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P. Buknys, kuris puikiai su
pranta dienraščio finansinius 
reikalus, rašo ir sako, kad su
važiavimo proga reikėtų su
kelti porą tūkstančių dolerių.

Mūsų pažangioji visuomenė 
įvertina dienraščio vaidmenį 
ir jį nuoširdžiai parems. Pas
tarasis vajus puikiai įrodė 
“Laisvės” populiai* i š k u m ą 
Amerikos lietuviuose.

Tuomi didžiuojasi dienraš
čio štabas ir tūkstančiai skai
tytojų ir rėmėjų.

So. Bostono Lietuviu Litera
tūros Draugijos 2 kuopa pasi
elgė labai gražiai. Ji nutarė 
įsigyti Laisvės Bendrovės Šerą 
už dešimt doleriu ir išrinko 
porą draugu parinkti šėrinin- 
ką suvažiavimui pasveikinimu.

Chicagos “Vilnyje” L. Pru- 
seika rašo, kad jie ten renka 
mūsų suvažiavimui pasveikini-i 
mus.

Vadinasi, pradžią jau turi
me. Lauksime kitu koloniją 
atsiliepimo.
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KRISLAI
Gražiai pradėjo.
Nesiskaito su darbininkais.
Daugiau kai metus pa

vėlavo.
Lewiso provokacija.
Grigaitis ir Lietuva.

Rašo A. BIMBA

Majoras LaGuardija pasky
rė specialę komisiją ištyrimui 
New York o miesto transporto 
darbininkų situacijos. Jis nori, 
kad ta komisija jam raportuo
tų, kaip visi reikalai stovi.

Labai gerai, žingsnys gero- 
jon pusėn. Transporto darbi
ninkai seniai prašo ir reika
lauja šitą klausimą išrišti.

Deja, majoras paskyrė ko
misiją iŠ žmonių, kurie gana 
toli atitrūkę nuo darbininkų. 
Nei vieno darbininko nepasky
rė ton komisijon.

Kodėl bijoma darbininkų ? 
Ar gali pilnai suprasti ir įkai
nuoti darbininkų reikalus ne
darbininkai? Abejotina.

Majoras galėjo nors vieną 
darbininką paskirti į komisiją.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 
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Amerikiečiai Laimėjo Oro 
Mūšį prieš Japonus; Bom
bardavo Neapolį, Italijoj

WASHINGTON, saus. 12. — Laivyno pranešimas: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Saus. 11. — Dvylika japonų Zero lėktuvų atakavo 
grupę amerikinių Dauntless bombanešių smigikų, lydi
mų Wildcat lėktuvų kovotojų, tarp Santa Isabel salos 
ir New Georgia salos. Keturi japonų Zero lėktuvai 
tapo nušauti žemyn ir, galbūt, dar du kiti sunaikinti. 
Vienas mūsų Wildcat lėktuvas nesugrįžo.

Grupė mūsų vidutinių Marauder bombanešių, lydimi 
Airacobra lėktuvų kovotojų, puolė japonų pozicijas 
Mundoje. Debesiai virš bombarduojamų vietų kliudė 
pataikyt į taikinius ir sunku buvo pastebėt bombarda
vimo pasekmes.

CAIRO, Egiptas, saus. 12. — Čionaitinis Jungtinių 
Valstijų štabas pranešė, kas seka:

Jungtinių Valstijų orlaiviai B-24 dienos laiku ataka
vo laivus ir uosto įrengimus Neapolyj, Italijoj.

Tiršti debesiai aptemdė mūsų orlaivių grupę ir todėl 
du mūsų lėktuvai tapo nušauti žemyn. Buvo sunaikin
tas bent vienas priešų lėktuvas kovotojas.

Mūsų P-40 lėktuvai kovotojai aktyviai veikė vakar 
mūšių srityje. Viename susidūrime su didele grupe 
priešų lėktuvų kovotojų vienas jų lėktuvas buvo sunai
kintas ir kitas sužalotas. Vienas mūsų lėktuvas negrį
žo.

z

SIAUČIA DIDŽIULIAI BULGARŲ SUJUDIMAI 
PRIEŠ FAŠISTUS

Ar žinote, kad ir Tysliavos 
“Vienybė” išsimiegojo? Sau
sio 8 dieną ji sakosi gavus net maištai Bulgarijoj prieš fa- 
iš Londono pranešimą, kad šistinę, Hitleriui papėdžiau- 
“prieš kurį laiką Rusijoj pra- jaučią valdžią. Studentai ir 
dėta organizuoti Baltijos vals
tybių: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kariuomenės divizi- 
• _ > ’ jos.

Bet tos divizijos arba pul
kai jau daugiau kaip metai 
gyvuoja. “Laisvėje” buvo šim
tus sykių apie tuos lietuviškus 
pulkus rašyta ir kalbėta.

“Vienybė” gi tik dabar 
žinojo ir surado.

London. — Įsiveržė atviri Pranešimas iš Ankaros,

su-

; pa- 
arba

Ką gi tas parodo? Tas 
rodo vieną iš dviejų: ;
“Vienybė” tiksliai slėpė teisy
bę apie lietuvių tautos sūnus, 
kovojančius prieš naciškus 
barbarus, arba jinai sveti
miems dievams tarnauja ir lie
tuvių tautos reikalais visai ne
sirūpina, sąmoningai 
lietuvių kovas prieš 
mą.

darbininkai tūkstančiais at
akuoja policijos stotis ir 
valdžios įstaigas sostinėje 
Sofijoje ir kituose miestuo
se. Tais veiksmais jie pro
testuoja prieš valdžios ry
šius su fašistų Ašim ir 
prieš nužiūrimą jos planą 
siųst bulgarus kariaut prieš 
Sovietus.

Atkeleiviai iš centralinės 
Europos sakė, kad bent 10,- 
000 darbininkų iš valdiškų 
ir privačių pramonių de
monstravo, atakuodami po
licininkus ir valdžios parei
gūnus.

tinėmis dienomis Bulgarijos 
kariuomenės būriai perbėgo 
į Turkiją.

Bulgarų Karo Kolegijos 
Sofijoj studentai pabėgo į 
kalnus ir pradėjo partiza
niškai kovoti, kaip sako 
žinia iš Instabulo, Turkijos.
Anot kitų pranešimų, Bul

garijos valdžia areštavo jau 
25,000 žmonių kaipo jos ir 
Berlyno priešų, bet didžiu
lės demonstracijos tebever
da prieš Bulgarijos trauki
mą į karą.

Maištininkai, be kitko, 
suardė geležinkelius per de- 
sėtkus mylių ir nukapojo 
telefonu vielas.

neigia į 
hitlerlz-

Vieny-Dar daugiau, jeigu 
be” būtų pasitenkinus tos svar
bios žinios, nors metais pavė
luotos, tik. paskelbimu. Ne, ji i 
nepasitenkino.

Jai rūpi tuos kovotojus iš
niekinti ir .
pakurstyti prieš Sovietų Są
jungą. Girdi,

Lavai Pervedąs Kelis 
Prancūzą Karinius

Laivus Hitleriui
London. — Pranešama, 

kad Vichy Francijos vadi
namas “valdžios ‘ galva” 
Pierre Lavai sutiko perleist

Amerikos lietuvius Vokietijai penkis karinius 
Sovietą Są- laivus naikintuvus, kurių 

veikiausiai tų francūzai jūreiviai nepaspė- 
dalinių pareiga, rusams pade- jo nuskandint bei SUSpi’Og- 

dant, bus galutinai prijungti dint Toulono UOSte. ------
Lietuvą prie Rusijos.

Matote, vietoj
tuos lietuvių tautos didvyriš
kus kovotojus pasveikinti, 
Tysliava jiems į veidą drėbė 
juodos smalos.

Tie mūsų broliai kovoja ir 
miršta, kad Lietuva ir visa 
žmonija būtų išgelbėta nuo fa- 

• šistinio barbarizmo, o Tyslia
va juos išniekina, bando juos 
padaryti Lietuvos priešais, ke- 
no nors įrankiais Lietuvos pri
jungimui prie Rusijos.

(Tąsa 5-tam pusi.)

laivus naikintuvus, kurių

Lavai 
taipgi pervedąs naciams du 

nuoširdžiai,mažesnius karinius francū
zų laivus.

Kada Lavai lankėsi pas 
H i tl e r į Berchtesgadene, 
Hitleris reikalavęs versti
nai imt Vichy francūzus į 
vokiečių armija. Lavai nuo 
to išsinrašęs. Užtat Lavai 
pasižadėjo (varu) pristatyt 
naciams 400 tūkstančių 
francūzų darbininku ir pri
pažint vokiečiam pilną kon
trolę francūzų pramonės, 
finansų ir lauko ūkio.

AMERIKOS LAKŪNAI SU-! Sovietų Kariuomenė Užima 
NAIKINO DAUG FAŠISTŲ Vis Daugiau Apgyventų Vie

Į-------------------
šiaur. Afrika, saus. 13.— 

Jungtinių Valstijų Lekian
čios Tvirtovės supleškino 
20 nacių ir italų orlaivių 
pačioje jų stovykloje Cas- 
tel Benito, 10 mylių į pietus

nuo iripolio, Libijoj, ir nu
šovė žemyn dar 14 fašistų 
lėktuvų.

Visos amerikiečių Le
kiančios Tvirtovės saugiai 
sugrįžo.

DAUGELIS KONGRESMANŲ 
REMIA TAKSŲ ATSKAITY

MU TUOJAUS IŠ ALGŲ
Washington. — Jungtinių1 narys, kalbėdamas už Rum- 

Valstijų kongresmanai gau
na daug laiškų, kuriais 
miestų ir farmų gyventojai 
ragina priimt Rumlio su
manymą kai dėl tuoj autinio 
taksų išrinkimo iš algų ir 
kitų reguliarių pajamų šie
met. Jei kongresas priimtų 
šį planą, tai samdytojai 
turėtų išimt iš kiekvienos 
darbininkui ar tanautojui 
mokamos algos privalomą 
taksų nuošimtį valdžiai.

Neoficialiai pranešama, 
jog kongreso • lėšų komisija 
parems tokį nuolatinį taksų 
išrinkimą, ir numatoma, 
kad visas kongresas tatai 
užgirs pirm kovo mėnesio. 
O tai mėnuo, nuo kurio, pa
gal senuosius taksų įstaty
mus, turėtų prasidėt jų mo
kėjimas už 1942 metus.

Kongresmanas Carlson, 
kongresinės lėšų komisijos

lio taksų planą, priminė,’ 
jog senuoju būdu imant 
taksus, milionai žmonių 
juos užvelka ir būna val
džiai vargo paskui juos iš
rinkti. Tas kongresmanas, 
siūlydamas priimt Rumlio 
planą, sako: tiesa, būtų 
“peršokta” $7,000,000,000 
taksų už praeitus metus, bet 
n a u j u o j u būdu val
džia juos palaipsniui at
gautų; jie galėtų būt taip 
paskirstyti, kad visa karta 
juos sumokėtų.

Kiti šio - taksų sumanymo 
rėmėjai nurodo, jog kaip 
iki šiol buvo, tai daugelis 
asmenų visai nepildydavo 
taksų blankų ir taip būda
vo nuo valdžios nusukama 
bilionai dolerių taksų. O į- 
vedus taksų mokėjimą pa
gal Rumlio planą, tai, girdi, 
jie negalėtų nuo to išsisuk-

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, saus. 12. — Vidunaktinis Maskvos radi- 

jo pranešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė saus. 12 d., tolyn varydama sa

vo ofensyvą šiauriniame Kaukaze, užėmė miestą Es- 
sentuki su geležinkelio stočia ir šias apgyventas vie
tas: Essentukskaja, Levokumskį Karras, Nikolajevską 
ir Beštau.

Zimovniki srityje sovietinė kariuomenė užėmė seka
mas apgyventas vietas: Novo-Nikolajevską, Charkovs- 
ką, Majorskį ir Kurmojarskį.

Žemutinio Dono srityje ir centraliniame fronte mūsų, 
kariuomenė tęsė ofensyvius veiksmus.

Stalingrado fabrikų vietoje mūsų smarkuolių kariuo
menė atėmė iš vokiečių dar kelias gatves ir užėmė 20 
fortukų ir 37 atskirus apkasus.

Žemutinio Dono srityje sovietinė kariuomenė užė
mė kelias apgyventas vietas.
SOVIETAI SUMUŠA SMARKIAS KONTR-ATAKAS

Viename šio fronto sektoriuje gana didelės vokiečių 
tankų ir pėstininkų jėgos darė kontr-ataką. Įnirtusios 
kautynės tęsėsi 24 valandas. Vokiečiai meta į mūšius 
savo atsarginius (rezervus), truks-plyš besistengdami 
sustabdyt Sovietų žygiavimą pirmyn. :

Sovietinė kariuomenė apsigynimo veiksmais nusilpni
no priešus, o tada kirto jiem smarkų smūgį. Kokie'2,000 
priešų buvo nušluota; 40 jų tankų ir 12 kanuolių sunai
kinta; pagrobta kiekis priešų reikmenų ir suimta tam 
tikras skaičius jų karių. • .

(Tąsa 5-ame pusi.) »

SOVIETAI ARTINASI PRIE SMOLENSKO; UŽVI
RE MŪŠIAI LENINGRADO FRONTE '

VOKIEČIŲ GEN. DIETMAR 
PRIPAŽĮSTA PAVOJUS 

JIEM SOVIETŲ FRONTE

Valdžios įstaiga Liepia 
Baigt Kietų jo Anglia- 

kasyklą Streiką
Washington. — Valdiška 

Karinių Darbų Taryba. pa
siuntė įsakymus J. L. Lewi- 
sui, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininkui, pen
kiom kietųjų angliakasyklų 
kompanijom ir dvidešimt 
dviejų unijų lokalų sekreto
riams tuo jaus -užbaigt 26 
tūkstančių mainierių strei
ką, nes, sako, “jis gręsia 
mūsų krašto j 
žmonių sveikatai ir karo 
vedimui.”

Karinių Darbų Taryba 
nurodo, jog labai mažai tė
ra gatavos kietosios ang
lies, ir įspėja, kad jinai pa
naudos visas priemones 
streikui baigti.

Tie mainieriai sustreika
vo todėl, kad 50 centų per 
mėnesį buvo pakeltos nari
nės duoklės unijos centrui.

saugumui,! link jį.

Nacių generolas Kurt 
Dietmar, kalbėdamas per 
Frankfurto radiją, pareiš
kė, kad Sovietai smarkiai 
atakuoja vokiečius pieti
niuose frontuose, “ir dar 
nematyt galo tom jų ata
kom.”

“Sovietai varo šį kontr- 
ofensyvą su didesniu savo 
jėgų sutelkimu, negu bet 
kada pirmiau, ir kuo tiks
liausiai,” sakė Dietmar:

“Pradedami antrame treč
dalyje lapkričio mėnesio 
(pernai), Sovietai dare ata
kas į šonus vokiečių kylio, 
įvaryto linkui Volgos ties 
Stąlingradu. čia , priešas 
(Sovietai) gana giliai pra
laužė vokiečių linijas,” kaip 
pripažino tas nacių genero
las, bet, girdi, Sovietai būk 
“nepajėgę sukrėst vokiečių 
pozicijų Stalingrade ir ap- 

>>

(Sovietų pranešimai rodo, 
kad hitlerininkai Stalingra
do srityje yra visomis, pu
sėmis apsupti ir naikina
mi.)

Gen. Dietmar pasakojo,

8,000 streikierių, paklau- ■ 
sydami valdžios atsišauki
mų, sugrįžo darban, o apie 
18,000 dar tebestreikuoja 
(šiuos žodžius'Jferašant).

kad Sovietai įtraukę į dar
bus visas galimas moteris, 
todėl galėję paimt iš fabri
kų daug vyrų ir taip suda
ryt, esą, kur kas skaitlin- 
gesnę armiją, negu vokie
čiai turi. “Tik todėl,” pasak 
jo, kai kur Sovietam pa
vyko. Bet Dietmar šnekėjo, 
būk Sovietai greičiau iš- 
semsią savo žmonių jėgas 
nekaip vokiečiai.
DAUGIAU KITATAUČIŲ 
RUS GRŪDAMA I VERS

TINUS DARBUS
Gen. Dietmar pranešė, 

kad Vokietija dabar ims ar- 
mijon ir daugelį tokių vyrų, 
kurie iki šiol buvo neliečia
mi. Jis kalbėjo dar apie il
gą karą ir prasitarė, kad 
bus dar daugiau žmonių iš 
užimtų kraštų varoma į 
verstinus darbus Vokieti
joj. Tokiu būdu didesnis 
skaičius vokiečių galės būti 
ištrauktas iš fabrikų ir kitų 
įmonių ir pasiųstas į karo 
frontą prieš Sovietus.

Washington. — Atrodo, 
kad japonai, pasinaudodami 
ilgomis naktimis, įgabeno 
kiek pastiprinimų saviš
kiams į amerikinę salą Kiš
ką, Aleųtuose.

Maskva, saus. 13. —So- orlaivių tapo sunaikinta ant 
vietų kariuomenė užėmė dar žemės, sužalota 30 kitų, ir 
eilę miestelių ir kaimų Do- j nušauta žemyn dar du prie- 
no ir Kaukazo frontuose, i šų lėktuvai.
šluodama vokiečius atgal. , Pranešimai iš fronto ro-

Raudonarmiečiai pramu- do, kad Raudonoji Armija 
šė vokiečių linijas vakari- 1 neužilgo gali pasiekti Nevi- 
niuose Stalingrado prie- nnomyskaja, geležinkelio 
miesčiuose. * mazgą, 80 mylių į šiaurius

Neoficialiai pranešama, nuo atimto iš vokiečių Ge- 
kad centraliniame fronte orgievsko. 
Sovietų kovotojai pasiekė 
punktą tik už 25 mylių į 
rytus mio Smolensko.

(Berlyno radijas sakė, | 
jog išsiveržę žiaurūs mūšiai' 
Leningrado fronte. Spėja
ma, kad ir ten Sovietai pra
dėsią ofensyvą.)

Raudonoji Armija neat- 
laidžiai atakuoja paskutinę 
vokiečių apsigynimo liniją 
už 15 mylių į šiaurių rytus 
nuo Salsko, svarbaus gele
žinkelių mazgo, stovinčio 
už 100 mylių į pietų rytus; 
nuo Rostovo. j

žemutinio Dono fronte 
vokiečiai pei\ ištisas 24 va
landas dare įnirtusias 
kontr-atakas. Sovietiniai 
kovotojai visas jas atmušė, 
nukovė 2,000 priešų, paėmė 
daug vokiečių į nelaisvę ir 
sunaikino 45 jų tankus.

šiauriniame Kaukaze so
vietiniai tankai ir kazokai 
raitininkai kapoja iš abiejų 
šonų besitraukiančius atgal 
hitlerininkus.

Sovietų orlaiviai smarkiai 
bombardavo vokiečių lėktu
vu stovyklą Krasnodare, 
200 mylių i šiaurių vaka
rus nuo dabartinio mūšių 
ruožto, 160 mylių į pietus 
nuo Rostovo. 10 vokiečių

Jugoslavai Sumušė 
2,000 Ašies Karty

Maskva.— Čionaitinis ra
dijas pranešė, kad Jugosla
vijos partizanai sukirto 2,- 
000 fašistų kariuomenes 
mūšyje del Sedič miesto ir 
paėmė nelaisvėn daug prie
šų, tame skaičiuje vokiečių 
pulkininką ir kitus oficie- 
rius.

i Prancūzą Komunistai 
Remia Gen. de Gaulle
London. — Kovojančiųjų 

Prancūzų Čionaitinis štabas 
praneša, kad atvvko fran- 
cūzų komunistas Ferdinand 
Grenier, buvęs Francijos 
seimo atstovas ir Franc. 
Komunistų Parti ios centro 
komiteto narys. Sako, kad 
jis atvežęs savo partijos pa- 

: reiškimą karui dėlei Fran
cijos išlaisvinimo. Grenier 
teises, kad francūzų komu
nistai remsią generolo de 
Gaulle kovą prieš fašistų 
A ši ir prieš ios įnagius, ku
riais vra Lavalio-Petaino 
Vichy francūzų valdžia.

KiMK
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109 Bilijonai Dolerių Visuotinam 
• Karui

Prezidentas Rooseveltas patiekė Jung
tinių Valstijų kongresui sekamiems me
tams biudžeto projektą. Jis ragina kon
gresą • paskirti 109 bilijonus metinėms 
išlaidoms, iš kurių apie 100 bilijonų do
lerių būtų išleista karui vesti.

109,000,000,000 — milžiniška skaitlinė, 
astronomiška skaitlinė. Sunku tokią 
skaitlinę ir beįsivaizduoti; dar sunkiau 
įsivaizduoti tokią didelę pinigų krūvą. 
Tai pirmu kartu Amerikos istorijoje to- 
kis biudžetas yra reikalaujamas paskirt!

Kitais žodžiais, prezidentas Roosevel
tas patiekia kongresui konkrečius planus 
karui vesti, pergalei laimėti. Projektuo
jamoji pinigų suma, reiškia, yra ta, kad 
iš jos bus gaminami ginklai, ginkluoja
ma ir užlaikoma armija, laivynas, orlai- 
vynas ir palaikomi su tuo susiję visi kiti 
pabūklai.

Pats prezidentas Rooseveltas pareiškė, 
jog karo laimėjimo pinigais nenupirksi.

“Pergale pasiekiama kareivių krauju, 
darbininkų ir darbininkių prakaitu ir vi
su žmonių pasiaukojimu,” nurodė pre
zidentas.

Su tuo kiekvienas sutiks. Pergalės pi
nigais mes nęnupirksime. Laisvės ir tai
kos pinigais nenupirksime, nežiūrint to, 
kiek daug tu pinigų mes skirsime. Ta
čiau, moderniškasis karas reikalauja mo
derniškų ginklų, daugybės orlaivių, tan
kų. laivų. Joks kitas karas praeityje 
tiek nereikalavo, kaip šis, antrasis pa
saulinis karas, žmonių karas.

1943 metų pabaigoje mes turėsim, kaip 
seniau buvo skelbta, apie 7,500,000 karei
vių, apie 2,500,000 jūreivių ir marininkų. 
Pagalvokime, kiek jie kaštuos apginkluo
ti, aprengti, užlaikyti ir nugabenti į 
frontus. Be to, mes esame pasiryžę pa
dėti ir mūsų talkininkams, Jungtinėms 
Tautoms. Mes turime lend-lease įstaty
mą, pagal kurį teikiame pagalbos Angli- 

. jai, Tarybų Sąjungai, Chinijai. Tam rei
kalingi pinigai.

Be to, atsiminkime: pats prezidentas 
Rooseveltas tik visai neseniai pareiškė, 
kad 1943 metais mes pradėsime ofensy- 
vą Europoje, atidarysime ten antrąjį 
frontą.

Tik tą viską suėmę į vieną daiktą, su
prasime, kokios didelės pareigos ant mū
sų gula, kodėl mes priversti leisti tokias 
milžiniškas sumas pinigų karo reika
lams.

Bet Amerikos žmonės to mažai paiso, 
nors gerai supranta, kad tos sumos jiems 
reikės sudėti iš savo kišenių—taksais. 
Amerikos žmonės trokšta vieno: greito 
ir visiško karo laimėjimo, nelabojo prie
šo sumušimo, pergalės pasiekimo. Štai, 
kas yra jiems svarbiausia!

Todėl jie stovi ir stoves su preziden
tu Rooseveltu, su jo piG.jektuojamu biu
džetu, nes jie žino, kad šis biudžetas tu
rės būti pergalės biudžetas!

Amerikos žmonės pasitiki, kad kongre
sas greit imsis už darbo ir padarys įsta
tymu tą, ką prezidentas Rooseveltas 
jiems pasiūlė.

Žmonių Protavimas Keičiasi
Kai kurie žmonės stebisi, kad komer

cinė spauda nemažai teikia teisingų ži
nių apie Sovietų Sąjungą, apie kurią pir
miau nerašė tiesos. 'Kitiems nuostabu iš 
W. Willkie, ir prezidento kalbų ir vice
prezidento gilių ’, aiškinimų, jungiant 
Franci jos, Amerikos ir Rusijos revoliu
cijas su dabartiniu karu prieš hitleriz- 
mą, kaipo bendrą retežį kovų už žmoni
jos laisvę.

Stebėtis nereikia! Gyvenimas visus 
mus verčia daugiau studijuoti, daugiau 
mąstyti, daugiau protauti ir aiškiau su
prasti faktus, aiškiau atskirti tiesą nuo 
melo. •

Nėra abejonės, kad karo sąlygose de
šimtys milionų žmonių, sekdami aprašy
mus iš kovos lauko, tėmydami žemlapius 
daug pakėlė savo žinojimą geografijos 
supratime, plačiau susipažino su tų kraš
tų gyventojais, su vienur ar kitur pa
saulyje esančiais žaliadaikčių turtais ir 
daugeliu kitų dalykų.

Šiandien veik kiekvienas mūsų šalies 
gyventojas žino, kad gumą mes gaudavo
me ant 90% iš Tolimų Rytų, iš Anglijos 
ir Hollandijos valdomų teritorijų, kad 
gumos turėjome užtektinai, o dabar jos 
stoka, nes tuos šaltinius pavergė Japo
nijos samurajai. Šiandien mes žinome, 
kad negauname iš Java salos kavos, nes 
ir tą salą pavergė japonai. Taip pat žmo
nės žino, kad reikia taupyti senus kenus, 
nes blėta ateidavo iš Tolimų Rytų. Ir 
daugeliu kitų klausimų pakėlėme savo 
žinojimą.

Jeigu pirma daugelis žmonių netikėjo 
prezidento žodžiams, kad karo išlaimė- 
jimo reikalas privers mus atsisakyt nuo 
daugelio “raškažių,” kad mes turėsim į- 
tempt savo energiją karo laimėjimui, kad 
bus vargo, bet kad tas būtinai reikalin
ga, nes karo pralaimėjimas atneštų 
mums visiems tiesiai neįsivaizduojamą 
baisią vergiją, tai dabar jau aiškiau su
prantame, nes daugelio dalykų jaučiame 
stoką.

Tas patsai ir politiniais klausimais; 
šiandien tik didžiausias ignorantas, ku
ris atsisako protauti ir mąstyti, kuris 
nesiskaito su faktais, tikės toms pasa
koms, kurias tūli laikraščiai per ^25 me
tus skleidė, būk Sovietų šalyj nėra žmo
nėms laisvės, būk ten žmonės nusistatę 
prieš savo vyriausybę, būk ta šalis atsi
likusi industriniai. Labai teisingai pa
reiškė amerikinis korespondentas Mr. 
Leland Stowe, kad jeigu tie visi pletkai, 
kurie per 25-kis metus tilpo neatsako- 
mingoj komercinėj spaudoj, būtų buvę 
tiesa, tai visas Jungtines Tautas, visą 
civilizaciją ir kultūrą būtų patikus di
džiausia nelaimė. Nes tik dėka tam, kad 
tas, ką rašė komercinė spauda, ką rašė 
tūli rašytojai knygose, buvo melas, So
vietų Sąjunga galėjo ne vien sulaikyti 
Hitlerio žvėriškas jėgas, pastoti tam 
barbarizmui kelią linkui pasaulio paver
gimo, išgelbėti šimtmečiais žmonijos su
kurtą kultūrą ir civilizaciją, suteikti 
progą Anglijai užgydyti jos žaizdas, 
Jungtinėms Valstijoms pasiruošti indus
triniai ir kariniai, kad galų gale visos 
Jungtinės Tautos bendromis jėgomis ga
lėtų sunaikinti hitlerizmą ir jo talkinin
kus, tą žmonijos nelaimę.

Aišku, kad šio karo baisiose sąlygose 
ne vien dešimtys, bet šimtai milijonų 
žmonių yra priversti geriau sekti gyve
nimą, daugiau mąstyti, siektis sužinoti 
tiesą ir keisti savo protavimą naudai jų 
pačių laimingesnio, geresnio, malonesnio 
gyvenimo,. kuriame nebūtų galimos są
lygos naujiems Hitleriams įtraukti žmo
niją į katastrofą.
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BEN. VINCAS VITKAUSKAS Kalba Pirmojoj Liet. Atstovų Konferencijoj Maskvoj.

Generolas Vitkauskas Sako: Visi Išgamos, 
Tarnaują Hitleriui, Susilauks 

Atatinkamos Bausmes

Nashua, N. H.

Raudonasis Kryžius Veda Kampa- 
niją Už $125,000,000 Fondą

Amerikos Raudonasis Kryžius, kuris 
turi tiek daug didelių darbų karo išlai- 
mėjimui, paskelbė finansinę kampaniją 
už sukėlimą $125,000,000.

Ta suma privalo būti sukelta iki kovo 
mėnesio, kaip pareiškė Raudonojo Kry
žiaus prezidentas, Mr. N. H. Davis. Rau
donasis Kryžius turi 3,750 savo skyrius 
ir 6,154 pagelbinius punktus. Aukų rin
kimas bus vedamas plačiai po visą šalį.

“Change in Russia”
Carnegie Instituto profesorius Max M. 

Laserson padarė pareiškimą, kad Sovie
tų Sąjunga atsisako nuo pasaulinės re
voliucijos ir tuo klausimu New York 
“Times” patiekė redakcinį straipsnį.

Gerai, kad žmonės ir laikraščiai pra
deda mąstyti ir teisingiau suprasti So
vietų Sąjungos užsienio politiką, kurios 
politika visada buvo ir yra nesikišti į ki
tų šalių vidaus reikalus. Juk ne Sovietų 

i Sąjunga kapitalistiniam pasauliui skel
bė boikotą, blokadą, ruošė intervencijas, 
bet kaip tik priešingai. Kiekvienos ša- 

’ lies žmonės turi rūpintis savo šalies ge- 
1 rove, o tai reiškia ir komunistai turi tei

sę aiškinti savo pažiūras, kas liečia vi
suomenės santvarką.

žemiau telpa leitenanto- 
generolo Vinco Vitkausko 
kalba, sakyta Antroje Lietu
vių Tautos Atstovų Konfe
rencijoje, įvykusioje 1942 m. 
gruodžio 6 d. Maskvoje. Ge
nerolas Vincas Vitkauskas 
yra buvęs Lietuvės kariuo
menės vadas, 1939-40 m. Jis 
vadovavo Lietuvos kariuome
nei, įžygiuojančiai į Vilnių, 
kai jį Tarybų Sąjunga Lietu
vai sugrąžino. O kai Lietuva 
patapo tarybine respublika 
ir nusitarė įstoti į SSSR tau
tų šeimą, tai generolas Vit
kauskas įstojo į Raudonąją 
Armiją. Joje jis ir šiandien 
tebeveikia. Be Vitkausko, dar 
šeši lietuviai generolai yra 
R a u d o n o j oje A rm i j o j e.

Ši patrijotinga gen. Vit
kausko kalba mus pasiekė 
per telegramą. Ji atėjo, ’kaip 
ir kitos Konferencijos daly
vių kalbos, angliškame verti
me. Todėl j .verčiant atgal į 
lietuvių kalbą, be abejo, ji 
nustojo tam tikro gražumo ir 
originalumo. Tačiau ji nenu
stoja mums savo vertės. Skai
tytojas raginamas perduoti 
šią kalbą ir kitų Konferenci
jos dalyvių kalbas savo pa
žįstamiems. Tegu gi juo pla
tesnės Amerikos lietuvių ma
sės susipažįsta su tuo, ką 
veikia lietuvių tautos patri- 
jotai, gyveną Tarybų Sąjun
goje. — “Laisves” Red.

Brangieji Lietuvos Broliai 
ir Seserys!

Mes pasipažįstame vienas 
kitą biskelį daugiau, kaip 
vieną dieną, ypatingai pasi
pažįstame tie, kurie esame 
drauge tarnavę kariuome
nėje. Kaip daugelis jūsų, aš 
visuomet skaičiau šventa 

pareiga, kad kiekvienas lie
tuvis tarnautų savo liau
džiai, kad jis atiduotų savo 
kraštui visas savo jėgas 
taip, kad mūsų mylimoji 
Lietuva galėtų bujoti, kle
stėti ir visi, kurie dirba ir 
kurie iš tikrųjų myli savo 
kraštą, galėtų naudotis vi
sokiomis laimėmis.

Nei minutei mes nepri
valome pamiršti savo parei
gų mūsų kraštui. Neigi mes 
galime šiandien pamiršti, 
kad Lietuva yra kraujuose 
pašriuvusi. Ar gali būti tei
singas tas lietuvis, kuris 
šiandien neatlieka pareigų 
savo tėviškei?

Tik supratimas tų parei
gų ir meilė mano kraštui 
pastatė mane ten, kur aš 
šiandien esu. Kai Lietuva 
patapo tarybinė, daugelis 
mūsų, kariuomenėje esan
čių vyrų, neabejodami sto
jome į Raudonosios Armi
jos eiles, nes kiekvienas, 
turėjęs kiek tiek proto, ga
lėjo aiškiai matyti, ko nori 
hitlerinė Vokietija, kuri 
1940 metų Ja pavasarį buvo

besiruošianti užgrobti mū
sų gimtinį kraštą.

Apsvaigę nuo blickrygiš- 
kų pergalių Vakarų Euro
poje, fašistai, sulaužydami 
savo sutartį, pasalingai už
puolė Tarybų Sąjungą ir 
užgrobė mūsų brangiąją 
Lietuvą. Daugelis mūsų 
karių, nuo pat karo pra
džios kovojo ir tebekovoja 
Raudonosios Armijos eilėse 
ir mes esame giliai įsitiki
nę, jog mūsų pasiaukojimai 
yra daromi mūsų tėvynės 
labui.

Daug priešų jau yra pa
klotų Raudonosios Armijos 
smūgiais. Fašizmas dūksta 
dėl rusų pasipriešinimų. 
Nepaisant to, vokiečių ga
lybė taškoma ir kertama iš 
pagrindų ir greit ji bus su
malta į dulkes. Lietuva bus 
išlaisvinta. Jai laisvė bus 
iškovota ir mūsų šalis ir 
vėl bus laisva ir laiminga.

Šiuo metu, kai mūsų tė
vynė kenčia po geležiniu 
Vokietijos batu, su skaus
mu širdyje mano dėmesis 
yra nukreiptas į jus, broliai 
ir seserys. Nors esame at
skirti gan didoku toliu, ta
čiau aš matau jus plėšia
mus ir prievarta varomus 
nuo jūsų gimtosios žemės. 
Aš matau jus kankinamus 
budeliškos priešo rankos.

Kodėl gi Lietuva privers
ta nešti neapsakomas kan
čias? Dėl to, kad okupantai 
trokšta išnaikinti 'mūsų 
žmones.

Jūs, broliai ir seserys Lie
tuvoje, gimtosios mūsų že
mės dirbėjai, esate prie
varta varomi nuo jūsų tė
vų žemės ir vergiami. Mes 
gerai žinome bjaurius1 vo
kiečių okupantų siekimus, 
nes argi mūsų drąsieji pro
tėviai, — Vytauto laikų 
didvyriai, — neišmušė žiau
rių vokiškųjų senovės kry
žiokų? Argi ne vokiškieji 
okupantai buvo tie, kurie 
1914-1918 okupacijos me
tais, naikino mūsų žmones? 
Argi ne vokiečiai buvo tie, 
kurie naudojo visokius suo
kalbius Lietuvoje, trokšda
mi užgrobti mūsų kraštą vi
sokiomis savo gudrybėmis?

Tačiau, liūdniausia yra 
tas faktas, kad tarp Lietu
vos piliečių atsirado žmo
nių, pasiruošusių lošti Ju
dų roles, pasiruošusių gel
bėti priešui naikinti mūsų 
kraštą ir mūsų tautą. Se
nieji batlaižiai, kuriems net 
ir seniau nevyko pasekmin
gai paslėpti jų pro-vokršku- 
mas, — Kubiliūnai, Meš
kauskai, Urbonai, Kensta- 
vičiai, Paukščiai, — ne tik 
pritarė okupantų planams 
mūsų krašte, ne tik prita
rė, kai okupantas plėšė

valstiečius, badu marino 
mūsų motinas ir vaikus, bet 
tie Judošiai savo pačių ran
komis, pasinaudodami jiems 
laikinai s u t e i k ta galia, 
gelbsti okupantams areš
tuoti, kankinti ir žudyti 
mūsų brolius ir seseris! Jie 
gelbsti okupantams siųsti 
mūsų krašto piliečius į Vo
kietiją vergauti, statyti 
tvirtumas ir netgi stoti į 
Hitlerio go vediškos kariuo
menės eiles!

Broliai ir seserys! Nie
kad jos istorijoje mūsų tau
tai negrūmojo tokis pavo
jus buvimo visiškai išnai
kintai, kaip dabar. Dėl to 
niekad pirmiau nebuvo taip 
reikalinga visų mūsų žmo
nių vienybė, kaip dabar, — 
vienybė- kovai prieš tuos, 
kurie trokšta mus išnaikin
ti. Tas suprantama visai 
mūsų pavergtajai tautai, 
mūsų darbininkams, kurie 
pačiomis pirmomis karo 
dienomis ėmė ginklus į ran
kas kovai prieš fašistus. 
Tai yra aišku mūsų valstie
tijai, kuri išnaudoja viso
kius galimus būdus priešin
tis okupantui. Tai yra žino
ma mūsų intelektualam, ne- 
parsidavusiem vokiečiam.

Broliai ir seserys! Mūsų 
liaudfs turi susivienyti į 
viej^ą kovingą armiją kovai 
prieš okupantą. Atsiminki
me, jog čia neina klausimas 
dėl kokios vienos politinės 
partijos ' likimo, bet eina 
klausimas dėl mūsų liaudies 
gyvenimo, dėl josios išliki
mo. Klausimą šitaip stato
me: Ar mūsų tauta turi gy
venti ar ji turi būti išnai
kinta? Tik sunaikinus oku
pantą, Lietuvos liaudis at
gaus gyvenimą ir laisyę.

Broliai! Nestokite į Hit
lerio kariuomenę. O tie, ku
rie esate prievarta į tą ar
miją paimti, atsukite savo 
šautuvus prieš vokiškuosius 
vergėjus.

Tasai, kuris įstojo į Hit
lerio kariuomenę ir tarnau
ja fašistams, yra savo ša
lies išdavikas, jam nėra vie
tos tarp mūsų žmonių, — 
jis yra užsitarnavęs mir
ties. Nudžiūvusi tautinio 
medžio šaka turi puti nu
kirsta ir sudeginta.

Triuškinanti priešui smū
giai, kuriuos Raudonoji Ar
mija pastaromis keliomis 
dienomis smogia netoli Sta
lingrado ir Centraliniame 
Fronte, liudija, jog Hitle
rio avantiūristinė strategi
ja ilgainiui prives Vokieti
ją prie galo. Hitlerio jė
gos silpnėja, o Raudonoji 
Armija, užsiartavojusi ko
vose, ruošiasi užduoti mirti
ną priešui smūgį!

Žinelės

Iš gruodžio 26 į 27 naktį 
kilo gaisras Remanto Miline- 
vičiaus ūkeje. Sudegė gyvena
mas namas, visi baldai ir dra
bužiai, ir patys ūkininkai la
bai skaudžiai apdegė. Gais
ras, sakoma, kilo iš peršildyto 
kamino. Kad ne kaimynų pa- 
gelba, tai patys ūkininkai bū
tų mirtinai sudegę. Buvo tuoj 
nuvežti į ligoninę.

Remantas pabuvęs ligoninėj 
suvirš savaitę laiko ir menkai 
pasigydęs apleido ligoninę, 
parvažiavo pas seserį ir švoge- 
rį, O. ir V. Pekerskius ir gy
dosi jų namuose. O Milinevi- 
čienė tebėra ligoninėj. j

Milinevičių ūkė yra apie 5 
mylios nuo Nashua miesto.

Draugai Milinevičiaį yra 
laisvų pažiūrų žmonės ir tan
kiai lanko progresyvių organi
zacijų parengimus. Reiškiam 
jiems didelę užuojautą.

Draugas Feliksas Buslavi- 
čius buvo skaudžiai susirgęs 
vidurių liga. Pasikankinęs su 
virš mėnesį laiko, pradėjo 
vaikščioti ir jau grįžo į darbą. 
Tikimės, kad drg. F. Buslavi- 
čius jau galės lankyti ateinan
čius LDS 128 kp. ir ALDLD 

'42 kp. susirinkimus, vasario 6 
d., kurių jis yra raštininkas. X 
Linkiu draugui galutinai pa
sveikti ir sveikam būti.

Aną sekmadienį .sutinku J. 
Simutį. Sakau, kur taip sku
bi, Juozeli? Na, sako jis, tai 
vis su “Laisvės” vajaus reika
lais, norėčiau kiek galint dau
giau pasidarbuoti, kad vienam 
kitam “Laisvę” įsprausti į ran
kas ir padaryti šviesesniais 
žmonėmis. O antra, bijau, kad 
vajininkų surašė neliktų ma
no paskutinis vardas. ,

S. A. R.

Wilkes-Barre, Pa.
Reikale Lyros Choro

Mūsų choras finansiniai ga
na gerai stovi, bet nariais silp
nas, nes daug išvažinėjo, o 
naujų neprisirašė. Ir jei nau
jų narių choras negaus, tai tu
rės mirt!

Draugai ir draugės, jei jūs 
skaitot save pirmeiviais, tai tu
rėtumėt susirūpint choro liki
mu. Ateikite ir kitus ir kitas 
atsiveskite prie choro.

Sausio 15 d. (penktadienį), 
7:30 vai. vakare įvyks choro 
metinis susirinkimas. Reikės 
(jei bus iš ko) išrinkti chorui 
valdybą ir kitas komisijas dėl 
šių 1943 metų. Po susirinki
mui turėsime išsigert ir už
kąst.

Vardu choro, kviečiu visus ir 
visas, kurie tik galite, būkite 
minėtam susirinkime ir prisi
dėkite prie choro.

J. Vilkelis, Sekr.

Angliakasių Streikas
Angliakasių streikas dar vis 

nėr baigtas, ir jau pusėtinai 
senas yra, nes prasidėjo gruo
džio 30 dieną, 1942, o jau 
dabar sausio 11-ta, 1943 ir 
dar prie jokių derybų nėra 
prieita.

Daug darbininkų, kurie dir
ba kasyklose, jau neturi kuom 
namus apšildyti, nes daug jų 
taip darydavo: kai jau ang
lis visai baigiasi, tai tuom sy
kiu duoda užsakymą, kad 
daugiau atvežtų. Tai šis strei
kas daug taip ir užklupo be 
anglies.

Kaip šis streikas baigsis — 
išlaimėtas ar pralaimėtas, bus 
pranešta į dienraštį “Laisvę” 
vėlesniu laiku.

Willkesbarrietis.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS
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Ketvirtai., Sausio 14, 1943

' Ten, Kur Narzano Fontanai Muša, Kur
Žemele Karštu Vandeniu Spjaudosi

Raudonoji Armija Atsiėmė iš Barbarų Kislovodską ir železnovodską. — Reti 
Gamtos Stebuklai. — Didvyriai Galės Laisvai Gydytis.

L A I S f A Trecias finstapis

Pranešimai skelbia, .jog 
pereitą pirmadienį Raudo
noji Armija atsiėmė Mine
ral ny j e Vody miestą, Kislo
vodską, železnovodską ir 
kitus šiaurės Kaukaze mies
tus. žemiau telpančiam R. 
Mizaros rašinyj telpa trum
pas aprašymas apie tas vie
tas. R. Mizara, kaip žinia, 
ten lankėsi 1931 m. su ang
lų darbininkų ir inžinierių 
grupe. Sugrįžęs, jis parašė 
įspūdžių knygą: Sovietų Są
junga Penkioliktais Metais, 
1917—1932. šis rašinys pa
imtas iš minėtosios knygos. 
— Red.

Praleidę audringą ir ne
paprastai vėjuotą dieną No- 
vorosyjske, pagaliau, atsi
dūrėme Mineralnyje Vody 
stotyj. Čia oras jau visiškai 
kitokis. Vėjas sušvelnėjo.

Mūsų vagoną atkabino. 
Pats traukinys . nulapsėjo 
tolyn į Tiflisą. Tūli draugai 
dar vis ramiai knarkia. Tik 
nekurie žvalgomės per lan
gus, nors matyti nedaug 
kas tegalima.

Apie septintą valandą ry
to atėjo kitas traukinys ir 
mūs vagoną pasiėmęs, pa
traukė linkui piet-vakarų.

Važiuojam į Kislovodską, 
apie kurį delegacijos nariai 
senai kalba. Anglai draugai 
apie šią vietą sužinojo vi
siškai nesenai, tik važiuoda
mi į Sovietų Sąjungą. Štai 
kaip viskas buvo (anot pa
sakojimo vieno delegacijos 
nario): važiuojant delega
cijai Sovietų laivu iš Angli
jos Leningradan, jiems prie 
pietų duodavo gerti Narza
no. Tai minerališkas van
duo.

— Kur gaunate Narza- 
ną?—klausia vienas ir kitas 
stalų patarnautojų.

— Iš Kaukazo, — gauna 
atsakymą. — Ten jo upės.

Leningrade ir Maskvoje, 
delegacijos nariam besisve
čiuojant, kasdien prie val
gio ir vėl siūloma tas pats 
“Narzanas.” Į p r a n t ama 
taip, kad vėliau jau ir siū
lyti nereikta^ patys prašo.

Vėliau sužino, kad Narza
nas ne tik naudojamas gė
rimui, bet kad jame ir mau
domas!; kad jis, pagaliaus, 
atlieka didesnę rolę: gydo 
susirgusius širdies ir nervų 
ligomis darbininkus.

Draugai susidomėjo Nar
zano gimtine. Dėka tam, 
padarėme pasisukimą.

Nors jau Mineralnyje Vo

dy stovėjo gana augštai, 
bet mūs traukinys dar vis 
kopia į viršų. Štai Kislovod- 
skas. Traukinys ir vėl mū
sų vagoną atjungia ir pats 
sau nukeliauja. Dar nespė
jome apsirengti, kaip įžen
gia į vagoną pora draugų 
— Kislovodsko profesinių 
sąjungų atstovų — mus pa
sitikti. Draugiškai pasvei
kina ir kviečia eiti su jais 
į miestelį pusryčiauti.

Jauki atmosfera: oras 
tarsi gegužės mėnesio rytą: 
vėsokas, bet malonus, nors 
tai lapkričio 22 d. Saulė dar 
už kalnynų. Padangė gied- 
rutėlė. Skubiname siaura, 
bet įspūdinga gatvele, ku
rios abiejose šonuose stovi 
augšti, smailūs topoliai, it 
kokia garbės sargyba. 
Bet gatvelės apytuščios.

— Kodėl? — klausiame.
— Mūsų gyventojų di

džiuma miega; dar jiems 
anksti.

Nuvykstame naujutėlėn 
sanatorijon “Za Industrija- 
lizaciju”, kuri pastatyta tik 
prieš pusantrų metų. Apšti, 
graži. Įruošta visais moder
niškais įtaisais.

Apsiprausę, einame pus
ryčiauti. Valgykla taip jau 
atsakanti.. Ant stalų gyvų 
gėlių pristatyta. Švara pir
mos rūšies. Jaukumas ir 
visos aplinkybės daugiau 
panašios į viešbučio. Jeigu 
šiuo tarpu Sovietų Sąjun
goj yra kai kurių maisto 
dalykų trūkumas, tai čia to 
nejaučiama. K i e k v ienas 
gauna to, kas, gydytojo 
nuomone, jam reikalinga.

Apžiūrinėjam pirmiau
siai pačią sanatoriją. Visų 
sanatorijų Kislovodske vir- 
šyla, daktaras Ananievas, 
mus išvadžioję, išrodo ir 
aiškina, kas, kur ir kam į- 
taisyta. Pora mūsų delega
cijos narių jau kelinta die
na nesijautė gerai. Jiedu 
paimti į gydytojo kabinetą.

Kislovodskas stovi 821 
metras augščiau jūros, bet 
klonyj. Aplinkui jį kalnai 
švelniomis viršūnėmis, ka- 
liforniško pobūdžio. Gyven
tojų turi virš 35,000. Tai 
nuolatiniai. Gi svečių-pa- 
cientų čia per metus apsi
lanko po 100,000 ir jie, pa
prastai, išgyvena po mėne
sį arba daugiau.

Prieš kokius tris šimtus 
metu Kislovodskas buvo 
rankose nomadų. Tai, žino-

ma, neturėjo jis tuomet pa
našumo šiandieniniam. Nar
zano vandenyje, kuris šiuo 
tarpu taip įvertinamas, no
madai avis maudydavo.

18-tam šimtmetyje rusai 
surado, kad Narzano van
duo ir visos Kislovodsko 
aplinkumos turi savyj ką 
tokio nepaprastai gero svei
katos atžvilgiu. Įvairūs 
dvarponiai, fabrikantai ir 
augšti valdininkai, su lai
ku, čia pradėjo statytis sa
vo palocius ir vasarnamius. 
Darbininkai apie šitą vietą 
tik skaityt spaudoj tegalė
jo. Politiniai nusikaltusiems 
darbininkams ir veikėjams 
čia buvo griežtai draudžia
ma koja įkelti.

Tik po 1917 metų Spalio 
Revoliucijai, kuomet, vė
liau, į pačių darbininkų ran
kas perėjo Šiaurinis Kauka
zas, Kislovodskas, su visa 
virtine kitų tos rūšies mies
telių, atsirado darbininkų 
žemlapyj, kaipo sveikatos 
taisytu ve. Visi buvusieji 
viešbučiai, kurie buvo apirę, 
atremontuoti, sanatorijos 
atsteigtos. Naujų pastatyta. 
Turčių palociai paimti į 
darbininkų o r g a n i z acijų 
rankas ir padaryti poilsio 
namais organizacijų na
riams.

bus trigubai daugiau.
Daktaras Ananievas kvie

čia mus padaryti trumpą 
posėdį ir pasitarti. Susėda
me svečių kambaryj. Prisi
renka visa eilė darbininkų
— ligonių. Dr. Ananievas
— apie 40 metų amžiaus vy
ras — baigęs medicinos 
mokslus dar prie seno reži
mo. Bet jis mokėjo sutapti 
su naujuoju. Dirbdamas iš
tikimai, jis gavo šitą atsa- 
komingą vietą. Malonios iš
vaizdos ir linksmo būdo

Viskas sulyg gydyto-

Du raudonarmiečiai stebi savo draugą, raudonarmietį 
Tul evčevskį, devinti megztinę kepure, kuria numezgė 
Amerikos darbininkės. Tulevčevskis džiaugiasi, gavęs 
dovaną nuo draugiy, kurių jis nepažįsta, bet kurios su
pranta reikalą gelbėti Raudonosios Armijos kovoto
jams. Daug ir lietuvių moterų Amerikoje numezgėi ke
purių ir kojinių ir pasiuntė raudonarmiečiams. Toki ko
votojai, kaip šitie, veja vokiečius iš Kaukazo.

—Įdomus ir tas reiškinys, 
— aiškino mums gydytojas 
Ananievas,—caristiniai val
dytojai kuomažiausiai krei
pė dėmesio į gydymąsi ir 
vystymą tų visų gydymosi 
priemonių, kuriomis Kis
lovodskas turtingas. Jie, gal 
būt, nenorėjo tai daryti to
dėl, kad nesuvažiuotų per
daug žmonių (net tos pa
čios buržuazijos) ir “neuž
terštų” jų ramaus gyveni
mo.

Po Kislovodsko gatves ir 
kampelius vaikščiojom vi
durdienį. Pilnos svietelio. 
Ligoniai, mat, sukilę. Jie 
lindži, žingsniuoja, gerdami 
sveiką, tyrą orą ir kepin- 
damiesi saulės spinduliuo
se.

Štai Narzano galerija, pa
statyta sulyg anglišku-go- 
tišku stilium. Viduryj jos 
įdomus fontanas, iš kurio 
muša Narzanas. Prie fonta
no stovi dvi jaunos mergai
tės, suteikdamos norinčiam 
vandens. Tolėliau orkestro 
stadiumas. Kiekvieną dieną 
čionai griežia orkestras, o 
ligonys sau sėdi, tarsi teat
re, gėrėdamiesi muzika. 
Vieni juk atvažiuoja, kiti 
išvažiuoja. Publika keičiasi. 
Nauji pašnekesiai, naujos 
pažintys.

Nutarėm padaryti ekspe
diciją, susipažinimui su 
Kislovodsko apylinkėmis, 
kurios yra nepaprastos. Li
pam ant vieno kalno, kito, 
trečio. Miestelis pasilieka 
po tavo kojomis. Kalnuose 
šaltėliau. Antai, rodo mums 
vedžioto jas, matytis pasau
lio didžiūnas — Elbruso 
kalnas, vienas iš augščiau- 
sių kalnų pasaulyj. Jis nuo 
čia virš 100 kilometrų. Ma
tytis, bet neaiškiai. Tik ge
ras žiūronas jį priartintų. 
Nemažai žmonių iš čia yra 
padarė į tą didžioką ekspe
dicijas. Kai kur jau mes pa
lipome net iki virš 900 met
rų augščiau jūros. Įdomu, 
kad tais keliais-keleliais ir 
takais-takeliais daug ligo
nių vaikštinėja. Kiti, pasiė
mę sau valgio, per dienas 
sėdi kalnuose, skaito kny
gas, juokauja; gėrisi ta ne
paprasta gamtos dovana. Ir

kodėl jie nesigėrės? Jie čia 
atvyko be rūpesties. Juos 
prisiuntė darbininkų orga
nizacijos poilsiui, sustiprini
mui sveikatos. Jiems nerūpi 
darbas; nebaisu ir del ne
galėjimo užsimokėti. Viskas 
parūpinta ir bus parūpinta 
ateityje, jei sveikata to rei
kalaus.

Pažvelgus į padanges — 
’ jokio debesėlio. Tik arai kai 
kur laisvai skraido.

Sustojam “Tvirtovės” sa
natorijoj. Čia gydosi keli 
šimtai darbininkų, štai keli 
iš Odessos, iš Charkovo, iš 
Maskvos, Leningrado, ir t.t. 
ir t.t. Jie čia turi viskam 
valandas: miegui, valgiui, 
vanioms, poilsiui ir žais
mėm.
jų padavadijimais. Pataikė
me, kuomet ligoniai lais
viausi. Apspito jie mus iš 
visų pusių ir apvertė klau
simais apie Angliją ir Ame
riką. Jaunesnieji tuo jaus 
stato klausimą:

— Ar Amerikos ir Angli
jos darbininkai turi tokias 
įstaigas, kaip šita? Ar jie, 
susirgę, siunčiami į kuror
tus? Ar jie gauna apmoka
mas vakacijas?

Turėjome patenkinti klau
sėjus, ątsaky darni neigia
mai. Ypačiai jaunesnieji, 
neturėję prityrimo kapita
listinėj tvarkoj, didžiai ste
bėjosi.

Gydytojai pataria mums 
pasimaudyti Narzano van
denyje. Tūli mietai pasiūly
mą priimam. Jeigu Mask
voj Narzaną gėrėme, tai 
kodėl nepasimaudyti?

Narzano vanduo ateina iš 
po Kaukazo kalnų. Jis turi 
52 laipsnius (Fahrenheit) 
temperatūros. Sudėtis: an- 
gliarūgštis ir kitokį minė
tai. Vanduo švelnus. Prieš 
eisiant į Vanią, jį truputėlį 
pašildo. Atsigulęs į vanią, 
tuojau pajunti kaž-ką nepa
prasto : malonumą, švelnu
mą. Iškėlus iš jo ranką, 
ant jos matosi putos, tarsi 
muilo. Gulėti vanioj ilgiau 
dešimties minučių neleisti
na.

Pabuvus dešimts minu
čių, jauti, kad galva trupu
tį nei tai skauda, nei tai ji 
svaigsta. Širdis taipgi tar
si nenormališka. Jauti tar
si skausmą, suspaudimą. 
Pastebėjau tai gydytojui.

— Reiškia, draugas esi 
sveikas,—juokiasi jis. Svei
kam vaistai — nuodai.

Gydytojas nurodo, kad 
kiekvienas ligonis, išėjęs iš 
Narzano vanios, privalo 
pagulėti lovoj nemažiau vie
ną valandą, nes dešimts mi
nučių Narzane jį privargi
na. Tik po poilsiui ligonis 
jaučiasi geriau ir geriau.

—Kiek ir katrie ligoniai 
gauna Narzano vanias? — 
klausiu gydytojo.

— Visi, katriem jos rei
kalingos.

— Kodėl gi seniau, prie 
caro, apie šį gydymosi 
punktą buvo taip mažai ži
noma, arba visai nežinoma?

Jaunas gydytojas nusi
šypsojo.

— Todėl, kad čia gydyda
vosi tik labai, labai apribo
tas skaičius buržujų ir dy
kaduonių. Daugiau: jie 
faktinai nesigydydavo, bet 
nuodydavosi, nes šitoj apie- 
linkėj buvo keliamos di
džiausios orgijos ir apsila- 
kimai. Susirgę, caro valdy
tojai vykdavo į užrubežį — 
Vakarinės Europos valsty
bes gydytis. Jie Rusijos 
brangiais šaltiniais nepasi
tikėjo ir jų nevystė. Pali
ko darbininkų klasei tą ro
lę atlikti. Draugas pamaty
si, — pridėjo jis, — kas čia 
bus už kelių metų: mieste
lis dvigubai padidės, o svei
katą stiprinančių įstaigų

žmogus. Išsiskutęs, it ame
rikietis.

— Jūs, be abejojimo, 
trokštate patirti gilėliau 
apie mūs miestą ir darbą, 
— pradėjo jis lėtu balsu.— 
Mūs miesto klimatas geras 
tuo, kad čia žiemą nėra šal
čių, o vasarą — karščių. 
Tikroji vasara pas mus tar
pe birželio 1 ir spalių 1 d.. 
Narzanas — ir klimatas — 
vyriausi Kislovodsko požy
miai.

Nurodinėjo, kad Kislo
vodske gydoma 'vyriausiai 
nervų suirimai ir širdies li
gos. Pastaruoju taiku vis 
daugiau ir daugiau kreipia
ma dėmesio į džiovininkus, 
kadangi oras tai ligai gydy
ti čia labai patogus. Lietin
gų dienų esti per metus 
tarpe 60 ir 70. Įsteigtas spe- 
ciališkas institutas, kuria
me tiriama širdies ligų pa
slaptys. Kol kas daugiausia 
gydoma Narzano vaniomis 
ir, kiek jau patirta, gydy
mas pasekmingas. Kislo- 
vodskan atvyksta nemažai 
Vakarų Europos gydytojų
— ypačiai iš Vokietijos. Jie 
negali atsistebėti tomis ge
rybėmis, kurios čia randa
si.

1927 metais dr. Ogilvi su
rado naują vandenį Kislo
vodske. Bet jis labai giliai
— apie 8,000 pėdų žemėje. 
Šis vanduo geras’ gydymui 
kepenų (jaknų) ir vidurių.

Gydymui naudojama ar- 
tificiališki (dirbtiniai) sau
lės spinduliai, kurie taipgi 
palieka teigiamas pasėkas.

Tūli gydytojai, slaugės ir 
net kukoriąi kas metai 
siunčiami į didmiesčius toli
mesniam lavinimuisi. Tūli 
siunčiami į užrubežį susipa
žinti su tenaitiniais gydymo 
būdais.

— Mūsų Žinija kas metai 
papildoma ne tik tuo, ką 
mes patiriame iš savo prak
tikos, bet ir kitų miestų ir 
kraštų prityrimais. Mes se
kame kitų kraštų medikali- 

;nius žurnalus ir siunčiame 
: ten savus.

Po jo pranešimui, sekė 
klausimai.

Klausimas: Ar galite pa
sakyti gydymo pasekmes?

Atsakymas: Taip. Kiek
vienas ligonis — pacijentas 
yra atsargiai sekamas. Mes 

i gauname jo sveikatos re
kordus iš fabriko arba ligo
ninės, iš kur jis prisiunčia- 

i mas. Sulyg jais ir tuo, ką 
mes patys egzaminuodami 

■surandame, ligonį gydome. 
Paskui savo surinktas apie 
ligonį žinias pasiunčiame 
tam pačiam daktarui ir pa
tariame, ką jis turi daryti 
su sugrįžusiu iš mūs kuror
tų darbininku. Didžiuma 
pasveiksta. Bet esti tokių, 
kurie vienu arba dviem mė
nesiais nepasveiksta. Toki 
reikalaujami grąžinti atgal, 
sekamais metais. Yra, ži
noma, atsitikimų, kur ligo
nis nepasveiksta, nes liga 

'buvo jau perdaug įsišaknė- 
jusi.

Klausimas: Kokis nuo
šimtis čia pervažiuojančių 
ligonių iš fabrikų?

Atsakymas: Devyniasde
šimtas nuošimtis. Kiti de
šimts nuošimčių — raštinių

darbininkai arba tarnauto
jai.

Klausimas: Kas už juos 
užmoka, ir kas padengia iš
laidas pataikymo sanatori
jų ir visų įstaigų?

Atsakymas: Apdraudos 
departmentas ir sveikatos 
komisariatas.

Klausimas: Sakyta, kad 
ši vieta savo veikimą dar 
labiau praplės. Jeigu taip, 
tai argi ištikimųjų manoma, 
kad Sovietų Sąjungos pilie
čiai ne sveikės, bet vis la
biau sirgs?

Atsakymas: Ne, jie svei
kės. Jau ir dabar matome, 
kad jauna gentkartė yra 
daug sveikesnė už senąją. 
Dalykas štai kame: šiuo 
tarpu ir prie geriausio noro 
ir sąlygų negalima aprėpti 
visų sergančiųjų širdies ir 
nervų suirimo ligomis. Iš 
kur tos ligos? Kame jų šak
nys? Atsiminkite taikus, 
kuriuos esamoji gentkartė 
pergyveno. Imperialistinis 
karas, piliečių karas, bad
metis. Vis tai įvykiai, kat
rie ardėzdarbininkų nervus, 
reikalavo iš jų labai daug, 
o davė mažai. Sakau, ma
žai, kadangi iš to, ką esa
moji darbininkų gentkartė 
laimėjo, ji dar, palygina
mai, mažai naudojasi. Tik 
už metų-kitų matys tuos 
vaisius. Pasvarstykite, ko
kius darbus mes dirbame 
šiuo tarpu industrializaci
jos fronte!

Klausimas: Ar gydyto
jams prie caro buvo geriau, 
ar prie bolševikų tvarkos?

Atsakymas: Prie bolševi
kų. Vyriausiai todėl, kad ir 
mes, gydytojai, ypatingai 
paeiną iš darbininkų arba 
smulkiosios buržua zijos, 
prie buržuazinės tvarkos 
nebuvome laisvi. Jei norė
davai uždirbti, turėdavai 
kain nors apgauliškai “gy
dyti,” kad pagydžius, žino
ma, pirmiausiai savo kiše
nių... Šiuo tarpu mums 
pilvo rytojus nerūpi. Mums 
rūpi tik šalies pastatymas 
ir moksliniai reikalai. Moks
las prie sovietinės tvarkos 
atsistojo ant savo kojų ir 
jis žengia taip sparčiai, 
kaip niekuomet. Tas mus 
ir patenkina.

Klausimas: Kiek sanato
rijų gydytojai Kislovodske 
dirba į dieną valandų?

Atsakymas: Gydytojai ir 
slaugės dirba o kiti tar
nautojai — po 8 valandas. 
Mano paties valandos neri
botos. Bet nepersidirbu.

Gydytojų algos tarpe 230- 
250 rublių į mėnesį. Pats 
Ananievas gauna apie 350 
rub. Jie, žinoma, gauna 
butą, maistą ir literatūrą 
veltui.

Sekė pašnekėsis su ligo
niais. Mūsų delegacija 
klausinėjo jų, o jie mūs. 
Bet dienos įvykiu čiukuras 
buvo pasiektas tiktai vaka
re. Mainierių sanatorijoj li
goniai pakvietė vakarie
niauti. Vakarienės metu iš 
abiejų pusiu pasakyta visa 
eilė kalbų. Susirinko šimtai 
ne tik mainierių, bet viso
kiu amatų darbininku. Jei 
laike kalbų, kurias sakė pa
tys ligoniai, būtų atėjęs pa
šalietis ir girdėjęs • jas, tai, 
be abejo, jo išvada būtų bu
vus ta, kąiLtie žmonės yra 
arba įžymūs intelektualai, 
arba jie prie prakalbų ilgai 
rengėsi. Bet nieko pana
šaus: visi darbininkai. Vie
nas iš Čeliabinsko. kitas iš 
Charkovo, garvežio pečku- 
rys, dar kitas iš Magnito- 
gorsko. Kiekvienas iš jų 
kalba ne apie savo asmeni
nius reikalus, kaip jam ge
ra ar bloga, bet apie daly
kus, liečiančius milionus 
darbininkų ir darbo valstie
čių; apie socialistines staty

bos laimėjimus ir trūku
mus; apie reikšmę pataiky
mo glaudžių santikių tarpe 
Sovietų Sąjungos proleta
riato ir kitų kraštų darbi
ninkų. Kiekvienas daro iš
vadą : Žiūrėkit, užrubežio 
draugai, ką mes veikiame ir 
ką pasiekėme, kuomet pa
tys pradėjome šalį valdyti!

Iš Kislovodsko vykstam 
Žoleznovodskan, į kitą svar- 
l/i darbininkų kurortą, ku
ris randasi aukštai, kalnuo
se. Kaip keista: pavažia
vus traukiniu kelias valan
das, surandame visai kitą 
kraštą. Kislovodske pali
kom tarsi vasarą, šilta, 
švelnu, o čia, Železnovods- 
ke, jau tikra žiema: sniego 
nuklota stora pluta; me
džiai apsiskaroję sniegu; 
šakos nustelbtos, kabo, su
linkę, tarsi pavargėliai.

Miesčiukas neapsakomai 
puikioj gamtinėj padėtyj. 
Klimatas lyginasi Vidurinių 
Alpų kalnu klimatui, Švei
carijoj. Tai vėl vienas iš 
retų Sovietų Sąjungos dar
bininkų sveikatos taisytu- 
vių.

Gyventojų turi kelis tūks
tančius^ Randasi 8 sanato
rijos. Naujos statomos.

— Viskas darbininkams; 
tiems, kurie naudingą dar
bą dirbdami, pavargo, su
gadino sveikatą, — kalbėjo 
vietinio sovieto atstovas.— 
Bet seniau, kuomet dvarpo
niai ir kapitalistai šalį val
dė, buvo jų železnovodskas. 
Jie puotas čia keldavo, kaip 
ir visoj Mineralnyje Vody 
srityj.

Ši vietelė tuo garsi, kad 
muša keletas karšto van
dens fontanų. Muša ir mu
ša, be sustojimo! Vanduo 
geriamas ir jame maudo- 
masi. Gydo kepenų 'ir vi
durių suirimo ligas. Bet 
žiema sanatorijos beveik— 
neveikia. Tik vasaros metu 
visas miestelis paskęsta 
miestu darbininkų minioje. 
Per šešis mėnesius, apskai
čiuota, čia atvyksta 40,000 
darbininkų vakacijoms tai- Z 
syti sveikata.

Leidžiamės vaikščioti no 
nenaprastai įspūdingą ir di
deli parka. Vietinė komu
nistė veikėja, Bielogrudova, 
buvusi tramvajų darbinin
kė, aiškina mums, “kas bu
vo ir kas yra.” Tai sudaro 
nepaprastai įdomų kalbos 
turinį. Šis, va, palocius, pui
kus namas, rodo ji. prieš re
voliuciją, priklausė tokiam 
ir tokiam kapitalistui, o 
dabar tas ir tas iš jo pada

lyta ir t.t., ir t.t.
— Tas, antai, savėp aki 

traukiąs palocius, — kal
ba ii, — prieš revoliucija 
nriklausė — atspėkit kam? 
Bucharos emirui! Arti pu
sė Šimto jo pačių čia gyven
davo. Dabar — darbininkų 
sveikatos taisytuvė.

Fabrikų čia nėra. Aplink 
girios ir kolektyvai. Žie
mos metu, tie darbininkai, 

I ką vasara dirba sanatorijo
se^ eina į girias, prie me
džių darbo. Bedarbė ir čia 
išnaikinta.

Nors gyvena toli, kalnuo
se, mažam cent rely j, vieti
niai darbininkai taciaus pa
taiko tamprius ryšius su iš
laukinio pasaulio draugais. 
Veikia Mopro kuopa, iš virš 
1.000 narių. Ji pataiko glau
džius ryšius su Lenkijos po
litiniais darbininkų kali
niais: betarpiškai apsimai
no korespon denci jomis. 
Draugai žino visą padėtį 
Pilsudskio kalėjimuose. Tik 
neseniai iš čia pasiųsta 3,- 
750 rublių Lenkijos revoliu
ciniams kankiniams šelpti!

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir Štampas.
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Kaip Buvo Plečiama Naciška 
Ideologija Lietuvoj, Smeto

nai Ją Valdant
Rašo POVILAS PAKARKLIS.

(Tąsa)
Austrijoj, pavyzdžiui, humanitarinių 

mokslų studijozas, norįs įsigyti teisę bū
ti mokytojų aukštesniojoje mokykloje, 
laikydamas valstybinius egzaminus, turi 
parašyti du darbus. Jei toks studijozas 
yya jau filosofijos daktaras, vadinasi 
yra parašęs disertaciją, tai jam papras
tai bereikia vieną darbą parašyti, o an
trąjį darbą atstoja disertacija. Išeina 
tąt, kad aukštesniosios mokyklos moky
tojo teisėms įsigyti reikalaujama para
šyti du darbus, o daktaratui įsigyti už
tenka vieno tokios rūšies darbo.

Kadangi vienas daktaro laipsnis ne
duoda teisės įvairioms vietoms įstaigo
se užimti, tai jis vokiečių yra vadinamas 
titulu, neteikiančiu lėšų pragyvenimui. 
Vokiečių kalboje tai išreiškiama trumpu 
posakiu: “Titel ohne Mittel.”

Ne tik Vokietijos, bet ir Francijos uni
versitetuose studijozas humanitaras gali 
pasidaryti daktaru, neįgydamas teisės 
jbūti mokytoju aukštesniojoje mokykloje. 
Juk studijozas humanitaras gali gauti 
vadinamą universitetinį daktaratą, kuris 
galį būti išduodamas asmenims, nelai
kiusiems atitinkamų egzaminų, kuriais 
įgyjamos teisės būti mokytoju aukštes
niojoje mokykloje.

Platesnioji Lietuvos visuomenė šito vi
so nežino ir mano, kad daktaro laipsnis 
— tai sunkiai įgyjamas priedas prie vi
siško universiteto studijų baigimo. Tuo 
tarpu tikrenybėje daktaro laipsnis gali 
būti gaunamas ir neturint pilnų univer
siteto baigimo teisių, kurios yra įgyja
mos su valstybinių ar jiems tolygių eg
zaminų išlaikymu.

Dėl minėto platesnės Lietuvos visuo
menės nežinojimo kartais daug laimi lie
tuviai, gavę daktaratus kraštuose su vo
kiška aukštųjų mokyklų organizacija. 
Yra buvę atsitikimų, kada lietuviai, iš
laikę vokiškuose universitetuose valsty
binius egzaminus, kurie yra žymiai sun
kesni už daktarato egzaminus, turėjo 
Lietuvoje egzaminus perlaikyti, tuo tar
pu eilė asmenų, nelaikiusių užsienyj vals
tybinių ėgzaminų, per tat neįgijusių pil
ną universiteto baigimo teisių, o tik turį 
daktaratus, yra gavę vietas tokiose Lie
tuvos įstaigose, kur šiaip reikalaujama 
universiteto baigimo.

Kai kurie studijozai, gavę vokiškus 
daktaratus, bet nelaikę valstybinių eg
zaminų, nėra vokiškuose kraštuose įsi
giję nei teisių tapti gimnazijos mokyto
jais, tuo tarpu Lietuvoje yra pasidarę 
aukštųjų mokyklų personalo nariais. Ti
krenybėje, tačiau, išeinant iš vokiškų 
universitetų ir Lietuvos aukštųjų moky
klų konstitucijų, tokios rūšies daktarai 

į Lietuvoje reikėtų priskirti prie asmenų, 
nebaigusių aukštojo mokslo.

Nėra paslaptis, kad ne vienas lietuvis, 
gavęs užsienietišką daktaratą, per daug 
tuo didžiuojasi, reiškia dideles pretenzi
jas, kažkaip iš aukšto žiūri į tuos, ku
rie aukštąjį mokslą yra baigę Lietuvoje 
ir neturi daktaro laipsnių. Bet turint 
galvoje, kaip įsigyjami, ir ką reiškia kai 
kurie užsienietiški daktaratai, atrodo, 
kad tokiems daktarams per daug įsivaiz
duoti, vaizdingiau tariant, nosies riesti, 
nevertėtų. Tuo labiau, kad užsienyj ga
lima pasidaryti daktaru, neturint pilnų 
universiteto baigimo teisių. Jeigu jau 
be kalbamos rūšies įsivaizdavimo negali
ma būtų išsiversti, tai atrodo, kad dau
giau pagrindo vaizduotis turėtų Lietu
vos universitete įsigijusieji baigimo di
plomus studijozai, o ne tie užsienietiški 
daktarai, kurie nei užsienyj nėra išlaikę 
vąlstybinių ar jiems tolygių egzaminų 
nei mųsų universitete nėra gavę baigimo 
diplomų.

Žinoma, įsivaizdavimo klausimas išky
la kitokioje plotmėje tuo atveju, kai tu
rime reikalo su tokiais užsienietiškais 
daktarais, kurie yra įsigiję aukštųjų mo
kyklų baigimo diplomus Lietuvoje arba 
yra užsienyje išlaikę valstybinius egza
minus ir, be to dar, daktaratus yra įsi-
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giję už žymesnius darbus, nenukreiptus 
prieš lietuvių tautos reikalus.

7. Daktaratas, Kaip Visuomeninis 
Laipsnis

Daktaro laipsnis yra ne vien mokslo 
laipsnis, bet ir visuomeninis laipsnis- 
(Gesellschaftsgrad). Jei nesi grafas, jei 
nesi baronas, tai turi būti daktaras, jei 
nori maišytis tam tikroje Vakarų Euro
pos visuomenėje. Tas yra ypač vokiškuo
se kraštuose, kur labai madoje yra įvai
rūs titulai, kur nuolat tenka susidurti su 
kokiu norint tarėju (Ratu), kaip antai 
Staatsratu, Studienratu, Archivratu, 
Kirchenratu, Medizinalratu, Hofratu ir 
kitais. Didmiesčiuose yra viešbučių, 
apie kuriuos sakoma, kad juose gali ap
sistoti politikai, grafai, baronai ir dak
tarai.

Žinoma, ne kiekviena visuomenės gru
pė vienodai vertina daktaratą, kaip vi
suomenės laipsnį. Kai kuriuose Šveica
rijos miestuose, kur' ypatingai lengva 
pasidaryti daktaru, laipsnių gradacija 
yra šitokia : 1) ponas daktaras, 2) ponas 
profesorius ir 3) ponas direktorius. Šią- 
ja gradacija, profesoriaus laipsnis yra 
aukštesnis už daktaro, o direktoriaus 
laipsnis yra aukštesnis ir už daktaro ir 
už profesoriaus laipsnius. Austrijos Vie
noje, kur taip pat lengvai yra gaunami 
daktaro laipsniai, jau antrąkart ateinan
tį į kirpyklą, valgyklą ar šiaip viešą vie
tą pradedama tituluoti pono daktaro 
vardu.

Vienoj, kaip ir kituose vokiškų univer
sitetų miestuose, yra savotiški knygų 
pardavinėtojai, vadinami bukinistais. 
Bukinistai turi vežimukus, kurie savo 
forma yra panašūs į Lietuvos sunkiųjų 
vežikų vežimus, bet kurių ratai yra ge
rokai mažesni ir kurie, prikrauti knygų, 
yra tempiami ne arklių, o pačių žmonių. 
Šie bukinistai, taip pat, kaip ir kirpėjai, 
stengiasi savo klijentus pagerbti, titu
luodami juos daktaro vardu. Bukinistai 
paprastai vadina daktaru asmenį, kuris 
jau yra išėjęs iš studentų amžiaus ir 
kartą kitą yra pirkęs iš bukinisto knygų.

Tik Vienos vežikai, kurie, matyti, dau
giau pelnosi ne iš daktarų, elgiasi kitaip: 
jie kiek rimtesnį, prašmatnesnį žmogų 
tituluoja ne daktaro, bet pono barono 
vardu.
8. Daktaratų Išdavinėjimas Visuomenės 

Veikėjams
Daugely valstybių ne tik pinigas gali 

palengvinti daktaro laipsnio gavimą, bet 
ir politiniai momentai. Kartais norima 
politinio veikėjo svorį padidinti visuome
nės akyse, ir todėl jam palengvintomis 
sąlygomis išduodamas daktaro laipsnis 
tų fakultetų, kuriuose profesorių kėdes 
yra užėmę kokio visuomenės veikėjo po
litiniai vienminčiai.

Kartais išduodamas daktaro laipsnis 
kokiam valstybės vyrui ne dėl jo nuo
pelnų mokslui, bet dėl jo užimamos vie
tos valstybiniame gyvenime. Juk Vokie
tijos profesoriai dabartiniam maršalui, o 
tuometiniam kapitonui Goeringui yra 
suteikę garbės daktaro laipsnį.

Charakteringa, kad Goeringui garbės 
daktaro laipsnį yra suteikę ne hitleriš
kos formacijos profesoriai, o profesoriai, 
kurie prieš Hitlerio atėjimą prie valdžios 
išdidžiai skelbėsi “gryno” ir “aistromis 
nesutepto” mokslo skleidėjais.

Vokiečių valdovas Friedrichąs - Wil- 
helmas savo laiku ciniškai yra pareiš
kęs: “profesorių ir paną visuomet gali
ma nupirkti.” Šie Friedricho - Wilhel- 
mo posakiai nejučiomis lenda į galvą, 
kai pagalvoji apie Vokietijos profesorių 
metamorfozas ryšium su hitlerininkų įsi
galėjimu.

Pacitavęs Friedricho - Wilhelmo posa
kius, drauge raudu reikalinga pažymėti, 
kad ne visi Vokietijos profesoriai pada
rė dideles metamorfozas. Juk su Hitle
rio atėjimu prie valdžius turėjo apleisti 
Vokietiją apie 800.profesorių, kurių tar
pe buvo tokie garsūs vardai, kaip antai 
Einšteinas, Drieschas ir kiti.

(Pūč daugiau)

GAISRAS SUNAIKINO DIDELĮ NAMį 
IR 13 ŽMONIŲ LABAI NUKEPTOJO

Lowell, Mass. — Sausio 6 
d., pačiam vidudieny, smarkiai 
užsiliepsnojo Omaha Packing 
kompanijos didelis keturių 
aukštų namas, kur buvo ga
minamos visokios mėsos ir rū
komi kumpiai.

Kuomet gaisras visu smar
kumu užsiliepsnojo ir namas 
paskendo ugnyje, tai ton dirbę 
žmonės, apimti baisios pani
kos, apdegę, pradėjo šokti 
per langus į gatvę nuo antro ir 
trečio aukšto. Pasidarė bai
siausias reginys, lydimas ap
degusių žmonių riksmu, besi
šaukiančių kokios nors pagel- 
bos iš besirenkančios minios 
apie tą vietą.

Nors gaisrininkų pagelba 
pribuvo greitai, tačiau mote
rys ir merginos buvo gaisri
ninkų traukiamos per langus 
jau su labai apdegusiais kū
nais ir veidais. Kitų ne tik visi 
rūbai apdegė, bet ir plaukai 
ant jų galvų pavirtę tik į de
gėsių kūkštus, — nudegę iki 
pat odos.

Po sunkių pastangų, išrodė, 
kad ugnis buvo visai užgesyta. 
Ugniagesių apžiūrėta. Jokių 
požymių ugnies jau nebebuvo. 
Tikėtasi, jog nebėra galimybės 
prasidėt ugniai iš naujo. Per 
naktį be jokių sargų palikta 
ramybėj. Visų ramiai miegota, 
išskiriant tuos, kurie kančiose 
desperatiškai kankinosi.

Bet štai, ant rytojaus, sau
sio 7 d., anksti ryte, dar prieš 
ketvirtą valandą, kaip griebs 
liepsna vėl iš naujo, ir taip 
smarkiai, kad momentaliai vi
sas namas nuo pat viršaus iki 
apačiai paskendo liepsnoje ir 
tapo sunaikinta, kas dar buvo 
likę nuo pirmos ugnies.

Pasiliko tik susprogusių ply
tų sienos.

Iš pirmojo gaisro tapo nu
gabenta ligoninėn 13 apdegu
sių žmonių. Trys paleisti po
suteikimui jiems pirmosios pa-j padėkavoti jums už tai, kad 
gelbos. Gi kiti dešimt žmonių'jūs mane, kaipo jau tik vie- 
baisiai apdegę ir su sulaužy- nam iš pirmųjų ant mūsų kliu- 
tais kaulais pasiliko kovoti už bo čarterio pasirašiusiųjų li- 
išlaikymą gyvybės sunkiose kušiam, 
kančiose.

Iš pavardžių

daugiausia lenkų nukentėjo, , 
daugiausia moterų. Vienas lie
tuvis, Vladas Paulauskas, ku
ris liepsnos prispirtas nebeži
nojo ką daryti, šoko, rodos, 
nuo trečio aukšto per langą į 
gatvę. Jo abiejų kojų kaulai 
trūkę ir pats labai pavojingai 
susikrėtęs. Jo padėtis yra pa
vojinga.

Paulausko šeimyna, kaip ir 
visų nukentėjusių, didžiausia
me nuliūdime ir susirūpinime. 
Jis randasi šv. Juozapo ligo
ninėj.

Iš pirmo buvo manyta, kad 
gaisras prasidėjo kumpių rū
kymo skyriuje nuo lašančių 
karštų taukų. Ir ta gaisro vie
ta buvo daugiausia apžiūrėta. 
Bet kuomet ant rytojaus neti
kėtai gaisras vėl atsikartojo ir 
ugnis labai staigiai visą namą 
vėl užliepsnojo, tai tas atkrei
pė dėmesį net ir valstijos 
(State) investigatorių. Dabar 
šio įvykio tyrinėjimas praside
da daug plačiau.

Kažin kaip tai, kad po Bos
tono’ “Cocanut Grove” didžio
jo gaisro lapkričio 28 d., 1942’ 
metų, kur tragiškai žuvo arti 
500 žmonių, dabar pastebima, 
kad visoj apylinkėj prasidėjo 
labai tankūs gaisrai. Ir vis su 
dideliais nuostoliais.

Bowelly tą pačią dieną bu
vo net du gaisrai. Bet antras 
ne toks nuostolingas, nors tai 
buvo forničių krautuvė ir 
daug baldų sudegė, bei tapo 
sugadinta, bet iš žmonių kū
niškai nieks nenukentėjo.

J. M. Karsonas.

Philadelphia, Pa
Vieša Padėka Republikonų 

Kliubo Draugams

Gerbiami Viengenčiai!
Aš noriu žodžiu tinkamai

Ketvirta^., Sapnio 14, 1943

Gerbiami draugai! Ne gar
bės nario titulas ir ne paliuo- 
savimas nuo narinių duoklių 
mokėjimo mane taip sujaudi
no, kad aš negalėjau nė žo
džio ištarti pašauktas ant stei- 
čiaus. Ne! Mane sujaudino ir 
net iki ašarų sugraudino, tai 
jūsų širdingas, mano ilgų me
tų darbo įvertinimas ir ta gili 
pagarba, kurios aš visai nesi
tikėjau.

Tokį jūsų širdingą pasielgi
mą su kliubo darbuotoju, aš 
skaitau didžiai garbingu ir 
mano širdžiai neįkainuojama 
brangenybe ... Ar mes, pir
mieji kliubų bei draugysčių 
tvėrėjai ir svetainių budavo-

tojai, ant senatvės galime ras
ti ką nors brangesnio, ką nors 
prakilnesnio ir širdžiai jaut
resnio už tą, kaip mūsų dar
buotės įvertinimas nuo jūsų, 
draugai, kuriems mes, mirda
mi, viską paliksime?

Dar kartą ačiū už man su
teiktą malonumą. Su širdin
giausiu draugiškumu iki mir
ties.

Antanas Milberis - 
Malaszkewice.

Viskas brangsta, viskas kyla 
ir kortelių visiems yra. Jei ne
norit ilgiau taip būti — pir
kit štampas ir bonus, tuojaus 

bus pilvas sotus.

KRUTAMI PAVEIKSLAI IR PRAKALBOS
Matysite karo paveikslus, skęstančius laivus, krintančius orlaivius, ir 
kitas karo baisenybes. Matysite vaizdus iš Lietuvos naturalčse spalvose 

ir Pasaulinėj Parodoj marguojančius lietuvius ir pamokinančią 
prakalbą iš žmonių gyvenimo.

Bus Rodoma:
BAYONNE, N. J. Lietuviu Kliube, 49 E. 21st St.

Sausio 14, ketvirtadienį, 7:80 vakare.

PERTH AMBOY, N. J. Saksinsko salėj, 515 Hartford St.
kainp. Buckingham Ave. Penktadienį, sausio 15-tą, pradžia 7:80 vakare.

LINDEN, N. J. Rubsio salėj, So. Wood Ave. kampas 16 St.
šeštadienį, sausio 16-tą, pradžia 7:80 vakare.

CLIFFSIDE, N. J. Kazio Griniaus salėje, Walker St.
Pakartojami rodomi sekmadienį, sausio 17-tą, 7:80 vai. vakare.

YONKERS, N. Y. Lietuvių Kliube, 113 Herriot St.
prie Riverdale Ave.

Penktadienį, sausio 22-rą, 7:80 vakare.
Įžanga 85 centai. Kviečiami visi ir iš visur.

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ii 
daug istorinių informacijų.

....... 476 PUSLAPIŲ, KAINA 25c
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

paliuosavote nuo 
duoklių mokėjimo ir suteikėte 

matyt, ‘kad garbės nario titulą.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis j

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

= KONCERTAS ir ŠOKIAI
BENDRAI RENGIA SIETYNO CHORAS IR RUSŲ CHORAS

Šeštadienį, Sausio 23 January, 1943
ŠV. JURGIO SALĖJE

180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J.

Sietyno Choras, vadovaujamas Bronės Šaiinaitės (Sukackienė)

*■----- ---- -— Bus Puiki Koncertine Programa:-------------- 1
Sietyno Moterų ir Vyrų Choras; Sietynų Moterų Choras; Sietyno Vyrų j 

Choras; Rusų Choras, Rusų Šokikų Grupė. į

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestras
Durys atdaros 7 v. v. Programa prasidės lygiai 8 v. v.

ĮŽANGA 55c ({SKAITANT TAKSUS)
Ęyjpčiame vietinius jf iš ąpyjipkės dalyvauti, išgirsti puikų mųzikaJišką pppgyajnų. — KPĮtyįSPĄ.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Centraliniame fronte mūsų kariuomenė sudrūtino sa
vo pozicijas ir atmušė priešų kontr-atakas.

Į šiaurvakarius nuo Velikije Lūki vokiečiai pradėjo 
kontr-ataką. Mūsų kariuomenė suėjo į apsaugotas po
ziciją^ ir pasitiko priešus ugnim iš kulkasvaidžių ir šau
tuvų.

Tuo tarpu priešų tankai įvažiavo į lauką užtaisytą 
Sovietų minomis. Du tankai tapo minomis susprogdinti, 
o penkis likusius priešų tankus sunaikino mūsų prieš
tankinės kanuolės. Vakarop vokiečiai pasitraukė atgal, 
praradę daugiau kaip 200 savo karių, užmuštų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atakavo priešus 
ir nušlavė apie kuopą jų pėstininkų. Liko sunaikinta 14 
priešų kulkasvaidžių, viena motorizuota kanuolė, 40 
automatinių šautuvų ir amunicijos sandėlis.

Šiauriniame Kaukaze sovietinė kariuomenė, nugalėda
ma vokiečių pasipriešinimus, sėkmingai maršavo pir
myn. Vokiečiai, įsikibę vienon patogion pozicijon, sten
gėsi ją atlaikyti ir mėgino perorganizuot dikčiai apdau
žytas savo jėgas, bet juos nubloškė sovietiniai tankai 
ir raitininkai.

Sausio 11 d. sovietinė^ oro jėgos įvairiuose fronto 
sektoriuse sunaikino bei sužalojo penkis vokiečių tan
kus, virš 30 trokų, nutildė penkias baterijas kanuolių, 
sudaužė du geležinkelio traukinius ir išvaikė, dalinai 
sunaikinant, kuopą priešų pėstininkų.

MASKVA, saus. 12. — Vidudieninis Sovietų žinių 
Biuro pranešimas, tarp kitko, sakė:

Mūsų lakūnai, atakuodami vieną iš priešų prieplau
kų, nuskandino transportinį vokiečių laivą 5,000 tonų 
įtalpos.

Žemutinio Dono srityje viename sektoriuje hitleri
ninkai subūrė apie 100 tankų ir pradėjo įtūžusias kontr 
atakas. Mūsų kariuomenė atmušė visas priešų kontr
atakas, sužalojo 13 jų tankų ir nukovė daugiau kaip 
300 vokiečių kareivių ir oficierių.

Centraliniame fronte į pietų vakarus nuo Velikije 
Lūki, nepaisant, kad vokiečiai praranda didelius dau
gius kareivių ir įrengimų, jų komanda vis grūda į 
kontr-atakas didelį skaičių savo pėstininkų ir tankų. 
Atmušdami hitlerininkų kontr-atakas, mūsų kariai da
ro priešams sunkių nuostolių. Viename tik sektoriuje 
buvo užmušta apie 500 vokiečių kareivių ir oficierių 
ir nelaisvėn paimta 75.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė sunaikino 
11 vokiečių tankų ir apsupo ir visiškai sunaikino kuo
pą priešų automatinių šaulių.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
AMERIKIEČIŲ ORO ŽYGIAI BURMOJ IR 

ŠIAURIŲ AFRIKOJ
NEW DELHI, Indija, saus. 11. — Jungtinių Valsti

jų čionaitinis štabas išleido sekamą pranešimą:
Didieji ir vidutiniai mūsų bombanešiai smarkiai ata

kavo Myitnge tiltą arti Mandalay (Burmoj).
Buvo pataikyta didelėmis bombomis į taikinį ir tė- 

mytojai pranešė, kad vidurinė tilto dalis nusmuko į 
upės vandenį.

Tuom tiltu važiuodavo visi japonų automobiliai, ve
žimai ir traukiniai skersai Irrawaddy upės; jis buvo 
labai svarbus priešų judėjimams vidurinėje B urmo j e, 
ir jo suardymas sėkmingai perkerta japonams susisie
kimus tarp šiaurinės ir pietinės Burmos.

Amerikiečių lėktuvai kovotojai, pakildami iš Indijos, 
atakavo priešų įrengimus šiauriniai-iytinėje Burmoje. 
Jie bombardavo ir apšaudė japonų sandėlius. Praneša
ma, kad pataikyta į visus taikinius ir užkurta keli 
gaisrai.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai po tų veiksmų sau
giai sugrįžo.

Gen. Giraud Susitarsiąs 
Su Gen. De Gaulle

Daugiau Areštuota dėl 
Adm. Darlan Nužudymo

Uždėjo "Lubas” Kukurūzų 
(Kernų) Kainai 

-Washington. — Valdiška 
kainų administracija už
draudė kukurūzų - kernų 
pardavinėtojams imt aukš
tesnes kainas, negu buvo 
imamos praeitą antradienį.

Uždedama kainų ‘‘lubas” 
kornam, vyriausybė nori iš-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

v.

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas.

Sekmadienį, 17 d. sausio, 3-čią 
po pietų įvyks visuotinas organiza
cijų ir veikiančio komiteto susirinki
mas dėlei “Laisvės” banketo, rengi
mo. Prie to rengiam prakalbas So
vietų Sąjungos konsulato lietuviui 
atstovui, Povilui Rotomskiui ir A.

...... . . . . Bimbai, 14 d. Vasario, Lietuviųlaikyt JUOS gana pigius kaip Tautiškoj Salėje. Šiame susirinkime 
bus pristatyta lapeliai. Tai bus me
tinis susirinkimas, ant kurio bus ra
portai 
Sekr.

pašarą kiaulėm ir tuomi pa
tarnaut kiaulių auginimui 
ir penėjimui.

Cairo.—Anglijos ir Ame
rikos orlaiviai atakavo fa
šistų pozicijas Kretoj, Ita
lijos salose Sicilijoj ir Lam- 
pedusoj, taipgi ir Tunisijoj.

London, saus. 13.— Ang
lijos orlaiviai jau šeštą kar
tą per 10 naktų atakavo 
nacių fabrikus Ruhr klonyj, 
vakarinėj Vokietijoj.

Cairo. — Amerikiečių ir 
anglų orlaiviai bombardavo 
Neapolį, Italijoj.

Iš New Yorko 54 moterys 
laivynui pagalbinio korpuso 
narės baigė kursą Northamp- 
tone ir paskirstytos pareigoms 
po visas Jungtines Valstijas.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him wi£h a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy United States 
Bonds and Stamps

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ar Sovietinė Rusija kada 
nors norėjo arba nori prie sa
vęs Lietuvą prijungti? Ne, ne
norėjo ir nenori.

Jeigu Lietuva įstojo į Sovie
tų Sąjungą, kaipo lygi su kito
mis penkiolika sovietinių res
publikų, tai nebuvo ir nėra 
joks prijungimas prie Rusijos, 
kuri tėra viena iš socialistinių 
tautų šeimos narių.

daro

John L. Lewis išprovokavo 
Wilkes - Barre mainierius į 
streiką. Tas streikas 
daug žalos kraštui.

Visa atsakomybė puola ant 
Lewiso galvos. Su tuo duoklių 
pakėlimu jis išvedė mainierius 
iš kantrybės.

ir valdybos perrinkimas.
9-11

NEWARK, N. J.
Sietyno Chobas bendrai su rusų 

choru rengia 3-čią metinį koncertą, 
įvyks sausio 23, 1943, Šv. Jurgio 
Draugijos salėję, 180 New York 
Avė. Durys atdaros nuo 7 vai., pro
gramas prasidės 8 vai. vakare. Įžan
ga 55c, įskaitant taksus. Bus šokiai 
prie geros orkestros; bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti.

(9-11)
Komisija.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 17 d., 2 vai. dieną, 408 Court 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime, nes reikės išrinkti delegatus 
į 2-rą apskr. konferenciją, 
įvyks 24 d. sausio. Taipgi 
kite užsimokėti duokles 
metus. — C. Andriūnas, 

(11-13)

kuri 
pasisteng- 
už 1943 
Sekr.

CLEVELAND, OHIO
Liet. Salės Bend, šėrininkų meti

nis susirinkimas įvyks sausio 18 d., 
8 v. v. Liet, salėje. Gerbiamieji, 
rengkitės visi dalyvauti susirinkime, 
nes jūsų namas, jūsų nuoširdūs pa
tarimai daug pagelbės Salės visus 
dalykus sutvarkyti. Mes manome 
svarstyt naujų klausimų, kurių dar 
iki šiolei nesvarstėme. Taipgi iš
klausykite valdybos raportą, suži
nosite salės turtą ir skolas. Bus ir 
rinkimas naujos valdybos 1943 
tams. — S. K. Mazan, Pirm.

(11-14)

me-

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, sausio 17 d. įvyks 

Lenino Paminėjimo Mitingas. Pra
džia 7:30 v. v. Ballroom of Public 
Auditorium. Išgirskite William Z. 
Foster, Kompartijos nacionalį pir
mininką; jo prakalbos tema:: “To
tai War Production for Victory.” 
Visus kviečia Komunistų Partija. 
Įžanga 30c, įskaitant taksus.

(11-13)

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu'tamstą kankina reuma- 
tiški skausmai prieš oro permainą, 
jauti dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko 
nelaukdamas, įsigyk DEKSNIO GA
LINGĄ MOSTĮ. Ji yra sudaryta iš 
daug skirtingų elementų iš tolimų 
kraštų svieto. Ši mostis turi savyje 
galingą šilumą, galingai šildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad 
jeigu nori važiuoti, tai ir tepk ir 
vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. 
Kaina 1-oz. 75 centai, 4-oz.—$2.00, 
8-oz—$3.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių 
kitų pasiūlymų, bet visada reikalau
kite ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų 
užrašyta: DEKENS OINTMENT. 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKENS OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

ELIZABETH, N. J.
Antanas Stripeika ruošia savo 

talkininkų pavaišinimui parę. įvyks 
sekmadienį, sausio 17 d., Kliubo sa
lėje, 408 Court St., „2-rą vai. dieną.
Antanas Stripeika kviečia visus 

naujus “L.” skaitytojus ir talkinin
kus būti parėję. Nauji skaitytojai 
ir talkininkai bus apdovanoti kalen
doriais 1943 metams. Šioje parėję 
dalyvaus P. Buknys, iš Brooklyno 
ir pasakys prakalbą apie karą ir jis 
nurodys kuomi mes visi galime pri
sidėti karo laimėjimui. (10-12)

Hartford, Conn.
Išvažiavo Jieškoti Sau 

Sveikatos
Kadangi Juozas Rudzinskas 

man -yra gerai žinomas ir tų 
pačių pakraipų žmogus per 30 
metų, tai noriu šiek tiek apie 
jį parašyti.

Nuo pat atvažiavimo į šią 
šalį, Juozas dalyvauja pažan
giojoje pusėj e ir darbavosi su- 
lyg išgalės, pakol jo sveikata 
buvo nepakirsta. Kaip jis pra
dėjo nesveikuoti, jau bus as
tuoni metai. Per tą ląikotarpį, 
žinoma, mažai jis bedalyvavo

viešuose parengimuose, o vien 
tik rūpinosi su gydytojų pa- 
gelba atgauti savo sveikatą.

Juozas laikėsi *prie darbo, 
pakol sveikata galutinai at
sisakė tarnauti. Bus kokie ke
turi mėnesiai, kaip pertraukė 
dirbęs. Tuo tarpu važinėjo pas 
geriausius gydytojus. Visi kaip 
vienas jam pripažino turint 
nemažą ezmą (dusulį). Jie 
jam patarė važiuoti gydytis į 
šiltus kraštus.

Paklausęs gydytojų patari
mo, Juozas Rudzinskas sausio 
7 dieną išvažiavo į Floridą. 
Nors ligonis priklauso prie 
vietinių pašalpinių draugijų,

bet per tuos? keturius mėnesius 
nebuvo pasidavęs po pašalpa.

Kaip greitai gausiu nuo 
Juozo jo apsistojimo vietos 
adresą, taip greitai paskelbsiu 
“Laisvėje,” idant jo giminės ir 
geri draugai galėtų susirašinė
ti ir palinkėti jam sveikatos ir 
energijos. Aš nuo savęs ir vi
sos savo šeimos Juozui linkiu 
kuogreičiausia pasveikti ir ta
da laimingai pargrįžti į savo 
namus, kuriuose pasiliko jo 
gyvenimo draugė Ona Ru- 
dzinskienė. Nemunas.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

Le VANDA I
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Grab orius—Undertaker

©

U*

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 
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šiaur. Afrika. — Civilės 
valdžios atstovas šiaurinėje 
Francūzų Afrikoje pranaša
vo, kad neužilgo generolas 
de Gaulle, Kovojančiųjų 
Francūzų vadas, susitars 
kariaut išvien su generolu 
Giraudu, aukštuoju komi- 
sionierium Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Francūzų Afri
koje. Generolo Giraudo ži
nyboje jau 50 tūkstančių 
francūzų kariuomenės kovo
ja prieš fašistų Ašį Tuni- 
sijoj.

Vokiečiai Sušaudę dar 
20 Belgų Įkaity

Nacių valdžia Belgijoj 
sušaudė dar 20 nieko ne
kaltų belgų įkaitų užtai, 
jog kiti belgai užpuldinėję 
vokiečių karius, kaip prane
šė vokiečių radijas. Tarp 
sušaudytų įkaitų yra profe
sionalų, darbininkų, biznie
rių ir siąjp gjįįgčiU’

šiaur. Afrika. — Praeitą 
sekmadienį buvo suimta 
dar nedidelis skaičius as
menų, kurie įžiūrimi kaipo 
turėję ryšių su francūzų 
admirolo Darlano nužudy
mu. — Darlanas buvo tal
kininkų paskirtas civilės 
valdžios galva Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Francūzų Afri
koje.

Įtariama, jog dabar su
imtieji gal varinėję sąmok
slus prieš gyvybę kitų fran
cūzų ir talkininkų vadų, 
kaip sako tenaitinės fran
cūzų valdžios atstovas.

Jau paleisti keli iš ketu
riolikos pirmiau areštuotų 
asmenų, kurie buvo nužiū
rimi kaipo dalyvavę sąmok
sle Darlanui nužudyt.

Bunos srity j, Naujoj Gui- 
nejoj, amerikiečiai dar pa
stūmė japonus atgal.

Vidurinėj Tunisijoj fran- 
cūzai sunaikino daug italų 
kąrįų.

Iš Brooklyno menševikų su
rengtų prakalbų pakenkimui 
lietuvių vienybei ir Amerikos 
karo pastangoms, išėjo vienas 
ir geras dalykas, būtent, Gri
gaičio visiškas nusimaskavi- 
mas.

Jis buvo paklaustas, ką jis 
darytų, jeigu po karo, po prie
žiūra bešališkos komisijos, 
Lietuvos žmonės vėl laisvai 
nusibalsuotų už tarybinę san
tvarką ?

Grigaitis atsakė, kad jis vis- 
tiek griežtai kovotų prieš ta
rybinę Lietuvą. Vadinasi, nesi
skaitytų su liaudies balsu, va
rytų pirmyn kontr-revoliucinį 
darbą.

Tai toks iš jo demokratas. 
Jokiai demokratijai jis netiki. 
Su žmonių balsu jis nesiskai
to.

Tiktai todėl, kad Lietuvos 
žmonės nusibalsuotų apsieiti ir 
gyventi be ponų ir išnaudoji
mo, jis prieš juos kovotų, 
juos niekintų ir šmeižtų.

Tėmykite: Grigaitis nesakė, 
kad jis kovotų prieš Lietuvos 
žmones, jeigu jie nubalsuo
tų įvesti Lietuvoje santvarką 
su ponais ir parazitais. Jis ko
votų tiktai prieš socializmo

•.‘-T’*'*' TiW

'U
> W

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 

(dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

Tel. GLeninore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7,50

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvienų Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
Presas

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyno

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

2.
3.

4.

LIETUVIŲ ŽINIAI 
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent: ‘

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės del Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.

5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Phlengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpū- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

6.
7.
8.

9.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin

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 kląusimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose. 
Knygutės kaina yra 35c; tai mažas investmentas, kuris 
atneša didelį supratimo ir mokslo dividendą. Prisiųskite 
35c į adv. Kai raštinę, 6322 So. Western Ave., Chicago, 
Ill., atba kreipkitės į “Laisvės” Adm., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir gaukite šią naudingą knygutę.
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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$750.000
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Annos Grei- 
Jis išėjo ka- 
iš pirmiausių, 
metų, ir jau

birželio mėnesiais, 
spalių, lapkričio ir 
ypatingai gruodžio.

Tuose vajuose
Jūsų, Joe Greičius, j

Joks pasilinksminimas nėra 
draudžiamas, tik reikia susi
rasti būdus nuvažiuoti į juos 
nevartojus automobiliaus.

Aukos 
pinigais

Amatų (industrijos 
ir profesionalų) 
Moterų divizija 
Miesto dalių ir 
apskričių divizija 
Tautų divizija 
(įskaitat ir žydų) 
Darbininkų 
Prekių 
Mezgimo ir 
siuvimo

Kliubui
Brangios Moterys:

Malonėkite priimti mano 
širdingiausią padėką už labai 
rūpestingą Kalėdų dovaną, 
kurią jūs paruošėte visiems 
lietuviams LDS nariams, tar
naujantiems kariuomenėj.

Aš buvau labai nustebintas 
ir pradžiugintas gavimu tos 
dovanos, sunku yra ir įsivaiz
dinti, koks malonus jausmas 
pergyvenama, kada gaunam

ką nors tokio, kaip ta dovana. 
Iš tiesų yra puiku sužinoti, 
kad kas nors daugiau apart 
tavo šeimynos apie tave mąsto.

Dar kartą meldžiu priimti 
mano nuoširdų ačiū. žinau, 
kad ir visi kiti vaikinai buvo 
taip nudžiuginti, kaip kad aš 
buvau gavus jūsų gražią do
vana.
Jūsų, Pvt. John Janulavicus.

Rusijai Karo Pagalba Per 
Metus Daug Nuveikė

k a j teatrus eiti. Dėlto Sylvan 
Joseph, OPA direktorius šiai 
apylinkei, pereitą penktadienį 
išleido paaiškinimą, kad drau
džiama ne teatrai, bet vartoji
mas automobiliaus į juos va
žiuoti.

hetvirtacL, Sausio 14,

Federaliai Agentai Irgi 
Veikia Jieškojime 

Trescos Šoviką

Jonas yra sūnus maspethie- 
tės našlės M. Janulavičienės, 
kuri veikia Maspetho lietuvių 
organizacijose, taipgi darbuo
jasi ir su Brooklyno kliubietė- 
mis ir mezgėjomis.

Brangios Moterys:
Gavau jūsų lauktiną dovaną 

ir įvertinu jūsų apie mane at
siminimą. Skarytės bus nau
dingomis. Draugiškas jums 
ačiū.

šiomis dienomis gavome iš 
Russian War Relief, Inc., New 
Yorko skyriaus metinį raportą 
už 1942 metus, kuriame patei
kia įdomių davinių.

Rusijai Karo Pagalba, Ine., 
nuo savo įsisteigimo 1941 me
tų rudenį po visą šalį surinko 
pinigais ir daiktais aukų viso 
$9,342,204, kaip buvo pa
skelbta Direktorių Tarybos 
susirinkime sausio 11-tą, 1943.

Didžiojo New Yorko tos 
įstaigos skyriai per 1942 me
tus sukėlė viso $2,364,769, iš 
kurių $2,068,952 buvo pini
gais ir $295,817 daik'tais.

Skyriuę pravedė specialius 
du vajus — pirmą gegužės ir 

o antrą 
gruodžio,

dama gautos aukos ar pelnas. 
Tai tik oficialių RW1R skyrių 
veiksmai. Jų lankytojų skai
čius mažiausias buvęs 50 as
menų, didžiausis 19,887.

Kad pasiekti didžiausį skai
čių žmonių susiedijoj, kampa
nijos organizacija įsteigė se
kamas divizijas, greta kurių 
pažymėta ir jų sukeltos aukos 
ant tiek artimose sumose, kiek 
galima suskirstyti.

R. Matusevičius Su 
žeistas Kare

Kadangi Carlo Tresca, 
las anarchistas ir leidėjas laik
raščio II Martelio, įmatomai 
nužudytas politiniais ar kerš
to sumetimais, apart vietinės 
policijos tyrinėjimą vesti ėmė
si ir Federalis Tyrinėjimų Biu
ras—FBI.

Distrikto prokuroras Frank 
S. Hogan paskyrė būrį vyrų 
padaryti vertimus vėliausių 
laidų jo laikraščio ir jau ruo
šiamų spaudai raštų. Iš ten ra
portuota, kad daugelis jo raš
tų esą aštriai atkreipti prieš 
fašistus ir prieš penktakolonis- 
tus.

Netoli žmogžudystės scenos 
rasta 38 kalibro revolveris, ta
čiau kulka, kuri užmušė Tres- 
cą, buvo 22 kalibro. Taipgi 
prie 168 W. 18th St., N. Y., 
nakčia rasta pastatyta mašina, 
kuri menama esanti ta pačia, 
su kuria žmogžudžiai pabėgo. 
Jos leidims rodo, kad jos savi
ninku esąs Charles Pappas, 
8207 82nd St., Glendale, ta
čiau policija surado, kad to
kio antrašo nesama ir negalė
jo surasti tokio Pappas.

Raudonųjų kandžiojimu už
siimanti Hearsto spauda ir 
Daily News, ] 
kad nubaltinti tikruosius gali- vadovaujant 
mus kaltininkus ir dalyką su- thur MacMahon, mokinančiam 
painiojus įkąsti pažangų judė
jimą, bando tarp Trescos prie
šų pastatyti ir komunistus, ku
rie, kaip visiems žinoma, jeigu 
ir nesutinka su kuo, niekad ne
riša klausimo terorizmu, bet 
kritika.

Juozas yra sūnus williams- 
burgietės našlės 
čius kliubietės. 
riuomenėn vienu 
prieš apie porą
randasi veiklioje tarnyboje. Jo 
oficialus kariškas laiškas pa
siekė mus iš už daugelio tūks
tančių mylių.

Piliečiu Komitetas Ragi 
na Miestą Tartis su 

Transportininkais

specialiai 
koncentruoto veikimo savaitė 
buvo tarp birželio 22—29-tos, 
pavadinta Rusijos Savaite, o 
gruodžio visas mėnuo buvo pa
skirtas Rusijai Padėkos Mėne-! 
siu. Bėgiu metų Didžiojo New I 
Yorko skyriai surengė 422 
pramogas sukėlimui fondų. Į 
tą skaitlinę, be abejo, neįeina 
kitų organizacijų daugiai pa
rengimų tam tikslui, kurie Ru
sijai Karo Pagalbos įstaigai į vaistų, 
nėra raportuojami, tik priduo-j

Viso
Apie $65,000 aukų gauta iš 

susiedijos abelnai, iš žmonių, 
kurie nebuvo aktyviška dali
mi nei vienos iš tų divizijų. Su 
jų aukomis ir susidaro $2,- 
364,769.

Iki pabaigos metų iš RWR 
fondų Sovietų Sąjungai buvo 
pasiųsta arti penkių milijonų 
doleriu vertės reikmenų — 

I vciiouu, operacijoms įrankių, 
(drabužių, maisto.

Chicagos dienraštis 
praneša, kad pakelyje i vaka- a
rus, kur jis siunčiamas toli
mesnėm karinėm pareigom, 
Chicagoje buvo sustojęs ir ap
silankė Vilnies įstaigoj Dovi- 
das Matusevičius.

Dovidas pasakojo vilnie
čiams, kad jis turi žinią, jog 
jo brolis R. Matusevičius su
žeistas mūšiuose šiaurinėje 
Afrikoje, bet kad sužeidimas 
esąs nepavojingas.

Karys Matusevičius dauge
liui laisviečių gerai atsimena
mas iš jo prakalbų eilėj lietu
vių kolonijų, taipgi raštų Lais
vėj, o brooklyniečiams ir as
meniškai, kadangi lankydavo
si daugelyje lietuvių pramogų 
ir susirinkimų.

tų Partijos nariu kuomet 
si pilietybę.

Novak per eilę metų 
paskilbęs’ kaipo kovingas 
josios Dalybos rėmėjas ir bu
vo rakštimi panagėj visiems 
reakcininkams. Atsiekę jo 
arešto visi Naujosios Dalybos 
ir karo laimėjimo priešai nesi
tveria džiaugsmais. Bet ir dar
bininkai netyli. New Yorke, 
kaip ir visoje šalyje, jau daug 
unijų yra pasisakiusios prieš 
Novako įkaltinimą ii* jis čion 
tapo atkviestas eilės žymių or
ganizacijų kalbėti jų rengia
muose mitinguose ir mobili
zuoti masinį jo gynimą. Dar
bo žmonių masės atakoje ant 
kovingo naujadalybininko se
natoriaus įmato ataką ant vi
sų pažangiųjų sykiu ir ant pa
stangų karui laimėti.

raugų per Laisvę jums kai
nuos 1 centas už štampą siun
čiant atvirutę ir 
centai siunčiant 
klausant, kurioje 
je jūs gyvenate.
jums patarnauti, bet jūs patys 
privalote žinią pranešti.

Buvęs policistas Morgan 
Wilson džiūrės pripažintas 
kaltu mirtinai pašovime savo 
partnerio policisto William 
Rooney radijo mašinoj perei
tą birželi.

Laisves Skaitytojai 
Nori Žinoti

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKU ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir 11. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys 
Kainos Prieinamos

• 949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Karys Julius Lazūnas 
Viešisi Brooklyne

Ne Teatrai, Tik Automnlji 
liai Draudžiami

Michigano Senatorius 
Turi New Yorke 

Daug Draugu

Jeigu kas nors svarbesnio' 
įvyksta jūsų šeimynoje ar tarp! 
jūsų draugų ir pažįstamų ša-1 
pojc ar susiedijoje, atsiminki- j 
te, kad ir kiti nori tai žinoti. Į 
O kaip jūs geriausia ir grei- ■ 
čiausia galite apie tai jiems! 
pranešti? Aišku, per dienraštį! 
Laisvę, kuris pasiekia tūkstan-i 
čius žmonių kas dieną New 
Yorke-Brooklyne ir kituose 
miestuose nuo Maine iki Flo
ridos, nuo Atlantiko iki Pači-4 
fiko.

Pranešimas šimtams savo

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Piliečių Tranzito Komitetas 
savo raporte po tyrinėjimo 
darbininkų padėties ant New 
Yorko miesto susisiekimo lini
jų pereitą antradienį pareiškė, 
kad “kas nors yra pavojingai 
bloga ir trūkstama atsineši- 
muose ir metoduose Transpor- 
tacijos Tarybos.” Komitetas 
ragina Transportacijos Tary- 

X. .bą tartis su darbininkais.
kaip paprastai, | Raportas buvo paruoštas 

profesoriui Ar-

Maspethietis Julius Lazū
nas, kuris šiuo metu tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje 
Utah valstijoj, sugrįžo pas sa
vo žmoną, Liliją, tėvus ir uoš
vius pasisvečiuoti. Julius Lazū
nas yra draugų Liepų/ žentas. 
Jis sugrįžo 12-kai dienų.

Private Julius Lazūnas tar
nauja raštinėje prie išmokėji
mo kareiviams “pėdžių.” Ka
riuomenėje jam patinka, ta
čiau, esant toli nuo New Yor- 
ko, labai pasiilgsta namiškių.

Suminėjus teatrus kaipo vie
tą, į kurią važiavimas auto- 
mobiliumi skaitoma smagumo 
pasivažinėjimu, daugelis žmo
nių supratę, kad nepatrijotiš-

Pereitą šeštadienį pribuvęs 
New Yorkan Michigano sena
torius Stanley Novak buvo la
bai draugiškai ir masiniai su
tiktas New York o darbininkų 
ir demokratinės inteligentijos, 
nors reakcininkai jį Michigane 
areštuodino kaltinimais, kad 
jis nepasisakęs esąs Komunis-

Lietuvių Rakandų Krautuve
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Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

^savęs patykius 
buvusi triuškinan- 
galvon parmušta 
Po nuvirtimo, ji 

pasikelti ir buvusi

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

Zina Provendie, scenos

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

A
r rt

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tąi- 
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451.

■■■
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visuomeniškų reikalų vedimo 
Columbia Universiteto. Jisai 
yra to Piliečių Komiteto pir
mininku, o sekretoriumi yra 
Herman A. Gray, pirmininkas 
Nedarbo Komiteto, paskirto 
gubernatoriaus. Kiti užgyrę 
raportą yra Maurice P. David- 

PAJIEŠKOJIMAI |son komiteto patarėjas; prof.
Pajieškau Juozo Woreka, seniau 

gyveno Gardner, Mass., o 1914 me
tais apleido. Girdėjau, kad apsigy
veno Minneapolis, Minnesota. Pra
šau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino jo antrašą, praneškite, būsiu 
labai dėkinga.
Struges, 54 Whetten Rd., W. Hart
ford, Conn. (11-13)

Mrs. Elizabeth

REIKALAVIMAI
Reikalingos moterys prie finish

ing ' darbo ant vyriškų paltų. Nuo- 
latinis darbas ir gera mokestis. 
Kreipkitės: S. Markowitz, 17 E. 
16th St., New York City, N. Y.

(10-12)

Paul F. Brissenden, Louis 
Boudin, Evans Clark, Edward 
Corsi, Miesto Tarybos nariai 
Meyer Goldberg, A. Clayton 
Powell, Jr. ir Stanley Isaacs, 
kun. John II. Holmes, assemb- 
lymanas Hulan E. Jack, profe
soriai B. Mitchell ir H. A. 
Overstreet.

Aktorė Primušta 
Gatvėje

Reikalinga moteriškė prie namų
darbo, skalbimas ir valgių gamini-! radijo aktorė randasi Roose-
mas, turi būt patyrusi. Valgis ir 
$16.00 j savaitę alga. Miegojimui 
kambarį turėtų pati samdytis. Pra
šome kreiptis rytais arba vakarais 
7 vai. 40 W. 47th St., New York 
City, N. Y. Telefonas: ED 2-2587.

(10-12)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 14-tą, 7:30 v. 
vakare, Laisvės svetainėj, 419 
mer St. Susirinkimas 
svarbus — turėsime 
gatus LLD apskričio 
ferencijon, pasiruošti 
kalboms, kurie įvyks
taipgi knyga “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai“ jau dalinama na
riams. Katrie dar negavote, būki
te susirinkime, ir atsiimkite. Jau 
laikas mokėti ir duokles už 1943 m. 
— 1 Kuopos Org.

(9-11)

Lori- 
labai 
dele- 
kon-

yra 
išrinkti 
metinėn 

judžiam-pra-
sausio 23 d.,

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, sausio 14 d., 
8 v. v. Zablelskio salėje. Prašome 
narių dalyvauti susirinkime.—Sekr.

(10-12)

Dienraščio ‘Laisves’ Bendroves
Konvencija' ir Bankietas
Tuojau Įsigykite bankieto bilietus, nes reikia iš anksto 

žinoti kiek bus žmonių, kad gauti 
p'ana mėsos vakarienei.

J. Augutienė Vieši 
Waterburyje

Josephine Augutienė, veikli 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rė, šiomis dienomis lankosi 
Waterburyje ir jo apylinkėse 
pas draugus ir pažįstamus. Iš 
ten siunčia visoms kliubietėms 
gerus linkėjimus ir tikisi neuž
ilgo pasimatyti su visomis 
Brooklyne. D-ė.

Clifford Odets, žymusis sce
nos veikalų autorius, kalbės 
Teatro Gildijos sympoziume 
šio sekmadienio popietį apie 
veikalą “Rusijos žmonės” da
bar vaidinamą Gildijos Teat
re, 52nd St., N. Y.

IUIIUI Ml IMI fUI MMMMĮMMAMMMIMMMI

Konvencija prasidės 10 vai. ryto, bankietas nuo 6 v v.

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Šokiai prasidės 7 vai. vakaro 
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ

BILIETAS $1.75. TIK ŠOKIAM 50c (iškaitant taksus)

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

E 
5 
5 
S
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

« 660 GRAND ST. -BROOKLYN, N. Y,

velt ligoninėj pavojingoje pa
dėtyje nuo sumušimo W. 53rd 
gatvėje, New Yorke, pereito 
ketviitadienio vakarą.

Jinai pasakojo, kad 8:40 
vai. vakaro ji išėjus iš namų 
52 W. 53rd St. ir ėjus link 
5th Avė., kaip staiga pajutus 
užpakalyje 
žingsnius ir 
čio smūgio 
ant žemės, 
bandžius 
smogta antru kartu, po kurio 
smūgio ji atsipeikėjusi 
nežino kaip greit ir šiaip 
dasigavus iki 5th Avė., 
vėl krito ir buvo paimta 
ninėn.

Nuo suspendavimo liuosno-, 
rio stojimo į laivyną, jin pri- Į 
imta 33 draftantai, kurie pa-' 
reiškė norą būti skiriamais lai- 
vynan ir išlaikė atatinkamus 
kvotimus.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga FO

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iaušių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
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YIN-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAMM-

ROBERT UPTON- “”T
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178




