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peši m iš

tos oro 
Japoni-

AMERIKIEČIAI ATEME IS VOKlEfilU DAR 40 VIETOVIŲ
M ūsų 

tvirtumų 
praeitą 
Tokio miesto turėjo gerai nu
teikti net ir didžiausi 
ta.

Atsiminkime, kad 
tvirtumos, vaišinusios
jos sostinę švinu ir dinamitu, 
pakilo iš Saipan’o salos, kurią 
praeitą vasarą mūsų kariai at
siėmė iš Japonijos.

Saipano sala stovi virš 1,500 
mylių atstume į pietus nuo To
kio. Ten, vadinasi, yra įsteig
tos stiprios aviacijos bazės, iš 
kurių dabar nuolat ir nuolat 
mūsų lakūnai aplankys Japoni-1 
jos salas.

Smagios, 
vo penktadienį žinios!

RALJD. ARMIJA UŽĖMĖ
2 DIDELIUS VENGRIJOS 

GELŽKELIŲ CENTRUS

JANKIAI PRASIVERŽĖ Į 
COLOGNE LYGUMU; DAR 

5,000 NACIŲ SUIMTA
London, lapkr. 26. — Ber-;tus nuo Budapešto. Anot 

(lynas pranešė, kad Raudo-i vokiečių, tai jau 30,000 so- 
lahai smagios bu- noji Armija šturmu paėmė kai iy įsiveržę į Du-

rT , . , , . inojaus salą Csepel, siekiau-
UV,a" m,e ą’ pe į g ičią Budapešto širdį, ir paė-

Gerai, kad pasibaigė telefo-ilez,nkellųv ''' triJ/ PlentlTmč fabrikinį tos salos cen- 
nisčių streikas. Sunku įsivaiz- uz 22 mylių į siau-jtrą Szigetsentmiklosą.
duoti, kas būtų buvę, jei šislrių rytus nuo Budapešto, lMūšiuose ties Hatvanu 
streikas būtu prasiplėtęs po vi- Vengrijos sostamiesčio. Na- Raudonoji Armija nukovė 
sus didmiesčius ir jis būtu pa- cių radijas taip pat sakė, (1,200 vokiečių ir vengrų ir 
sitęsęs keletą savaičių. kad vokiečiai pasitraukę suėmė 900 jų kareivių ir!

Apskaičiuojama, jog mūsų, (išmušti) iš Miskolco, pen- oficierių. 
krašte yra apie 24 milijonai|kį0 didžiausio Vengrijos.' Sovietų laivynas Baltijos! 
telefonų. Per metus, sakoma, (mjest0 įr geležinkelių cent- Jūroj nuskandino dar vieną 
Jungtinėse Valstijose įvyksta Įr0, mylios i šiauriu ry-'vokiečiu transporto laivą. 
35 bilijonai pasikalbėjimų ______________‘‘_____
(telefonais).

Telefonas šiandien 
nepavaduojama priemonė tiek 
komercijoje, tiek pramonėje, 
tiek valstybiniame aparate. Be 
telefono šiandien nebūtų gali
ma apsieiti.

Na, o dar yra žmonių, ku-1
rie atsimena kaip pasaulis gy-|tuV0S( nadai nu?l|d5 dar 
\eno e e eonų. 2,000 lietuvių vyrų, moterų

Pasaulis kadaise be daug ko .. .. • • 7 • •
gyveno: jis gyveno be bulvių, ,lr JUOS
jis gyveno be tabako - daly- (11(!Z,°J? bendroje duoboje 
kų, be kurių šiandien dange-jLietuvos rubežiaus su 
liui rodosi nebūtų galima apsi-|Kytme Prūsija.
eiti. « <’ i O ties Tubino mišku vie-

★ ★ ★ ‘ name kape atrasta lavonai
Kai skaitytojas šiuos žo- 400 Lietuvos piliečių, 

džius skaitys, jų rašytojas, vei- riuos hitlerininkai nugala- 
kiausiai bus kur nors Toron-1 bino pirm’ pasitraukiant, 
te, Kanadoje. į Taip praneša Raudonojo

Vykstu savaitei laiko pas | Laivyno laikraštis, 
kanadiečius. Gal teks būti To
ronto, Hamiltono ir Montrea- 
lo miestuose.

Jei suspėsiu, parašysiu gerb. 
Laisvės skaitytojams įspūdžių 
iš Kanados.

patapo TRAUKDAMIESI NA-

Anglijos parlamento narė, 
leidė Astorienė aną dieną pa
reiškė spaudos koresponden
tams, kad ji jau nebesanti 
“rusiška j am komunizmui“ 
priešinga. Ji mananti, jog “ru
siškasis komunizmas“ yra gan 
geras dalykas, nes jis išmokė 
žmones skaityti, jis apšvietė 
liaudį.

Italijoje ir Ispanijoje, kur 
žmonės tūno tamsoje, nežinys- 
tėje, kiH^ yra daug beraščių, 
padėtis yra baisi, pripažįsta ši 
garbingoji poniutė.

Neturėdama nieko prieš “ru
siškąjį komunizmą,” poniutė 
Astorienė negalinti niekaip 
draugautis su savo krašto (an
glais) komunistais. . . Trage
dija, ar ne ? !...

Angliškoji Amerikos spauda 
šį poniutės paplepėjimą pla
čiai aprašė, tarytum tai būtų 
kas tokio nepaprasto.

Didelio čia daikto, kad As
torienė užgiria “rusiškąjį ko
munizmą!“ Ar jis ne puikiai 
gyvavo ir be jos užgyrimo?!

Pittsburgho Gabaliauskas 
prašo savo pasekėjus, kad jie 
perdaug nenusigąstų komuniz
mo pavojaus Amerikoje.

Matyt, republikonai (ku
riems padėjo ir Gabaliausko 
plauko vyrai) praeitos prezi
dentinių rinkimų kampanijos 
metu taip įbaugino kai kurias 
davatkas komunistiniu baubu, 
kad jos dabar bijosi iš kičino 
nosį iškišti! Baimė ir visų galų 
suįrimas apėmė tuos, kurie 
klausė republikonų.

Dabar jie priversti aiškinti 
{baugintiesiems: “Nebijokite,

Sovietų laivynas Baltijos I

I Nuskandinta 15,000
"'iVl'lJTHVir tiesLeyte

ZtfjU v v Ij 1 Ju i U Y 1 y j _____

Maskva.— Vejami iš Lie-1

OESEL (SAAREMAA)
VISAI APVALYTA

NUO NACIU

ku-

SALA

ka-

šimtus

Maskva. — Sovietų 
riuomenė grynai nušlavė 
nacius pietiniame smailga- 
lyje Qesel (Saaremos), Es
tijos salos. Tuo būdu atva
duota jau visa estų žemė. 
Apvalius paskutinį tos salos 
sklypą nuo priešų, dabar 
Sovietų laivynas galės lais
vai naudot Rygos Įlanką 
veiksmams prieš
tūkstančių nacių, apsuptų 
pietiniai - vakariniame Lat
vijos kampe.

Sovietiniai lakūnai nu
skandino ties pietiniu Gesei 
salos galu dar vieną karinį 
vokiečių laivą-naikintuvą, 
tris karinės jų sargybos lai
vus ir keliomis bombomis 
sužalojo vieną nacių šar
vuotlaivį ir du jų sargybos 
laivukus.

Paryžius, lapkričio 26. — 
Amerikos Pirmosios armi j 
jos kariai, pagaliaus, prasi-’ 
'veržė iš Huertgen miško į

ivietoj, ties Biringenu. To
liau į pietus, Septintoji 
'Amerikos armija išvien su 
francūzais nužygiavo 11 
mylių pirmyn į šiaurius nuo

.lygumą lintai Cologne, tre- atvaduoto ’ Franci jos did- 
Vokietijos miesčio Strasbourgo ir pa-čio didžiausio

miesto, vakariniame Rhei-
no upės šone. Jie taip pati nė j Rheino upės pusėj. A- 
užėmė pusę fabrikinio Wei- merikiečiai per dieną atėmė 
sweiler miesto, už 9 mylių į 
rytus nuo Aacheno. Trečio
ji amerikiečių armija paė
mė tris miestelius ir įsiver
žė į Vokietiją dar vienoj

ėmė Wyersheimą, vakari-

iš vokiečių apie 40 mieste
lių. Galutinai apvalydami 

I Strasbourgą, jie ir francū- 
'zai suėmė dar 5,000 vokie
čių.

Tik 2 Bombanešiai | ĮSAKYTA DVIGUBAI 
Np#™> iš Tokin DAUG1AU Ai™c|-Agnaus lokio J0S pAGAM1NT]Negrįžo iš Tokio

Leyte. — Amerikos lakū
nai praeitą penktadienį nu
skandino vieną karinį japo
nų laivą-naikintuvą ir tris 
transporto laivus, kurie ga
beno pastiprinimus japo
nam prieš amerikiečius 
Leyte saloj, Filipinuose. Su 
tais laivais žuvo apie 5,000 
japonų. Pirmiaus gi jan
kiai užmušė bei su laivais 
nuskandino 10,000 priešų iš 
tų, kurie mėgino įplaukt į

|jį ‘ z 4 MA*! Washington. — DaugiauV1 i kaip 100 didžiausių Ameri-
kos bombanešių B-29 per 
valandas pleškino japonų 

Greitas 6-sios Karo Paskolos Bonų išpirkimas reiškia di- !lėktuvų statyklas, karinius 
dėsnius smūgius Japonam ir naciam. fabrikus ir prieplaukas To-

kio, Japonijos sostamiesty- 
je, praeitą penktadienį ir 
užkūrė didžius gaisrus ir 
perkūniškus sprogimus, 
kaip rodo nutraukti fotog
rafiniai paveikslai; ir tiktai 
du bombanešiai negrįžo iš 
to žygio. Amerikiniai bom
banešiai taip aukštai skri
do, kad lengvieji japonų lėk
tuvai nepajėgė jų pasiekti.

FRANKO ISPANIJA VEIKIA 
KAIP TILTAS KARINIAM 
N ACH) KRIMINALISTAM

- i Maskva.n « • m • _ p* (žvaigždė, Sovietu armijos Senatoriai lyrines 11- (laikraštis, rašo, kad Ispani
jos diktatorius Franko te- 
Ibeveikia kaip nacių talki- 
įninkas. Hitleriniai karo 
kriminalistai naudoja Ispa
niją kaip tiltą bėgimui į 
.Pietų Ameriką; naciai per 
Ispaniją gabena savo kapi
talą ir fabrikinius įrengi
mus į Argentiną. Vokiečiai 
įgyja naujas kariniai-eko- 
nomines papėdes Ispanijoj 
ir kai kuriuose Pietinės 
Amerikos kraštuose, besi
ruošdami naujam karui, 
kaip nurodo Raudonoji 
žvaigždė.

Tuo pačiu laiku Ispanijos 
fašistai darbuojasi ne tik 
Pietų Amerikoj, bet ir 
Šiaurinės Afrikos kraštuo
se.

Raudonoji žvaigždė pri
mena, kad Franko siuntė 
savo kariuomenės divizijas 
frontan prieš Sovietus, nors 
nebuvo paskelbta karo sto
vio tarp Ispanijos ir Sovie-

garėtų Skandalą
Washington. — Senato

rių komisija kariniam tyri
nėjimams pradės tyrinėti, 
kodėl cigaretų stokuoja. 
Kai kurie tabako produktų 
bizniai pasakojo, kad, gir
di, armija sunaudoja daug 
cigaretų, todėl civiliams a- 
merikiečiams pritrūksta. 
Bet milionai Amerikos ka
rių užjūriuose dar mažiau 
cigaretų tegauna, negu ci
viliai; dėl to kariai labai 
skundžiasi. O cigaretų fab
rikantai sako, kad jie da
bar pagaminę visu penkta
daliu daugiau cigaretų, ne
gu pernai metais.

Kur tie cigaretai dings
ta? Nužiūrima, kad juoda
sis marketas kraunasi juos 
į sandėlius, pasitikėdamas 
lupti už cigaretus kelerio
pai aukštesnes kainas.

Raudonoji | tų Sąjungos. Franko val-

Washington. — J. A. 
Krug, Karinės Gamybos 
Tarybos pirmininkas, davė 
įsakymą antra tiek daugiau 
pagaminti kulkų mažes
niems šaudomiesiems gink
lams ir žymiai pasmarkinti 
kanuoliniį šovinių dirbimą. 
Vien tik smulkiosios amu- * 
nicijos gaminimui reikės 
62,000 daugiau darbininkų, 
negu dabar dirba toje kari
nės pramonės šakoje.

|džia Ispanijoj vis dar lai
kosi sutarties su Vokietija 
ir Japonija “prieš Komu
nistų Internacionalą”, vadi
nasi, prieš Sovietų Sąjun-

Jungtinės Tautos turi 
nuplėšt kaukę nuo tamsių 
Franko intrigų, turi padėti 
demokratiniams žmonėms 
Ispanijoje ir negaišuojant 
sutvarkyti Ispanijos daly
kus, — sako Raudonoji 
žvaigždė. +

Trukšmas del Kanadie
čių Draftavimo

Ottawa. — 1,000 Kanados 
kareivių demonstravo, pro
testuodami, kad valdžia nu
sprendė verstinai siųsti ka
nadiečius į karą užsieniuo
se. Daugiausia dėl to trukš- 
mauja francūzai - kanadie
čiai.

Anglai Holandijoj užėmė 
Maashees ir dar 2 miesteliu.

Belgą Demonstracijoje 
4 Užmušti, 38 Sužeisti
Brussels, Belgija. — 

Prieš - fašistiniai belgai 
suruošė didžiulę demon
straciją, šaukdami: “šalin 
žmogžudžio (premjero) 
Pierloto valdžią!” Susikirti
muose 4 demonstrantai ta
po nušauti ir 38 sužeisti. 
Keli žandarai taip pat su
žeisti.

Demonstrantai protesta
vo, kad valdžia nuginkluoja 
pabijotus, o glosto pro-na- 
cius.

2,000 Amerikos lėktuvų ple
škino nacių žibalo fabrikus 
Merseburge ir Bingene.
Ties Leyte sala jankiai 
skandino dar 3 japonų 
vus su 2,000 priešų.

mi
lai-

STALINAS UŽGIRIA SĄJUN
GINĘ JUGOSLAVU 

VALSTYBĘ
Maskva.— Oficialiai pra

nešama, kad premjeras Sta
linas užgyrė susitarimą 
tarp maršalo Tito, jugosla
vų partizanų vado, ir Jugo
slavijos emigracinės val
džios ministerio pirmininko 
dr. Ivano Subasičo. Tito ir 
Subasič nutarė, kad Jugo
slavija turės būti demokra
tinė, sąjunginė (federaci
nė) valstybė, sudalyta iš 
šešių tautiniai - savivaldiš- 
kų dalių - Serbijos, Kroati
jos, Slovėnijos, Makedoni
jos, Juodkalnijos ir Bosni
jos - Hercegovinos. Būsimo
je naujoje Jugoslavijos val
džioje turės atstovybę šios 
visos tautos ir visos politi
nės partijos (apart f ašis-

Pasitraukė Premjeras Mikolaičik, kai Kiti Lenkų Ministerial Atmetė Curzono Liniją
London. — Londoniškės 

lenkų valdžios ministeris 
pirminink. Stanislovas Mi
kolaičikas apleido savo vie
tą. Jis pasitraukė todėl, kad 
dauguma tos valdžios narių 
atmetė Mikolaičiko pasiū
lymą dėlei rubežiaus tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Kai premjeras Mikolaiči
kas neseniai buvo Maškvo-

durneliai, komunizmo pavojus 
nėra per didelis; mes jums 
melavome, sakydami, būk ko
munistai valdą Baltąjį Namą.”

B

j e, tuo laiku ten Anglijos 
ministeris pirminink. Chur- 
chillas ir užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
vedė pasitarimus su prem
jeru Stalinu ir Sovietų už
sienių reikalų komisaru 
Molotovu. Mikolaičikas 
taipgi tarėsi su tais Angli
jos ir Sovietų atstovais. Jie 
siūlė Curzono Liniją, kaip 
pokarinę sieną tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos, ir 
ragino Mikolaičiką pasira
šyti sutartį, sutinkančią su 
tokiu rubežium. Menama,

Anglijos Premjeras Churchillas Raginio Mikolaičiką Priimti 
Curzono Liniją, kaip Sieną tarp Lenkijos ir Sovietą

kad Mikolaičikas tam nesi
priešino, bet pats vienas ne
sutiko tuojau priimti tą ru
bežių. Jis grįžo į Londoną 
pasitarti su savo valdžios 
nariais dėlei Curzono Lini
jos užgyrimo. Daugumo jų 
atsisakė tatai užginti. Dėl 
to Mikolaičikas dabar ir at

sistatydino.
(Curzono Linija yra sie

na, kurią aukščiausioji tal
kininkų taryba po praeito 
karo pažymėjo, kaipo tei-

singą tautinį rubežiu tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos. Ta linija eina vaka
ruose nuo Vilniaus ir Lvo
vo; jinai nepripažįsta Len
kijai Vilniaus krašto ir pri
skiria Sovietų Sąjungai Va
karinę Baltarusiją ir Va
karų Ukrainą.)

Londoniškės lenkų val
džios prezidentas VI.
kievičius dabar pavedė vice
premjerui J. Kvapinskiui 
suorganizuot naują minis-

Rač-

m-------------------------------------------------

terių kabinetą. Kvapinskis 
vadinasi socialistu. Miko
laičikas yra lenkų valstie
čių partijos vadas. Jis bu
vo sukalbamas žmogus Sta
linui ir demokratiniam Len
ku Komitetui Tautai Va
duoti, kurio centras yra 
Liubline.

Paskutiniu kartu lanky
damasis Maskvoje, Mikolai
čikas kalbėjosi ir su Jung
tinių Valstijų ambasado
rium W. Averell Harrima- 
nu.

United Press teigia, kad 
Amerikos valstybės depart-

mentas šaltai žiūri į londo
niškės valdžios reikalavimą 
iš naujo prijungt Lenkijai 
Vakarinę Ukrainą ir Vaka
rų Baltarusiją.

Pranešama, kad tos lenkų 
valdžios dauguma, girdi, 
nepasirašys sutarties pri
pažįstančios Curzono Lini
ją; o jei ši linija taps pa
stoviu rubežium tarp So
vietų Sąjungos ir Lenkijos, 
tai londoniškė lenkų val
džia, nieko padaryt negalė
dama, esą, sakys, kad So
vietai tą rubežių “vienpusi
škai pravedę.”

■0>
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Sako, Goeringas Esąs Pašalintas
ONA žinių agentūros korespondentas 

Romoje, Pat Frank, praneša, kad gau
tais duomenimis iš Vokietijos remiantis, 
Hermannas Goeringas tapo pašalintas iš 
visų didžiųjų atsakomingų pareigų Vo
kietijoje. Jis pašalintas iš Luftwaffo 
(aviacijos) vadovybės, pašalintas iš eko
nominio diktatoriaus vietos.

Kodėl jis pašalintas? Niekas nežino. 
Iki šiol buvo skelbta, jog pats Hitleris 
taipgi esąs “pašalintas”, bet tos žinios 
nepasitvirtino, nors kiekvienam aišku, 
kad su Hitleriu yra kas nors netvarkoje.

Galimas daiktas, jog Himmleris su 
Goebbelsu dabar yra tikrieji Vokietijos 
bosai, ir jie nėra lengvai nugalimi, nes 
Himmleris valdo slaptąją policiją (ges
tapo) ir paskyrius kariuomenės — rink- 
tiniausių smogikų — pulkus. Su tais sa
vo smogikų pulkais Himmleris gali lai
kytis valdžioje be Hitlerio ir be Goe- 
ringo, iki talkininkai neužduos galutino 
nacių militarinei mašinai smūgio.

Vis daugiau žinių ateina apie tai, kad 
Vokietijos miestuose kyla žmonėse nera
mumų. Milijonai žmonių, kaip žinia, yra 
benamių, išvytų iš savo namų talkininkų 
bombų. Gyventojų padėtis miestuose 
sunki: stoka būtų, stoka kuro, stoka 
drabužio, stoka maisto, — visko stoka. 
Sakoma, jog tik viename Cologne mieste 
kasdien geštapininljąi pakaria po kelioli- 
ką “neramuolių”, o neseniai ten įvykęs 
ir šaudymasis. “Neramuoliai” reikalau
ją taikos, nes karas jiems atrodo bevil
tiškas (iš Vokietijos pusės) ir jis veda
mas be jokio reikalo.

Kol kas geštapininkai vis laimi. O jie 
laimi dėl to, kad dauguma vokiečių, pa
sidavusių geštapininkams prieš keletą 
metų, neturi drąsos sukilti. Ilgainiui, ten
ka manyti, tosios drąsos atsiras ir vo
kiečiai pradės muštis tarp savęs — pa
dorioji visuomenė kils prieš geštapinin- 
kus ir jų talkininkus.

Maršalas Stalinas, kalbėdamas lapkri
čio 6 d., pasakė, jog Vokietijos laukia 
katastrofa. Premjeras Stalinas visuomet 
buvo skūpus žodžiui žmogus, todėl jo šis 
pasakymas reikia turėti galvoje, nes jis 
neužilgo pradės realizuotis.

Žinoma, juo smarkiau Jungtinių Tau
tų armijos Vokietiją plieks, tuo greičiau 
ją aplankys laukiamoji viešnia — kata
strofa.

e __________________

Stalino Patarimas Lenkams
Savotišką sensaciją sukėlė nesenai pas 

Staliną apsilankymas lenkų delegacijos 
su p. Spičalskiu priešakyj. Sensaciją su
kėlė Tarybų Sąjungos premjero pasaky
mas lenkams vizitoriams, kad po karo 
Lenkija turėtų palaikyti glaudžius ry
šius ne tik su Tarybų Sąjunga ir kito
mis slavų šalimis, bet ir su vakarinėmis 
demokratijomis, Francija, Anglija ir, ži
noma, Amerika!

Šiuo savo pareiškimu, premjeras Sta
linas nustelbė tuos “galvočius”, kurie iki 
šiol skelbdavo, būk Stalinas norįs Len
kiją “pasigrobti” ir “daryti su ja, kaip 
jis nori.”

Ką gi šis Stalino pareiškimas lenkams 
rodo?

Jis rodo, jog Tarybų Sąjunga yra prie
šinga padalinimui Europos valstybių į 
blokus — rytų ir vakarų blokus. Buvo 
skelbiama (spaudoje ir tūlų Anglijos po
litikų), būk po karo Tarybų Sąjunga su
darysianti aplink save valstybių bloką 
rytinėje Europoje, o. Anglija — vakari
nėje ir viskas taip sau eisis. Su Anglija, 
Žinoma, Francija turėtų eiti išvien.

Prieš tokį sumanymą jau buvo pasisa

kyta visos eilės laikraščių ir politikų. 
Nes jeigu Europa šitaip būtų padalinta, 
tai niekas negali užtikrinti, kad tarp tų 
dviejų blokų neprasidėtų “lenktynės”, į 
naują karą. Atrodo, kad Tarybų Sąjun
ga tokiam Europos dalinimui nepritaria, 
ką liudija ir šis Stalino pasakymas len
kams.

Ryšium su tuo svarbu pabrėžti ir 
Franci jos nusistatymą šiuo reikalu. Tiek 
gen. de Gaulle, tiek kiti jo ministerial, 
spauda skelbia, yra priešingi įtraukimui 
Franci jos į vakarų bloką, kurį vadovau
tų Didžioji Britanija. Franci jos vyriau
sybė, vadovaujama gen. de Gaulle, sie
kias! susirišti ir su Tarybų Sąjunga — 
susirišti sutartimi, panašia, kokią Tary
bų Sąjunga turi su Didžiąja Britanija. 
Naujoji Francija nori atnaujinti drau
giškus, senus su Tarybų Sąjunga ryšius, 
kokius turėjo prieš karą — ryšius, ku
riuos sutraukė Daladierio ir jo talkinin
kų išdavystės.

Jeigu Tarybų Sąjunga palaiko artimus 
ryšius su Didžiąja Britanija, tai kodėl 
ji negali jų palaikyti su Francija arba 
atžagariai? Jeigu Francija gali palaiky
ti gerus ryšius su Didžiąja Britanija ir 
Tarybų Sąjunga, tai kodėl Lenkija, kuri 
po karo žada būti stipri ir demokratinė, 
negali su tomis didžiosiomis šalimis pa
laikyti artimų ryšių ir veikti išvien?

Šitaip mums atrodo tarptautiniai po
litiniai dalykai vystysis Europoje. Jie 
turės būti harmoningi, draugiški.

Kiek tai liečia Jungtines Valstijas, jos 
po karo turės būti visom demokratinėm 
Europos valstybėms draugėmis.

Jiems ’Žinių” Nestokuos
Vincas Andrulis Vilny j rašo:

K&ro pabėgėliai Švedijoj — norve
gai, čekai, francūzai ir lenkai, sakoma, 
kas antra ar trečia diena išdaužo lan
gus nacių įstaigų Stockholme. Nespė
jama tie langai sudėti.

Ar nesutrukdys tas “LAIC’UI” ga
vimą “žinių” apie Lietuvą.

Žinoma, p. Pakštas ir jo kolegos mo
kės “žinių” pasigaminti ir New Yorke. 
Kaip jie jas gamina, galima spręsti iš 
to: OWI žinią apie tai, kad naciai už
mušė vyskupą Matulionį, jie “pafiksi- 
no” ir paskelbė, kad ne naciai, o bol
ševikai vyskupą nužudė.

Taip gamint žinias galima bile kur, 
kad ir p. Pakšto “puodynėj”.
Teisingai pasakyta. Tokias “žinias”, 

kokiomis Pakštai, Jurgėlos, Griniai, ir 
kiti tos rūšies kavalieriai, maitina men
ševikų ir klerikalų spaudos skaitytojus, 
galima parašyti bet kur sėdint. Parašei, 
jog bolševikai šaudo “geriausius lietu
vius patrijotus” ir užtenka. Parašei, jog 
bolševikai persekioja ir net žudo katali
kus kunigus — užtenka.

Atsiminkime, jog nuo 1940 metų iki 
šios dienos menševikų, klerikalų ir fa
šistų spauda diena iš dienos, savaitė iš 
savaitės tik ir tebespausdino panašias 
“žinias”.

Ne Visai Normalus Reiškinys
Prasidėjus mūsų didžiuliam ofensyvui 

vakarinėje Vokietijoje, gen. Eisenho- 
weris, vyriausias Vakarų Fronto vadas, 
pakartodamas atsišaukė į Amerikos žmo
nes, ragindamas juos siųsti daugiau a- 
municijos, patrankų ir ginklų.

Iki šiol buvome manę, jog mes tiek 
daug pagaminame visokių karinių me
džiagų, kad jų mūsų kariai neturi kur 
bedėti. Dabar gi, štai, išgirstame žinią, 
jog to visko nėra perdaug, jog to visko 
yra netgi permažai!

Ne kaip turime mes čia dabar jaustis, 
išgirdę tokį mūsų vyriausiojo Vakarų 
Fronto komandieriaus žodį.

CIO suvažiavimąs Chicagoje pasiuntė 
entuziastišką telegramą gen. Eisenho- 

weriui, pareiškiančią, jog tiek CIO na
riai — apie 6,000,000 organizuotų darbi
ninkų — tiek kiti visi darbininkai gene
rolo raginimą išpildys su kaupu.

Kitaip ir negali būti.
Didžiausia tragedija įvyktų, jei pradė

tas Vakarų Vokietijoje ofensyvas kiek 
nors sušlubuotų tik dėl to, kad mūsų ko- 
vūnams pritrūko ginklų arba amunici
jos!

9B KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KRONPRINCAS TEBE- 

SIVAJAVOJA SU
BOLŠEVIZMU

Julius Smetona eina savo 
tėvo pėdomis ir tiek. Skir
tumas tik toks, kad senasis 
Smetona buvo Lietuvos dik
tatoriumi ir galėjo Lietu
vos darbininkus ir valstie
čius šaudyti. O jaunasis 
Smetona, pasprukęs iš Lie
tuvos per Berlyną, tupi A- 
merikoje ir liežuviu plaka. 
Bet abiejų tikslas tas pats: 
suvajavoti bolševizmą!

Kronprincas Julius Ma
žasis nei kiek neabejoja, kad 
bolševikai ir bolševizmas 
pasimojo apsidirbti su mū
sų senąja Lietuvėle. Ne juo
kais jis taip mano. Beveik 
per ašaras Julius posterin- 
guoja:

Lietuviams šio karo eigoje 
nuolat tenka susidurti su vis 
naujais pavojais, kurie kuo 
tolyn, tuo labyn graso lietu
vių tautos gyvybei. Tiesa, yra 
labai gražiai pasakyta, kad 
tautą galima išnikinti tik iš
plėšiant jos sielą. Tačiau tuo 
pat metu nereikia ir užmiršti, 
kad, sunaikinus fizinę gyvy
bę, nebelieka regimųjų sielos 
reiškėjų. O tai savu ruožtu 
reiškia tautos mirtį. Bolševi
kai šitai gerai žino. Jie su
pranta, kad jie yra bejėgiai 
lietuvių tautos dvasiai palauž
ti: kankinimai, individualūs 
žudymai, visokie persekioji
mai pasipriešinimo nesuma
žins. Todėl jie nusistatė iš
žudyti ir išmarinti visą lie
tuvių tautą: tuomet nebus 
kam reikšti lietuviškosios sie
los, ir tai bus ženklas, kad 
lietuvių tauta yra mirusi. Lie
tuvių tautos marinimo ir žu
dymo darbą bolševikai varo 
negirdėtu tempu, kad jeigu 
kada ateitų toks metas, kad 
didžiosios valstybes pozity
viai iškeltu Lietuvos klausi-

vyriausybę ir paaukos Lie
tuvą Laučkai, Simučiui, 
Grigaičiui ir Vaidylai.

Bet Julius Mažasis sako: 
gal taip, gal ne taip. Jis ra
gina visus melstis, būtent, 
kad Dievas suteiktų bolše
vikams protą ir jie neatei
tų Amerikai pagalbon su
pliekti Japoniją. Tada A- 
merika baisiai užsirūstintų 
ant jų ir iš jų viską atim
tų! Tačiau, neduok Viešpa
tie, “jei bolševikija padės 
sumušti japonus, tai lietu
vių, latvių, estų, lenkų ir 
kitų bolševikų pavergtų 
tautų išžudymas neprivers 
Amerikos griebtis akcijos 
prieš bolševikus.”

Tai šitokia yra Amerika 
ir šitokie yra amerikiečiai: 
jie tik savo kudašių gelbsti. 
Jeigu bolševikai ateis jiems 
talkon prieš japonus, jie 
bolševikus paglostys ir 
good-bye lietuviams ir vi
sam pasauliui.

Kada šitaip prastai daly
kai išrodo, tai kronprincas 
siūlo nieko nelaukiant apsi
dirbti su bolševizmu. Ir ple
kas kitas su juomi neapsi
dirbs, kaip tik mes, broliai 
smetonininkai, su Julium 
Smetona pryšakyje.

“Pastovi pasaulio taika 
tėra galima”, šaukia Sme- 
tonukas, “jei po vokiečių ir 
japonų bus atsiskaityta ir 
su bolševikais. Šitam tiks
lui mes turime dirbti ir ta
me glūdi ne tik Lietuvos, 
bet ir visų kitų valstybių, 
viso pasaulio laisvė ir gero
vė.”

Taigi, mes, sekdami pas
kui Julių Smetoną, tapsime 
viso pasaulio išganytojais!

Tegul dreba bolševizmas: 
Julius Smetona maršuoja 
su savo vaisku!

tai,1 aišku, pirmiausia iššau
dė kunigus Vilniuje, Kaune 
ir šiaip miestuose!

Ar šitam hitleriniam me
lui tiki pats Draugo redak
torius? Žinoma, kad neti
ki. Bet jis žino, kad jam 
patikės vienas kitas tamsus 
parapijonas. O tų hitlerinių 
melų tikslas juk ir yra nuo
dyti protą mažai protau
jančių žmonių. Klerikalų gi 
spaudos redaktoriai, tuos 
melus talpindami, sąmonin
gai darbuojasi Hitlerio nau
dai.

Ten pat Draugas sako:
“Ta pačia proga norime 

priminti, kad apie J. E. 
Vyskupo Teofiliaus Matu
lionio nužudymą gaunama 
žinios iš trijų šaltinių. Vie
nu šaltiniu yra — OWI 
(Office of War Informa
tion). Visi kiti šaltiniai pra
neša, kad Vyskupą Kankinį 

| nužudė rusai bolševikai, 
OWI — kad vokiečiai na
ciai.”

Kiti du šaltiniai, aišku,

yra naciški. Draugas tiems 
šaltiniams tikėjo, o ne mū
sų vyriausybės įstaigai
(Office of War linforma- 
tion). Todėl jis skelbė, kad 
vyskupą nužudė bolševikai, 
o ne naciai. Tai buvo tikslus 
ir sąmoningas tarnavimas 
Hitleriui.

Sugautas Hitlerio naudai 
juodašimtiškai meluojant, 
Draugo redaktorius sako, 

i girdi, “tuo tarpu tai ne tiek 
svarbu. Svarbu ir skaudu, 
kad lietuvių tauta neteko 

! vyro, kuris gyveno šventu 
I kankinio gyvenimu ir mirė 
kankinio mirtimi. Jį nukan
kino lietuvių tautos ir Ka- 

! talikų Bažnyčios priešai. 
(Tais priešais yra bolševikai 
i ir naciai...”

Draugo redaktoriui ne
svarbu sąmoningai, tiksliai 
meluoti ir nacių, Amerikos 
mirtinųjų priešų, terorą su
versti ant rusų, Amerikos 
'talkininkų ir draugų!

Ar begalima įsivaizdinti 
dar didesnis redaktoriaus 
patrūkimas ir išsigimimas? 
Vietoj atšaukti melą ir pri
sipažinti kaltu, tai jis sako, 

! kad “tatai nesvarbu”!

Vadovaujanti Jungtinių Valstijų, Sovietų ir Anglijos 
atstovai-kalbėtojai Madison Square Gardene pažadėjo 
pasilaikančią taiką, paremtą ant draugiškumo Jungti
nių Tautų. Mitingas buvo surengtas paminėjimui 11 
metų sukakties nuo J. V. pripažinimo Sovietų Sąjungos. 
Iš kairės dešinėn: Sovietu ambasadorius Andrei A. Gro-

mą, bolševikai galėtų paša-1 
kyti, kad lietuvių tautos jau1 
nebėra. Ką tuo atveju bepa- 
dėtų lietuvių tautos žudikų 
nubaudimas? (Amerikos Lie
tuvis, lapkr. 18).
Kitais žodžiais, Julius 

Smetona, sūnus Antano 
Smetonos — visa Lietuva. 
Jis nebegali sugrįžti Lietu
von — nebėra nė Lietuvos! 
O grįžti jis negali todėl, 
kad dar nors jaunas būda
mas, tiek daug nusidėjo 
Lietuvai ir lietuvių tautai, 
jog puikiai žino, kad nė am
žiais jis nebepajėgs atpaku- 
tavoti už tuos griekus.

Klerikalų, tautininkų ir 
menševikų vadai visą viltį 
sudeda ant Amerikos ir- 
prez. Roosevelto. Ot, Roose- 
veltas pasiųs mūsų vaiską 
Lietuvon nuversti tarybinę

NE. ŽINIOS, BET HITLE
RINIS MELAS

Chicagos kunigų Drau
gas (lapkr. 17 d.) sako:

“Amerikos katalikų vei
kimo centro žinių agentūra 
(NCWC) paduoda iš Lietu
vos žinių, atėjusių per Zu- 
richą, Šveicariją, kad Sovie
tų autoritetai persekioja ir 
žudo katalikų kunigus Lie
tuvoje. Anot NCWC prane
šimo, net į mažiausius mies
telius atėję rusai nušauna 
parapijos kunigą, o jei jo 
neranda, jo vieton pasiren
ka žymų pasaulietį katali
ką.”

Tai reiškia, kad visoje 
Lietuvoje nebeliko nei vie
no katalikų kunigo. Jau jei
gu net mažiausių parapijų 
kunigus medžioja ir šaudo,

myko, J. V. valstybės sekretoriaus pavaduotojas Ed
ward R. Stettinius, Jr., Earl of Halifax, Britanijos am
basadorius, ir laivų statytojas Henry J. Kaiser. (Fe
derated Pictures).

Hudson, Mass. Hartford. Conn:

Federal Shipyard darbininkai, Kearny, N. J., nusiima 
kepures prieš Jokūbą .Zeikų, narį Industrial Union of 
Marine & Shipbuilding Workers (CIO) Lokalo 16-to. 
Jisai pirkosi penkis po tūkstantį dolerių bonus atidary
me Šeštosios Karo Paskolos vajaus. (Federated Pic-

Pagelbėkime Lietuvos žmonėms
Pas mus iki šiol nebuvo nie

ko veikiama pagalbai Lietuvos 
žmonių nuo hitlerininkų nuken
tėjusių. Dabar jau susidarė iš 
kelių draugijų tam reikalui ko
mitetas.

Minėtas komitetas nutarė at
sišaukti į mūsų apylinkės lietu
vius. Mes prašome visų geros 
širdies žmonių, kas tik galite 
ir turite gerų, kad ir dėvėtų 
drabužių, tai prašome paaukoti 
Lietuvos žmonių pagalbai. At
neškite juos į L. P. Kliubą, o 
jeigu negalite atnešti, tai pra
neškite į kliubą, tai mes juos 
paimsime.

Mes visi gerai suprantame, 
kaip baisiai žmonės nukenčia 
ten, kur karas praeina. Ten 
viskas sunaikinama iki siūlo 
galo, gi vokiečiai kareiviai nie
ko nesigaili, jie atima nuo 
žmogaus ir paskutinį duonos 
kąsnį. Daug žmonių neteko tro
bų, drabužių, o žiema jau čia,
pat, ateina šalčiai.

Mes veik visi turime palikę 
giminių Lietuvoj, turėtume vi
si ir teikti pagalbą, jeigu jau 
kurių neliko gyvų, tai nors gy
viems pagelbėkime.

Taipgi reikia ir finansų su
kelti, kad pasiuntus drabužius, 
kad galėtume nupirkti naujų.

Mirė Ch. Navidoskas, naktį 
prieš 6 d. lapkričio. Jis mirė 
staigiai. Buvo 51 metų, našlys, 
Hudsono mieste išgyveno apie 
5 metus. Priklausk prie L. P. 
Kliubo, Liet. Literatūros Drau
gijos 103 kuopos, tai šios or
ganizacijos nupirko po gėlių

Lapkričio 8 dieną įvyko pir
mos Laisvės (Choro repeticijos. 
Suvirs metus ir pusę Laisvės 
Choras turėjo vakacijas dėl 
stokos mokytojo, bet dabar per 
S. Makavecko pasidarbavimą, 
jis surado jauną mokytoją, tai 
yra, Mariutę Baltelionis. Ji ka- 
dais priklausė prie Laisvės 
Choro, bet apie metus ji išbu
vo Kalifornijoj, tai tik nese
niai sužinojo S. Makaveckas, 
kad Mariutė Hartforde, tai jis 
pradėjo aplankyti Baltelionių 
gyvenimo vietą ir ji be jokio 
pasipriešinimo sutiko Laisvės 
Chorą mokyti.

Taigi, dabar reikalinga, kad 
visi vyrai ir visos merginos ir 
moterys, kurios priklausė prieš 
choro vakacijas, ateitų ant re
peticijų. Pradžia kiekvieną tre
čiadienį kaip 8 vai. vakare. 
Mes kviečiame netik senus cho
ristus ir choristes, bet ir nau
jus, visus, kurie tik mylite dai
nuoti.

Be to dar Laisvės Choro na
riai lavinasi du veikaliukus.

užsivadina “Anapus
Nemuno,“ kuris labai gražiai 
atvaizduoja, o kitas, tai “Vel
nias Statinėj,” operetė irgi at
vaizduoja pusėtinai puikiai.

Todėl kviečiam visas choris
tes ir choristus ateit ant repe
ticijų. Nekartą choro nariai

• prieina ir sako, esi Laisvės 
Choro korespondentas, kodėl 
nieko nerašai? Na, kad nebuvo 
medžiagos, dabar, kuomet Sta
siukas surado mokytoją, tai 
korespondentui atsirado ir me
džiagos.

F. J. Repšys.

Vienas

Laisv. Ch. korespondentas

vainiką. Palaidotas Lowelio ka- ---------------- -------------- ------- 7
puošė. Gaila netekus gero drau-. Jūs centai ar doleris Lai- 
go. Ilsėkis, drauge, Amerikos svei aukotas, — tai smūgis

turės). žemelėj. P. V. į galvą fašizmui užduotas!
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Trečias puslapis

SOVIETŲ MOKSLININKO 
ATRADIMAS PAGREITINA 
AUGIMU, JAUNINA SENIUS

“KANDŽIŲ SUĖSTI SMAGE- 
NVS” BEI SUŽALOTI NERVŲ 

CENTRAI GALVOJE
Maskva. — Associated kai kuriomis nervų ligomis. 

Press, amerikinė žinių a- Kad jinai gali ką daugiau 
gentūra, pranešė apie so- padaryti, tatai buvo atrasta 
vietinio mokslininko atras- visai atsitiktinai.
tą sudėtinę medžiagą, kuri \ Kartą netyčia išsipylė kiek 
daro šitokius stebėtinus da- sympatometino (kiaušinio 
lykus: trumpu laiku padvi- baltimo ir sierinės rūkšties) 
gubina svorį seno šuns, su- skiedinio ant kai kurių žy- 
grąžina 80 metų seniams dinčiųjų augalų, ir tie au- 
sveikatą ir smarkumą, kele- galai išaugo tris kartus di- 
riopai pagreitina jaunų au- dėsni, negu jie abelnai au
galų ir gyvių augimą. ga.

Ta medžiaga, pavadinta i Profesorius čukičevas ta- 
sympatometinu, buvo išras- da įpylė to skiedinio į bliū- 
ta jau prieš 15 metų. Jinai :dą vandens, kuriame buvo 
yra mišinys kiaušinio balti-'varlių gemalai, ir tie gema- 
mo ir sierinės rūkšties. Ją lai dvigubai greičiau išsivy- 
išrado sovietinis profeso- stė į varliukus.
rius Ivanas S. čukičevas. | Paskui čukičevas keturis 

Pradiniuose savo tyri- kartus įšvirkštė sympato- 
muose čukičevas atrado, metino senam šuniui į 
kad ta sudėtinė medžiaga kraują (po skūra). Šuva 
gerai patarnauja sergan- pradėjo tukti, per du mė- Į 
tiems reumatu, dusuliu ir' (Tąsa 4-me pusi.)

KEISČIAUSIA IR NELAIMINGA TRIJŲ INDUSŲ 
KELIONE I ŠVENTVIETĘ

Keisčiausia kelionė buvo 
Indijoje. Ten vienas indusas 
kartu su dviem savo sūnais 
keliavo 300 amerikinių my
lių repečkomis (ant kelių ir 
rankų) iš savo gimtinio kai
mo Manosa Sirmur valsty
bėje į Hardwvaro šventvie
tę.

Tokią kelionę jie darė, 
pildydami apžadus, dėkoda
mi dievams už induso sūnų 
pagydymą nuo šiltinės. 
Taip jie repečkojo po 5 a- 
merikines mylias vienu pra
dėjimu per dieną.

Gydytojai iš anksto įspė

jo juos neiti į tokią vargin
gą kelionę, bet jie neklau
sė.

Septintą kelionės dieną Į 
jaunesnysis sūnus nusilpo; 
ir mirė. Tėvas su antruoju 
sūnum keliavo toliau, šuti
nami saulės.

58-tą kelionės dieną ir 
vyresnysis sūnus mirė. Tė
vas vienas baigė kelionę ir 
dėkojo dievams už sūnų pa
gydymą nuo šiltinės, nors 
tie sūnūs kelionėje mirė.

Pietų Chinijoj japonai 
užėmė Chinchengkiangą.

Hitleris sake, kad jo priešai niekad neužkels kojos ant Vokietijos žemės, bet 
Jungtinės Tautos to negirdėjo. Kada Jungtinių Valstijų, Britanijos, Francijos ar
mijos trempia nacių ‘‘šventą žemę” iš vakarų, tai Raudonosios Armijos kariai 
maršuoja per ja iš rytų, padedami savo kulkosvaidininkų Rytinėje Prūsijoj. (Fe
derated Pictures radiophoto).

6-toji Karo Paskola
Krieno Aforizmai

Karo paskola šešta — 
Hitleriui pirtis karšta!

Dabar pirktas karo bonas, 
— dabar lamdys nacių šo
nus!

Karo bonas, karo stampa 
— ry-po-ryt pelnu patampa.

Bonų pirkim daug ir 
greitai, kad taika greičiau 
ateitų.

Skolink Dėdei Šamui gra
šį — laužyk hitlerinę Ašį!

Jei gailitės kovūnų brolių 
ir draugų, — nesigailėkit 
bonam pinigų!

Ir mes naciam atsikvčpt 
neduokim — bonais niekšus 
atakuojant!- — - .......

Paskola šešta del karo— 
Hitlerį iš proto varo.

Arabų Patarlė 
Apie Žinanti 
Ir Nežinantį

Tarp arabų yra plačiai 
pasklidusi šitokia patarlė:

“Tas, kurs žino ir nežino, 
kad žino, vadinasi, miega,
— prikelk jį!

“Tas, kurs nežino ir žino, 
kad nežino, yra prasčiokė- 
lis, mokyk jį!

“Tas, kurs nežino ir neži
no, kad nežino, yra kvailas,
— saugokis jo!

“Tas, kurs žino ir žino, 
kad žino, yra protingas, — 
eik su juo iki pat galo!”

Pinigas ant bonų duotas 
—priešui galas garantuo
tas.

Kas karo stampom taupo 
skatikus, tas susilauks ge
rus laikus.

Išpirksim 6-tą paskolą į 
laiką — pagreitinsim pa
sauliui gerbūvį ir taiką.

Krieno Filosofija
Iš ožio nei pieno, nei vil

nos, tačiau jis kvailo pasi
pūtimo pilnas.

Kalbant apie ožio pasipū
timą, mano kolega Barkus 
pastebi: “Kodėl ne, juk ožio 
rago triūbos garsas Jericho 
miesto sienas sugriovė!” 
Kitą vertus, kam tik riesta, 
vis lenda į ožio ragą.

Ankstį į darbą, vėlai iš 
karčiamos — nabagui kū
nui inkvizicija.

Nors naciai ant prarajos 
i kranto, bet, nereiks tų bai- 
ikų, — jie patys į prarają 
|nešoks; juos visi turėsime 
i nustumt kanuolėm, bombo- 
;mis ir bonais.

Vokiečiams pasipriešini
mo dvasios prieš hitlerinin
kus nebeliko, ją geštapnin- 
kar išspaudė, kaip iš lemono 

! syvus.
Prof. Krienas.

Kada žmonės perdaug ir 
perilgai kremtasi, rūpinasi, 
ilgą laiką kenčia baimę bei 
išgąstį ir be saiko nuvargi
na savo nervus, tai tam tik
ros smagenų dalys sugenda 
ir atrodo, kaip kandžių iš
ėstos. Tatai yra patikrinta 

■ per skrodimus, padarytus 
po daugelio tokių žmonių 

i mirties. Tose vietose sma- 
I genys yra suminkštėjusios 
bei sutrūnijusios: nervai 
jose sugedę nuo perdidelio 
įveržimo. O smagenys yra 
nervų centras arba centra
linė jų stotis.

Taigi rimtas nervų suiri
mas nėra tik “išmislas”, 
kaip kad tūli šneka.

Iš karo laukų sugrįš dau
gelis su “kandžių suėstais” 
smagenų sluoksniais. Dėl to 

KOKIE DAIKTAI BUVO VARTOJAMI KAIP 
PINIGAI ĮVAIRIOSE VIETOSE

Pasaulis ne visada turėjo i tabaką, kitur Šiaurinėje A- 
vario, sidabro, nikelio irimerikoje — indėnų karo- 
aukso pinigus, o banknotai jiius “wampum”; Vakarinė- 
(bumaškos) tai palyginti ,je Indijoje — cukrų, Mek- 
naujoviškas išradimas. Likoje — muilą, Chinijoje—

Įvairiuose kraštuose žmo- 'žiurkių uodegas ir šilką; 
nes seniau vartojo įvairius Spartoje (senovinės Graiki- 
daiktus, kaip pinigus. Ang- jos dalyje) — geležį, Karta- 
lijoj nąudojo ciną, kaip pi- goję odą, Burmoje — švi- 
nigus; Romoje ir Vokieti-įną, Ethiopijoje — druską, 
joje galvijus, Rusijoje —ianglo-saksų kraštuose — 
platiną (už auksą bran- vergus, Newfoundlando sa- 
gesnį metalą); Škotijoje —Joje — žuvį, — PortugaHjo- 
vinis, Azijoje totorių kraš- je — šiaudus, Fiji salose — 
tuose — arbatą, Afrikoje— banginio (whale) dantis, 
jūrių gyvių lukštus; Virgi- Kanadoje — lošiamąsias 
nijos valstijoj Amerikoje—j kortas.

vieni bus atsiskyrėliais, ša- 
linsis žmonių; kiti nieko ne
paisys ir be įdomavimo gy
venimu stums dieną po die
nos; kai kurie visą laiką 
bus nusiminę; kiti linkę į 
savižudystę arba keiksniai, 
nieko neveikią šnekėtojai ir 
patarėjai, negabūs jokio 

: darbo palaikyti, silpnuoliai 
arba nuolatiniai murmėto- 

■ jai prieš savo likimą. Dau
guma jų elgsis panašiai, 
kaip persenę vyrai ir mote
rys. Kai kurie po kiek laiko 
atsigaus ir taps vidutiniais 
asmenimis arba tūli turės 
net pasisekimo. Bet dauge
liui jų neatsitaisys sugedu
sios, “kandžių išėstos” sma
genų dalys, ir jie baigs savo
amžių, kaip keisti, 
imaliai asmenys.

nenor-

J. C. K.

KRILOVAS TAPO GARSIU PASAKĖČIŲ RAŠYTOJUU

Kiekvienam amerikiečiui 
lietuviui, ypač senesnės 
kartos, lankiusiam “narod- 
nas učiliščias” (pradines 
mokyklas) Lietuvoje, gerai 
žinomas rusų rašytojo Kri- 
lovo vardas. Dar ir šian
dien ne vienas mes dažnai 
prisimenam to rašytojo pa
mokinančias pas akėčias, 
kaip Kiaulė ir Ąžuolas, Žio-

ŠLAPIAUSIA PASAULY
JE VIETA

Slapiausia, tai yra, lietin
giausia pasaulyje vieta, sa
ko, yra Waialeale, Kauai 
saloj, Hawaii salyne. Vidu
tiniškai imant, toje saloje 
prilyja po 60 pėdų kas me
tai. O 1861 m. Cherapunji 
vietovėje ten priliję iki 93 
pėdų.

Europoje lietingiausia 
vieta yra Škotijoje, Sgarr- 
na-Ciche krioklio apylinkė
je, prie Garry upės, kur per 
metus nukrinta virš 22 pė
dų lietaus.

ŽIBALINIAI PAUKŠČIAI
Pietų Amerikoje yra Gu- 

acharo paukščiai, kitaip sa
kant — žibalo paukščiai. 
Jie labai riebūs, vien tik 
taukai ir plunksnos. Vieti
niai gyventojai vartoja to
kią paukštieną vietoje svie
sto ir spaudžia iš jos taukus 
savo lempoms žibinti.*

Daugiau negu galima — 
yra negalima.

gas ir Skruzdė, Varlė ir 
Jautis, ir kt.

Man norėtųsi pasakyti, 
kad tos Krilovo pasakėčios 
jau pradinėje mokykloje 
suteikdavo daugiau bran
dos, nekaip čionai suteikia 
mokslas vidurinėse mokyk
lose, kadangi čionai panašių 
dalykų nemokina. Todėl 
žingeidu yra plačiau pažinti 
tą rusų tautos genijų, ku- 
riuom šiandie gėrisi visas 
literatinis pasaulis.

Ivanas Andriejevičius 
Krilovas gimė Maskvoje 
1768 m. vasario 2 d. Jo tė
vas buvo neturtingas armi
jos karininkas, be aukštes
nės apšvietos žmogus, moti
na buvusi neraštinga, bet 
protinga ir geros širdies. 
Šeimai dažnai tekdavę bas
tytis po Rusiją, tėvui kilno
jantis pagal tarnybos įsa
kymus. Visos gyvenimo ap
linkybės nebuvo palankio
mis sūnui auklėti ir moky
ti. Gyveno gana vargingai.

1780 m. mirus Krilovo tė
vui, gyvenimas pasidarė 
dar sunkesnis. 1782 metais 
motina su sūnumi atvyko į 
Peterburgą (dabartinį Le
ningradą). Čia būdamas 14 
metų amžiaus Krilovas ga
vo raštininko tarnybą su 25 
rublių alga per metus. Po 
šešerių metų mirė Krilovo 
motina. Jis liko vienas. Iš
tarnavęs dvejis metus, Kri- 

■ lovas pasitraukė iš tos tar
nybos ir ėmė verstis litera
tūra, pradžioje rašydamas 

įvairius eilėraščius ir pjeses 
teatrui. Taip Krilovas pra
leido 12 metų iki susipažino 
su žinomu to laiko pasakė
čių rašytoju Dmitri jevu, 
kurio patariamas Krilovas 
pradėjo rašyti pasakėčias. 
Tuo būdu jam buvo parody
tas kelias, kuriuo eidamas 
susilaukė garbės.

Pirmasis Krilovo pasakė
čių rinkinys išėjo 1809 me
tais. Lig to laiko Krilovas 
teparašė 23 pasakėčias, ir 
nors knygelė buvo plonutė, 
bet ji atkreipė caro Alek
sandro akį į jos kūrėją. 
Veikiai Krilovas buvo pas
kirtas į imperatoriaus vie
šąją biblioteką, kur galėjo 
ramiai darbuotis savo kū
ryboje. Tarnyba buvo leng
va ir gyvenimas buvo me
džiagiškai aprūpintas. Pir
maisiais tarnybos metais 
rusų valdžia įsakė pa
skirti Krilovui, prie algos, 
dar 1500 rublių.

Į lietuvių kalbą Krilovo 
pasakėčias yra vertę (eilė- 
raštine kalba) Vincas Ku
dirka, Arminas-Trupinėlis, 
Margalis, Vaitkus ir J. Tal- 
mantas. J. Jablonskis buvo 
išvertęs pluoštą Krilovo pa
sakėčių, proza. J. Jablonskio 
vertimų rinkinėlio išėjo ke
turi leidimai, kas parodo, 
kad Krilovas ir lietuvių yra 
labai mėgstamas.

Bene daugiausia Krilovo 
pasakėčių gana vykusiai 
eilėmis yra išvertęs J. Tal- 

mantas, kurio vertimus gra
žiu rinkinėliu, su piešiniais, 
išleido Sakalo bendrovė 
Kaune, 1937 metais. Šį J. 
Talmanto rinkinį Švietimo 
Ministerijos knygų tikrini
mo komisija pripažino tin
kamu mokyklų knygynams. 
(Žemiau telpantieji pasakė
čių vertimai ir čia panaudo
ta medžiaga yra paimti iš 
minimo J. Talmanto rinki
nio.)

Anot Talmanto, gamta 
suteikė Krilovui ne tiktai 
talentą, bet ir nuostabų at
sidėjimą darbui, kada ryž
davosi dirbti. Įprotis tingi
niauti ir tariamasis abejin
gumas visam kam dingdavo, 
kada jis pasirinkdavo kokį 
darbą. Tobulindamas pasa
kėčias, kuriomis dėl ko nors 
būdavo nepatenkintas, labai 
įvargdavo, ir reikia stebėtis 
jo atkaklumu. Pavyzdžiui, 
pasakėčią “Ąžuolas ir Nen
drė” perdirbinėjo 10 kartų. 
Dar labiau visus nustebino 
savo valia išmokęs, būda
mas jau 51 metų, be moky
tojo graikų kalbos, kurios 
pirma visai nebuvo mokę
sis.

Kiek vėliau, dažnai girdė
damas, kaip viena ponia 
skaito garsiai jo kambaryje 
anglų knygas, veikiai ėmė 
suprasti ir skaityti angliš
kai.

Kartais net tuščias daly
kas jį sudomindavo. Jam 
vieną kartą patiko, kaip in- 

dietis šposininkas susidaro 
aplink savo galvą blizgantį 
vainiką, mikliai mėtydamas 
šviesius sviedinėlius. Krilo
vas pasiryžo išmokti tai pa
daryti. Nusipirko panašių 
sviedinėlių, užsidarė savo 
kambaryje, atsisėdo asloje 
ir vargo dvi savaites, kol 
pasiekė tai, ką norėjo pa
daryti.

Iš čia paduotų pastabų 
matome, kad kantrumu ir 
noru galima daug pasiekti, 
bet vis dėlto tos gerosios 
ypatybės yra bejėgės ten, 
kur reikia talento. Pavyz
džiui, ne kiekvienas, turįs 
kantrybės ir noro, gali ra
šyti tokias pasakėčias, ko
kias rašė Krilovas.

Krilovas mirė Peterbur
ge 1844 metų lapkričio 9 d.

Krilovo vardas užsienyje 
pagarsėjo dar gyvam jam 
esant. 1825 metais Paryžiu
je buvo išspausdintos 87 
Krilovo pasakėčios. Jos žy
mių poetų buvo išverstos į 
italų, o paskui ir į francūzų 
kalbą.

Krilovo pasakėčiose ran
da pamokymų visi: ir su
augę ir vaikai, ir mokyti ir 
nemokyti, ir turtingi ir 
vargšai. Visi pamato savo 
charakterius, kaip veidro
dyje. Svarbieji pasakėčių 
veikėjai yra beždžionės, a- 
silai, lokiai ir kitokie žvė
rys.

Štai pora Krilovo pasa
kėčių pavyzdžių. (Daugiau 
jų tilps Laisvėje vėliau.)

DVI STATINĖS
Keliavo dvi statinės: viena jų su vynu,

Antra
Dyka.

Pirmoji sau be triukšmo, pamažu
Krutėjo,

Antroji šuoliais šokinėjo.
Lyg nuo perkūno gatvės griaudė ir dundėjo, 

O dulkės kilo mutulais aukštyn.
Praeivis nusigandęs smuko kur tolyn,
Vos tik ją pastebėjo.

Nors ši statinė ir garsinga,
Tačiau pirmoji tėr tikrai naudinga.

Kam ant liežuvio vis savi darbai,
Be abejo, iš to naudos mažai;

Tikrasis darbininkas visuomet tylus, 
Didysis vyras — tik darbais garsus.

Jis savo darbą varo atkakliai, 
Be triukšmo ir ramiai.

SODIETIS IR GYVATĖ
Į trobą kartą įšliaužė gyvatė
Ir sako: “Imkime, žmogau, bičiuliškai gyventi.

Dabar gali manęs jau nebevengti.
Kad aš visai kitokia,’ kas gi to nematė!
Senoji oda man pavasarį nuėjo,
Nauja štai užsidėjo.”
Bet gyvate sodietis nepasitikėjo;

Beveizint užsimojo su basliu
Ir tarė jai: “Nors tu ir naują odą jau turi, 

Tačiau širdis tavoji — vis bjauri.” 
Ir tą kaimynę vienu nudobė smūgiu.

Jei tik pasitikėjimas tavim jau gavo žūti,
Nors kaukę kažikaip mainysi,
Tuo savo vardo nebepataisysi,

Ir tau, kaip tai gyvatei, su basliu gal kliūti.
Pastarosios eilutės tartum tiksliai buvo parašytos 

dabartiniams pronaciams bei kvislingams, kurie, maty
dami hitlerininkų galą, bando ir bandys visokiomis kaukė
mis dangstytis. Čia jiems pataikyta, kaip su pirštu į akį!

—X.
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Tarybiniai Lietuvos Rašytojai
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Rašo KOSTAS KORSAKAS
(Tąsa)

Tam reikalui jis suranda ir kitų savo 
spalvingo talento priemonių. Novelėje 
“Vokietis” su graudžiu lyriškumu, arba 
novelėje “Šulinys” su giliu psichologišku
mu, kai kuriais atžvilgiais primenančiais 
Maupassano priešvokiškąsias noveles, P. 
Cvirka parodo vokiečių sadistiškumą, 
žvėriškų žiaurumą, pasišlykštėtiną gyvu
liškumą ir tą teisingą, šventą kerštą, ku
rį sukelia šios vokiečių ypatybės prieš 
juos lietuvių liaudyje. Kalvio žmona 
Morta, meisteris Justas ir kiti P. Cvirkos 
novelių herojai parodyti, kaip ryškūs ko
vojančios prieš vokiškus pavergėjus lie
tuvių liaudies atstovai, jaudiną mus savo 
likimu ir uždegą savo ryžtingumu.

Aštrią satyrą prieš hitlerinius grobi
kus, kurie apsvaigę nuo savo fiurerio 
pamišėliškų svaičiojimų, manė karo pra
džioje vienu mostu lengvai užgrobsią vi
są pasaulį, duoda Ant. Venclova apysa
koje “Verneris Svirplys užkariauja pa
saulį.” Autorius su vykusiu ir kandžiu 
humoru Tilžės mėsininko Svirplies sū
naus Vernerio istorijoje ryškiai parodo 
likimą milijonų vokiečių, kurie išėjo į 
karą plėšti, žudyti ir tapti viešpačiais. 
Užgrobtuose kraštuose privogtų daiktų 
siuntiniais jie kurį laiką džiugino savo 
namie likusius tėvus ir motinas, tetas ir 
dėdes, kol, pagaliau, ne vienas jų pačių, 
kaip tas Verneris Svirplies, buvo parsių
sti namo be kojų ir rankų, akli ir kurti, 
luoši ir šlykštūs, tartum baisūs Hitlerio 
sukeltojo karo siuntiniai. Savo apysako
je Ant. Venclova pastabiai atskleidžia ne 
vieną būdingą ir pasišlykštėjimą suke
liantį vokiškų biurgerių buities ir psi
chologijos bruožą, kuris šiandien su to
kiu pasibaisėtinu išsigimimu pasireiškė 
hitlerininkų vadinamojoje “naujojoje 
tvarkoje”, žvėriškame antisemitizme, 
masiniuose nekaltų žmonių žudymuose 
ir kankinimuose.

Šių dienų vokiško biurgerio apvilkta 
hitlerine uniforma ir išėjusio plėšikauti 
po Europą, nuo lengvų lamėjimų pra
džioje apdujusio ir todėl ligi kraštutinu
mo suįžulėjusio, atvaizdą A. Venclova 
duoda ir savo satyriniame sonete “Fritz 
Hundemann”, keturiolikoje eilučių meis
triškai glaustais bruožais nutapydamas 
neužmirštamai tipišką “šaunų Hitlerio 
vyrą,” kuris pagaliau, savojo fiurerio 
buvo pasiųstas “kovoti dėl arijų rasės” į 
Rytus ir čia baigė savo autobiografiją 
šiuo .liūdnu, šiandien jau milijonams vo
kiškų biurgerių tinkančiu nekrologiniu 
prisipažinimu —
Kulka, tartum butelio kamštis, į pilvą 

pataikė čia man,
Ir aš ištiesiau kojas už Trečiąjį Reichą, 

aš — Fritz Hundermann.

Hitleriniai okupantai ir grobikai mū
sų tarybinėje literatūroje atsistoja prieš 
mus kaip seni lietuvių tautos priešai, 
gerai pažįstami dar iš praeitos okupaci
jos laikų.

Kaizerinės okupacijos niūrūs, tragiški 
atsiminimai, kaip ryškus amžinojo vokie
čių priešingumo lietuvių tautai įrodymas, 
kaip neužmirština vokiškojo žiaurumo ir 
plėšikiškumo iliustracija, — sukrečia
mais vaizdais iškyla mūsų rašytojų eilė
raščiuose, poemose, apysakose. Ant. 
Venclova, prisimindamas savo vaikystę,

matė ją vokiečių okupantų padegto gim
tojo kaimo pašvaistėje:

Buvau mažas, kai liepsnojo
Mūs kaimas rudenio tyloj.
Stovėjo žmonės, lyg pas kapo duobę, 
Nė vienas net šuva nelojo.
Važiavo vokiečiai iš kaimo, 
Plėšikai, turto prisigrobę, 
Stovėjo moterys pakluonėj, 
Išblyško motina kaip drobė.
Važiavo vokiečiai, kvatojo
Ir nusikeikė: “Donner Wetter!” 
Liepsna viršum namų plazdėjo 
Ir apkabino kluono keterą.

Liudas Gira poemoje “Žalgirio Lietu
va”, dabartinę kovą prieš hitlerizmą 
vaizduodamas istorinių sugretinimų fo
ne, taip pat pirmoje vietoje pastato pra
eitosios, jo paties išgyventos, vokiečių 
okupacijos Lietuvoje skaudžiuosius atsi
minimus :

Visi atsimena gerai,
Kas Lietuvoj tada gyvenom, 
Kas per prakeikti padarai — 
Karių mundierose germanai.
Tik butter, eier, brot ir speck, 
Tik raus ir los už visa gera.
Be keiksmo — sau nesitikėk 
Tu nieko kito iš žandaro.
Jam visa duok — ir nieko sau.
Už varsnų nusivožk kepurę.
Tik vieno jo visur tiesa, 
Tik jo visi klausyti turi.
Nors mirtų tau badu vaikai,
Vis tiek jis karvę ves iš tvarto.
Nudėt, lyg šunį, jam niekai 
Tave čia pat, prie kiemo vartų.
Kiek krito brolių mūs taipos 
Anais gūdžiaisiais karo metais! 
Jie, mum nežinomuos kapuos, 
Ir mirę, siaubą tą dar mato...
Vaikučių alasas klaikus,
Žmonos žvelgsa, skausme pastyrąs, — 
Kiek kart lydėjo į kapus
Be teismo žudomus mūs vyrus!

šie posmai šiandien vertingai papildo 
mūsų poezijoje vokiečio okupanto ir gro
biko atvaizdą, su tokiu pasipiktinimu 
nubrėžtą dar Maironio “Mūsų varguo- 
se • \ 1

J. Baltušio talentingai parašytoje no
velėje “Partizanas Daura” vyriausiajam 
jos herojui, šiandieninio karo partiza
nui Daurai, nukauto hitlerininko veide 
pasivaidena bruožai kaizerinio žandaro, 
kuris praeitos okupacijos metu dėl menk
niekio nekaltai nužudė Dauros tėvą. 
Dauros savo draugams partizanams pa
pasakotas šiurpus įvykis, ryškiai paro
dus jau praeitame kare pasireiškusį vo
kiškąjį žiaurumą, savaime sukelia norą 
palyginti ano meto vokiečius su dabarti
niais. Tuo palyginimu kaip tik ir baigia
ma novelė:

“—Ir tiek jau metų praslinko... —pra
tarė Daura, vėl, — jau ir kapų kaubu
rius sunkiai beišskirsi žolėj, bet kad aš 
tau užmirščiau šitai! Akyse vis tas vy
resniojo snukis vaiposi. Štai, ir šiandien 
nudėjau tą, pažvelgiau, ir topterėjo man 
į galvą, jog tai jį, tą vyresnįjį, paklojau 
— toks jis panašus į aną...

(Daugiau bus)

Armijos Signalų Korpo pasiuntinys karvelis išskrenda 
nuo laivo i krantą nešinas pranešimu nuo Pajūrio Sar
gybos laivo kur nors Pacifike. (Coast Guard photo per 
Federated Pictures).

Washington, Pa. Waterbury, Conn.
______  I _________ ___

Mūsų Pay alba Lietuvos 
Žmonėms.

Ir mūsų kolonijos lietuviai 
teikia pagalbą Lietuvoj mūsų 
broliams ir sesutėms, nukentė
jusioms nuo Hitlerio karo. Mes 
surinkome gerų padėvėtų dra
panų, pagaminome 14 baksų, 
net 452 svaru ir pasiuntėme į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto centrą, -417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Surengėme parę tam pačiam 
reikalui, kuri gerai pasisekė. 
Nuoširdžiai pasidarbavo. Kurie 
negalėjo ateiti j parę, tai pini
gais paaukavo. Aukavo K. Juo- 
zapaitis $2 ir kitas, kurio var
do nežinau, $. Nuo pares pelno 
liko $67, tai bendrai pasidarė 
$71.

Pas mus mažai yra lietuvių, 
vieni išmirė, kiti išvažiavo, 
treti paseno, taip, kad veiki
mas yra sunkus, bet ir mes at- 
jausdami tą svarbų reikalą pri
sidedame. Dėkui tiems drau
gams ir draugėms, kurie dar
bavosi prie pasekmingumo pa
res, rinkime drapanų, aukavo 
drapanų ir kitaip padėjo.

M. Yanavičienė.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

LLD 28 kp. per kelis mėne
sius buvo diskusuojamas paren
gimas dienraščio Laisvės ap- 
vaikščiojimo 25 metų jubilie- 

, jaus. Lapkričio 8 d. susirinki
me nusitarė apvaikščioti su 
prakalbomis ir balium, įžanga 
veltui. Atsibus 12 d. gruodžio, 
103 Green St. žemutinėj sve
tainėj.

Draugai, visi būkime virš- 
paminėtą dieną prakalbose ir 
baliuje. Apkalbėsime mylimos 
Laisvutės išeidinėjimą virš 30 
metų, mat Laisvė iš pradžių 
išeidavo du kartu į savaitę apie 
per 8 metus. Kaip linksma bus 
su draugais susitikti, kurie 
Laisvę skaito nuo pirmo nume
rio, tai yra, nuo 1911 metų.

Kalbėtoja drg. K. Stanislow 
gerai pažįsta vietinę politiką. 
Bus ir daugiau .kalbėtojų.

LLD 22 kuopos susirinkime 
paaiškėjo, kad du kuopos na
riai serga, būtent Stasys Mei- 
sonas ir M. Marinienė. Abudu 
turėjo sunkias operacijas. 
Draugai kuopiečiai, aplankyki
me juos, suraminkime nelaimėj 
patiktus draugus. Stasys Mei- 
sonas randasi namie, o drag. 
M. Marinienė Waterburio ligo
ninėj. Narys.

PIRKITE KARO BONUS

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIVOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už px*ieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. 4< BROOKLYN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

Chicago, Hl
Jūreivis Albertas Totubis žuvo.

Karo Departmentas paskelbė 
10 chicagiečių jūreivių pavar
des, kad jie 
veiksmuose.

Paskelbta 
vio Alberto 
Totulis buvo
kanuolės pareigoje, žinioje sa
ko, jis žuvo.

Jūreivio tėvai gyvena 
So. Rockwell St.

Sovietų Mokslininko At 
radimas Pagreitina Au 

girną, Jaunina Senius
buvo sužeisti karo

podraug ir jūrei- 
Totulio pavardė.
numerio trečio

6934

po- 
ga-

Vytautas Plienaitis 
iš Italijos Rašo.

Vytautas Plienaitis, M. 
kalienės sūnus ir A. Sakalo 
sūnis, iš Italijos rašo. Sako
vęs laiškų nuo chicagiečių tar
naujančių .karinėse pajėgose ir 
šiuo laiku esančių Francūzijoj, i 
nuo Antano Litvino ir kitų.

Laiške skundžiasi lietingu, Oukičevo 
ir jau pusėtinai šaltu oru.

Vytautas Plienaitis savo laiš
ke pageidauja silkių. Sako, 
Italijoj negalima gauti silkių.

Taip nieko ypatingo,
kaip galint greičiau nacius 
triuškinti ir grįžti namo.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
nesiūs įgavo antra tiek dau
giau svorio ir taip padidėjo 
šuns apetitas, kad jis kelis 
kartus daugiau edč.

Vienam 80 metų seniui, 
labai sudžiuvusiam, nusil
pusiam ir n e galinčiam 
dirbti buvo duota sympato- 
metino. Jo oda buvo pagel
tusi, kaip naujo bato padas. 
Senis po to taip sudrūtėjo 
ir pagyvėjo, kad jis be var
go galėjo dirbti iki astuo
nių valandų per dieną ir jo 
oda pasidarė rožava.

Dabar tas profesoriaus 
atradimas yra

vartojamas gydyti kai ku
riems sužeistiems Raudono
sios Armijos kariams. 
Tvirtinama, kad sympato- 
metinas tarnauja kaipo vai
stas, ypač prieš kaulų gedi
mą ir sulaiko kraujo plūdi
mą, kurį kitaip sunku būtų 
sulaikyti.

Nori
su-

Paryžius, lapkr. 24. — 
Anglai paėmė Hoven mies
telį ir šiek tiek pažygiavo 
artyn Venio, Holandijos pa- 
rubežyje su Vokietija.

N. M.

Po aršia priešo kanuolių ugnimi prie Schelde įtakos žemiau Antwerpo, Belgijoj, anglai 
plaukia išsikelti prie Westkapelle ant Walcheren salos. (U.S. Signal Corps radiophoto per 
Federated Pictures).

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

Uju—4J -4~~~4

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 |

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAJ tr k) 

AJjpį. i ^°s Mėšlažames Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALL8 IŠTYRIMAS 82

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Islst. 28 m.

Arti Onion SquareGREEN 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

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIV1AIB.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698' *
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

nrr^- 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 Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Pataria Talkininkams Nesi 
kišt į Belgų Dalykus

..11 1 , ............. ■

Los Angeles, Cal
Penktas puslapis

Brussels, Belgija. — Tal
kininkų komanda patvarkė, 
kad kovojusieji prieš na
cius partizanai - patrijotai 
suneštų ginklus į talkininkų 
komandierių paskirtas vie
tas. Mat, šie patrijotai pro
testavo, kada Belgijos val
džia liepė, kad jie ginklus 
suneštų jai.

Ryšium su tuo Belgijos 
komunistų laikraštis Dra
peau Rouge rašo, kad ka
rinė talkininkų vyriausybė 
nesikištų į naminius belgų 
reikalus.

admi-

tauta,

ROMA SVEIKINA ITALŲ 
KARIŲ PARADĄ

Roma. — Šio miesto gat
vėmis traukė motoriniai i- 
talų kariuomenės junginiai, 
aprengti angliškomis uni
formomis. Romos gyvento
jai karštai juos sveikino.

Italijos ministeris pirmi
ninkas Bonomi neseniai 
pranešė, kad šešios italų 
karių divizijos yra lavina
mos mūšiams išvien su an
glais - amerikiečiais prieš 
vokiečius.

NESISEKA BRAZILIJOS 
“PENKIUKĖM”

Rio de Janeiro. — Nese
niai Felicia Zachesca pa
gimdė penkias mergaites 
vienu pradėjimu, San Ma
teus mieste, Brazilijoj. Ke
turios iš jų jau miršta. Gi
mimo laiku tos mergaitės 
svėrė tik po svarą kiekvie
na.

Rinkimai. ' ' ■' 
šiemet ir mes, Los Angeles 

lietuviai, dalyvavom rinkimų 
kampanijoj. Bendras Draugijų 
Komitetas, matydamas reikalą, 
paskyrė komisiją iš Ig. Leva- 
nos, P. Repeckos ir Povilo Pu- 
pio, kad atstovautų lietuvius 
kalbų grupėj — Federation of 
Language Group, į kurią pri
klauso apie 30 tautų.

ši kalbų grupė labai daug 
darbavosi dėl išrinkimo 
ir visos progresyviškos 
nistracijos.

Mes lietuviai, kaipo
daug prisidėjom prie to viso 
darbo, per 6 savaites, eidami 
po 2 sykiu kas savaitė ant su
sirinkimų, darydami visokius 
planus, tokiu būdu išplatinom 
daug literatūros' tuo klausimu. 
Taipgi, turėjom lietuvių ir lat
vi ų gerą masinį parengimą, tu
rėjom gerą kalbėtoją ant L. L. 
Kliubo susirinkimo.

Nors mes visi komiteto na
riai dirbom, bet reikia pasaky
ti, kad Levanai dirbo daugiau
sia. A. Levanienė surinko apie 
$90 ant programo, piknike 5 d. 
lapkričio. Nors piknikas nusi
sekė neblogai, bet labai sulijo 
ir daugelis neatvažiavo.

Jei ne toks netikėtas anksty
vas lietus, tai piknikas būt iš
ėjęs su dideliu pelnu. Progra
mas buvo labai gražus, apie 20 
tautų dalyvavo programe. Lie
tuvius atstovavo A. Levanienė, 
kuri labai puikiai pasirodė su 
savo dainom.

Taipgi, drg. Levanienė ir Re- 
peckienė surinko po virš $20 
ant blankų dėl rinkimų iškaš- 
čių. Tai tiek apie rinkimus. Aš 
manau, kad lietuviai, kaipo 
tauta savo užduotį pilnai atli
ko.

šaukimas buvo prisiųstas kp. ir 
vietoj, kad svarstyti, kaip ge
riau dirbti, tai nustūmė j šalį.' 
Kas nors, koks nors komitetas 
“padarys,” o tas komitetas vi
sai nepriklauso nuo ALDLD 
kp., tik’mūsų atstovas ten da
lyvauja. O kodėl kp. nariai ne
galėtų tame klausime padirbė
ti ar jau mes užbaigėm darbą 
Lietuvos šelpimo klausimu ?

Įnešta, kad parengti ką nors 
dėl spaudos naudos. Iš apie 25 
ypatų nesirado .komisijos. Kas 
įneša, tas turi ir apsiimti. Sa
ko: tu nori parengimo, tai ir 
dirbk!

deda “vištas” gaudyti po sve
tainę. ■ ’ ' ’ ''

Taip negražu! Kitą sykį at- 
minkim, kad mūsų kp. yra di
delė ir nemisly.kim, kad sens
tam, o dirbkim. Taigi, į vieny
bę, o mūsų galybė. fi-ka. j

Tik trpkšdamas laimės 
kitiems, pats gali tapti lai
mingu.

Mylėk savo tėvą ir moti
ną, ir nesivalkiok iki vidu
nakčių.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI!
PAPRASTI 

DARBININKAI

Dar vienas dalykas, tai la
bai negražu, kada mūsų drau
gai seni verkėjai ir geri drau
gai paima per daug svaiginan
čių gėrimų ir parengimuose pra-

Jūrą perplaukęs, stiklely
je šnapso prigėrė.

Vilkas pilkas, meška juo
da; bjaurybes hitlerininkai, 
kad nepasiduoda.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JIE BUS JUMS DĖKINGI

Berlyno radijas sakė, l$ad 
Sovietai pradėję smarkes
nius veiksmus Varšavos 
srityje.

Iš ALDLD Susirinkimo.
Pereitam mūsų .kp. susirin-j 

, kime pasirodė, kad mes ištikrų- 
j jų jau senstam. Kada perskai- 
i tė atsišaukimą iš Lietuvos Gel- į 
I bėjimo Komiteto, kad rinktu-' 
mem drabužius dėl Lietuvos i

Amerikos lėktuvai vėl' žmonių, tai didžiuma išsireiškė, I 
smogė japonams Carolines lkad mes turim Bendrą Komi- 
Ij. Bonin salose tetą ir tas viską atliks. Katrie

; nurodinėjo, kad čia yra .kuopos! 
reikalas, kad mes visi turim- 
dirbti, nes vienas žmogus nie
ko daug negali atlikti, tai tie 
buvo “triukšmadariai” ir “ne' 
vietoj” kalbėjo.

Na, argi taip gražu! Atsi-j

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

ABELNI FABRIKO DARBAI 
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ 

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

(281)

PADĖJĖJAS IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENT!) 
PAKAVIMUI IR IŠSIUNTIMUI. PLASTIC 

FIRMA. $30. VIRŠLAIKIAI.
MAVCO SALES, INC., 11 E. 38TH ST.

(278)

NUOLATINIS DARBAS
Apskritiems Metams

Būtina Pramonė
Pensijos ir Apdraudos Planas 

Vykinamas.

SCANLAN WOOL CO
613 West 40th Street, 

NEW YORK.

MERGINOS!
MOTERYS!

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ 

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

(281)

(284)

Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos -už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIU MECHANIKŲ
PLUMBERIŲ
D ATLYDŽIŲ 
UPHOLSTERIŲ
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG- PATYRIMO
BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJŲ

VAGONŲ VALYTOJŲ
NEREIKIA PATYRIMO

GEROS DARBO SĄLYGOS.
VIRŠLAIKIAI PO 8 VALANDŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
NEW EXPRESS BUILDING

ROOM 204
GALE JOHNSON AVE., 

JERSEY CITY, N. J.
(Važiuokite 7tb ar 8th Avenue subve iki 

Chambers St., ir C.N.J. Ferry iki
Jersey City).

ARBA
KREIPKITĖS Į RAILROAD

RETIREMENT BOARD,
577 SUMMIT AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

Iš Aplikantų reikalaujama pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

(283)

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moldinimui minkštų saldainių ir

COKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

Gera Alga. Linksmos Darbo Sąlygos.

TALLY HO CANDY CO. INC.
36 STONE AVE., BROOKLYN.

(284)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimo Nereikalaujama
DARBAS PO KARO. NUOLAT.

STERLING DIE CASTING CO.
743 39TH ST., BROOKLYN 

WINDSOR 5-1420
.(284)

REIKIA GELEŽIES DARBININKŲ IR l’A- 
GELBININKŲ. LENGVAS GELEŽIES DAR
BAS. NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

KREIPKITĖS TARPE 8 IR 10 A.M.
BURGLAR PROOF LOCK INSTALLATION 

CO., 120 W. 25TH ST., N. Y. CITY.
(280)

BROOKLYN YARD
- Kūrintojai
- Vamzdžių

48

MERGINOS—MOTERYS 
$26 PRADŽIAI.

VALANDOS. LINKSMAS DARBAS.

KELICO PRODUCTS 
35 MAIDEN LANE 

HANOVER 2-1869

MERGINOS , SU VIRŠLAIKIAI $32.50. 
NUOLAT, LINKSMAS DARBAS. PAKAVI
MAS, LEIBELIŲ UŽDĖJIMAS KOSMETIKŲ. 
WELLA, 104—5TH AVE. (7-TOS LUBOS) 

(280)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. $25 j savaitę pra

džiai. Geri pakilimai. Kreipkitės.
J. FEDERMAN & CO., 333 7TH AVE., 

N. Y. CITY
(280)

MERGINOS, PLASTIKAI, NAUJIENYBfiS 
ABELNAS DARBAS, LINKSMA. GERA AL

GA. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
LUCITEX, 301 ADAMS ST., BROOKLYN.

(279)

MOTERYS, ABELNAM DARBUI GUZIKŲ 
DIRBTUVĖJE. PATYRUSIOS PRIE SUKLI- 

JAVIMŲ IR SUJUNGIMŲ GUZIKŲ. 
FRANK RICH, 259 W. 35TH ST.

(278)

Vardas

Antrašas

Miestas

(•> a

I"

MEDUS

svei-

būti- 
žmo-

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill, 

d----------------------- —.. ®
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HOLD

IHSMmMhmmHI

WEIL, 
THERE'S ALL

DOME/
DELIVER/

BEETLES/Z-

WHOS 
HOLDING UP

APIE IM
THE OVEN/

BUT

THE FIGHTER į

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY

Lydytojai - Svėrikai
Boilerių Valytojai

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkal Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės J
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

OFISŲ DARBININKAI
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokyti* 

operuoti ditto ir tabulating mašina*.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su Žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠUJE SUMINĖTI DARBAI YRA PIL-
NAM AR DALIAI LAIKO ^DARBININKAM

(280)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

TOOLMAKERS
KADA BŪSITE 
NEW YORKE

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI 

NUOLATINIS DARBAS
VAKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės

Home Town Laundries, Inc.
Front & Water Sts. 

Teaneck, N. J.

156

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR
WILLIAM ST., N.

(278)

LAISVĘ 
Galite Gauti

HIYA 
NUTTS//

HOW’S
MV OLD
FRIEND,
NUTT5Y. ’

WEy'LL COME IN MIGHTY 44ANDV 

\Right Around HOME 
U. X P*wu LXo* 

MOM^MUTW K “ - —
YOtJ’RūdUST IHTiME 
TO SEE HOW THIS 
NEIGHBORHOOD 
IS BACKING UP 
OUR BOVS IN THE 

U.S. ARMY

by. Dudley Fisherthat's swell, 
UNCLE FREDDIE, 

BUT DON'T FORGET 
THE NAW THAT GETS 
US THERE, THE MARINES

AND THEIR BL ACH HEADS, 
THE AIR FORCE THAT 

CLEARS THE SkY ABOVE US, 
THE SEA-BEES. MERCHANT 
MARINE AMD ALL THE REST' 
EVERY BOND YOU Bi'Y 
HELPS THE WHOLE 

WORKS/

AREN'T YOU 
A LITTLE OLD
FOR THIS

OUR klSSERINO

OF COURSE, 
ALICE, WE 
CAN'T BU/
BONDS, BUT
WE MIGHT
START IN
ON THOSE
JAPANESE

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš Įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi Įvairių mineral! ų 
druskų ir Vitaminų, kas yra 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir 
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Va galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co.
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

THE LIME?
I’VE GOT

BETTER 
OSOU-LKTE 

TUAN 
NEVER/

KlSSIMG 
GAME ?

WILL BE BACK 
IN OUST A >

I’LL TAKE \ MINUTE/
THE BOND, 

ARNOLD/

GET HER 
DING, SLUG/ 

WE'VE GOT
LOTS MORE
BONDSTO

I HOPE

ONE FOR ME.
1 CAN WEAR

LARGE SIZES
IN WAR
BONDS/

GEEWWTH/ 
> TO THINK I 
HAVE TO KITH 
ADOGTD, 

THERVE MV
COUNTRY/

SHOPPING

MOTERYS PRIE STALŲ 
SUSTATYMAMS 

Lengvas Darbas 
VYRAI PRIE STALŲ 

SUSTATYMAMS 
Dieną ir Naktį 

LATHE 
GRĘŽIMO PRESS 
MILLING MAŠINOS 

OPERATORIAI 
PIRMOS KLASĖS

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAS KARO METU IR 

PO KARO DARBAS.

Spar kės Mfg. Co. Ltd.
318 Jefferson St.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0919
(279)

VYRAI—MOTERYS
100 KARO PASTANGOM 

Patyrimo Nereikalaujama 
Užtikrintas Pokarinis Darbas. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

BEST MFG. CO.
1200 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(278)

WHOLESALE AND RETAIL 
Efeer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8183 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 170 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise’s.

STANLEY 
Stanley’s

891 Grand St.,

ADOMAITIS
Restaurant

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 1299 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under 
Section 170 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 322 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE 
X. Strumskis, i>rop.

322 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(282)

VYRAI
46-55 METŲ

AI3ELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

Nacionaliai žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiltais.
Gera alga ir darbo sąlygos, proga 

viršlaikiams ir pokarinė ateitis. 
Kreipkitės j Mr. King, Oakite Products, Inc. 

34—35tli St. (Bldg. 4, Bush Terminal) 
Brooklyn, N. Y.

(283)

Su
OFISO VYRAI

Patyrimu iirie Plumbing ir šildymo. 
NUOLAT. GERA ALGA.

PAKILIMAI
Pokarinė Proga.

HOME ESSENTIALS
83 CLIFF ST., N. Y.

(283)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS
BURLAP BAGS

Patyrimas Nereikalingas 
MOKAMA LAIKE MOKINJMOSI

Nuolat. Pokarinė ateitis.
YOUNG & METZNER 

43-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(282)

MOTERYS — 18 IKI 50
PILNAM AR DALIAI. LAIKO 

NUOLATINIS DARBAS
Geros Algos, Vakacijos Su Alga

Home Town Laundries, Inc.
Front & Water Sts.

TEANECK, N. J.
Teaneck 6-8700

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26 

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

(280)

(281)

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS

Primama Pradinės
40 Valandų. Pokarinė Proga.
NUOLAT. PAKILIMAI. $25.

LACKAWANNA 4-6698.
(281)

RAŠTININKĖS 
TAIPISTĖS

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė

Patyrimas Nereikalinga* 
Proga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO

SAVO DARBININKŲ 
KAFETERIJOJ 
5 Dienų Savaitė 

anksčiau patyrimas nereikalingas.

4

1

1

(Z79)

is 
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčiui 

ir kitokios progos. 
KREIPKITĖS I

Employment Department 
SEARS ROEBUCK & CO. 
360 WEST 31 St. (5-tos lubos)

Kampas 9th Avenue
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New Žinios
Lankėsi Laisvėj

Praeitą penktadienį lankėsi 
Laisvės įstaigoje karys Jonas 
Radus (Raduševičius). Jis tar
nauja Jungt. Valstijų kariuo
menėje jau 28 mėn. Per 4 
mėn. nesveikavo. Tikisi, kad 
neužilgo jis bus paleistas civi
liniam gyvenimui.

Karys Radus norėjo kaip 
nors pajieškoti savo giminių 
Lietuvoje. Mes jam patarėme 
pasiųsti pajieškojimą Vilniuje 
išeinančiam dienraščiui “Tary
bų Lietuvai.”

Atidarys Kūdikiams 
Prižiūrėtuvę

Formalia ,atidarymas dieni
nės kūdikių prižiūrėtu vės 
(Chari-tot-“Y” Day Nursery) 
įvyks YM & YWHA patalpo
se, 575 Bedford Ave., Wil- 
Jiamsburge, šio trečiadienio va
karą, lapkričio 29-tą. Kviečia 
atsilankyti. Iškilmėse dalyvaus 
miesto prezidentas Cash more 
ir kiti vyriausybininkai.

Auklėtuvė įrengta moderniš
kai, su saulės kambariais (so- 
lariumu) ant bildingo stogo. 
Visa statyba ir vidaus įrengi
mas lėšavęs arti $12,000, Įstai
ga galės prižiūrėti 75 vaikus, 
kurių motinos dirba. Įstaiga 
priimama nariu į N. Y. Asso
ciation of Day Nurseries.

Filmos-Teatrai
Embassy Newsreel Teatruose

Mūsų armijos pergalės Fili
pinuose, generolo MacArthur 
sveikinimas karių, mūs laivų 
šaudymas į priešo lėktuvus 
matoma Embassy Newsreel 
Teatruose, New Yorke. Mūsų 
prezidentas atidaro šeštosios 
Karo Paskolos vajų, gen. Still-

Laisves Koncerte Apdovano 
jo Lietuvos Žmones

Dienraščio Laisvės koncerte, 
įvykusiame lapkričio 12-tą, bu
vo prisiminta, jog Lietuvos 
žmonos kenčia šaltį, nes juos 
naciai iki paskutiniam apiplė
šė, karas nualino. A. Bimba, 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto pirmininkas, sakė, jog 
greta surenkamų dėvėtų dra
bužių, reikia siųsti ir naujų, 
nes kai kurios rūšies drabužių 
padėvėtų visai mažai gauna- 

į ma. Tokiu reikalingu dapirkti 
i drabužiu yra vyriškos kelnės.

Septintajame Siuntinyje, sa- 
; kė kalbėtojas, norime nusiųsti 
nors 1,000 kelnių. Prašė, kad 
tas gražus, skaitlingas susirin
kimas prie to prisidėtų. Kon
certe ir tuojau po koncerto 
tam tikslui prisidėjo su auko
mis :
Po $50:

Vera Skodis, Vincas Skodis 
ir Petras Kapickas.
Po $25.00:

Juozas Weiss, Leon Z. Gav- 
rilowich.

M. Simanavičius, $21.
Mikolas Liepus, $20.
A. Balčiūnas, $15.00.

Po $10.00:
A. Zurnis, Mary Witkus, K. 

Chuberkis, Joseph Pluščauskis, 
Jonas Nutautas, Stasys Vilkas. 
Po $7.00:

A. Stokes, M. Valentine, 
; Bronius Baleišis, Veronika Ba- 
i leisis, Jonas Vaiginis, Dr. An- 
i tanas Petriką.
Po $5.00:

Alex Giedra, P. Bepirštis, 
drg. Maziliauskas, Adomas 
Dagis, Nellie Ventienė, Joe 
Banaitis, K. Levanas, Kazimie
ras Vita, Pranas Cvirka, Juo
zas Steponaitis, Alfonsas Skir- 
montas, Kazimieras Grybas, 
Charles Balchunas, Petronėlė

well po sugrįžimo iš Chinijos į Urbaitienė, Anna Philipse, Jo- 
ir kitos žinios. ! seph Ažys.

Po $5.00:
Ona Malinauskienė, Joseph 

Alexaitis, J. ir N. Kauliniai, R. 
Chuberkienė, K. Milenkevi- 
čius, A. Walmus, M. Joku- 
bauskas, P. Stankevičius, Mr. 
& Mrs. George Stasiu k aitis, 
Ig. Sutkus, J. ir M. Purvėnas, 
M. Kacinkevičius, Jurgis ir An
tanina Zablackai, Felix Navic
kas, Albina Daugėlienė, Va
cius ir Bronė Senkevičiai, An
tanas Zaikauskas, Jonas Stan
kevičius, Charles Devetzko, 
Juozas Urbaitis.

N. Katinas, $4.50.
Po $4.00:

Ignas Urbonas, Frank Yakš- 
tys, Jurgis Žukauskas, A. 
Švėgžda.
Po $3.50:

K. Kreivėnas, S. Sabelskas, 
A. Klimas, G. Sprainis, Juozas 
Aleksinas, P. Babarskas, Ju
lia Anskis, C. Anskis, Juozas 
Dainius, Alize Šidlauskaitė, 
Elena Verkutis, Joseph Vini- 
kaitis, Sanley A. Titanis, Juo
zas Paukštaitis, Marė Paukš- 
taitienė, Domininkas Navic
kas, John Brunza, Alice Brun- 
za, Antanas Meskis, Vincas ir 
Anastazija Paukščiai, Marijo
na Misevičienė.
Po $3.50:

Kazimieras Anuškevičius, 
Leon ir Martha Tilwick, Jonas 
Griušelionis, Antanas Valin- 
čius, K. Dauberiutė, P. Šlajus, 
Zigmas žiūraitis, William Ku
lik, Alex Lakštutis, Jonas Se
nienas, V. Bunkienė, Magde- 
lena Nargelienė, Frank Varaš- 
ka, Jurgis Kanopa, Petras Ta
raškevičius, Juozas Kairys, J. 
Bimba, Ignacius Lauraitis, Ma
ry Stanelienė, Antanas Jocis.

A. Gaškauskas, $3.00.
Po $2.00:

P. Lideikis, S. Wort, M. 
Shulsky, J. Sobel, Juozas Kaz
lauskas, drg. Baltrušaitis.

V. Tiliūnas, $1.25.
Po $1.00:

M. Thomas, J. čepinskas, F. 
Dūlis, S. šabliauskas, J. Stan-

Publika Neina iš Stanley 
Teatro

Stebėtinoji filmą “The Rain
bow” rodoma be pertraukos 
Stanley Teatre jau 5-ta savai
tė.

Be daugelio kitų naujovių, 
pastebėta, jog ir publika skir
tingai užsilaiko — pasibaigus 
rodymui neina namo.

Nicholas Napoli, viršininkas 
Artkino Pictures, kuri įstaiga 
vadovauja Sovietų filmų sklei
dimui Amerikoje, lapkričio 12- 
tą tiksliai tėmijęs, kiek žmo
nių išeina pasibaigus rodymui. 
Popietiniam rodymui pasibai
gus, iš buvusių teatre 700 žmo
nių išėjo 68. Visi kiti pasiliko 
filmą matyti antru, o kai ku
rie gal ir trečiu kartu.

Teatro vedėjas David Fine 
sako, kad šiais metais filmą 
jokiame kitame New Yorko te
atre nebus rodoma.

Pripažino Pamišėle
Mrs. Goldie Steinberg, 

m., kuri rugsėjo 17-tą užkapo
jo savo mergautinį sūnelį jo 
paties kirviuku, pripažinta 
“protiniai nesveika šiuo tar
pu.” Ją siųs ligoninėn, ne kalė
jimam Tačiau ji dar gali būti 
teisiama vėliau, jeigu atgautų 
protą.

31

Matyk Naujausius Sensacingus 
Žinių Judžius Embassy!

Matyk didvyriškus lenkus Rūšiuo
jant visų nacių pulkų! Matyk su
jaudinančius vaizdus iš pergalės 
Fillplnulose! Matyk J. V. Kariuo
menę sutriuškinant japonų pasi
priešinimus CarigaroJ, Leyte, Ta- 
clobane! Matyk Gen. MacArthurų! 
Matyk Premjerų Churchillų Pa
ryžiuje su Gen. de Gaulle! Matyk 
tūkstančius vokiečių, pasiduodant 
nelaisvėn Welcherene! Matyk 
Gen. Stlwell’i sugrįžusį iš Chi- 
nljos fronto! Matyk Prezldantų 
Rooseveltų atidarant 6-tos Karo 
Paskolos vajų! Girdėk žinių fo
rumų "Youth’s responsibility in 
the Post-war World” Ir dar nau
jausias žinias iš visų pasaulio 
karo frontų!
CMDACCV NEWSREEL theatre 
JuITIDAmuI BROADWAY ir 46 ST.

Laisve—‘Liberty, Lithuanian Daily

**!<"

Stampos ir Punktai

31, 32, 33, 34
ir

2,
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BROOKLYN
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0

Svečiai h

0

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mrs. 
per-

Veikalas “The Two 
Carrolls” suvaidintas be 
traukos jau 500 kartų.

Mrs. Evelyn Ponchick, 33 
m., našlė, areštuota kaltinimu 
pereitą pirmadienį apleidus 
tris kūdikius. Ji gyveno 400 
Madison St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų', ves
tuvių, kitokių

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičlui «u naujausiais {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. FTagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

.. ■! .jpn , 'll I

Raudonos stampos iki P5 ge
ros neribotam laikui. Kožna po 
10 punktų. Stampos Q5, R5 ir 
S5 prisidės gruodžio 3-čią.

Mėlynos stampos galioje iki 
W5. Gruodžio 1-mą prisidės 
stampos X5, Y5, Z5, A2 ir B2. 
Kožna stampa verta po 10 
punktų, nežiūrint ant jos esa
mo numerio.

Cukraus
40.
Batų: lėktuvinės stampos 1, 
ir 3 trečioj knygelėj.

Policijos komisijonierius Va
lentine perspėjo saugotis ki
šenvagių. šis, sako jis, yra ki
šenvagių sezonas. Prieš šven
tes jie tikisi pilnesnių pinigi
nių. Spūstis ir neatsargumas 
dėl paskubos patarnauja ki
šenvagių šienapjūtei.

Pirmadienis, Lapkr. 27, 1944'

Scena iš naujos filmos “An American Romance,” perstatančios immigrant© 
Steve Dangos gyvenimą Amerikoje. Filmą rodoma Loew’s State Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yorke. Taipgi eilėj kitų Loew’s teatrų.

Jankauskienė, Jurgis
Mary Jesulaitis, Mrs.

Pranas Gaunas, M.
Lietuvos Jaunuoliai Subrukti Hitlerio 

Armijon, Rašo Amerikietis Karys
Kariauti Nesaldu, Bet. . .
William G. Rodgers, tech, 

saržentas, savo laiške, rašyta
me rugsėjo pabaigoje iš Euro
pos vakarinio fronto brookly- 
nietei Annei Gustaitytei, rašo:

“...Oras pastarosiomis die
nomis buvo stačiai nepaken
čiamas, lietūs be pertraukos. 
Turbūt, jau prasidėjo lietinga
sis sezonas, kuris pas mus, be 
abejo, liksis kokiem 7 mėne
siams. Aš vis tebepersitatau 
braidymą iki kelių po purvą, 
kaip buvo pereitą žiemą, žino
ma, mes šiemet randamės kur 
kas toliau į šiaurius, tad gal 
bus iki kelių sniego. Nežinia, 
kuris blogiau.

“ Man tęko kalbėtis su mū
sų ‘landsmhnais,’ kurie karia
vo (ne liuosnoriai) Hitlerio ar
mijoj. šie buvo pirmieji man 
matyti visu tuo laiku, kai mes 
perleidžiame per savo rankas 
karo kalinius. * Tai, natūralu,

kaitienė, F. Vitkūnas, Bukčius, 
P. Lisajus, K. Rcpikaitis, P. 
Siaurys, F. Mažilienė, O. Stel- 
mokaitė, Al. Rudis, G. Kudir
ka, A. Skairius, A. Kačergius, 
drg. Rušinskas, šalčiunaitė, 
Napoleonas Leita, Chas. Pu
činskas, Regina Morkus, J. Vi- 
gaudis, Chas. Grybas, J. Bal- 
trėnas, J. Gasiunas, K. Dovetz- 
ko, Elena Sergedas, Gustaitis, 
Paluvinskas,.
Po $1.00:

J. Kovas, Jonas Pocius, Va- 
likonis, Pranas Yuidžius, Ame
lia Stirienė, Araličiunas, Ja- 
siūnas, J. Balčiūnas, Valickas, 
Povilas Juodzevičius, Zurba, 
Mrs. žukienė, B. Makutėnienė, 
Mrs. B. Maskevich, Mrs. O. S., 
Frank Krunglis, Albert Green, 
Anna 
SI ei vis, 
Kasper,
Liumas, D. Savičius, K. Ridvi- 
lis, P. Kukulis, K. šolomskie- 
nė, Anne Sholomskas, P. Vyš- 
nė, P. Petrauskas, E. Jeskevi- 
čiutė, Pakalniškienė, P. 
žys, A. Misevičius.
Po $1.00:

A. Vildžius, A. Simen,
tys, C. Poška, Bill Malin, C. 
Young, V. Jasiulaitis, D. M. 
Šolomskas, M. Bračiulis, Eva 
ir Roy Mizarai, Vitkiene, Ka- 
za, Juozas Bartašius, J. Jud- 
žentas, Žilinskas, S. Griškus, 
Gailiūnas, N. Kerelis, S. Ced- 
ronienė, P. Daužickas, Jr., V. 
J. Stankus, J. Juška, Henry 
Juška, A. Zatavekienė, P. Žu
kauskienė, V. Kazlauskas, A. 
Krapavickas, C. L. Shelley, V. 
Kiburis, Dulkė, Burdulis, J. 
Siurba, J. Rudaitis.
Po $1.00:

M. Yakštienė, Mrs. Mankus, 
Mrs. Mitchell, J. Chesnas, W. 
Galinauskas, A. Sidney, C. De-. 
renchus, B. Muleranka, Ig. Be
eis, Frank Bunkus, A. Nažins-
kas, P. šolomskas, J. Marčių-1 man buvo įdomu sužinoti, kaip 
kienė, S. Adeikis, V. Michel-j jie atsirado vokiečių armijoje, 
son, P. Bechis, Belskis, E. Ku
činskas, Petras Yankauskas, 
R. Reklienė, K. Petlitzkienė, 
W. Shileika, A. Tamošiūnas, E. 
Yumplotienė, Geo. Andrei, Bu- 
laika, B. Milchius.
Po $1.00:

W. Lukmin, A. žilinski, J. 
Galauskas, A. Rupsevich, Pu
žauskas, D. Simpson, A. Va- 
nickas, žvirblienė, E. Grubie- 
nė, A. Binkienė, Miliauskas, 
Auna Jokubauskienė, M. Sa
piega, E. Kosmočienė, Kazake
vich, Julia Lauzaides, Jos Kup
činskas, J. Baranauskienė, A. 
Klimaitė, D. Dūkis, J. Klas- 
ton, J. Adams, J. Beržinis.

M. Barauskienė, 50c.
Rinkėjos surinko $915.95.
Per Sasną gauta:
A. Matulevičius, $20.
J. Gužas, $10.50.
Ch. Brown, Margaret 

navičiutė, po $5.
S. Sasna ir E. Sungailienė 

po $3.50.
F. Klastow, $1. Viso priduo

ta : $48.50.
Iš viso gauta $964.45.
Nekurtas pavardes buvo 

sunku išskaityti, tad jeigu ne
pažymėta arba neteisingai pa
rašyta, prašome už tai atleisti.

Tariame širdingai ačiū vi
siems ’

L. Kavaliauskaite, Fin. Sekr.

Atrodo, kad didžiuma lietuvių 
yra buvę vokiečių armijoje po 
porą mėnesių. Ir buvo suva
ryti be pasirinkimo — eikite 
arba... Jie buvo fronte ma
žiau vienos dienos ir pasidavė 
amerikiečiams. Jie pasakojo, 
kad ‘senasis kraštas’ iš tikrųjų 
yra pragariškai sunaikintas ir 
aš esu linkęs jiems tikėti. Vie
ną gražią dieną gal dar čia su
tiksiu tarp jų seniai prarastą 
savo giminę.

“Kaip jau minėjau, buvau 
labai 'nustebęs, kadangi man 
buvo buvę tikrinta, kad Hitle
ris neimąs iš Lietuvos jokių vy
rų armijon, o tiktai imąs juos 
į darbo batalijonus. Turbūt 
žmogaus pajėgos stoka pasida
rė gana kritiška, tad per ap
gaulę ir brutališką prievartą

subruko armijon lietuvius. Jie 
pasakoja baisių dalykų apie 
vokiečių darbelius. . .

“žinios iš Francijos atrodo 
gana geros, vienok tuo pat sy
kiu matosi, jog karas gali pra
sitęsti dar kitą žiemą, kas, 
turiu pripažinti, mane nema
žai erzina. Bet, ką gali dary
ti?. . .

I
“Ruošiuosi pradėti apvaikš- į 

čioti savo gimtadienį . . . ir lin- Į 
kiu, kad tai būtų paskutinis, 
kurį aš turiu apvaikščioti čio
nai ...”

Taip, kariauti ne saldu, bet 
mūsų kariškiai yra pasiryžę 
tai atlikti iki galo, kad jų vai
kams, kad mūsų jaunesniems 
vaikams nereikėtų daugiau ka
riauti. Jie kariauja purve ir 
sniege, karštyje ir speige. Mes, 
namiškiai, irgi turėtume būti 
stipresni karui laimėti pareigo
se. Lietūs, mažos kliūtys, smul
kūs skirtumai minčių ar nesu
sipratimai neturėtų sulaikinė- 
ti mus nuo rėmimo karo pa
stangų ir pagelbos nukentėju
sioms kare.

Wm. P. Dowd, Jr., 26 m., 
ir Fred F. Monti, 32 m., su- 

' laikyti pastebėjus juos troke 
atlupinėjant medines dėžes; 
Prie jų rasta 200 kartonų ka
riškiams adresuotų cigaretų. 
Areštavo ir trokmaną.

Greitas surinkimas ir atida
vimas karui atliekamos popie- 
ros padės apsaugoti namus 
nuo gaisrų ar namai mažiau 
nukentės ištikus gaisrui. Taip 
pataria Didžiojo New York o 
Saugumo Tarybos pirmininkas.

i ZZA RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Padėkos diena Laisvės ištai
gą aplankė svečiai iš Detroit, 
Mich., Antanas Kataržis ir 
Juozas šnyras. Kataržis De
troite yra išgyvenęs 30 metų. 
Jis pirmu kartu atvyko į New 
Yorką ir pirmu kartu aplankė 
Laisvės 
šventėje 
dirbame, 
pamatyti

įstaigą. Gaila, kad 
atsilankė, kada ne- 
tai neturėjo progos 
mašinas sukantis.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtinės

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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. GLenmore 5-6191.

VALANDOS: ] ?~į2 rTte
11—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

HowTo

‘ FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

$19.95 
ir aukštyn

Vyriškai 
Žiedai

$19-95
ii aukštyn

Už Mažus 

Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

BIRTHSTONE 
žiedai $0.95 
Ir aukityn

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

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodčllų 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JU1.ES 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.

4 ».




