r ugua j aus Lietuviai Svarsto T a- 
rybų Lietuvon Grįžimo Klausimą

Montevideo lietuvių laik
raščio Darbo redaktorius, 
A. Vaivuskas rašo:

“Pažangi ųjų lietuvių 
spaudoje, išeinančioje išei
vijoje, pradeda rodytis iš
sireiškimų apie grįžimą į 
Liėtuvą. Amerikos Jungti
nių Valstybių laikraščiuose 
vieni vienaip, kiti kitaip, šį 
klausimą sprendžia. Atvi
ras, nuoširdus pasisakymas 
per spaudą atneša tiktai 
gero. Visi mūsų tautos sū
nūs ir dukros turi teisę sie
lotis, rūpintis savo tėvynės 
likimu ir savo padėties su
tvarkymu.

“Tačiau, , mums atrodo, 
jog A. J. V. lietuviai turi 
visai skirtingas gyvenimo 
sąlygas, jie seniai įsikūrę 
toje šalyje, sutapę ir neblo
gai sutvarkę savo gyveni
mą, todėl jie ir į Lietuvą 
daugiau žiūri iš sentimen- 
tališkumo atžvilgio, negu 
iš gyvenimiško taškaregio. 
Pas juos atsirastų daug no
rinčių grįžti tikslu savo 
gimtinėje ramiai užbaigti 
senatvę, — anot vieno Vil
nies korespondento.

“Kita medalio pusė yra 
Pietų Amerika ir joje gyve
nanti lietuviai. Mes čia ma
tome visai kitokį atsineši- 
ma link grįžirho į tėvynę, 
į tarybinę tėvynę.

“Čia daug, daug mūsų 
brolių per 20 metų gyveni
mo, neišvydo šviesesnės, 
jaukesnės dienos. Ypatingai 
tie lietuviai neišbrido iš 
skurdo, kurie nepramoko 
kokio nors amato, arba, ku
rie neprasisiekė nors ir ma
žoje prekyboje. O tokių bus 
daugiausia. '

“Todėl repatrijacija čia 
turi skirtingą pobūdį. Iš 
turimų davinių mes įsivaiz
duojame, koks ūpas vyrauja 
Brazilijos ir Argentinos 
lietuvių tarpe, kurie deda 
visas pastangas įgyti tary
bų pilietybę ne kitokiais 
sumetimais, kaip tiktai dėl 
grįžimo.

“Ištisos šeimos, i dar nes
pėję susenti vyrai ir mote-
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Prasidėjo 750,000 
CIO Plieno Darbi- 

ninku Streikas

rys, trokšta pamatyti savo 
gimtąją žemę ir turi labai 
gerai įsisąmoninę karo aud
ros nušiauštą mūsų tėvynę, 
kurioje, be abejo, negali ne
trūkti ir patogesnės pasto
gės, ir apšildymo ir kitų pa
grindinių gyvenimo reikme
nų. Tačiau, ir tatai turėda
mi omeny, mūsų didelė iš
eivijos dalis, pasiryžusi vis- 
vien repatrijuoti ir ten

Lenkijoj Įvedė Civilį 
Metrikaciją

• Varšava.— Nacionalė Ta
ryba nutarė ir išleido pa
tvarkymą, kad su šių metų 
pradžia Lenkijoj įvedama 
civile metrikacija.

Vedybos, k r i k š t ijimai, 
kaip ir mirus bažnytinės iš
kilmės įvyks savo keliu. Ta
čiau visi gimimai, apsivedi- 
mai, kaip ir mirimai turi 
būti registruojami valdžios 
įstaigose.

A p s i vedimų registravi
mas valdžios įstaigose skai
tysis legaliu apsivedimu, 
bažnyčioj šliūbas tik 'cere
monija, iškilmė.

Didžiuma Industrijos 
Didž. Britanijoj Nebus 

Nacionalizuota
Toronto, 

rison, ministerio pirminin
ko' pavaduotojas, Prekybi-. 
ninku Tarybos susirinkimui 
pareiškė, kad Britanijos 
valdžia nemano nacionali
zuoti visą industriją.

Didžiuma industrijos, sa
ko jis, bus palikta privačio
se rankose. r

Toks jo pareiškimas labai 
patiko industrialistams ir 
prekybininkams.

Jeigu industrija bus ve
dama sėkmingai, dadėjo jis, 
valdžia stengsis padėti jai. 
Tiktai tada, kada industrija 
neatsakys reik alaviniams,' 
valdžia imsianti ją savo 
kontrolėn.

ORAS, r— Būsią sniego. 

dirbti, statyti, pernešti vi
sus sunkumus, kad, paga
liau, išvydus ir šviesesnį ry
tojų.

“Šiuo metu ■ dar nieko 
konkretaus apie repatrija
vimą mums nėra žinoma. 
Betgi, galima tikėtis, kad 
Tarybų Lietuva, kaip ir vi
sa Tarybų Sąjunga, rimtai 
rūpinsis savo piliečiais už
sienyje. Dabar dar neįma
noma tuo reikalu nei giliau 
susiinteresuoti; dabar pir
moje vietoje stovi nuo ka
ro nukentėjusius gyvento
jus aprūpinti butais, mais
tu, apranga ir darbu.

“Urugvajaus lietuvių ko
lonijoje tenka išgirsti ir ne
geistinų samprotavimų apie 
grįžimą į Tarybų Lietuvą. 
Neimant domėn paskalas, 
kurias skleidžia pronacihiai 
atžagareiviai, atsiranda ir 
Tarybų Lietuvai simpati
zuojančių tarpe tokių, kurie 
išsireiškia, jog sugrįšiu tik 
tada, kai Lietuva jau bū
sianti atstatyta, kai jau bus 
pergyventi visi nedatekliai. 
Pastarieji žmonės baidosi 
penkmetinių planų, baidosi 
stachanoviškojo judėjimo; 
žodžiu — bijosi pasidarbuo
ti kartu su visa Lietuvos 
liaudimi, kad užgydžius ka
ro žaizdas ir sukūrus ger
būvį socialistinėje santvar-

“Tokie, mūsų supratimu, 
Lietuvai mažai tereikalingi. 
Tik įsivaizduokime, kas at
sitiktų, jei karys, eidamas 
mūšin su priešu, galvotų 
ne jį nugalėti, bet išvengti 
kovos!? Toks ne karys, bet 
dezertyras, nenaudėlis!

“Tokio ‘patriotizmo” lie
tuviai tegul sau ramiai už
miršta savo tėvynę. Jiems 
labai sunku būtų prisitaikyt 
prie naujų apystovų.

“Dabartiniu metu mūsų 
visų susirūpinimas turi bū
ti išsiųsti kuo didesnį pa
ramos siuntinį Lietuvos 
žmonėms. Tai pareiga tikro 
savo tėvų žemės rėmėjo; 
tikro Tarybų Lietuvos pat
rioto !”

T

Washington. — CIO Plie- , pašaukė darbininkus strei- 
no Darbininkų Unija pas-kuoti. 
kelbč visuotiną savo 750,-; Tik vienas fabrikantas, 
000 narių streiką, kuris ' Henry J. Kaiser sutiko pa- 
prasideda vidunaktį iš sek- kelti po 18įc. valandinę al- 
madienio. į pirmadienį.

Unija buvo priėmus prez. kų savo Fontana fabrike, 
Trumano pasiūlymą pridė- Californijoj, ir jie dirba. Už 
ti darbininkams algos po 18 tai CIO pirmininkas Philip 
centų ir pusę per valandą. I Murray pavadino Kaiserį 
Plieno kompanijos atmetė “didžiu amerikonu.” 
tokį priedą. Todėl unija ir Unija pradiniai reikaiavo

D i . j . i po 25 centus priedo valan- 
Dombos ir Šaudymai dai, bet nusileido pusseptin-

Jeruzolime to cento, pagal prezidento 
__  paraginimą. U. S. Plieno.

Jeruzolimas. — žydai Ir- korporacija siūlė tik 15 cen-, 
gun N vai Leumi teroristai tų priedą, 
čia bombomis sprogdino el
ektros ir radijo stotis ir ap
ardė kalėjimą. Anglai poli-' 
cininkai ir kareiviai puolė 
žydus, o šie gynėsi. Bent

jistų prieš General Motors 
‘ “* j korporaciją. 

mo< Unija sutiko su prez. Tru-
Tel Aviv mieste taip pat į™a?° Pasiūlymu pridėti po 

įvyko eilė sprogimų ir šau- Pu^ cento. algos va- 
dymaisi tarp anglų ir žydų. Fridai. Kompanija siūlo tik 

J i s J ‘ 13 ir pusę centų. Fordas
siūlo 17Jc priedo.

~ Jeruzolimasr Palestiną.-r- 
Anglai suareštavo 910 žydų, 
kurie būk tat įvažiavo į Pa
lestiną nelegaliai, prieš bri
tų valdžios patvarkymus. 
Tarpe suimtųjų yra 366 mo
terys.

Šitie žydai, sako anglai 
valdininkai, nelegaliai išli
po netoli Haifos miesto šio
mis dienomis.

Dauguma šitų žydų par« 
eina iš Rumunijos.

Laivo kapitonas, kuris 
vairavo laivą, gabenusį “ne
legalius” žydus, būsiąs bau
džiamas. Laivas, kuriuomi 
žydai buvo atgabenti, tapo 
konfiskuotas.

Western Electric Darbinin-

Grasina Karo Teisinu
-------- ilinkėj. 17,000 darbininkų 

reikalauja 17į centų valan
dinio priedo. Kompaniją 
siūlo 15 centų.

Honolulu, Havajų Salos. 
—Leitenantas gen. Rich
ardson čionai pareiškė, kad 
jis neįeisiąs Amerikos ka
reiviams “daryti trubelius”, 
reikalaujant, kad jie būtų 
vežami namo. Tie karei
viai, sakė gen. Richardson, 
kurie demonstruos, reika
laudami vežti juos namo, 
būsią baudžiami karo teis
mu.

Tačiau tarp Amerikos ka
reivių veikia mintis, kad jie 
turį būti gabenami namo ir 
gana!

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Jose Lin- 
hares traukia teisman vie
tos dienraštį “Gaceta de 
Noticias1” už jo, prezidento, 
apšmeižimą.

Dachau stovykloj, Vokie
tijoj, nusižudė 10 rusų išda
vikų, kurie kariavo išvien 
su naciais; 21 mėgino pasi- 
pjaut; .bijojo grąžinimo j 
Sovietus.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian DAlly 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

gą 3,500 iki 4,000 darbiniu

Tebestreikuoja 
elektrinių prietaisų darbi
ninkų, CIO nariai. Kompa
nijos siūlo 10 iki 13 cen 
valandinio priedo. Darbi
ninkai reikalauja $2 priedo I 
per dieną.

CIO Važiuotės Darbinin
kų Unija New Yorke gręsia 
išvest streikan 32,000 savo 

I narių, dirbančių požemi
niuose geležinkeliuose, “ele- 
veiteriuose,” gatvekariuose 
ir miestinėse auto busų li
nijose, jeigu miesto vyriau
sybė mėgins parduot savo 
elektros fabrikus Consoli
dated Edison kompanijai.

ALIEJAUS KOMPANIJA 
SUTIKO PAKELTI 

ALGAS

, Chicago. — Standard į O ii 
Kompanija Indianos va 
joje sutiko pakelti savo ddr£ 
bininkams algas 18-ku nuo- v • v • simcių.

Washington. — Federali
nė džūrė pripažino kaltu 
kongresmaną Curley 
Bostono naudojime pas 
“prigavi kiškiems reik 
lams.” Tačiau džūrės spren 
dimas dar paliktas persvar 
stymui.

James M. Curley yra bu
vęs Bostono miesto majoru.

London. Lebano ir 
rijos delegatai Jum 
Tautų susirinkime r 
vo, kad anglai ir f ran 
ištrauktų savo fa 
iš tų kraštų.
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Čechoslovakijos Pasiūlymas
Jungtinių Tautų Organizacijos konfe

rencijoj Čechoslovakijos atstovas Jan 
Masaryk pasiūlė, kad toji organizacija 
paimtų kontroliuoti pasaulyj ginklų ir 
amunicijos gamybą.

Pasiūlymas geras, bet jis vargiai bus 
priimtas, o dar sunkiau jį būtų pravesti. 
Pirm Antro Pasaulinio Karo daug kar
tų Sovietų Sąjunga siūlė kapitalistinėms 
valstybėms nusiginkluoti, bet kapitalo 
šalys į tai nekreipė atydos. Vargiai ka
pitalistinės šalys kreips atyda ir į Če- 
ehoslovąkijos pasiūlymą.

Kitas dalykas, tai pravedimas tokios 
kontrolės. Kur tau turčiai sutiks, kad jų 
ginklų ir amunicijos gamybą kas galėtų 
kontroliuoti, jei Amerikoj atskiros ka
pitalistų kompanijos atsisako valdžiai 
parodyti savo įplaukų, išeigų ir pelnų 
knygas ?

Kitas dalykas, tai po Pirmo Pasaulinio 
Karo buvo uždrausta Vokietijai gamin
tis lėktuvus, submarinus, tankus ir ki
tus ginklus. Kaip pasirodo, tai net An
glijoj gamino naciams tuos ginklus, jau 
nekalbant, kad patys naciai slaptai daug 
.visokių ginklų pasigamino.

Galima priminti ir tai, kada Jungti
nės Valstijos, Britanija, Japonija, Ita
lija ir Francija buvo susitarę budavoti 
karo laivus pagal joms nustatytą kiekį, 
ir tai tas buvo apeita. Japonija neva 
būdavo j o tavorinius ir pasažierinius lai
vus, kurie buvo taip tvirtai pastatyti, 
kad kada karas prasidėjo, tai juos pa
vertė į kruizerius ir lėktuvų vežikus.

Taigi, kontroliavimas pasaulyj gink
lų ir amunicijos' gaminimo yra neleng
vas darbas. Bet reikėtų imtis visokių 
priemonių, kad pastojus kelią trečiam 
pasauliniam karui, kuris būtų pasaulio 
sunaikinimas. . Mūsų supratimu, da
bar liaudis gali labai daug prisidėti tai
kos išlaikymui, reikalaudama savo val
džių atsisakyti nuo imperialistinės ir 
agresyvės politikos. a

Dabar turčių spauda veda plačią agi
taciją už paveldėjimą salų ir bazių Ra
miajame Vandenyne, o tai yra niekas 
kitas, kaip imperialistinė agresijų poli
tika. Pasakos, kad Amerikai reikalin
gos karo bazės kur nors Chinijos arba 
Sovietų Sąjungos pašonėj, kad “Ameri
ką apgynus,” tai yra tik teisinimas įsi
gijimo užpuolimui ir agresijai bazių, kad 
grūmojus kitoms šalims.

Britanija Siūlo Kolonijas Globai
Po Pirmo Pasaulinio Karo dideles Vo

kietijos ir Turkijos kolonijas Tautų Ly
ge perdavė Britanijos, Francijos, • Itali
jos, Belgijos ir Japonijos globai.

Dabar eilė tų šalių arba likosi be 
“globotojų,” arba “globojantieji” nepa
tenkinti pirmesne padėčia. Juk negalima 
palikti Japonijai ir Italijai kitas šalis 
'‘globoti,” nes jos buvo mūsų priešai.

Ramiajame Vandenyne Japonija “glo
bojo” Karolines, Maršalines ir Marijano 
salų grupes. “Globodama” įsitaisė ten 
galingas karo bazes. Dabar tas salas no
ri perimti, kaipo savo karo bazes Jung
tines Valstijos.

Britanija pasiūlė Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Globojimo Komitetui perimti 
pirmiau jos globotus kraštus: Camero- 
ną, Togo ir Tanganyiką Afrikoj. Tai 
pirm 1914-1918 m. karo buvę Vokieti
jos kolonijų dalys.

Cameronas užima 34,000 ketv. mylių 
plotą ir turi 900,000 gyventojų; Togolan- 
das užima 13,000 ketv. mylių plotą ir 
turi 400,000 gyventojų; Tanganyika už
ima 360,000 ketv, mylių plotą ir turi apie 
5,500,000 gyventojų.

Šias šalis palyginus sų Britanijos ko
lonijomis, tai maži plotai. Maža ir Afri
kos dalis, kuri yra virš 11,500,000 ket
virtainių mylių kontinentas ir visas, pa
dalintas į imperialistų kolonijas ir pu- 
siau-kolonijas.

Lenkija Atmokės Amerikos 
Kapitalistams

Lenkijos demokratinė vyriausybė pra
nešė Jungtinėms Valstijoms, kad ji at
mokės Amerikos kapitalistams jų įdė
lius, kuriuos jie turėjo Lenkijoje.

Pasirodo, kad pirm karo Amerikos ka
pitalistai, kaip tai Anacrmda Copper Co., 
Standard Oil Co. ir Mr. W. A. Harrima- 
nas, dabartinis Jungtinių Valstijų amba
sadorius Sovietų Sąjungoj, turėjo Len
kijoj 277,243,000‘-zlotų ($50,000,000) įdė
lių į namų, liejyklų, žibalo, audimo, 
^yklų ir kitas sritis.

Lenkijos demokratinė vyriausybė 
tarė nacionalizuoti—suvisuomeninti 
sus fabrikus ir dirbtuves, kur dirba
mažiau 50 darbininkų, žinoma, tas labai 
nepatiko ne vien buvusiems lenkų ka
pitalistams, bet ir Amerikos turčiams.

Jungtinių Valstijų ambasadorius Len
kijoje Mr. Arthur Bliss Lane užprotes
tavo, pareikšdamas, kad Jungtinės Vals
tijos neduos jokių Lenkijai paskolų. Gi 
Lenkijos vyriausybė nori gauti Amerikoj 
paskolų, kad pas mus „nupirkus 20,000 
anglims vežti gelžkelio vagonų, 500 gar
vežių ir kitokios mašinerijos, kuri rei
kalinga Lenkijai.

Taigi, Lenkijos vyriausybė, kad suma
žinti tą konfliktą, kad nuraminti Ame
rikos kapitalistus ir nutarė atsiteisti su 
jais. Dabar yra įdomu ir tas, kad) Mr, 
W. A. Harriman turėjo Lenkijoj cmko 
kasyklose nemažai įdėjęs pinigų. Sako, 
kad dabar jo kapitalas ten jau sumažė
jo. Turbūt todėl Mr. Harriman taip il
gai ir nesutiko pripažinti dabartinę Len
kijos vyriausybę, kad bijojo nustoti sa
vo įdėlius.

Ką Sakys Chinijos Liaudis?
Galų gale generolo Chiang Kai-sheko 

vyriausybė buvo priversta sutikti, kad 
ji nėra nei demokratinė, nei atstovaujan
ti liaudies reikalus. Tam ir eina susita
rimai tarpe jo atstovų ir Chinijos komu
nistų, kad sudarius laikiną — koalicinę 
valdžią, kuri pravestų demokratinius 
rinkimus padėtų ? susidaryti demokra
tinei ir liaudį atstovaujančiai valdžiai.

Bet tuo pat kartu generolas Chiang 
Kai-shekas nesnaudžia, jis daro sutartis 
su kitų šalių kapitalistais ir jiems išpar
davinėja Chinijos gamtinius' turtus. Taip 
šiomis dienomis jis padarė sutartį su 
Amerikos žibalo Universal Oil Products 
Co., kuriai paveda ne vien Chinijoj, bet 
ir Formosoj žibalo laukus.

Aišku, kad generolas Chiang Kai-she
kas-tą daro nesivaduodamas Chinijos ge
rove. Jis bando pagriebti, kiek gali. 
Mums atrodo, kad Chinijos komunistai 
ir liaudis negalės skaitytis su tokiais 
generolo Chiango susitarimais.

Prezidento Truipano paskirta . komisiją peržiūrėti 
United Steel Workers (CIO) reikalavimą algų pakėli
mo ir firmų argumentus atsisakinėjapt išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Iš kairės; teisėjas Robert I. Mc
Donough, pirm. Nathąn P. Feisinger ir teisėjas James 
M, Doųglas. Po to Trumanas sake Įeisiąs kelti plieno 
kainas, kad plieno firmų pelnai nenukentėtų.
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Laiškas iš Lietuvos 1
Anksčiau apie karą pasa

kodavo mamytė, kaip jie 
gyveno pei* ąną karą, O aš 
nei kaip negalėdavau išsi
vaizduoti to karo. Bet da
bar viską pati pergyvenau. 
Matėme visokių pavojų ir 
baimės.

Porą mėnesių Lietuvoj 
stovėjo frontas. Iš fronto 
ruožo visi žmonės turėjo 
pasitraukti. Tai fašistam 
buvo gera proga nušluoti 
mūsų kraštą. Vežė viską, 

laiškus į ką tik rado. Nuo laukų ja-

Laiškas Kario, Kuris Dalyvavo Mūšiuose Prie Pa
ėmimo Ukmergės, Panevėžio, Šiaulių ir kt. Miestų

Keletas žodžių apie save.
Esu gimęs 1917 metais ca-

■ t i . - - - -- t •

Walter Brazauskas iš Hart-, 
ford, Conn., gavo laišką nuo 
lietuvio kario Jono Lenkevi- rinėj Rusijoj. 1918 metais su 
čiaus, kuris dalyvavo daugelyj tėvu parvažiavau į Lietuvą, 
mūšių su naciais. W. Brazaus- Į Motina mirė palikdama mane 
kas rašo : “S,u tuo karžygiu su- j 8 mėnesių. Tėvas visą laiką 
sipažinau per laišką, kada lie- dirbo pas buožes už kumetį, 
tdyiai kariai liėtąviŠkp pulko 1 gaudamas ' mažą atlyginimą. 
Raudonosios,. Armijos gavo Su tėvu gyvenau iki 1983 me- 
mūsų Hartfordo demokratiškų tų. 1933 m., nenorėdamas tar- 
lietuvių jiems pasiųstas dova-1 nauti buožėms, atsiskyriau nuo 
nas.” tėvo ir išvažiavau į Kauną

Laiškas rašytas Leningrade, (tėvas gyveno Marijampolės 
gegužės 9 d., 1945 m. O W. apskr. Liudvinave) ir ten pra- 
Brazauskas jį gavo sausio įsidėjau dirbti kepykloj. Dirbau 
d., 1946. Laišką čia ištisai per- ’ iki 1937 pietų. 1937 metais 
spausdiname: buvau pašauktas tarnauti Lie-

' tuvos buržuazinėj karinome- Sveikas, brangus hetuvi! ngj Kaune KariuomenSje b0.
Brangus lietuvi, sveikinu jus damas įgijau aukštesnio moks- 

su galutina pergale prieš vo- lo 3 kl.<gimnazijos. Dar aukš- 
kiškuosius fašistus. ---------

Šiandien mūsų didžioji myli
ma tėvynė švenčia pergalės 
šventę. Man, soc. tėvynės pa
triotui, yra didžiausias džiaug
smas, kurio ant popierio išdės
tyti jokiu būdu negaliu. Mūsų 
brangioji šalis vėl tapo lais
va ir tęs toliau soc. statybą.

Drg. Stalinas dar' 1942 m. 
savo kalboj, soc. revoliucijos

tesnio mokslo pasiekti nepavy
ko, nes nebuvo galimybės mo
kytis. Mokslas gimnazijose bu
vo prieinamas tik turtingiems, 
o darbo žmogui trūko lėšų. 
Kuomet aš buvau kariškis, tai 
turėjau šiokių tokių lengvatų 
ir tik tuomet, galėjau pasimo
kyti ir įgijau mokslo 3 kl. 
gimnazijos.

Išvadavus Raudonajai Armi- 

šizmo, ašciš kariuomenės bu
vau paleistas ir stojau tarnau- 

. Didžiojo Stalino žod- Vidaus Reikalų Liaudies Ko- 
misarijate ir tarnavau iki ka- 

|ro pradžios.. Prasidėjus karui 
.m. teko išvykti kartu su 

įstaiga ”į' giluma Tarybų Są
jungos.

1942 m. sausio men. buvau 
mobilizuotas į mūsų tautinius ’ 
dalinius. Nuo 1942 m- gruo
džio mėn. 26 d. mūsų dalinys 
stojo į mūšį prie Oriolo. Tenai 
buvau ir aš. Visą laiką daly
vavau fronte ir koviausi prieš 
fašizmą už tėvynę, už Lietuvą. 
Dalyvavau mūšiuose prie paė
mimo sekančių miestų: Oriolo, 
Vitebsko, Polocko, Ukmergės,

Taip pat dalyvavau kautynė
se ir 1943 m. lįepos p)ėn. 5 d., 
kada vokiečiai darė didįjį puo
limą, o ir paskutinį į piętus 
nuo Oriolo, apie ką jūs pui
kiai žinote.

1944 m. spalio mėn. nuo 
fronto buvau nuimtas~ir pa
siųstas į Leningradą į karo po
litinę mokyklą, kurioj ran
duosi ir dabar.

Tas mokslas, kur jas dabar 
mokinuosi, prie fašistinės val
džios Lietuvoje ir sapne nesi- 
sapnavo. Tik dėka Komunistų 
Partijai, drg. Stalinui aš turiu 
galimybės mokytis ir tapti tik
ru žmogumi. Kada mokslas 
baigsis, nežinau, gal už metų 
ąr net ir daugiau. Esu vedęs, 
žmona gyvena Kaune. Mano 
tėvas gyvena Marijampolės 
apskr., Liudvinavo miestelyj. 
Yra beturtis. Tarnauja už sąr- v 
gą prie valsčiaus komiteto.

Nors man nepatogu, ir jūsų 
labai atsiprašau, bet man la
bai įdpmu sužinoti jūsų gyve
nimą. Kokiai priklausote par
tijai, ar bepa&yvis? Aš Ko
munistų Partijos narys nuo

Vera Mikutaitytė, Tea- 
neck, N, J,, gavo iš Lietu
vos laišką nuo savo drau
gės S, Kadavičiutės, Medi
ninkų , kaimo, Šimkaičių 
pašto, Raseinių apskričio.

Laiškas rašytas rugpjū
čio 7 d., 1945:

Sveika gyva brangute! 
Kaip yra džiugu, kad po to
kio ilgo nesirašinėjimo vėl 
galime susirašinėti laiškais. 
Rugpjūčio 1 d. gavau nuo 
jūsų, Verute, du 
drauge. Vienas buvo rašy- įvus pasiėmė, bulves nukasė, 
tas sausio 19, o antras ba- daržus nuvalė, pašarus iš- 
landžio 10. vežė. Nieko nepaliko. Į tą

Prašote duoti tikrų žinių nelaimingą ruožtą pateko 
apie jūsų namiškius. Gerai, jir mūsų kaimas. Mes^ tuo 
aš viską parašysiu, ką tik-: tarpu gyvenom Eržvilke 
tai žinau. Prašote nueiti T^s Bakutienės, mūsų dėdie- 
pas jūsų tėtę’ir mamą ir nčs, tėvus, ir kada užėjo 
parašyti nuo jų laišką, pa- i Raudonoji Armija ir galėjo- 
dėti jiems šį tą, kas reika- me grįžti į savo namus, tai 
linga. Visa tai mielai .pada-1 buvo^ spalio 8. ParėĮę^ nieko 
ryčiau, nes tai yra visai ne
sunku, Bet, deja, dabar tai 
negaliu padaryt, nes neži
nau, kur jie dabar gyvena. 
Jų dar nėra namuose.

Turbūt girdėjai bent iš 
laikraščių, kad einant fron
tui vokiečiai evakavo žmo
nes. Nei vienas žmogus ne
norėjo važiuoti iš savo na
mų ir slėpėsi visi į miškus. 
Bet vokiečiai užeidavo ir 
miškupse ir varydavo su 
savim jaunus žmones; pa
imdavo juos prie darbo, o 
senus palikdavo pagiriuose. 
Tai taip ir jūsų namiškius 
vokiečiai radę miške varėsi 
su savim link Vokietijos. 
Kurie buvo jauni be šeimų, 
tai tūli jų pabėgo bevežant. 
Jūsų seni tėvai su savim tu
rėjo nemažai daiktų. Jūsų 
broliai su sesute Bronike 
gal būtų pabėgę, bet kaip 
palikti senus tėvus? Jiems 
nebuvo kitos išeities, kaip 
pasiduoti likimo valiai. Tai 
tiek aš žinau. Jūs rašote, 
kad gavote laišką nuo nepa
žįstamo žmogaus ir jis sa
kė gyvenąs drauge su tavo 
broliais. Tai buvo ir mums 
pirmutinė žinia apie jūsų 
namiškius.

Aš tave, mieloji, supran
tu ir labai, labai užjąučiu, 
kad tu rūpiniesi savo pa
miškiais. Bet perdaug nesi
rūpink, brangute, Rieįkia 
tikėtis, kari dieną už (įienos 
sugrįš ir jie į savo kraštą. 
Nes dabar, kada fašizmas 
liko sunaikintas ir užimta 
visa Vokietija, daugelis 
žmonių grįžta į savo namus 
iš įvairių vietų. Tai vienur, 
tai kitur vis girdėt sugrįž
tant daug žmonių, štai da
bar dar tik kelios . dienos, 
kaip , grįžo iš mūsų kajmn 
Staniuliai, grįžo visa šeima. 
Aš pilnai tikiu ir laukiu, 
kad galbūt greit grįš jūsų 
namiškiai. ’ •• I .1 v' -/ -

šventės proga, pareiškė: “Rus smetoninio fa
ir ant mūsų gatvės šventė.” 
Ir šiandien mes tą šventę šven
čiame, 
žiai išsipildė.

Džiūgaujame mes, džiugau-j1” T 
uicoc rlayhnVroh’nk. nncaii-

* 
j

ja visas demokratinis- pasau
lis. Vokietija krito. Tai šalis, 
kuri šimtmečiais stengėsi pa
vergti kitas tautas ir plėšti 

! svetimą turtą. Ji krito ant vi
sados, ir galvos daugiau ne
pakels. Juk jūs puikiausia ži
note, kiek yra kentėjusi Lie
tuva nuo vokiškosios vergovės, 
apie tai ir rašyti netenka. Rau
donoji Armija ir Sąjungininkų 
armijos padarė tam galą ant 
visados. Mūsų svajonės išsipil
dė. Mūsų mylimas vadasxgeni- 
alusis Stalinas ;
galutinę pergalę, šios galingos 
kovos istorijoj aukso raidėmis 
bus įrašytas lietuvių liaudies 
vardas, jos garbingieji žygiai. 
Amžinai skambės vardai Jace- 
nevičiaus, Bemotėno, Geržano, 
partizanės Melnikaitės, ku
riems yra suteiktas garbingas 
.‘‘Tarybų 
vardas.

Karių 
“Tarybų 
Daugiau kaip 3,000 apdovano
ta ordenais ir medaliais, šitas 
liudija, kad ir šioje kovoje lie
tuviai užsitarnavo garbingą 
vardą. Apie Lietuvos liaudį 
kalba kiekvienam Tarybų ša
lies kampelyj, apie jos didvy
riškumą; bet ne tik Tarybų 
šalis, bet ir visas demokrati
nis, pasaulis, apie ką žinote ir 
jūs.

šiandien lietuvių liaudis per
gyvena didžiausią džiaugsmą, 
kuris mūsų gyvenime yra pir
mas ir man, lietuviui, tas yra 
labai džiaugsminga.

Vėl atbus Lietuva. Pražydės 
sodai, ir laisvųjų žiedų kva
pas pažadins visus iš miego.

TAVVMW*iV? AViVVĮlU, VXlUl&AgW, 
atvedė mus—į Utenos, Panevėžio ii’ Šiaulių.

>

Sąjungos Didvyrių

LDS 7-tojo Seimo i
Parengimai

Aš kaip tik gyvenu Leningra-1 Europoj juos lengviau ir gręi.

10,

U,

(Tę§a 5-ipe

lietuvių yra dvylika 
Sąjungos Didvyriai.”

rašo hitleriš- 
anti-lietųvių

buvo 1 
džiaugsmas ir kaip toji šventė Lietuvą ir dirbsiu 
buvo sutikta, ši* šventė bys Lietuvos liaudies 
švęnčiama kiekvienais metais J šviesaus rytojaus, 
gegužės mėnesio 9 d.

Plėšikai, Įlindę į Raudonarmiečių 
Uniformas -

Turčių spauda daug kartų apžmeižė 
Raudonąją Armiją, kad būk “raudonar
miečiai plėšia, vagia ir moteris žagina” 
okupuotose šalyse. Mes tada sakėme, kad 
tai šmeižimas Raudonos Armijos, kuri 
suteikė mums pergalę.

Dabar iš Vokietijos tas pilniausiai pa
sitvirtino. Keturių partijų atstovai: nuo 
Komunistų Partijos Wilhelm Pieck; So
cial Demokratų — Otto Groterwohl, 
Krikščionių Demokratų — Jakob Kaiser 
ir Liberalų Demokratų — Wilhelm Kultz 
pasirašė ir įteikė dokumentą Sovietų Są
jungos, Britanijos, Jungtinių Valstijų ir 
Francijos armijų vadovybei, prašant im- 
tįs griežtesnių žingsnių prieš banditų ir 
plėšikų gaujas.

Pagal tą dokumentą plėšimai labiau
siai pasireiškė vakarų demokratinių 
valstybių zonoj, nors nuo jų neliuosa ir 
Sovietų zona. Plėšikų gaujas daugiausiai 
sudaro tos žmonijos išmatos, kurios ži- 
nomos, kaipo “displaced persons/’ dau
giausiai lenkai, čekai ir kriminalistai vo
kiečiai, Pagal tą dokumentą, tokių gau
jų Vokietijoje yra apie 50,000.

Ir labai dažnai tie plėšikai apsivelka 
raudonarpiiečių uniformomis ir daro už
puolimus, kad diskreditavus Raudonąją 
Armiją. Tų drabužių Vokietijoje nešto* 
ka, nes naciai atimdavo geresnius rau
donarmiečių drabužius ir laikė sandė
liuose. Gi gaivalai, esantieji “displaced 
persons” kategorijoj, yra veik išimtinai 
priešai Sovietų Sąjungos—politiniai šar
latanai, liaudies išdavikai ir kriminalis
tai, kurie visaip stengiasi diskriminuoti 
Raudonąją Armiją ir Sovietų Sąjungą. 
Užtenka prisiminti lietuvių smetoninin- 
kus — hitlerininkus, kurie būdami “dis
placed presons” lageriuose 
kus šmeižtus ir siunčia į 
spaudą Amerikon.

neradoių, tiktai Apgriautus 
namus, be durų, be langų, 
be krosnių. Atrodė neįma
noma gyventi. Visko nete
kome per karą, bet nieko 

Į negaila — bile tik gyvi at
likome.
. Su maistu šiemet kiek 
blogiau. Bet šiaip taip iši- 
maitinsime. Tikiuosi, kad 
ateinančiais metais bus ge
riau, nes jau auga laukuose 
nauji javai, bulvės. Valdžia 
davė v a s a r o j aus sėklos 
tiems, kurie neturėjo.

Šį kartą užteks, nes jau 
ir taip daug pritepliojau. 
Dar kartą prašau tavęs, 
Verute, n e s i r ūpink tiek 
daug apie savo namiškius, 
nes jie sugrįš vėliau, ar 
anksčiau. Buvo ir mano 
pusseserys Balčaitytės su 
vyrais išvarytos, bet jau su 
grįžo viena anksčiau, kita 
nesenai.

Lik sveikute. Laukite 
to mano laiško, gal su 
resnėmis naujienomis.

ki- Prasidės laisvas, laimingas ir 1943 metų. Man labai malonu 
ge- taikus gyvenimas. ir įdomu susirašinėti su užjū-

Mes, liėfuvįai, turime būti rio broliais lietuviais, kvėpuo- 
dėkingi Komunistų Partijai, jaučiais demokratiniu orų į ir 

I turime būti dėkingi genialiam gyvenančiais viena dvasią su 
karvedžiui Tarybų Sąjungos mumis, gyvenančiais čia, Tą-1 
maršalui drg. Stalinui, atvedu- rybų žemėj. Aš jūsų prašau, 
šiam mus į pergalę. nepagailėkite tų kelių minur

Keletą žodžių ’ apie šventę, čių ląiko, parašykite man 
Nors viską aprašyti negalima, laišką. Aš jūsų laišką gavau, 
nes reiktų parašyti ištisą kny- už kurį širdingai dėkoju. Toji 
gą, bet trumpais bruožais pa- diena, tai man dviguba Šven- 
sįstengsiu apibudinti. tė, pergalės šventė ir jūsų

žinia apie Vokįetijos kapįtu- laiškas, kurio aš taip laukiau 
liavimą buvo pranešta per ra- ir nesitikėjau sulaukti; galvą; 
diją 2 val- naktį. Visas fnies- jau, kad man n e atrašysite. Ąš 
tąs pabudo iš gilaus mįego ir jūsų prašysiu ateityje rašyti

LDS 1-mos Apskrities 
pirmininkas D. G. Jusius 
praneša redakcijai, kad 
LDS 7-tojo Seimo metu 
bus .suruošti sekami paren
gimai:
\pkmndipni birželio 9 d gatv€s prisipildė žmonėpiįs. dažniau, nes, karui pasibaigus, šeimini" niknikas dekLtu Aš kaip tik keningra- Europoj juos lengviau ir greh 

šeiminis pikniKas delegatų de jr vjgk% teko bQtj ,.au bug galima gauti 
pasitiKimui. , to džiaugsmo liudininku, o Kas link Tarybų I

Pirmadienį, birželio 
delegatų ekskursija,

Antradįenį, birželio 
šeiminis koncertas.

Treciądifenj/ birželio 12, 
jaunimo šokiai.

Ketvirtadienį, birželio 13, 
delegatą ižĮeidimūi bankie- 
tąs ir prakalbos.

Kas link Tarybų Lietuvos, 
taip pat džiaugiausi ir aš. tuo tarpu nieko negaliu para- 

Dienos metų, t. y., 9 d. ge- syti. Aš gyvenu Leningrade ir 
gūžės, buvo didžiausios de- tikslių žinių neturiu; gal se- 
monstRcijos. Jūs galite įsį- i kantį kartą parašysiu daugiau, 
vaizduoti, koks tai buvo Baigęs čia mokslą grjšįu į 

dėl Tarybų 
gerovės ir 

Dabar mes



TURKIJA IR JOS AR.aBTUSIB.MIR RA SWVJT
Apie Turkiją vėl dažnai 

girdėt pasaulinėje politiko
je. Čia todėl pažvelgsime į 
Turkijos dabartį ir netoli
mą praeitį.

Savo plotu šiandieninė 
Turkija yra vidutinė vals
tybė, o gyventojų skaičium 
viena iš mažųjų tautų. Ji 
turi 294,416 ketvirtainių 
mylių žemės ir tik apie 18 
milionų gyventojų. Turkijos 
kūnas yra Mažojoj Azijoj 
ir tik 9,254 ketvirtainių 
mylių skiauterė Europoj.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą turkai valde daugiau, 
negu pustrečia tiek didesnį žiemių rytų ir su Iranu iš 
plotą kaip šiandien. Tada rytų. Pietinė Turkijos siena 
Turkija vadinosi imperija, Mažojoj Azijoj sueina su 
ir jai priklausė Egiptas, Iraku, Syrija ir su Vidur- 
Arabija, Palestina, Syrija- žemio Jūra. Vakarinį Tur- 
Lebanas, Mesopotamija; kijos rubežių sudaro Aege- 
stambi Cyprus sala, ryti- jaus Jūra. ■ 
niame Viduržemio Jūros 
gale; Dodekanese, Tenedos Dardanellai ir Bosforas 
i>- Imbros salos Aegejaus į D a r d a n e Hų Sąsiauris, 

.-UrT Tr?Va Marmoro Jūra ir Bosforo 
graikiškai -bulgariški T a S^sįuris vanįens. sie‘ 

na, kuri skiria turkų žemę kijos provinciją. i Maž6joj Azijoj nuo Turki- 
Daug Prakišo Aname Kare jos valdomo sklypo Euro- 

Pirm^jame pasauliniame poj. Europinis Turkijos 
kare Turkija kovojo išvien 
su Vokietija ir prarado čia 
minimas žemes. Anglija 
daugiausiai pasinaudojo iš 
Turkijos sumušimo. Anglai 
pasiėmė strateginę Cypro 
salą, uždėjo savo globą 
Egiptui ir’Palestinai; pasi-

Amžiaus Ilgumas ir Senatvės Priežastys

h

Kadaise žmonės jieškoda- 
vo jaunystės eleksiro, to
kios stebuklingos medžia
gos, kuri sulaikytų nuo pa- 
senimo. Tai buvo tuščia 
svajonė.

Tik moksliniais keliais 
einant, galima bus surast, 
kaip palaikyt kūno jaunu
mą ir pailgint amžių.

Pas vidutinius žmones 
tarp 60 ir 80 metų amžiaus 
yra atmainų kraujagyslėse 
ir kitose kūno dalyse. Dau
guma gydytojų dar ir da
bar tvirtina, kad tokias at
mainas daro senatvė. Sovie
tiniai mokslininkai plačiai 
tyrinėjo senimo priežastis 
ir priėjo skirtingų išvadų.

Pagerbtas Sovietų moks
lo darbuotojas, profesorius 
S. S. Chalatovas todėl sa
ko:

“Labiau sendina ligos, ne
gu pats metų skaičius. Jei 
bus pašalintos ligų priežas
tys, tai amžius nuo 60 iki 80 
metų nebus laikomas senat
ve, ir jeigu kas tuo tarpu 
mirs, tai bus sakoma, jog 
pirm laiko mirė.”

Sovietinis akademikas A. 
A. Bogomolec ištyrė daug 
šimtamečių ir senesnių 
žmonių ir parašė knygą 
apie “Amžiaus Pailginimą.” 
Joje jis priminė ir kai ku
riuos nepaprastai ilgai gy-j 
venusius žmones svetimuo
se kraštuose.

Nepaprastai Ilgi Amžiai
Vengrijoj • 1724 metais 

mirė P. Kcarten, sulaukęs 
185 mėtų amžiaus ir pali
kęs’sūnų 95-ių metų. Anglas 
Thomas Parr gyveno 152 
metus, dirbdamas žemės 
ūkio darbus. Kada jis buvo i 
120 metų, vedė antrą žmo- ■ 
ną.

Norvegijoj 1797 metais 
mirė Juozas Surrington, ei

darbavo, kad būtų įkurta 
atskira Irako valstybė Me
so p o t a mijoj ir užgulė 
traukti žibalą iš Irako že
mės. Franci jos globai teko 
Syrija ir Lebanas. Arabija, 
taip pat su Anglijos para
ma, pasiskelbė Saudi Ara
bijos karalija. Paskutiniais 
laikais, beje ir Amerikos 
kapitalas įkėlė koją į Ara
bijos žibalo versmes.

Mažojoj Azijoj dabar 
Turkija rūbe ž iuojasi su 
Juodąja Jūra iš šiaurės, su 
Sovietinėmis Gruzijos ir 
Armėnijos Respublikomis iš 

sklypas yra kelmo pavidalo 
ir rubežiuojasi su Graikija 
iš vakarų, su Bulgarija iš 
šiaurės ir Juodąja Jūra iš 
šiaurių rytų. Europinėje 
Turkijos dalyje stovi ir di
džiausias Jurkų miestas 
Konstantinopolis, kurį jie 

damas 160-us metus am
žiaus. Vyriausias jo sūnus 
tada buvo 103 metų, o jau
niausias 9 metų.

Vengrai Rovei poroj su 
savo žmona gyveno 147 
metus. Jis mirė, būdamas 
172 metų, o jinai 164 metų 
amžiaus.
. šapkovskis

Žinomas francūzų rašy
tojas Henri Barbusse, atvy
kęs į Sovietų Sąjungą 1827 
metais, aplankė 140 metų 
amžiaus valstietį Šapkovskį, 
gyvenantį Laty kaime, arti 
Suchumi miesto. Barbusse 
stebėjosi, kad Šapkovskis 
toks vikrus, protiniai ga
bus, turi tokį skambų balsą 
ir skaisčias akis. Šapkovs- 
kio trečia žmona tada ėjo 
82-us metus amžiaus, o jau
niausiai jųdviejų dukteriai 
sukako 26 metai.
150 Metų Gali Būti Vidu

tinis Amžius
Betyrinėdami gyvenusius 

po 100 iki 130 metų žmo
nes, Bogomolec ir kiti So
vietų mokslininkai priėjo 
išvados, kad vidutinis am
žius turėtų būti ne 60 metų, 
bet 150 metų ir net daugiau.

Žmogų ypač sendina blo
gos gyvenimo sąlygos ir to
kios ligos, kaip sifilis, sun
kusis reumatizmas, džiova, 
o dalinai ir škarlatina, ma
liarija ir kai kurios kitos 
apkrečiamosios ligos.

Kodėl Kraujagyslės 
Genda?

Pas žmones mirusius nuo 
50 iki 70 metų amžiaus daž
nai ' randama sukietėjusios 
kraujagyslės . a r t e r i j os. 
Dauguma gydytojų todėl 
iki šiol sako,, kad arterijų 
sugedimas tai esą svarbiau
sias sendintojas ir gyveni
mo trumpintojas. •

perkrikštijo į Istanbulą. Jis 
buvo senoji Turkijos sosti
nė ir turi apie 700,000 gy
ventojų.

Bosforo Sąsiauris, jun
giąs Juodąją Jūrą su Mar
muro Jūra, ir Dardanellų 
Sąsiauris tarp Marmuro ir 
Aegejaus Jūrų, yra vienas 
iš svarbiausių pasaulyje 
vandens kelių. Nes Aege
jaus Jūra tikrumoje yra di
džiosios Viduržemio Jūros 
šaka. O per Viduržemio 
Jūrą į vakarus linkui Gi
braltaro ir į rytus pro Su- 
ezo kanalą laivai pasiekia 
visus svarbiuosius pasaulio 
kraštus.

Turkija jau per 585 metus 
yra apžergus tą vienintelį 
išplaukimą iš Juodosios Jū
ros pro Dardanellų Są
siaurį į Viduržemio Jūrą, 
taipgi į platųjį pasaulį.

jūrinę

Užtvaras prieš Sovietus
Turkų valdžia ir toliau 

pasiryžus valdyti 
Dardanellų rankovę, turin
čią 40 mylių ilgio ir vieną 
iki keturių mylių pločio. 
Turkija su nacių pagalba 
yra apstačius tvirtovėmis 
ir fortais abudu Dardanellų 
krantus ir apginklavus juos 
vokiškais pabūklais. Taip 
turkai ketina ir ateityje 
kontroliuot Sovietų laivų 
išplaukime iš Juodosios Jū
ros į Viduržemio Jūrą.

Cholesterinas—Sendintojas
Bet sovietiniai mokslinin

kai atrado ką kita. Jie pa
tyrė, jog pas daugelį žmo
nių‘tarp 45 ir 55 metų at
siranda perdaug cholesteri
no. O jis gadina arterines 
kraujagysles. Cholesterinas 
yra sudėtinė dalis tulžies, 
nervų audinių ir kraujo. 
Tačiau kada cholesterino 
perdaug, tai jis kenkia.’ 
Kas Daugina Cholesteriną

Perdideli kiekiai choleste
rino išsivysto dėl to, kad 
pažeisti žmogaus smegenys 
(pavyzdžiui, per sifilį), kad 
sugadinti nervai įvairiomis 
ligonlis arba perdaug sun
kiomis gyvenimo sąlygomis.

Vienas mokslininkas yra 
jau seniai pažymėjęs, kaip 
bloga nervų būklė sendina 
žmogų. Jisai rašė: “Nuliū
dimai, rūpesčiai ir baimė 
labai greitina senatvę. Yra 
atsitikimų, kad žmonės nuo 
didelės baimės arba dėl ne
paprasto nusiminimo per 
vieną naktį pražilo.”

Smagus ūpas ir juokas, 
antra vertus, gerai tarnau
ja sveikatai.

Cholesterino susi kaupi
mas labiausiai žaloja arte
rines kraujagysles ir pirm 
laiko sendina ir marina 
žmones.

Cholesterinas yra balti 
kristaliukai, panašūs į ma
žytes adatėles. Kaip-chemi
kalas, cholesterinas #ra 
tam tikras junginys gryn- 
anglio (carbon), vandenilo 
(hydrogen) .ir deguonies 
(oxygen).

Senstančių žmonių akyse 
kartais matyt palši ratukai 
aplink žydrelį, tai yra, ap
link spalvuotą priekinę 
akies dalį. Tie palši ratukai 
laikomi ženklu, kad kietėja 
arterinės žmogaus krauja
gyslės dėl senatvės. Profe-

Talkininkai Leido Turkam 
iš Naujo Apginkluot 

Dardaneilus
Pagal vakarinių talkinin

kų padiktuotą Sevres su
tartį (1920 m.) po Pirmojo 
pasaulinio karo, Turkija 
turėjo nuginkluot abudu 
Dardanellų krantus. Sykiu 
buvo nužymėti bepusiški 
(neutraliai) ruožai abiejuo
se šonuose Dardanellų, Mar
muro Jūros ir Bosforo Są
siaurio, to Juodosios jūros 
kaklo. Pro taip nuginkluo
tus Dardaneilus tuomet va
kariniai talkininkai, ypač 
Franci ja, siuntė į Juodąją 
Jūrą karo laivus, kariuome
nę ir kitus pastiprinimus 
caristams kariaut prieš So
vietų valdžią.

Paskui, Turkijai prašant’, 
talkininkai vėl leido tur
kam aptvirtint Bosforo ir 
Dardanellų Sąsiaurius, pa
gal Montreux sutartį 1936 
m. birželio 20 d. Tada Tur
kija pasižadėjo nepraleis! 
jokių svetimų kraštų karo 
laivų pro ’ Dardaneilus, bet 
neišlaikė žodžio. Antrajame 
pasauliniame kare turkai 
per tą sąsiaurį praleidinėjo 
fašistų karinius laivus į 
Juodąją Jūrą prieš Sovie
tus.
Turkijos Vaidmuo Antraja

me Pasauliniame Kare 
Šiame kare Turkija tie

sioginiai nedalyvavo ir va
dinosi bepusiška. • Ji buvo 
padarius net savitarpinės 
pagalbos sutartį su Anglija. 
Anglai už tai davė turkam 
paskolas ginklais ir įvairio
mis medžiagomis. Jie tikė
josi, kad Turkija, galų ga
le, padės talkininkų kovai 
prieš vokiečius. Bet Turki
ja delsė; sakė, kad jai rei
kia stipriau apsiginkluoti; 
prašė vis daugiau Anglijos 
paspirties, taip ir neprisi
ruošė kovai prieš nacius.

Dar daugiau. Turkų val
džia padarė plačią preky
bos sutartį su Vokietija; 
teikė naciam chromą ir ki
tas karines medžiagas ir 
davė vokiečiams didelius 
kiekius maisto ir įvairių 
reikmenų.

Laisvė Naciams
Per ištisą karą Hitlerio 

agentai laisvai veikė Tur
kijoje, šnipinėdami ir dary
dami provokacijas prieš 
talk ininkus. Pavyzdžiui, 
kas ten gatvėje metė bom
bą, girdi, norėdamas nužu
dyt Vokietijos ambasadorių 
von Papeną. Bomba nekliu
dė. von Papeno; bet jam 
virstant, pratruko von Pa
peno kelinės. Už tai turkų 
valdininkai apkaltino So
vietus ir pasiuntė kalėji- 

sorius Chalatovas del * to 
rašo žurnale “Ogoniok”:

Įrodymas
“Aš išbandžiau choleste

riną ant gyvulių ir pada
riau taip, kad aplink jų 
akių žydrelius atsirado pal
ši ratukai, ir atitinkamai 
sugedo arterinės jų krauja
gyslės. Aš įrodžiau, kad 
tuos sugedimus daro choles
terino susikaupimas kūno 
audiniuose. C h o 1 esterinas 
ten ateina pavidale skysčio, 
iš kurio išsiskiria tam tikri 
kristalai. Aš parodžiau, jog 
minimos kraujagyslės su
genda . nuo cholesterino li
gos, o ne nuo senatvės.”

N. M. 

man kai kuriuos sovietinės 
atstovybės narius.
Kaip Turkija “Sutraukė 

Ryšius” Su Vokietija
1944 m. vasarą ameriko

nai ir anglai įsiveržė į Fran
ci ją ir bloškė vokiečius at
gal. Raud. Armija artėjo 
prie Rygos. Buvo matomas 
netolimas naciams galas. O 

i Turkija dar “bepusiškai” 
tarnavo hitlerininkams. An
glija ir Jungtinės Valstijos 
darė vis stipresnį spaudimą 
tūrkų valdžiai, kad nustotų 
bendradarbiavus su Vokie
tija. Tik taip Turkija neno
romis, galų gale, sutraukė 
diplomatijos ir prekybos 
ryšius su naciais 1944 m. 
rugpjūčio 2 d. Bet turkų 
valdžia dvasiniai pasiliko 
draugiška hitlerininkams. 
To nepaisant, Turkija įsi
prašė į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją. O joje turkai 
gerinasi Anglijai ir Ameri
kai, jieškodami “dėdžių” 
prieš Sovietų Sąjungą.

Barškina Kardu Prieš 
Sovietus

Maskvos spauda ne kartą 
pastebėjo, kad T u r k i ja 
barškina kardu prieš Sovie
tų Sąjungą.

Turkijos didmiestyje Is
tanbul, pernai gruodžio 3 
d. buvo su policijos žinia su
ruošta didelė demonstraci
ja prieš Sovietus ir demon
strantai sunaikino palan-

Kas Jie

Amundsen, Roald (gimė 
1872, mirė 1928 m.), norve
gas keliauninkas, nežino
mųjų šaltųjų sričių tyrinė
tojas. Jaunas būdamas da
lyvavo keliose kitų vado
vaujamose kelionėse jūro
mis. 1911 m. jisai išsirengė 
kelionėn į nežinomas Pieti
nio Poliaus sritis ir 1912 m. 
pradžioje jam pasisekė pa
siekt patį Pietinį Polių. 
1926 m. Amundsenas suma
nė orlaiviu lėkt -į Šiaurinį 
Polių. Jam išlėkus, per ke
turias savaites nebuvo jo
kių apie jį žinių ir veik vi
si skaitė jį žuvusiu; tačiaus 
paskui jis sugrįžo. Vėliaus 
tai pačiais 1926 m. jisai per
lėkė virš Šiaurinio Poliaus. 
Amundsenas žuvo Šiaurių 
Ledinio Okeano plotuose 
1928 m., stengdamasis pa
gelbėt surast dingusių kapi
tono Nobile ekspediciją.

Anaximander (611-547 m. 
pirm Kristaus), graikas fi
losofas, mokslininkas. Ji
sai buvo pirmutinis, išgal
vojęs, kaip daryt geografi
nius žemlapius; taipgi jis 
išdirbo teoriją, jog mėnulis 
šviečia ne sava šviesa, bet 
tik atšviečia nuo saulės 
gaunamą šviesą.

Anderson, Sherwood 
(1876-1941), amerikietis ra
šytojas,1 novelistas, gimęs 
Ohio valstijoj; tarnavo ka
riuomenėj amerikiečių ka
re su Ispanija, paskui pirk
liavo. Susidomėjęs visuome
ninėmis ir darbininkų proT 
blemomis, jisai pasitraukė 
iš pirklybos, nuvyko Chica- 
gon ir ten sukūrė pirmutine

kias Sovietam spaustuves i Turkijos ūkis ir Karines 
ir knygų krautuves. i Jogos

Neseniai du Tarybinės ’ Turkija bendrai yra žem- 
Gruzijos • profesoriai per dirbystės šalis; augina 
spaudė prisiminė, kad Tur- kviečius, kukurūzus ir ki- 
kija turėtų sugrąžinti Gru- Jus grūdus, taip pat tabaką, 
zijai ir Tarybų Armėnijai medvilnę (bovelną), įvai- 
žemes, kurias turkai užėmė rius vaisius ir opiumo aguo- 
1921-22. metais, kai Sovietų nas. Apie 20,000,000 akrų 
Sąjunga buvo nusilpninta Turkijos žemės apžėlę miš- 
per pasaulinį karą ir seku- kais.
sius pilietinius karus. Tur- Turkijos fabrikinė pra- 
kų valdovai, atsiliepdami į monė silpna, žemėje yra 
tą priminimą, pagrūmojo'gausūs klodai chromo, va- 
Sovietams kraujo liejimu, irio, mangano, antimonijos, 

cinko, borakso ir šiek tiek 
Turkai Mobilizuojami anglies, aukso, sidabro, 

Turkija palaiko karo sto-|įrus^os j? žibalo. Vokie- 
Vi tikrnRP srit.vsP ir Jiams vadovaujant, buvo 1S- 

kasta tų metalų bei jmne- 
ralų, kiek paspėta, karinei 
nacių mašinai patarnauti. 
Bet kasyklų prmonė abel- 
nai neišvystyta.

Turkija laiko nuolatinę 
pusės milionų vyrų armiją 
ir gal galėtų sumobilizuot 

listais, plėšikais”, ir šaukia | iki 2,000,000 atsarginių, 
vakarines Jungtines Tautas 1940 metais turkai turėjo 
“pažabot” Sovietų Sąjungą 40 neblogų karinių lėktuvų, 
ir užtikrint saugumą Tur-; tris šarvuotlaivius ir kelis 
kijai ir Iranui. Turkija fak- nedidelius ginkluotus lai- 
. • • • 'v • a n • • • vus.

Turkijos • pramonė taip 
atsilikus, kad ji negali pasi- 
gamint naujoviškų karo pa
būklų. Turkų armija gink
luota daugiausiai vokiškais 
ginklais.

(Kitą kartą bus apie tur
kų tautą ir jos istoriją.)

vį tam tikrose srityse ir; 
mobilizuotą armiją. Turkai 
per spaudą skundžiasi va
kariniams t a 1 k i n inkams, 
kad tie pasiruošimai karui 
brangiai lėšuoją Turkijai. 
Savo valdžios įkvėpti, turkų 
laikraščiai kitaip nevadina 
Sovietų,. kaip tik “imperia-, 
liafnic! nlnailraia” iv ennlrin

tinai kviečia Angliją ir 
Jungtines Valstijas į karą 
prieš Sovietus; čia turkai 
jau panaudotų gautus iš, 
anglų ir nacių ginklus. 
Turkijos valdovai nesu
pranta, kad jie šiuo laiko
tarpiu neras tokių galingų 
prietelių, kurie drįstų už
pult Sovietų Sąjungą.

Tokie Buvo Arba Yra?

luose. Jisai parašė nemažai 
ir scenos veikalų, kurie šio 
šimtmečio pradžioje Mas
kvoje buvo dažnai vaidina- 

ika- 
!š ki-

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kurių vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose. 

Parankiojo J. BARKUS

McPherson’s Son” (1916 ir finansųiės painiavos veik 
m.). 1919 m. išėjo kita jo |visai pakrikdė jo mokini- 
novelė “Winesburg, Ohio” mąsi. Maksimas Gorkis ir 
ir jo vardas tapo žinomas Levas Tolstojus pritraukė 
visoj šioj šalyj. Vėliau An- Andrejevą sandarbininkaut 
dersonas apsigyveno mieste Į žymiausiuose rusų žurna- 
Marion, Virginia, ir reda
gavo du laikraščius, vieną 
demokratų, kitą republiko- 
nų, kartu jis nesiliovė ra-
šęs apysakas. Žymiausiomis mi. Žinomiausis jo vę: 
jo novelėmis laikoma šios: las “Tas, Kurį Muša”; iš

tų jo kūrinių žinomi “Sep
tyni Pakartieji, (yra lietu
viškame vertime), “Šunų 
Valsas,” “Sabinų Moteriš
kės.” įvykus Rusijoj revo
liucijai, Andrejevas pabū
go liaudies galios, pabėgo 
Finliandijon ir ten numirti.

“Poor White,” “Dark 
Laughter,” “Tar”, “Hello 
Towns,” “Beyond Desire,” 
ir du autobiografiniai kū
riniai: “A Story Teller’s 
Story” ir “Sherwood An
derson’s Notebook.”

Andree, Salomon August 
(1854 - 1897), švedas ke
liauninkas, paskilbęs la
biausiai tuomi, kad 1897 m. 
pasiryžo pasiekt Šiaurinį 
Polity, lėkdamas baliūnu. Iš
lėkęs jisai dingo be jokios 
žinios, tik buvo rastas jo 
pranešimas, paleistas bon- 
koje jūron už dviejų dienų 
po išlėkimo. Tačiaus po 33 
metų, 1930 m., norvegų 
mokslinė ekspedicija, vado
vaujama dr. Gunnar Horn, 
atrado Andrėe ekspedicijos 
palaikus ant Baltosios Sa
los. Tapo surasta lėkimo 
užrašų knyga, žemėlapių 
braižiniai ir dienynai,' ku
riuos Andrėe rašė, kol pa
jėgė minėto jo j saloj gyven
ti.

Andrejev, Lęonid Nikola- 
jevič (1871-1919), rusas au
torius; gimė Orio mieste. 
Andrejevas studijavo teises 
Petrogrado ir Maskvos uni- 
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vimas, didelis nervingumas
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RUSŲ KLASIKŲ RAŠTAI 
ESTŲ KALBA

Talinas. — Valstybinė es
tų literatūros ir meno lei
dykla išleido eilę svarbių 
knygų, išverstų iš rusų 
estų kalbą. Tarp tų knygų 
yra grafo L. N. Tolstojaus 
“Karas ir Taika,” Krylovo 
pasakėčios, G r i b ojedovo 
“Vargas dėl proto,” Sergie- 
jevo Censkio “Sevastopolio 
Darbymetis,” ir kt.

Artimiausiu laiku išeis iš 
spaudos estiški vertimai 
rusiškų Čechovo apysakai
čių, A. Tolstojaus “Kančios 
Keliai” ir Simonovo “Rusų 
Žmonės.”

Rimtas Dalykas
Tėvas: Gerai pagalvok, 

prieš duodama galutiną at
sakymą. Žinok, kad vedybos 
yra rimtas dalykas.
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Prieš Šautuvo Vamzdį
V. ŽILIONIS, ’’ . ' *

sesniems vyrams pavyko pasprukti1 dar 
sąmyšio pradžioj.

Kaip ten iš tiesų buvo, niekas nežino
jo, nes kiti pasakojo, jog kažkas iš lau
ko stengėsi suimtuosius išvaduoti, įslink- 
darni bombardavimo metu pro vartus.

Bet kaltė buvo suversta žydams.
Visą kerštą budeliai išliejo pirmosioms 

naujai suimtųjų žydų grupėms. Pirmiau
sia jie privertė juos surinkti nakčia išžu
dytųjų lavonus, kuriuos, kaip malkas, 
krovė į sunkvežimius. Ten pateko ir dar 
nemirusieji, sužeisti—vyrai, moterys. 
Pro sunkvežimio grindis varvėjo krau
jas. Kai lavonai ir sužeistieji buvo su
rinkti, žydams buvo įsakyta išvalyti kie
mą.

—Kad neliktų jokio ženklo! — nuolat 
šūkavo prižiūrėtojai.

Nebuvo pakankamai kuo valyti.
— Skvernais, andarokais, greičiau!— * 

rėkė įtūžę keli balsai, kai, matyt, ne visi 
šio darbo ėmėsi.

— Nusimauk kalnes ir valyk, o ne — 
liežuviu išlaižyti I—rėkė girtas budelis.

Gailus unkštimas ir moterų verksmas . 
visą laiką lydėjo šf kiemo valymo darbą. 
Nebuvo galima gerai atskirti, ar čia iš 
gėdos verkia gyvieji ar vaitoja sumesti 
sunkvežimin drauge su lavonais sužeis-

(Tąsa)
Bet vėl visos mintys nukrypsta į tar

dymą.
Jis pasakys pirmiausia, jog visiškai 

nežino, dėl ko suimtas, kad jis tik savo 
, tiesioginį darbą dirbo, sąžiningai dirbo, 
kaip mokėjo, kad čia ne kas kita, kaip 
kieno nors įskundimas. Tegu išklausinė
ja kiekvieną jo klasės mokinį, jie paliu
dys.

— “O prakalba, pasakyta aš mokyklos . 
balkono, ją juk visas miestas girdėjo??... 
—tartum girdi jis piktai besišaipantį 
tardytojo balsą.

— ° Jokių prakalbų aš niekad nesa
kiau, ” — drąsiai užsigins jis. “Taip, kas 
ten sutikrins ir paliudys, kad aš tada 
kalbėjau. Tai tik mano įkaitinta fantazi
ja kalta.. .”

— O gal visai netardys? — pagaliau 
klausia jis savęs. — Greičiausiai taip ir 
bus. Kam jiems tardymų? ... vis tiek 
sprendimas jau iš anksto paruoštas.

Taip besvarstydamas jis apsižiūrėjo, 
kad į jį žiūri Brazaitis. .

—Mane netrukus ateis išsivesti, — 
prisislenka šis arčiau Šimonio. Koks dar 
jis visai jaunas! Sunki bemiegė naktis 
padarė savo. Šimonis jaučia, kad šio jau
nuolio akys jame ieško paramos.

—į Jeigu neišvedė naktį, tai ir neves,
— bando raminti Šimonis.

— Ne, aš žinau, jie man nedovanos.
— Tamsta vedęs?
— Ne, turiu tik motiną. Jei sušaudys

— ji liks viena. Man jos gaila palikti.
•Jo tyrose vaikiškose akyse pasirodo 

ašaros. Bet jis greitai susivaldo.
— Karys esu, mirties nebijau. Bet vis 

dėlto šlykštu mirti nuo chuliganų rankų. 
Geriau būtų fronte ...

Šimonis tyli. Jis atidžiai apveda aki
mis rausvą jaunuolio veidą, gražias lū
pas, garbiniuotus plaukus. Visame jame 
degė patsai jaunystės pražydimas.

— Atitrūkot nuo savo dalies?
— Ne. Pasilikau čia turėdamas užda

vinį. Buvau neatsargus, gatvėje pažino.
Šimonis apžvelgė jo civilinius drabu

žius. Valandėlei šmėštelėjo įtarimas: gal 
būt jis vokiečių pastatytas šnipas? At-

Pirmadi
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Chicagos Žinios
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CIO Unijos Kritikuoja: Policiją
Chicagos CIO pnijų vadai 

smerkia policiją, kad ji per
daug rūpinasi streikų slopini
mu, o permažai piktądarysčįų 
naikinimu. Jie, sako, apie 40 
piktadarysčių yra neišaiškinę, 
piktadariai nesuimti, kuomet 
pikietuojančius streikierius po
licija puldinėja be paliovos, 
nors pikietavimas yra darbi
ninkų teisė savo reikalus gin
ti.

CIO vadai nurodo, kad pa
staruoju laiku areštuota keli 
šimtai streikierių pikieto vie
tose, nors jie neprasižengę. 
Yra neleistina, sako jie, prieš 
8 streikierius, kurie pikietuoja 
įmones, laikoma 80 policistų, 
kuomet policija reikalinga nai
kinimui piktadarysčių.

Piktadarystės Chicagoje di
dėja. Daug piktadarių nesuim
ti. CIO vadai ragina visuome
nę daryti spaudimą, kad ta 
padėtis Chicagoje būtų atkeis- 
ta. Policija turi nekliudyti 
streikierių, o saugoti, kad pik
tadarystės neįvyktų.

susirinkimas įvyks šio mėne
sio 24-tą. Tame susirinkime 
tik skubūs organizaciniai daly
kai bus imama. Visą vakarą 
pašvęsime diskusijoms: Leni
nas ir leninizmas. Tuo klausi
mu įžanginę kalbą pasakys A. 
Jonikienė.

Lėpipizmo diskusijų mitin
gas bus praplėstas. Nutarė 
kliubas kviesti į mitingą ir pa
šalinius, ne kliubo narius.

Koresp.

žangos Kliube Ir abelnai vei
kia progresyvių judėjime, to
dėl, ištikus šių draugų namuo
se ligai ir nelaimei, reiškiu 
jiems didelę užuojautą, linkė
dama laimingai tą viską per
gyventi, kad galėtumėt greit 
vėl

Detroit, Mieli.
Serga J. Brazauskas

Sunkiai yra susirgęs drg. J. 
Brazauskas, gyvenantis po an
trašu 6623 Neckel St., Dear- 
borne. Dabar jis randasi 
Grace ligoninėje, 4160 John 
R.

Girdėjau, jog draugas turės 
pasiduoti operacijai.

Draugas Brazauskas gerai 
žinomas vietos veikime, per 
du metu ėjo pareigas užrašų 
raštininko LLD 52-troj kuopoj, 
o draugė BFBrazauskienė yra 
finansų raštininkė Moterų Pa-

su mumis darbuotis.
Detroito Organizacijų 
Narė.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa* 
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš- 
čio dar neskaito uŽsisakvti 
I «i«vpf

CIO Taryba Smerkia 
Mokyklų Tarybą

Chicagos Industrial Union 
Council, tai viso miesto CIO 
unijų taryba, pasmerkė Mo
kyklų Tarybos pasimojimą pa
kelti pusryčių kainą vaiku
čiams mokyklose. CIO Tary
ba sako, kad tokis graibsty
mas centų nuo mokyklų vaikų 
yra peiktinas. Jei Mokyklų 
Tarybai reikalinga pinigai, 
reikia surasti geresni būdai 
fondų sukėlimui, o ne imti 
brangiau už vaikučių maistą 
mokyklose.

Ragi narna organizacijos, 
taipgi mokinių tėvai siųsti pro
testus Mokyklų Tarybos na
riams. Tarybos ofisas yra ant 
228 N. La Salle St.

* 
*

Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Telef. HUmboldt 2-7964

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
Iš Komuniatų Kapsuko

* Kliubo Susirinkimo
Pereitą ketvirtadienį įvyko 

Komunistų Kapsuko Kliubo 
metinis susirinkimas. Pusėtinas 
skaičius kliubiečių dalyvavo 
susirinkime. Plačiai kalbėta 
apie “The Worker” vajų. 
Kliubas pasižadėjo gauti 50 
naujų skaitytojų, o tegavo tik 
5. Pasižadėję gauti 
skaitytojų davė 
išpildyti prievolę.

Kliubas dabar 
rius. Diskusuota
gavimo ir vakarėlio surengi
mo klausimai. Nutarta steng
tis gauti bent 4 naujus narius 
ir vakarėlį —. bankietą su-' 
rengti vasario mėnesį.

Sekamas Kapsuko Kliubo

Jau Yraf Naujų Namų, Galima 
Susikraustyt; Bus dar Daugiau

Arthur Fossier, Chicago Me
tropolitan Home Builders, sa
ko, kad jau yra 2,500 namų, 
kurie baigti statyti ir paruošti 
gyvenimui, tik reikia j juos 
kraustytis.

Kiti 23,000 namų budavoja- 
mi.

Pabaigoj šių metų bus baig
ta statyti 40,000 namų.

Tai geros žinios norintiems 
butų.

Kameroje niekas nekalbėjo. Ten, už 
langų, vyko kažkas daugiau, kas pralen
kia laukiamojo sušaudymo baimę.

Žlegsėjimas 
klanus, krioki 
mėtomų į sunkvežimį žmonių kūnų dunk
sėjimas, sugyy ulėjusįų prižiūrėtojų riks
mas — kiekv eną minutę buvo galima 
išeit iš proto. Kai kurie kameroje blaškė
si, kai kurie sėdėdami dantimis graužė 
geležinius lovų virbus arba užsikloję gal
vas, bevelijo nieko negirdėti ir nematyti. 
Tik keli išdrįso prieiti prie langų, steng
damiesi pro šykščius plyšius įžiūrėti šios 
baisenybės smulkmenas. Jų tarpe buvo 
ir Brazaitis.

— Tegu mane sušaudo šią minutę! 
Nebegaliu, nebegaliu daugiau!—blaškėsi 
jis. — Ei, jūs, prakeikti niekšai, gaudy
kit greičiau! Šėtonai, šaudykit! — pra
dėjo jis rėkti iš visų jėgų.

Pripuolęs Šimonis jį nutempė šalin.
Kai tvarkymo darbas kieme buvo baig

tas, visi tvarkiusieji buvo išrikiuoti iš
ilgai kiemą į dvi eiles ir įsakyta apsisuk
ti nugaromis.

— Šaudys čia pat... — kažkas sukuž
dėjo kameroje.

Tyla, širdį plėšąs laukimas.
Po pačiu langu stovėjo senas žydas. Jis 

buvo vienmarškinis. Jo stambus kūnas 
visas virpėjo. Akys užgriuvusios, pabalu
sios, pamėlynavęs veidas trūkčiojo kon
vulsijose.

O tyla, laukimas vis tęsiasi...
Senis neišlaikė ir sukrito, kriokdamas, 

visu kūnu virpėdamas, raitydamasis že
mėje, tartum nuodų išgėręs.

Siaubo pagauti vyrai atšoko nuo lan-

vaikščiojančių po kraujo 
mas, verksmas, spiegimas,

naujų
garbes žodį

turi 66 na- 
naujų narių

BIZNIERIAI, SKELBKJTfiS 
LAISVĖJ

Daug Visokių Raštų ir ■ 
Visokių Informacijų

Gaunamas Laisvės Adm.
427 Lorimer Street
Brooklyn 6, N. Y.

i 
įjk, sargiai! »

— O jūs kas būsit? A
— Mokytojas ... dirbau savo darbą, 

niekur nesikišau. Nė nesapnavau, kad 
mane gali suimti.

Jaunuolio akys po to, kai jis sužinojo, 
jog kalba su mokytoju, sušvito tuo pasi
tikėjimu, kurį Šimoniui taip dažnai tek
davo išskaityti savo mokinių akyse. Ne, 
šitos akys negali meluoti. Jis tai dabar pa
mate aiškių aiškiausiai, Ir jam pasida
rė koktu, jog prieš valandėlę bandė su 
juo būti atsargus.

— Klausykit,' — ištaria pašvagždo- 
mis dar arčiau prisislinkęs Brazaitis, — 
vienintelė garbinga išeitis — visokiais 
būdais stengtis pabėgti. O paskui mes 
rasim kelią...

Kameroje jau vienas kitas juda. Kai- _____ ___ v
mynystėje esantieji galėjo girdėti jų pa- gų. Aišku, jį tuojau nušaus, besiraitantį

nušaus.
Pokštelėjo šūviai. Sukliko vyriški ir 

moteriški balsai. Bet senis vis dar blaš
kėsi ir beprotiškai raudojo.

Prižiūrėtojai tyčiomis šaudė į viršų, 
šį būdą jiems patarė vokiečių gestapo 

viršininkas, lyg duodamas vietiniams 
banditams užmokestį ~ atkeršyti už 
naktį nušautus bendrininkus.

ii

Į

šnekėsį.
Lyg norėdamas šią paslaptį užtušuoti, 

Brazaitis pradeda niūniuoti. Vis garsiau 
ir garsiau, kol jo skardus, virpantis, iš 
širdies einąs balsas neišsilieja garsia 
daina;

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.
TEL, MARKET 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: g~g Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠ AS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS VIETA

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI BU GIVIAIg.
Geriausias Alus Brooklyne

PARf KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5’1<b
<t>
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<f>

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.

<♦>
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426 SO. 5th STREET BROOKLYN. N.T.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-8508

NOTARY
• PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE 
STAGGS-5048
x~. rnriiTfjssss

<i>“Vilniaus kalneliai, sveikiname jus— 
"Ruoškite drąsuoliams tinkamus

l kapus .. .”
Nuo šios dainos sukyla visi. Kai kas 

bando pritarti.
Koridoriuje skubūs žingsniai. Greti

moje kameroje atidaromos durys.
—- Kas dainavo? — girdėti pro sieną 

sargybinio balsas. .
Netrukus ir jų kameron ateina.
— Kuris čia dainavo? ...
Kameroje akmeninė tyla. Sargybinis 

sugriežia dantimis.
'— Na, neilgai jūs gerkles laidykit. Ga- 

Jit'bfit tikri! '
, Naktinis šaudymas kieme paaiškėjo tį 

tik kiek vėliau.
Vienį, naujai atvarytieji, pasakojo, 

kad vakar naktį surinktus žydus sukim
šo į kiemą. Bombardavimas išblaškė sar
gybinių budrumą. Tuo pasinaudodamas 
vienas mokėjęs apsieiti sų kulkosvaidžiu 
pribėgęs atsuko kulkosvaidį į sargybi
nius. Pirmoji papliūpa porą paguldžiusi 
negyvai, o vieną sužeidusi. Deja, kulko
svaidis tuoj užspringęs, o paskirtieji su
šaudyti neparodė skubaus ryžtingumo. 
Atsipeikėję sargybiniai užstojo vartus ir 
pradėjo pilti į minią. Tik keliems drą-

<t>
459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas ĘV. 4-8698

m, 
. Jokio tardymo niekas nesulaukė išti
są dieną.’

Jiems nedavė valgyti, neleido su nieku 
pasimatyti.

Pavakare įsakė pasiruošti. Nakčiai jie 
perkeliami kiton vieton.

Juos varė pro tirštai sargybomis ap
statytus koridorius.

Šimonis dairėsi, turędamas kibirkštė
lę vilties pamatyti savo žmoną. Tačiau 
pep visa kelią iki uždaro kaliniams vežio
ti autobuso nepasitaikė pamatyti jokio 
pažįstamo. “Tikrai nieko blogo neatsi
tiks, tikėk...” atsiminė jis žmonoj žo
džius ir ilgą, paskutinį atsisveikinimo 
žvilgsnį. Tai buvo vakar. Bet Šimoniui 
atrodė, kad nuo to jj dabar skyrė amži
nybė. ,

Į autobusą juos sukimšo, kaip silkes y 
statinę. Jokio plyšelio orui. Tvanku, kar
šta, kaip krosnyje. Kai visi suolai buvo 
užimti, Kiti sėdo aniems ant kelių, nes 
žemos lubos neleido stovėti, Pakilo triuk
šmas, murmėjimas, protestai. .

(Daugiau bus)

(MARLES J. ROMAN
7 (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

1

■

Musų pa-
• kainomis

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip- * 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksim • 
me modemišką patarna* • 
vimą. Fątpgįai ir gražiai t 
moderniškai ^įruošta mū- • 
sų šermenin 
tarnavimu i 
būsite patenkinti

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 na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru* Ember Fuel Co., Inc.
496 Grund Street Brooklyn, N. Y.

Telefonai EVergreen 7-1661



rtnadienis, Sausio 81, 1946 :

Kultūrine Kooperacija—
Jungtinių Tautų Siekinys

Scientific and 
Organization (UN- 

Prieš kelias savaites 
delegatai 44 tautų 

konstitucijų dėl UN-

Pasaulis , laukia įsteigimo 
United Nations Organization.

Organizacijos visokį skyriai 
jąų organizuojami. Vienas iš 
svarbesnių yra United Nations 
Educational, 
Cultural 
ESCO). 
Londone 
priėmė
ESCO. Bet pirmiau United Na
tions Food and Agriculture 
Organization buvo įsteigta 
Quebec, Canadoje. ši Food 
and Agriculture organizacija 
bandys įvykdinti taikų pastan
gomis parūpinti laisvę nuo ba
do, bet UNESCO stengsis pa
dėti žmonėms geriau suprasti 
viens kitų.

Atsiekti savo tikslų UNES
CO vartos visus susisiekimo 
būdus, kuriuos tik švietimas, 
mokslas ir dailė gali siūlyti. 
Tarptautinė kooperacija tarpe 
mokslininkų, artistų ir profes- 
sijonalių žmonių nėra naujas 
sumanymas. Bet šis pirmas 
kartas, kada tautos susijungu
siai veiks dėl tokios koopera
cijos.

Praeitų rugpjūčio mėnesį 
amerikiečiai girdėjo apie šių 
naujų organizacijų, kada 
Jungt. Valstijų valdžia išdavė 
prelįminarę konstitucijų. Tada 
vardas buvo Educational and 
Cultural Organization. Bet iš
vystymas atominės bombos 
parodė, kad reikia skaitytis su 
mokslininkais, kurie turėtų 
dirbti dėl žmonijos gerovės, 
ne jos sunaikinimui, žodis 
“Scientific” buvo pridėtas 
Londone.

Vardas organizacijos ne taip 
svarbus dalykas. Kas svarbu, 
tai tas faktas, kad UNESCO 
yrą organizacija visų tautų 
žmonėms; ne vien mokyto
jams, artistams, mokslinin
kams ir panašiai.

Peranksti sakyti, kaip UN
ESCO veiks. Bet jos konstitu- 
ja sako, kad viena iš jos pa
reigų bus laikyti tarptautines 
konferencijas ir pasikeisti mo
kytojais ir mokiniais. Tas ge
riau supažindins tautas vienų 
su kita. Kita pareiga bus pa
dėti mokytojams išvystyti pla
nus dėl pasaulinės taikos ir 
kaip jų užlaikyti,
stengsis peržengti tautinius 
yubežius per radijų, spaudų ir 
kinų. «

UNESCO nesikiš į švietimo 
sistemų narių-tautų. Bet kiek
vienas narys turės raportuoti 
periodiniai apie savo įstaty
mus ir patvarkymus, liečian
čius mokslo ir kultūros gyve
nimų ir institucijas.

Kada 20 tautų ratifikuos 
konstituciją, UNESCO pradės 

UNESCO

Milwaukee, Wis

P. Baranauskas

BACK PLASTFR

. Wholesale and Retai! 
Beer, Wine, Liquor

& JOSEPH STERN 
Brooklyn, N. Y.

vispkius pelnagrobius, 
stumią į tįlogą padėtį 
demokratinę i šalį.

Oriental Poppy.

ATYDOS!
PALMER OPERATORIAI
Nuolatinis Darbas Prie Ideališkų 

Sąlygų Patyrusioms Palmer 
Operatoriams

MATYKITE MR. AL. GLEENE
PLYMOUTH DYE WORKS

72 SECOND AVE., PATERSON, N. J 
TEL. ARMORY 4-7tW

(W)

Borough of Brooklyp, 
be consumed pff the

CARL KELLER
Ave., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

iiiiii irff»‘įfe«įĮĮir mtojiįiyiįo

veikti. Kiekvieną šalis turės 
vienų balsų, nepaisant didu
mo. Visos United Nations tau
tos gali tapti nariu, j&alys, ku
rios dąr nepriklauso prie Uni
ted Nations, galės būti priima
mos generąlės konferencijos 
dviem trečdaliais balsų. Laiki
nas komitetas veikia pakol or
ganizacija bus įsteigta.

Egzekutyvis komitetas susi
dės iš 15 narių. Londone kon
ferencija išrinko tik 14 narių; 
palikdama vienų balsų Sovie
tų Sąjungai, jeigu ji norės pri
sidėti.

USSR buvo vienintelė dide
lė šalis, kuri nedalyvavo Lon? 
dono Konferencijoj. Priežastis 
tame, kad ji manė, jog United 
Nations Organization Social 
and Economic Council turėjo 
sušaukti tų susirinkimą. Galu
tinai Social and Economic 
Council kontroliuos organiza
cija.

FLIS—Common Council.

LAIŠKAS KARIO
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

esame laisvi ant visados. Mes 
nugalėjome. Ir jeigu pas jus 
yra dar tokių, kurie tiki fašis
tinės Lietuvos atstatymui, tai 
jeigu taip galima išsireikšti— 
“tikri bepročiai.” Mes neleisi
me mūsų liaudžiai vergauti. 
Męs pasakėme užteks. Dabar 
laisvė ir vienybė. Mes verga
vome 20 metų po Smetonos le
tena, bet dabar laisvi.

Brangus drauge, kai gausi
te šį mano laiškų, prašau tuo- 
jaus duoti atsakymų. Aš lauk
siu su didžiausiu nekantrumu. 
Jeigu šį laiškų gausite laike 
trijų mėnesių, t. y., rugsėjo 
mėnesį ir tuoj duosite atsa
kymų, tai prašau rašyti šiuo 
adresu Leningradas 165, paš
to dėžutė 40, raidė G. Ir adrę- 
sų prašau rašyti rusų kalboj. 
Bet jeigu vėliau rugsėjo mėn., 
tąi adresų Liet. Taryb. Soc. 
Respublika, Kaunas, Alekso
tas, Prienų g-vė 3, bt. 3. Čia 
gyvena mano žmona. Bet ge
riau, kad Jūs rašytumėte ir vi
sada žmonos adresu, nes ka
riuomenėj gali būt pasikeiti
mų ir manę adresas gali grei
tai pasikeisti.

Gerbiamasis drauge, bai
giant, leiskite jums palinkėti 
kuo geriausių pasisekimų dar
buose ir gyvenime. O aš, būda
mas čia, dėsiu visas pastangas 
dirbti dėl Tarybinės Lietuvos 
gerovės. Lauksiu greito atsa
kymo. Viso geriausio. Spau? 
džių dešinę. Su gilia pagarba, 

Jonas Lenkevičius.
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Streiklaužiams verbuoti bilietas. Premier protective Service, detektyvu agentū
ra, veikianti už Western Union kompanijų jos kovoje prieš streikuojančius Ameri
can Communications Association (CIO) narius, New Yorke, duoda tuos streiklaužių 
darbus, Western Union sako, būk tie vyrai samdomi tiktai apsaugoti kompanijos 
nuosavybę, bet priimami tik mokantieji veikti su šautuvais. Knisasi ir tarp veteranų 
jieškant mušeikų, mokant po $1 per valanda.

Pittsburgh, Pa.
Visko Po Biskį

. T*Visiems Pittsburgh© ir apy
linkės lietuviams bus svarbu 
žinoti, kas rengiama 24 d. va
sario. Tų dienų LDS 33 kuopa 
rengia gražų koncertą ir va
karienę LMD salėj, 142 Orr 
St. Koncertas prasidės lygiai 
3 vai. diena, o vakarienė 6 
vai. vakare, šis parengimas 
rengiamas spaudos naudai.

Bet ar žinote, kas pildys 
koncertinę programa ? Nagi 
Cleveland as vėl patarnaus. 
Dalyvaus visų mylimos daini
ninkės: Violet čepiutė, Cleve
land© Moterų Choro vedėja 
M. Mačionienė ir J. Krasnic- 
kas. Taipgi K. Vainorienė irgi 
žodį davė, kad šį kartų galės 
patarnauti. Taipgi dl’. Kaba- 
kerio žmona, puiki pianistė, 
pasižadėjo patarnauti. Kurie 
girdėjote dainuojant čepiutę 
ir Mačionienę praeitų spalio 
mėnesį, tai ^žinote, kaip pui
kiai jos linKSmino ■’susirinkusių 
publikų. J’ Krasnickas. taipgi 
talentingas dainininkas' Mūsų 
vietinė dainininkė K. Vainorie
nė tik vienų kartų dainavo. 
Girdėję ja dainuojant irgi la
bai gerai atsimena jos malonų 
balsų, ir kiekvienas norės vėl 
jų išgirsti dainuojant.

Taigi, kurie norite pasi
klausyti gražaus koncerto ir 
pavalgyti skanių vakarienę, 
tai nepamirškite dienos,- vietos 
ir laiko. Taipgi parengimas la
bai geram tikslui — darbinin
kiškos spaudos naudai.

Mūsų spauda atlieka dide? 
liūs darbus suteikiu piums 
daug svarbių žinių iš viso pa^ 
šaulio kampų. Kadangi mes, 
darbo žmonės, gauname gerų 
patarnavimų iš mūsų spaudos, 
tai mes turime kaip nors atsi
teisti savo spaudai už tokį 
puikų patarnavimų. Turime 
remti savo dienraščius Vilnį ir 
Laisvę, kad mūsų dienraščiai 
būtų geram stovyje, kad jie 
dar gęrįaų galėtų kovų vesti su 
smetoninių ir hitlerinių lieka? 
nų melais.

Vienas melų maišas jau su- 
šjųbąvo. Tai Lietuvių žinios, 
kurios yra leidžiamos Pitts? 
burghe. žinių redaktorius po? 
nas Gabąjiauskas jau pasitrau? 
kė iš redakcijos ir kalbos eina, 
kad jis nusipirko silkių krau
tuvėlę. Jeigu tiesa, kad turį 
silkių biznį, tąi Gabaliąuskaą

Puiku nuo ’
STRĖNŲ GĖLOS
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Švelnūs jo vaistai .palengva SILĮ’O Jum 
nugarą, lengvina skausmų ir suStyvėjimų. 
Šilta mulling prįedanga apsaugd nuo per- 
fialirao-r-sųvorlla ir nplaikcM-j^uticHi pui
kiai! Pagamina Johjison A’ Johnson. 
Visose va|stin6se. , '■
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tinkamesnis silkes pardavinė
ti, negu laikraštį redaguoti. 
Būdamas L. žinių redaktorium 
jis pylė visokius purvus ant 
pažangiųjų žmonių. Kabinėjo- 
si prie geros valios žmonių.

Kas dabar bus L. žinių re
daktorium, tai dar neteko su
žinoti, O gal neužilgo ir visi 
melai užsidarys. Tai būtų ir 
laikas, ųęs ir taip ilgai nuo
dijo lengvatikių protų.

Kažįn, ar visuose miestuose 
tiek trūkumo su vyriškais dra
bužiais, kaip Pittsburghe. Jau
ni vyrai, sugrįžę iš kurinės 
tarnybos, negauna krautuvėse 
drabužių. Nękurįe nešioja ka
rinius drabužius todėl, kad ne
turi tinkamų civilinių drabu
žių. Daug jaunuolių išeidami 
į karinę tarnybų buvo 18 ir 19 
mėtų amžiaus. Sugrįžę už tri
jų ar keturių metų-negali įtilp- 
ti į tuos drabužius, kuriuos ne
šiojo pirma karo. Bet klausi
mas, kas gi atsitiko, kad nega
lima gauti pirHU vyriškų dra
bužių. Galimas daiktas, kad 
pelnagrobiai .laiko drabužius 
sukrovę sandėliuose ir laukia 
aukštų kainų. Juk daug viso
kių reikmenų pūdoma sandė
liuose, o žmonėms neparduo
da už valdžios nustatytų kai
nų.

Nėra medžiagos dėl gyveni
mo namų budavojimo. 'Bet 
kompanijos, kurios nori padi
dinti savo dirbtuves, tai me
džiagos pilnąi gauna, J3et dėl 
darbininkų žmonių gyvenimo 
namų medžiagos nėra.

Mūsų visų pareiga kovoti 
prieš 
kurie 
mūsų

Serga Trys Narės
Pastaruoju laiku Milwaukee 

mieste ir apylinkėje pusėtinai 
daug žmonių serga, daugiau? 
šia nuo šalčio arba influenzos.

LDS 100 kp.’dabartiniu lai
ku turi tris ligones, šios drau? 
ges Serga: Mary Kilinsky jau 
du mėnesiai kai serga; Ona 
Udisienė serga 6 savaitės ir 
^lena Kecorienė jau 2 savai
tės kai serga. Nuo savęs lin
kiu draugėms kuo greičiausiai 
pasveikti.
Vedęs Dvi Moteris PapnpĮe 

Pedon
Elmer Awe, 26 metų, buvo 

areštuotas sausio 9 d- U? Ui, 
kad turi vedęs dvį motęns. Su 
Pirma pačią, Virgįnia, ąpsį?
vedė vąsųpo
d„ 1940 nn, ir turi 4 vąiKust 
Vyriąysis b, mętų ir jąuniąur 
§įas 1d hięnesių,

Jis prisipažino, kad su an
tra pačįa apsivedė rugsėjo 
mėnesį, 1945 m., Crown Point, 
Ind. Antra pati turi mažų *kį? 
W

Elmęr dabar lauRia 
teismo sprendimo,. ^ f

K i (! k buvo/pereitais metais 
perskyrų (divoreeų) pareiką* 
lautp,. tikrai nęžipau, bet, už> 
baigus 1945 metams - pasiliko

Bridgeport, Conn.
Pavykusi “Kuprotam Oželiui” 

Pramoga
Anų subatos vakarų, sausio 

12 d., čia buvo rodoma filmą 
(spalvuota ir kalbanti) — 
“Kuprotas Oželis.” šios fil- 
mos suėjo kuone visi Bridge
port© lietuviai pasižiūrėti. Aš 
nežinau/ ar kada buvo bridge- 
portiečiai skaitlingiau susitel? 
j^ę į vįępų pramogų ar suei
gų. Filmų rodė brooklyniętis 
Jurgis Klimas, o šių pramo
gą ruošė Bendras Bridgeport© 
Lietuvių Komitetas; pelnas bus 
skiriamas Bridgeport© sugrį- 
žusiems lietuviams kareiviams. 
Filmą patiko.

Trumpos Žinutes
Šiuo tąrpu Bridgeporte strei

kuoja dvi didelės dirbtuvės: 
General Electric ir Bryant 
Electric Co. Streikieriai elgia
si labai' tvarkingai ir streikas 
buvo iš anksto gerai sutvarkyt 
tas. Tačiau streikierių sų kom
panijomis susitarimo dar kol 
kas nesimato, Darbininkai rei
kalauja pakėlimo algos dviejų 
dolerių į diena.

Pereitomis dienomis dauge
lis bridgeportiečių lietuvių ga
vo laiškus iš Lietuvos. Tačiau, 
apgailėtina, kad laiškuose la
bai mažai kas rašoma ir iš jų 
mažai 
Pats 
nuo seserų, kur viename 
nima, kad mano “brolio 
liaus nėra...” Bet kas su 
atsitiko — nepasakoma, 
buvo 24 metų amžiaus.

kas galima suprasti.
esu gavęs porų laišką 

, • • ------ mi-
Ju- 
juo 
Jis

Iš pasikalbėjimu sužinota, 
kad grąžus būrelis bridgepor
tiečių ruošiasi į “Laisvės” še- 
rininkų suvažiavimų ant 27 d. 
šio mėnesio, Atvažiuosime “ne 
tuščiomis” atsivešime “gau- 
jalę” dolerių.

Pereitų pirmadienį teko su
sitikti SU geru draugu, Jonu 
Kulikauskų, kuris tik kų su? 
grįžo iš Japonijos. Po platoko 
pasikalbėjimo, jis išvyko į 
New Yorkų. Jonas išbuvo arti 
porų metų Pietiniam Pacifike, 
kario pareigose. Dabar pasi- 
liuosavęs. Apsidairęs New 
Yorke, tačiau, mano, Conn, 
valstijoj būtų tinkamiausia 
apsistoti.

Pereitų sekmadienį Bridge
port e lankęsi Viktoras Gudai
tis įr Rokas Aučįųs, iš Pater
son, N. J. Jie 'Bridgeport^ 
lankėsi pirmų sykį savo gyve
nime.

dar 400 neišspręstų bylų dėl 
1946 metų. Kad greičiaū už
baigus virš minėtus persky
ras arba sutaikius žemoms, 
tai ("ircuit Court kambariuose 
net 7 teisėjai dirba rangoves 
paeįrąitęję, Jcąd p žbaigtfc 
bų dar šį mėnesį.

Summit, N. J
Gražios Vestuvės

čia įvyko vestuvės gruodžio 
22 dienų. Draugai Juozas ir 
Marijona Griciunai, gerai ži
nomi šioj apylinkėj progresy
viai žmonės, LDS ir LLD seni 
nariai, apvesdino savo vienin
telę dukrelę Venerų, kuri keli 
metai atgal užbaigė slaugės 
mokslų ir dabar praktikuoja jį 
pilname sėkmingume. Jos jųy? 
limas vaikinas, rodosi, rusų 
tautybės, čia augęs, iš profe
sijos inžįnįerius. Taigi mūsų 
jaunoji porelė, abu profesijom 
nalai.

Jų apsivedimo ceremonijos 
(jei taip galima .išsireikšti), 
įvyko jos tėvelių namuose, at- 
sikvietus miesto teisėjų ir da
lyvaujant dviem liudininkams.

Tėveliai savo mylimai duk
raitei iškėlė puikias vaišes, su- 
sįkvietė gimines ir draugus iš 
abiejų pusių. Taigi svečiai, 
kurių buvo apsčiai kelių tau
tybių, gražiai laikų praleido, 
palinkėdami jaunavedžiams 
geros ■ kloties jų pradiniame 
gyvenime. Draugai Griciunai 
tiek pamylėjo svečius, kad dar 
daug jų susikvietė ir sekanti 
nedėldienį, ypač savo draugus 
iš Ęastono ir Patersono. Ta
čiau prastam orui ištikus, iš 
Eastono draugai negalėjo at
vykti. Tą proga draugas Gri- 
ciųnas ir jų sūnus-žentas T. 
Rocklow aukavo Lietuvos 
žmonįu pagalbai po 5 dolerius. 
Viso $10. Pinigai priduoti, kur 
skirta. Nuo savęs linkiu jums, 
jaunieji draugai, daug laimės.

Jameson.

Koncerte
Puikiai dainuoja šis so

listas, — sako žmona.
—Kas čia nuostabaus, —? 

atsako vyras.—Jei aš turė
čiau tokį balsą ir aš taip 
pat dainuočiau.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J,

Sietyno Choro narių atydai!! Pra
šome visų narių jsitėmyti, kad cho
ro praktikų vakaras pakeistas iš 
penktadienių į trečiadienius. Dabar 
praktikos bus laikomos kiekvieną 
trečiadieni. Visi choristai dalyvauki
te šį trečiadieni, sausio 23 d., 8 v. v. 
Šv. Jurgio Salėje, 180 New York 
Avė. — Choristė. (17-18)

SO, BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas jvyks 
ęausio 24 d., 8 v. v,, 318 Broadway. 
Kviečiame narius dalyvauti, žįnątę, 
kad jau nąuji metai, reikia pąsimo- 
kėti metines duokles, kad Centras 
galėtų išleisti naujas knygas. Taipr 
gi jau tupime Vijpies kųlęųdorįų. 
turime ir kitų svarbių dalykų aptar
ti, kaip tai kuopos valdybos rinki
mas ir kiti svarbūs dalykai. Tad 
prašome vjsų dalyvauti susirinjdme.
— Rašt. (17-18)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

4J0 Wilson

NOTICE is
GB 11266 has been issued to the undersigned 
tQ sell beer, at retail under Section 107 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
Qounty of Kings, to be consumed pff the 
•yemises.
BENJAMIN STERN 

313 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 o£ 
tbe Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES FULLER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th^t License No. 
ĘB 2140 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law gt 
207 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
nj-emises.

KRANK W. PILLON & 
william £. McCarthy

207 Smith St., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5199 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Coptrol Law 
at 4016-A Glenwood Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM CAHILL
4016-A Glenwood Rd., Bropk'/’i. N? Y. 

—'■---------------------------1

NOTICE is hereby given that License No. 
11875 haą been tip WMfcndf

to sell beer, at r^il umjer Stection 107 of 
the Alcoholic Beverage Control at 4018 
Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed pff tip 

WILLIAM ANDERSEN & 
■ NICKOLA MARULLI

Penktas puslapi*

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

i' -i

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS

NUOLATINIS DARBAS 
V AKACIJOS SU ALGA. 

VIENTIK DIEK V DARBAS 
KREIPKITĖS 

PV-RAY MILLS, INC- 
MICRĘLIN Bl-DG. Į4, 

MILLTOWN, pi. į, (

............ v?**

PRIE SUKNELIŲ 
Tinkamos 

Užsidirbimui 
$75 i Savaitę

35 Valandos—Darbas Nuo KavąlHu

BELMONTE
DRESS CQ, 

5-43 48TR ĄVĘNUĘ 
LONG ISLAND CITY 

(Arti Vernon-Jackson .Stotie*) 
(18) "ir,ijuRiii, mu iiimwi nurt ■

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas; pilnam ar daliai 

laiko. Gpra alga mokinantis amato. 
HORNSTEIN, 

1372 39th Street, Brooklyn,

į*

RAŠTININKĖS
RAŠTINĖS TYPISTĖS 
Patyrimas nereikalingas 

KREIPKITĖS Į 
R. W. CARSON 

DECŲA RECQRDS 
619 W. 54TH ST., 

8-TOS LUBOS 

-------------- ------- 
MERGINOS IR MOTERYS 

Operavimui Braiding Mašinų 
Iš anksčiau patyrimas nereikalinga* 

INTERNATIONAL BRAID CO. 
OF NEW JERSEY 

245 CROOKS AVE. 
BATRBSON, N. J.

MACHINE PUNCH
OPERATORĖS

STAKLIŲ OPERATORES
GERA PROGA ATEIČIAI

UNITĘD STATĘS
RUPBĘR COMPANY

211 PASSAIC ST., PASSAIC, N. J.
(17)

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
62c i valandų..

Kreipkitės tarp 4 ir ė PJ4.
INGE. 68 Pine Et., N«r York Cit/

HEEP WANTEPer^MAUS 
REIKALINGI VYRAI

TOOLMAKERS
(TIKROVINIS DARBAS) 
Automatįškos Vjelų 
Formavimo Mašįąos
Nųpjatipis Darbas 

Gera Alga
Puikiausios Darbo Sąlygos

UNIVERSAL 
CHAIN CO., INC.
92 BURNETT AVę. 
MAPLEWOOD, N. J.

(17)

PBESMANAS 
/) CYLINDER 1r KELLY 
/ TAIPGI

MILLER MAJOR 
Spalvotam Darbui 

Ąukičiau Vidutinio 
Pageidaujama Ualjitgo. 

Nuąlgt* 40 Valandų—4*0 
BOK 802

20 WEST 4SRD ST., N. Y. C.
. <18>

ČKVRkYKAM, KULNŲ PRIKALĖJAI, 
TYRŲ PRIE MOTERIŠKŲ CEVERYKŲ. 

NUOLAT.
JERpD BUOS., 40 W. 27TH STREET.'' '

(19)

Laivai Karaliaučiaus ir 
Pabaltijo Uostuose

Pataisius Karaliaučiaus 
uostą, lapkričio menesį prar 
dėjo laivai po Tarybų Są»- 
jungęs vėliava plaukioti į ji

Baltijos Jūroje vis daiir 
giuu dirbą Estijos, Latvia 

ir uostai. Į Tar 
liną, Rygą, Liepoją ir Klai
pėdą, tarp kitko, atplaukia 
garlaiviai su anglim iš Len



So. Brooklyn© Žinios

sei

nuo

labai ge

Seka

Jdseph Garszva

231 Bedford Avenue

LAISVES
:=s==sa=s^

RRNKTETRS Dr. Chas. Dumay

kitokių

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

TRAKTYRIUS

vien tik šokiams įžanga 60c

m ti
nęs

Vakar 
kad su
Dabar

Visi, Kurie Tik Mėgsta Dainą, 
Lai Skubiai prie Aido Ateina!

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

. Kūlikui, 
po opera- 

jaučiasi.
kasdien

grupių ir 
Iš senų 
naujus

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

CIO .Šaukia Mitingus
Trečiadieni Musų

Karių Paramai

Bankietas-vakarienė 6-tą.
Šokiai nuo 7 ir per visą va 

karą didžiajame ballruimyje.
Tam didžiajam sąskridžiut 

pažmoniui laukiama svečių ii

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Valandos
Penktadieniais Uždaryta

9—12 ryte
1— 8 vakare

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 6-9770

Gera Vakarienė; Alaus 
Kiek Kas Norės Lietuviškas

Didelis pasirinkimas 
visokiy vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Gaisras Brooklyne sunaikino 
Fort Lowry viešbučio priedinį 
bildingą, buvusį pabudavotą 
pirmiau sudegusio vieton. At
rodo, turįs įprotį degti.

Lorg Islande Auto. Pa 
radas už Kariškiu 

Parvežimą

Albee rodo “And 
Were None” ir 

o didžiumoje ki- 
“Rhapsody in

OFISO VALANDOS: 

2-4 P. M. 
6-8 P. >4.

Kasmočienė gavo 
švogerio Mikolo 
iš Butniunų km.,

FILMOS - TEATRAI

Luther Adler 
kerštavimą del 

žmogžudystę.

Stanley Teatre,'* 7th Avė 
42nd St., New Yorke.

BILIETAS $2.50 ASMENIUI
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS

Kapitonui Art' Rauschkolb 
telefonas beveik kainavo $1,- 
157. Beveik... jis tiek buvo 
palikęs telefono būdelėje, 
New Yorke. Gal būtų kaina
vęs ir merginą, bet galų gale 
kainavo tik $100 — teisingam 
radėjui radybų. Praradęs pini
gus, kapitonas jau buvo atšau
kęs ir vedybas, kurios dabar 
vėl įvyks, kaip planuotos.

Brooklyniečiams gana ge
rai pažįstamas, kadaise dirb- 
bęs'virėju pas Nellę ir Stanlį 
Rutk finus, Lituanica restaura* 
ne, taipgi Liet. Atletų Kliu* 
be, Walteris Ambotas, dabar 
rašo brooklyniečiui J. Byronui 
ir prašo pasveikinti jo drau
gus brooklyniečius:

Labas tau. Duok labų dienų 
ir mano pažįstamiem! Aš ulio- 
ju po šiltą kraštą ir atjaučiu 
jūsų kančias, t.y., šaltis pas jus 
pusėtinai jus kankina; o aš 
čia plaukau po jūrų vandeny
ną ir kaitinuosi saulės spindu
liuose. Manau, kad pasimaty
sime apie gegužės mėnesį.

Su draugiškais linkėjimais.
W. B. Ambot.

Apvogė Laisvės Gerus 
Kaimynus

Roxy Teatre
Filmą “Leave Her To Hea 

ven” pasiliko 4-tai sayaitei.

Tik Viena Savaitė Iki 
Didžyjų Iškilmių

Ray Milland ir Howard Da Silva scenoje iš sensacin
gos filmos “The Lost Weekend,” New Yorko kritikų 
parinktos geriausia 1945 metų filmą. Rodoma Rivoli 
Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

New Yorko Paramount 
berodo “Stork Club.”

Didžiojo New Yorko CIO 
Tarybos tarimu, taryboje pri
klausančios unijos Šį trečiadie
nį, sausio 23-čią, šaukia šapo* 
se ir ant New Yorko porte 
esančių laivų masinius darbi
ninkų mitingus. Jin įvyks per 
pietus ir .6 vai. vakare. . .

Mitingai šaukiami tikslu 
reikalauti tuojau parvežti ati
tarnavusius, priešiškiems kraš
tams okupuoti nereikalingus 
kariškius. R\k alaus ištraukti 
mūsų kariuomehę—draugiš- 
kų kraštų. \

Mylios ilgio automobilių ka* 
ra van as važiavo gatvėmis 
i ong island miestelių Hemp* 
stead. Roosevelt ir Freeport 
pereito ketvirtadienio vakarą. 
Demonstrantai reikalavo iš
traukti mūsų kariuomenę iš 
draugišku mums kraštų, par
vežti juos namo.

Paradą surengė Sperry-Gy- 
roscope Lokalas 450, United 
Electrical unijos, CIO. Taipgi 
dalyvavo Darbo Partijos, Bee 
Line busu streikierių, komunis
tų, legijonierių ir AFL unijis- 
tų grupės.

Embassy teatruose 82-ros 
Divizijos paradas New Yorke, 
kitos žinios-žinelės.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A PAV1D1S ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

girdėti, mes 
Sąjungos val- 
labai nudžiu- 
Japonija jau 
laukiame su

kuri e tarnauja 
Armijoje

gai. Mes visi pastoges turime, 
tįk nukentėm per karą su gy
vuliais. Kuriuos paslėpę lai
kėm, tai tuos turime. Prūsai 
paėmė mano karvę, veršius, 
avis, kiaules. Tik karvę ir ark
lius buvom paslėpę Paliose aš- 
tuonias paras.

Kurpavičių kunigą prūsai iš
vežė į Vokietiją, nes, jisai už
tarė už biednus žmones. Mes 
nuo kulkų buvom duobę išsi
kasę, nemanėm toj. dupbėj gy
vi išlikti. Išbuvom keturias pa
ras. . . Aš jums, dėde, nega
liu visų bėdų apsakyti. . . Su
die. Lauksiu nuo jūsų laiške-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Brooklyno Paramount
Prie Flatbush ir DeKalb 

Avenues, rodo filmą “Cor
nered,” su. Dick Powell žvaig
ždėse, taipgi Walter Slezak, 
Micheline Cheirel, Nina Vale, 
Morris Carnovsky, Edgar Bar
rier ir Luther Adler. Persta- 

meilės,

New Jersey, Connecticut ir iš 
toliau Naujosios Anglijos, 
taipgi iš Pennsylvanijos. Va
karienė bus gera—kalakutie
nos. Orkestrą šokiams puiki— 
Pavidžio. Taigi, tikimasi visa
pusiškai šaunaus vakaro. Vis
kas, ko reikia, tai apsirūpin
ti tikietais iš anksto, kad už
sitikrinti tame pažmonyje sau 
vietą.

Laisvės skaitytojai prašo
mi visą tai priminti kitiems, 
pasiūlyti bankieto tikietą da
bar. Kaina $2.50, įskaitant vis
ką, ir alučio iki sočiai prie va
karienės. Vien tik šokiams 
įžanga 60c.

Drg. Kūlikas yra 
ras darbuotojas visame mūsų 
veikime, ypatingai daug pasi
darbavęs organizavime ir iš- 
auginime LDS 50 kp. Jisai yra 
įrašęs nemažiau 60 narių kuo
pom Dalyvavęs LDS vajuose ir 
laimėjęs dovanas.

Visiems ligbniams linkime 
greit pasveikti. '

Visi aukščiau minėti ligo
niai yra LDS . 50 kp. nariai. 
JųjU ypatiški draugai ir kuo- 
piečiai prašominjuos atlankyti.

Draugė Bunkienė, sveika 
būdama, daug yra pasidarba
vus dėl Lietuvos žmonių, pati 
daug drapanų aukojus ir su
rinkus nuo kitų, taipgi tankiai 
padirbėdavo ir mūsų įvairiuo
se parengimuose.

Drg. Ch. Reivydas serga ir
gi apie 6 savaitės, jam supa
ralyžiuota kairėji ranka/ ran
dasi pamie. Drg. Reivydas yra 
progresyvis žmogus, niekuo
met neatsisakąs paremti mūsų 
progre&yvį veikimą.

Jau dvi savaitės, kai serga 
A. Šidlauskaitė, randasi na
mie. Pagal daktaro aiškinimą, 
tai dar turės pasirgti keletą 
savaičių. Jinai irgi yra tankiai 
ką nors paaukojus dėl Lietu
vos žmonių.

Praeitą trečiadienį, Norwe
gian ligoninėj, 4th Avė. ir 
46th St., Brooklyne, padaryta 
operacija drg. Vv 
Kulikienė sakė, kad 
ei j ai labai prastai 
Lankymo valandos 
nuo 2 iki 4 ir 7—8.

Veteranai Išsikovojo 
Teise Mitingauti 

Kolegijoj

Mūsų Ligoniai

Jau apie šešios savaitės, kai 
serga draugė Bunkienė. Praei
tą šeštadienį padaryta opera
cija, randasi Kings County Ii* 
goninėj kritiškoje padėtyje. 
Kulikienės sūnūs Albis davė 
kraujo, kad. ją bent kiek su
stiprinus. Lankymo valandos 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4.

Pasimatymo su tolimais sve
čiais, pasižmonėjimo su savo 
visų dienų draugais iškilmės 
jau čia pat, tik už savaitės—

Dienraščio Laisvės metinis 
šėrininkų suvažiavimas ir po 
jo bankietas įvyks jau atei
nantį sekmadienį, sausio 27- 
tą, Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Konvencijos posėdžių pra
džia 10 vai.

Elzbieta 
laišką nuo 
Vęisdžiūno
Biržų apskr. ir v. Išsiųstas lie
pos 1-mą, Rašo tiktai šeimos 
reikalais.

Stanley Teatre Dvi įdomios 
Filmos

Penkta savaitė sėkmingai 
rodoma jaudinanti filmą “On
ce There Was a Girl” iš vaikų 
gyvenimo nacių apsuptame Le
ningrade karo metu. Apie tą 
jau ne kartą rašėm.

Antra rodomoji toje pačio
je programoje yra “Christmas 
Slippers,” lengvesnė, bet taip 
pat įdomi filmą, paremta Go
golio populiariška pasakėčia 
apie gražuolę Oxaną ir jos 
mylėtini, Čaikovskio buvusi 
paruošta scenai operoje, o da
bar filmoje.

Anot pasakėčios, Oxana, 
Ukrainos kaimietė ,pasižada 
už Vakulos tekėti, jeigu jisai 
jai gaus gražiausias šliures pa
saulyj. Vakula, su prisijaukin
to velniūkščio pagalba, dasi- 
gaunąs net į carinos Katrinos 
palocių. Pasisakius jai savo 
bėdą, jinai dovanojusi jam sa
vo šliures, kurias jis parnešęs 
meilužei Kalėdoms 
linksmos vestuvės.

Perstatyme dalyvauja Mas
kvos Bolšoj Teatro orkestrą ir 
choras, taipgi žvaigždės akto
riai - dainininkai. Rodoma

Vokiečiai Nelenkė ir Kunigo, 
Netarnavusio Jiems Prieš 

Žmones
Petras Gustaitis, .gyvenąs 

185 North 4th St., Brooklyne, 
"avo laišką nuo savo giminai
tės Petronės Urkienės iš šer
nų kaimo. Gudelių valsč, ir 
pašto, Marijampolės apskri
ties. Išsiųstas rugsėjo 29-tą. 
Rašo:

Sveikinu jumis su šeimynė
le — dėdę ir dėdienę, broliu
ką ir sesutes, velydama jums 
viso gero gyvenime, o labiau
sia sveikatos.

Mano sūnelis Juozukas nu
mirė 1943 m. gruodžio 30 d. 
Mano, broliai ir seserys visi 
gyvi ir sveiki. Ir mano tėvelis 
sveikas. Tik sūnų Juozą jau 
apženino, paėmė iš Gelčių 
Dambrauskiūtę...

Karo audra praūžė laimin-

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
‘ ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN S, N. Y. > 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių

' RKO Teatruose

Palace Teatre, Broadway ii 
47th St., New Yorke, ketvir
ta savaitė rodoma filmą “Cor
nered.” Kituose, didžiumoje 
rodo “This Love of Ours” ii 
tūlas kitas.

Brooklyno 
Then There 
“Pinocchio,” 
tų rodoma 
Blue” ir “House I Live In” su 
Frank Sinatra. Tuose teatruo
se, kurie maino programas du 
kart per savaitę, paskutinė 
diena šioms filmoms bus 21- 
ma. Abi įdomios, vertos matyt.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankletų.
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Kitą laišką Grubis gavo 
Igno ir Adelės Grubių iš Ran 
diškės km., Krosnos p., Mari 
jampolės apskr. Rašo:
Brangus Dėdule, Dėdienėle ir 
Sesele Emmute:

Labai nudžiugome, gavę iš 
jūsų taip malonų laišką.

<

Mes esame kol kas visi gy
vi, sveiki — visa mūsų šeima. 
Karo pabaigos sulaukėme lai
mingai ir gal būt galėsime ir 
toliau laimingai gyvent. Karas 
pas mus buvo ilgas, žiaurus 
ir naikinantis. Okupantų vo
kiečių žiaurumai buvo baisūs. 
Apie mus pirmąją karo dieną 
vokiečiai, tik iš Verstaminų 
km., iššaudė apie 30 'nekaltų 
Lietuvos civilių gyventojų. Nu
šovė Bronių Tarnavičių, Min- 
sevičių Joną, Jono žentą Ago
tos vyrą ir daug kitų.

Dabar, kiek 
liekame Tarybų 
džioje 
gome, 
baigta 
grįžtant savų 
Raudonojoj Armijoje, sako, 
kad greit sugrįš namo visi, ku
rie senesnių metų.

Kaip klausėte .adresų, tai 
Mataušio Grubio tas pats. Jo
nas Ba^bonis Rusijoj. Mano 
motina gyva, Juozas Tarnavi- 
čius (patėvis) mirė... Pijušas 
vedęs, gyvena visi kartu.

Pas mus, karų metu, žmo
nės buvo labai nustoję vilties, 
atrodė, kad niekas neliks ei
nant frontams ir gyventi vis- 
tiek nereiks. Dėl to ir dabar 
žmonės neatgavę senoviškos 
nuotaikos. Apie ^tius Lazdijų 
miesto visiškai nelikę ir daug 
kitų gyvenąmų vietovių visiš
kai sunaikinta ir apnaikinta. 
Dabar Lietuvos žmonės nesi
domi turtais, tik džiaugiasi, 
kad galva ant pečių ir galima 
šiaip taip gyventi... Su di
džiausiu pasiilgimu lauksime 
kito laiško. . .

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

J. Grubio Gimtinės Srityje 
Vokiečiai Sušaudė 

Daug Žmonių

Jonas Grubis, gyvenąs 64 
Ten Eyck St., Brooklyne, ga
vo laišką nuo Kazio ir Pran
ciškos žagarinskų iš Alytaus. 
Rašytas rugsėjo 2-rą. Rašo:
Brangieji broli ir broliene!

Sveikiname jumis ir dukre
lę, linkėdami jums geriausios 
kloties gyvenime. Mes koJ kas, 
ačiū Dievui, esame gyvi ir 
sveiki. Praleidome to nelai
mingo karo du frontus ir la
bai teko nukentėti, ypatingai 
iš drabužių veik nieko neliko 
ir bendrai šiaip daug ko ne- 

dar liko 
ir džiau- 
Pas mus

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

tekome. O namas 
sveikas, tai tik tuo 
giamės senatvėje, 
šiaip nieko naujo.

Iš giminių netekome brolio 
Vinco, kuris mirė, ir Onos'se
sers vyras Tarnavičius mirė 
praeitą žiemą. Vieną Onos sū
nų 1941 metais vokiečiai su
šaudė. O šiaip visi giminės 
sveiki ir gyvi.

Jeigu norėtumėte mums kuo 
padėti, tai dar kol kas mes 
visko turime ir užtenka mums, 
tai galite labai ir nesirūpinti. 
Bulvių turime savo ir^duonos 
užtenka, šiaip mes labai jūsų 
pasiilgome ir norėtume dar 
nors prieš mirtį pasimatyti su 
jumis, bet Dievas žino, ar 
sų troškimas išsipildys, 
jau mūsų senatvė. . .

Pasveikinkit nuo mūsų

Mūsų gerų southbrooklynie- 
čių Onos ir Adomo Walmus 
sūnus daktaras A. Walmus iš 
karinės tarnybos paliuosuotas. 
Jisai .karinėj tarnyboj išbuvo, 
rodos, su virš 30 mėnesių. 
Daugiausia laiko praleido Si
cilijoj ir Italijoj. Turėjo už
sitarnavęs kapitono laipsni 
dar prieš apleisiant šią šalį. 
Kaipo daktarui, tarnyboje 
daug lengviau, negu papras
tiem kareiviam, bet baimės ir 
širdį veriančių vaizdų ir jam 
teko daug pergyventi. Dabar 
jau baigia pailsio laiką leisti 
su savo žmonele Beatrice ir 
dukrele Victoria. Greitu laiku 
mano atsidaryti ofisą ir vėl 
darbuotis savo profesijoje dr. 
dentisto. Jau sakė, kad ir vie
tą turi apsirinkęs — ant 5th 
Avė. ir kampo 19th St., So. 
Brooklyn.

Linkėtina daktarui gerų pa
sekmių savo užsiėmime.

Koresp.

lZarT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
> ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-8612 *

Pereitą penktadienį, dienos 
laike, apie 11-tą vai., Ona Pa- 
ražinskas, pareidama namo, 
rado duris atplėštas ir vagį 
stovint ties durimis savo kam
bariuose, 36 Stagg St. Jinai 
sušuko pagalbos, bet niekam 
nepribuvus, vagis paspruko. 
Jos bute, pasirodo, nespėta 
nieko išvogti, per greit parė
jo. Tačiau pas jos kaimynus 
būta to paties šniukšto pir
miau. Kapočiaus išvogta ©ver
kautas, Jankeliūno laikrodė
lis, o gal dar ir kai kąs dau
giau, ant greitųjų kol kas ne
buvo daugiau nieko pasigesta.

Įvyks Sekmadienį

Sausio ■ January 27-tą 
Didžiosiose

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

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

New Yorko veteranai, pa
galiau ,išsikovojo teisę susi
rinkti Hupter Kolegijos audi
torijoj savo masiniam mitin
gui prieš diskriminaciją.

Mitingas įvyks šio antradie
nio vakarą, sausio 24-tą. Buvo 
žadėtas vesti teismo formoje \
prieš Daily News leidėją ir 
jo vyriausį kolumnistą John 
O’Donnell. Kolegijos prezi
dentas Shuster protestavo, kad 
tas galįs įvelti mitingo rengė
jus į bylą. Po eilės protestų, 
leido laikyti mitingą su išly
ga, kadį nebevadintų teismu. 
Rengėjai sutiko su ta sąlyga, 
bet kalbėtojai visi bus tie pa
tys, — žymūs visuomeninin
kai, aktoriai, veteranai.

sudarau
' HRStHMrikpniškais kalui 

padidinu tokio 
,' dydžio, kokio pa-

geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6101

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
visų šių laiškų praleista šeimyniškų pasisveikinimų, atsi 
sveikinimų pakartojimai ir kiti panašūs, tik šeimos, 

tarpusavinius reikalus liečia dalykėliai.)

siliauską Tomą ir visą jo
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