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Parašęs, būk UNRRA siun
tusi Tarybų Lietuvon aštuo
niasdešimt milijonų dolerių
vertės siuntinį, — “bet sovie
tų valdžia .jo nedavė nuken- 
tėjusiems Lietuvos gyvento-
jams,” — Naujienų redakto
rius įsidėjo į savo melų vaini
ką patį didžiausį ir idijotiš- 
kiausį melą, kokį kada ji$ 
yra atlikęs.

Tik pagalvokit: niekam nie
ko nesakiusi, slaptai, UNRRA 
buvo pasimojusi numesti Lie
tuvai 80 milijonų dolerių ver
tės dovanėlę, bet sovietų val
džia capt, ją pasiėmė ir tur
būt atidavė kokiam nors “mas
koliui“ ay “maskoliams“!...

80 milijonų dolerių vertės 
siuntinys!. . .

★ ★ ★
P-n as Grigaitis “paaiški

na“ :
“Tai reiškia, kad Rusijos 

valdžia neteisėtai suvartojo 
milžinišką maisto ir medika
mentų siuntinį, skiriamą Lie
tuvai, ir šituo būdu nuskriau
dė Lietuvos žmones ant 80 mi- 
lionų dolerių, gautų iš tarp
tautinio fondo“ (N-nos š. m. 
sausio 24 d.).

Išeina taip: UNRRA nupir
ko už 80 milijonų dolerių 
maisto ir medikamentų, sudė
jo tai į vieną siuntinį ir siuntė 
Tarybų Lietuvon, nežinodama, 
kad Lietuva yra tarybinė res
publika.

Kai tas siuntinys pasiekė 
Tarybų Lietuvą, tuomet jį pa
ėmė tarybinė valdžia ir “gud 
bai!“

Už tai Grigaitis turėjo pro
gos dar sykį prakeikti Tary
bų valdžią!
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Gerbiamas skaitytojau! Pa
galvok, koks galėjo būti ta
sai siuntinys, lėšavęs 80 mili
jonu dolerių!

Netenka būti dideliu biznio 
reikalų žinovu, kad suprasti, 
jog 80 milijonų dolerių ver
tės maistą neigi sudėsi į vie
na traukinį: tai bus apie 80 
vidutiniu prekybiniu laivų.

Ir UNRROS viršininkai pa
sirodė tokiais mulkiais, kad 
jie tuos visus 80 laivų siuntė 
Lietuvon vienu sykiu ir tai pa
vadino vienu siuntiniu!

Tie, sakysime, 80 laivų, pri
krautų maisto, buvo siunčia
mi be jokios priežiūros ir kon
trolės, — ot, kaip jūs ar aš 
ar kas kitas kad siųstume sa
vo draugui baksą cigarų.

Kai tie 80 laivų pasiekė 
Klaipėdą, tuomet tarybų val
džia juos pasiėmė sau!. . .

Šitaip siekiasi įkalbėti savo 
nelaimingiems skaitytojams p- 
,nas Naujienų redaktorius, nu
jausdamas, kad “ševelas ne
protauja.“

No. 29 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario-February 4, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVHL

Sovietai Jau Pirm
2-jtg Metų Išvystė

Atominę Medžiagąi

Maskva.—Jungtinių Vai- 
istijų ir kitų kraštų atstovy- 
j bes Maskvoje pranešė savo 
valdžioms, kad sovietiniai 
mokslininkai padare tokį 
atradimą, kur uraniumo 
atomai patys savaime sky
lą, paliuosuodami atominę 
jėgą. Associated Press pa
skelbė šią žinią praeitą šeš- 

: tadienį ir pastebėjo, jog So
vietuose jau 1943 ir li944 
metais buvo pasiekta to, 
kad uraniumo medžiaga 
atominiai skaidosi.

Sovietai vyriausybė sau
sio 27 d. šiemet suteikė Sta
lino vardo dovaną sovieti
niams mokslininkams Kon
stantinui Petrožakui ir Ge
orgui Floriovui už tai, kad 
jie atrado būdus, kuriuos

JUGOSLAVIJA TAPO 
FEDERACINE TAU

TU RESPUBLIKA
Belgrad. — Steigiamasis 

! Jugoslavijos seimas vien
balsiai paskelbė savo šalį 

(kaip federacinę respubliką 
iš įvairių jos tautų sąjun
gos. Tuo būdu formaliai 
panaikinta monarchija (ka- 
iralija). Seimas paskyrė 
maršalą Tito premjeru. Sei
mo priimta konstitucija at
skiria bažnyčią nuo valsty- 

i bės ir paveda, žemę tiems, 
kurie ją dirba.

Jugoslavų valdininkai tei
gia, kad nėra įvedama vals
tybinis socializmas, ir Ju
goslavijos santvarka yra 
:kaip koks vidurkelis tarp 
vakarinių d e m o k r a tinių 
'valstybių ir Sovietų san- 
! tvarkos. _

LAIŠKAI Į SOVIETUS 
NECENZŪRUOJAMI

Maskva. — Privačiams 
Sovietų piliečiams atsiun
čiami iš užsienių laiškai jau 
kuris laikas necenzūruoja
mi, sako Associated Press.

p a n a u d o jant uraniumas 
priverčiamas “pats savaime 
irti.” O sausio 29 d. žymu
sis sovietinis akademikas A. 
Kolmogorovas viešai pa
sveikino šį atradimą, kaip 
“vieną didžiausių sovietinės 
fizikos pasiekimų pastarai
siais metais.

“S‘V e t imšaliai Maskvoje 
yra nuo pirmiau pastebėję, 
kad rusai su pasitikėjimu 
kalbėjo apie atominius ty
rimus,” rašo A s s o c i a ted 
Press, a m e r ikinė žinių 
agentūra: “Tie svetimšaliai 
prisiminė, jog rusai niekuo
met neprašė Jungtinių Val
stijų ir Anglijos atidengti 
Sovietams atomines slapty
bes.”

Associated Press mokslo 
skyriaus redaktorius How
ard W. Blakeslee dėl to ra
šo New Yorko Times’e: 

į “Tatai įrodo talkininkų 
m o k s 1 ininkų tvirtinimus, 

'kad rusai mokslininkai yra 
vieni iš geriausių pasaulyje 
ir visai gabūs patys surast, 
kaip atomines bombas ga
minti.”

Ragina Jungtines 
Valstijas Duoti So

vietam Paskolą
Winter Park, Fla.—Jung

tinių Valstijų senato komi
sijos specialis advokatas 
Herman Edelsberg dėlei už
sieninės prekybos, ragino 
Ameriką duoti Sovietų Są
jungai 6 bilionus dolerių pa
skolos. Jis sako, ta paskola 
tarnautų taikai ir padėtų 
palaikyti darbus visiems 
Jungtinėse Valstijose. Edel- 
sbergas priminė, kad sovie
tai gali atmokėti paskolą 
savo aukso perviršiais, 
manganu, brangiais kai
liais, medžiais ir kitais 
produktais.

Jungtinių Tautų Organizacijos delegatams tariantis 
apie pradus tarptautiniai kooperuoti, Londone, tie ru
sai ir amerikiečiai kariai, Berlyno sargybiniai, tuos 
principus praveda praktikoje. Nemokėdami vieni kitų 
kalbos, jie, tankiai turi pavartoti ženklų kalbą, tačiau 
pasiryžimas, sutartingai veikti pavaduoja daug žodžių, 
dar geriau patarnauja už žodžius.

ANGLŲ ARMIJA GRAIKIJOJ 
TARNAUJA RASISTAMS, 

PAREIŠKĖ VIŠINSKIS
London. — Sovietinių de

legatų galva Andrius Vi
šinskis pareiškė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, 
jog Anglijos kariuomenė 
Graikijoje dažnai padeda 
fašistams ir karaliaus grą
žinimo šalininkams, išvien 
su jais daro kruvinus žy
gius prieš derhokratinį Tau
tos Laisvinimo Frontą (E 
AM). Višinskis reikalavo, 
kad Anglija tuojau ir besą
lyginiai ištrauktų savo ar
miją iš Graikijos. Jis pa
žymėjo, kad anglų kariuo
menės kišimasis į vidujinius 
Graikijos reikalus gręsia 
net tarptautinei taikai. Juk 
anglų remiama reakcinė 
graikų valdžia jau grūmojo 
karu Albanijai ir Bulgari
jai. Višinskis pastebėjo, kad 
Sovietai laiko tam tikrą 
skaičių savo kariuomenės 
Lenkijoje tiktai dėlei susi
siekimo kelių su Vokietija; 
panašiam tikslui ir Anglija 
laiko savo kariuomenę Bel
gijoj. Bet anglų armijos 
buvimas Graikijoj yra be 
jokio tikro reikalo ar patei
sinimo.

Anglų užsienio reikalų

ministeris Bevinas atsišie
pė prieš Višinskį, kad So
vietų Sąjunga ir komunisti
nės partijos įvairiuose kraš
tuose, girdi, sudarą “pavo
jų taikai.”

UŽPUOLIMO PAVOJUS 
BUVĘS SLEPIAMAS

II II ifli ■ ■. ■ I ■■■

Washington. — Kapito
nas L. F. Safford kaltina 
karo ir laivyno departmen- 
tus, kad jie slėpę sučiuptus 
slaptus japonų pranešimus 
iš 1941 m. gruodžio 4 d. Tie 
pranešimai rodę, kad japo
nai ruošėsi užpult Ameriką.

RAGINA PRIJUNGT SA
LAS AMERIKAI

Washington. — Aukštieji 
Amerikos karininkai siūlo 
visiškai prijungt šiai šaliai 
atimtas iš japonų Mariana, 
Marshall, Caroline ir Palau 
salas ir palaikyt Jungtinių 
Valstijų globoje Okinawa, 
Ižu, Bonin, Iwo Jima ir ki
tas Volcano salas.

ORAS. — Bus sniego ar 
lietaus.

[ndžionkšinas prieš
Tikrą Pikietavimą

Plieno Fabrikų
Pittsburgh, Pa. — Alleg

heny apskričio žemojo tei
smo teisėja Sara M. Soffel 
pasisavino didelę galią prieš 
streikierius. Jinai vasario 2 
d. išdavė indžionkšiną, ku- 
riuom uždraudė «treikie- 
riams daugmeniškai pikie- 
tuot Carnegie Illinois plie
no fabriką Homesteade. Sa
ra išleido įsakymą, kad ne 
daugiau, kaip 10 streikierių 
gali pikietuot kiekvienus 
fabriko vartus, ir pikieti- 
ninkai turi vaikščiot taip 
retai, kad būtų 10 pėdų 
tarpas nuo vieno pikietinin- 
ko iki kito.

Tokiu įsakymu teisėja 
Sara peržengė Jungtinių 
Valstijų Norris-La Guardi - 
jos aktą prieš indžionkšinus 
ir Pennsylvanijos 1937 me
tų įstatymą, kuris aprėžia 
i n d ž i o n k šinų vartojimą 
streikuose.

CIO Plieno Darbininkų 
Unija reikalauja atšaukt 
teisėjos Saros indžionkšiną 
ir žada kreiptis į aukštes
nius teismus, kad panaikin
tų jos įsakymą. 0 tuo tar-

Vengrija Paskelbta 
Respublika: Z. Tildy

Tapo Prezidentu
Buda pešt; Vengrija. — 

Steigiamasis Vengrijos sei
mas vasario 1 d. panaikino 
monarchiją (karališką san
tvarką) ir paskelbė respub
liką. Čia jau seimas išrinko 
premjerą Zoltaną Tildy pre
zidentu. Tildy yra vadina
mosios “mažųjų žemės sa
vininkų” partijos žmogus. 
Savo kalboj jis žadėjo pa
platinti darbininkų teises ir 
įvesti valstiečiams pageri
nimus. (Po Pirmojo pasau
linio karo diktatorius Niko
las Horthy viešpatavo ka
raliaus vietoj.)

pu kompanija ruošiasi siųs
ti streiklaužius pro labai 
praretintas pikietininkų ei
les.

Plėšikai Fabrikantai
Washington.— Prez. Tru- 

manas tariasi su kitais val
dininkais, kaip baigt plieno 
streiką. Kompanijos reika
lauja pa bran gint plieną 
daugiau kaip $6.25 tonui, 

! jei bus pakelta darbinin
kams alga 18Į centų per 
valandą. General Motors 
reikalauja smarkiai pa
brangint automobilius už 
būsimus algų priedus.

Japonų caras prisiimsiąs 
dali karo kaičios.

Kandidatas i val-
DININKUS ESĄS
ŠMUGELNINKAS

Washing ton. — Prez. 
Trumanas skyrė žibalo pra
monininką Edwiną W. Pau
ley, kaip t laivyno., sekreto^ 
riaus padėjėją. Svarstant 
Pauley kandidatūrą senati- 
nėje komisijoje, prieš jį liu
dijo vidaus reikalų sekreto
rius Harold Ickes, senato
rius Owen Brewster ir ke
li kiti. Jie parodė, kad Pau
ley įvairiais būdais darė 
spaudimą federaliams val
dininkams ir teisėjams, kad 
valdžia neimtų šalies nau
dai žibalo versmes po van
deniu Californijos pakraš
čiuose, bet kad pavestų tą 
žibalą Pauley’ui. Už tai jis 
žadėjo šimtus tūkstančių 
doleriu demokratams rinki-' 
mų vajui.

Prez. Trumanas pareiškė, 
kad jis pilniausiai remia ge
nerolą Bradley kaip vetera
nų administratorių, nors 
veteranai bruzda prieš 
Bradley.

KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA SUSIVIENYT PRIEŠ CASE’O PASIMOJIMĄ
✓ •

automobilių ir elektros pra
monėse.

“Didysis šios valandos 
reikalas yra išvien ir grei
tai veikti Amerikos Darbo 
Federacijai, CIO unijoms ir 
geležinkeliečių Brolijoms ir 
kitoms organizacijoms prieš 
Case’o bilių.

“Darbo unijos turi dary
ti spaudimą kongresui, kad 
vietoj šio biliaus jis priimtų 
naudingus žmonėms suma
nymus, kaip kad:.Teisingos 
samdos (FEPC) bilius; pa
naikinimas taksų dovanų 
korporacijoms; namų staty
mo finansavimas ir tt.

“Dabar yra momentas 
veikti visiem darbininkam 
ir visai liaudžiai.”

Šį pareiškimą pasirašo 
Komunistų Partijos sekre- 
tariato nariai: Wm. Z. Fos
ter, Eugene Dennis, Robert 
Thompson ir John William
son. . <

Amerikos Komunistų 
Partijos sekretariatas pra
eitą penktadienį išleido pa
reiškimą prieš kongresma- 

ino Case’o įneštą sumanymą 
. Jungtinių Valstijų kongre
sui. Pareiškimas šaukia vi-

žmonėms kailį.
“Case’o bilius buvo slap

tai parašytas; jis užuolan
ka apėjo kongresinę komisi
ją darbo reikalais.

“Atžagareiviai demokra- 
______ ____ t_______  tai (balsavimų taksuotojai) 
kad UNRRA buvo ban-sas darbo unijas ir šiaip pi- ,ir republikonai buvo išanks- i • • v • • i , • I . • j *| • v • ••

Nepaisant, kaip nesutiktum 
su Juozu Tysliava, jam turi 
čia pripažinti kur kas apdai
resnio už Grigaitį melagio 
nuopelną. Jisl ąavo • Vienybėje 
Šitaip parašė:

“Tik dabar mus pasiekė ži
nia, ]
džiusi pasiųsti į Lietuvą 80 mi- 
lionų dolerių vertės vaistų 
(jau ne maisto!) ir kitų reik-

iliečius tuojau išvien veikti, 
kad galima būtų sumušti 
Case’o bilių. Nes tas bilius

to susitarę kuo greičiausiai 
pervaryti šį bilių kongrese; 
ir kongreso atstovų rūmas

menų. Bet štai ką UNRRA at
stovas Paryžiuje dėl to pasa
kė : rusai atsisakė praleisti tą 
siuntinį...“ (V-bė š. m. sau
sio 25 d.).

Ar matot, koks, skirtumas? ! 
Tarybų valdžia pasiėmė siųstą 
Lietuvai siuntinį, kurio UNR
RA niekad nesiuntė!. . .

Netenka čia aiškinti, kad ir 
p-no Tysliavos “žinia“ yra be 
dugno. Tegu UNRRA siunčia 
Lietuvon bent vieną adata ir 
tą rusai praleistų, k'aip jie kad 
praleidžia UNRRA siunčiamus 
daiktus į Ukrainą ir Baltaru
siją.

(Tąsa 6-me pusi.)

gręsia didžiausiu pavojum 
visam Amerikos darbininkų 
judėjimui. Komunistų Par
tijos centras, tarp kitko, sa
ko:

“Jeigu tas sumanymas 
taptų įstatymu, jis tuojaus 
būtų naudojamas triuškinti 
dabartinius plieno, automo
bilių ir elektros darbininkų 
streikus; pakiltų banga tei
smų indžionkšinų - draus
mių ir persekiojimų prieš 
darbo unijas. To biliaus tik
slas yra griežtai nukapoti 
darbininkams algas, apšlu- 
binti darbo unijas ir pelna- 
grobi^komis kainomis nerti

pirmadienį ar antradienį 
gali jį priimti- ir senatui 
perduoti.

KO SIEKIA CASE’O SU
MANYMAS

X '
Case’o bilius, šalia kitko, 

siūlo štai ką:
Jungtinių Valstijų gene- 

ralis prokuroras gali rei
kalauti teismų indžionkši
nų, kad priverstų darbinin
kus bet kokiuose ginčuose 
su samdytojais stovėti vie
toje per 30 dienų (nestrei
kuoti ir nedaryti pasiruoši
mų streikui).

“Galima traukti teisman

kiekvieną uniją už nuosto
lius, padaromus samdyto
jams per ‘sutarties laužy
mą, grąsinimus, grūmoji
mus, boikotus arba tam tik
rus antrinius arba simpati
jos (pritariamuosius) strei
kus’.

“O teismai pagal savo 
nuožiūrą galėtų aiškinti, 
kas yra ‘grąsinimai’ arba 
‘sutarčių laužymai’.

Indžionkšinai būtų varto
jami kaip Įrankiai panai
kint streiko teisę. Jeigu šis 
bilius bus priimtas, tai teis
mai ir samdytojai išvien 
plėš unijų iždus, terorizuos 
unijų narius, grūmodami pi
niginėmis baudomis, ir kur 
kas labiau apsunkins orga
nizuotą Amerikos darbinin
kų veikimą.

“Remdami šį bilių, 152 
republikonai ir 106 demo
kratai - balsavimų taksuo
tojai kongresmanai, sako 
trustams, kad jie nesitaiky- 
tų su darbininkais; kad bus

duota trustams parama 
daužyti unijas; kad kongre
sas rems fabrikantų sėdėji
mo streiką prieš rekonver- 
siją ir prieš pilną gamybą ir 
kad kongresas vis duos fab
rikantams milionus dolerių 
iš šalies iždo, apmokėdamas 
jiem už tai, kad fabrikantai 
uždaro fabrikus prieš dar
bininkus.

KĄ REIKIA DARYTI
“Kodėl taip atsitiko? Ką 

reikia daryti?
“Tatai atsitiko todėl, kad 

nebuvo reikalingos vieny
bės pačiame darbininkų .ju
dėjime. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai pašiepė 
CIO unijų kovas kaip, girdi, 
“nereikalingas.” Iš to gavo 
drąsos kongresinė reakci
ninkų govėda.z

“Prezidentas Trumanas 
sumanė šaldymų laikotarpį, 
kad galima būtų išvengti 
streikų. Tuom jis tik pras
kynė kelią dar aršesniam

sumanymui, kurį pagamino 
karčiausi darbininkų prie
šai.

“Dabar kongrese yra da
romi toki 'manevrai, kad 
reikią, girdi, priimt Tru- 
mano pasiūlymą, kaip ‘ma
žesnį iš dviejų blogumų.’

“Bet turi būti sumuštas 
kiekvienas p r i eš-darbinin- 
kiškas bilius, nežiūrint, kaip 
jis būtų apmaskuotas ar 
praskiestas.

“Prezidentas Trumanas 
turi atšaukti' savo planą 
dėlei streikų šaldymo. Jis 
turi sutelkti valdžios jėgas, 
kad padėtų atmušti Case’o 
sumanymą ir panašius bi- 
lius.

“Prezidentas turėtų rei
kalaut panaikint kongreso 
nutartus taksų atleidimus 
fabrikantams, nes tie taksų 
dovanojimai korporacijoms 
daro labai pelningą biznį iš 
lokautų prieš darbininkus 
ir įš streikų laužymo plieno,
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priverstas sutarčių, kad per menesių 
mėnesius negalima surasti, Jcas ten pa
dėta! Bendrai, tai tik “diplomatiškas” 
pasiaiškinimas. Toki dokumentai nega
lėjo būti pražiūrėti nei prezidento, nei 
valstybės sekretoriaus, kuris stovi prie 
valstybės užsienio politikos vairo. Maty
ti, kad iki šiol jie nebuvo “surasti” to
dėl, kad kai kam patiko tas visas skan
dalas prieš mūsų talkininkę.

KAS KA RAŠO IR SAKO

■į

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Amerikos Darbininką Reikalai 
Pavojuj!

Kada Amerikos darbo žmonių unijos 
ir demokratijos gynėjai griežtai išstojo 
prieš Mr. Trumano pasiūlymus “užšal
dyti per 30 dienų streikus,” tai atnodė, 
kad kapitalistai sumažino spaudimą pra- 

. varymui anti-demokratinių ir anti-uniji- 
nių bilių.

Bet taip atrodė tik paviršutiniškai. 
South Dakota valstijos republikonas kon- 
gresmanas Case paruošė reakcinį bilių, 
kurį tuojau įnešė į kongresą. Kaip ži
nome, kongresmanai ir senatoriai gerų 
sumanymų per mėnesius neprisirengia 
imti diskusijoms, o jeigu jau ii’ disku- 
suoja, tai vilkina — “filibustina”, kad 
tik ilgiau užvilkti, kad tik atmesti juos.

Kitaip yra su anti-darbininkiškais ir 
anti-unijiniais biliais. Nespėjo Case bilių 
įnešti į kongresą, kaip tuojau 258 kon
gresmanai prieš 114 nubalsavo imti jį 
diskusijoms. Už anti-darbininkišką, anti
demokratinį bilių balsavo 106 pietinių 
valstijų reakciniai nusistatę demokratai 
ir 152 republikonai. Už jį balsavo toki 
darbo žmonių priešai, kaip C. Luce iš 
Conn, valstijos.

Bilius paimtas svarstymui. Ir jeigu 
darbininkų unijos ir demokratijos apgy
nėjai greitai nesujus kovon, tai jis bus 
kongrese pravarytas. Tai būtų baisūs 
retežiai Amerikos liaudžiai. Mūsų liau
dis pasišventusiai kovojo, kad sumušti 
hitlerizmą, o kapitalistų atstovai 
antidemokratiškus įstatymus pas 
pravaryti.

nori
mus

Kas Darosi Čilėj?
Sausio 28 d., Bųlnes Aikštėje, 

sostinėj reakcininkai užpuolė demokra
tinį masinį mitingą ir surengė skerdy
nes, Jau nuo seniai buvo numatoma, kad 
hitleriški elementai ruošiasi paimti galią 
į savo rankas kitose šalyse, kaip jie turi 
Argentinoj.

Čilės demokratinės partijos, priešakyj 
su Komunistų Partija, reikalauja suda
ryti koalicinę demokratinių partijų val
džią ir suvaldyti fašistinius elementus, 
kol dar nėra pervėlu.

Čilės

Vėl Kelia “Lenkijos Klausimą”
Nepaisant kiek kartų Anglijos ir 

Jungtinių Valstijų atstovai padaro su
sitarimus su Tarybų Sąjunga, jie, ap
sisukę, vėl juos ardo.

Jungtinių Tautų Organizacijoj tas aiš
kiai pasirodė, kada Britanijos imperia
listai ne tik sukurstė Irano skundą, bet 
ir “vainą” vedė už Iraną. Tas dar kartą 
parodė, kad anglai imperialistai viską 
darys, kad tik niekinus Tarybų Sąjun
gą, kad skymavus, nepaisant net to, kad 
tas kenkia pačiai Jungtinių Tautų Orga
nizacijai.

Juos rėmė Mr. Ed. Stettinius, tas pat
sai neapdairus diplomatas, kuris San 
Francisco Konferencijoj griežtai stojo 
už priėmimą fašistų Argentinos, o prie
šinosi priimti demokratinės Lenkijos at
stovus. Skirtumas tik tas, kad pirmiau 
Anglijos diplomatai taip išmanevruoda
vo, kad Mr. Stettinius buvo priešakyj už 
jų reikalus, o britai tik sakydavo: “Su
tinkame.” Dabar patys anglai imperialis
tai yra priešakyj, o Mr. Stettinius sako: 
“Sutinku!”

Iškilo ir demokratinės Lenkijos klau
simas. “Socialistas” Mr. Bevin’as, par
lamente, išniekino dabartinę Lenkijos 
valdžią. Ir kur gi neniekins, jei Anglija 
dar vis turi 120,000 kareivių buvusios 
Londone “lenkų valdžios” armijos, ją 
šeria, ginkluoja, o tos armijos vadai 
siunčia teroristus į Lenkiją!

Visos demokratinės lenkų partijos at
rėmė tą Mr. Bevin’o šmeižtą; jos nuro
dė, kad teroristai yra ne valdžios šalinin
kai, bet agentai buvusios “lenkų val
džios” Londone, kuriuos ginklais, amu
nicija ir pinigais aprūpina anglų šeria
mas generolas fašistas Anders.

Bet Mr. Byrnes, Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius nepasitenkino len
kų demokratinių partijų protestų, o ir 
jis, eidamas Mr. Bevin'o pėdomis, pro
testuoja prieš terorą Lenkijoj, kaltinda
mas liaudies valdžią.

Į tai atsakė Washingtone Lenkijos at
stovas profesorius Oscar Lange, kad už 
terorą atsako ne Lenkijos vyriausybė ir 
demokratija, bet tie, kurie remia gene
rolą Anders. Taipgi davė suprasti, kad 
Lenkija yra nepriklausoma valstybė, kad 
jai nei Londonas, nei Washingtonas ne
diktuos politikos, tarytum kokiai savo 
kolonijai.

ŠVIETĖJAI, KURIE 
NEBĖGO

Keleivis paduoda vardus 
Kauno Universiteto profe
sorių, kurie pasirašė po at
sišaukimu, nukreiptu prieš 
lietuviškus buržuazinius na
cionalistus; prieš tuos, ku
rie bando terorizuoti ra
mius Tarybų Lietuvos pi
liečius, atstatančius karo 
sugriautą kraštą. Štai Kau
no Universiteto mokomojo 
personalo sąrašas:

“J. Indriūnas, V. Lašas, A. 
Purenąs, J. Kupčinskąs,, V. 
Mošinskas, A. Janulaitis, A. 
Bistras, V. Klimavičiuj Ąb- 
raitis, Janickas, K. Baršaus
kas, Br. Sidaravičius, V. Vai
čiūnas, K. Sleževičius, Rič. 
Mironas, M. Banevičius, J. 
Vidmantas, Kaulakis, J. Sta
naitis,-J. Kaunas, L. Gasti- 
la, Mingaudas, N'. Milenskis, 
K. Labanauskas, T. šiurkus, 
Deksnys, J. Mikuckas, Kum- 
pikas, St. Vasauskas, Barzda, 
Kuprys, ščesnulevičius, P. 
Kankulevičius, A. Rozenbliu- 
mas, Grybauskas, . Zubovas, 
A. Gravrokas, Steiblys, J. 
Dalinkevičįus, St. Stulginskis, 
Pr. Mažylis, J. šopauskas,. 
Batautas, C. Vabalevičius.”

Ką gi šitie vardai paro
do? Ugi jie parodo, kad lie
tuviški kryžiokai meluoja, 
skelbdami, būk iš Tarybų 
Lietuvos “pabėgo visi mo
kyti žmonės,” arba, būk tie, 
kurie pasiliko Tarybų Lie
tuvoje, buvo “išvežti į Sibi
rą.”

Nieko panašaus!
Visi padoresnieji Lietu

vos švietėjai, — profesoriai, 
mokytojai, — visi padores
nieji Lietuvos artistai, dai
nininkai (su Kipru Petraus
ku priešakyj), visi dailinin
kai, ir Visokių kitokių pro
fesijų žmonės pasiliko Ta
rybų Lietuvoje ir nuošir
džiai dirba kultūrinį darbą.

Bčgo tik tie, kurie tarna
vo vokiškiems okupantams, 
kurie skriaudė lietuvių tau
tą, padėdami naciams ją 
naikinti.

Tai mes visuomet skelbė
me. Tai dalinai patvirtina 
ir Keleivis, dar vis išvien su 
fašistais vienon triūbon pu
čiąs.

zacijos” veiks sau, o Grigai
čio-Šimučio — sau. Bet ne
reikia manyti, kad organi
zacinis nesusitarimas pa
kenks jiems ideologiškai. 
Ne! Kaip iki šiol, taip ir 
ateityje “abi sriovės” sukai
tusios plūs Lietuvą ir visą 
Tarybų Sąjungą. Tokia, 
mat, jau tų ponų dalia!
, Juozui Tysliavai nepatin
ka Grigaičio - Šimučio pa
reiškimas. Jis klausia:

“Kodėl Ahiėrikoš" Lietu
vių ^arybps .Vadai skubino
si su šiuo pareiškimu, tai 
turbūt tik j ię vieni težino.” 
i. Gal žino, gal nežino, bet 
svajotosios o r g a nizacinės 
vienybės kol kas tarp Ame
rikos lietuviškų kryžiokų 
nebus.

Dabar ir vėl kiekviena 
sriovė maldaus iš Amerikos 
lietuvių visuomenės aukų 
“Lietuvai vaduoti,” kitais 
žodžiais: pasivažinėjimams, 
bankietams ir kitokioms 
“svieto marnastims,” be ku
rių kryžiokai negali apsiei
ti.

karo metu, — žuvo karinio 
lėktuvo nelaimėje. Bet jis 
paliko nemažai medžiagos, 
užrašų ir kitokių “nuokar
pų.” Iš tos medžiagos dabar 
žuvusiojo žurnalisto žmona, 
Olive Ewing Clapper, para
šė kiįygą, pavadintą “Wash
ington Tapestry”.

Knygoje yra minimi ir 
Pabaltijo kraštai. Viename 
pasikalbėjime su spaudos ir 
radijo korespondentais, ve
lionis prezidentas Roosevel- 
tas buvo užklaustas, kaip 
bus su Pabaltijo kraštais, 
kurie pasiskelbė tarybi
niais. Į tąjį paklausihią 
Rooseveltas atsakė:

“Well, they are destined 
to become Russian. Obvious
ly, I am not going to fight 
Russia for the Baltic states.”

skelbti “aplinkiniais bū
dais,” bet ne tiesiogiai.

Atsimena me, velionis 
Raymond Clapper sykį ir 
parašė savo kolumnoje, kad 
Pabaltijo kraštai yra jįr bus 
tarybiniai. Dabar pasirodo, 
kad Clapper’is tai buyo pa
daręs po pasikalbėjimo su 
Roosęveltu. Bet dėl to lie
tuviškų kryžiokų spauda 
smarkiai kolumnistą puolė, 
skelbdama, būk jis pats iš
galvojo tokį dalyką.

Dabargi paaiški, jog tai 
nebuvo paties Clapperio iš
galvotas dalykas, — tai bu
vo pareikšta p r e z i d e n to 
Roosevelto nuomonė, kurios 
anti-tarybiniai 1 a i k raščiai 
nenorėjo priimti, kurią jie 
smerkė.

Ką gi jie sakys dabar, 
apie tai pasiskaitę kolum- 
nisto našlės'knygoje?

SUDUŽO LEKTUYAS SU 
21 ASMENIU

Negudri Politika
Jau keli mėnesiai, kaip turčių spauda 

šaukia, būk Sovietų Sąjunga “sauvališ- 
* kai pasigrobė” pietinę dalį Sachalino sa- 
' los ir Kurilų shlas^

Kas žino istoriją, tas žino, kad tie 
plotai buvo Rusijos, kad juos Japonija 
buvo užgrobusi, Sovietų Sąjunga, atsiim- 
dama tas salas ir grąžindama atgal į sa
vo plotus, tik atitaisė praeityje jai pa
darytą skriaudą.

Bet Amerikos turčių spauda puolą Ta
rybų Sąjungą. Admirolai pasakojo, kad 
tos salos “reikalingos Amerikai”; buka
pročiai tauškė, kad dėl jų dar gali kilti 
tarpe “Amerikos ir Sovietų karas.”

Paprastai Sovietų Sąjunga nekreipia 
atydos į užmetipėjimus, bet šiuo reikalu 
jos spauda ir radio atsakė, kad Sachali
no ir Kurilų salų klausimas buvo išspręs
tas Krymo (Jaltos) Konferencijoj, ir, 
kad, jeigu tie kaltinimai nebus sustabdy
ta, tai paskelbs spaudoj sutartį. •

Sausio 31 d. pranešama iš Washingto- 
no, kad prezidentas Trumanas surado 
Baltajame Name Krymo Konferencijos 
sutartį, kuri pasirašyta maršalo Stalino, 
velionio prezidento Roosevelto ir buvu
sio Britanijos premjero Churchillo, kad 
tos salos turi pereiti Sovietų Sąjungai.

Sakoma, kad prezidentas Trumanas 
surado sutartį į Potsdamo Konferepci- 

\ ją besirengiant (liepos mėnesį, 1945 m.), 
o Mr. Byrnes būk niekad “nematė” tos 
sutarties, nors jis pįtsai dalyvavo Kry
mo Konferencijoj.

Atrodytų, kad Baltasis Namas pilnas

Mažins Franci jos Armiją
Nepaisant Franci jos sunkios padėties, 

generolas De Gaulle, būdamas preziden
to vietoj, ir jo šalininkai siekė taikos lai
ku laikyti 665,000 vyrų armiją, galingą 
laivyną ir orlaivyną, taip, kad apie mi- 
lionas žmonių būtų po ginklu.

Keista ta Francijos buržuazija! Pirm 
antro pasaulinio karo ji laikė didelę ar
miją ir gyrėsi, kad ji “geriausia visame 
pasaulyj,” o kada karas kilo, tai pasiro
dė viena iš prasčiausiai apginkluotų, 
neišlavinta ir pilna išdavikų.

Gen. De Gaulle norėjo vėl palaikyti di
delę armiją. Tas ir buvo viena iš prie
žasčių jo nesutikimo su kitomis partijo
mis ir pasitraukimo. Dabar Francija 
stengsis palaikyti tik 400,000 armiją, 
60,000 vyrų laivyne ir 80,000 orlaivyne. 
'Gal būti ji daugiau kreips atydbs į tvir
tinimą Jungtinių Tautų Organižacijos 
taikos palaikymui, negu vien į savo karo 

. jėgų plėtimą.

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
19 4 6

KAINA 35 CENTAI 
272-jy puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų
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LAISVAS apm, 
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FRANKO BIČIULIS
LRKSA oficialis organas 

Garsas rašo f ; . ' , '
“Generalisimus' F r a n c o, 

kurį taip puola visų šalių ko
munistai ir kiti radikalai, sa
ko, jis nemėgdžioja nei na
cių, nei fašistų. Jo noru yra 
atsteigti Ispanijoje demokra
tišką tvarką, kurią sudarkė 
radikalai, paėmę į savo ran
kas valdžią.” (Garsas š. m. 
sausio 31 d.)

Garso redaktorius nusi
duoda nežinėliu, kad budelis 
Franko Ispanijos valdžion 
buvo įstatytas Mussolinio ir 
Hitlerio, kuriedu jau gavo 
galą. Taigi Franko i “demo
kratija” nieku nesiskiria 
nuo hitlerinės demokrati
jos.

Deja, budelį Franko rėme 
ir Vatikanas. Ir šiandien 
daug klerikalų galvą guldo 
už šį Hitlerio - Mussolinio 
pastatytą bučerį.

Ne apie tai mes, tačiau, 
norėjome kalbėti. Mums 
svarbu šia proga priminti, 
kad LRKSA organas stato 
Franko demokratu, o radi
kalus (socialistus, komunis
tus) “demokratijos darky
tojais.” Klerikalai visuomet 
taip darė ir daro: kovotojus 
už demokratiją jie smerkia, 
gi fašistus dievina, vadin
dami “demokratais”!

Na, ir šitos rūšies sutvė
rimai šiandien, eidami iš 
vien su socialistais ir san- 
dariečiais, sudaro Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir plepa 
apie Lietuvos sudemokrati- 
nimą. Ar jums dabar aišku, 
kokia demokratija Lietuvo
je viešpatautų, jei Ameri
kos Lietuvių Tarybai tektų 
Lietuva “išlaisvinti”? Abe
jojame, kad Lietuvon būtų 
siunčiamas bučeris Franko, 
bet lietuviški fašistai turi 
užtenkamai savųjų “fran- 
kučių” ir jūs nei nepaste
bėtumėte, kaip Lietuvos 
priešakiu būtų pastatytas 
Plechavičius arba tolygus 
kruvinas niekšas. Nes tai, 
kas yra šlykščiausio ir 
bjauriausio, lietuviški kle
rikalai skaito “demokrati
ja”. O socialistai jiems mie
lai pritaria!

Šis Roosevelto pareiški
mas, tačiau, buvo padarytas 
“off-the record”, t. y., pre
zidentas pasakė korespon
dentams savo nuomonę tik 
su ta išlyga, kad jo pasa
kymas 1 nebūtų cituojamai 
skelbiamas spaudoje. Jį ga
lėjo vėliau korespondentai

Cheyenne, Wyo. — Pra
nešama, jog sudužo didelis 
United Air Lines lėktuvas, 
atsimušęs į aukštą Eik kal
ną. Lėktuve buvo 18 kelei
vių ir 3 įgulos nariai. Me
nama, kad visi žuvo. Jieš- 
koma jų palaikų.

Čia matomieji dvasiškiai kovą už pragyvenimui rei
kalingą algą laiko teisėta. Tai dėl to jie greta su kitais 
visuomenės vadais ir eiliniais savo parapijonais išėjo i 
United Packinghouse Workers (CIO) pikieto linijas prie 
skerdyklų, Chicagoje. Iš kairės: Joe Meegan, kunigas 
Ambrose Andrak, kunigas Edward Flawinski, Sig Wlo- 
draczyk ir pikietų kapitonas.

ttflM mN

SMETONUKAS NESIVIE- 
NYS SU GRIGAIČIU IR

ŠIMUČIU
Grigaičio-Šimučio taryba, 

žinoma “Amerikos Lietuvių 
Tarybos” vardu, paskelbė, 
kad tarp smetonininkų ir 
t a r y b ininkų organizacinė 
vienybė neįvyks. Tarybos 
pareiškime skaitome:

“Iš pareiškimo matome,- 
kad asmens, pasivadinusieji 
L.V.S., A.L. Misijos, Tauti
ninkų ir Amerikos Friends of 
Lithuania vardais, visai ne
galvoja apie stojimą į Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir ne
bando ne svarstyti Kongreso 
pasiūlymo, kad tautininkų 
srovė įeitų į Tarybą “ketvir
tadalio atstovų santikiu.”

“Vietoje to, jie kalba apie 
sudarymą kokio tai “Aukš
čiausio Amerikos Lietuvių 
Komiteto” iš Amerikos Lietui 
vįy Tarybos ir ĄLM-LVS at
stovų. šis jų sumanymas, aiš
kų, neturi nieko bendro su 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
pasiūlymu.

“Kongresas nemanė, kąd 
turi būti įsteigtas ‘aukštesnis’ 
UŽ jo išrinktą Amerikos Lie
tuvių Tarybą komitetas arba 
kad viena už jos ribų esanti 
srove turėtų naudotis privile
gijomis, kurių sau nereįka-- . 
lauja ne viena kita mūsų vi- i 
suomenes grupė.”
Vadinasi, “kaip buvo iš i 

p bus ir visa- 
r Karpiu-j

“organi-1 nelaimingai žuvo Pacifike

ROOSEVELTAS IR PA
BALTIJO KRAŠTAI

Kadaise gyveno Wash
ingtone kolumnistas Ray
mond Clapper, kuris, kaip 
tuomet sakydavo, “mokėda
vo pasiekti” aukštąsias Wa- 
shingtono sferas, ko kiti ko- 
lumnistai neįstengdavo pa
daryti. Raymond Clapper

<.... c,?-,....v? ■....V^j-.^Į^'

Redakcijos Atsakymai
kyšime, pragyvenimo kai
nos pakilo 50 nuoš., o dar
bininko alga — tik 15 nuoš. 
Tuomet, tikrumoje, pagrin
dinė darbininko alga esti 
nukertama 35 nuoš.!

Štai, kodėl darbininkai 
kdyoja prieš infliaciją. Ka
ro metu daug gyvenimo 
produktų kainos iškilo la
bai aukštai, o algos jų toli 
gražu nepasivijo. Dėl to 
šiandien darbininkai eina 
streikam General Motors 
darbininkai streikuoja jau 

į trečias, mėnuo, reikalauda- 
’ > mi pakelti algas be pakėli- 

įmo automobiliams kainų. 
I Tai išmintingas reikalavi
mas. Nes kas gi iš to, jei 

! samdytojai d a r b ininkams 
J algas pakels ir sykiu tiek 

kainu ' Pat ai ^a ^ar daugiau pakels 
- ir pragyvenimo produktų

Senam Juozui, Spring
field, Mass. — Tamstos ra
šiniu nepasinaudosime, nes 
jis nėra teisingas. Laikraš
tį jūs galite skaityti, kokį 
tik norite. Laisvė niekad 
niekam nediktavo, ką jis ar
ba ji turi prenumeruoti ar
ba skaityti.

Yanushui, Kearny, N. J. 
—Infliacija (inflation) gali 
susidaryti visaip. Ameriko
je šiuo tarpu infliacija grū
moja žmonėms, -be kitko, iš 
to, kad kapitalistai stengia-1 
si panaikinti OPA (Office1 
of Price Administration), I 
kuri kontroliuoja kainas, ir 
mojasi pakelti kainas ant 
visų • gyvenimo produktų: 
nuomų, rūmų, maisto ir kt. 
dalykų. Jei tų daiktų būtų 
užtenkamai, tuomet kapita
listai negalėtu ir J 
milžtai kelti Bot kni iu “ pivuumuv . . . -i | kainas? Darbininkams iš to mažai, kai visur visko sto-L i i . •. i.__ x • itebutų tik nuostoliai.ka, tai jiems lengva tai pa- >
daryti, kadangi žmonės, ku-1 Šiuo metu daugelis fabri- 
rie tų daiktų nori, kurie (kantų pagamintus produk- 
jiems yra būtini, moka to- tus tebelaiko sandėliuose, 
kias kainas, kokių trustai, laukdami to laiko, kada 
nori. Jei su kainų kėlimu juos galės .parduoti už daug' 
lygiagrečiai eitų ir dirban
tiesiems algų kėlimas, tuo
met nebūtų darbininkams' 
pavojaus. Bet taip nėra: 
pragyvenimo kainos kyla, o 
darbininkų algos stovi vie
toj, o jei ir kyla,—labai ma
žai. Tai užduoda didžiulį 
dirbantiesiems smūgį. Sa- žėjimą,” kaip tūli sako.

aukštesnes kainas, nor$ 
darbininkai, kurie juos ga
mina, dirba, palyginti, už 
mažas algas.

Infliacija^ vadinasi, reiš
kia aukštą pragyvenimo 
produktų kainų iškilimą 
arba “pinigų vertes suma- I V — < • • 1 — 1 • 1 _
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Kas Jie Tokie? PRIGYDO KITAS ŠIRDIS
Trumpos biografines žinelės apie tūlus paskubusius asmenis, 

kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.
Parankiojo J. BARKUS

Arkwright, Sir Richard savybes ir išrado paskilbu- 
(1732-1792 m.), anglas barz- šią Armstrongo kanuolę, 
daskutis, išradėjas, paskil-, kuri pasirodė geriausia iš 
bęs išradimu pagerintos ma- visit iki tol padarytųjų. Pas- 
šinos bovelnai verpt. Po ilgų kui jis išmanė /dar daug 
bandymų jam pasisekė pa-j įvairių pagerinimų kanuo- 
dirbti vadinamąsias verpi-'lių gamyboje ir tapo žymiu 
mo stakles, kurios / padarė ginklų bei karo laivų ga- 
tikrą revoliuciją siūlų ir au-. mintoju. 1887 m. anglų vai-
dinių gamyboje. Pirmą di
desnę verpinyčią jisai pa
statė 1771 m. Tai verpiny- 
čiai varyt, Arkwrightas var
tojo vandens jėgą. Ranko
mis verpiantieji darbininkai 
sujudo prieš tą naują išra
dimą, manydami neteksią 
darbo. Vienoj vietoj darbi
ninkai net sugriovė tą nau
jos rūšies verpinyčią, ta- 
čiaus naujasis išradimas 
buvo taip naudingas, kad 
greit susilaukė pamėgdžio
tojų ir tobulintojų. 1786 m. 
Anglijos karalius suteikė 
Arkwrightui vyčio titulą.

džia suteikė jam barono ti
tulą.

Sovietinis profesorius Ni
kolajus Sinicinas įdėjo šu
nims, katėms ir kralikams 
po antrą širdį į krūtinę, ir 
tie gyvuliai gyvena su 
dviem širdim. Antroji šir
dis truputį lėčiau plaka. 
K r a u j a g y s 1 ės yra taip 
įjungtos į ją, kad svetimoji 
širdis irgi pumpuoja krau
ją. Vietos padaryti antra
jai širdžiai krūtinės klėtko- 
je, Sinicinas išėmė dalį 
plaučių. Apie tai rašė An
glijos žinių agentūros ko
respondentas iš Maskvos

sausio 31 d.
Tam tikram skaičiui var

lių Sinicinas prigydė po sve
timą širdį, o paskui išpjovė 
savąsias varlių širdis. Var
lės su svetimomis širdimis 
normaliai'gyveno ir veisėsi.

Pirmiau Sinicinas prigy
dė šunims po antrą galvą, ir

Gyduolė nuo
Sąnarių
Paralyžiaus

IR GALVAS
-jie su dviem galvom išgy
veno po 15 iki 18 valandų.

Manoma, kad Sinicino 
operacijos ant gyvulių šir
džių patarnaus žmonių šir
dims taisyti.

Sinicinas nėra gydytojas, 
o vaistininkas (aptieko- 
rius). Pirm 12 metų jis 
pradėjo smulkmeniškai ty
rinėti cheminę kraujo sūdė-, 
tį ir sykiu daryti gyvu
liams naujoviškas operaci
jas. N. M.

Išradimas Seniem Jaunini

Arnold, Matthew (1822- 
1888), anglas poetas, lite
ratūrinis kritikas ir moky
tojas. Jisai pasižymėjo ma
lonios ir švelnios formos 
poemomis ir savo raštais 
apie literatūrą, religiją ir 
moralybę. Viena žinomiau
sių jų jo poemų tai “Sohrab 
and Rustum,” vaizduojanti 
senosios Persijos nuo tikins. 
Arnoldas du kartu lankėsi 
Jungtinėse Valstijose, skai
tydamas paskaitas 
teratūrą ir kitais 
mais.

jis specializavosi gamyboj 
visos žemės, šiaurinės Ame
rikos, Škotijos ir pietų In
dijos žemlapių. Jo sūnus Jo
nas (1790-1873) pasižymėjo 
įkūrime Karališkosios 
ografinės Draugijos, 
done.

Ge-
Lon-

metų 
žy-

apie li- 
klausi-Armstrong, William Ge

orge (1810-1900), anglas iš-, 
radėjas. Jisai darbavosi iš-• 
rast vandeniu varomą kel- Arrowsmith, 
tuvą ir kitokių prietaisų, (1750-1823), anglas 
geresniam s u n a u d ojimui į tuvninkas. Jisai domėjosi 
vandens jėgos. Anglams ka- žemlapių gaminimu ir įkū- 
riaujant su rusais prie Se-: rė Londone pirmą stambią 
vastopolio, A r m s t r ongas ! ir pasekmingą žemlapių ga- 
ėmėsi studijuot kanuolių minimo įstaigą. Labiausiai

Aaron
spaus-

Aspasia (apie 440 
pirm Kristaus), viena 
miausiųjų senovės moteriš
kių. Gimė Miletuso mieste, 
Mažojoj Azijoj. Pateko Ate- 
nuosna ir susituokė su žy
miuoju graikų karininku ir 
kalbėtoju Periklesu. Jinai 
buvo nepaprastai graži ir 
apšviesta moteriškė ir jos 
namai buvo svetingiausia 
vieta visiems tų laikų mis- 
linčiams bei kuo nors pasi
žymėjusiems asmenims.

P a g a rsėjęs amerikonas 
m e d i k a 1 i s rašytojas, dr. 
Paul de Kruif rašo žurna
le Reader’s Digest vasario 
mėn. šiemet, kaip vaistu 
prostigmin’u jau sugrąžin
ta vaikščiojimas šimtams li
gonių, kuriuos buvo par- 
bloškęs kūdikių paralyžius, 
ir kaip tuo vaistu pagydyta 
žmonės nuo apopleksijos, 
sąnarių uždegimo (arthri
tis), nuo amžino nuovargio, 
skaudaus raumenų trauky
mo ir kt.

Ta gyduolė jau pirm. 15 
metų išrasta Šveicarijoj. 
Bet ne visi Amerikos dak
tarai apie ją žino. Sergan
tieji minimomis ligomis ga
lėtų, todėl, patys primint 
gydytojui prostigmin’u.

N. M.

Philadelphia. — Susikir
to CIO streikieriai su dir
bančiais American Tobacco 
kompanijai streiklaužiais.

Edgewater, N. J. — For
das uždarė čionaitinį savo 
auto, fabriką, girdi, dėl plie
no stokos.

CIVILĖS IR KARINĖS 
NELAIMĖS

Nuo karo pradžios tarp 
Japonijos ir Amerikos šio
je šalyje užmušta 150,000 
žmonių darbe ir išėjus iš 
darbo; 69,000 žuvo nelai
minguose važiavimo atsiti
kimuose ir 112,000 mirė nuo 
įvairių naminių nelaimių. 
Tai beveik trečdaliu dau
giau, negu žuvo Amerikos 
kareivių visuose šio karo 
frontuose.

Amerikinis Ladies’ Home 
Journal’as rašo apie Sovie
tų profesoriaus Aleksandro 
A. Bogomoleco išradimą, 
kuris pajaunino tūkstančius 
senų, pakrikusių žmonių. 
Tas išradimas tai- skystis 
pagamintas iš celių (narve
lių), iš kurių susidaro vi
dujinės plėvelės kaulų sma- 
genų, blužnies, kapilarinių 
gyslelių ir kitų organų.

Įšvirkštus kelis kartus to 
skysčio, vadinamo ACS, se
niui į kraują, žmogus pra
deda geriau matyti, ramiau 
miegoti, pasiliuosuoja nuo 
reumatizmo ir galvos skau
smų, įgauna noro ir jėgos 
dirbti ir bendrai pajaunėja. 
Švirkščiant tą skystį žmo
gui- į kraują, jis taip pat 
turi tinkamai maitintis ir 
tvarkiai gyventi.

ACS skystis kol kas pa
ruošiamas iš ką tik atsitik
tinai užmuštų jaunų sveikų 
žmonių kūno atitinkamų vi
dujinių plėvelių. Jei sugaiš
tama daugiau kaip 6 iki 10 
valandų po mirties, tai lavo
ne sugenda ta medžiaga.

A m e r i k onai medicinos 
mokslininkai mėgina tokias 
žuvusiųjų žmonių plėvelių 
celes palaikyti tam tikruo
se maistinguose skiediniuo
se, kad jos ne tik gyvos bū
tų, bet ir daugintųsi. O 
prof. Bogomoleco išradimą

daugelis laiko raktu į žymų 
amžiaus pailginimą.

N. M.

KEISTI NUOTIKIAI
TEISMUOSE ‘ I

Columbia, Missouri. — | 
Teismas pripažino vieną vy
ra kaltu už svetimo “seifo” | 
atplėšimą ir bandymą pini
gus išvogti. Kaltininkas bu
vo nubaustas tik sumokėti 
savininkui seifo pataisymo į 
išlaidas.

Grand Rapids, Mich. — 
Vienas miestinis teisėjas 
paskelbė, kad jis penkiais 
doleriais mažiau baus tuos 
areštuotus girtuoklius, ku
rie dar pajėgs atsistoti.

Bristol, Anglija. — Vie
nas Bristolio pilietis ap- ' 
skundė teismui vietinį laik
raštį dėl to, kad laikraštis, ; 
minėdamas to piliečio var
dą, nepridėjo Mr. (Mister).

Reikalauja Uždraust Persi- 
skyrelių Jodžius

Jefferson City, Mo.—Vie
nas valstijos senatorius įne
šė sumanymą uždraust šioj 
valstijoj rodyti tokius juda
muosius paveikslus, kur 
vaidina bent vienas persi- ' 
skyręs (divorsą gavęs) ak
torius ar aktorė.

Kodėl Rusija Pralaimėjo Karą prieš Japoniją 1904 -1905 Metais?
D. M. šolomskas.

(Tąsa)
Port-Arturas ir Generolo 

Steselio Išdavystė
Port-Arturo koma ndie- 

rium buvo generolas Smir
novas, bet carui jis nepati
ko. Caras ten pasiuntė “pa
galbininką” generolą Stese- 
lį. Kaip jau matėme, vokie- 
tys generolas Fokas atliko 
pirmą tvirtumos išdavystę 
Chinchau mūšyj, o gen. Ste
selis tą dabaigė.

Tvirtuma gynėsi didvy
riškai, .dėka generolui R. I 
Kondratenko ir jo štabui. 
Port-Arture buvo 40,000 ru
sų kareivių ir oficierių, 646 
kanuoles, 62 kulkosvaidžiai,. 
17,000 jūreivių ir karo lai
vai. Komandoj nebuvo suti
kimo. Steselis nesiskaitė nei 
su generolais Smirnovu ir 
Kondratenko nei su admiro- 

' lu Makarovu ar kitais.
Bet Port-Arturas, nepai

sant gen. Steselio išdavys
tes, išsilaikė 332 dienas. Jis 
iščiulpė daug japonų jėgų, 
nes 'jie prie šios tvirtumos 
neteko 112,000 užmuštų ir 
sužeistų. Port-Arturas galė
jo dar laikytis ilgiau, bet, 
nepaisant kitų generolų pa
sipriešinimo, gen. Steselis 
sausio 2 d. 1905 metais įsa
kė p a s i d u o ti japonams. 
Tvirtumoj dar buvo 24,000 
kareivių, 747 oficieriai, 530 
kanuolių, 145,000 jų šovi
nių, 36,000 šautuvai, 4,640,- 
000 kulkų, maisto 2 mėne
siams, 1,920 arklių ir Rusi
jos Tolimųjų Rytų karo 
laivynas.

Kada gen. Steselis grįžo 
į Rusiją, tai caras jį dar ap
dovanojo medaliais. Tik ka
da grįžę kiti komandieriai 
sukėlė protestą, tai nuteisė 
Steselį miriop, bet paskui 

t pakeitė bausmę 10 metų į

tvirtovę kalėti. Jam ten iš
buvus 2 metus, Steselis bu
vo paleistas, kaipo “silpnos 
sveikatos.”

Mūšis Prie Mukdeno
Po mūšių prie Šache upės 

abi pusės stovėjo veik vie
toj. Tik kada Port-Arturas 
pasidavė, tai japonai, gavę 
100,000 armiją ‘generolo 
Nogi iš po Port-Arturo, pa
siruošė mūšiui' už Mukdeno 
miestą.

Vasario 
tais, prie 
trys rusų 
gėn. Linevičiaus, 2-ra gen. 
Kaulbarso ir 3-čia gen. Bil- 
derlingo bendrai 330,000 vy
rų. Japonija turėjo tiek pat 
vyrų, padalintų į penkias 
armijas: 1-ma gen. Kuroki, 
2-ra—gen. Oku, 3-čia —gen. 
Nogi, 4-ta—gen. Nodžu ir 
5-ta gen.—Kawamura.

Vasario 8 d. japonai už
puolė ant rusų 1-mos armi
jos, kairiame sparne, vado
vaujamos seno generolo N. 
P. Linevičiaus. Vienuoliką 
dienų japonai darė atakas, 
neteko 40,000 kareivių ir 
nieko nelaimėjo.

Tada jie metėsi ant deši
niojo rusų sparno, 2-ros ar
mijos gen. Kaulbarso. Tas 
pradėjo netvarkoj trauktis. 
Generolas Kuropatkinas iš
sigando, kad jis bus apsup
tas, ir įsakė apleisti Muk
deną. Tik gen. Linevičiaus 
armija pasitraukė pilnoj 
tvarkoj. Kitos rusų dalys 
daug paliko ginklų ir reik
menų. Prie Mukdeno Rusija 
neteko 2,165 generolų ir 
oficierių ir 89,300 kareivių, 
užmuštų, sužeistų ir pate
kusių į nelaisvę ir prarado 
34 kanuoles. Užmuštų ir su
žeistų rusai neteko 59,000, 
gi japonai net 70,000.
' Mukdeno mūšis 
skaudus smūgis kaip

mėnesį, 1905 me- 
Mukdeno stovėjo 

armijos: 1-ma

buvo 
Rusi-

jai, taip ir Japonijai. Pas
taroji jautė, kad kiekvienas 
didelis mūšis daugiau pra
ryja jos kareivių.

Generolas Kuropatkinas 
buvo atstatytas iš vyriausio 
komandieriaus vietos; jam 
pavesta 1-ji armija koman
duoti, o senis generolas N. 
P. Linevičius pastatytas 
vadu visų Rusijos jėgų. Ru
sijos armija atšoko 100 am
erikoniškų mylių į šiaurę, 
prie Sapingajaus (Szeping- 
kai), kur ji apsikasė ir už
ėmė labai galingas pozici
jas. Rusijos ir Japonijos 
armijos čia išbuvo ant vie
tos per šešis mėnesius, iki 
buvo pasirašyta taika.

Gen. Steselis ir Cusima
Generolas Steselis ne vien 

japonams atidavė galingą 
Port-Arturo tvirtumą, bet 
jis jiems padėjo ir Cusimoj 
karo laivų mūšį išlaimęti. 
Kol Port-Arturas laikėsi, 
tai jo bazėj buvo Rusijos- 
karo laivai, kurie karts nuo 
karto išplaukdavo į jūras 
ir stodavo į mūšį* su Japo
nijos karo laivais. Japonija, 
negalėjo sukoncentruoti sa
vo karo laivus pasitikimui 
2-ros rusų laivyno eskadros,, 
atplaukiančios iš Baltijos 
Jūros. Kol admirolas Ma
karovas buvo gyvas, tai ru
sų Port-Arturo laivynas 
taip pat daug bėdos darė 
japonams.

Rusijos karo laivų buvo 
Port-Arture, Vladivostoke, 
o aplinkui Afriką artinosi 
nauja eskadra. Japonijos 
karo laivynas nega
lėjo nei pasitraukti nuo 
Port-Arturo ir Vladivosto
ko ir plaukti pasitikti Bal
tijos laivyną, neigi prie 
Port-Arturo laukti, kada 
ten atplauks Rusijos Balti
jos laivynas. Japonijai rei
kėjo ant žūt-būt baigti su

Port-Arturu ir ten esamu 
Rusijos laivynu.

Generolas Steselis jai ta
me padėjo. Jis atidavė Port- 
Ąrturą, ir žuvo ten Rusijos 
laivai. Po to Japonija su
koncentravo 140 karo laivų 
į Cusimos Peria ją, kur 
14-15 (27-28) dd. gegužės 
1905 m. sunaikino Rusijos 
Baltijos laivyną, kuriam va
dovavo “pasiutęs” admiro
las caristas Roždestvenskis.

Atskiri rusų karo laivai, 
žemesni komandieriai ir jū
reiviai drąsiai kovojo. Jie 
nemažai Japonijos laivų ap
kūlė, sugadino, nuskandino, 
bet bendros padėties tas ne
pakeitė. Iš 38-ių Rusijos ka
ro laivų 22 buvo nuskandin
ti; 7 paimti japonų, 6 pa
spruko į kitų šalių prieplau
kas ir tik 3 atplaukė į Vla
divostoką. Rusija neteko 
5,000 jūreivių žuvusių, 6,- 
142 belaisvių, ir tik 3,000 iš-' 
sigelbėjo nuo mirties ir ne
laisvės. Tai buvo “sunaiki
nimas,” kaip rašė Leninas, 
tačiau ne sunaikinimas Ru
sijos arba rusų liaudies, bet 
sunaikinimas carizmo reži
mo!
Rusija ir Japonija Jieško 

Taikos
Nei Port-Arturas, 

•mūšis prie Mukdeno,
Cusimos laimėjimas nedžiu
gino Japoniją,. Ji turėjo 
45,000,000 gyventojų, o Ru
sija 140,000,000. Rusija dar 
tik pradėjo mobilizaciją; 
mobilizuota armija sudarė 
tik pusę vieno nuošimčio 
jos gyventojų, o Japonija 
jau buvo 2 nuoš. mobiliza
vus. Rusija neteko belais
vių, užmuštų ir sužeistų 
400,000; jai karas kainavo 
2,347,000,000 rublių. Japoni
ja neteko užmuštų ir su
žeistą 689,000 oficierių ir 
kareivių, jai karas kainavo

nei 
nei

2,400,000,000 jenų. (Jenas nepaisant, kad ją finansavo 
buvo veik lygus rubliui.)

Pradžioj karo Britanija 
ir Amerika su noru rėmė 
Japoniją; bet po šių Japoni
jos pergalių tas ūpas nu
puolė. Britanija buvo karo 
sąjungoj su Franci ja, o 
Franci ja su Rusija. Brita
nija žinojo, kad jos turės 
kariauti prieš Vokietijos- 
Austro-Vengri jos - Italijos 
bloką. Ji nenorėjo didelio 
Rusijos nusilpnėjimo. Ji 
prisibijojo ir didelio Japo
nijos įsigalėjimo. Jungtinės 
Valstijos jautėsi jau sau
gios nuo Rusijos agresijos 
ir jos negalėjo ramiai žiū
rėti į augančią Japonijos 
jėgą. Ir todėl Amerikos 
prezidentas Theodore. Roo- 
seveltas pradėjo rūpintis 
taika.

“Japonija su noru pasiti
ko taikos reikalą su Rusija, 
—rašo A. Stepanovas savo 
veikale ‘Port-Artur,’ — nes 
tame momente jos armija ir 
finansai buvo katastrofiš
koj padėtyjį”

Theodoro Roosevelto pas
tangomis Portsmouth mies
te, Amerikoj, Japonija ir 
Rusija -pasirašė taiką. Pa
gal ją, Japonija gavo liuo- 
sas rankas Korėjoj. Man-, 
džuriją abi armijos, kaip 
Japonijos, taip Rusijos tu
rėjo apleisti. Japonija ga
vo pietinę dalį Sachalino 
salos ir išsiderėjo žvejoti 
Rusijos, vandenyse. Ji gavo 
Port-Arturą ir nuo jo iki 
Changchuno buvusį Rusijos 
gelžkelį. Japonija negavo 
kontribucijos (tai yra, karo 
lėšų) iš Rusijos.

“Nors karo laimėtoja bu
vo Japonija, bet ji buvo ka
ro nuvarginta nemažiau, 
kaip Rusija. Jeigu dar keli 
mėnesiai karo, tai Japonija 
būtų visai sumušta iš prie
žasties jos finansinio krizio,

svajojo apie pavergimą pa
saulio. Jie planavo pavergti 
Chiniją ir Sovietų Sąjungos 
dalį iki Uralu kalnų. Ir jie 
tą daug kartų bandė.

Kada Rusijos liaudis nu
bloškė carizmo ir buržua
zijos viešpatavimą, kada 
įsteigė tarybinę tvarką, tai 
Japonijos imperialistai pa
tys pirmieji pasimojo pa
vergti turtingą Sibirą. Jau 
sausio 12 d. 1918 metais į

britai.” (“Krasnyj Flot,” 
No. 6, 1939.)

Iš to, ką jau pasakėme, 
aišku, kodėl Rusija pralai
mėjo karą. Bendroj sutrau
koj galima pasakyti: (1) 
Rusija nebuvo nei kariniai 
nei politiniai pasiruošus ka- 
rui. (2) Prieš ją veikė ne 
viena Japonija, bet blokas 
valstybių. (3) Rusija turėjo 
mažai armijos Tolimuose 
Rytuose — jos pristatymas ! Vladivostoko prieplauką at
buvo sunkus. (4) Japonijos plaukė jų krūzeris “Ivami,” 
karo laivynas buvo pusant
ro karto galingesnis, o pa- 
salingas užpuolimas padarė 
jį kelis kartus galingesniu. 
(5) Rusijos liaudis neap
kentė caro ir nenorėjo už jo 
valdžią ir turčius kraują 
lieti. Bolševikai stojo už 
Rusijos karo pralaimėjimą, 
nes tas artino galą carizmo 
režimui. Ir žinome, kaip ka
ro pralaimėjimą sekė 1905 
metų revoliucija. (6) Tarpe 
liaudies, kareivių ir žemes
nių komandierių, iš vienos 
pusės, ir carbernių, iš ki
tos, nuolatos ėjo nesutiki
mai. Generolai tokio tipo, 
kaip Steselis, Kaulbarsas, 
Fokas, Grippenbergas, Ren- 
nenkampfas ir kiti, ne tik 
buvo liaudies priešai, bet ir 
buki teliukai karo srity j.

Maršalas Stalinas savo 
laiku štai kaip charakteri
zavo caristinės Rusijos pra
laimėjimus :

“Senąją Rusiją... muse 
mongolai. Mušė turkų be- 
kai. Mušė švedų feodalai. 
Mušė anglų-francūzų kapi
talistai. Mušė japonų baro
nai. Mušė visi—už atsiliki
mą. Už karini atsilikimą, už 
kultūrinį atsilikimą, už val
stybinį atsilikimą, už pra
moninį ir žemės ūkio atsi
likimą.” 
Raudonoji Armija Atsiteisė

J a p o n ijos imperialistai

o paskui jį kiti ir iškėlė ja
ponus. Jie kelis metus dėjo 
pastangas pavergti Sibirą. 
Jiems tas atsiėjo daug sa
murajų gyvasčių ir šimtai 
milionų jenų. Baigėsi tuo, 
kad Rusijos liaudies armija, 
ištaškė japonų ir jų pakali
kų jėgas prie Voločajevkos 
vasario 12 d. 1922 metais, 
vėliau prie Spasko ir 25 d. 
spalių 1922 metais išlaisvi
no Vladivostoką.

Samurajai nenusiramino. 
Vien tarpe 1925-1935 metų 
ant Sovietų Sąjungos sienos 
buvo suimta apie 32,000 ja
ponų šnipų, diversantų, 
agentų ir įvyko keli šimtai 
pasienio sargų mūšių.

11938 metais liepos 29, 
rugpj. 11 dd. japonai vedė 
14-kos dienų karą prieš 
SSSR prie Čankufengo (Za- 
oziornaja), kur jie metė ge- į 
riausią savo diviziją iš 32,- 
000 samurajų. Baigėsi ga
lutinu jų pralaimėjimų. Jie | 
neteko 600 užmuštų, 2,500 
sužeistų ir didžio .kiekio 
ginklų.

1939 metais Japonijos im- 
perialistai per tris mene- 
sius vedė karą prieš Mon
golijos Liaudies Respubliką 
ir- Sovietų Sąjungos jėgas. 
Ir jis baigėsi galutinu japo- ; 
nų pralaimėjimu. Ir tai ne-| 
buvo kokia maža diversija.

(Pabaiga 5-me pusi.)
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AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS

Neseniai vienam knygyne, besiknaisy- 
damas po lentynas, užėjau knygą: Mo
ment in Peking, a novel of contempora
ry Chinese Life, by Lin Yutang.«

Knyga didelė, svari, net 815 pusla
pių, didžiulio formato, smulkiai ir tirštai 
prirašyta. Be paveikslų, be iliustracijų, 
be nieko.

' t

Pavarčiau, pavarčiau, pasižiūrėjau — 
ir jau buvau atgal bededąs, manydamas, 
kad tai bus veikiausia kokia labai nuo
bodi, sunkiai įskaitoma ir neįdomi kny
ga. Bet šalimais stovėjęs apysenis vyras 
patarė man būtinai ją skaityt: esą, nesi
gailėsi padėto laiko, daug ką dasižinosi, 
—didi ir didinga tai esanti knyga, — 
skaityk, girdi, ant mano atsakymo.

Na, tai ėmiau ir paklausiau patarimo. 
Pradėjau skaityt. Ir skaičiau, atsidėjęs 
jr susikaupęs, kol visą gražiai ir skalsiai 
taip ir perskaičiau. Paskui, apsigrįžęs; 
dar kartą perskaičiau.

Taip, knyga labai rimta, knyga labai, 
svarbi ir labai, labai įdomi. Atidengė ji; 
man naują žavėtiną pasaulį, apie kurį 
pirmiau buvau turėjęs tik menką ir iš
barstytą supratimą. Skaityt ir suprast 
netaip jau sunki, jei ne tie beveik neį
kandami chiniški vardai, — vardai as
menų, vietų, miestų, kalnų, taip kokių 
daiktų.

Su tais chiniškais vardais ir turėjau 
daugiausia keblumo. Chinų kalba, ma
tyt, tokia ypatinga, tokia seną, tokia 
savinga. Keblu susigraibyt su tais trum
pais, panašiai skambančiais žodžiais. 
Knygos autorius, matyt, iš anksto nužiū
rėjo tą keblumą — ir jis bandė skaityto
jui ateit talkon. Knygos pradžioj jis pa
dėjo visų stambesnių romano asmenų 
vardus, sudėstė juęs gražiai, sugrupavo 
pagal šeimynas, paJgal jų susigiminiavi
mus, pagal įvairių šeimų santikius, nely
ginant kokioj dramoj.

Autorius Lin Jutangas taipgi patiekė- 
gausiai ir rūpestingai visą eilę ypatingų 
chiniškų pavadinimų ir jų ištarimus. Ir 
labai gerai padarė. Skaitant, topradž 
reikėjo peržiūrinėt. tuos keistus vardus, 
jų ištarimus, kad kaip nors susiorienta
vus painiam jųjų labirinte.

Bet tai nieko. — Ką gi tai reiškia var
dai, palygint su knygos įtalpa, su jos tu
riniu, su jos pamatine idėja. Jeigu vienas 
kitas vardas ir užsimiršta, tai tas nesu
gadina viso to didingo, daugiaspalvio, 
šurmuliuojančio vaizdų vaizdo, giliai tau 
įsmigusio galvon, įsispaudusio pačiuose 
brangiuose vaidentuvės užu jauniuose.

Knyga padarė man tokį gilų, neišdil
domą įspūdį, taip intymiai, meistriškai 
supažinaė mane su ta senų seniausia, 
amžina, slėpininga šalimi, kad laikyti 
visą tą nuostabų lobyną vienam pačiam 
pasidarė stačiai negalima. Ir aš tuč tuo
jau, perskaitęs tą naujovinę bibliją, už
sidegiau noru su visais pasidalyti tais 
brangiais, reto svarbumo įspūdžiais, 

į Gaila tik, kad visa eilė susibėgusių ap
linkybių, pareigų ir prievolių, tvenkte 
naąn užtvenkė laiką ir bent keturis mėne
sius neleido man pradėt šios vertingos 
knygos peržvalgą.

Nagi štai galiausiai pradedu rašyt. 
Bet tai netaip jau lengva padaryt. Kaip 
rašyt, kiek rašyt? Su keletu puslapėlių 
čia ir užsidėt neverta. Kad ir trumpiau- 

| šiaiK ir labai suglaustai, išeis pat savaime

Akimirka Pekine — tokia turtinga, 
visa apimantį knyga, kad tiesiog žmogus 
neišmanyk $ kurio čia galo dabar pra
dėt, kaip sugrupuot tą gausią medžiagą.

i BENDRAS APIBŪDINIMAS.
Akimirka Pekine — Moment in P e? 

king autorius Lin Jutangas kukliai pa
vadino novele, apysaka. Bet tikrinybėj 
yra tai didžiulis romanas,—da daugiau: 
epopėja, sakyčiau, tokia, maždaug, kaip 

g Levo Tolstojaus Karas ir Taika (Voina 
< Mir).

Abu didžiuliai kūriniai, didžiulių me
nininkų sukurti. Abu kūriniai turi ben
drų bi*uožų. Perstata bendrą gyvenimą 
dviejų didelių šalių, perstata plačiais 
ypais, ne vienu kokiuo trumpu laikotar-

at
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piu, kokio karo laikotarpiu, bet užgriebia 
daug toliau ir plačiau, bent per kelias 
gentkartes.

Atvaizduojamasai. Chinijos gyvenimo 
istorinis laikotarpis užima bemaž 50 
metų. Penkiasdešimt metų pačių didžių
jų, pačių esmingųjų pakaitų, perversmų, 
revoliucijų, radikalingųjų pažangų, per
ėjusių ir tebeeinančių per visa civilizuo
tąjį pasaulį.

50 metų — tai ilgas laikas bet kur, 
bet kokios šalies gyvenime. Bet tai yra 
tik akimirka tokioj praamžinoj, žilų ži
liausioj šaly, kaip Chinija. Yra tai tik 
akimirka jos amžinam, praamžinam 
mieste Pekine, — tik akimirka, momen
tas Pekine.

Istoriniu požiūriu Akimirka Pekine 
plačiau -užsimoja nuo kokių 1900 metų, 
kuomet, da pora metų pirma to, .padvel
kė “naujosios mintys,” laisvesnės' min
tys, užneštos iš vakarų ir peršokusios 
net ir anon pusėn dainiškosios sienos.

Naujos mintys, naujos idėjos išjudina 
žmonių protus, užžiebia naujus troški
mus, . sukelia, sąjūdžius,' sukelia judėji
mus/ sumišimus, maištus, sukilimus. 
Rainiam,, amžiais nusistovėjusiam,' vie
nodam- gyvenime pradeda atsirast ver
petų, duburių, sūkurių. Pažangesni ver
petai, reikalavimai ir slėgimai paveikia 
ir įsišaknėjusią, sugargažėjusią valdžią, 
ir ji padaro kai kokių nusileidimų. Jei 
ne, tai jai būtų nekaip ...

Lin Jutangas savo romane gražiai, 
nuosekliai supažindo mus su politiniais 
ir ekonominiais verpetais, kurie per ilgą 
eilę metų sūkuriavo tai šen tai ten po 
neišmatuojamai plačią Chinijos šalį. 
Pats gimęs ir augęs savo gimtojoj šaly, 
įgijęs aukštų mokslų ir naujovinių idėjų 
svetur, Lin Jutangas autoritetingai; įgu
dusia menininko ranka piešia paveikslų 
paveikslus. Tai nėra tik kokia sausa 
istorinė chronologija, nėra tik įvykių už- 
rekordavimas, bet gyvas, pulsuojąs ir al
suojąs gyvenimas. Skaitlingi romano he
rojai gyvena tą audringą įdomų gyveni
mą, visaip reaguoja į įvykius, padeda 
kurti naują šviesesnį ir teisingesnį gyve
nimą, v

Kaipo plačiamatis praktingas idealis
tas, Lin Jutangas meilingai savo didį ro
maną pašvenčia “narsiesiems Chinijos 
kovūnams kariams, kurie savo brangias 
jaunas gyvastis guldo tam, idant mūsų 
vaikai ir vaikų vaikai būtų laisvi vyrai 
ir moterys.” Romanas parašytas tarp 
1938 ir 1939 metų rugpjūčio mėn, •

Be to, jis parašė visą eilę stambių 
knygų angliškai ir keletą chiniškai.

Knygos įžangoj autorius sako:—
“Kasgi tai yra novelė, jei ne ‘pasikal

bėjimas’, kaip tatai parodo ir pats var
das chiniškai šiaosuo. Todėl, skaityto
jau, pasiklausyk šito pasikalbėjimo tru
putį, kuomet neturi kokio geresnio dar
bo.

“Šita apysaką nėra nei pąteisininias 
dabartinio Chinijos gyvenimo, nei jo iš
kėlimas viršun, kaip kad daugybė dąbąj> 
tinių chiniškų ‘tamsiosios uždangos’ ąpy- 
sakų siekiasi būti. Tatai nėra nei išgar- 
binimas senųjų gyvenimo būdų, nei ap
gynimas naujųjų. Yra tai vien tik apy
saka apie tai, kaip vyrai ir moterys da
bartinėj gadynėj auga ir mokosi.,gyvent 
su vienas kitu, kaip jie myli ir nekenčia, 
ir ginčijasi ir atleidžia, ir kenčia ir 
džiaugiasi, kaip pasidaro tam tikri gy
venimo ir mąstymo papročiai, ir kaip, 
virš visa ko, jie prisitaiko prie aplinky
bių šiame žemiškam gyvenime, kur žpio? 
nes kovoja, bet dievai valdo.”

ROMANO TURINYS. •
• Akimirka Pekine plačiai vaizduoja 
Chinijos gyvenimą bent per dvi gentkar
tes, maždaug nuo 1900 metų iki šių die
nų. Lin Jutangas spalvuotai jr smulkį 
meningai aprašo gyvenimą bent šešių 
senų didelių šeimynų ir dar gal bent še
šių mažesnių šeimynų ir daugelio pavie
nių žmonių. Šeimos tos paimta iš įvairių 
skirtingų luomų. Šeimų nariai susigimi
niuoja,^ susigretina ir visaip pasitinka 
besikeičiančias gyvenimo bangas.

(Bus daugiau) j

Kazimieras

sesuo Adele 
ir su vaiku-

• t * ‘ , i • »Pauline Valantienė, Phila
delphia, Pa., gavo tris laiškus 
iš Lietuvos nuo savo broliq Po
vilo Gurklio iš Panevėžio, kiir 
jis tarnauja. Valantienė pažy
mi, kad ji paeina iš Gyvaka
rų kaimo, Panevėžio apskričio. 
Jos brolio pirmas laiškas, ra
šytas rugsėjo 22 d., 1945 m. 
Jis rašo:

Mūsų mieli, sesute ir švoge- 
ri. Kaip mes džiaugiamės, ne
galiu nei išreikšti, kad jūs esa
te ir gyvi ir sveiki, taip pat ir 
kad jūsų sūnus 
sveikas.

Mes irgi visi, 
Staniene su vyru
čiais, Vandute, Ginute ir Ony
te, brolis Kazys su žmona ir 
vaikais, Vytautu ir Ginute, ir 
aš esame visi sveiki ir namuo
se. Tik aš gavau tarnybą ir 
tarnauju Panevėžyje banke, ir 
einu kasininko pareigas. Esu 
nevedęs. Kazio vaikai lanko 
mokyklą Panevėžyje gimnazi
ją, Vytautas 5'klašėj, b Ginu
te 3 klasėj. 1 '

Pro mus karo viesulas pra
ėjo. Bet, ačiū dievui, visi, mes 
ir mūsų trobesiai ir ūkiai ne
nukentėjo. O dabar, tai jau 
galime laisviau atsikvėpti, net
gi ir per tiek, toli su jumis 
mintimis pasidalinti.

‘Taipgi prašau nuo mūsų vi
sų pasveikinti brolį Domininką 
su žmona ir vaikučiais,1 atsiųsti 
mums jo antrašą ir prie pro
gos perskaityti šį laiškutį ir 
paprašyti, kad ir jis mums 
parašytų.

Kai minėjote kuo nors 
mums padėti, tai labai širdin
gai ačiū už gerus broliškus no
rus, bet iki šiol mes esame ir 
sotūs ir apsivilkę ir prašome 
nieko nesiųsti ir nedaryti 
bereikalingų išlaidų.

Antras Laiškas
Antras laiškas rašytas

lio 1 d., 1945. Laiške rašoma:
Aš dabar gyvenu lengvai ir 

gerai. Kaip rašiau pirmesniam 
laiške, tarnauju banke Pane- 
vėžyj. Gaunu algos 300 rub
lių mėnesiui. Miela sesute, lai
mingi jūs išvažiavę į ramų 
kraštą Ameriką ir neteko 
jums matyti nei pergyventi 
ąno 1914 metų didžiojo, nei 
šio žiauriojo karo nelaimių su 
šiurpulingomis pasekmėmis. 
Mūsų gyvenamose apylinkėse 
neįvyko karo susirėmimų. Kur 
buvo frontas, tai ten viską 
smarkiai nusiaubė — sunaiki
no. Dabar, karo viesulai pra-

sau

spa-

-

ėjus, kada nebsigirdi patran
kų garsų ‘ griausmų ir nebe
šviečia gaisrų pašvaistės, su 
geromis viltimis vėl tveriamos 
darbo, kas. prie prakaitu ap
laistytos žemės, kas fabrike, 
įmohėj ar įstaigoj, kad tik 
greičiau -užgydytame mūsų 
kraštui karo padarytas žaiz
das. Lietuvoj, ačiū dievui, duo
nos yra pakankamai dabar, ir 
laike karo visa Lietuva buvo 
irgi soti pilnai.

šių vasarų derlius buvo, 
bendrai paėmus, neblogas, 
nors vasarų nuo liepos men. 
pradžios pas mus buvo gan 
lietinga, bet nuo laukų javus 
suvalė pakankamai, sausus; 
tik bulves, kur slėnesnėse vie
tose kiek apgėrę, bet ir tai 
mažai.

Dabar pas mus jau prade
da javų kūlimą. Kulia maši
nomis. Kuru-gazolinu aprūpi
na vyriausybė už nustatytų at
lyginimą. Dabar pas mus jau 
iš seniai kulia tik mašinomis, 
motorais varomomis, gazolinu 
kūrenamomis. Laike karo visi 
kūlėsi irgi mašinomis. Oku
pantai vokiečiai gazolino pri
statydavo kiek tik nori, žino
ma,.tik už maistų — juoda 
birža.

Miela sesute, o kaip ten pas 
jus, ar labai jautėte karų. 
Nors, žinoma, ir Amerika ka
riavo, tik ji daugiausia ne sa
voj žemėj. Aš manau, kad pas 
jus fabrikuose ir kitose įmo
nėse buvo tikra Amerika?

Trečias Laiškas
Laiškas rašytas spalio 12 d., 

1945. Jame rašoma:
Mes nuo jūsų gavom laiškų. 

Ačiū, kad parašėte. Rašykite 
dažniau. Sesuo Adelė turi tris 
dukteris. Vyresnioji Vandutė

Onytė 1 metų, Vandutė jau 
dabar pradėjo eiti mokyklon. 
Mokykla jiems yra netoli, gal 
kokia pusė klm. Aš su jais jau 
seniai buvau susitikęs ir tikrai- 
nežinau, bet manau, kad ir jie 
jau pasiuntė jums laiškų.

Kuomet aš dar buvau na
muose, tai tada užvedžiau ten 
gražų sodelį. Pasodinau apie 
50 medelių. O dabar, tai jau 
sau obuolių jie turi pakanka
mai. Kai aš parvažiuoju kada 
į namus, tai ir mane pavaiši- 
nas mano auginto sodo obuo
liais. Pas mus 1928 m. žiema 
buvo tokia šalta, kad, galima 
sakyti, visi senieji sodai išša
lo, o po to, žinoma, ir išdžiū
vo visai, ir vietoj gražiai ža
liuojančių kaimų sodybose so
dų radosi vien sausi juodi sta
barai. Bet dabar vėl žmonės 
atsodina ir savo vienkiemių so
dybas gražina jaunais mede
liais — sodais.

Pas mus dabar Lietuvoje so
džių labai mažai bėra; beveik 
visi išsiskirstę į vienkiemius..

Atėjo juduo. Darosi vis šal
čiau. Artinasi ir žiaurioji žie
ma.

Sudie, miela sesute ir švo- 
geri.

Jūsų Povilas.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškoma J. Rutkausko, Jievos 

Rutkauskaitės - Šilkaitienės ir T. 
Rutkauskaitės-Gančiuvienės. Iš Lie
tuvos paeina nuo Mariampolės Ap
skričio (Šunskų), Mariampolės vals
čiaus, kaimo Patsiškių. Malonėkite 
atsišaukti, aš turiu laišką nuo jūs 
sesers Marytės iš Lietuvos. Mano 
antrašas: M. E. Custer, R. D. 2 Wil
son Mills Rd., Chardon, Ohio.

(26-28)

Telef. HUmboldt 2-7964

VASARIO
J vyks

LAISVĖS
BAZARAS
Grand Paradise Salėje 

318 Grand Street 
Brooklyn 

Kas vakaras bus

ŠOKIAI
PAVIDIS ORKESTRĄ

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

Būkit Visi ir Visos!

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

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

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Slimmer Ave. Newark, N. J.

SUDIEV
SIRENŲ GĖLAI

Maloniam pulepgvi- 
Į | Ji nimui bandyk fij Svk-

\ Į / j / rų, lengvą, patikiin-
\v/ / / / / būdą atliuosuoti
Į Y Z ' / paprastą strėnų gė-
\ /} I LJ lą. Ti)ę uždėk vieną 

Johnson’s BACK 
PLASTER’! ant pat 
skaudamos vietos, 

švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarą, lengvina skausmą ir suštyvėjimą. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per
šalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai! Pagamina Johnson & Johnson. 
Visose vaistinėse.

BACK PLASTER

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 SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□ . . •

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Lįųdėsįę valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ąy' naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

:-W

C»

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų. >

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

:Wis

[? ' 5 ? v5

TELEPHONE 
STAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio 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

Lietuviy 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 prąšome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street 7 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661



' T*Irmadlenls, Vasario 4, 1946

Kodėl Rusija Pralaimėjo 
Karą prieš Japoniją 
1904-1905 Metais?
(Pabaiga)

Raudonoji Armija ir Mon
golijos kovūnai, vadovystėj 
dabartinio marš. Grig. Žu
kovo, ištaškė 140,000 japo
nų armiją, sunaikino virš 
600 jų karo lėktuvų ir daug 
kitų ginklų.

Sovietų Sąjungos marša
las K. E. Vorošilovas, kal
bėdamas apie tas Japonijos 
provokacijas, sakė: “...ka
ras su mumis Japonijos im 
perialistams nebus lengvas, 
nebus mažas. Karas, jeigu 
jie jį mums užkars, tai bus 
rimtas, tai bus bolševikų 
karas.”

Ir jis buvo didelis, labai’ 
skaudus japonams, taip kad 
jie turėjo pasiskubinti baig
ti karą ir prieš Jungtines 
Valstijas ir kitas šalis.

Rugpjūčio 8 d. 1945 me
tais Sovietų Sąjunga, pildy
dama sutartį su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis ir 
siekdama baigti karą Toli
muose Rytuose metė savo 
jėgas prieš Japoniją.

Penkiolikos metų Japo
nijos karo prisirengimas 
Mandžurijoj, geriausia jos 
miliono armija, į kelias die
nas sugniužo po Raudono
sios Armijos, Raudonojo 
Orlaivyno ir Sovietų Laivy
no smūgiais! Japonija besą
lyginiai kapituliavo. Išlais-

vintą Mandžurija, Korėja, 
Mukdenas, Liaojanas, Port- 
Arturas ir Sachalinas, Ku
rilų salos ir Chinija iš po 
japonų jungo! Maršalas 
Stalinas, atsikreipdamas į 
Tarybų Sąjungos liaudį, sa
kė:

“Savo agresiją prieš mū
sų šalį japonai pradėjo dar 
1904 metais, rusų — japo
nų karo metu... rusų ka
riuomenės p r a 1 a imėjimas 
1904 metais, rusų — japonų 
karo metu, paliko liaudies 
sąmonėje Sunkių prisimini
mu. Jis krito . mūsų šaliai 
kaip juoda dėmė. Mūsų 
liaudis tikėjo ir lauke, jog 
ateis diena, kad Japonija 
bus sumušta ir dėmė bus 
likviduota. Keturiasdešimta 
metų laukėme mes, senosios 
kartos žmonės, šios dienos. 
Ir štai ši diena atėjo, šian
dien Japonija pripažino sa
ve nugalėta ir pasirašė be
sąlyginės kapituliacijos ak-

“Tai reiškia, kad Pietų 
Sachalinas ir Kurilų salos 
atiteks Tarybų Sąjungai ir 
nuo šiol bus ne priemone 
Tarybų Sąjungai nuo van
denyno atskirti ir ne japo
nų bazė mūsų Tolimiesiems 
Rytams pulti, bet tiesiogi
nio Tarybų Sąjungos ryšio 
su vandenynu priemonė ir

OPERATORES

Chi^aios Žinios

(80

Pittsburgh, Pa

lie-

skamba

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Pagalbos Teikimo 
gerai padare, pa
tą gabią lietuvaitę

PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMOJO MAŠINŲ 
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

VAKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS

PAKUOTOJO^
Prie frankfurte ir bologna 

Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės i Stahl-Meyer, Inc.

172 E. 127th SU N.y.C.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS UI 
DARBĄ NUO KAVALKŲ

MOŠŲ MERGINOS GALI UŽDIRB
TI IKI $65 Į SAVAITĘ.

ŠVIESI-ŠVARI-MODERNINB 
DIRBTUVE

VALYTOJOS, Ofisų Namy. Nuolat. 
82c i valandą.

Kreipkitės tarp 4 Ir 5 P JI.
INGE, 89 Pine St., New York City

NAMŲ SEIMININKE
Dirbti Lakewood, New Jersey tikėję.

Maža šeima. Geri namai
CIRCLE 6-8198.

PATYRUSIOS RANKOMIS 
SIUVĖJOS 

Prie tacking, basting ir foiling 
Nepatyruslos Darbininkės 

Gali Kreiptis—Mes Išmokinsime 
Laike Jūsų Darbo. 

Užsidirbkite Laike Mokinimo*!.
J. CITRANO and SONS

Clothing Manufacturer*
98 Harrison St., Paterson, N- L

toją ir savo tautietį. Tad ir li
gos nelaimėje turėsime pas ką 
kreiptis. Gero jam pasisekimo.

M. Russ.

70c J Valandą Minimum 
Vakacijos Su Alga 

Visos Šventės su Alga 
7-1/2 Valandos Viršlaikiai 

Laikas ir Pusė

DU-RAY MILLS, ING 
MICHELIN BLDG. 14, 
. MILLTOWN, N. J.

Grand Rapids, Mich.

MERGINOS
Lensrvam darbui moderninėje dirbtuvėj*.

Nuolatini* darbą*. Viršlaikiai. Nemokamai 
medikalla aprūpiu irtum po 3 raėnaalų.

Patyrimas nereikalingas.
J. & P. B. MYERS,

70 WASHINGTON ST.. BROOKLYN

r Penktas puslapis

. MERGINOS IR MOTERYS 
Lengvam darbui prie staių. Gerai darbo 

sąlygos. Gerą alga. 37H vgjandų fcavaiU.
STRAWBERRY-HILL PRESS, 

188 WATER ST., NEW YORK CITY.

BENJAMIN & JOHNES, 
INC.

42 WARREN STREET
NEWARK, N. J.

IAIsyg--~Ub>rty, LIthuadan Daily

baze rapsą šaliai nuo japonų 
agresijos ginti.” ,

Taip baigėsi t.ą kova, ku
rią Japonija pąsalingu„už
puolimu ant Port-Arturo 
pradėjo 1904 metais. Ji bai
gėsi ne vien Sovietų Sąjun
gos, buvusių Rusijos tautų 
atėjimų į pagalbą Britanijai 
ir Jungtinėms Valstijoms, 
kurios 40 metų atgal padė
jo Japonijos agresijos žy
giams, bet ir pačios Japoni
jos žmonių išlaisvinimu iš 
feodalų ir kapitalistų pasi
baisėtino jų pavergimo.

Newark, N. J

nutarta prašyti A. Jonikienę, 
‘'Vilnies” redakcijos narę, iš 
Chicagos.

Serga Daug žmonių.
Pastaruoju laiku gana daug 

žmonių serga Grand Rapidse. 
Daugumoje serga sloga (šal
čiu), bet daug stipresne sloga, 
negu paprastai kad sirgdavo. 

' Skaudžiai buvo susirgusi ir 
mūsų kliubietė F. Gilienė, bet 
dabar jau sveiksta. Tikimės, 
kad greitu laiku ji vėl galės 
bendrai dirbti su mumis.

Linkime jai greito .ir pasek
mingo pasveikimo.

Daug Darbininkų Streikuoja.
Kaip' visuose miestuose, taip 

ir mūsų mieste daug darbininkų 
streikuoja. Tik nesenai General 
Motors didelės dirbtuvės dar
bininkai išėjo į streiką.

Prie dabartinių aukštų kai
nų už maistą žmonės negali 
pragyventi esamomis algomis, 
tad nestebėtina, kad visi stoja 
į griežtą kovą už didesnį duo
nos kąsnelį.

Susilaukėme Malonaus 
Gydytojo.

Šiomis dienomis grįžo iš ka
ro tarnybos lietuvis Dr. Adam- 
sas. Jis atsidaro savo raštinę.

reikalais susirinkimus ir paren
gimus. Bet, tai reikalingai ir 
gerbtinai įstaigai pradžioj nesi
sekė, buvo visokių nepasiseki
mų ir klaidų, todėl vietos lietu
viai ir atšalo nuo kapinių, o tai 
ne labai gerai, šiaip ar taip, 
kokių pažiūrų žmonės nebūtų, 
o kapinės mums visiems anks
čiau ar vėliau bus reikalingos, 
ir jomis turėtų vėl daugiau vie
tos lietuviai'' susidomėti. Karts 
nuo karto pasigirsta apie ka
pines neigiamų ’paskalų, būk 
su kapinėmis yra tas ir kitas, 
bet tai netiesa.

Pereitą nedėldienį, 27 d. sau
sio, atsibuvo kapinių bendrovės 
metinis susirinkimas. Klausant 
direktorių raportų, pasirodė, 
kad bendrovėje dalykai yra 
daug tvarkingiau, negu buvo 
keli metai tam atgal. Pagal di
rektorių raportus, kapinės pa
lengva, bet nuolatos tvarkosi. 
Ižde jau turi ir pinigų, žiūrint 
į direktorių komiteto sąstatą, 
rodos galima tais žmonėmis pa
sitikėti, kad jie kapinių reika
lus tvarko ir rūpinasi jais pa
gal geriausią savo supratimą. 
Ko reikia, tai daugiau visų šė- 
rininkų ir lotų savininkų ko
operacijos ir susiklausymo su 
komitetu, kas duos visiems dau
giau ūpo ir gyvumo abelnai, o’Lietuviai turės malonų gydy
tas bendrovei labai reikalinga.

Turėsime Didelį ir Gražų 
Pažmonį.

Vasario 24 d. L. M. D. salė
je turėsime labai šaunų paren
gimą — koncertą, vakarienę ir 
šokius. Spalių 21 d., 1945 m., 
toks pažmonys buvo ir visi la
bai juomi pasitenkino ir pagei
davo daugiau tokių parengimų. 
Na tai dabar ir bus toks. Beje, 
daugumas labai

Laimingai Grįžta Mūsų Kariai.
šiuo laįkįi jau sugrįžo iš k£- 

ro tarnybos Kay, Augulis, An
tanas Pociūnas, Richard Vai-, 
čiūnis, Wa Įtėvis Žukas. Viši jię 
yra LDS 33 kuopos nariai. 'par 
nesugrįžo Albertas Makutėnas 
ir Alex Pociūnas. J •' u

Visi grįžo nesužeisti, apart 
Walterio Žuko, kuris buvo su
žeistas, Nežiūrint, •. kad gavo 
kelias kulkas į savo kūną, bet 
Walteris sugrįžo pilnas energi
jos. Dabar jau vadovauja Sie
tyno Chorą Newarke. Gero pa
sisekimo, Walter, su sietynie- 
čiąis.

Ruth Saulienaitė, aukšto išsi
lavinimo nursė, turėdama lei
tenanto laipsnį, dabar darbuo
jasi gabenime sužeistų karių iš 
Pacifiko.

Juozas Kirslis, buvęs geras 
Bangos Choro narys, taipgi pa
leistas iš tarnybos. Advokatas 
Jonas Petriką taipgi sugrįžo į 
civilį gyvenimą ir planuoja} 
pradėti praktikuoti savo profe
siją. Laimingo pasisekimo.

Arthur Savičius grįžo svei
kas iš Pacifiko.

Jo vilas Krivickas/ tarnavęs 
prie laivyno, paliuosuotas iš 
tarnybos.

Laukiame grįžtančių Edvar
do Pociūno, Prano Rudžionio, 
Andriaus Keturvido ir kitų, ku
rių vardų nežinau.

Iš mūsų miesto Dėdė Samas 
buvo pašaukęs į tarnybą 14,509. 
Iš jų negrįžo (žuvo) 383. Su
žeistais tapo 705.

LDS Vajus.
LDS vajus turi 'būt išjudin

tas. Mūsų -kolonija neturi būt 
ipasilikus gavime naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 33 kuopą nuo kitų koloni
jų. Gaukime kuodaugiausia 
naujų narių iki LDS Seimo — 
iki 10 d. birželio šių metų. Prie 
šios pašalpos ir apdraudos or
ganizacijos būtinai reikia vi
siems priklausyti. Tai be jokio 
atidėliojimo rašykitės į LDS 33 
kuopą dabar.

Kurie dar neprigulite prie 
LDS ir norite įsirašyti, ateiki
te į LDS 33 kuopos susirinki
mą, 12 d. vasario, 408 Court St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Tai bus 
gera proga prisirašyti prie 
LDS. Ukrinas.

ŠEIMININKE
Atlikimui lengvaus valymo ir prižiūrėjimui 

metų vaiko. 5 dienų savaitė. 
Guoliu ant vietos ar kitur.

E. J. RE3NJCK, 1440 OCEAN PARKWAY, 
BROOKLYN. ESPLANADE S-0M7.

Pas Mus “Kaimas” Irgi 
Nemiegojo

Sausio 26 d., Brooklyn© Ai
do Choras, vadovaujant Aldo
nai Žilinskaitei - Anderson ir 
režisieriui J. Yuškai, suvaidino 
tą garsiąją trijų aktų operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.”

Ir iš tikrųjų, tu man ir pa
imk tokį tinkamą užvardinimą 
tai operetei.

Ir kaimas nemiegojo per iš
tisas dvi valandas savo vaidi
nimo. Ir tos dainos pritaikin
tos prie darbo, prie meilės, 
prie laiko, rodosi, kad nieko 
šiam vaidinimui netrūksta, nei 
atimt, nei pridėt nėra kas. Ma
nau, neapsiriksiu pasakęs, kad 
mūsų meniškos spėkos (pro- 
gresyvės, suprantama) dar ne
turėjo ligi šiol tokios smagios, 
jautrios operetės, kaip ši. La
bai daug svečių klausinėjau po 
vaidinimo jr nei vienas nepa
sakė, kad būtų nepatikę. Visi, 
kaip vienas, tartum susitarę,; 
džiaugėsi šiuo puikiu vaidini
mu. Net ir pats jaunimo šo
kis labai tinkamas ir ritmin
gas.

šį vaidinimą * surengė LDS 
3-čias apskritys su pagelba 
vietinės LDS 8 kuopos. Didžiu
lį kreditą atiduodu čia ir vėl 
mūsų apskričio pirmininkui 
draugui A. . Matuliui ir vieti
nės kuopos draugams.

Dar gulėdamas ligoninėj, 
pastebėjau Aido Choro garsi
nimą Laisvėje apie šios opere
tės lošimą, rodos, spalio mėn., 
Brooklyne. Susigraudinau ne
paprastai, kad neteks šios gra
žios operetės pamatyti. Vė
liau, kiek susveikus, pradėjau 
vietos draugų teirautis, ar ne
būtų galima aidiečius atsi- 
kviest čia, į Newarka, persta
tyti ją.

Ir štai, kaip nudžiugau, su
žinojęs, kad bus čia vaidina
ma. Laikas atėjo. Nuvykau 
anksti ir pirmoj sėdynėj atsi
sėdęs laukiau prasidedant. Ir 
mano ilgėsis, noras ją matyti, 
išsipildė.

Dar aidiečiams ir ta garbė 
priklauso, kad,Jie garsinamu 
laiku pradėjo. Tas, tai labai 
puiku; daug tų atvykusių' vė
liau, (kurie manė, “laiku ne
pradės,”) susivėlavo ir gra
žios pradžios nematė. Tai ląi 
būna jiems pastaba ant to
liau, kad laikų atvyktų.

Kaip lošimas, dainos, abel
nai išėjo, ąš čią neturiu noro, 
nei' tam laiko analizuoti. Ta
tai, spėju, pądarys kas kitas. 
Aš tik noriu pareikšti tiek, 
kad ši operetė nepadarys gė
dos mūsų scenai ir neišvaikys 
publikos iš svetainės, neigi ją 
vaidinant užmigdys publiką.

Dideję garbę ir padėką dar 
kartą pareiškiu LPS Trečio 
Apskričio komitetui, LD8 8 
kuopai, o ypatingai Aido Cho
rui ir jo vadovybei. Bravo, vi
siems!

Q. Ą|bii|as.
■rr?

No.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

_________________ ••_______________' ■..

VILNIES

KALENDORIUS
Kama 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

I’ersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-8178 ATDARA VAKARAIS

NOTICE is hereby given tl^at Llqensc 
GB 11448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Eaw at 7824 
3rd Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, tv be epnsumed off the nrrmiscs.

HAROLD HOTH & PHILIP ROZINSKY 
782.1 — 3rd Ave., Ęroo^lyp, N. Jf. ’

NOTICE is hereby given that License ,Np. 
GB 11337 has beep iąsue^ to the undersigned 
to sell beer at retail under Seollpn J.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 2089 
Eulton St., borough ,of ^ropklyp, bounty pf 
Kings, to >be-..Consumed off tho premises.

2083 I'ultuu St., • ............■Brwldyn, N. Y.

Lietuvos Pabėgusių 
Hitlerininkų Gudrybės.

Sugrįžo iš armijos tūlas 
tuvis Bernotas, kuris tarnavo 
Amerikos armijoj Francijoj. 
Kada jis buvb Paryžiuje, tai 
susitiko ir su keliais lietuviais 
pabėgėliais. Matomai, tie ponai 
pabėgėliai Bernotą tiksliai iš
klausinėjo apie jo miesto 
(Pittsburgho) pasiturinčius 
lietuvius. Dabar, kada Bernotas 
sugrįžo į Pittsburghą, tai pa
bėgėliai prisiuntė jam visą 
pluoštą laiškų, ir prašo arba 
klausia, ar jis (Bernotas) kar
tais nežino tokia ir tokia pavar
de ten gyvenančio, kuris būk 
ta| ar jai yra dar ir gimi
nę. Pavyzdžiui, tokį laišką gavo 
ir Povįlas Sliekas, buvęs biz
nierius, puo vienos “giminai
tės” — tūlos GaŠiūnaitės iš Pa
ryžiaus. SJiekąą.J’o tokia pavar
de giminių neturėjo ir neturi, 
bet ponai pabėgėliai, matomai, 
galvoja taip: tokie žmonės iš 
Lietuvos išvažiavo jauni būda
mi ir tokiu būdu gal nei nepri
simins tūlų giminių pavardžių. 
Na, gavus, progą sų jąig susira
šyti, ėmus verkti ir sielotis sa
vo liūdnu Jikmiu, tokie pąrsisie- 
kę Amerikos lietuviai gal ir ne
pagailės kogįos šipitįnės, ąrba 
pagelbės tokiam hįtlęrininkui 
įsiskverbti į Ameriką. Tai mat, 
kokie jie gudrūs tie mūsų bro
lių Lietuvoje kankintojai. Į 
peklą su tokiais “giminaičiais.”

Biskį Apleista Visuomeninė 
Įstaiga.

Pittsburgh© yra įsteigtos 
taip vadinamos tautiškos kapL 
nes. Kuomet kąpįpės steigėsi, 
tada pas vietos lietuvius buvo 
didelis jomis susidomėjimas ir 
daug lietuvių pirko Šerus ir 
skaitlingai lankydavo kapinių

Lietuvos Žmonių Pagalbai 
Sukelta $420

Lietuvių Auditorijoj, sausio 
pageidavo, 27 d., ant estrados pasirodė 

kaip jie sakė, tos giedančios jauna roselandietė Mildred či- 
paukštelės V. Čipiutės. Ji irgi piūtė, Roselando Aido Choro 
čia vėl bus, ir ne tik ji, bus ir narė. Ji paprašė susėsti ir pra- 
Krasnickas, Mačionienė, Ma- 
čionaitė ir kiti. Tik jūs, ger
biamieji, gerai įsitėmykite die
ną ir, laiką — 24 d. vasario, 3 
vai. po pietų, o čia visi susiei
sime ir pasimatysime.

Išdykęs Vaikas.

Apdovanoti Lietuvos žmonės 
ir Mūsų Sužeisti Kariai.

Karių Motinų Kliubas atlai
kė savo metinį susirinkimą sau
sio 16 dieną. Į susirinkimą at
silankė gana daug narių. Visos 
buvo labai linksmos ir puikiai 
nusiteikusios, nes grįžo jų my
limi sūneliai iš karo tarnybos 
sveiki ir patenkinti, kad sumu
šė žmonijos priešą-fašizmą.

Šiems metams išrinkta val
dyba iš labai puikių moterų, 
kurios neabejotinai daug gra
žaus darbo atliks, štai kas iš
rinkta į valdybą: Pirm.’ M. Var
nienė, raštininkė Vera Rinke- 
vičienė, ižd. Katrina Gilis.

Išduota raportai iš kliubo 
veiklos. Raportuose
daug gražių ir didelių darbų 
nuveikta per pastaruosius me
tus. Ypatingai daug prisidėta 
prie rėmimo karo pastangų. 
Taip pat gpažiąi pasidarbuota 

’ dė| teikimo paramos Lietuvos 
žmonėms, kurie neapsakomai 
dąug kentėjimų turėjo pergy- 
vent laįke trįjų metų nacių oku
pacijos ir jų suruošto Antrojo 
Pasaulinio Karo.

Iždininkė raportavo, kad šiuo 
laiku turime ižde $300.

Kadangi mūsų kliubas nieka
da nelaiko didelės sumos pini
gų ižde, nes žino, kad ‘reikia 
remti kilnūs visuomeniški rei
kalai, tad ii’ šį kartą nutarė iš- 
aukauti sekamai: $100 dėl Lie
tuvos žmonių nupirkimui dova
nų ir medikamentų. Pinigus 
nusiuntė Lietuvai Teikimo Pa
geltos Komitetui. $50 paauka
vome dėl karo veteranų, kurie 
sužeisti ir guli ligoninėse. Mū
sų pageidavimas, kad už tuos 
pinigus būtų nupirkta kokios 
dovanėlės jiems.

Nutarta surengti karių pa
likimui bankietąs. Diena dar 
nepaskirta, bet kaip tik maty
sime, kad veik visi mūsų ku
riai sugrįš, tai bendraį galėsi
me pasidžiaugti, kaip kariai, jų 
motinos, taip ir visi pažįstami.

Nutarta rengti atžymėįipias 
.kovo 8 dienos,/t.Tarptauti
nės Moterų r Dienos. Kalbeli

dėjo perstatyti programos da
lyvius.

Lietuvai 
Komitetas 
skirdamas 
pirmininke. Ji savo gražia lie
tuviška kalba ir maloniu šyps
niu tuoj užžavėjo publiką.

Pirmininkė pirmiausiai per
statė Roselando Aido Chorą, 
kuriame ji pati daug veikia, 
atidaryti programą. Po vado
vybe F. Balsiūtės, choras ati
darė programą Amerikos Him
nu, pritariant publikai. Po to 
sudainavo tris dainas. Aido 
Choras pagirtinai atliko savo 
programos dalį. Publika bandė 
Iššaukti dar ketvirtu kaitų, bet 
be pasekmių.

Antras ant programos bu
vo duetas P. Dauderio ir L. Jo-1 
niko, Jr. Jiedu irgi padainavo1 
tris dainas. Publika ir šį due
tą dar norėjo girdėti, bet jie
du atsisakė duoti publikai 
“ekstra” dainų.

Trečias numeris buvo tikrai 
naujienybė mūsų programoj. 
Jaunas, 12 metų, negrukas 
Kari Johnson skambino pianą, 
šis neišsisuko ir turėjo grįžti. 
Publika tikrai stebėjos jo ta
lentu.

Ketvirtas numeris irgi buvo 
nepaprastas. Miriam Wald
man šoko gan sunkų šokį apt 
kojų pirštų galų (toe danc
ing). šokikė parodė nepapras
to gabumo savo meno šakoj. 
Publikai jos šokis patiko. Ban
dyta iššaukti antru kartu, bet 
šokikė atsisakė pildyti publi
kos reikalavimą. Veikiausiai sudainavo gerai tris dainas 
du kartu iš eilės tokį šokį ne-1 Beje, pirmoj programos dą- 
galima šokti, nes tai gan sun- lyj dar praleidau vieną due- 
ki užduotis.

Šį numerį sekė L. Pruseikos nes ir Stanevičienės. Publi 
prakalba. Pakalbėjęs apie va- jų jau buvo išsiilgus. Drg, Sta- 
karo tikslą ir nurodęs reika- nevičienė tūlą laiką, po sun

kios operacijos, negalėjo pu
bliką linksminti, šį kartą pu
blika jas lydėjo garsiais apL 
dismeptais. Abu moterų due
tai puikiai pildė šią programą.

Programą užbaigė didžiu 
LKM. Choras, po vadovybe 
Kenstavįčiaus. šis choras šiur 
kartu žymiai paaugęs nariai) 
ir puikiai dainuoja. Jo dainpį 
mis ir užsibaigė vakaro pn 
grama. Svečiai dar ilgai vai 
nosi ir vieni šoko, kiti gili 
mis susimetę dainavo lietu 
|<as dainas. Visi pasitenkina 
žinodami, jog besilinksmindi 
mi atliko garbingą darbą; p 
rėmė Lietuvos žmones, nuk 
tėjusius nuo karo

karo tikslą ir nurodęs reika
lingumą šelpti Lietuvos žmo
nes, kalbėtojas paprašė aukų. 
Publika gražiai atsiliepė ir $ii- 
ąukavo $420. Aukotojų vardai 
ąnt vietos buvo paskelbti per 
garsiakalbį.

Po šios neva pertraukos pa
ti pirmininkė M. čipiutė skam
bino elektrikinę gitarą ir Lil
lian 'Žilis kartu dainavo, šis 
irgi buvo nepaprastas nume
ris ir publikai labai patiko. 
Juodvi pųblįka nepaleido ne
davus dar vieną dainą.

Ątlįkua savo piuzikalį nu
meri, čipiutė vėl užėmė savo 
vietą kaipo pirmininkė ir per
statė Kenstavičienę ir Abekie- 
iię. Juudvi, kaip ir paprastai,

CHEF 
Patyręs 

ALGA LABAI GERA 
šešių Dienų Savaitė 
ANTRAS VIRĖJAS • 

Patyręs 
Pagelbinis Chef 

ALGA LABAI GERA 
Sežių pienų Savaitė 
RUTGERS HOUSE 

18 ALBANY STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J. 

KLAUSKITE MR. NADLER 
PRIE DESKOS.
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FILMOS-TEATRAI
• Artkino ’Pictures Gaus 

Naujų Filmų

Norint Kitam Pasakyti, 
Reikia Pačiam Žinoti

Miglos Sutrukdė

Paskelbė Viso Mėnesio 
Vają Tarybą Sąjungos 

Paramai
Viso mėnesio vajus sukelti 

Tarybų Sąjungai paramos ta
po paskelbtas vasario 1-mą 
per Russian Relief Didžiojo 
New Yorko Komiteto pirmi
ninką Newbold Morris. Vajus 
vedamas pagerbti Raudonąją 
Armiją jos 28 metų sukakty
je ir vajuje gautais pinigais 
suteikti paramos raudonarmie
čiu našlaičiams, šeimoms, ir 
sužeistiems veteranams, parū
pinti operacijoms įrankių ir li
goninėms reikmenų.

Vajuje darbuosis visos su 
Russian Relief veikiančios su- 
siedijų ir tautinės grupės. Per 
mėnesį numatoma po visą 
miestą suruošti bent 400 pra
mogų, masinių mitingų ir ki
tokių veiksmų. Viskas tas, sa
kė Morris, “nors ir mažu mas
tu parodys New Yorko miesto 
įvertinimą Sovietų prisidėjimo 
prie pasaulio laisves.”

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas savu ruožtu, vei
kiausia, imsis greito darbo su
kelti stambią sumą pinigų 
įsteigti Lietuvoje gerai įrengtą 
Medicinos Institutą, kaip tą 
sugestavo komiteto pirminin
kas Antanas Bimba savo ra
diogramoje iš Lietuvos, aną 
dieną tilpusioje Laisvėje.

DOVANOS LIETUVOS 
ŽMONĖMS.

LPTK Centras šiuo tarpu 
nuo vietinių brooklyniečių gavo 
dovanų nupirkimui medikamen
tų Lietuvos žmonėms sekamai:

Adelė Kalakauskienė, $5.00.
Praas Balsys (kuris tarnau

ja J. V. Maritime Service), 
$5.00.

Tillie Urbaitienė, $2.00.
Širdingai ačiū!

L. P. T. K. Fin. Sekr.

Kompanija Deda Pastangas 
Uždrausti Pikietuoti

Now

daug 
kurie 
juos 
v ap
sakė

New Yorko apskrities Auk
ščiausiame Teisme per keletą 
dienų ėjo svarstymas Western 
Union telegrafų firmos virši
ninkų reikalavimo uždrausti 
streikieriams pikietuoti firmą, 
esančią 60 Hudson St., 
Yorko.

Teismo eigoje iššaukta 
kompanijos liudininkų, 
skundėsi, kad pikietai 
pravardžiavę “piktais 
dais.” Tie pikti vardai,
jie, buvę “skebai ir žiurkės.” 
Ypatingai Sue B. Straub, gy
venanti 1 Bank St., skundėsi, 
kad ją atkartotinai taip va
dinę, bet jinai negalėjo paro- 
dyti-pasakyti, kas. ją taip va
dino, ar tas žmogus iš tikro 
buvo streikierys.

Viena mergšė, Margaret 
McNulty, gyvenanti 670 Ri
verside Drive, skundėsi, kad 
jai teikti vardai buvę “beveik

tas pats, kaip 'pavadinimas 
prostitute.” Ji tik paraudo, o 
pripildyto teismabūčio publi
ka tik garsiai nusijuokė, ka
da unijos gynėjas teisme 
įterpė pastabą:

“Galų gale, tūli žmonės gali 
pradėti skebavimą laikyti ne
garbingu pelnymusi pragyve
nimo.”
’ Dar kiti skundėsi, kad ant 
jų spjauta, jiems spirta, bet 
unijos advokato klausinėjami 
prisipažino, jog jie 
parodytų kas spyrė 
ve.

Perklausinėjimas,
rodė, vestas bešališkai, teisė
jas Aaron J. Levy leido uni
jos advokatui perklausinėti 
kompanijos liudininkus. Kol 
kas drausmės davimo ar ne
davimo klausimas tebebuvo 
neišspręstas, šį pirmadienį by
la bus tęsiama.

Organizacijos Nusitarė 
Stoti Talkon Western 

Union Pikietams

negalėtų 
ar spjo-

kaip at-

Algirdas Bukčius
Užbaigė Mokslą

Unijos Rems Darbiečiy 
Kandidatą Steel

Vasario 1-mą dvi žymios 
New Yorke organizacijos sto
jo į talką Western Union te
legrafų firmos streikieriams.

International Workers Or
der, didžiausia darbininkų pa- 
šalpinė Amerikoje, atsišaukė 
į visas New Yorke esančias 
savo kuopas mobilizuoti talką 
pikietavimui telegrafų centra- 
linės įstaigos, 60 Hudson St., 
New Yorke. Pirmasis tos or
ganizacijos masinis išstojimas 
tose pareigose buvo vasario 2- 
rą.

Kita, jeigu ne skaičiumi, tai 
savo svoriu labai svarbi orga
nizacija, Amerikos Veteranų 
Komiteto Taryba, vasario 1- 
mą įvykusiame posėdyje nusi
tarė padėti streikieriams pi
ki etų.

Veteranu taryba atsišaukė į 
visus savo narius ir kitus ve
teranus ruoštis masiniam pi- 
kietui vasario 9-tą, šeštadienį, 
12:30 per pietus.

Nicholas Napoli, Artkino 
Pictures. Inc,, prezidentas, da
bar lankąsis Maskvoje, iš ten 
praneša, kad neužilgo iš ten 
gaus kelias naujas filmas. 
Viena iš tų bus spalvota “So
viet Sports Parade,” kita —- 
muzikališka komedija “Heilo 
Moscow,” trečia — nauja dra
ma “The Turning Point.” 
Taipgi užsakyta keli trumpi 
muzikaiiški dalykėliai,

Mr. Napoli Maskvon nuvy
ko pradžioje šių metų, pasi
tarti su Tarybų Sąjungos fil
mų gamintojais dėl būsimų 
filmų ir pamatyti-parinkti jau 
pagamintųjų. Ketina sugrįžti įi 
New Yorką pradžioje kovo. Jo 
atstovaujama įstaiga — Art- 
kino .Pictures — pristato mū
sų šalies teatrams Tarybų Są
jungos filmas.

Retam kam yra malonu pri
sispausti prie knygos ar viešo
je pamokoje ko nors' mokintis. 
Net ir didžiausis mokinimosi- 
lavinimosi entuziastas kada 
nors pavargsta, bet biskį atsi
kvėpęs, viską apgalvojęs ir vėl 
grįš lavinti.

Mūsų laikais be žinojimo 
kalbantį ar rašantį žmogų nie
kas rimtai neima, skaito ple
palu (amerikiečiai vadina 
“wind bag”).

Darbo žmonės neišgali to
kiais būtį, tad nuolatos lavi
nasi, tyrinėja, studijuoja vis
ką, kas tik naujo pasireiškia 
pasaulyje. O kadangi darbi
ninkų gyvenimo sąlygos ne- 
daleidžia mokyklose sėdėti, 
prisieina po darbo dienos nors 
retkarčiais sueiti pasitarti 
diskusuoti.

Tirštos miglos virš mfesto 
pereitą ketvirtadienį sulaikė 
pervažų kursavimą tarp New 
Yorko-New Jersey ir Staten 
Island, tūkstančiai žmonių pa
vėlavo į darbus ir kitais rei
kalais. Sulaikė 330 lėktuvų 
nuo išskridimo ar nusileidimo 
LaGuardia lėktuvų aikštėje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-rno pusi.)

Koks gi būtų tikslas rusams 
nepraleisti į Tarybų Lietuvą 
80 milijonų dolerių vertės 
“siuntinio,” kuomet, pasak pa
čios Vienybės, “rusai Lietuvą 
valdo”?

Vilnis dėl to visko pastebi: 
“Naujienos nesusitaiko su Vie
nybe, kaip bendrai meluoti.”

pa-

Algirdas Bukčius, gyvenan
tis 432 Bleecker St., Ridge
wood, N. Y., dar tik dviejų 
dešimtų metų amžiaus, jau 
baigė mokslą, gavo Bachelor 
of Civil Engineering laipsnį iš 
New Yorko Miesto Kolegijos.

Bukčių vyresnis sūnus Bro
nius dar neparvyko iš kariuo
menės. Jis randasi Pacifike. 
Tėvai, Charles ir Kazimiera 
Bukčiai linki geros ateities sa
vo sūnams.

žemės ūkio darbams pasi
ruošti vakarinės klasės atida
romos vasario 4-tą, State In
stitute of Agriculture, Farm
ingdale, L. I. Studentai gali 
imti vieno vakaro ar kelių va
karų savaitėje kursus.

MARINA LADYNINA, dainuojanti Tarybų Sąjungos 
filmų žvaigždė, vaidina vadovaujančią rolę pirmu kar
tu Amerikoje rodomoj filmoj “Six P.M.” Rodoma Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.
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Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

Įvyks šeštadienį

Vasario 9 February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pavidis Radio Orkestrą Šokiams
Pradžia 9 v. v. Įžanga 60c
Tęsis iki vėlai Taksai įskaityti

Širdingai kviečiame Brooklyn©' ir apylinkės visuomenę 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų baliuje.

. . ... RENGĖJAI.

Vasario 1-mą jau buvo su
eiliuota nemaža grupė unijų į 
paramą Darbo Partijos kandi
dato į kongresmanus, Johan
nes Steel, kandidatuojančio į 
Jungtinių Valstijų Kongresą 
iš 19-to kongresinio distrikto, 
New Yorko mieste (down 
town).

Devynioliktą distriktą suda
ro New Yorko žemoji East 
Side — nuo Battery Parko iki 
40th St. išilginis rubežius yra 
Broadway nuo Battery iki 14- 
tos gatvės ir 3rd Avenue tarp 
14-tos iki 40-tos.

Distrikte dar randasi nema
žai ir lietuviu, seniausių šio 
metropolio gyventoju, žvitriau
siomis ne angliškai kalbančių
jų tautinėmis grupėmis yra 
žvdai. italai, graikai, armėnai, 
airiai, slavu tautos. Per me
tu metus distriktas pasiųsda
vo kongresai! Dickstnina. Jam 
rezignavus, dabartiniai demo
kratai d ištrukto vadai i am ly
gaus neturi išstatvti. Tad tiki
masi. kad daug demokratu na- 
hnlsoosin nž darbščiu išsta- 
tvt.a negkilhn.si radio kommi- 
t.flt.on’u, ir koliminista Steel, 
nažan^n. darbininkams drau- 
oo’no-a. žmogų.

Paskiausiuose rinkimuose 
tame distrikte depi©kratai sa
vo f.ihietu gavo 54.000 balsų, 
renublikonai 
bieč.isi anie

Tikimasi, 
darbavus)
daug padidinti, skaičių balsu 
ne tiktai naciu darbiečių. bet 
gauti balsu iš abiejų — de
mokratų ir renublikonų.

Tarpe pasisakiusiu Steel 
remti yra: Iron Workers Bo
kalas 455. Chain Service Res
taurant Employees Lokalas 
42, Jewelrv Workers Lokalas 
1, visi AFL, ir Retail Clerks 
Lokalas 830, CIO.

Leit. Bob E. Smith su auto
mobiliu įvažiavo į gatvėje at
kastą grabę prie 3rd Avė. ir 
39th St., New Yorke. Išliko 
nesužeistas. Sakėsi, grabės ne
pamatęs.

Hunter Kolegijai Jau 
Sugrąžino Bildingus

Hunter Kolegijos bildingai, 
Bronxe, buvę laivyno vartoja
mi pamatiniam apmokymui 
moterų jūrininkystei pagelbi- 
ninkių. — WAVES — vasario 
1-mą sugrąžinti kolegijos vir
šenybės žinion. Kolegija pra
dėsianti veikti po senovei at
einantį rudenį.

Pare”davoio Nariams 
Viešbutį

anie 25,000, dar- 
17.000.
kad (gerai nasi- 
distrikte galima-

New Yorko East Side 
Kovos prieš Mirtis 

Gaisruose
Susirūpinę pavojumi suspir

gėti ugnyje dėl nebuvimo tin
kamo saugumo . bildinguose, 
kuriuose jie gyvena, East Side 
gyventojai šaukia masinius 
mitingus ir tariasi, kas daryti, 
stato tų nesaugiųjų bildingų 
savininkams reikalavimus.

Vienas iš tokių masinių mi
tingų sušauktas į Rutgers 
Square vasario 2-rą, 2 vai. po 
piet. Tai ta pati susiedija, ku
rioje visai neseniai žuvo 3 
žmonės. Mirtingasis gaisras 
ivykp apartmente prie 277 
Madison St. Kelios šeimos li
kosi be jokio turtelio ir gyve-
nimui vietos

Filmą Su Frank Sinatra 
Stanley Teatre

Graži ir reikšminga trumpa 
filmą, akstinanti amerikiečiuo
se draugingumą vienų kitiems, 
“The House 1 Live In,” dabar 
rodoma • Stanley Teatre greta 
naujos Tarybų Sąjungos fil- 
mos “Six P.M.” Dainuoja-vai- 
dina Frank Sinatra, nepapras
tai gražiai įdainavęs šią mei
les visiems žmonėms damą, 
kaip kad jis dainuoja meilės 
dailias mergužėlei.

žodžiu, Stanley Teatre šio
mis durnomis gali gauti pilną 
saiką meilės ir grožės.

Organizacijose metinių 
sirinkimų, raportų, taipgi 
suomenei švenčių sezonui pra
ėjus, Lietuvių ^Komunistų Kliu- 
bas nutarė atnaujinti diskusi
jų, pranešimų, prelekcijų va
karus. Į juos gali ateiti visi, 
kurie domisi savišvieta, ne 
vien tik nariai.

su- 
vi-

Melas yra bene sunkiausia 
profesija. Nerasi pasaulyj me
lagio, kuris anksčiau ar vėliau 
nebūtų sučiuptas už liežuvio.

štai, p. Grigaitis: kasdien, 
bėgyj 28-rių metų, meluoja 
prieš Tarybų Sąjungą, bet 
kiekvieną sykį tampa pagau
tas ir aikštėn iškeltas!

Pirmas toks savišvietos susi
rinkimas įvyks šio antradie
nio vakarą, vasario 5-tą, 8 
vai., 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Ateikite. Nariai prašomi 
sueiti anksčiau atlikti organi
zacinius reikalus. Įžanga ne
mokama. L. K. N.

BIZNIERIAI, SKELBKITfcS 
LAISVĖJ

PARDAVIMAI

Grupė žmoniii, sakoma, su
sidariusi iš 77-tos Divizijos 
nariu, pasirendavojo viešbučio 
Breslin 5-tą ir 6-tą aukštus, 
kad juose įrengti atvykstan
tiems iš kitur ir čia pat gyve
nantiems, bet negaunantiems 
buto tos divizijos nariams 
kambarius. Būsią 18 paskirų 
kambariu vienam, 52 dviem ir 
2 apartmėntai.

Kokiomis sąlygomis tie 
kambariai bus išduodami, pra
nešimas neskelbia, tad iš šalies 
sunku pasakyti,,, ar tai bus iš 
tikro patarnavimas vetera
nams, ar po ©balsiu “savas 
pas savą” sėkmingesnis aplu- 
pimas. Viešbučio du aukštus 
ne bile kas galėjo paimti. Ta
čiau vienas geras iš to tikrai 
bus — nors turės kur kreiptis.

UNRRA gauna daug drabu
žių iš didžiųjų krautuvių. Jo
se per šimtus tūkstančių dra
bužių pasilieka neišparduotų 
taip vadinamų “brokaunų” — 
atitrūkusių nuo kostiumų, pa
gadintų siuvant, pažeistų 
krautuvėse. Viena krautuvė 
New Yorke atidavusi 10,097 
gabalus.

11-ta Savaitė Operų
Metropolitan Opera House 

sezonas įžengia 11-tą savaitę 
šį pirmadienį,* vasario 4-tą 
Pirmadienį perstatys Lucia D i 
Lainmermoor. ( A n t r a d ienį 
vaidins Philadelphijoj). Tre
čiadienį — The Magic Flute. 
Ketvirtadienį <— Carmen. 
Penkiadienį — 11 Tabarro ir 
Don Pasquale, šeštadienio po
piečiu — Tosca, vakare — Die 
Meistersinger. Popietinė pro
grama transliuojama per ra
diją (WJZ ir ABC.)

11 Tabarro perstatoma pir
mu kartu New Yorke. Lucia. 
Di Lammermoor, The Magic 
Flute ir Tosca — pirmu kartu 
šį sezoną.

Nusižudęs, Kad Nestoti 
Teisman

Samuel Berler, 60 m., teis
man traukiamas gyvenamų na
mų savininkas, nusižudė iš 
baimės teismo ir gėdos, jeigu 
būtų nuteistas kalėti, 
vo pašauktas teisman 
davimą gyventojams 
apartmentuose 364 ir
10th St., New Yorke. Patsai 
gyveno 760 Grand Concourse, 
Bronx,

Jis bit- 
už ne- 
šilumos 
374 E.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
" Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8S42

Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 
gėrimų laisniais. Biznis randasi kai
mynystėje, kur gyvena lietuvių ir 
kitataučių. Priežastis pardavimo, 
nesveikumas. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės po 2273 Pitkin Ave., 
(East New York), Brooklyn, N. Y. 
Telefonas APplegate 6-9879.

(27-32)

Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 
laisniais — degtinės, vyno ir alaus. 
Kreipkitės tuojau. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas gausite 
ant vietos. 49 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y. (23-28)

Anthony Watter, 17 m., 
Glendale, teisėjo Stackell ta-' 
po išteisintas. Teisėjas nu
sprendė, kad pašovimas per jį 
kito vaikinuko, Mario Sapien- 
za, buse, įvyko netyčia. Sa- 
pienza buvo mirtinai pašau
tas 1944 metų rudenį.

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

----- padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

įgL CHARLES
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn :

Iš senų 
naujus 
lūs 'ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

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 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 'll, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
Dr. Chas. Dumay

241 PENN ST.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA (

SALES dėl Bailų, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių# su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

84-02 Jamaica Avenue
•\ Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) o . D ..
Trečiadieniais > į'į „ J!’
Penktadieniais ) 6-8

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tei. EVergreen 4-0088

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 , South 4th Street

Vaidos: j

Penktadieniais Uždaryta 
ma." J'., .■■„i'jxxm

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

! 282 UNION AVE. . BROOKLYN, N. Y.
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