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Visiems bendradarbiams 

draugams.
Didelis skirtumas tarp 

ir mūsų.
Amžini begėdžiai.
L.D.S. vajus.
Tie patvs sutvėrimai.
Taip knygos nesirašo.
Dar nepasimokino.
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-Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

5

Metai — 
didžiosios 
Vieni ki- 
ir siunčia

m cs

Kalėdos ir Nauji 
Amerikos žmonių 
žieminės šventės, 
tiem^ teikia dovanas 
šiltus linkėjimus.

Proga šių švem 
“Laisvės” štabas, ii
name visus mūsų bendradar
bius, prietelius ir draugus.

Daug jūs, draugai, dirbote, > 
daug padėjote mūsų dienraš
čiui šiais audringais metais.

Pasiruošk ime ateinantiems 
1943 metams. Taip pat bus 
didžių audrų metai. Būkime! 
pasiryžę didesniems pasiauko-J 
j imams.

Padėkite mūsų dienraščiui 
pasiekti naujus tūkstančius) 
lietuvių 1913 metais. Kurie 
Lašinėjote dienraščiui, nepadė
kite plunksnos su Naujais Me-Į 
tais.

Mūsų dienraščiai — “Lais
vė” ir “Vilnis” — didžiuojasi 
turėdami korespondentais ir 
bendradarbiais ž y m i a tįsius 
Lietuvos rašytojus — Šimkų, 
Marcinkevičių, Cvirką, Palec-

Jų raštai yra lietuviu tautos I 
balsas šio didžiojo krizio ga
dynėje.

Bet pažvelgkime j kitu lie-' 
tu visk ų srovių spaudą. Ką gi I 
rasite tenai? Nei vieno žymes
nio lietuvių tautos rašytojo!

Jų laikraščiai užpildyti iš
traukėlėmis, slaptai prisiųsto
mis, iš nacių spaudos. O tai ne Į 
tik nėra jokia apšvieta, jokia 
teisinga informacija apie Lie
tuvą, bet bjauri ir niekinga 
hitlerinė propaganda.

Taigi, be galo didelis skir-' 
tumas tarpe pažangiosios ir. 
reakcinės spaudos.

SOVIETAI UŽĖMĖ DAR DAUG MIESTU IR MIESTELIU
AMERIKOS LAKŪNAI NU
SKANDINO DAR VIENĄ

JAPONIJOS LAIVA
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, gruod. 22. —Jungtinių Valstijų lai
vyno department© pranešimas 227:

Jungtinių Valstijų bombanešiai gruod. 20 d., lydi
mi lėktuvų kovotojų, smarkiai ir suderintomis jėgomis 
atakavo japonų pajūrių įrengimus saloj Kiškoj (Aleu- 
tuose). Buvo pataikyta bombomis į tuos punktus ir 
pastebėta didelės eksplozijos priešų submarinų stovyk
lose. Mūsų lakūnai bombardavo ir iš kulkasvaidžių ap
šaudė karines japonų stovyklas ir pastatus. Visi Jungti
nių Valstijų orlaiviai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Gruodžio 20 d. mūsų Lekiančios Tvirtovės atakavo 

japonų įrengimus Mundos srityje, New Georgia saloje. 
Nėra pranešimų apie pasekmes.

Gruod. 21 d. mūsų Lekiančios Tvirtovės vėl bombar
davo pajūrinius japonų įrengimus, bet dar negauta 
pranešimų apie pesekmes.

Amerikinės Lekiančios Tvirtovės puolė du prekinius 
japonų laivus arti Kahili Buin srityje, Bougainville sa
loje. Viena bomba tiesiog pataikė į priešų laivą, o ke
lios nukrito visai arti jo. Buvo matyta, kaip vienas 
prekinis laivas skendo pasturgaliu.

Amerikiečiai Pradės Lavalis Paskelbsiąs 
-Didį Oro Ofensyvą 
i Ateinantį Pavasarį

Ar žinote, kad Chicagoje 
grigaitinių begėdžių grupelė 
tebeturi užgrobus 
Lietuvių Kongreso iždą?

Ten mūšų draugai pasiūlė, 
kad šitas iždas ($300) būtu i nantį pavasarį,’’kaip pareiš- 
paaukota karo reikalams. Lai kė generolas H. J. F. Mil- 
šimtas dolerių eina Amerikos! Jtr, naujasis Amerikos oro 
Raudonajam Kryžiui, šimtas laivyno komandierius Euro- 
dolerių United Service Orga-! p0S srityje* 
nization ir šimtas doleriu So- T‘ ... . .... . c . i-t i • Is Jungtiniu valstijųvietų Sąjungos Medikalei Pa- , . . . .J.
g.e]bai ‘ nuolat plaukia karo dalykai

Visos tos įstaigos yra labda- reikalingi oi o ofensyvui... 
ringos, garbingos ir prakilnios. Musų 01’0 jėgos jau ir da-

Bet ar Mikužiūtė ir šniukas bar atlieka puikų darbą, 
atiduoda tuos pinigus toms Į atakuodamos priešus 
įstaigoms? Ne, neatiduoda.

Atrodo, jog be teismo pa-1 žinoma, 
gelbos nė nebus galima tą iž
dą atimti iš tų žmonių ir pa
aukoti karo reikalams.

London. — Jungtinių
Amerikos Valstijų armijos jėgos bus 

“galutinai priruoštos visuo
tinam oro ofensyvui atei-

kai
i kuriose Europos dalyse, ir, 

mes 
Vo-

galų gale, 
bombarduosime pačią 
1 r i 4-1 J r-, ”

Griūdamos nuo Kal
no Žemės Palaidojo 

25 Darbininkus

SVEIKINIMAI
Visiems “Laisvės” vajininkams, bendra

darbiams, skaitytojams, draugams ir prie- 
teliams draugiški sveikinimai Žiemos Šven
čių progai

RAUDONOJI ARMIJA JAU 
TIKTAI 90 MYLIU NUO 
DIDMIESČIO ROSTOVO
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Redakcija,
■ Administracija, 

Spaustuves Darbininkai.

MAS'KVA, gruod. 23. — Specialis Sovietų praneši
mas:

Mūsų kariuomene srityje Dono upes vidurines tėk
mės gruod. 22 d. plėtė savo ofensyvą visomis krypti
mis.

Mūsų kariuomenė, vydamasi besitraukiančius atgal 
betvarkėje vokiečius fašistus, išlaisvino kelis tuzinus 
apgyventų vietų, tame skaičiuje šias dideles apgyven
tas vietas (miestus ir miestelius): Kamenskį, Popov- 
ką, Verchni, Gračevski, Morozovską, Nikolskoje, Kole- 
šatocą, Grekovą ir Fiodorovką.

Karo veiksmuose tarp gruod. 15 ir 22 d. mūsų ka
riuomenė pagrobė 108 vokiečių tankus, 1,737 kanuoles 
Įvairaus dydžio, 2,369 kulkasvaidžius, 6,935 trokus, 
5,500 arklių ir 82 sandėlius amunicijos ir maisto. Gruo
džio 22 d. buvo paimta nelaisvėn dar 6,700 priešų karių. 
Nuo gruod. 15 iki 22 d. mūsų kariuomenė suėmė 20,- 
000 priešų kareivių ir oficierių.

(Tąsa 5 puslapyje)

Sovietų Kovotojai, Grūsdami Vokiečius Vis 
Tolyn Atgal, įsiveržė į Ukrainą; Paėmė 

Nelaisvėn dar apie 7,000 Hitlerininką

Karą Amer., Angli
jai ir Sovietams

Su Naujais Metais prasidės 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo šešių mėnesių vajus.

Iš “Tiesos” matyti, kad šiam 
vajui Centras yra gerai pasi
ruošęs. Naujų narių jieškoto- 
jams yra skiriamos stambios 
finansinės dovanos. Norima 
L.D.S. padidinti nariais.

Tikslas geras. Reikėtų jj pa-1 kalno nugriuvo 50 tonų že- 
remti. i mių jr uolų ir palaidojo 25-

kis karinių fabrikų darbi
ninkus auto-buse, kuriuom 
jie važiavo namo po darbo,
Constitution Boulevardu. 

Žuvo ir buso vežikas.
Sakoma, kad išliko gyvi 

tiktai penki iš važiavusių. 
Dauguma žuvusiųjų buvo 
Jones and Laughlin plieno 
kompanijos darbininkai Ali- 
quippoj.

Tas uolas ir žemes at- 
liuosavo nuolatinis lietus ir 
atlydys.

Tolimam krašte Argentino
je išeina “Argentinos Lietuvių 
Balsas.” O tas balsas pasida
rė tiktai kopija “Naujienų,” 
“Keleivio” ir “N. Gadynės.” 
Tai balsas hitlerinės propa
gandos.

Pavyzdžiui, lapkričio 5 die
nos laidoje skaitome:

“Dabar paaiškėjo, kad rusai 
gabeno Sibiran daugybę Lie
tuvos žmonių dar savaite prieš Į 
pradėjimą karo su vokiečiais. 
Gabeno ir iš kitų Baltijos vals
tybių, nes buvo 
tų tautų žmones 
žalis kolonizuoti 
žmonėmis.”

Kas žodis tai

(Tąsa 5-tam puslapyj)

planas visus 
išvežti, o tas 

kitų tautų

melas ir ap-

Aliquippa, Pa. — Nuo

London, gruod. 23. — 
Pierre Laval, Vichy Franci- 
jos tariamos valdžios gal
va, išdavė raportą savo mi- 
nisterių kabinetui apie pa
sikalbėjimus su Hitleriu.

Anglijoj pasklido gandai, 
kad Lavai priėmė Hitlerio 
reikalavimą padaryt Fran- 
ciją “pilnu ir tikru” fašis
tų Ašies partneriu, užlai- 
kyt nacių kariuomenę Vi
chy Franci jo j e, sudaryt 
francūzų armiją karui iš
vien su hitlerininkais prieš 
Jungt. Tautas, tą armiją 
pavest vokiškai komandai, 
paskelbt . karą Amerikai, 
Anglijai ir Sovietų Sąjun
gai, nusiųst 400 tūkstančių 
pramoninių Franci jos dar
bininkų į Vokietiją, pęrvest 
kariniams nacių reikalams 
visas pramones buvusioje 
neužimtoje Francijos daly
je, apvalyt ją nuo vokiečių 
priešų ir teist buvusį mini
ster} pirmininką Edouardą 
Herriotą ir kitus vadina
mus Francijos karo kalti
ninkus prieš Vokietiją.

Už tai Hitleris žadėjęs 
panaikint sieną tarp užim
tos ir buvusios neužimtos 
(Vichy) Francijos dalių ir 
leist Petaino - Lavalio val
džiai persikraustyt Į Pary
žių.

Prancūzai vėl Laimėjo 
prieš Nacius Tunisijoj

London, gruod. 23. — 
Prancūzai laimėjo mūšį

i prieš vokiečius ir italus už
Sovietų pagalba reikalin-; 30 mylių į pietų vakarus 

ga užtikrinti taikai po ka-inuo Tuniso; paėmė daug 
ro, sakė Wm. H. Davis, priešų į nelaisvę ir pagrobė 
Amerikos Karinių Darbų kiekį šarvuotų automobilių 

i Tarybos pirmininkas. ir kanuolių.

■ - ■

Vasilius Faranovas (pačiam priešakyj), Raudanošios 
Armijos didvyris, apdovanotas Raudonosios Žvaigždės 
ordinu už pdšižymėjimą fronte. ■> J is nukirto 1<36 vokie
čius, paėmė septynis i nelaisvę, ir suėmė viena vokie
čių tanką.

Manchukuo Premjeras Nunuodi-
jo Visą Savo Šeimą., Kelis Japonų

Pakalikus ir Pats Nusišovė
Chungking, Chinija. — 

Generolas Chang Ching-hui, 
Manchukuo ministeris pir-

chukuo valdžios narius; po 
to ir pats nusišovė. Tai yra 
oficialis Chinijos karo mi-

mininkas, negalėdamas il
giau pakęsti japonų pries
paudos, nunuodijo visus sa
vo šeimos narius, nušovė

nisterijos pranešimas.
Savo užgrobtam Manchu

kuo kraštui japonai, kaip 
žinoma, buvo sudarę vai-

japonišką “patarėją” ir 
penkis kitus aukštus Man-

džią tiktai iš Japonijos pa
stumdėlių.

1 NACIAI STENGIASI SURAMSTYT
SMUNKANTĮ VOKIEČIU ŪPĄ

Stockholm, Šved. — Pra- bar ten nevešią “kolonijinių
nešama iš Vokietijos, kad 
nacių propagandos ministe
ris J. Goebbels sumobiliza-

karų,” ir pasakoja, būk fa
šistų Ašis gavus Rusijoj, 
ko tik jiem ekonominiai

vo šimtus kalbėtojų ir pa
siuntė juos į visus šalies 
kampus nuaiškint, kodėl 
vokiečiai kenčia tokius ne-

reikėję.
Naciai, dalinai pripažin

dami savo prakišimus so
vietiniame fronte, tačiau,

pasisekimus Sovietuose ir 
Šiaurių Afrikos fronte.

Hitlerio Voelkischer Beo-

iš naujo žada “nušluoti Ru
siją”, bet kartu šitaip įspė
ja vokiečius:

bachter ir kiti nacių laik
raščiai pasakoja, kad, gir
di, Afrikos frontas esąs 
jiem nesvarbus, nes jie da-

“Mes žinome, jog pasauli
niai istorinis karas su So
vietų Sąjunga dar gali nu- 
sitęst ilgus metus.”

----- !---
Maskva, gruod. 23. —So

vietų kariuomenė, užimda
ma Kamenską su geležinke
lio stočia, pasiekė punktą 
tik už 90 mylių į • šiaurius 
nuo Rostovo didmiesčio, 
stovinčio prie Dono upės 
žiočių, tie Azovo Jūra, kaip 
teigia amerikinės žinių 
agentūros United Press ir 
Associated Press.

Blokšdami priešus atgal, 
raudonarmiečiai permetė 
vokiečius antrapus Rosto
vo - Voronežo - Maskvos 
geležinkelio ir persigrūmė 
per Ukrainos sieną keliuo
se punktuose 150 mylių į 
rytus nuo Charkovo. Sovie
tiniai kovotojai užėmė 100 
mylių šio gelžkelio..

(Londono spauda gavo ži
nių. jog vokiečiai tame Do
no fronte kai kur persigan
dę. nesulaikomai bėga at
gal.)

Tūlose fronto dalyse vo
kiečiai daugmeniškai pasi
duoda Raudonajai Armijai.

Per naktį tapo suimta 
dar 2,370 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

šyvą šiąme fronte suimta 
jau daugiau kaip 20,000 fa
šistų kareivių ir oficierių. 
Vien pirmadieni raudonar
miečiai nukovė 7,000 hitle
rininkų.

Viso per ši ofensyvą tapo 
užmušta bei sunkiai sužei
sta 55 tūkstančiai fašistų.

Šeši Ašies Laivai Nu
skandinti ties Tunisija

London, gruod. 23.—Ang
lų ir amerikiečių orlaiviai 

i ir kariniai laivai nuskandi
no šešis iki dešimt vokiecių- 
italų laivų, kurie gabeno 
kariuomenę ir reikmenis fa
šistams iš italų salos Sici
lijos į Tunisiją prieš ameri
kiečius ir anglus. Tarp su
naikintų Ašies laivų, gal
būt, yra ir karinių.

Talkininkų žvalgai
Tebourba, šiaurinėje Tuni- 
sijoje, veikė išbandydarni
priešų pozicijas.

Amerikiečiai ir anglai 
nukirto žemyn ir du dide-

ties

Per dieną Sovietų karino- nus fašistų orlaivius, ku
mene nužygiavo pirmyn 10 
iki 18 mylių.

Vakar Sovietai paėmė 
nelaisvėn dar 6,700 priešų. 
Per ši septynių dienų ofen-

riais buvo gabenaipa pasti 
prinimai vokiečiam ir ita
lam.

Anglai Pleškino tapą
Naciy Lakūnai Bombar- nus ja|oj Sumatroj

Talkininkai Sunaikino 
Du Japonų Laivus

Prispirti prie Jūres ta
pimai Nauj. Gilinėjo j
New Guinea. — Ameri

kiečių ir anglų prispirti prie 
jūros, japonai desperatiškai 
ginasi Bunos srity j, šiaur
rytiniame Naujosios Guine- 
jos pakraštyj.

Washington. — Generolo 
MacArthuro orlaiviai nu
skandino vieną prekinį ja
ponų laivą arti New Bri
tain salos; o Amerikosbom
banešiai ties Saliamono sa- ■ 
la Bougainville taip pavo-šĮ PENKTADIENI “LAI- 
jingai sužalojo kitą priešų S Ve” NEIŠEINA,
prekinį laivą, kad jis tuo
jau pradėjo iškęsti.

4. -rtklL'.,. .'-.-..-.■.■v.

nes 
tai legalis Kalėdų šven
tadienis.

duoja Saviškius, kad - - - - -
Sulaikyt nuo Bėgimo ■ lų orlaiviai, netikėtai smog-

-------- darni japonams Rytinėje
London, gruod. 23. -An- Holandų Indijoje, pleškino 

glų spauda paduoda žinią priešų karinius Įrengimus 
jog įSabango uoste, šiaurinėje 

salos Sumatros dalyje. Visi 
anglų orlaiviai sveiki sugrį- v zo.

iš Maskvos Pravdos, 
patys vokiečių orlaiviai 
bombarduoja naciu kariuo
mene. kad sulaikyt ją nuo 
pamišusio bėgimo atgal.

Raudonoji Armija be at
laidos pliekia bėgančius fa
šistus plotuose esamuose 
pagal vidurinę Dono upės 
tėkmę.

London, gruod. 23, —An
glų orlaiviai bombardavo 
vokiečiu j 
niuose Frai 
pajūriuose.

'J
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Sako: Yra Galimybė Hitlerį 
Sumušti Dar Šią Žiemą

Anglų kalboj leidžiamas darbininkų 
dienraštis “Daily Worker” (iš gruodžio 
22 d.) paraše ilgą įvedamąjį, kuriame 
dėstoma tuojautiniai Jungtinėms Tau
toms uždaviniai. Dienraštis reiškia nuo
monę, kad šiuo metu, pradėtieji trys 
Raudonosios Armijos ofensyvai Rytų 
Fronte turi didesnės svarbos ir yra kur 
kas ryškesni negu pereitų metų Raudo
nosios Armijos ofensyvas ties Maskva.

Todėl, jei Jungtinės Tautos atidarytų 
antrąjį frontą Europoje tuojau, tai dar 
šią žiemą Hitlerio jėgos būtų sunaikin
tos.

Profesorius Franz Boas
Su mirtimi profesoriaus Franz Boas’o 

(jis mirė š. m. gruodžio 21 d.) žmoni
ja ^neteko vieno didžiųjų mokslininkų, o 
pažangioji visuomenė neteko vieno savo 
geriausio prieteliaus, veikėjo, nuolat kė
lusioje balsą prieš neteisybes, prieš re
akcijos pasimojimus sulaikyti progreso 
tekinius. Su jo mirtimi, Amerika, beje, 
neteko vieno žymiausiųjų savo piliečių.

Profesorius Franz Boas’as gimė Min- 
dene, Vestpalijoj (Vokietijoj) 1858 m., 
liepos mėnesį. Jis baigė mokslą Heidel
bergo, Bonno ir Kielo universitetuose. 
Pastarajame universitete jis gavo filo- 
zofijos daktaro laipsnį 1881 m. Vėliau, 
1899 m. prof. Boas atvyko Amerikon ir 
čia patapo Columbia universiteto profe
soriumi— mokino antropologijos — 
mokslo apie žmogų. Jis čia profesoriavo 
per apie 40 metų.

Rinkim Medžiagą Am.
Lietuvių Istorijai

Vienas iš svarbių kultū
ros požymių,' tai Istorija. 
Kiekvienas iš mūs šį tą ži
nom apie Lietuvos istoriją. 
Natūralu, tankiai peršokam 
svarbius įvykius, neatkreip
dami atydos' į istorinę jų 
reikšmę, graibstomės kito
kių kultūros gėrybių, gra
matikos, folkloros, literatū
ros, ir t.t., taip, kaip mus 
šaukia mūsų dvasinis pasi- 
tenkiniįio skonis. 1 į

Dabar, kas rašys ir kokia 
Amerikos lietuvių istorija, 
bus? Ne čia reikalas kai-

raštis. Antra, būtinai rei
kalinga istorinė draugija,, 

kad būtų kaipo autoritetas, 
nurodymui kelių ir išdirbtų 
planus, kaip atsiekti našes-j 
nių darbo vaisių. Tokios 
draugijos žinioje būtų me
džiagos “aruodas”, ji iš
leistų kartas nuo karto, kas 
3 ar 6 mėnesius biuletiūąį 
kaip medžiagą, jei finansai 
pavelytų.; Manau, kad mūsų 
progresyve > spauda pilnai 
kooperuotų. ’Mūsų dienraš
tis “Laisvė” turi skyrių “Li
teratūra ir Menas.” Tas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gruodžio 19, 1942 

Drg. R. Mizarai < 
Brooklyn, N. Y.
Mielas Drauge: '

Širdingai dėkoju už svei
kinimus ir linkėjimus.

Prie mūsų, kanadiečių, 
atsiekimų labai daug prisi
dėjote amerikiečiai, o ypa
tingai laisviečiai, visokiais 
būdais paremdami mus, at
siųsdami savo kalbėtojus ir 
t.t. Be jūsų pagalbos būtų 
buvę;: sunkų/' <

Visų kanadiečių vardu 
dėkoju jums, amerikiečiai, 
už jūsų paramą per tuos de
šimtį metų.

Linksmų Kalėdų ir lai

mingų Naujų Metų visam 
Laisvės štabui. .

Draugiškai,
< . J. Yla.

(Drg. J. Yla yra “Liau
dies Balso” redaktorius. Jis 
dėkoja už sveikinimus ir 
linkėjimus, laisviečių pa
reikštus “Liaudies Balsui” 
jo 10-ties metų gyvavimo 
proga. —“L.” Bedi)

San Joaquin Valley, Cal., 
aliejaus šulinys yrą išgręž
tas virš 15,000 pėdų gilumo.

Planeta Pluto, sakoma, 
randasi už 3680 milijonų 
mylių nuo saulės. Jos me
tai (t. y., kol ji apibėga ap
link saulę) turi 247,697 die
nas.

“Daily Workeris” nurodo, jog šiuo 
metu iš 10,000,000 Hitlerio ir jo talkinin
kų kariuomenės, Tarybų Sąjungos kari
nės jėgos mušasi su keletu milionų karių 
Rytų Fronte. Tuo pačiu sykiu Anglijos 
ir Amerikos karinės jėgos kol kas Afri
koje tekovoja (arba dar kovos) tik su 
kokiu 100,000 Ašies kareivių.

Vadinasi, nelygybė proporcijoj dide
lė. Jungtinių Tautų jėgos dar vis toli 
gražu nėra plačiai įsijungusios į karą su 
hitlerininkais. Angliško dienraščio nuo
mone, jei Amerika ir Anglija atidarytų 
antrąjį frontą Europoje tuojau, pradė
tų karines operacijas plačiu frontu, kur 
Hitleris būtų priverstas daugiau savo 
karinių jėgų sutraukti, tai iki pavasa
rio jo galybė būtų visiškai palaužta, jis 
būtų sunaikintas.

Be to, “Daily Workeris” ragina Ame
rikos vyriausybę griežčiau reaguoti į fa
šistinę Ispaniją ir fašistinę Turkiją, ku
rios dirba Hitleriui. Tolydžio dienraštis 
ragina vyriausybę imtis griežtesnių prie
monių prieš visokius munichierius, hit
lerininkus namie j e.

Nereikia nei aiškinti, kad mes tai nuo
monei pritariame. Mes manome, kad jai 
pritars ir kiekvienas amerikietis, norįs 
matyti greičiau karą pabaigtą.

Spauda Apie Sovietą Ofensyvą
New York “Times” atžymi, kaip sun

ku Raudonajai Armijai vesti užpuolimas, 
kada vietomis sniegas iki juostos. Bet 
didvyriški kovotojai prisitaikė tam, iš
moko ne vien patys ant čiūžių greitai 
vykti, bet su savimi vežtis kulkasvai- 
džius ir net mažesnes kanuoliukes. Vie
nok toki Raudonosios Armijos daliniai 
patys vieni negali paimti miestų ir prie
šą varyti; kad išmesti vokiečius iš la
bai apdrūtintų pozicijų, tai turi veikti 
didžiulės Sovietų kanuolės ir tankai.

( Sekmadienį “Times” atžymi, kad 1941 
metais hitlerininkai “atšisakė” imti 
Maskvą, būk iš priežasjįies šalčio. Bet 
gi jie 1942 metais vasarą nei nebandė 
Maskvą pulti, jie puolė Stalingradą, kur 
dabar jų 300,000 armijos yra apsupta ir 
gali būti sunaikinta.

Žurnalas “Life,” aprašydamas Raudo
nosios Armijos ofensyvą, tarpe kitko, 
rašo: “Apie 20 vokiečių divizijų yra prie 
Stalingrado ir joms nebeliko kelio atgal 
į namus. Dvidešimt ar daugiau kitų vo
kiečių divizijų yra Priekaukazijoj, ku
rioms giliai užnugaryj Raudonoji Armi
ja vysto savo ofensyvą... Pirmoji Rau

donosios Armijos ofensyvo savaitė Sta
lingrado srityj baigėsi tuo, kad ji suė
mė per 70,000 nacių į nelaisvę ir 50,000 
užmušė... Rusai dabar naudoja kon
centruotas jėgas tankų, artilerijos, pės- 
tininkijos. Tai trečias Raudonosios Ar- 
mijos^bandymas įrodyti, kad ji yra ge
resnė armija už Hitlerio Wehrmachtą. 
Ir jeigu tas pavyks, tai 100 dienų Sta-

• lingrado mūšis lyginsis Žarnos, Tourso, 
Waterloo ir Gettisburgo mūšiams.”

Profesorius Boas’as savo srityje žino
jimą praplėtė labai plačiai, — patiekda
mas pasauliui daug žinių kaip iš antro
pologijos, taip ir iš archeologijos, etno
logijos, lingvistikos ir kultūrinės antro
pologijos. Vienas jojo žymiausiųjų vei
kalų bene bus “Primityvio Žmogaus 
Protas” (The Mind of Primitive Man), 
kur profesorius iškėlė dėsnį, jog tam ti
krų žmonijos rasių arba genčių “atsili
kimas” turi būti aiškinamas istorinėmis 
ir gyvenimo aplinkos savybėmis. Jis bu
vo išsiųstas į Grynlandiją. Jis keliavo 
kituose šaltuose kraštuose ir studijavo 
eskimosų gyvenimą. Be to, prof. Boas’as 
buvo akylus studijuotojas Amerikos indi- 
jonų gyvenimo ir kalbų. Jau eidamas 
83 metus amžiaus, jis išleido dvi knygas 
apie kalbas.

Viena iš svarbiausiųjų profesoriaus 
Boas’o žmonijai kontribucijų yra ta, kad 
jis numaskavo Vokietijos nacių klastas, 
melus apie arijų rasės viršenybę prieš 
kitas tautas ir rases. Jis moksliniai įro
dė, jog tokio dalyko nėra ir būti negali.

Kaipo visuomenininkas, profesorius 
Boas’as pradėjo pasireikšti nelabai se
niai. Jį sukrėtė Ispanijos įvykiai 1936 
metais ir jis visais būdais rėmė Ispanų 
respubliką, josios kovas prieš fašizmą. 
Po to kiekvienas svarbesnis klausimas, 
kur ėjo apie kovą prie§ reakciją, prieš 
fašizmą arba už vieno ar kelių žmonių 
laisvę, prof. Boas’as visuomet nuošir
džiai prisidėjo ir jį rėmė. Pav., kai ko
munistų vadas Earl Browderis buvo įka
lintas ir prasidėjo žmonėse judėjimas 
jam išlaisvinti, tai prof. Boas’as buvo 
vienas pirmųjų tąją kampaniją parėmęs.

Kai žvėriškieji naciai užpuolė Tarybų 
Sąjungą, prof. Boas’as stojo į tarpą ki
tų intelektualų, ragindamas Ameriką 
teikti Tarybų Sąjungai visokeriopiausią 
militarinę pagalbą.

Gerbė profesorių Boas’ą visa Ameri
kos pažangioji visuomenė, visas laisvę 
mylįs pasaulis. Gerbė jį prezidentas 
Rooseveltas, nepaprastai aukštai įverti
no jį vice-prezidentas Wallace,—jį gerbė 
kaipo mokslo milžiną, kuris teigė, jog 
mokslas turi būti rišamas su kova dėl 
intelektualinės laisvės, dėl fašizmo su
naikinimo, dėl šviesesnio rytojaus įkūri
mo visai žmonijai.

Prof. Boas mirė, bet jo žygiai moksle, 
jo visuomeniniai nuveikti darbai nemirs.

bėti. Su laiku tas klausimas 
bus tinkamai išrištas mūsų 
istorikų. Istorija kaipo kny
ga, gali sunkiai būt skaito
ma, be patraukimo, vienok 
ji gali turėti gilią istorišką 
vertę. Arba ji gali būti di
džiai patraukianti, sklan
džiai skaitytis, bet istoriš
kai gali būti labai “kūda”

skyrius riša, daug lietuvių į 
vieną bendriją ir jie yra su 
“Laisve” šimtu procentų. 
Mano manymu, “Laisvei” 
būtų naudinga įvesti Ame
rikos Lietuvių Istorijos 
Skyrių. Jei negalima būtų 
visą puslapį teikt, tai labai 
būt gerai, kad nors 9x10 
Istorijos Kampelis būtų ve-

Kaip Švedija Gelbsti Hitleriui
Švedija tikrumoj virto Hitlerio kolo

nija. Ji atskirsta nuo viso pasaulio, pre
kybą veda tik su nacių Vokietija ir fa
šistų Finliandija. Ir ta prekyba vedama 
Hitlerio naudai.

Naujai panaujinta Vokietijos-Švedijos 
prekybos sutartis ir pagal ją Švedija su
tiko duoti Hitleriui 100,000,000 kronų 
kredito. Hitleris iš Švedijos išveža ge
ležies rūdą, ginklų, kanuolių, lėktuvų, 
amunicijos ir maisto, o Švedijai hitle
rininkai sakosi pristatą anglies, koksų 
ir kitų reikmenų.

1942 metais Hitleris žadėjo pristatyti 
Švedijai 5,700,000 tonų anglies ir koksų, 
bet pristatė tik 3,000,000 tonų; gi tuo 
pačiu kartu iš Švedijos išvežė 8,200,000 
tonų geležies rūdos. 1943 metais Hitle
ris pažadėjo Švedijai pristatyti 5,000,000 
tonų anglies ir koksų, bet visi žino, kad 
tai tuščias pažadas1..

Jeigu Hitleris nedrįsta galutinai pulti 
Švediją ir ją politiniai pavergti, tai tik 
todėl, kad jis išsilaužė dantis Sovietų 
Sąjungoj ir jam vis trumpiau darosi ka
re prieš Angliją ir Ameriką.

ir su maža vertybe. Tas pri
klauso nuo to, kaip plačiai 
orijentuosis istorikas ir iš 
kokių šaltinių medžiaga 
naudosis.

Turėkime omenyj istori
nės medžiagos svarbą ir 
pradinę medžiagą mūsų is- 
tori jai, kaip tai visokius al
bumus, speciales laidas, ju- 
bilėjinius laikraščių nume
rius — visokių sriovių laik
raščių ir žurnalų, SLA Is
toriją, Amerikos Lietuviai 
XIX šimtmetyje (kun. Mi
luko), Kaip bu/o įkurtas 
Lietuvių Darbininkų Susi- 
veinijimas (R. Mizaros), 
Amerika ir Amerikos Lie
tuviai, (su 167 paveikslais, 
Kazio Gineičio), “Pasiunti
nys” (kun. S. J. Draugelio), 
Istorija Chicagos Lietuvių, 
ir t.t. Tai tik “metmenys” 
Amerikos lietuvių istorijai 
ir tai dar didelė stoka yra 
matoma. Kalbant apie isto
riją, turim būtinai nuodug
niau pakalbėti apie istorinę 
medžiagą. M'es čia, kaipo 
naujakuriai,' tik per pasku
tinius 75 metus pradėjome 
tverti istorinę medžiagą. O, 
dar daug vėliau mūsų spau
da įsigyveno į aukštesnę to
bulybę ir tik vėliau visas 
kultūrinis gyvenimas išsi
judino į geresnį požymį.

“Amerikos Lietuviai XIX 
šimtmetyje (1868 -i 1900)” 
autorius (kun. Milukas) nu
siskundžia apsunkinimais. 
Nekurie tautiečiai leidžia 
darytis nuorašus iš doku
mentų vien autoriui pas 
juos asmeniai apsilankius1. 
Pasidaro dideli kelionės 
kaštai, laiko gaišinimas... 
Vienas kitas reikalingas ži
nias turįs priverčia po kelis 
mėnesius laukti, kolei paža
dėjimą išpildo, prie doku
mentų prileidžia....

Viskas galima, jei galimo 
daikto sieki! Kolekcijonavi- 
mas istorinės medžiagos bū
tinai reikalingas ir galima 
įvykinti, tik reikia bendro 
darbo ir apkalbėjimo, kokiu 
keliu eiti prie to. Du keliai 
numatomi, kaip prie to pa- 
sekmingiau daeiti. Pirmas 
(1-mas) tai, kad mūsų spau
da įvestų laikraščiuose Is
torijos skyrius. Tik mūsų

damas kas dieną.
Dabar, kas link medžia

gos, kur jos gauti ir kaip? 
Tiesa, tai dalikatnas daly
kas! Bet “Laisvė” turi tin
klą draugų nuo Atlantiko 
iki Pacifiko, skersai ir išil
gai po visą Ameriką. Mes 
visi turim rinkti istorinę 
medžiagą, agituoti draugi
jas susirinkimuose, kad 
išrinktų istorinei medžia
gai rinkti komisijas. Tokia 
komisija nevien pateiktų 
savo draugijos istoriją, bet, 
surinktų visas žinias tos 
kolonijos, kur liečia istoriją. 
Į tokį garbingą darbą gali 
įeiti kiekviena draugija, 
kliubas, choras, bendrovė, 
kuopos ir parapijos. Tą at
likdami, atliksime darbą, 
kuriuotni galės didžiuotis ir 
ateities gentkartės, galės 
naudotis kaipo autentiška 
Amerikos Lietuvių Istorija.

Čia, ką rekomendavau 
“Laisvei”, labai tiktų kiek
vienam mūsų laikraščiui to- 
kis skyrius turėti. Stingant 
originalės medžiagos, kar
tas nuo karto būtų gerai, 
kad perspausdintume pro-< 
tokolus Visuotinų Seimų, 
kurie guli surūdiję senuose 
laikraščių kompletuose. Pa
judinkime juos, kol dar ne 
vėlu! Įvairių srovių seimų 
tarimai, rezoliucijos, įvairūs 
propagandos lapeliai ir kiti 
politiški atsišaukimai, ar 
jie būtų prieš Smetoną, 
Stulginskį ar Dr. Grinių— 
istorija reikalauja bešališ
kumo. ' „

Grįžtant atgal prie įvedi
mo į laikraščius istorinių 
skyrių, patrauktume dalį 
bepartyvių žmonių. Tokiam 
skyriuje turėtų būti daug 
atvaizdų. Tas mus supažin
dintų, suvestų į artesnį 
bendrą darbą—kaip tik to 
progresas ir ateitis iš mūs 
reikalauja. Stoti į tokį di
delį darbą pasidarytų daug 
lėšų. Tas tiesa. Kuo mes ar
čiau prie liaudies eisim, tuo 
liaudis arčiau mūsų stovės, 
ji matys reikalą ir ‘gausiai 
parems, surengdama viso- 1 
kių pramogų, kad palaikyti 
spaudą ir padengti lėšas.

Daleiskim sau, jei mūsų

KOKIE VITAMINŲ 
PREPARATAI?

Drauge gydytojau, aš ne 
su liga, aš tik taip ko no
rėčiau jūsų pasiklausti. Aš 
vis matau “Laisvėj”, jūsų 
skyriuj apie vitaminus. 
Daug kam patariat gauti ir 
vartoti tai vitamino B, tai 
vitaminų A ir D, tai da ko
kių kitokių. Sakot, kad jų 
vartoti reikia kad ir visai 
sveikam, kad sveikas bū
tum ir ligų nebotum. Bet 
va keblumas, kaip jų išsi
rinkti, kad būtų tinkami ir 
neperbrangūs? Buvau, klau
sinėjau bent keliose vaisti
nėse. Tai parodo to paties 
vitamino, bet labai skirti p- 
gomis kainomis. Sakysim, 
vitamin B Complex už 100 
kapsulių prašė pustrečio do
lerio. To paties vitamino, 
ir da mažesnėj bonkutėj, 
už 100 norėjo arti 5 dole
rių. Sako, čia labai tvirti. 
Rodė ir mielių. Ir ten kai
nos nevienodos; Tai aš ir 
neėmiau. Sakau, pasiklau
siu jūsų, kokios kompanijos 
gaminti vitaminai tinka
miausi.

O vėl vaistininkai įkal
ba, girdi, vitaminai ir visi 
vaistai dėl karo labai pa
brango. Ęlausinėjau ir 

s v e i k a t os krautuvėse 
(health stores). Ten irgi 
visokių yra prikrauta, taip
gi brangūs. Prašom man 
nurodyti vardus gamintojų 
tų vitaminų, kurių bet kam 
būtų gerai vartoti. Labai 
dėkui.

Atsakymas.
Nėr už ką. Jūsų, Drau

ge, laiškas bus įdomus la
bai daugeliui. Iš - tikro, 
šiaip sau žmogui, nedaug 
ką teišmanančiam apie vais
tinių preparatus, sunku su
sivokti. Man draugai yra 
rodę bonkutes ir dėžutes su 
vitaminais. Girdi, nebran
giai gavę, bet nieko geriau 
nuo jų nesi jaučią. Ogi pa
žiūri, vitaminų sąstatas pa
gal skirtingas vienutes 
(units) labai žemas. Pirk
damas ir klausydamas par
davėjo, nusiperki katę mai
še, anot tos amerikiečių pa
tarlės. Nusiperki nežinomo

sų stalą. Gausieji vitamino 
B mišinio (Vitamin B Com
plex) šaltiniai yra čieli ja
viniai grūdai — nenumalti, 
nepikliuoti, nenugenėti, ne
nudailinti, nebaltinti che
miškais gazais. Yra to vita
mino kepenyse (jaknose) 
bet kokio gyvulio, taipgi 
kiaušinio tryniuose. Mielės, 
ypač džiovintos bravoro 
mielės, gerokai turi to es
mingo vitamino. Tokios 
mielės, ar tai tablečių ar 
miltukų pavydale, yra ne
brangus vitamino B miši
nio preparatas. Tiesa, vie
na mielių tabletė nedaug 
teturi to vitamino dalely
čių. Todėl jų reikia imti ne 
po vieną, bet po gerą sau- 
jalę, po 15, po 10 tablečių 

1 su maistu 3 kartus per die
ną, tai bent po .45 kas die
na.

Šiaip Vitamin B Complex 
gal patogiau vartoti kapsu
lių arba piliulių pavydale. 
Tos kapsulės paprastai 
daug kartų tvirtesnės už 
mielių tabletes, tai mažjau 
jų reikia ir imti. Tvirtes
nės ir uz tat brangesnes, 
bet neperbrangios. Imama 
3 kartus po 3, tai po 9 kas 
diena. Netiesa, būk vitami
nai visi labai pabrango. At
bulai. Vitamino B mišinio 
preparatai žymiai atpigo, 
nes valdžia jų daug vartoja 
kareiviams. Ir šis vitami
nas gaminama iš vietinių 
medžiagų. Tiesa, vitamino 
A ir D preparatai dabar 
brangesni, nes1 žuvų kepenų 
aliejus pabrango: sunkiau 
ir mažiau jo gaunama iš 
Hitlerio apsėstos Europos.

Tai dabar Vitamin B 
Complex, capsules or pills, 
N. J. F. (New Jersey for
mula) yra nebrangus ir ge
ras preparatas. Ant bon- 
kos' parašas:

“Each capsule contains:
1 mgm. of Thiamin Hy

drochloride (333 I. U. Vi
tamin B)

0.3 mgm. of Riboflavine 
(growth promoting factor)

3 mgm. of Nicotine acid 
0.25 mgm. of pyridoxine 

Hydrochloride (anti-.’derma- 
titis factor)

redakcijos žino savo bend
radarbius ' ir tik redakci
joms tinkama ieškot, atsi- 
klaust nužiūrimų ypatų, 
kad bendradarbiautų to
kiam skyriuje. Tas savaime 
padarytų didelę kultūrinę 
naudą. Į metus laiko (skai
tydamas “Laisvę”) 'iš iš
karpų padarytume storą 
knygą istorinės medžiagos. 
Prie viso to, aukštesne kul
tūra patrauktų daugiau 
skaitytojų į save tokis laik-

spauda įvestų Amerikos 
Lietuvių Istorijos skyrių ir 
susitvertų draugija išleidi
mui Amerikos lietuvių is
torijos, tai tuomi mes, 
Amerikos lietuviai, atliktu- 
mem didelį kultūrinį darbą. 
Kelkim tą klausimą ir svar
stykime jį.

Arba, tebūva ĄLDLD lei
dinys No. 50-tas Amerikos 
Lietuvių Istorija. Stokim į 
darbą visi!

P. A. Jatul.

tvirtumo preparatus. Ne^ 
stebėtina, kad paskui nieko 
tokio geriau nesijauti.

Imkime pat pirma patį 
sudėtingąjį vitaminą B. Tai 
yra ir pats reikalingasis ir _ 
pats naudingasis iš vitami-1 bent kelios privačios ga-

150 mgm. of Liver pow
der (25 to 1)

150 mgm. of Dried Yeast 
Powder.”

Panašaus tvirtumo kap
sulių bei piliulių gamina

nų. Jo mums visiems reikia 
vartoti, nes su maistu jo 
niekad negauname tiek, 
kiek organizmui būtinai 
reikia. Mat, to vitamino 
gamtiniai šaltiniai labai iš
tuštėja, kol jie pasiekia mū-

myklos, bet parduoda žy
miai brangiau. N. F. šis 
preparątas vaistininkui ąt- 
sieina 10 dolerių už 1000 
kapsulių. Perkant, gaunas 
ma už 12—13 doleriu, bet 
kiti nulupa ir trigubai. .
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Gamtos Keistumai | MOKSLAS ARMIJOS IR
Tūli gyvūnai išvengia 

mirties žiemos laiku, pats 
apmarindami save. Gana 
daug gyvūnų yra, kuriems 
žiemos metu nėra kuom 
maitintis, todėl jie, atėjus 
vėlybam rudeniui, eina gult, 
ir miega taip giliai, kad 
atrodo kaip numirę.

Jeigu, pavyzdžiui, iška- 
sim iš žemės miegančią vo
verę (ground squirrel), tai 
ją galima purtyt, spaudyt, 
numest ant stalo, arba net 
ir į durt adata — ji neat- 

. bunda. Tiktai pusėtinai il
goka laiką palaikius šiltam 
kambaryj, ji atsigaivina. 
Šaltakraujai mieganti gy
vūnai, kaip varlės arba lau
kinės bitės, būna dar labiau 
apmirę.

Fiziologinis užmigimo 
procesas yra tik žingsnis 
ar pora iki gyvūno mirties. ’ 
Kvėpavimo beveik negalima 
patėmyt, pulsas būna taip 
susilpnėjęs, kad atrodo, jog 
sekamas širdies tvaktelėįi- 
mas jau bus paskutinis. Kū
no temperatūra šiltakraujų 
gyvūnų nupuola iki žemiau 
normaliu laipsnio — jie pri
siartina beveik prie šalta
kraujį) gyvūnų.

Tai yra didelė gamtinė 
pagalba tiems gyvūnams, 
kad nereikia rūpintis mais
tu, kada jo nėra. Taip mie
gantis gyvūnas, ar tai būtų 
laukinė bitė, ar meška, n i 
ko neėda, nieko negeria per 
ilgas savaites žieminio mie
gojimo. Savo gyvybės liep
sną per žiemą jie palaiko 
senuoju maistu, kurį sutau
pė savo kūno audiniuose 
pavidale taukų. Meškos žy
mėtinai būna riebios rude
nį, o kudos kaip šakalys, 
kuomet išlenda iš savo guo
lio pavasarį.

Žieminis miegojimas api
ma įvairiausios rūšies gy
vūnus. Miega dideli gyvū
nai, kaip meškos, ir maži, 
kaip žebenkštys; miega gy-

LAIVYNO LĖŠOMIS
Apsaugojimas Ausų nuo 

Didelių Trenksmų
KAS BUS PO ANTRO 
PASAULINIO KARO

Ar Žinai, Kad?

z

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Jungtinių Valstijų armi-1 lionais skiriama daugiau 
jos ir laivyno departmental laiko.
paskelbė savo programą I Visų pirma tie studentai 
teikti aukštesnį mokslą tin- bus imami armijon ir lai- 
kamiem parinktiem jaunuo- vynan kaip eiliniai karei- 
liam, pradedant nuo 18 me- viai ir jūreiviai, taigi ir ne- 
tų amžiaus. Daugelis jų šios atitinkamas karines li

mfomas.
Armijos valdyba reika- 

,, kad visi tarnybon 
’ imami jaunuoliai, nežiūrint 
jau pasiekto jų mokslo, bū
tų per tryliką savaičių lavi
nami pamatinių karimų da
lykų lygiai, kaip ir kiekvie
nas eilinis rekrutas. Paskui

tų amžiaus, 
bus kolegijų studentai.

Bendrai skaičiuojama. 
jog . 
tokiu būdu, savo lėšomis 
teiks kolegijinio mokslo 
bent dviem šimtam tūks
tančių jaunuolių.

Armijos ir laivyno de
partmental
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Amerikos vyriausybėj Jau.la
, _ , J J . i imam

pareiškė, jogį jie galės ir tose pačiose ko
tam “mokslui bus parinkta įegijose bei universitetuo- 
tinkami jaunuoliai plačiais, se mokintis nusakytų daly- 
demokratiniais pamatais, ( kų, vilkėdami karines uni- 
neatsižvelgiant i piniginius 
jų išteklius.”

Tuomi yra siekiama pri- 
lavint reikalingų karui 
cialistų.

Ypatingo dėmesio 
kreipiama jaunuoliams 
vint i lakūnus, c

Laivyno departmentas 
skaičiuoja, kad reikės aš
tuonių iki 2^1 mėnesių lavy- 
bos, žiūrint kokioms parei
goms jaunuoliai bus ruošia
mi ir atsižvelgiant į tai, 
kiek mokslo kurie jau bus 
išėję. Studijuojantiems me
diciną, dentistiką, inžineri
ją ir norintiems tapti kape-

spe-

bus 
la-

formas.
Laivyno vyriausybės pla

nas pradžiai yra skirtingas? 
Jis visiem savo studentam 
duos bendrą aštuonių mė
nesių mokslo kursą tokiuo
se dalykuose, kaip fizika, 
chemija, matematika (auk
štesnių skaičiavimų moks
las), inžinieriškas braižy
mas, istorija, anglų kalba ir 
kt. Be to, laivynas, supran
tama, lavins reikalingus 
specialistus.

Teigiama, jog taip išla
vinti jaunuoliai tarnaus ne 
tik karui laimėti, bet ir tai
kai po jo palaikyti.

N. K.

AUKOS, KURIŲ NEMINI 
LAIKRAŠČIŲ ŽINIOS

Kada nacių submarinas 
užpuola Amerikos aliejinį 
laivą (tankerį) ir torpeduo- 
ja jį, tai, sprogstant laivo 
kubilams, pasilieja aliejus 
ant jūrų paviršiaus ir plau
kioja, kol vanduo išskalauja 
jo į pakraščius. Tie aliejaus 
plėtmai yra mirtini spąstai 
jūrų antims, varnoms ir ki
tiems paukščiams. Apie

Senoviškas helmetas (šal
mas, plieninė skrybėlė), pa
darytas pavidale negilios 
lėkštės, neatsako dabarti
niams karo reikalavimams. 
Helmetas ne tik turi apsau
got galvą nuo sprogstančių 
bombų skeveldrų, nuo šau
tuvo kulkų ir kitų nedide
lio svorio puolančių daiktų, 
bet ir ausis, kurių organiz
mas pagenda nuo didelės 
jėgos trenksmų. Arti sprog
stant didelei bombai, ausies 
bubnelis dažnai būna amži
nai pagadintas, pradeda 
tekėti kraujas ir žmogus 
apkursta. Todėl moderniš
kas helmetas, panašus į gi
lų puodą su mažais bryliais, 
yra geras apsaugotojas ne 
tik galvos, bet ir ausų. To
kius helmetus nešioja vo
kiečių ir Sovietų kareiviai, 
tokius dabar dėvi ir Jung
tinių Valstijų kareiviai.

Ausis galima apsaugot 
nuo didelio trenksmo, užki
šau t jas pirštų galais arba 
įdedant tam tikrus kamš
čius, arba užsimovus ant 
galvos tinkamą helmetą. 
Bet kovos įkarštyje karei
viai pamiršta prie kiekvie
no trenksmo užsikimšt pir
štais savo ausis, todėl hel
metas, būdamas visuomet 
ant galvos, yra geriausias 
apsaugotojas nuo sužeidi
mo ausų.

Kiti būdai apsaugojimui 
žmogaus galvos ir viso kūno 
nuo sutrenkimo yra sekan
ti: Bile siena arba tvora 
gali tarnaut kaipo apsau
ga ; geležinė blėta, pastatyta 
priešais, yra gera apsauga 
nuo didelio sprogimo; gu-

vatės, varlės, vorai, vabz- paukščius, žuvusius nuo na- 
džiai ir net kirmėlaitės. cjų submarinų, niekas ne- 
Paukščiai neužmiega nes pamini. O ju žūsta desėtkai 
jie gali išlėkt į šiltus kraš- tūkstančius/ 
tus. Žuvys taipgi nemiega; 
tačiau tropiškuose kraštuo- 
se yra tūlos rūšies žuvų, I plunksnos, primirkę mine- 
kurios užmiega sausros lai-, •’alinio aliejaus 
kotarpiu. Nėra vandens — 
įlenda į dumblą ir miega.

Gyvūnų miegojimas yra 
nelygus. Vieni jų, kaip že
minės voverės, užmiega gi
liai ir nepabunda iki pava
sario. Meškos pabunda ir 
žiemos metu, kuomet būna 
didelis atodrėkis. Jos išeina 
iš savo. guolio, pasiraivo, 
pakvėpuoja šviežiu oru ir 
vėl grįžta gult. Kiti gyvū
nai, kaip bebras (beaver), 
daug miega žiemos laiku, 
bet atsikelia laikas nuo lai
ko paėsti. V. R.

Vandeninių paukščių

;, pasidaro 
' sunkios ir nešvarios, ir 
paukštis po ilgos kovos su 
vandens bangom, netekęs 
jėgų, skęsta ir prigeria, ar
ba jeigu pavyksta dasiirti 
iki kranto, tai žūsta ant že
mės. iš bado.

Sveikų vandeninių pauk
ščių plunksnos būna išsia- 1 
liejavę natūraliu paties 
paukščio kūno pagamintu 
aliejum, kuris palaiko kū
nui šilumą ir sausumą, ne- 

i paisant kaip vanduo būtų 
šaltas, arba kaip paukštis 
nardytų po vandenį. Bet su
sidūrus su mineraliniu alie
jum, naturalė apsauga tam
pa sunaikinta. Šaltas van
duo pasiekia paukščio kū
ną ir jeigu jis nemiršta nuo 
šalčio ir nuilsimo, tai apser- 
ga plaučių uždegimu. Pauk
štis su labai išaliejuotom 

plunksnom negali lėkt ir 
j ieškot sau maisto.

Aliejaus plėtmai ant van
dens yra mirties spąstai. 
Nusibodus lekioti, paukštis 
jieško ramaus vandens pa
silsėti. Bet kaip tik nelai- ' 
mingas paukštis nutupia į 
aliejaus plėtmą, jis tuoj pa- : 
mato savo klaidą, bet jau i

būna pervėlu ją atitaisyti. 
Kartais jūrų antis pasine
ria švariam vandeny, o iš
kyla jau aliejaus plėtme, na, 
ir iš jo išplaukti jau negali. Tant į duobę ant žemės ar-

Jūrų paukščiai kaipo mai- 
• stas beveik neturi jokios 
vertės, bet jie tarnauja kai
po išmatų rinkėjai, kas žy
miai palaiko švariam stovy 
jūrų pakraščius. O ančių 
pūkai, kuriais būna iškloti 
jų lizdai, yra labai šilti ir 
lengvi, todėl jie būna ren
kami ir vartojami lakūnų 
džiaketų pamušalams.

Permirkusiam aliejuje 
paukščiui sunku ką nors 
pagelbėt. Vienatinis būdas 
padaryt galą jo kančioms, 
tai užmušt jį. Bet jeigu 
paukštis netaip labai išsia- 
liejavęs, tai galima jį atsar
giai apšluostyt Saločių alie
jum (salad oil), kas gali pa
gelbėt paukščiui apsivalyt 
nuo mineralinio aliejaus. 
Bet tas išgelbsti tik retuo
se atsitikimuose.

KA DARO JAPONAI SU 
PERVIRŠIU ŠILKO

Kai kam gal ateit į gal
vą mintis, ką japonai daro 
su šilku, kurio Jungtinės 
Valstijos neimportuoja dau
giau iš Japonijos?

Japonai valgo jį, — sako 
Prekybos Departmentas.

Žinoma, jie nevalgo pasi
dėję ant stalo pančiaką, 
marškinius, arba šiaip riti
nį šilkinio audeklo. — Iš 
kokono, kurį susuko šilki
nės kirmėlaitės, jie ištrau
kia naudingą vitaminą B ir 
dadeda jį prie savo kasdie
ninio maisto — ryžių ir 
džiovintos žuvies. V. R.

ba kad ir ant lygios žemės, 
yra geras apsisaugojimas 
nuo trenksmo, kadangi su
judintos oro bangos eina 
augštyn, o ne pagal žemę.

Pastatyta prie kanuolės 
drūtgalio (ties ratais) plie
ninė blėta, apsaugoja ka
reivius nuo trenksmo, kurį 
sudaro kulka, išeidama iš 
kanuolės vamzdžio.

Kad geriau įsivaizduoti, 
kiek didelis trenksmas pa
daro žmonėms blėdies, pa
imsime pavyzdį: Daleiskim, 
jeigu 200 svarų bomba iš 
orlaivio būtų numesta ir 
sprogtų ant miesto gatvės, 
tai 85 nuošimčiai žmonių, 
esančių netoli sprogimo 
scenos, gautų ausų sužeidi
mus, o tik 15% (žinoma, 
apart ausų pagadinimo) 
būtų sužeisti bombos ske
veldromis. Žmonės gi esan
tieji namuose, kad ir visai 
arti sprogimo scenos, ausų 
bubnelio sužeidimo negautų.

Štai kodėl, esant atakoms 
iš oro ant miesto, žmonės 
nuo gatvių turi slėptis na
muose arba skiepuose.

Pagal daugumą aliejaus 
(žibalo) išdirbimo, Sovietų 
Sąjunga užima antrą vietą 
pasaulyje. Pirmą vietą už
ima Jungtinės Valstijos, 
trečią Venezuela (Pietų 
Amerikoj), ketvirtą Iran 
(Azijoj).

Coney Island, N. Y., kai
po maudynių ir pasilinksmi
nimo )Vieta gyvuoja nuo 
1844 metų.
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Antras Pasaulinis Karas 
jau įžengė į ketvirtus me
tus. Šis karas gali būt il
gesnis už Pirmąjį Pasauli
nį Karą, nes dabartinės Vo
kietijos naciai, būdami ge
rai prisirengę karui, įsisti
prino beveik visoje Vakari
nėje Europoje. Iš pavergtų 
kraštų jie traukia maistą 
ir priverčia gyventojus vi
saip kitaip tarnauti nacių 
užmačioms. Tas karą gali 
žymiai pailginti.

Bet karas vistiek nesi
trauks amžinai — turės būt 
jam galas. Pereitas Pasau
linis Karas pasibaigė po 4 
metų ir 4 mėnesių kruvinų 
kautynių. Reikia manyti, 
jog ir šis karas po 3 metų 
kovos jau eina linkui galo. 
Abejotina, kad jis kita tiek 
laiko tęstųsi.
ATMAINOS PO PEREITO 

PASAULINIO KARO
Kas gi svarbaus įvyko po> 

pereito karo?
Po Pirmojo Pasaulinio 

Karo Amerikos žmonių e- 
konominis gyvenimas žy
miai pasikeitė. Prieš perei
tą karą automobilių indus
trija buvo tik besi vystymo 
laikotarpyje. Po karo auto
mobiliai pradėjo daugintis 
milžiniškais kiekiais. Keliai 
užsigrūdo automobiliais, 
kad net pereit skersai kelio 
buvo sunku. Reikėjo tiesti 
daug naujų vieškelių per 

i visa šalį, kad išvengus susi
grūdimo ir sumažinus tran
sportacijos nelaimes.

ORLAIVIJA
Orlaivininkystė iki pe

reito karo buvo tik vysty
kluose, o .šiandie orlaivių 
linijos jungia visą pasaulį. 
Karas šiandie vedamas “ke
turiais” frontais: ant že
mės, ant vandens, po van
deniu ir ore. Naujasis fron
tas—oro frontas — šiandie 
lošia vieną iš vadovaujamų 
rolių.

RADIJAS
Radijas civiliam naudoji

mui atsirado tik po pereito 
karo. Pirmiau radijas savo 
primityviam stovyj buvo 
naudojamas tik karo rei
kalam.

Judžiai po pereito karo 
pasipuošė naturalėmis spal
vomis ir pradėjo kalbėti.

Kokios gi gyvenimo at
mainos galės būt po šiam 
karui, kuomet visos moks
linės jėgos bus paliuosuotos 
nuo naikinimo darbo ir pa
kinkytos konstruktyviam 
darbui ?

GUMA
Į šį klausimą atsako D r. 

Charles Stine, vice-prez. Du 
Pont de Nemurs Co. Jis 
nurodo, kad jau net dabar 
kai kurie išdirbystės pro
duktai pradeda pasiekti 
milžiniškų kiekių. Pav., be
veik šimtmetis ėmė visam 
pasauliui iškelt gumos (ro- 
bo) išdirbystę iki 100 mili
jonų tonų per metus. O 
dabar vienos Jungtinės 
Valstijos planuoja bėgiu 
dviejų metų išdirbį 100,000,- 
000 tonų sintetinio robo iš 
kerosino, alkoholio ir ang
lių. Tai milžiniškas atsieki- 
mas į trumpą laiką.

ALBUMINAS
Aliumino produkciją 

pabaigai 1943 metų mano
ma išvystyt septynius sy
kius daugiau, negu jo buvo 
pagaminta 1939 metais. O 
aliumino metalas pradėta 
išdirbinėt tik apie 50 metų 
atgal. Bėgiu ketverto metų 
manoma “subytyt” penkias
dešimties metų progresą 
net septynis kartus.

MAGNIS
Magnis (magnesium, me- 

tališkas elementas), kuris 
dabar plačiai pritaikomas 
įvairioms industrijų ša
koms ir kuris buvo pradė
tas išdirbinėt tik apie 24 
metai atgal, dabar mano
ma padaugint jo gamybą i- 
ki 100 sykių tiek, kiek jo 
bu o 
tais.

iki

pagaminta 1939 me-

JŪRŲ TURTAI 
jūrų iki šiol buvo iš-i Iš 

traukiama tiktai bromo: 
(bromine) ir magnio pro
duktai, o yra ženklų, kad 
jūrose randasi beveik kiek
vieno elemento, kokis tik 
randamas žemėje. Manoma, 
jog po karui neišsemiami 
jūrų turtai bus pradėta 
plačiai išnaudoti.

AUTOMOBILIŲ 
PAGERINIMAI

Mūsų automobiliai būsią 
tik pusę tiek sunkumo, kiek 
jie dabar yra, ir su pagal
ba naujo vėdinimo proceso, 
nereikės nuolat dapilt van
dens į radiatorį. Naujas 
stiprus gazolinas duos ga
limybės važiuoti iki 50 my
lių su vienu galionu. O “ta- 
jeriai” būsią tik tolimi gi
minės nuo dabartinių “ta- 
jerių.”

KELIONĖ ORU i 
Kelionė orlaiviais būsian

ti surevoliucionizuota. Pi
gus, beveik visiškai saugus 
orlaivis būsiąs prieinamas 
kožnam, kuris prieš keletą 
metų turėjo “fliverį”. Pasi
rodys tavoriniai orlaiviai, 
bus daugiau įsiteigta už jū
rinių pasažyriniu orlaivių 
linijų, bus plačiai naudoja
mi sklandytuvai (glaide- 
riai) — viskas tas būsią 
galima ir praktiška.

FABRIKE GAMINTI 
NAMAI

Jūs, gal būt, gyvensit fa
brikiniu planu pagamintam 
namely (bungalow), kaštuo
jančiam apie 600-800 dole
rių, kurio sienos bus, kaip 
drabužio guzikais, • susegio
tos. Stogas to namelio bū
siąs iš nerūdijančio plieno, 
o sienos drūtos kaip akmuo, 
bet lengvos kai popiera. 
Oro vėdinimo sistema, gal 
būt, ant visados išnaikin
sianti tokias ligas, kaip du
sulys ir šienligė (hay fe
ver).
“MAGIŠKAS” PASAULIS

Mokslas, kuris jau dabar 
padarė daug stebuklų medi
cinos srityje, po karui bū
siąs panaudotas taupymui 
žmonių gyvybės ir palaiky
mui jų sveikatos, pridedant 
ekstra metų prie žmogaus 
amžiaus. Gal būt, jau visai 
netoli tas laikas, kada bus 
išrastas būdas išgydymui 
vėžio.
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Boulder Dam tvenkiniui 
(ant Colorado upės) pabu- 
davoti buvo suvartota 117,- 
720,000 kubiškų pėdų ce
mento. Tai užtenkamai bū
tų medžiagos išcementuoti 
20 pėdų pločio kelią, ei
nantį iš Floridos į Califor- 
niją, arba nutiesti 5 pėdų 
pločio taką (šaligatvio for
mos) nuo pietinio ašigalio 
iki šiauriniam ašigaliui.

Jungtinių Valstijų val- 
džois ministerių kabineto 
nariai gauna po $15,000 
metinės algos, o Aukščiau
siojo Teismo nariai po $20,- 
000.

Su lengvu automobiliu 
važiuojant 20 mylių į 
valandų greitumu galima 
nuvažiuoti tiek ir mylių, su 
vienu galionu gazolino; o 
jeigu važiuosi 70 mylių į 
valandą greitumu, tai su 
vienu galionu nuvažiuosi tik 
7 mylias.

Pasaul. didžiausias (aukš
čiausias) budinkas, Empire 
State Building (New Yor
ke), turi 63 pasažyrinius 
keltuvus (eleveiterius) ir 
4 tavorinius.

Joudieji pipirai (vienas 
svarbiųjų prieskonių) neau
ga nei Šiaurinėj nei Pieti
nėj Amerikoje.

Pinigų cirkuliacija Jung
tinėse Valstijose siekia virš 
13 bilijonų dol. (Rugpjūčio 
31 d., 1942 m., buvo $13, 
199,882,224.)

Pagal astronomų apskai
čiavimus, apie 6,000 žvaigž
džių galima matyti papras
ta akim. Su pagalba pa
prasto žiūrono galima ma
tyt apie 100,000 žvaigždžių, 
o per stiprų teleskopą gali
ma matyt virš 100 milijonų. 
Aprokuojama, jog dauso
se randasi nuo 30 iki 40 
tūkstančių milijonų žvaigž
džių.

Honduras respublika 
(Centralinėje Amerikoje) 
eksnortuoja apie 12,000,000 
stiebų bananų kasmet.

Pirmame Pasauliniame 
Kare Jungtinės Valstijos 
buvo sumobiliavusios 4,- 

.057,101 kareivį.

Virš 5,000,000 tonų plieno 
kas mėnuo išdirbama šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose.

Amerikiečiai suvalgo apie 
2,500,000,000 svarų saldai
nių kasmet, kurių verte sie
kia iki $400,000,000.

Labiausia prasiplatinus 
chroniška liga Amerikoje 
yra reumatizmas, kuris 
kankina 6,850,000 žmonių

Paraguay respublikoje 
(Pietų Amerikoje) dar ir 
šiandie jaučiais traukiami 
vežimai yra svarbiausia 
transportacijos priemonė.

Surinko V. R.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tai būsiąs įdomus naujas 
pasaulis — nuostabus 
magiškas pasaulis, 
nų
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kiečių kariuomenei, Paskui,, kartą vaka
re, klebonas paprašė iš kepėjo šarabano 
ir pats savo belaisvę-nuvežė ligi Ruano 
vartų. Atvažiavęs ten, dvasininkas ją 
pabučiavo; ji išėjo iš vežimo ir greitai 
pėsčia pasiekė viešuosius namus, kurių 
šeimininkė ją laikę' esant mirusią.

Po kiek laiko ją'iš tenai paėmė vienas 
patriotas, kuriam buvo svetimi prieta
rai, pamilęs ją už šį puikų pasielgimą; 
po to vėliau, pamilęs ją dar ir del jos pa
čios, jis ją vedė ir padarė iš jos damą, 
ne blogesnę už daugelį kitų.

‘H
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Kanados Lietuviu Kongreso Nustatyta 
Kvota Išpildyta su Kaupu

(Tąsa)
Ji dar nebaigė kalbėti, kada jis užsi

mojęs iš visų jėgų smogė jai antausį; ta
čiau tą valandėlę, kada jis vėl pakėlė 
ranką, ji, iš įnirtimo netekusi proto, nuo 
stalo pagriebė mažą desertinį peiliuką 
su sidabrine geležte ir taip greitai, jog 
niekas nesuspėjo nieko pastebėti, įsmei
gė jį karininkui tiesiog į kaklą, prie pat 
to dtiburiuko, kur prasideda krūtinė.

Kažkoks žodis, kurį jis tarė, įstrigo 
jam gerklėje, ir jis liko su atdara burna 
ir su bauginančia akių išraiška.

Visi sustaugė, ir visi sumišę pašoko, 
tačiau Raselė, sviedusi kėdę po kojų lei
tenantui Ottui, išsitiesusiam visu ūgiu, 
pribėgo prie lango, atidarė jį anksčiau, 
negu suspėjo ją pavyti, ir iššoko į tam
są, kur nesiliovė lyti.

Po dviejų minučių Madmuazelė Fifi 
buvo negyvas. Tada Fricas ir Ottas ap
nuogino kardus ir norėjo sukapoti mote
ris, kurios volo josi jiems prie kojų. Ma
jorui vos pavyko sukliudyti šias skerdy
nes, ir jis įsakė uždaryti atskirame kam
baryje keturias netekusias proto moteris, 
pristatant du sargybinius; paskui jis sa
vo rinktinę paruošė kovai ir organizavo 
pabėgėlės persekiojimą, visiškai įsitiki
nęs, kad ją pagaus.

Penkiasdešimt žmonių, kuriuos skati
no grasinimai, buvo bebėgą į parką; du 
šimtai kitų griozde po miškus ir po visus 
namus slėnyje.

Stalas, bematant nuimtas, dabar virto 
mirties guoliu, o keturi karininkai, ne
nulenkiami, prablaivėję, su rūsčiais ka
rių Veidais, einant pareigas, stovėjo prie 
langų, stengdamies žvilgsniais perverti 
tamsą.

Baisi liūtis tebesitęsė. Tamsą pripil
dė'teškėjimas'be pertraukos, siaučiantis 
šnarėjimas viso šio vandens, kuris sro
vėm iš dangaus, teka žeme, krinta lašais 
ir taškosi aplinkui.

Staiga pasigirdo šūvis, paskui iš tolo 
antras, ir per ketvertą valandų kart
kartėmis buvo girdėti čia arti, čia toli 
šūviai signalai, keisti žodžiai, šaukiami 
užkimusiais balsais ir skambą kaip kvie
timas.

Paryčiu visi grįžo. Du kareivius už
mušė ir tris sužeidė jų draugai medžio
klės įkarštyje ir naktinio vijimosi sąmy
šyje.

Kaselės nerado.
Tada prūsokai nusprendė įvaryti bai

mės gyventojams, visus namus išvertė 
aukštyn kojomis, išjodė, iškrėtė, išver
tė visą vietovę. Rodėsi, žydaitė nepaliko 
savo kelyje mažiausių pėdsakų.

Generolas, kada jam buvo apie tai 
pranešta, įsakė bylą užgniaužti, kad ar
mijai nebūt duoto blogo pavyzdžio, ir pa
re disciplininę bausmę majorui, kuris, 
savo ruožtu, apšildė savo valdinius. “Ka
riaujama ne dėl to, kad būtų linksmina
masi ir glamonėjama prostitutės,” — pa
sakė generolas. Ir grafas Farlsbergas, 
be galo susierzinęs, visa tai nusprendė 
išlieti ant apylinkės.

Kadangi jam reikėjo kokios nors 
dingsties, kad nesivaržant galima būtų 
imtis .represijų, jis pasišaukė kleboną ir 
įsakė jam skambinti varpu per markizo 
fon-Eiriko laidotuves.

Priešingai tam, ko buvo galima lauk
ti, dvasininkas šį kartą pasirodė esąs 
klusnus, nuolaidus. Ir kada Madmuaze
lės Fifi kūnas, kurį nešė kareiviai ir ku
riam prieky, iš šalių ir iš užpakalio ėjo 
kareiviai su užtaisytais šautuvais, — ka
da jis apleido Juvilio pilį, pasukdamas į 
kapus, iš varpinės pirmą kartą nuaidėjo 
laidotuvių skambėjimas, ir varpas skam
bėjo kažkaip linksmai, tartum jį būtų 
glamonėjusi draugiška ranka.

Jis skambėjo ir vakare, taip pat kitą 
dieitą, jis skambėjo kasdien; jis skambė
jo, kiek iš jo buvo reikalaujama. Kartais 
jis nętgi imdavo vienišai siūbuoti naktį 
ir tyliai tamsoje paskleisdavo dvejetą 
trejetu garsų, lyg apimtas keisto links- 
mūfno, nėžbiia: kodėl nubudęs. Tada vi
si vietiniai“ valstiečiai nusprendė, kad jis 
užburtas, ir jau niekas, išskiriant klebo
ną ir varpininką, nėjo artyn prie varpi
nės.

O ten viršuje, ilgesy ir tamsumoj, gy
veno nelaimingoji mergina, kuri slapta 
iš šių žmonių priimdavo maistą.
_Ji liko vątpinėje ligi pat išeinant vo-
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— Perkūno oželiai, — pasakė p. Matje 

d’Andolenas, — man primena niūrų ka
ro meto atsitikima. t

Jūs atmenate mano sodybą Kormeilio 
priemiestyje. Kaip tik aš gyvenau joj, 
kada pasirodė prūsokai.

Mano kaimynė tada buvo viena pami
šėlė, kurios protą buvo sudrumstę, nelai
mės smūgiai. Praeitais laikais, kada jai 
buvo dvidešimt penkeri metai, ji vieną 
mėnesį neteko tėvo, vyro ir naujagimio 
kūdikio.

Kartą »atlankiusi kuriuos nors namus, 
mirtis beveik visada bematant grįžta į 
juos, tartum įsidėmėjusi jų duris.

Nelaimingoji jauna moteris, parblokš
ta sielvarto, atgulė ir šešias savaitės 
kliedėjo. Paskui po audringojo laikotar
pio užėjo kažkas panašu į ramų nuovar
gį: ji gulėjo išdrika, beveik liovėsi val
giusi ir tiktai klaidžiojo akimis. Kas 
kartas, kai ją norėdavo priversti atsi
kelti, ji taip šaukdavo, tartum ją būtų 
žudę. Todėl jai jau daugiau nebekliudė 
gulėti ir iš lovos ją bekeldavo tiktai no
rėdami perrengti arba Apversti čiužinį.

Prie jos gyveno senutė auklė, kuri ją 
kartkartėmis priversdavo išgerti van
dens arba suvalgyti šaltos mėsos. Kas 
vyko jos nusiminusioje sieloje? Niekas 
niekad to nesužinojo: juk ji liovėsi kal
bėjusi. Ar ji galvojo apie savo mirusiuo
sius? Ar ji buvo“ paskendusi liūdnose 
svajonėse ir nieko ryškiai nebeprisimi
nė? Ar gal jos sužalota mintis nejudė
dama miegojo kaip stovįs vanduo?

Taip ji praleido penkioliką metų, — 
visiškai viena ir nesikeldama.

Prasidėjo karas; pirmosiomis gruo
džio dienomis prūsokai įsiveržė į Kor- 
meilį. ,

Visa tai atsimenu, tartum vakar. Šal
tis buvo toks, jog akmenys sproginėjo; 
aš gulėjau, padagros prikaustytas prie 
krėslo, ir staiga išgirdau skubų ir tolydų 
jų žingsnių dundėjimą. Pro langus man 
buvo matyti, kaip jie praėjo.

Jie ėjo be galo, panašūs vienas į kitą, 
su tipingais jiems kartoninių pajacų ju
desiais. Paskui viršininkai ėmė savo 
žmones skirstyti tarp gyventojų. Man 
teko septyniolika žmonių. Pamišusiai 
kaimynei teko dvylika, tame skaičiuje 
karininkas, tikras mušeika, žiaurus ir 
šiurkštus.

Pirmosiomis dienomis viskas ėjo nor
maliai. Karininkui paaiškino, kad ji ser
ga, ir jis paliko ją ramybėje. Tačiau 
veikiai toji moteris, kurios niekad ne
buvo matyti, ėmė jį erzinti. Jis pa
klausė kuo ji serga; jam atsakė, kad jo 
šeimininkė nejudėdama guli jau penkio
lika metų dėl stipraus sielvarto. Be abe
jo, jis tuo nepatikėjo ir įsivaizdavo, kad 
vargšelė pamišėlė nesikelia iš lovos dėl 
išdidumo, kad nematytų prūsokų, su 
jais nekalba ir nebendrauja.

Jis pareikalavo, kad ji jį priimtų. Jį 
įvedė į kambarį, ir jis aštriu tonu tarė:

—- Aš jus paprašysiu, ponia, atsikejti 
ir nueiti žemyn, kad jus matytų.

Ji atgręžė į jį tuščias, beprasmiškas 
akis ir nieko neatsakė.

Įšulumo aš nepakęsiu. Jeigu jūs 
nesikelsite geru noru, aš sukepėsiu pri- 
fersti jus pasifaikščioti vienų.

Ji nesujudėjo, tartum ir nematydama 
jo.

Jis supyko, šį ramų tylėjimų palaikęs 
kraštutinės paniekos pareiškimu, ir 
dūrė: .į 1

— Jeiku rytoj jūs nenulipsite 
myn...

‘ Po to išėjo.
{Bus daugiau).
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Tretysis Kanados Lietuvių 
Kongresas, įvykęs šiais metais 
Mbntreale, apsvarstęs,“ reika
lingumą remti lietuvius, kovo
jančius prieš hitlerizmą, lygiai 
kaip ir visus sovietinius kovo
tojus, užsibrėžė jų paramai 
dar šiais metais sukelti $3,000.

NacionaliniKomitetas, pildy
damas šį kongreso nutarimą, 
susilaukė kuo geriausios ko
operacijos iš visų pažangių 
Kanados lietuvių ir duosnų šių 
reikalų parėmimą.

Tas teisingas ir kilnus visų 
atsinešimas, leido kongreso 
nustatytą kvotą išpildyti laiku 
ir su dideliu kaupu. Su šia 
diena tų kovotojų ' paramai 
jau yra gauta $4,462.58.

Kongreso nustatyta kvota 
išpildyta beveik 150%. Nėra 
abejonės, kad iki metų pabai
gos dar bus gauta aukų ir kvo
ta bus išpildyta daugiau, ne
gu 150 nuošimčių.

Iš tos sumos- yra nupirkti 
du ambulansai, kurie, kaip 
anksčiau buvo skelbta, bus pa
siųsti lietuviams raudonar
miečiams. Už tuos du ambu- 
lansu užmokėta $3,500.

Likusi suma laikinai palik
ta komiteto ižde, bet greitoj 
ateityj bus sunaudota tiems 
kilniesiems tikslams, kuriuos 
nustatė kongresas.

Todėl, draugai ir draugės, 
nepertraukite šio taip svar
baus ir kilnaus darbo, o .tęs
kit toliau. Jūs patys žinote ir 
matote, kad reikalas yra di
delis, kad tie garbingieji so
vietiniai kovotojai, kurių tar
pe randasi ir lietuviai, yra rei
kalingi visų nuoširdžios ir di
delės paramos.

• Revizija
Komiteto posėdyje, įvyku

siame gruodžio 13 d., apart 
kitų dalykų, buvo padaryta gi
li ir nuosekli revizija visuose 
pajamų ir išlaidų atžymėji- 
muose ir knygose.

Revizijoje dalyvavo komite
to pirmininkas, sekretorius, Iž
dininkas ir posėdyje dalyvavę 
nariai-revizor i a i (kontrolie
riai) : J. Berškys, E. Byrienė ir 
S. Karvelis.

Peržiūrėj us visus užrašus 
rasta, kad iki tos dienos auko
mis gauta , viso $4,462.58. Iš 
tos sumos už ambulansus iš
mokėta' $3,500. Liko komiteto 
globoję $962.58., . ’

Bę to, .-iš Montreal© nuo 
kongreso šaukimo komiteto 
perimtas iždas sumoje $84.33 
j šio komiteto administracinį 
fondą. Per tą patį laiką admi
nistracinių išlaidų, padaryta 
$17.10. Komiteto pinigų liko 
$67.23. Kitokių pajamų bei iš
laidų neturėta. Visi atžymėji- 
mai rasti pilnoje tvarkoje.

Po revizijos protokolu pasi
rašė t '

J. Berškys
E. Byrienė 
S. Karvelis 
Z. Janauskas 
S. Zostaustas, 
jie su viskuo sutinka.

draugam, .katrie renka “Sales 
Štampas,” priduoda Apskri- 
čiui, Apskritys už jas gauna 
pinigų. Turime paačiuoti Ak- 
rono ir Youngstowno draugam, 
kurie daug pridavė mums. O 
Clevelando daugelis draugų la
bai daug prirenka, S. Jonila, 
tai daugiausia tuomi rūpinasi.

Apskričio susirinkime iš fi
nansų sekretoriaus raporto 
skambėjo, kad visų, kurie rei
kalavo, užmokėta duoklės už
1942 m. Ir jeigu kooperuos
1943 metais visi su stampomis, 
tai bus apmokėta ir duoklės vi
siems, kurie reikalaus išėję ka
riuomenėn.

Tariame, ačiū visiems drau
gams ir draugėms, kurie ren
ka štampas ir pridavė, ir tiem, 
kurie priduos ant Naujų Me
tų parengimo. Gal ir dovaną 
nekurie laimėsite.

Komisija.

MiHiirni

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONOS

SVARBIOS KNYGOS

kad

Edmonton, Canada
Tragingai Žuvo Antanas 

Katinas
Gruodžio 3 dieną, naktį, 

dirbant prie garinės, kažkaip 
trūko tankas ir Antanas Kati
nas buvo aplietas karštais tau
kais nuo galvos iki kojų, apie 
tris colius. Nelaimingasis buvo 
skubiai nugabentas į ligoninę, 
kur už valandos mirė.

Katinas buvo vidutinio am
žiaus žmogus. Nors nebuvo žy
mus veikime, bet niekam ir 
bloga nedarė. Visus lietuvius 
vienodai vertino, niekam, ne
apykantos nerodydavo. Todėl 
ir palaidoti jį į amžinus na
mus susirinko visi Edmontono 
ir apylinkės lietuviai ir kita
taučių. Jis buvo laidojamas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Nors velionis buvo vargo 
žmogus, bet buvo palaidotas 
gražiai, žmonės, įvertindami 
jį, sunešė nemažai' gėlių ir 
vainikų.

Staiga ir netikėtos nelaimės 
ištikti liko liūdėti viso Edmon
tono lietuviai. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė.

P. Zaleskienė.

Lawrence* Mass.
Gruodžio 13 dieną kalbėjo 

drg. F. Abekas, “Vilnies” re
daktorius iš Chicagos. Tai yra 
geras prakalbininkas, visus 
klausimus išdėstė taip aiškiai, 
jog kiekvienas klausytojas ga
lėjo pilnai suprasti. Taipgi nu
rodė pragaištingus darbus ir 
socialfašistų, kaip Rijus Grigai
tis ir jo .klapčiukas Michelso- 
nas pasitarnauja Hitleriui, sa
vo laikraščiuose spausdindami 
Visokią propagandą • Hitlerio 
agento Frano Ancevičiaus. Tuos 
visus purvus “Naujienos” ir 
“Keleivis” su džiaugsmu talpi
na. Jie talpina vardus neva iš
vežtų iš Lietuvos į Sovietų Są
jungą. O tie, daugumoje, yra 
žmonės, kurie pabėgo į Sovietų 
Sąjungą nuo rudojo žvėries 
Hitlerio. Jie džiaugiasi šian
dien, nes jie yra pavalgę ir ap
sirengę. Gi katrie nepaspėjo 
pabėgti, tai kenčia badą ir šal
tį.

Dar yra tokių smetoninių 
gaivalų, kurie tikisi sugrįžti į 
Lietuvą ir vėl su Smetona pry- 
Šakyje sėdėti ant varguolių 
sprąndo. Bet to jau nebebus. 
Smetona gali sėdėti ant farmos 
ir padėti farmeriui spausti sū
rius iš išrūgų dėl savo sėbrų 
tautininkų ir socialistų, bet 
apie Kauną nė nesapnuoti. Lie
tuvos žmonės puikiai apsieis ir 
be jo ekscelencijOs. Lietuvos 
žmonės turi išsirinkę savo val
džią ir ta valdžia egzistuoja. 
Kaip greitai bus išginti iš Lie-/ 
tųvos naciški grobikai, taip 
greitai Lietuvos žmones susi
tvarkys.

Abekas atsišaukė į klausyto
jus, kad jie paremtų darbi
ninkišką spaudą. Ant vietos 
suaukota $18.23. Aukotojų var
dai : po dolerį: P. LipsevičiūS|

B. Čulada, A. Raskow, Ig. Ču- 
lada, V. Krasauskienė, M. Da- 
vidonis, S. Benkus, S. Penkaus- 
kas, V. Kralikauskas, E. Šupe- 
trienė, D. Sukackis, A. Alekso
ms, S. šlakis. Po 50 centų au
kojo: M. Palankavičius, V. Mi- 
kulienė, J. šupetras, A. Butė
nas, J. šlaivienė, D. Bulauka, 
J. Milvidas, J. šlaivis. Visiems 
aukotojams tariu širdingai ačiū 
vardu darbininkiškos spaudos.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 125 kuopos susirinki
mas bus sausio 3 dieną, 1943 
m., 2 vai. po pietų, pas drau
gus Milvidus. Visi nariai turi
te dalyvauti, nes bus svarbus 
susirinkimas. Kurie nedaly
vaus, tie turės bausmės pasi- 
mokėti. Pranešu iš anksto, kad 
žinotumėte.

S. Penkauskas.

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp. ir Jaunuolių 

Kuopa rengia smagų parengi
mą Naujų Metų sutikimui, vi
siems gerai žinomoj Lietuvių 
Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Orkestrą bus geriausia Cleve- 
landė.

O .kodėl linksmai Naujų Me
tų lauksime? Už tai, kąd karo 
ekspertai sako, kad karas bus 
baigtas 1943 metais su mūsų' 
laimėjimu. Linksma bus vi
siems.

Dar sykį prašau, nepamirški
te r ir svečius atsivesti.
' Bus duodamos dovanos tiems, 
kurie atneš daugiausia “Sales 
Štampų.”

Kaip žinote, kad 4 Apskritys 
moka išėjusių kariuomenėn, 
duokles LDS kp. nariam, ku
rie reikalauja, Tokių skaičius 
pūga labai žymiai, o Apskritys

Tai ačiū
auga k 
kitokių jeigu neturi.
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RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas 
450 Puslapių. Kaina $1.00,

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

mini, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor 

•< e- * I

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAS® DR. J. J. KA8KIAU0IUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
, 800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • ••

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PAKASO DR. J. J. KA6KIAUCIU8

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Si knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

Neto Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
iaugybe gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorku 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administra
427 Lorimer St

Įfjįji, ......../iv.yi.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

MASKVA, gruod. 23.—Vidunaktinis Sovietų prane
šimas:

Stalingrado fabrikų vietovėje būrys mūsų smarkuo
lių kovotojų atėmė iš vokiečių 10 aptvirtintų namų ii’ 
25 kitus apsaugotus punktus.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė atmušė dvi priešų kontr-atakas ir pagerino savo 
pozicijas. Mūsų artilerija ir mortiros sunaikino keturio- 
jiką priešų aptvirtintų punktų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado vis buvo vedami įtū
žę mūšiai. Sovietų kovotojai-atnemia įniršusius priešų 
puolimus ir daro jiem sunkių nuostolių.

'Vokiečių tankai ir pėstininkai mėgino užimt vieną 
apgyventą vietą, bet buvo ryžtai atremti: > <

šiose kautynėse buvo nušluota apie 1,000 priešų ka
reivių ir oficierių; padegta bei išmušta iš veikimo 60 
jų tankų; sunaikinta 21-na kanuolė, 12 kulkasvaidžių ir 
64 trokai.

Sovietinės kariuomenės dalinys X per dvi dienas nu
kovė apie 6,000 priešų kareivių ir oficierių, sunaikino 
100 trokų ir 200 vežimų ir pagrobė 30 kanuolių. Kita
me sektoriuje visas batalionas priešų su savo koman- 
dierium pasidavė mūsų kariuomenei.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė sudrūtino 
užimtas pozicijas ir vedė ofensyvius mūšius prieš už- 
blokaduotus vokiečius.

GRUOD. 22. —
Stalingrado fabrikų vietovėje mūsų kariuomenė, 

veikdama mažais puolikų būreliais, vis vedė- ofensyvą 
prieš vokiečių atkakliai ginamas pozicijas. Tapo sunai
kinta bei užimta 15 priešų fortukų ir aptvirtintų tro
besių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado; mūsų artileriją per- 
sišaudė su priešų artilerija ir mūsų kariuomenė darė 
žvalgybos veiksmus. Vieno apgyvento punkto srityje 
priešai darė kontr-ataką, kuri buvo atmušta, ir priešai 
neteko 300 kareivių ir oficierių. Mes sunaikinome pen
kis vokiečių tankus, keturias kanuoles, 26 kulkasvai- 
džius ir 17 trokų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
vedė įnirtusius mūšius su didelėmis jėgomis priešų tan
kų ir pėstininkų.

Per ištisą dieną siautė atkaklus mūšis vieno kolekty- 
vio ūkio plote. Lėšomis didžiulių sau nuostolių vokie
čiai pastūmė mūsų kariuomenę šiek tiek atgal ir už
ėmė tą ūkį. Mūšyje mes sunaikinome 17 priešų tan
kų ir užmušėme 700 hitlerininkų.

Kitame sektoriuje mūsų gvardiečiai per įveržtą mū
šį išvijo priešus iš vienos apgyventos vietos, šiose kau
tynėse mes nušlavėme daugiau kaip 500 vokiečių ka
reivių ir oficierių, išmušėme iš veikimo bei išdeginome 
septynis tankus, sunaikinome 44 trokus, 1$ kanuolių ir 
32 fortukus bei aptvirtintus pastatus.

Vidurinės Dono tėkmės plote mūsų kariuomenė kirto 
smūgius priešams, kurie todėl traukėsi atgal į pietų 
vakarus ir vakarus, palikdami savo įrengimus ii- kari
nius reikmenis mūšio lauke. Kai kuriuose sektoriuose 
vokiečiai mėgino kontr-atakuot, bet liko atmušti atgal 
ir nušluoti.

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė apdrūtino 
atimtas iš priešų pozicijas ir vis vedė ofensyvo mūšius 
prieš apsuptus vokiečių garnizonus.

Velikije Lūki srityje vienas mūsų kariuomenės da
linys, atmušęs vokiečių ataką, sunaikino apie 200 hit
lerininkų, šešis jų tankus, dvi baterijas kanuolių ir tri 
baterijas mortirų.

Vieno būrio partizanai, veikdami šiauriniame Kau
kaze, nušlavė apie 300 vokiečių kareivių ir oficierių, iš
mušė iš veikimo šešis priešų tankus ir vieną lėktuvą. 
Kitas partizanų būrys nukovė 60 hitlerininkų ii’ su
sprogdino du trokus.

MASKVA, gruod. 21.
Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 

viename sektoriuje atmušė šešias vokiečių kontr-ata
kas ir nukovė 300 priešų.

Sovietiniai lakūnai bombardavo priešų orlaivių sto
vyklą ir sunaikino 20 orlaivių ant žemės.

Viename sektoriuje centralinio fronto sovietiniai ko
votojai smarkiai atmetė atgal kelias stiprias vokiečių 
kontr-atakas ir nukovė 500 priešų. Mūsų artilerija ir 
mortiros sunaikino 45-kis priešų aptvirtintus pastatus, 
39 atskirus apkasus, 11 jų tėmijimo punktų ir 15 kanuo- 
lių.

Leningrado f route musų artilerija per tris dienas 
suardė 19 priešų fortukų, sunaikino tris kanuoles ir 
kelis trokus su karo reikmenimis ir nukovė 677 vokie
čius.

KARINIŲ ORLAIVIŲ NELAI-
' mėse žuvo ii

Rocky Ford, Colo. — 
Dviem armijos bombane-i 
Šiam susidūrus ore, beda
rant pratimus, vienas nu
krito, sudužo ir eksploda- 
vo. Žuvo devyni jo įgulos 
nariai. Kitas bombanešis 
sugrįžo į savo stovyklą.

Helena, Mont. — Nukri
tus nedideliam armijos lėk
tuvui, užsimušė du kariniai 
lakūnai.

VYRIAUSYBĖ PRIŽIŪRI 
JUDŽIŲ KALBAS

Hollywood, Calif.—. Val
diška Karo Ži^ių Įstaiga 
prašė priduot jai iš anksto 
peržiūrėt visus rašytus vei
kalus, iš kurių gaminama 
judamieji paveikslai. Nes 
iki šiol pagamintuose ju- 
džiuose pasitaiko kalbų, ne
tiesioginiai prieštaraujan
čių karinėms Amerikos ir 
kitų talkininkų pastangoms.

Bet tai nėra tikras1 judžių 
cenzūravimas, o tik patari
mų davimas.

Anglų Lakūnai Dvie
jų Tonų Bombomis 

Naikino Munichą
London. — Anglų orlai

viai paskutinių ątveju bom
barduodami Munichą, • na
cių partijos gimimo vietą 
ir jos “sostinę,” mėtė di
džiules bombas, sveriančias 
net po du tonu. Viena to
kia bomba sprogdama su
naikina ištisą bloką ir dau
giau namų.

Anglai bombanešiai su
kėlė daug didžių gaisrų ir 
sprogimų Muniche. Dvylika 
tų bombanešių žuvo. Anglų 
lakūnai nuošvė žemyn du 
nacių orlaivius.

VIDURVAKARIŲ VALSTIJOS 
GAUS PO GALIONĄ DAU

GIAU ŽIBALO KŪRUI
Washington. — Trylikoje 

vidurvakarinių valstijų šie
met žiema yra šaltesnė ne
gu paprastai. Prie 10 galio
nų žibalo namams apšildyt 
per savaitę, todėl, kainų 
administratorius Leonas 
Hendersonas leido ten dasi- 
pirkt dar po vieną galioną. 
Minimos valstijos yra Illi
nois, Ohio■,. Michigan, In
diana, Wisconsin ir kt.

SILPNOS NACIŲ ATAKOS IŠ 
ORO PRIEŠ ANGLIJA

London. — Vienas kitas 
vokiečių orlaivis bombarda
vo ir iš kulkasvaidžių ap
šaudė kelis Anglijos kaimus 
ir miestelius; sunaikino po
rą namų ir vieną mokyklą; 
užmušė trejetą žmonių.

Anglų armija, besivyda
ma vokiečius Libijoj, pasie
kė punktą 180 mylių nuo 
Tripolio. 1

New Haven, Conn.
Iš Lietuviu Literatūros Draugi

jos 32 Kuopos Darbuotes 
Antradienį, gruodžio 15 d., 

atsibuvo LLD 32-ros kuopos 
metinis susirinkimas, Lietuvių 
Bendrovės name.

Buvo išduotas raportas apie 
kuopos nuveiktus darbus per 
visus 1942 metus. 32 kuopa tu
rėjo kelis vasarą išvažiavimus 
ir taip parengimus dėl visuome
niškų reikalų: kaip tai, buvo 
paskirta dėl medikalės pagal
bos, dėl kovotojų prieš fašizmą, 
.del vilnų fondo ir abelnai' dar- 
bininkiškams reikalams. Kuopa 
savo ižde pinigus nelaikė padė
jus, bet parėmė visus svar
biuosius reikalus dėl darbo 
klasės gerovės.

Vėliausias kuopos parengi
mas, tai buvo lapkričio 29 d. 
Komisija to parengimo (va
karienės) raportavo, kad liko 
pelno $26 su centais. Vakarie
ne buvo surengtą ir visas pel
nas paskiitąs dėl Tarybų Są
jungos medikalės pagalbos.

Likosi išrinkta komisija, 
idant susižinotų su Bridgepor- 
to aktoriais, ar jie apsiims at
važiuot į New Haveną sulošt 
komedijas: “Vargšas Tadas” ir 
“Teodolindą,” ant 31 d. sau
sio, 1943 metais. Jeigu bridge- 
portiečiąi atvažiuos su toąiis 
juokingomis komedijomis, tai 
prijuokins ir New Haveno lie
tuvius, nes jau kurie matėme 
juos lošiant 5 d. gruodžio Brid- 
geporte, tai turėjome skanaus 
juol^o. Na, o aktoriai atliks 
savo roles gerai ir dar geriau, 
negu atliko Bridgeporte, nes 
New Havenas jiems bus nau- 
jąnybė, nes jau kita kolonija 
skaitosi.

Man jau teko komedijas ma
tyti lošiant, 'bet jeigu tik apsi
ims aktoriai sulošt ir mūsų 
mieste, tai esu tikra, kad aš ei

siu pažiūrėt ir kitus kalbinsiu 
su savim eit. Newhavenieciai 
tą dieną nepasiliks namie, jei
gu ir galvas skaudės arba kuo
lais ar kirviais snigtų.

Buvo išrinkta kuopos valdy
ba sekantiems 1943 metams. 
Valdyboj pasiliko tie patys 
draugai ir draugės, kurie jau 
nuo seniai yra valdyboje.

Antrą vertus, nebuvo ir iš 
ko naują valdybą išrinkti. 
Nors mes turime nevisai ma
žai kuopoje priklaus ančių 
draugų, bet į susirinkimus lan
kosi visai tingiai. Atrodo, kad 
draugams neapeina nei darbi
ninkų judėjimas, nei kovos, 
nei pati oragnizacija.

Kuopa turėjo išrinkus ir ko
respondentą, bet ant laimės, 
jis neparašė nei vienos kores
pondencijos, bei taip kokių ži
nučių iš kuopos veikimo per 
visus 1942 metus! Mūsų kores
pondentui pirštų dėl to nesu
niežėjo, nė galvos nesuskaudė- 
jo. O kuopa per vasarą ir ru
denį šiek tiek darbavosi.

Mūsų kuopos nariai, visi yra 
pasimokėję duokles už šiuos 
metus. Taigi, visi, kurie atsi
lankė į susirinkimą, gavo se
niai lauktą knygą “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.”

Gerbiami, draugai ir drau- 
gutės, newhavenieciai! Lietu
vių Bendrovė rengia Naujų 
Metų pasitikimo balių, savo 
name, 243 Front St. Tai ben
drovės tradicinis balius. Nepa
mirškime visi dalyvaut, pavyz
džiui, LLD 32 kuopos nariai, 
nes ir mūsų kuopa yra šėrinin- 
kė bendrovės.
: Susitiksime visi Naujus Me
tus bendrovės rengiamame ba
liuje!

Iki pasimatymo, draugučiai 
ir draugutės.

Vilija. ■

Heilo, draugai redaktoriai' 
ir visi laisviečiai. Linkiu jums

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Liet; Tautiškų Kapi

nių Bendr. metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 27 d., A. Stravinskio 
salėje, 40 Ferry St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame šėrininkus ir lotininkus, 
kurių mokestys užvilktos pasimokė- 
ti. Šerininkai būtinai turi dalyvau
ti, nes rinkisime valdybą 1943 me
tams. Todėl visi dalyvaukite, kvie
čiame prie vienybės ir dirbti nau
dingą darbą.—C. S. Kasparas, Sekr.

(300-302)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro, Amerikos Raud. 

Kryžiaus ir Sovietų Sąjungos Me- 
dikalei naudai yra rengiama vaka
rienė ir šokiai. Sekmadienį, gruo
džio 27 d., 155 Hungerford St., 3 
vai. dieną. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti, nes 
šis parengimas yra skiriamas svar
biam tikslui. Praleisite linksmai 
laiką ir paremsite savo garbingas 
organizacijas. —■ Komisija.

(300-302)

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa- 
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų ;l 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. ;! 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto ;• 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su < 
vitaminais, būtent: I;

1. VHF Vitamin-B-Complcx tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad ;
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunys- ;l 
tės ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jau- :■ 
čiasi visados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skau- 1; 
dėjimus, kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir susidariusių gazų; 
serga Neuritis, neturi apetito, arba turi didelį palinkimą į Chro- ■; 
nišką Alkoholizmą. ’ ' - ;:

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, raudono kraujo celių padau- ;
ginimo. ;i

3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, !; 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toją laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą. ■[
5. SODEOM tablotėles, kurie kenčia Rheųmatizmo, Arthritis, Neuri-

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų. ;■
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui‘dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. !;
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo laikino vidurių užkietė- j;

jimo. ' ’ ...... " ......................... ’ <;
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis . Palengvina ;!

skausmus ir sumažina viduriuose guzus ir tokiu būdu duoda pro- < 
gą opai užgyti. ' i;

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių < 
D,EL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC < 
ir REDUCING ŲIET” maistą, kenuotus vaisius, kurie yra su- ; 
pekinti geriausia rū;is, be kemikalų ir balto cukraus syrupo; .ir < 
nesulpuruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čiclų ; 
grūdų ruginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate i; 
Malt, sų Yhaminąis, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš.Soya <[ 
pupelių mėsa. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. 
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašy- ;! 
kite arba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto !; 
iki 9:30 vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIĄI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

i'

visiems laimingų Naujų Metų.
Vilija.

Nuo Redakcijos; Mes drau
gei linkime to paties ir nuo
širdžiai prašome 1943 metais 
būti “Laisvės” nuolatine ko- 
respondente-bendradarbe.

KRISLAI
4

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
gavystė. Kas žodis, tai hitleri
nė begėdystė.

Vėl pas mus kyla mintis iš
leisti knygą apie Amerikos 
lietuvius. Knygos išleidimu, ži
noma, pasirūpintų. Lietuvių Li
teratūros Draugija.

Svarbiausia — knygos para
šymas, surinkimas medžiagos.

Kai kurie draugai, man at
rodo, visai nė nepagalvoja, 
koks tai didelis, sunkus ir il
gas darbas. Pavyzdžiui, vie
nas geras draugas taip karštai 
remia tą idėją, jog siūlo dar 
1943 metais tokią knygą išleis
ti !

Nei kepte niekas negalėtų 
tokios knygos iškepti 1943 me
tams. Tai nereikia nė juokų 
daryti iš tokio rimto dalyko.

Lenkų diplomatai pradėjo 
plačiai kalbėti apie pokarinę 
federaciją Europoje. Į tą fe
deraciją jie norėtų įtraukti 
Baltijos kraštus, Lenkiją, Če- 
choslovakiją ir Balkanus.

Tai, girdi, būtų užtvaras 
tarpe Rusijos ir Vokietijos.

Gaila, kad tie ponai nieko 
neišmoko iš praeities. Prieš 
karą Lenkija bandė būti tuo 
užtvaru. O kas iš tos Lenkijos 
beliko?

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

Lš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

i dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*.

------------- ' --

Ne apie užtvarus ir naujas 
imperialistines kombinacijas 
reikia kalbėti ir planuoti. To
kioms konspiracijoms šis ka
ras turės padaryti galą.

Reikia galvoti* apie tokį pa
saulį, kuriame nereikės jokio 
užtvaro tarpe Rusijos ir Vo
kietijos, arba tarpe Vokietijos 
ir Francijos, arba tarpe Euro
pos ir Amerikos.

.................................................................................. ....—------ - _ _. 1 _ ,

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prinr 

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmęntas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskitįe 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicągę, 
Ill., arba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St,, 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.

į Naudokitės Gera Proga
S Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų
V ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
f už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

į Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime Jum* <3
& 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 3

žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50. |
1 STENGER & STENGER, Optometrists 1 
h 394-398 Broadway Brooklyn, N. Y. |

Lietuvių Rakandų Krautuve

CORR

. Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, nyes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitienė ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y«

i Penktas Puslapi*
y

Tokiam naujam pasaulyj^ 
Lenkija turės užimti svarbiu 
vietą ir lošti svarbų yaidmenį.

Bet tie lenkų diplomatai, 
kurie tebesapnuoja apie fede
raciją užtvėrimui Sovietų Są
jungos, tai yra, suokalbiui 
prieš Sovietų Sąjungą, neturė
tų turėti jokios vietos jokioj 
vadovybėje toje naujoje Len
kijoje. . ■ v

Akiniai 
už $7.50

. *■ i'i ‘
Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

w Telefonas EVergreen 7-1661

| Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

W kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Liūdesio valandoj kreip- 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 
me modemišką patama- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai jruošta mū- pS 
sų šermeninė. IJdūsų pa-, 
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

lill. fvlUŲll l7l« F&
Philadelphia, Pa fe
Telefonas Poplar 4110
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Laiškai iš Kariuomenes
Lietuvių Moterų ApŠvietos 

Kliubui

už tą

šėtroj

Kai Hitleriui sprandą nusuk
sime, tuomet ir vėl visi gražiai 
gyvensime. Dar sykį dėkavo
ju tamstom visom.

Jonas.

Jūreivis P. Balsys Svei 
kiną su Šventėmis

Unijų Vadų Pokilis 
Sovietų Paramai

Tarpe pokilio kalbėtojų bu
vo Sidney Hillman ir Karo 
Darbo Tarybos pirmininkas 
William H. Davis, kurio aukš
tai kreditavo Sovietų Sąjungos 
rolę karo ir pokarinėj taikoj.

Sovietų konsulato atstovui 
Dmitri Zalkinui įteikta bl an
ie os “Scrolls” su tūkstančių 
unijistų parašais ir aukomis 
Rusijos Karo Pagalbai.

Žydai Šaukia Masinį Mi 
tingą Protestui prieš 

Nacius

torių ir unijistų. Michael Quill 
1< ai bes kaipo atstovas nuo Di
džiojo Now Yorko Industrinių 
Unijų Tarybos. Bilietai jau 
parduodami darbininkų kny
gynuose.

Noriu jums padėkoti 
kalėdinį pakelį.

Visi vaikinai mano 
vaišinomės tais saldainiais.
Matote, kiekvieną syk, kada 
atsiunčiama pakelis, visi vaiki
nai šaukia “valgysime.”

Dar kartą tariu jums šir- 
dingiausį ačiū. Linkiu smagių 
Kalėdų ir linksmų Naujų Me
tų/

Gerbiamosios:
Sveikinu su Kalėdomis ir 

linkiu jums linksmiausių Nau
jų Metų, taipgi dėkoju už la
bai patrauklų paketą, kurį jūs 
man atsiuntėt.

Chester Sadauskas.

Jūsų,
Petras Kavaliauskas.

Ilgametis “Laisvės” bendra
darbis, Pranas Balsys, kuris 
šiuo metu tarnauja Dėdės Ša
mo jūreivyboj, prisiuntė (per 
R. Mizarą) laisviečiams svei
kinimą :

“Mielas Drauge: Siunčiu 
Tau ir visam ‘Laisvės’ perso
nalui širdingiausius linkėji
mus Žiemos Švenčių proga!

P. Balsys,
Fort Trumbull, Conn.”

Gruodžio 22-ros vakarą, 
viešbutyje Commodore, New 
Yorke, įvyko Rusijai Karo Pa
galbos Unijų Divizijos pokilis 
Sovietų Sąjungos paramai. Ja
me dalyvavo apie 800 žymių 
unijinio judėjimo vadų iš CIO, 
AFL ir nepriklausomų unijų.

J Marinų Korpuso kandida
tų j oficierius klases dar pri
ima asmenis nuo 20 iki 31 me
tų amžiaus, baigusius kolegi
ją. Po naujų metų priimsią tik 
17 m. jaunuolius.

žydų Liaudies Komiteto ren
giamas masinis mitingas gruo
džio 28-tos vakarą, didžiaja
me Madison Square Gardene, 
gauna paramos daugelio žydų 
organizacijų ir atskirų žymių 
visuomenininkų, taipgi ir ne 
žydų visuomenės vadų.

Tarpe mitingo kalbėtojų' sinama už 
bus kongresmanų, žymių ak- saulėleidžio.

Miesto Tarybai įteikta rezo
liucija, reikalaujanti atsteigti 
Canarsie “shuttle,” jungiantį 
subway su pajūriu.

Miesto parkuose užžibintos 
kalėdinės eglaitės, bot tik die
nomis. Vakarais Šviesos užge- 

pusvalandžio po

Brangios Narės,
Noriu išreikšti mano širdin

giausi dėkingumą už jūsų 
draugišką manęs atsiminimą.

Dovanos paketas buvo pri
imtas su dideliu įvertinimu ir 
jo įtalpa džiaugsmingai pa
naudota ne tik manęs vieno, 
bet taip pat ir daugelio mano 
draugų, kadangi čionai ka
riuomenėje mes esame viena 
didelė šeimyna, ką be abejo, 
jūs suprantate.

Tad, varde jų, kaip kad ir 
nuo savęs sveikinu už jūsų 
vertingą darbą ir 
kad jūsų pastangos 
naudos.

Dėkodamas jums
tą už draugiškumą ir linkėda
mas jums visoms smagiai pra
leisti sezono šventes, liekuosi,

Jūsų,
Vincent A. Ulchickas.

Chesteris yra vienas iš tri
jų sūnų eastnewyorkieciu, vei
kėjų K. ir St. Sadauskų, gyve
nančių 642 Belmont Ave. Iš jų 
du tarnauja kariuomenėje. 
Chesterio brolis Jonas buvo 
vienu iš pirmiausia išėjusių 
Brooklyn© lietuvių ir jau se
niai tarnauja užjūryje. Gi 
mažasis Chesterio broliukas 
dar lanko mokyklą ir talkina 
tėvams rašyme broliams laiš
kų, taipgi studijavime žemla- 
pio, kuris parodo Chesterio su 
Jonu žygius ir karo eigą.

Svečiuojasi Karys

Juozas 
teks su- 
tarnau-

užtikrinu, 
nėra be

dar k ar-

Vincas yra buvęs maspethie
tis. Civiliniame gyvenime . vei
kė lietuvių jaunime — LDS 
jaunimo kuopoj, Maspethe, ir 
Aido Chore, o dabar tarnauja 
paruošiamųjų į oficierius sky
riuje.

kad nepamiršot,
Dieduką.

pargrįšiu, tai pir-
aplankysiu tamstų1

Menkeliūną Užmušė 
Gatvekaris

Antanas Menkeliūnas, 
77 metų, gyvenęs 37 Ten Eyck 
St., Brooklyne, tapo mirtinai 
užgautas gatvekario prie Lor
imer ir Ten Eyck St., gruodžio 
22-ros vakaro 8:35 vai.

Motormanas, sakoma, visai. 
nematęs, kaip ir iš kur Men
keliūnas atsidūrė į jo gatve- 
karį, tik pajutęs, kad kas ne
gerai, pradėjo gatvekarį stab
dyti ir kol sustabdė Menkeliū
nas buvęs virš porą desėtkų 
pėdų gatvekario velkamas. 
Kaip iš tikro buvo, nežinia, nes 
vakaras buvo 
būt, kad jis 
vę ir galėjo 
vakarą buvo
savom kojom, o Menkeliūnas 
vieną turėjo medinę ir ta pa
ti, kaip jis pastaruoju laiku 
skundėsi, gana sudėvėta, skau
dinanti vaikščiojant.

Nelaimės ištiktas Menkeliū-

apie

tamsus, lijo. Gal 
ėjo skersai gat- 
paslysti, nes tą 

labai slidu ir su

Brangios Tamstos:
Labai dėkavoju už siurititlį, 

kurį šiandien (gruodžio 12-tą) 
gavau. Sunku viskas surašyti, 
tačiau noriu pasakyti, kad jūs, 
brangios leidukės, mane labai 
suraminot,
prisiuntė! Kalėdų 
Kada aš 
miausiai 
Icliubą. Gal tada ypatiškai ga-.nas, matomai, iš karto nei pats
lesiu gražiau padėkavoti vi- nesuprato pavojingumo savo 
som — katros mane pažįsta ir nelaimės, nes bandomas išlai- 
kurios ne. įkyti gulsčiu iki pribus ambu-

Gal aš perdaug tamstų pra- lansas, nenorėjo gulėti, bandė 
šaU, bet katra skaitysite šį keltis ir eiti, bardamasis ant 
laišką, tai pasveikinkit visus norinčių jį sulaikyti, taipgi 

atėjusiam kunigui liepė eiti, iš 
kur atėjus. Tačiau nuvežtas 
Greenpoint ligoninėn nakčia 
mirė.

Menkeliūno kūnas bus nu
vežtas tiesiai iš Kings County 
lavoninės į Fresh Pond Kre- 
matoriją, Metropolitan Avė., 
sudeginimui, gruodžio 24-tą, 
2 vai. po pietų. Šermenų rei
kalus veda graborius J. Garš
va. Rep.

laisviečius nuo manęs. Kas 
mane pažįsta, tai žino po var
du John Radus.

Aš esu linksmas kariuome
nėj ir mums visiems yra gerai.

New Yorko telefonu operuoto- 
jos išdalins esantiems miesto 
ligoninėse vaikučiams daugy
bę dovanų (per Kalėdas). 
Nuotraukoje matome vieną 
gražiąją telefono operuotoją 
su kalėdinėmis lėlėmis.

Irvinge Yra Įdomi Programa
Pradedant gruodžio 24-ta, 

Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, rodoma 
paskilbusi francūzų filmą 

• “The Golem,” su ritualų gies- 
mėrpis žydiškai ir anglišku 
aiškinimu.

Kita toj pat programoj yra 
rodoma žavi Sovietų filmą 

įai,” taipgi priedinė fil- 
Sovietų Sąjungos tautų 

festival©.
ma is 
šokių

ft
į
I

A- 
;S '

Sveikiname Dienraštį “Laisvę
f 

t 
§ 
't

Kalėdomis ir Naujais Metais

Jonas Valgiais ir Juozas Šapalas

— PUIKIAUSIA ŽMOGIŠKA
“Tikrai didžiausia iš jų visų - 
Antrojo Pasaulinio Karo opika.”

LOWELL THOMAS.
"Jeigu aš esu malęs penkis di
džius jodžius savo gyvenime, tai 
‘In Which We Serve’ yra didžiau
sias iš jų!”

-ALEXANDER WOOLLCOT'F.
"Aš manau, jog tai didžiausias 
bet kada pagamintas judis. Jis ' 
mane nustebino iki apsvaigimo.”

QUENTIN REYNOLDS, j
N O E L C O

MŪSŲ LAIKŲ DRAMA ----
“Jis padarė man didesnį Įspūdį, 
negu bet kuris per šį karą paga
mintas judamasis paveikslas. Jis 
visų puikiausias."

II. V. KALTENBORN.
“Vienas puikiausių šio karo ju- 
džių.” CLARE BOOTHE.
“Aš manau, kad jis yra šaunus 
ir stebėtinai įspūdingas. Aš dar 
niekada pirmiau nemačiau tokio 
ištisai patenkinančio judžio.”

W. SOMERSET MAUGHAM.
WARD’S

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteris 

dirbti prie generalinio namų darbo, 
lengvas skalbimas, šeimynoj yra 
keturi suaugę. Kreipkitės po antra
šu: 1578 — 52nd St., Brooklyn, 
N. Y. Arba telefonuokite: Windsor 
6-6933.

Reikalinga merglnų-moterų dirbti 
prie skirstymo naujų bovelninių 
skudurų. Nuolatinis darbas, per 
penkias dienas į savaitę. Kreipkitės 
pas: Gerofsky, 19 Bond St., New 
York City, N. Y. (299-301)

MIRĖ
Jurgis Zdanavičius 67 m. 

amž., 699
mirė gruodžio 19 d., Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj. 
Palaidotas gruodžio 22 d?p iš 
Karalienės Angelų bažnyčios 
Šv. Trejybės kapinėse.

Paliko nuliūdime savo mo
terį Oną, sūnų, Jurgį su žmona 
ir tolimesnius gimines.

Laidotuvių apeigas prižiūrė
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

daug energi-
visokiais už

marša vi mu.
randasi kur

šiomis dienomis Brooklyne 
svečiuojasi karys Juozas Nc- 
vinskas, brooklynietis.

Pasikalbėjimu o s e 
pareiškė, gal jau tuoj 
sidurti su priešu. Jam
jant Signal Corps, prie gene
ral io komandierių susisiekimo 
reikia būti labai budriam, kad 
vielos ir tam panašiai būtų 
tvarkoje. Yra gan sunkus dar
bas, bet Juozas pakelia.

Nedyvai, kad Rooseveltas 
atleidžia iš armijos, kurie turi 
virš 38 metų. Kaip Juozas sa
ko, kuomet praktikuojasi, tai 
reikalinga gana 
jos sueikvoti su 
daviniais ir ilgu

Juozo pulkas
nors Floridoj ir jis turi 36 va
landas anksčiau išvažiuoti, 
kad ten pribuvus laiku. Tad 
jis išvažiuoja Kalėdų dieną at
gal. Galėtų Kalėdas su drau
gais praleisti, kad jo kempė 
būtų arčiau.

Laimingos kelionės ir kuo
met teks susiremti su priešu, 
taip kaip kiekvienam kariui 
pridera, ir grįžti laimėtoju ir 
sveikam.

Juozas yra labai patenkin
tas ką ŪSO 'patžtrnauja karei
viams, kuomet jiems tenka bū
ti kur nors nežinomoj vietoj.

Juozo brolis 
pat tarnauja 
Wisconsin
Corps, šiuo laiku jis mokinasi, 
bet neteko sužinoti kokioj sri
ty j.

Abu brdliai mažais būdami' 
sykiu su tėvais nuvyko Lietu- #
von, o paskiau išvyko Argen-!» TR AKT YRU IS 
tinon. Argentinoj ilgoką laiką į f 111/1111 1 111U M
pagyvenę broliai atvažiavo i £ (valgykla ir alinė)
Amerikon. Alekas atvyko, gal ■ 
koki 5 ar 6 metai atgal, o Juo
zas tik su virš du metai atgal. 
Kad ir vėliau atvyko, bet bu
vo pirmutinis pašauktas/ tarny
bon, kurioj jau yra metai ir 
pusė su viršum.

Alekas, taip 
kariuomenėj 

valstijoj prie Air

g!

THAMES BAR & GRILL
147 THAMES ST. BROOKLYN, N. Y.

Puiki Salė Vestuvėms ir Parems

EXTRA!
The Aido Chorus is cor

dially inviting you to attend 
their New Years Eve dance, 
Dec. 31, 1942, 419 Lorimer 
St. at 8 o’clock sharp. Thij 
invitation is an assurance of 
a good time for everyone 
(we hope).

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

LIETUVIŠKAS * S

Draugas

Palaidota Garsios By
los Dalyvė

:S

U Rheingokl E#tra Dry Alus 4 
ft Didelis pasirinkimas visokių S

Vynų ir Degtines «
1 Kasdien Turime 4'
f KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

I JUOZAS ZEIDAT i
Savininkas

t 411 Grand St. Brooklyn |

greta g
vyro ft:
Hali |

Brooklyne palaidota 
buvusio nužudyto savo 
Mrs. Frances Stevens 
prieš 20 metų buvus su dviem 
savo broliais įkaitinta nužudy-|g 
me savo vyro, evangelistų ku- f 
nigo Edward Wheeler Hall ir g 
jo gražios meilužės Eleanor g 
Mills, bet’ teismo buvo išteisin- g 
ta. Ji gyveno New Brunswick, j

Miesto Taryba Ragino 
Pakelti Algas Mies

to Darbininkams
Miesto Tarybos posėdyje pe- 

vienbalsiai 
kurioje

Willoughby Ave.,jreitą antradienį 
v* " ’ Tr* priimta rezoliucija, 

majoras LaGuardia ir Budže- 
to Taryba raginami pakelti 
algas miesto darbininkams 
“pagal pakilusias pragyveni
mo lėšas.”

Rezoliucija priimta prieš 
majoro pastangas atmetimui 
rezoliucijos. Paskutinę valan
dą gautas nuo majoro laiškas 
aiškino, kad miestas neturįs 
tam ištekliaus.

l
$
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I
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337

“IN WHICH WE SERVE”
(Kuriame Mes Tarnaujame)

svarbiausioj rolėj NOEL COWARD. United Artists Judis
Prieinamos kainos — Durys atsidaro 10 A. M. — Nuolat rodoma.
APTTOT. BROADWAY IR 51st ST., N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

i
!

UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

STagg 2-0783Tel.
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

&
t Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangie 5-8622

ft:

168 GRAND STREET g 
g Brooklyn, N. Y. $
g Te!. EVergreen 8-7179 |

§ ’?

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

NOTARY
PUBLIC

b fps k 3

TELEPHONE
STAGG 2-5043

F. W. Shalins I
(Shalinskas) $

Funeral Home |
84-02 Jamaica Ave. I
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves S

$150 I
Koplyčias suteikiam nemoka- =8 

mai visose dalyse miesto. .«
Tel. Virginia 7-4499 I

Į J. GARŠVA į 
ft: Graborius-Undertaker ia=
f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

Išbalsamuoja ir laidoja ant ja 
# visokių kapinių S
■į VELTUI ŠERMENINĖ | 
| (KOPLYČIA) g

Parsamdo automobilius ir ka- L 
g rietas veselijom, krikštynom 
f ir kitkam
I 231 BEDFORD AVE. | 
ft BROOKLYN |

Telephone: EVergreen 8-9770 »

UP-TO-DATE įK

t BARBER SHOP į
K. Degutis, Savininkas

H* Prielankus Patarnavimas
S 306 Union Avenue $
tyjTarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
W BROOKLYN (K

Gerai Patyrę Barberial

| MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

I LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO

S’ DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI
H 660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

k . ' :

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS | Į
w OT Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga jpfc !

4 Vietos ir impor- 
g tuotos degtinės ir 
“ vynai, g e r iausių 
4 bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Jv Brooklyne, užeiki- 
į te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- 
pėms. Nedėliomis jk£ 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

Maži rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą 

Kalėdų Dovanom 
Pamatykite mūsų Kalėdinių 

dovanų departmentą

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

Į ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

VUU-THIN* HAMONA VtRI-THIN’ AAHtt,-

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178

* t, , v/.., ,
1 t . . . . <* * ... , • L
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