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Rašo SVEČIAS

Kiekvienas yra girdėjęs 
apie Benjamin Frankliną, di
dįjį Amerikos revoliucionierių, 
draugą Washingtono ir Jeffer- 
sono.

Bet Franklin taipgi turėjo 
sūnų vardu William. Tėvas ko
vojo už Amerikos nepriklauso
mybę, o sūnus gynė Anglijos 
pusę, buvo “lojalistas, šnipi
nėjo anglų naudai, išdavinėjo 
amerikiečius!

Tėvą visas svietas gerbia, o 
sūnus seniai palaidotas ir už
mirštas senuose archyvuose.

štai krūva tikrų stebuklu :
88 metų moteriškė pagimdė 

kūdikį.
Viena moteriškė savo yščiu- 

je išnešiojo kūdikį net 18 me
tų. Per tą laiką ji pagimdė 
kitus keturius kūdikius. O 
anas, užsilikęs ir sumumėjęs, 
tapo išimtas operacijos pagal
ba.

Vienu sykiu gimė dvi mer
gaitės, sesutės, bet ne dvynu
kės. Viena keliais mėnesiais 
senesnė!

Vienam amerikiečiui kariui 
kulkos skeveldra įsispraudė į 
gerklę. Nelaimingasis būtų pa- 
springęs. Bet kitas karys pei
liu perpjovė jam gerklę ir ske
veldrą išėmė. Kario gyvybė ta
po išgelbėta.
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Sovietų Kariuomene Artėja 
Prie Vengrijos Sostamiesčio 

Budapešto ir Austrijos
London, gruod. 3. — Rau

donoji Armija vakar nužy
giavo 16 mylių pirmyn va
kariniame Dunojaus šone ir 
užėmė pozicijas už 48 mylių 
į pietus nuo Budapešto, 
Vengrijos sostamiesčio. So
vietų kariai suardė vokiečių 
ir vengrų linijas vakarinia
me ir rytiniame ilgo Bala
ton ežero galuose. Tas eže
ras yra laikomas viena iš 
didžiausių skerspainių, pa
stojančių kelią iš Vengrijos 
į Austriją. Vokiečių kari
ninkai jau nuo seniai skel
bė nuomonę, jog kas pereis 
arba apeis Balaton ežerą, 
turėdamas gana 
rankose netrukus 
Austrija.

Šiuos žodžius
Sovietų kariuomenė vakari
nėje Vengrijoje išmušė hit
lerininkus iš vietovių tik už

jėgų, to
bus ir

berašant

RAUD. ARMIJA SUĖMĖ DAR 
8,000 NACIŲ IR VENGRŲ

75 mylių nuo Austrijos. Per 
dvi dienas raudonarmiečiai 
šiame fronte atėmė iš vo
kiečių ir vengrų daugiau 
kaip 300 miestų, miestelių 
ir geležinkelių stočių. Tarp 
tų vietų yra ir penki tvir- 
toviški priešų miestai: Ka- 
posvar, Dombovar, Bony- 
had, Szekszard ir Pakš.

Raudonoji Armija perėjo 
per Dunojų dar vienoje vie
toje, 55 mylios į pietus nuo 
Budapešto. Iš pietiniai-ryti- 
nio gi šono sovietiniai ka
riai atakuoja hitlerininkus 
sostinės Budapešto prie
miesčiuose.

Vokiečiai vakarų fronte 
dabar taip tiksliai kovoja, 
jog talkininkai supranta, 
kad jiem vadovauja ne Hit
leris, o karo specialistai.

O štai visų didžiausias “ste
buklas.“ So. Bostono Darbi
ninko redaktorius kun. Urbo
navičius surado, kad Stalinas 
atsisveikino su “realizmu“ ir 
tik klaidomis gyvena. Iš viso, 
nors “istorija geriausia moky
toja, bet bolševikijoj jos pa
mokos į miškus eina“ (Darbi
ninkas, gruodžio 1 d.).

Amerikos valdžia ir pasida
rė prakeikta, nes ji pasiėmė į tinių taisyklių kare su tai- | čius įkaitus 
bolševikus globoti, tapo jų ge- kįninkais.

HITLERININKAI CRUMOJA
LAUŽYT VISAS TARPTAU
TINES TAISYKLES KARE

London. — Nacių koman-i šaudo francūzus. Gen. Lec- 
da per radiją grūmojo to- Here įspėjo, kad jis įsakys 
liau visai nepaisyti tarptau--sušaudyt po penkis vokie- 

“ s už kiekvieną 
Taip atsiliepė Trancūzą, kurį naciai snai-

raja aukle! Jie dabar sulindę hitlerininkai i francūzų ge-|periai nužudys, 
po “Amerikos valdžios skrais- nero]o j Lecįcrc>0 grąsini. Nacj koman 
‘e’ Ja‘ vel spy- mą vokiečiams snaiperiams, kad jeigu framte,
g%iiaiOplygražiai ir moksliškai jkurie užfrontėje iš pasalų 
70 metų gražiai protiškai nu
plikęs kunigėlis apsidirbo su 
dviem didžiaisiais kraštais!

Overseas žinių agentūros ko
respondentas Pat Frank sako: 
“Asmeniškai aš esu įsitikinęs, 
kad Hitleris yra miręs.“

Himmleris valdąs Vokietiją. 
Himmleris esąs protingesnis, 
žiauresnis ir pavojingesnis už 
Hitlerį.

Kiekvienas turi teisę tikėti, 
kaip jis išmano. Niekas negali 
uždraust nei šiam korespon
dentui tikėt.

Kongresmanas Dies žada 
papildyti dar vieną politinę žu- 
likystę. Jis turįs nusikopijavęs 
visus savo Dies komisijos re
kordus ir dabar pardavinejąs 
darbdaviams. Iš tų rekordų bo
sai galėsią surasti sau nepa
tinkamus darbininkus.

Tasai nelaimingas sutvėri
mas gali dasileisti prie viso
kios šunybės. Valdžia ar teis
mai turėtų jį suvaldyti.

Kvaila būtų reikalauti, kad 
didžiosios valstybės nesikištų į 
išlaisvintų kraštų besikurian
čias valdžias. Pavyzdžiui, nu
sidėjimas būtų leisti atsisteig- 
ti fašizmui, kuris bujojo po 
vokiečių okupacijos prieglau
da.

Bet kai jos į tuos vidujinius 
reikalus kišasi, tai turi padėti 
žmonėms, o ne jų priešams.

• Atrodo, kad Anglijos neleidi
mas Carlo Sforzai užimti Ita
lijos valdžioje premjero vietą, 

(Tąsa 5-me puslapyje)

SUSTABDYTA NAUJU 
NEKARINIU REIK

MENŲ GAMYBA
Washington. — Kiek pir

miau karinė Amerikos vy
riausybė buvo leidus ga- 
mint naujų civiliams žmo
nėms dirbinių už 400 milio- 
nų dolerių. Dabar armijos 
ir laivyno vadai ir Karinės 
Gamybos Taryba sustabdė 
bent kokį naujų civilių ga
minių dirbimą 126-se mies
tuose per 90 dienų. Nes ten 
trūksta darbininkų kari
niams fabrikams.

Generolas Eisenhower vėl 
raportavo savo valdžiai, 

kad trūkumas didžiųjų ka- 
nuolinių šovinių ir kitokios 
amunicijos stabdė ofensy- 
vą prieš Vokietiją.

Nacių komanda užreiškė, 
kad jeigu francūzai pradės 
taip elgtis su vokiečiais, tai 
“vokiečiai kuo griežčiausiai 
atkeršys esamiems Vokieti
joje francūzams.”

(Hitlerininkai gi yra šau
dę po 10 ir daugiau fran
cūzų, lenkų ir kitų tautų 
įkaitų už kiekvieną nudėtą 
vokietį.)

Tarptautinės taisyklės, 
kurias naciai dabar žada 
laužyti, be kitko, yra to
kios:

Su karo belaisviais turi 
būti žmoniškai elgiamasi; 
uždrausta vartoti nuodin
gas dujas; užgirdą žudyt 
pasiduodančius bei pasida
vusius priešus; uždrausta 
apgavingais tikslais vartot 
baltąją pasidavimo vėliavą; 
užginta plėšti gyventojus.

Maskvon atvykęs, laikina
sis Franci jos prezidentas 
gen. de Gaulle kalbėjosi su 
Stalinu.

London. — Savaitės pa
baigoje Sovietų kariai va
karinėje Vengrijoje paėmė 
Sasd miestą, hitlerininkų 
tvirtumą, 93 mylios nuo 
Austrijos sienos, ir geležin
kelio stotį Mogacs, 18 mylių 
į žiemius nuo savo užimto 
Pecs tvirtoviško miesto; jie 
taip pat užkariavo 60 kitų 
gyvenamųjų vietovių, tame 
skaičiuje dvi geležinkelio 
stotis.

Per dieną 
Vengrijoje

pirmyn.
Vakariniame Dunojaus 

šone Vengrijoje Raudonoji 
Armija nuo lapkr. 30 iki 
gruod. 1 d. suėmė 5,150 vo
kiečių ir vengrų kareivių ir 
oficierių.

šeštadienio žiniomis, Rau
donoji Armija rytinėje Če- 
choslovakijoje 30 mylių 
frontu prasiveržė per On- 
davos upę ir vakariniame
įjos šone paėmė miestą ir 

vakarinėje geležinkelių mazgą Trebiso- 
sovietiniai ka- vą. Raudonarmiečiai taip 

riai užmušė 1,500 priešų ir pat užkariavo Upor geležin- 
pagrobė 29 jų kanuoles, aš- kelio stotį ir 11 kitų gyve- 
tuonis didžiuosius mino- namųjų vietų.
svaidžius ir daug kitų kari- j Nuo lapkr. 23 iki 30 d. 
nių įrengimų, kurie dar te- Sovietų kariai Čechoslovaki- 
beskaičiuojami. Tą dieną joj paėmė nelaisvėn 
Raudonoji Armija nužygia- vokiečių ir vengrų kareivių 
vo iki 15 amerikinių mylių j ir oficierių.

3,000

Amerikos Armijai Trūksta iki 40 Procentk 
Įvairių Karo Reikmenų, Sako Somervell
Boston.— Generolas Bre- 

hon Somervell pareiškė, jog 
Amerikos armijoms trūksta 

liki 40 procentų įvairių būti- 
inų karui reikmenų; tai to- 
I dėl, kad tūkstančiai darbi
ninkų apleidžia karinius 
fabrikus ir jieško nekarinių 
darbų. Jie įsivaizduoja, kad 
karas, girdi, jau beveik lai-jkus, sakė gen. 
mėtas, ir stengiasi gauti ci
vilių darbų, kuriuose tikisi 
ilgiau pasilaikyti po karo.

Kalbėdamas Massachu
setts valstijos Pramoninin-

kų Sąjungos susirinkime, 
generolas Somervell, tačiau, 
įspėjo, jog karas toli gražu 
nelaimėtas ir jis lėšuos dar 
daug amerikiečių gyvybių. 
O karo laimėjimą gaišina ir 
tie, kurie tūkstančiais aplei
džia laivastatyklas, liejyk
las ir kitus karinius fabri- 

Somervell.
Jis pastebėjo, kad dabar 
mūsų kariuomenei, tarp kit
ko, stokuoja 35 procentų di- 
dižųjų artilerijos šovinių ir 
31 proc. trokų.

GEN. SHORT IR ADM. KIM
MEL NEBUS TEISIAMI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ir laivyno de
partmental atrado, kad nė
ra pamato traukt į karinį 
teismą generolą Walterį C. 
Shortą ir admirolą H. E. 
Kimmelį, buvusius koman- 
dierius Perlų Uoste, kada 
japonai jį iš pasalų užpuo
lė.

Laivyno sekretorius Ja
mes Forrestal pareiškė, kad 
netiksliai buvo apsirikę ne 
tik gen. Short ir Kimmel, 
bet ir tūli oficieriai Wa
shingtone. Dėl klaidingo 
supratimo nebuvo pasiruoš
ta apsigint, o už klaidingą 
supratimą oficieriai nėra 
traukiami į karo teismą.

KAIP SPARČIAI EIKVOJASI 
KARO REIKMENYS

Boston. — Kas mėnesį 
dabar vakarinėje Europoje 
nusidėvi bei lieka sudaužy
ta po kelis šimtus ameriki
nių trokų, sakė gen. B r. 
Somervell: Kasdien yra nu
dėvima bei visiškai sugadi
nama po 5,000 trokų “taje- 
rių.” Per mėnesį amerikie
čiai iššauna į vokiečius po 
6,000,000 artilerijos šovinių 
ir 2,000,000 minosvaidžių 
sviedinių. Kas mėnesį būna 
nudėvima, sugadinama bei 
prarandama po 41,000 šau
tuvų, kulkosvaidžių ir kitų 
lengvųjų ginklų.

Maskva entuziestiškai pasi
tiko laikinąjį Francijos pre
zidentą gen. de Gaulle.
-----------------------------------------------------------------------

Trečioji Amerikos Armija 
Naikina Likučius Nacių

Pramoningame Saarlauterne
Paryžius. — Trečioji Jun

gtinių Valstijų armija, ko
manduojama generolo Pat- 
tono, jau šeštadienį įsiveržė 
į Saarlauterną, Vokietijoje. 
Per žiaurias kautynes im
dami tą miestą blokas po 
bloko, amerikiečiai baigia 
naikint nacių likučius Saar- 
lauterne. Jankiai jau beveik 
visą jį užėmė, ir vokiečiai 
tik mažose paskirose mies
to dalyse tesipriešina Ame
rikos kariams tarp pleškan
čių gaisrų. Saarlautern yra 
vienas iš didžiausių anglia- 
kasyklų centrų, nekalbant 
apie kitas kariniai svarbias 
pramones jame.
Pietiniame Francijos fron

te Septintoji Amerikos ar
mija sunaikino paskutinius 
vokiečių likučius Strasbour- 
ge, Francijos didmiestyje, 
stovinčiame vakarinėje

Rheino upės pakrantėje, 
kur ta upė sudaro rubežių 
tarp Francijos ir Vokieti
jos. Šiaurinėje fronto daly
je amerikiečiai šturmuoja 
galingas priešų gynimosi li
nijas linkui vokiečių did
miesčio Cologne, vakarinia
me Rheino upės šone. De
vintoji ir Pirmoji amerikie
čių armijos atgriebė du 
miestelius ir įsiveržė į Lin- 
nichą.

Trečioji Jungtinių Valsti
jų armija jau 14 mylių 
frontu prasiveržė per Saar 
upę tarp Merzigo ir Saar- 
lauterno miestų.

JUGOSLAVAI AUSTRIJOJ
Washington. — Jugosla

vijos telegrafas pranešė, kad 
jugoslavų partizanai kai 
kur jau įsiveržė į Aus
trijos žemę. .

LABAI DAUG AMERIKIEČIŲ 
NUKENČIA ŽIAURIUOSE
MŪŠIUOSE VOKIETIJOJ

Paryžius. — Vakarinėje 
Vokietijoje, linkui Cologne 
miesto, dabar eina tokie 
nuožmūs mūšiai, kad savo 
žiaurumu jie viršija visus 
praeito karo mūšius, pareiš
kė vienas amerikiečių ko- 
mandierius, dalyvavęs ir a- 
name kare: “Niekados pir
miau mes neturėjome tokių 
didelių nuostolių kaip da
bar.”

Vienas amerikiečių kapi
tonas sakė: “Kiekviena vo
kiečių linija yra kaip ak
meninė siena ir mes turime 
atvejų atvejais ton pačion 
vieton kirsti, kol pramu- 
šame skylę joje.”

duot nacių linijas, o tam 
reikia begalinės daugybes 
šovinių. Štai kodėl genero
las Eisenhower kartotinai 
šaukė Amerikos darbinin
kus visomis įveržtomis jė
gomis gaminti kuo daugiau
siai šovinių.

NACIAI VARO CIVILIUS 
IŠ SAAR, KUR JAN

KIAI ĮSIVERŽĖ
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Paryžius. — Hitlerinin
kai pradėjo varyt civilius 
gyventojus iš miestų Saar 
srityje, pramoningame va- 

ruože.
Trečioji Amerikos armija 
permetė nacių kariuomenę 
iš vakarinių Saar upės pa
krančių į rytines devynių 
mylių frontu. Londono ra
dijas neoficialiai pranešė, 
kad jankiai įsiveržė į Saar* 
lauterno priemiesčius.

S i a u či a neapsakomai 
žiaurūs mūšiai. Tūli vokie
čių miesteliai, kaip kad Ro- 
erdorf ir Lamersdorf, ėjo 
iš vienų rankų į kitas, iki 
amerikiečiai juos galutinai 
užėmė.

Trys amerikiečių divizi- karinės Vokietijos
jos buvo žymia dalim išdau
žytos per dvi pirmąsias ko
vos savaites šiame fronte.

Besiveržiant Amerikos 
kariuomenei gilyn, ypač į 
platų Siegfriedo linijos ap- 
tvirtinimų ruožą, amerikie-1 
čiai kentės juo daugiau 
nuostolių.

Šiuo metu laiku negalima 
talkininkų lėktuvams taip 
plačiai veikti, kaip būtų pa
geidaujama. Todėl tūkstan
čiai ir dar tūkstančiai ka- 
nuolių turi nuolat bombar-

Amerikietis Artistas Šileika, Sodeikai ir Kt. Dailės ir Mokslo Vyrai Kaune
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Rašo Jonas Šimkus.
Už Kauno frontas jau 

toli, toli: už Vilkaviškio, už 
Raseinių. Žmonės palengva 
grįžta į Kauną. Bet dauge
lis žmonių iš Kauno visai ir 
nepasitraukė. Rugpjūčio 3 
d. nuėjau į Meno Mokyklą 
ir Čiurlionies galeriją. Ten 
vokiečių kareivių stovėta. 
Statulos sudaužytos, spin
tos ir suolai sulaužyti, mo
kyklos auditorijose ant

grindų pribjaurota. Didžiai 
laimei, mūsų dailininkai lig 
laiku pasirūpino Čiurlionies 
paveikslais, juos paslėpė 
seifuose ir jie išliko sveiki. 
Užeinu į biblioteką. Joje 
randu dailininką, amerikie
čiams gerai pažįstamą, Ši
leiką. Jis kilnoja išverstas 
ir sutryptas bei suplė
šytas bibliotekos knygas, o 
po pažastimi laiko padidi
namojo aparato stiklą.

KAPAIS NUSĖTA VISA LIETUVOS ŽEMĖ
“Tai ką, — klausiu, — 

nebėgai iš Kauno?” Daili
ninkas piktai pažiūri ir at
sako: “O kur man bėgti? 
Aš tikiu likimu. Jei lemta 
kur mirti, tai mirsiu visur, 
o jei ne — tai liksiu gyvas 
ir čia. Ir likau, štai, jei ne 
aš, iš tos bibliotekos visai 
nieko nebebūtų likę. Šiaip 
taip atkalbinėjau vokiškus

gyvulius nuo galutinio bar
bariškumo.” Ir jis rūpestin
gai deda atgal į lentynas 
išverstą turtą, jis svajoja 
apie greitą mokyklos atre- 
montavimą ir darbą. Ir jo 
svajonės netruks išsipildy
ti.

Gatvėje-netikėtai susitin
ku dailininką profesorių 
Gaulauką. Apsikabinę pa-

10------------------------------------------------------------------

sibučiuojame. Jo kišenėse 
. raktai nuo Dailės Muzie
jaus: “Mūsų muziejus daug 
nukentėjo, ypač nuo sprog
dinimų, — sako jis. — Iš
lakstė langai ir paveikslai 
nuo sienų. Bet visa tai pa
taisysim. Svarbu, kad vo
kiškų galvijų nebėra.”

*• Vytauto kalne susitinku 
skulptorių Aleksandravičių. 
Jis žiūri į mane klaikiomis 
akimis, o rankomis gniaužo

duonos riekę. Visas nudris
kęs, basas. “Nejau jūs su
grįžote?” — tepasakė jis 
ir pridūrė “Viešpatie! Tai 
dalykai keičiasi ant svieto.” 
Kodėl jis pavirtęs elgeta— 
iš pirmo karto taip ir ne
pavyko sužinoti. 3-jų metų 
okupacija palaužė žmogų- 
dailininką.

Užeinu į Valstybės Teat
rą. Jis sveikas. Ir Miko Pe- 

(Tąsa 5 pusi.)
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Žmonių Valia, Bet Kokių . 
Žmonių?

Kalbant apie Vokietiją po karo tuojau 
keliamas klausimas žmonių valios. Visai 
pamirštama, kad vokiečiai žvėriškai el
giasi su visais žmonėmis, visai nesiskaito 
su kitų žmonių valia. Pavyzdžiui, dar ne
nutilo balsai apie likimą Rytų Prūsijos 
po karo, iau klausiama, o kas bus daro
ma su Saar?

Saar yra visai mažas kampelis. Jo 
plotas siekia tik 728 ketvirtaines mylias. 
Bet Saar yra trečias didžiausis visoje 
Europoje anglies pramonės centras. Kas
met Saar duoda po 13,000,000 tonų ang
lies. Su anglimi surišta geležies ir plie
no pramonė. Be Saar Vokietijos pramo
nė būtų pusiau bejėgė.

Po Pirmojo Karo Saar buvo laikinai 
talkininkų okupuotas. Paskui palikta 
Saar žmonėms nusibalsuoti. Balsavimas 
įvyko 1935 metais. Dauguma balsavo už 
Vokietiją. Saar tapo prijungtas prie Vo
kietijos. Naciai Vokietijoj nesitvėrė iš 
džiaugsmo. Visoje Vokietijoje įvyko mil
žiniškos džiaugsmo demonstracijos. Iš 
pat tos dienos Saar anglis ir pramonė 
pavirto hitlerininkų ginklavimosi cent
ru. Kasyklos ir fabrikai dieną ir naktį 
gamino karo pabūklus. Dabar tais pa
būklais Hitleris naikina amerikiečius ir 
kitus šimtais tūkstančių!

Tai tokia “žmonių valia”. Grupeles 
žmonių valia pavirto nevalia beveik viso 
pasaulio!

Tas pats su Prūsijos, tas pat su Ru- 
rho, tas pats su Saar “žmonių valia”. 
.Pasaulis vėl pražus, jeigu su tų žmonių 
valia skaitysis.

Kai kalbame apie šventąją žmonių va
lią, tai turime žinoti: kokių žmonių ir 
kaip tą jų valia paliečia valią kitų žmo
nių? Lai šį sykį pasaulio žmonijos valia 
stovės aukščiau visos Vokietijos žmonių 
valios. Atrodo, kad dauguma tų žmonių 
apnuodyti ir apsvaiginti hitlerizmu. Juos 
pirma reikia išgydyti nuo tos choleros, o 
tik paskui bus galima skaitytis ii' su jų 
valia, arba teisėmis.

• "r . .. .. • .į . -

matiniai siuntiniai bile šalies yra ap
saugoti nuo peržiūrėjimo. Todėl Vokie
tijos plėšikai pinigus ar kitokius bran
gius daiktus sudeda į Šveicarijos diplo
matinius siuntinius ir pasiunčia savo a- 
gentam Argentinoje. O Argentinoje vo
kiečiai kontroliuoja stambius bankus ir 
pramoninius trustus.

Ar Šveicarijos valdžia žino šitas per- 
traktacijas? Aišku, kad žino.

Overseas žinių agentūros korespon
dentas apie tai teiravosi ir Washingto
ne. Pateisinimui Šveicarijos valdžios, 
aiškinama šitaip: Girdi, Šveicarijos ban- 
kieriai naudoja diplomatinius siuntinius 
pertrakcijai su bankieriais Argentinoje. 
Šveicarijoje esanti įsigyvenus tokia tai
syklė, kad bankieriai turi teisę neišduo
ti savo klijentų ir depozitorių vardų. 
Valdžia negalinti juos priversti atideng
ti slaptybę,kokius pinigus jie gabena Ar
gentinon. Betgi, aišku, valdžia gali ir 
turi teisę neleisti bankieriams naudotis 
diplomatiniais keliais siuntimui kapitalo 
iš Šveicarijos į Argentiną.

Tiktai paskutinis neišmanėlis gali ti
kėti, kad Šveicarijos bankieriai naudoja 
valdžios diplomatinius kelius be valdžios 
žinios ir kad valdžia neturi galimybės 
jiems tuos kelius uždaryti.

Šis incidentas su hitlerininkų kapitalu 
yra dar vienas įrodymas, kad Šveicarija 
yra hitlerinės Vokietijos įrankis.

These New Guinea natives are assisting Technical Intelligence officers of the 
U, S. Army Air forces by dragging up on the beach for examination a

- - Japanese Aichi 99 “Vai” plane.
--Army Air Force photo

REIKALE ANTROJO DEMOKRATINIU 
LIETUVIU SUVAŽIAVIMO

I ' ’ Y
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Šis klausimas, pakeltas Lais- svarstyti ir įgyvendinti
vertas nepa- uždavinius antrai savo

nei — Suvienytom Valstijom, 
pažangioji lietuvių kovoje su japonais.

Žinios iš Laisvosios Lietuvos
GYVENTOJAI DEPO

NUOJA VOKIŠKAS 
MARKES.

Valstybinio Banko Lietu
vos kontora jau priimdinė- 
ja vokiškas markes, o jų 
vieton išduoda pakvitavi
mus įneštų pinigų. Kai bus 
baigtas pinigų priėmimo 
laikas, bus atskirai gyven
tojams paskelbta, kada jie 
galės gauti tarybinę valiu-

ves kaikurie batsiuviai. 
Taip pat daugelyje vietų 
ruošiamos patalpos kirpyk
loms.

SPAUDOS PLATINIMO 
BIURAS

Įsisteigė Spaudos Platini
mo’ Biuras, kurio patalpos 
yra Gedimino g-vėj 21. Ten 
pardavinėjama vietos ir 
centrinė spauda.

PIRMASIS VIEŠAS 
KONCERTAS

I-sios frontinės brigados 
Lenino ordino Maskvos 
valst. cirko artistų grupė,

Kur Tas Šveicarijos 
Neitrališkumas?

pa-Kai Tarybų Sąjungos vyriausybė 
reiškė, kad Šveicarija yra fašistuojanti 
šalis, kad ji yra įtakoje Hitlerio, ir todėl 
Tarybų Sąjungai su Šveicarijos valdžia 
nepakeliui, tai daug kam buvo nesupran
tama. Mat, per metų metus komercinė 
spauda piršo Šveicariją pasauliui kaipo 
demokratiškiausią šalį. Šveicarija buvo 
aukštinama ir garbinama, kaipo neitra- 
liškiausia šalis ir šiame kare. Tos spau
dos skaitytojai, nežinodami visos tiesos, 
aišku, buvo taip ir įsitikinę. Jie negalėjo 
susivokti ir suprasti, iš kur Tarybų Są
jungos vyriausybė surado tos mažos ir 
“nekaltos” Šveicarijos susitepimą su fa
šizmu, arba talkininkavimą Hitleriui.

Bet po biskį dalykai pradeda visiems 
pilnai paaiškėti. Dabar paaiški, kad per 
visą karą Šveicarijos pramonė ir žemė 
gamino dėl Vokietijos. Šveicarijos pre
kyba su Vokietija žydė te žydėjo. Šveica
rijoj priešhitlerinis judėjimas 'buvo 
smaugiamas, Šveicarijos Komunistų 
Pąrtija buvo nuslopinta.

Tai vienas ryškus Šveicarijos “neitra- 
liškumo” pavyzdis. Bet štai kitas. Over
seas žinių agentūra ištyrė ir surado, kad 
Vokietijos valdžios šulai panaudoja 
Šveicarijos diplomatinius ryšius su Ar
gentina dėl perdavimo savo kapitalo Ar
gentinon. Šituo keliu Goeringas jau esąs 
pergabenęs -daugiau kaip dvidešimts mi
lijonų dolerių. Dalykas tame, kad diplo-

Pradžia Didžiojo Ofensyvo
Visi ženklai rodo, kad didysis ofensy- 

vas iš rytų ir vakarų prieš Vokietiją jau 
prasideda. Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos armijos be atlaidos stumia priešą 
atgal, veržiasi pirmyn linkui Reino upės. 
Kovos labai sunkios ir kruvinos. O dar 
aštresnių susirėmimų reikia tikėtis, kai 
pagaliau talkininkų jėgos pasieks Sieg
fried tvirtovių liniją. Tą liniją reikės 
pralaužti. Ten vokiečiai' laikysis iš pas
kutiniųjų.

Mūsų Pirmoji ir Devintoji armijos ver
žiasi linkui svarbaus industrinio miesto 

. Cologne, gulinčio ant Rheino upės, už 
20 mylių nuo mūšių linijos. Žemiau į pie
tus Trečioji Armija pasiekė Saar upę ir 
baigia pasiekti svarbų centrą Saarbru
ecken. Dar žemiau į pietus francūzų ar
mija nesulaikomai stumiasi pirmyn. Rei
kia pabrėžti, kad atgijus francūzų armi
ja išlaiko francūzų tautos kovingumo 
garbę. Jos aštrūs smūgiai atkeršija vo
kiškajam grobikui, kuriam taip ištiki
mai vergavo Petain-Laval klika.

Apie rytų frontą vėl pilnas oras įvai
riausių spėliojimų. Radijo komentatoriai 
ir laikraščių redaktoriai malte mala lie
žuviais: Kodėl Raudonoji Armija susto
jo Rytų Prūsijoj? Kodėl Raudonoji Ar
mija nepuola vokiečių Varšavos fronte? 
Kodėl ji laukia?

Tuo tarpu tokiems spėliojimams nėra 
jokio pamato. Raudonosios Armijos va
dovybės strategija seniai aiški: kirsti 
priešui ten ir tada, kur galima daugiau
sia jam žalos padaryti su mažiausia nuo
stolių sau. Raudonoji Armija puola prie
šą tik tada, kada jinai tokiam žygiui es
ti pilnai pasirengus. Jeigu jinai “ilsis” 
šiauriniame ilgo fronto sektoriuje, tai 
todėl, kad reikia sustiprinti laimėtas po
zicijas ir apsirūpinti viskuo naujam žy
giui.

Bet pietiniam fronto gale, Vengrijoj, 
Jugoslavijoj ir čechoslovakijoj Raudo
noji Armija jau veda sunkų ir smarkų 
ofensyvą. Vengrijos sostinės Budapešto 
paėmimas, matyt, yra vienas iš pirmųjų 
siekimų. O tai pasirodė sunkiau, negu 
kam iš sykio atrodė. Budapešto neteki
mas būtų labai skaudus vokiečiams smū
gis. Todėl jie ten laikosi iki mirties. 
Raudonosios Armijos apsupimo planas 
vystosi labai prielankiai.

Iš Budapešto nebetoli Austrija; Aus
trijos patrijtftai suskubo organizuoti 
partizanus ir padės Raudonajai Armijai 
išmušti priešą iš jų žemės.

Maršalo Tito vadovaujami jugoslavai 
padeda Raudonajai Armijai išvalyti vo
kiečius iš Jugoslavijos. Mažai tuo tarpu 
tesigirdi apie Čechoslovakijos patrijotus.

Italijos fronte vokiečiai pasiryžę lai
kytis ir neprileisti talkininkų prie di
džiųjų industrinių centrų šiaurėje. Šio
mis dienomis jie net pradėjo ofensyvą ir 
paskutiniai pranešimai parodo, kad jiems 
pavyko atsiimti iš talkininkų keletą svar
bių punktų. Tačiau dabar visiems aišku, 
kad Italijos frontas nebus šiame kare 
spręndžiąniųoju frontu.

vės cditoriale, 
prasto susidomėjimo. Aš ma
nau, kad ] 
visuomenė, tįnkamai jį ap
svarsčius, nutars šaukti šį su
važiavimą, sulyg patiektos pro
pozicijos, apie pradžią gegu
žės mėnesio, 1945 m.
' Tikimasi, kad apie tą laiką 
karas su nacių žvėrimis bus 
baigtas, kad tie žmogėdros 
bus pribaigti pačiame jų urve 
—Berlyne. Be abejonės, kad 
tuom laiku ne tik kad Mažoji 
Lietuva bus išlaisvinta, bet ir 
sujungta su Tarybine Lietuva. 
Būtų labai pageidaujama, kad 
į tą suvažiavimą ir Tarybų Lie
tuva atsiųstų savo atstovus, ku
rie gyvu žodžiu galės nušviesti 
padėtį mūsų tėvynėj ir patarti, 
kokiais geriausiais būdais 
mes galėsime prisidėti prie at- 
steigimo sunaikintos šalies ir 
užgydymo jos žaizdų.

Mes, taip pat, turėsime ap-

mūsų 
tėvy-

Besvarstant Antrojo Suva
žiavimo šaukimą, iškils ir dau
giau klausimų, kurie turės pa
tekti į jo dienotvarkį.

Suvažiavimui vieta galima 
bus išrinkti vėliau, bet, man 
rodos, kad ir vėl'pasirinktume 
New Yorką, kuris, su savo 
priemiesčiais; yra svarbi mūsų 
judėjimo tvirtovė. Tiesa, kad 
tai būtų “skriauda” Chicagai 
arba ir kitiems miestams, vie
nok žinomi reikalu neįmanoma 
prieiti prie visiems pageidau
jamos išvados.

Pagaliaus, ar suvažiavimas 
įvyks New Yorke, Chicagoj, ar 
kur kitur, tai tas nepadarys 
per daug didelio skirtumo. 
Svarba glūdi tame, kad Antra
sis Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas turėtų įvykti.

A. Dagil is.

DIENRAŠČIO LAISVĖS SVEIKINIMAI 
IR NAUJI SKAITYTOJAI

Chester, Pa

J. Ragažins-
Pa., Vytautas

Nuo draugų worcesterie- 
čių (dalis pelno nuo įvyku
sio pikniko), $32.00.

Moterų Kliubas, Los An
geles, Calif., $25.00.

Po $10.00: Helen ir Ge
orge Mikitai, Rochester, N. 
Y. ir J. Ragauskas, Shelton, 
Conn.

P. Šlajus, 
$5.50.

Po. $5.00: 
kas, Chester,
Morkis, Montreal, Canada,
M. Žukaitis, Spencerport,
N. Y., Charles Kowker, 
Frackville, Pa., Mrs. M. Ra
manauskienė, Minersville, 
Pa., P. Dennis, Clifton, N. 
J., LDS 47 kp., Livingston, 
N. J., ir M. Barnett, Hart- 

Iford, Conn., J. K. Vaičekau
skai, Binghamton, N. Y. ir 
A. J. K. Navalinskai, Bing
hamton, N. Y.

Po $3.50: Victor Petrai
tis, Brooklyn, N. Y., Wm. 

, Marcinkevičius, Naugatuck, 
Conn., J. Kibildis, Brad
ford, Mass., V. Usidilas, 
Plymouth, Pa., Povilas 
Vaitiekūnas, Balt imore, 
Md., Anton L. Borden, Ke
nosha, Wis., Dominick Mic
kus, Worcester, Mass.

S. Šaltys, Rockford, Ill. 
$3.30.

Po $3.00: Joe Pauliuko- 
nis, Brooklyn, N. Y. ir Vic
toria Beauty Shop (Zmit- | 
rąitė), Johnson City, N. Y.

Po $2.00: G. Navikąus- 
kas, Waterbury, Conn., A. 
Naumavičia, Cleveland, O- 
hio, M. Jasilionienė, Brook
lyn, N. Y., Kazys Dzevec- 
ka, New York City, N. Y., 
Frank Jucis, Union City, 
N. J., Magde Radzevičie
nė, Brooklyn, N. Y.

Po $1.50: Carl Grozan, 
Lake Worth, Fla., Mike 
Bendinskas, Summerlee, W. 
Va., A. Sheiris, New Ken
sington, Pa., J. A. Birbilas, 
St. Clair, Pa.

Po $1.00: J. M. Sadaus
kai, Binghamton, N. Y., V. 
Kapičauskienė, Bingham
ton, N. Y., P. Smalstis, Ro
yal Oak, Mich., Mrs. V. 
Vaškis, Quincy, Mass., M. 
Sabaliauskienė, Newington, 
Conn.

Po 50c: K. Čenauskas, 
Summerlee, W. Va., August 
Gerbut, Hartford, Conn.

Chas. Lagūnas, Spring
field, Ill. 28c.

Pavieniai Laisvės skaity
tojai prisiuntė naujų skai
tytojų sekamai: A. Genotis, 
Saginaw, Mich., du po pusę 
metų. Po pusę metų — Joe 
Bružas, Portland, Me., Ona 
Žiurienė, Inkerman, Pa., S. 
Masilionis, E. Hartford, 
Conn.

Visiems metams, po vie
ną: E. Juraitienė, Montreal, 
Canada, Mrs. E. Panzer, 
Cleveland, Ohio, A. Stan
kevičius, New York City, 
N. Y., P. Petraitis, Brook
lyn, N. Y., L. Prūseika, Chi
cago, Ill., Peter Matuza, 
Trenton, N. J., U. Andru- 
lienė, Chicago, Ill., Alfonsas 
Belskis, New Haven, Conn., 
J. Budrys, B’klyn, N. Y., 
A. Zazas, So. Ashburnham, 
Mass., Antonina Zankows- 
kienė, Hazleton, Pa., El 
Žvingilas, Jewett City, 
Conn., A. Zalenka, Frack
ville, Pa.

Širdingai tariame ačiū 
visiems aukotojams ir tiems 
skaitytojams, kurie pri
siuntė naują skaitytojų...

Laisves Administracija.

SMULKIOJI PRIVATI
PREKYBA VILNIUJE
Miesto gyventojams lei-

džiama atidaryti smulkias'vadovaujama B. P. Viatki- 
prekybos įmones: valgyk- n0 sekmadienį, liepos 23 d., 

las, restoranus, kavines,:davė pirmąjį viešą koncer-
smulkiosios galanterijos tą. 
krautuves ir t. p. Tų įmo- ;
nių savininkai negalės pa
naudoti svetimą darbo jė
gą, o turės aptarnauti išim
tinai savo šeimos nariais.

Norintieji gauti sutikimą 
atidaryti tokias įmones, tu
ri užsiregistruoti Prekybos 
Skyriuje. ____________

Jau atidarė savo dirbtu- igiau tokių pramogų.

Nors oras nei koncerto 
dalyviams, nei publikai ne
buvo perpuikiausias—smar
kokai lynojo — tačiau Na
poleono aikštė buvo užpil
dyta karių, partizanų ir 
Vilniaus m. gyventojų, ku
rie nesigailėjo jiems ploji
mų. Vilniečiai laukia dau-

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

KULVIEČIAIS APSI
VERSTI

Norite patirti savo miklu
mą? Norite patikrinti sa
vo jaunumo arba senumo 
laipsnį? bendrą organizmo 
tęslumo ir gaivumo laipsnį? 
Tai apsiverskite keletą kar
tų kūliu, stačia galva, kul- 
virčiais apsiverskite.

Jeigu po tokių kulvirčių 
atsistosite sau žvalus, mit
rus, be niekur nieko, kad 
galva tau nesisuka ir tu ga
li sau linksmas savo parei
gas eiti, tai tebesate jau
nas, nežiūrint jūsų metų 
skaičiaus.

Jei kulvirčiai nesiseka,

to raumenų tęslumo, nei są
narių lankstumo. Eini at- 
kra tomis, sukempėjęs. Pa- 
bėgėt negali — tuoj uždus
ti. Jei sėdi, tai, kaip medi
nis. Visa pastovą atrodo už- 
ušalusi, sukempėjusi. Kiti 
nuduoda rimtumą arba su
brendusį vertingumą, išdi
dumą, — bet tai tik savęs ir 
kitų apgaulioj imas, tai ban
dymas užmaskuoti savo su
stingimą ir neapsukrumą.

Daug jaukiau ir sveikiau 
pamest tą vertingumo kau
kę ir bandyt elgtis ir veikti 
natūraliai. Kam reikia pir
ma laiko sustingti ir sugar- 
gažėti? Geras tam vaistas 
— lengvoji gimnastika. Pri-

jei sunku apsiversti per gal- įsipratink bent šešetą kartų 
vą, arba, jei, kūliu apsiver- i kūliu apsiverst iš ryto, bent 
tus keletą kartų, galvą ap- Išešetą kartų kada nors die- 
suka ir jaučiatės truputį na ir bent šešetą gult ei- 
apsvaigęs, tai jau nelabai damas, 
gerai.

Juk iš teisybės — kuogi 
labiausiai ir pasižymi se
natvė? Ogi sukempejimu, 
nepaslankumu. Žmogus jau
ties, anot žmonių 
kaip vieno kaulo, 
pęs, sugargažėjęs.

tai yra, nežiūrint 
tavo paprastų kasdieninių 
veiklumų. Labai bus nau
dinga ir sveika. Kūliu var
tykis ant aslos. Žagrę pa
statyk, aukštyn kojom pa
būk truputėlį. — Visa tai 
nesunku, o naudingumo la-

kalbos,
sukum-

Nebėr jbai naudinga kiekvienam.

Naminis Frontas
Veikiama Jūrininku Rekruta- 

vimo Pagreitinimo Srityje
WASHINGTONAS. — Ka

ro Laivininkystės Administra
cija praneša, kad Washingto
ne įvykusioje konferencijoje J. 
V. Prekybinis Laivynas nutarė 
veikti srityse jūrininkų rekru- 
tavimo pagreitinimo ir jų su
laikymo laivuose, pristatančiuo
se krovinius mūšio laukams. 
Konferencijoj dalyvavusių tar
pe buvo gen. maj. Lewis B. 
Hershey — Kariiiės Prievolės 
Įstaigos direktorius, Paul V. 
McNutt — Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas ir vice- 
admirolas Emory S. Land — 
Karo Laivininkystės Adminis
tracijos administratorius. Adm. 
Land, atidarydamas konferen
ciją, pasakė: “Mano nuomone, 
mūsų dabartinio masto Preky
binis Laivynas privalės veikti 
pilna jėga mažiausiai tris i] 
pusę metų po karo veiksmų 
sustojimo.”

pusą įsirašė apie 30,000 naujų 
studenčių slaugių. Tai sudaro 
gerą priedą prie 65,521 naujų 
studenčių slaugių, priimtų į 
slaugių mokyklas korpuso pir
mųjų metų laikotarpyje, kuris 
baigėsi 1944 metų, birželio 30 
dieną. Kadečių Slaugių Kor
puso rekrūtui kvota, dvylikos 
mėnesių perijodui, pasibaigian
čiam 1945 metų, birželio 30 d., 
yra 60,000 studenčių. *

Įspėjimas Gasolino Eikvotojam
WASHINGTONAS. — Tie 

automobilistai, kurie neteisė
tai naudoja gasoliną keliavi
mui į žiemos kurortus, gali ne
tekti racijonavimo knygučių— 
pareiškė Kainų Reguliavimo 
Įstaiga. Kainų administrato
rius, Chester Bowles, pareiškė, 
kad Kainų Reguliavimo Įstaiga 
yra paruošusi atitinkamą pla
ną sulaikyti nuo neteisėto ga
solino naudojimo žiemos ato
stogų kelionėms. Jis įspėjo, 
kad tie automobilistai, kurie 
netinkamai naudoja jiems skir
tus gasolino kiekius, gali būti 
pašaukti pasiaiškinti prieš ap
klausinėjimo komisijonierius, 
kurie turi teisę atšaukti ne tik
tai papildomąsias B ir C raci
jonavimo knygutes, bet taip 
pat ir A knygutes.

OWL

30,000 Naujų Studenčių 
Slaugių

“'WASHINGTONAS. — Dr. j 
Thomas Pairau, Federalinės 
Saugumo Agentūros Viešojo 
Sveikatingumo Tarnybos gene
ralinis chirurgas, praneša, kad 
į J. V. Kadečių Slaugių Kor
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Mokytojų Seminarija Kaune
Rašo Povilas Pilipavičius: I tarp geriausių. Stengkitės 
Kaune atidaryta Mokyto- artimais draugais pa- 

jų Seminarija. Rūmuose,! 
ant kurių pirmiau juodavo i 
nacių žandarmerijos vėlia- ! 
va, o viduj buvo kvočiami 
ir kankinami lietuviai pat
riotai, ten dabar paruošia- j jog virš šių rūmų kadaise 
ma Lietuvos švietėjai. plevėsavo juodoji nacių vė

liava, kuri ženklino vergiją 
ir mirtį mūsų žmonėms. 
Kada jūs šią seminariją 

i baigsite, iš jos išeisite, kaip 
naujuju, tarybinių Lietuvos 

* ' To
dėl darbuokitės taip, kad 
vardas Kauno Mokytojų 
Seminarijos auklėtinio reik
štų kuo geriausią mokyto
ja.”

vesto jūsų globai vaiko. Kas 
nori mokyti kitus, tai ir 

! pats turi nesiliaudamas mo
kytis ir mokytis.

“Niekados nepamirškite,

Ši seminarija priima jau- Į 
nuolius, baigusius bent ke
turias klases gimnazijos ir 
turinčius 14 iki 20 metų ! 
amžiaus. Dabar seminarijoj j .. . x . .
yra daugiau, kaip 300 stu- įgentkarcių mokytojai. 
’ ' *■ aaI Hn a 1/14’An r o i n

dentų.
Mokslo kursas seminari

joj bus ketveriu metų. Jos 
direktorius yra Geniušas, ■ 
vienas iš seniausių ir ga-1 
blausių jaunimo švietėjų ir 
auklėtojų Lietuvoje. Jis y- 
ra paruošęs visą kartą lie- i 
tuvių mokytojų. Geniušas! Naujosios lekiančios na- 
entuziastiškai grįžo darban, ;cių bombos yra vadinamos 
kurį vokiečiai buvo per-ly.2, reiškia, antrasis jų 
traukę.. Tarp seminarijosi “pergalės pabūklas.” Kada 
mokytojų yra ir senas švie-. vokiečiai pradėjo jas laidy- 
tėjas Šulgaseris, žydų tau-jį-j į Angliją, iš karto buvo 
tybės. Jis beveik stebuklin- per(įeti pranešimai apie ju 
gal ištrūko iš nacių nagų, I galybę 
kuomet jie šaudė ir gyvus; Naujesnieji nutėmijimai 

us, moteris ir pripažįsta robotbomboms 
vaikus, suvarytus i ghettą, y_£ sekamus veiksnius: 
tik žydams paskirtą gyve- i
nimo” vietą. * Į Bomba V-2 lekia viduti- 

~ . ... iniai po 1,000 iki 1,500 ame-
v Mokytojų Seminarijoje, irikinių mylių per valandą 
salia kitko dėstoma ir ang-^. paky]a 55 iki 60 mylių 
ii kalba. Greta gamtmoks- iauk§tyn. Taigi nei lėktuvai 

hų, matematikos, literatu- - • —
ros ir kitų dalykų, semina-b ,.
rija kreipia daug dėmesio j‘ • ktg , ■ 
muzikų dainas ir paišybą.(Pskrendančia 
Studentai turi gerai is- ■ ‘ vienintelis
mokti muzikos, kad tapę1. . v , . .
mokytojais galėtų vaikus ^ovo? budas Pnes tokJas 
pradinėse mokyklose lavint ,ombas s'u0 tarpu y-a tlk- 
muzikoj, organizuoti vaiku 'tai surast\ lr naikintl. Jren’ 
chorus, muzikalius ratelius; ^us> ,ls, 
gal net ir orkestrus. Semi
narija rimtai moko ir pai
šybos arba braižymo.

AmerikiečiŲ Devintosios Armijos infanterija žygiuoja atakon ant Euchen, Vo
kietijoje.

Nelaimingos Japonų Moterys
Japonų mergaitės nuo pat 

mažens yra mokomos, kad 
jos ‘žemesni sutvėrimai” už 
vyrus. Mergaitės daugiau
siai lavinamos, kaip įtikti 
vyriškiams.

Japonas reikalauja, kad 
jo žmona visame kame jo 
klausytų ir nedrįstų atvert 
lūpas prieš jo valią. Jis nei
gia moteries protavimą 
inteligentingumą.

Japonė neturi teisės 
siskirt nuo savo vyro,
jis gali atmest ją ir sugrą
žint tėvams, kada tik jis 
nori.

Kai vyras atmeta žmoną, 
kaipo bevaikę, jinai laiko
ma visuomenės išmata. Nie-

bei

at- 
bet

Skirtumai Tarp Naciy Roboibombif V-I ir V-2

nei priešlėktuvinės patran
ki savo šoviniais 

pataikyt į 
robotbombą

laido; o įrengimai, supran
tama, paslėpti. Dar nėra į- 

I rodymo, kad vokiečiai iš 
i lėktuvu ar nuo laivų galėtų 

Trimetinė vokiečių oku- laidyti "naująsias robotbom- 
. jog bas.

Senoji skrendančioji na- 
. 350

pacija taip įkyrėjo, 
kartais rodėsi, kad tai ne r - - -
treji metai, bet šimtmečiai. cių bomba, V-l lekia ... 
Tad ketveri metai semina-:iki 400 amerikinių mylių 
rijoj praleist, besiruošiant į1- 1 ■>-
mokytojus, atrodo studen
tam trumpas laikas.

“Būkite Geriausi tarp 
Geriausių”

“Mes sugrįžome į žmo
niškąjį gyvenimą”, pareiškė 
Mokytojų Seminarijos di
rektorius Geniušas, kalbė
damas savo studentams: 
“Jūsų, busimųjų mokytojų, 
reikės vis daugiau ir dau
giau kas metai ateityje, nes 
didės skaičius Lietuvos vai- Jos viduj anglai surado ku
ku ir visi jie eis į mokyklą, ro pumpą, varomąją turbi-

“Stengkitės visuomet bū- ną, į skystį suspausto oro 
ti geriausiais mokytojais pumpą, “proksaido” baką ir

per valandą.
Praeitą savaitę Holandi- 

jon nukrito viena iš naujų
jų robotbombų, V-2. Jinai 
nesusprogo į skeveldras, ir 
įvairios jos dalys gana svei
kos išliko. Tos dalvs rodo, 
jog V-2 yra apie 46 pėdų 
ilgio, apie 6 pėdas storio 
pasturgalyje (skersinyje), 
o jos nosis yra ketverto pė
dų storio. Visa bomba, ma
tomai, svėrė apie 15 tonų.

I. A. Krilov

I beždžione ir Akiniai

kai kuriuos kitus įrengi
mus.

Teigiama, jog bombos V- 
2 yra mechaniškomis svirti
mis pakeliamos ir vežamos 
specialiais vagonais arba 
trekais su 8 ar daugiau ra-

Anglai-amerikiečiai skai
čiuoja, kad nežiūrint viso 
jos sunkumo, naujoji robot- 
bomba teneša tiktai toną 
sproginių, o ne 9 ar 10 to
nų, kaip kad iš pradžios 
buvo skelbiama. Senesnioji, 
V-l lekiančioj! bomba neša 
tris ketvirtadalius tono 
sproginių. ,

Viena ir kita bomba 
skrenda panašiai, kaip bet 
kuri rakieta. Stipriai sus
paustas kuras (turbūt, mi
šinys alkoholio, gazolino ir 
parako), eksploduo j ančiai 
degdamas, galingai švirkš-

čia dujas pro robotbombos 
pasturgalį; dujos spiria o- 
ran ir taip varo bombą pir
myn didžiu smarkumu. Ma
noma, kad karščiui didinti 
yra ir skysto oksigeno. (de
guonies) leidžiama į tą ku
rą.

Varyti bombą V-2 iki 1,- 
500 mylių greičio per va
landą ir iki 60 mylių aukš
čio; reikia kelis kartus dau
giau kuro, negu ji neša 
sproginių.

Bombose V-l yra gyros- 
kopai, kurie, sukdamiesi vi
duje, palaiko bombos lyg
svarą ir linkmę, kurion 
bomba siunčiama.

V-2 bomba, kiek patirta, 
neturi jokio gyroskopo.Prie 
robotbombos V-l pritaisyti 
sparnai, o V-2 yra be spar
nų. Bombos V-2 uodegoje, | Iki lapkričio pusės, ta- 
matyt, yra įtaisyta šoniniai Ičiau, kokie 23,000 bombų

vamzdeliai, kuriais degimo iV-l užmušė apie 5,500 žmo- 
dujos švirkščia oran ir taip nių Anglijoje, sužeidė apie 
suka bombą. Tai būtų pa- 16,000; sunaikino 23,000 na- 
našu į paleistą kanuolės šo- mų ir apardė bei sužalojo 
vinį, kuris sukdamasis išlai
ko savo kryptį ir lekia no- 
sia pirmyn į taikinį.

Nukritus V-2 bomba gi
liai įsminga žemėn, pirm 
sprogdama, kaip raportavo 
anglų ministeris pirminin
kas Churchillas; tuo būdu 
jos svekeldros netaip pla
čiai išlaksto aplinkui.

Per 80 primųjų dienų vo- 
nų vokiečiai pasiuntė 8,000 
lėk i ančių jų bombų V-l į 
Angliją. Tiktai 2,300 jų te
pasiekė Londoną. Kitas an
glai sunaikino ore, o dar ki
tos pačios nukrito į jūrą 
bei į tuščias vietas Anglijo
je.

Da-

AR NAUDINGA DAUGIAU VITAMINŲ VARTOT1

Senatvėje beždžionei akys susilpnėjo,
0 iš žmonių ne sykį ji girdėjo, 

Kad ta nelaimė — tik juokai,
Jei akinius įsitaisai.

Ji pustuzinį akinių kažkur užėjo;
Pagavo juos sukioti įvairiai: 

Prispaudžia prie galvos, ant uodegos kabina.
Pauosto juos, laižyti pamėgina:
Visai negelbsti akiniai.

“Kad jie prasmegtų!” sako ji: “ir tas kvailys,
Kurs klauso, ką meluoja koks plepys:

Apie tuos akinius tiek pripliauškė, tiek prišnekėjo,
Tačiau iš jų naudos jokios.”

Beždžionė iš piktumo nebeišturėjo:
Į akmenį taip tėškė juos,
Kad kibirkštys net sužybsėjo.

Vitaminų kompanijos 
kasdien per radiją įkalbinė
ja kuo daugiausia vitaminų 
valgyti; sako, tuomet būsi
te smarkesni, geriau seksis 
jums darbas, gyvensite ir 
norėsite. Vitaminų versli
ninkai ragina naudoti vita
minų ne tiktai, kiek būtinai 
reikia, bet imti jų pervir
šius, kad tikrai gerai jaus
tumėtės.

Jungtinių Valstijų armi
jos maitinimo skyrius, to
dėl, pasiryžo ištirti, kiek 
gero duoda vitaminų per
viršiai. Tuos tyrimus armi
jos viršininkai pavedė Duke 
Universiteto mokslinin

kams. Tyrimai jau pabaigti 
ir apie juos štai ką rašo 
Žurnalas Amerikos Gydy
tojų Susivienijimo:

Tyrimam savanoriai pa
sidavė 200 studentų ir tech
nikinių universiteto dar
buotojų. Jie buvo paskirsty
ti į penkias grupes, po 40 
kiekvienoje. Keturios gru
pės gavo po tam tikrą kie
kį įvairių vitaminų. Penk
tajai grupei buvo duodama 
tik nekaltos piliukės, ku
rios lygiai taip atrodė ir 
tokį pat skonį turėjo, kaip 
anos piliukės su vitaminais. 
Bet penktoji grupė gavo 
piliukes be jokių vitaminų. 
Jos buvo pripildytos tik 
šiaip miltelių, neturinčių jo
kios reikšmės. Tyrimai tę
sėsi 30 dienų.

Paskui mokslininkai pa
tikrino sveikatą tų, kurie 
gavo vitaminų, ir kitų, ku-

rių piliukėse nebuvo vita
minų. Visi 200 sakė, kad 
nuo vitaminų jaučiąsi ge
riau, negu pirm to. Lygiai 
geriau jautėsi ir tie 40 žmo
nių, kurie negavo vitaminų, 
o tik nekaltai - apgavingas 
piliukes.

Kaip gavusieji vitaminų, 
taip ir negavusieji buvo iš

KRIENO AFORIZMAI
Mandagumas yra brolis 

Saliamono gudrumo.

Kas svetimu triūsu tun
ka, tą gali užmušt apoplek
sija.

Kiekviena priespauda yra 
lazda su dviem galais.

Moki žodį—žinai kelią; 
žinai kelią, tai iš darbo 
mauk tiesiai į namus!

Galva visą žmogų ve
džioja, bet kaltę vis metam 
ant kojų.

Tauta — tai daugybės vi
sokių paibelių (kalbos, te
ritorijos, charakterio etc.) 
konjunktūra. To nesupras
damas negali būti geru tau
tiečiu.

Gali mylėt savo priešą, 
bet nereikia jam fundyt.

Lig laiko puodas vandenį 
neša, bet latras ir mirda
mas degtinės dar prašo.

Prof. Krienas.

dar 1,104,000 namų.
Kiek naujosios robotbom

bos padarė anglam nuosto
lių, dar nepaskelbta. Bet 
Anglijos valdininkai andai 
sakė, kad jos mažiau žalos 
tedarančios, negu V-l.
Amerikiečiai Taip Pat Turi 

Robotbombą
Amerikos inžinieriai, nau

dodami nušautų bei nukri
tusių V-l bombų palaikus, 
pagamino visai tokią pat 
robotbombą, kaip nacių V- 
1. Tam jie dieną naktį dir
bo per porą mėnesių,
bar Amerika galėtų jau 
daugmeniškai gaminti 
vartoti tokias lekiančias 
bombas, jeigu prireiktų. 
Bet amerikiečiai nenori ak
lai žudyt civilius Vokietijos 
gyventojus, kaip kad naciai 
su savo robotbombomis žu
do nekariškius Anglijos 
žmones.

žymėtina, jog philadel- 
phietis Amerikos generolas 
Russell Thayer jau 1885 m. 
išrado orlaivinį pabūklą. 
Tai buvo baliūnas 66 pėdų 
ilgio ir 60 pėdų storio. Ba- 
liūną varė suspaustas tam 
tikromis mašinomis oras. 
Jo greitis buvo 30 mylių per 
valandą. Tokia baliūninė o- 
ro bomba tada lėšavo $10,- 
000. Amerika niekados ne
naudojo to pabūklo. N. M.

ir

kas nebandys patirti, kad 
gal vyras nevaisingas, o ne 
žmona.

Japonė turi visuomet 
anksčiau keltis ir vėliau 
gulti, negu jos vyras.

Jei vyras ir girtas vėlai 
pareina, žmona turi links
mai pasitikt jį, atsikįaupt 
prieš jį ant slenksčio ir 
sveikint.

Ar jinai būtų beturčio ar 
turtingo žmona, japonei 
nevalia' atsisėst niekur ki
tur, kaip tik ant grindų, kol 
jos vyras kambaryje.

Eidama su vyru, japonė 
visados turi kiek paskiau jo 
eiti ir nešti jo daiktus.

Japonukas klauso moti
nos tiktai, iki sulaukia 12 
metų amžiaus. Paskui turi 
motina jo klausyti.

Pasakyt moteriai ar 
merginai pagiriantį žodį, 
arba komplimentą; palai
kyt jos švarką bei krepšį ar 
parodyt jai bile mandagu
mą — tatai laikoma paže
minimu japono vertybės, 
kaipo vyro.

Geišos — šokikės ir lytiš
kos vyrų smaginto jos už 
pinigus — gauna kiek dau
giau pagarbos už visas ki
tas japones.

Vedę japonai paprastai 
turi ir geišas kaipo sugulo
ves, ir žmona nieko negali 
prieš jas vyrui sakyti. Ja
ponė turi prisiimti ir auk
lėti kūdikius, kuriuos jos 
vyras prigyvena su geišo
mis.

Kada japonų moteris 
gimdo kūdikį, tai uždraus- 
sta naudot bet kokius vais
tus skausmams palengvinti; 
tai}) pat griežtai užginta 
gimdytojai 
dejuoti.

Japonei 
nusižudyti

(žudosi — išsipjaudami sau 
žarnas, — kas vadinama ‘ 
hara-kiri, arba “garbinga 
savižudyste.” Japonei lei
džiama tik nusiskandinti 
arba į ugniakalnio gerklę į- 
šokti ir taip sutirpti. Jeigu 
japonė nori drauge su savo 
vyru nusižudyt, tai pirma 
turi išprašyt jo leidimo.

Bendrai pasakius, japo
nės yra tarp nelaimingiau
sių pasaulyje moterų.

bent kartą su-

uždrausta net 
taip, kaip vyrai

at- 
ga- 
Dėl

10,000 pėdų aukštyje taip 
mažai deguonies (oksigeno) 
tėra ore, kad bulvėms išvir
ti reikia dviejų valandų lai
ko.

Anglijoje patirta, kad 
žiurkė gali nukeliauti dau
giau kaip 170 amerikinių 
mylių.

anksto įsitikinę, kad vita
minai tarnauja sveikatai. 
Paprastai pasakius, jie bu
vo įsikalbėję, kad nuo vita
minų priedų žmogus turi 
smagiau jaustis; todėl jie ir 
jautėsi smagiau.

Lietuviai turi seną posa
kį, kad žmogus gali sau li
gą įsikalbėti. Pasirodo, kad 
galima kartais ir sveikatą 
įsikalbėti, bent dalinai.

Visi tyrinėjamieji asme
nys mito tokiu maistu, kurį 
abelnai vartoja nesuskurdę 
amerikiečiai. Ir Duke Uni
versiteto mokslininkai 
rado, jog tame maiste 
na sveikatai vitaminų, 
to jie pareiškė:

“Jeigu žmogus prastai 
maitinasi ir dėl to yra pa
liegęs, tai priedai vitaminų 
tikrai reikalingi. Vitaminai 
turi būt naudojami net to
kiuose atsitikimuose, kur 
nužiūrima, kad žmogaus 
sveikata iškrikus nuo blogo 
arba neužtenkamo maisto. 
Tačiaus abejotina, ar nau
dingas yra dalykas neser
gantiems žmonėms pirkti 
vitaminus, kaip dabar per
kama.

“O kas liečia tvirtinimą, 
kad vitaminų priedai, girdi, 
suteikia žmogui gyvenimo 
džiaugsmą ir labai padidina 
jo gabumus darbe, tai nėra 
jokio tikro įrodymo tokiam 
tvirtinimui, kaip kad parei
škė mitybos ir industrinės 
sveikatos taryba, Amerikos 
Gydytojų S u s i v ienijimo 
skyrius.” N. M.

1,000 anglų lėktuvų puolė 
nacių Duisburgą.

Permatymas dalykų toli, 
toli ateityje — vadus pa
daro didžiaisiais.

I. A. Krilov
Liūtas ir Vilkas

Kažkur ėriuką liūtas pasigavo 
Ir pusryčiavo.

Aplink karaliaus stalą sukdamos šunelis
Pagriebė liutui iš nagų kąsnelį.

Žvėrių karalius nesupyko ir tylėjo:
Šunelis buvo jaunas, kvailas padarėlis.

Tatai pamačius vilkui topterėjo,
Kad liūtas, tur būt, nestiprus,
Jei toks romus.
Ir jis į liūto grobį ištiesė nagus.

Bet vilkui buvo nuotikis baisus:
Jis pats pateko liūtui į nasrus.

Prieš sudraskydamas pasakė jam: “Bičiuli,
Be reikalo nusižiūrėjęs tu į šunį

Tarei, jog būsiu atlaidus
Ir žvelgsiu aš į tavo žingsnį pro pirštus;

Jis — kvailas dar šunytis,
O tu esi nebe mažytis.”
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Torontiečiai Paminėjo 
Lietuvos Išlaisvinimą

Pirmadienis, Gruodžio 4, IST44
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TORONTO. — Nors ir' kiek 
vėliau, bet ir torontiečiai gra
žiai atžymėjo Lietuvos išlaisvi
nimą iš po vokiečių jungo. Tas 
įvyko lapkričio 26 dieną. To
ronto Demokratinių Lietuvių 
Komitetui sušaukus masinį mi
tingą.

Įėjus į salę visiems tuojau 
krito į akis didžiulis užrašas 
skersai steidžiaus: “Sveikinam 
Išlaisvintą Lietuvą!” Jis buvo 
išrašytas raudonom raidėm ant 
balto audeklo, žiūrint į tą už
rašą, norėjosi tiek pat garsiai, 
kaip to užrašo raidės didelės 
buvo, sušukti: “Sveikinam iš
laisvinta Lietuva.” Aš esu tik
ras, kad savo širdyse visi tarė 
tuos žodžius per kelis kartus, 
kada tik užmetė akis.

Prie durų, draugas A. Mer
kis platino tik išleistą Kana
dos Lietuvių Nacionalio Komi
teto brošiūrą: “Už Lietuvos 
Laisvę.” Kiekvienas įėjęs pir
kosi ir tuojaus žiūrėjo į brošiū
rą, kur taipgi labai aiškiai pa
sakyta, kaip Lietuvos žmonės 
kovojo ir už ką kovojo. Prie 
to, kiekvienas tenai galėjo ras
ti, kaip jis parėmė savo brolių 
ir sesių kovas.

Besikalbant ir besidalinant 
įspūdžiais, staiga scena atsida
ro ir išeina draugas J. Barčas,

tarėsi Ruzveltas, Stalinas, čior- 
čilis ir kiti demokratijii vadai, 
išdirbo planus ne tik kaip su
mušti priešus, bet ir kaip at- 
steigti taiką karą laimėjus, nu
rodė kalbėtojas. Po tos konfe
rencijos prasidėjo visos priešų 
bėdos ir šiandien kova eina 
jau pačių vokiečių žemėj.

Labai vaizdžiai kalbėtojas 
nupiešė, kodėl Amerikos lietu
viai nesusitaria tarp savęs. Tų 
visų nesusitarimų pamate yra 
tas, kad vieni pripažįsta Lietu
vos liaudžiai teisę apsispręsti, 
o kiti ne.

Kada naciai užklupo Lietu
vą, sakė kalbėtojas, demokra
tinės minties lietuviai liūdėjo 
su kruvinomis širdimis. Jiems 
atrodė, kad ant Lietuvos už
griuvo baisiausia nelaimė. Tuo 
tarpu naujienininkams, vieny- 
bininkams ir kitiems atrodė vi
sai kitaip. Kalbėtojas parodė 
Vienybės ekstra laidą, kurią 
smetonininkų draugai Jungti
nėse Valstijose išleido naciams 
užpuolus ant Lietuvos. Kelių 
colių dydžio raidėmis antgal- 
vis ant pirmo puslapio sako: 
“Ekstra! Lietuva Vėl Nepri
klausoma!” Panašiai tuomet 
džiaugėsi Sandara ir kiti tos 
pusės laikraščiai.

Kada vokiečiai buvo išmušti

savo 
labai

veiklus Toronto lietuvių orga- Lietuvos ir Lietuva tapo v61
nizacijų veikėjas ir vietinio de
mokratinių lietuvių komiteto 
veiklus narys. Jis atidaro mi
tingą ir perstato jo tikslą. Su
sistato visus pagerbimui tų, ku-, 
rie krito, kovodami už Lietu
vos išvadavimą, prieš viso pa
saulio žmonijos priešus. Po to 
jis pakvietė draugą Z. Janaus- 
ką, Kanados Lietuvių Naciona
lio Komiteto pirmininką, ku-į 
rio vadovybėje Kanados lietu
viai tiek daug atliko Lietuvos 
išlaisvinimo naudai.

Draugas Janauskas, be kit
ko, plačiau palietė torontiečių 
veikimą, ypatingai tos grupės 
pro-nacių elementų, kurie da
bar naujai organizuojasi rinkti 
iš žmonių aukas šelpimui Lie
tuvos kvislingų, vokiečių tarnų, 
pabėgusių į Švediją ar kitur. .

Jis nurodė, I 
žmonės, gali tai padaryti lega- mijų. 
liškai ir kooperuojant su Cana-! p0 prakalbų buvo patiektos 
dian Aid to Russia Fund. ‘ dvi rezoliucijos, viena pasvei-

Bet gi toji gTupė kiršintojų ; kinimui Lietuvos vyriausybės ir 
ir vienybės ardytojų nesiima I visų Lietuvos žmonių ir išva- 
dirbti ir veikti gražų ir lega- duotojų, o kita — Kanados 
lišką darbą, bet mojasi Lie-, vyriausybei, reiškiant padėką 
tuvos žmonių šelpimo vardu į vyriausybei ir visiems Kanados 
nelegališkai rinkti paramą vi- žmonėms už suteiktą pagalbą 
šokiems lietuvių tautos padau- Sovietų Sąjungai, kas pagrei- 
žoms ar išdavikams. I tino Lietuvos išvadavimą.

Drg. Janauskas pareiškė,. Programoje dalyvavo ir la- 
kad Lietuvos išdavikams neiįbai gražiai pasirodė abu 
vienas doras lietuvis ir tikras. rai Bangos ir žvaigždės. 
Lietuvos patrijotas neaukos 
nei vieno cento.

Be to, jis ragino visus kuo i 
plačiausiai susipažinti su Lie
tuvos liaudies siekiais 
kovomis.

Po draugo Janausko, 
ninkas pakvietė draugą 
žarą, Laisvės redaktorių ir ra
šytoją, kaip svarbiausią kalbė
toją.

Draugas R. Mizara pirmiau
siai labai aiškiai pabrėžė, ką iš 
tikrųjų reiškia vokiečių išvary
mas iš Lietuvos. Jis sakė, kad 
daugeliui iš mūsų, esant pasi 
nėrus į įvairius didelius klausi
mus, sunku pilnai suprasti, ką 
Lietuvos žmonėms reiškia at
gavimas laisvės. Tą gali tinka
mai įvertinti tik tie, kuriems 
teko gyventi vokiečių fašistų 
vergijoj.

Toliau, sakė jis, kyla klausi
mas, kas davė Lietuvai laisvę, 
iš kur atsirado jėgos žmonijos 
priešų nugalėjimui. Jeigu Rau
donoji Armija, sakė jis, pajė
gė išvaryti vokiečius iš savo 
žemių, išmušti iš karo Rumuni
ją, Bulgariją ir Suomiją, jeigu 
Amerikos, Britanijos, Kanados 
ir Franc i jos jėgos galėjo iš
mušti vokiečius iš didelės da
lies Italijos, Francijos ir Bel
gijos, — tai tiktai dėl to, kad 
Jungtinės Tautos susitarė ben
drai veikti.

Teherano konferencija, kur

laisva, demokratinės minties 
lietuviai pradžiugo. Tuo tar
pu smetonininkai su savo drau
gais veik su ašaromis verkią.

Demokratinės minties lietu
viai organizuoją paramą Lietu
vos žmonėms, o smetonininkai 
su savo draugais — kvislin- 
gams, buvusiems nacių drau
gams.

Demokratinės minties lietu
viai sako, kad Lietuva turi bū
ti tokia, kokios nori jos žmo-

. nes. Smetonininkai sako, kad 
Lietuvą turi valdyti jie, kaip 
parinktieji žmonės.

Tokie tai dalykai ir skiria 
Amerikos lietuvius. Bet jis ma
no, kad ateis laikas, kada di
džiuma lietuvių praregės ir pa
keis savo nusistatymą, o tie, 

į kurie dabar drumsčia ameri- 
kad Lietuvos i kiečius, paliks generolai be ar-

visa eilė torontiečių, reikšda
mi autoriui padėką už tokius 
puikius kūrinius, už gražų pa
vyzdį pažangiame veikime, ir 
linkėdami jam geros sveikatos.

Labai gražias kalbas pasakė 
abudu Mizarai. Mūsų jubilėja- 
tas pažymėjo, kad jis kilęs iš 
neturtingiausios Dzūkijos šei
mynos, kad yra savamokslis ir 
kad su pasiryžimu gali darbi
ninkai daug atsiekti.

Draugas Mizara-yra'mūsų 
Gorkis. Gorkis irgi buvo sava
mokslis. Aukštos pagarbos at
siekė savo pastangomis. Jo 
kalba buvo dideliu paąkstini- 
mu jauniems veikėjams.

Draugė ■ Mizarienė 
trumpa kalba padarė
malonų įspūdį irgi. Draugė la
bai gabiai atvaizdavo organi
zacijos reikšmę ne tik visuo
meniniuose darbuose, bet ir as
meniniuose santykiuose.

Būtų galima daug prirašyti, 
aprašant įspūdžius, kokius.mes 
patyrėme pereitą sekmadienį, 
būdami vienoj sueigoj su drau
gais Mizarais. Tai buvo malo
niausias susitikimas. Bet ma
no raportas darosi gana ilgas 
ir tenka nutraukti.

Tiesa, reikia pažymėti, kad 
draugės šeimininkės pavaišino 
mus labai skaniais užkandžiais 
ir gerai pasaldyta kava. Už tai 
joms didelis ačiū.

Šią draugišką sueigą suren
gė LLD 162 kuopa.

Įteikė Rožių Bukietą
Pirmadienio vakare draugai 

Mizarai dalyvavo LLD 162 
kuopos susirinkime.

Draugė Mizarienė, kaip LLD 
Centro Komiteto iždininkė, pa
kalbėjo 4 apie LLD reikalus, 
daugiausiai paliesdama drau
gijos užsibrėžimą ateinančiais 
jubilėjiniais 
1,000 naujų 
terų rolę.

Draugas
spaudą ir jos reikšmę, taipgi ir 
LLD jubilėjų. Ateinančiais me
tais sukanka šiai organizaci
jai 30 metų.

Iš jo kalbos paaiškėjo, kad 
draugas L. Prūseika, kuris da
bar yra vienas iš Vilnies re
daktorių yra daug pasidarba
vęs organizacijos tvėrime.

Draugui baigus kalbėti, 
draugė U. Kevėžienė įteikė 
svečiams raudonų rožių bukie
tą nuo LLD 162 kuopos drau
gių.

Susirinkimui pirmininkavo 
draugas V. Strazevičius. Drau
gas P. Gustauskas, Liaudies 
Balso administratorius, tarė 
kelis žodžius Liaudies Balso 
reikalais. Paskui buvo atsi
šaukta į dalyvius, kad kas sto
tų savanoriais į vajininkus. 
Virš 10 draugų ir draugių su
tiko pasidarbuoti vajaus metu.

Reporteris.

metais gauti bent 
nariu, ir apie mo-

Mizara paliete

> - ,?>

Floridos Pelnagrobiai Laikinai Laimėjo
Pelnagrobiai nepaiso, kad 

mūsų šalis yra sunkiame pa
sauliniame kare ir kad nami
niam fronte yra reikalinga vi
sų vienybe karo pastangoms. 
Tie pelnagrobiai nepaiso, kad 
darbininkai yra tas elementas, 
kuris daugiausiai pasiryžęs 
nešti visus karo sunkumus, kąd 
tik pasekmingiau ir greičiau 
karas būtų laimėtas ir tūond 
patim kartu darbininkai krau
na negirdėtus. pelnus darbda
viams. Dargi tie pelnagrobiai, 
pasinaudodami .darbininkų, lo
jalumu, ką pasižadėjo nestrei
kuoti karo metu, pasimojo su
laužyti darbininkų unijas. Pra
džiai to nelemto darbo jie pa
sirinko Floridos ir Arkansas 
valstijas, kuriose darbo unijos 
yra dar silpnos, kur tarpe bal
tų ir negrų darbininkų nėra 
vienybės ir tose valstijose, nors 
laikinai, pelnagrobiai laimėjo, 
pravesdami valstijų konstituci
jų pataisymus prieš unijas.

ir jos

pirmi-

cho-

Pagerbė Svečius
Vakare, lietuvių salėj, 

taip sakant, kaip ir vakarienė 
pagerbimui draugų Mizarų. Su 
draugu Mizara aplankė toron- 
tiečius ir jo draugė Ieva. Ta 
proga buvo atžymėtas ir drau
go R. Mizaros literatinio darbo 
25 metų jubilėjus.

Vakaro pirmininkui, drg. Z. 
Janauskui pakvietus, išsireiškė

buvo

Floridos valstijoj susispietę 
atstovai nuo Associated Indus
tries ir nuo Floridos Farm Bu
reau Federacijos, kartu su Flo
ridos generaliu prokuroru J. 
Tom Watson, išreikalavo iš 
Floridos Legislatures pataisy
mo prie Floridos konstitucijos 
teisių skyriaus, “Teisę dirbti.” 
(Kas tikrenybėje reiškia tei
sę skebauti ir sulaužyti uni
jas). Tą pataisymą uždėjo ant 
baloto, kaipo Amendment No. 
5 ir leido Floridos piliečiams, 
lapkričio 7, nubalsuoti. Patai
symas buvo taip klastingai su
redaguotas, kad mažiau nusi
manančiam galėjo atrodyti ge
ru dalyku, nes jame buvo pa
sakyta, kad “Niekas negali 
ypatai atsakyti darbą dėl jo 
narystės ar ne narystės bent 
kokioj darbo unijoj ar darbo 
organizacijoj; ir negali atim
ti teisės kolektyvėms dery
boms. ” Už tą pataisymą agi
tavo balsuoti ne vien visokį 
pelnagrobių pastumdėliai, ko
mercinė spauda, bet ir Flo
ridos gen. prokuroras Watson.

Dar prieš balsavimus Flori
dos Piliečių Komitetas Prieš 
Amendment No. 5, iškėlė vie
šumon, kad p. Watson, agituo
damas už tą openšaperių pa
taisymą per radijo savo agita
ciją rėmęs nebūtais neteisin
gais “prirodymais,” būtent, 
kad Californijos generalis pro
kuroras agitavęs per radiją už 
tokį pat konstitucijos pataisy
mą Californijos valstijoj, kad 
Gelžkelių Brolija užginanti ir 
taip pat Floridos legijonieriai 
užgyrę tą pataisymą. Bet virš 
minėtas Komitet. Prieš Amen
dment No. 5 gavo telegramas

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue. 
Prieš Grand Bar & Grill.
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Hilda Terry—King Fcaturat Syndicate, Inc.
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nuo Californijos gen. prokuro
ro Robert W. Kenny, kuriame 
Kenny pasisakė, raginęs Cali
fornijos piliečius balsuoti prieš 
tokį pataisymą, nes jis esąs 
prieš konstituciją. Už Gelžke
lių Broliją atsakė Brolijos pre
zidentas A. F. Whitney, kurio 
telegrama baigėsi sekamai: 
“Aš laikau už priedermę at
mesti tokį Floridos gen. pro
kuroro pasakymą, būk Broli
ja stoja už open shop įvedimą 
Floridoj. Tok is Floridos proku
roro dalykų perstatymas yra 
nepavelytinas ir apgailėtinas.” 
Lokomotyvų inžinierių ir fajer- 
manų prezidentas D. B. Ro
bertson ir kiti atsakė panašiai 
į p. Watsono melais paremtą 
agitaciją.

Tiek daug buvo iš darbinin
kų pusės aiškinta apie to pa
taisymo žalingumą per spau
dą, prakalbas ir lapelius. Bet, 
pasirodo, kad pas Floridos 
darbininkus dar tebėra toksai 
silpnas susipratimas, kad jie 
nepajėgė savo balsais atmesti 
jiems pražūtingo pataisymo, 
čia daug kenkia ir baltveidžių 
pasididžiavimas prieš negrus, 
kurių čia yra tiek daug ir nei 
nemėginama su jais susivieny
ti. čia negrai yra nepriimami 
į baltveidžių unijų lokalus, ne
grai turi stoti į atskirus negrų 
lokalus. Baltveidžių unijos čia 
irgi silpnos ir blogai vadovau
jamos. Pavyzdžiui, St. Peters- 
burgo amatinių unijų federaci
ja yra prisirašiusi prie Vaiz
bos Buto ir moka $25 metinių 
duoklių, o jau, rodos, turėtų 
būti kiekvienam aišku, kad 
organizuotiems darbininkams

Vaizbos Butas yra priešas.
Bet vis viena Floridos, nors 

dar ir silpnai organizuoti, dar
bininkai rengiasi į kovą prieš 
openšaperius ir abejonės nėra, 
kad jie laimės. Floridos -Dar
bo Federacijos prezidentas Leo 
H. Hill pasisakė tuojau šauk
siąs Veikiančio Komiteto susi
rinkimą Jacksonville, Fla., pa
sitarimui apie metodas, kurio
mis bus galima prašalinti tą 
žalingą pataisymą iš Floridos 
konstitucijos. Tuom pat kartu 
Amerikos Darbo Federacijos 
generalis advokatas Joseph A. 
Padway, Washingtone, pareiš
kė, kAd, jo manymu, aukš
tesniųjų teismų pagelba bus 
galima sulaužyti tuos Floridos 
ir Arkansas valstijų konstitu
cijų pataisymus, kurie uniji
nes šapas padaro nelegalėmis.l 
Nėra abejonės, kad darbinin
kai laimės, kas jiems priklau
so ir ką jie čia dar neseniai 
per sunkią kovą buvo įsigiję. 
Darbininkams yra reikalingos 
unijos, kurių pagelba galėtų 
kolektyviai išsiderėti iš darb
davių geresnį atlyginimą ir 
žmoniškas sąlygas dirbtuvėse. 
Toje kovoje Floridos darbinin
kai daug pasimokins ir sustip
rės. J. N. S.

t

Binghamton, N. Y.
Lapkričio 25 d. buvo suruoš

tos išleistuvės jaunuoliui Pet
rui Staniuliui, išeinančiam į ša
lies ginkluotas jėgas. Išleistu- 
vėse dalyvavo gražus būrys jo 
giminių, draugų ir kaimynų. 
Jaunuoliui įteikta bendra do
vana nuo dalyvių $25. Be to, 
įteiktos piniginės dovanos nuo 
tėvo ir kitų giminių. Vakarėlio 
tostmasteriu buvo Meškunas. 
Jis iššaukė visą eilę svečių'pa- 
kalbėti. Visi linkėjo jaunuo
liui gero pasisekimo nuveikti 
demokratijos priešą fašizmą ir 
laimingai sugrįžti.

Staniulių šeima yra LDS na
riais. S. J.

Kelių tūkstančių darbi
ninkų streikas Detroite žy
miai mažina karinių lėktu
vų statybą.

My Thinking... J
My Money... My Time A 

wit! stay in this ■ 
war to the finish 

—Every Amin'con w

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

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

TELEPHONE 
8TAGG 2-SO43

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID Al tr 10 
tos Mėšjažarnės 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 užtikrl 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
Vidutinis Atlyginimas 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

DR. ZINS - - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Onion Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.
..... nuilsi i........ ....
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Mes taipgi aprūpinanti 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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
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.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PARi KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIH 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN*

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro* Telefoną# EV 4-Rfi98

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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KRISLAI
REMINGTON RAND’S REIKALINGIInžinierystes Departmentas

CHAUFFEURIAI

Mokama Laike Mokinimosi
(286)

KREIPKITĖS I MR. CANN
TAIPGI

(290)

(285)

(288)

(287)

$26.00

(286)NEW JERSEY ASBESTOS CO (285)

PAPRASTINew Britain, Conn DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

Būtina Pramonė

SCANLAN WOOL CO
(286)

(285)

d rap a

Senis

KREIPKITĖS

MEDUS GROUND FLOOR,

(286)

Vikutis

SEKAMIEMS DARBAMS
INDŲ ATĖMĖJAMS

AUTO MECHANIKAIINDŲ ATĖMĖJOMS
INDŲ MAZGOTOJAMS

(200)
PRIE BUFETO

DARBININKAMSTHE THREE BARES

(285)

41st Street City

vardus 
kurie

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Liquor Stop 
Brooklyn, N

Ponas Michelsonas Hitleriškai 
Plūsta Amerikos Talkininkę

LET’S FINISH $ 
THE JOB- ,1
BUY EXTRA 
BONDS TODAY!

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS 9 IKI 5

Pokarinė Ateitis Garantuojama.

MATYKIT C. S. FITZGIBBON

: rin 
jsitė

Anglai sako, rytojus nie 
kad neateis; todėl jau šian 
dien neimk to, kas tau ne 
priklauso.

Kreipkitės į Employment Ofisą
184-10 JĄMĄICĄ AVE.

JAMAICA, LONG ISLAND.

STuyvesant 9-3500
Extension 408

HELP WANTED 
REIKALINGI VYRAI

MECHANIKAI
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI

Amerikietis Artistas Šileika, 
Sodeikai ir Kt. Dailės ir 

Mokslo Vyrai Kaune

SHENANDOAH IR 
APYLINKĖJ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.

NEW JERSEY ASBESTOS CQ
1 WATER ST., N.Y.C.Z 

( ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(286)

merikiečiai ir francūzai su
ėmė, užimdami Strasbourg© 
miestą, yra ir nacių genero
las majoras Vatenredt. to sell beer r 

the Alcoholic 
902 DeKalb 
County of 
premises.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
yra žygis prieš geriausius Ita 
Ii jos žmonių interesus.

SEPTYNI ŽUVO ORLAI
VIO NELAIMĖJE

Los Angeles, Calif.—Nu
kritus Transcontinental ir 
Western linijos keleiviniam 
lėktuvui ties Burbanku, žu
vo du jo lakūnai ir penki 
keleiviai. 15 kitų keleivių ir 
lėktuvo tarnautoja tapo su
žeisti. Lėktuvas skrido iš 
Californijos į New Yorką.

They’ll all be sieging if we buy more 
War Bonds to speed victory.

1 WATER ST., N.Y.C. 
(ARTI SOUTH FERRY) 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

MATYKITE 
MR. WEAVERBAUER

Pensijos ir Apdraudos Elanas 
Vykinamas.

Naciu Laivų Skandinimas 
Suimtas Nacių Generolas
Maskva. — Jūriniai So

vietų lakūnai užpuolė ir nu
skandino ties šiaurine Nor
vegija dar vieną vokiečių 
transporto laivą 5,000 tonų 
įtalpos.

MOTERYS
Atrinkimui naujų skurly. 
Patyrimas nereikalingas.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

BUSHWICK WASTE CO.
10 MONTROSE AVE., BROOKLYN

(Broadway—Ind.Stotis)

613 West 40th Street 
NEW YORK.

BERNIUKA1-VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarinė ateitis 

garantuota.
MATYKITE

C. S. FITZGIBBON

DAUG, TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT
ENGINES

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Būtina Pramonė.

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

viršlaikiams ir pokarinė ateitis.

Kreipkitės j Mr. King, Oakite Products, Inc. 
34—35th St. (Bldg. 4. Bush Terminal) 

Brooklyn, N. Y.

kas su juo 
Juk gi jis seniau 
kunigus, kaip da- 
bolševikus. Taigi, 
žino, kas gali su

Reikalaujama Paliuosavimo 
Pareiškimo.

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

OPERATORĖS 
Ištisam Siuvimui.

Linksmos Aplinkybes.
Pakilimai.

628.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY

NEW YORK CITY

ALDLD 12 apskričio konfe
rencijoj, laikytos lapkričio 19 
d., Scrantone, tarp kitų reika
lų, buvo skaitytas ir centro se- 
kretoriąus D. M. šolomsko pa
sveikinimas, su linkėjimais kuo 
geriausių pasekmių.

Kadangi sveikinime buvo 
paliesti ir kiti klausimai, kaipo 
išleidimas informacijinės bro
šiūros apie Draugiją ir padini- 
mas šviesos No. 1, 1945 m., 
tai konferencijos delegatai 
nutarė paaukoti tam tikslui 
$5. Taip pat paaukavo $5 Lie
tuvos raudonarmiečiams dėl 
cigaretę už išlaisvinimą mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos iš 
po fašistinio jungo.

Konf. Sekr.,
P. Šlekaitis.

Ed Recd
Register & Tribune Syndicate

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko

Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai 
modernine krautuvė,

Lengvas Darbas. Nuolat.

Kreipkitės i Mr. Morgan
WALLACH’S

kampas Court ir Montague St«.
BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS—MOTERYS 
AR JCS GALĖTUMĖTE 
SUNAUDOTI KELETĄ 
EKSTRA DOLERIU?

Lengvas, Švarus ir įdomus darbas, dėjimas 
plieno į rekes. Patyrimas nereikalingas. Daliai 

ar pilnam laikui. 50c Į VALANDĄ.
KREIPKITĖS Į

WALLSTEIN INDUSTRIAL 
CORPORATION
17 HOPKINS ST., 

BROOKLYN.

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTO 
PAGELBIN1NKAS

Vienas žmogus rašo ir 
klausia: “Ar to Bendrojo Fon
do viršininkai ir jų agentai ne
gali patekti į džėlą? Jie ren
ka drapanas ir sako, kad ren
ka dėl Lietuvos. Bet jie sako, 
kad jie tų drapanų Lietuvon 
nesiūs. Reiškia, apgaudinėja 
visuomenę. O toks visuomenės 
apgaudinėjimas yra sunkus 
nusidėjimas prieš įstatymus. 
Už tokį nusidėjimą baudžia 
kalėjimu.”

Lapkričio 12 d., Lietuvių Pi
liečių Gedimino Kliubo svetai
nėje, 324 River St., atsibuvo 
Bendro Amerikos Lietuvių šel
pimo Fondo surengtos prakal
bos. Kalbėjo S. Michelsonas, 
Keleivio redaktorius iš So. 
Bostono. Kalbėtojas savo pra
kalbą pašventė Sovietų Sąjun
gos plūdimui, kiek tiktai jojo 
“mokslas” suteikė jam spėkų. 
Kas tiktai Lietuvoje negerai, 
tai už viską kalbėtojas kalti
no bolševikus ir komunistus. 
Apie vokiečius neužsiminė nie
ko blogo, tiktai sakė, kad vo
kiečiai Lietuvon atėjo, bolševi
kus išvijo, padarė savo tvarką 
ii* vėl išėjo. O kad vokiški na
ciai išžudė daug nekaltų lietu
vių vyrų, moterų ir vaikų, tai 
apie tai kalbėtojas nė žodelio. 
Kalbėtojas su savo prakalba 
dėjo pastangas, kad kaip tik
tai galima sukelti klausytojus 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis no
ri, kad jojo klausytojai ka
riautų ne prieš hitlerizmą, 
kaip kad Amerikos valdžia 
ir mes visi norime, karo fron
te ir namie, dirbdami įvairius 
darbus ir pirkdami karo pa
skolos bonus. Jis nori, kad vi
si, kaip vienas, kariautume 
prieš Sovietu Sąjungą.

mano sesutę 
amžiaus tėvą, jie sumušė ir 
atėmė darbingumą mano 
broliui Juozui. Dėl jų kal
tės, nuo širdies smūgio, mi
rė mano žmonos motina. 
Tai vokiškų okupantų 
skriauda tik mano vieno 
šeimai. O tokių šeimų tūk
stančiai.

Daug bus tuščių kėdžių 
prie pergalės stalo. Bet mes 
gyvieji d a r y s im viską, 
kad vokiškasis žvėris dau
giau mūsų- brangion tėvy
nėn per amžius kojos nebeį- 
keltų.

Negalime tų asmenų 
laikraštyje sutalpinti, 
aukojo padėvėtas drapanas, 
nes laikraštyje stoka vietos. 
Ačiū visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo dėl nuvargintų Lie
tuvos žmonių.

Dienraštis Laisvės iškėlė 
klausimą šaukti antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą. 
Pas mus jaučiama, kad šitokis 
suvažiavimas būtų naudinga 
įvykdyti: Įtrauktume eilę
draugijų, kurioš pritaria pa
remti Lietuvos žmones ir su
jungtume tas jėgas prakilniam 
rėmimui nuo karo nuvargintų 
lietuvių.

VYRAI & MOTERYS 
Patyrę ir Be Patyrimo 

Nuolatiniams Darbams Būtinose Pramonėse 
Su Pokarine Ateičia. 

ALGA MOKINANTIS 
Reguliariai algos pakėlimai, 
Vakacijos su alga. Pomirtinė 

apdrauda. Aprūpiname ligonine, 
ligoje pašalpa. 

KREIPKITĖS Į 
PERSONNEL DIRECTOR

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Reikiingas atliekamumo pareiškimas.
' (285)

Downtown Brooklyne turi gerų 
progų dezaineriams su Mechaniš
ko Indžinieriavimo Laipsniais; 
Senior Draftsman, Tool ir Die 
Makers. Tun būt patyrė prie 
smulkaus darbo. Darbai yra nuo
latiniai. — šios yra pokarinės 
progos.

TELEFONUOK1TE
J. H. MANNEAR

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
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 V-z 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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Vietos Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas susideda 
tik iš keletos asmenų, bet jo 
pastangomis ir keleto kitų 
žmonių septintam siuntiniui 
drapanų į Lietuvą pasiųsta ar
ti tūkstantis svarų ir keletas 
porų čeverykų. Septintą siun
tinį brooklyniškis Komitetas 
jau išsiuntė į Vilnių, Lietuvos 
sostamiestį.

Šie asmenys prisidėjo dėl 
nupirkimo naujų drapanų : An
tanas Bujauckas iš Windsor, 
Conn. 10 dol., J. Ščebeda 5 
dol., Mrs. Bražinskienė 2 dol., 
J. Malinauskienė ir G. Micke- 
vičia po 1 dol., Juozas šuopys 
gražiai pasidarbavo parinkda
mas iš krautuvių naujų

902 DeKalb
NOTICE is 
EB 494 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
823 Franklin Avenue, 
County of Kings, tc 
premises.
823 Franklin

NOTICE is

RAŠTININKĖS PRIE ARKYVŲ 
17-30 Metų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS 

Puikiausia Proga. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

5 Dienų Savaitė.
GERA NUOLATINĖ ALGA.
Pakilimai Po 8-jų Mėnesių

Liberty Mutual Insurance Co.
130 Člinton Street, Brooklyn.

(4-tos lubos)

Svarbus pranešimas—kas link 
kimo drabužių, prašau visų , 
myt: kambariai bus laikomi 
gruodžio 15 d. Tad jau katrie dar 
turit drabužių ir galit paaukot, pra
šome atnešt po šiuo antrašu: 107 E. 
Center St., Shenandoah.

Mahanoy City —■ pas dd. Aponi- 
kus, 9 E. Pine St., o draugas S. 
Kuržinskas atveš į Shenandorj.

Girardville — pas A. Dambauską, 
224 E. Mahanoy Ave.
Frackville — pas A. Zalenką.

Shaft — pas G. Pauliukonj.
Lost Creek — pas J. Palauską.

S. Kuzmickas, sekr. 
(284-285)

OFISŲ DARBININKĖS
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokytis 

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama bu 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- 
N AM AR DALIAI LAIKO DARBININKAM

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moldinimui minkštų saldainių ir 

ŠOKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

Gera Alga. Linksmos Darbo Sąlygos.
TALLY HO CANDY CO. INC.
86 STONE AVE., BROOKLYN.

(281)

BEE LINE, Inc
Nassau St.

Rockville Centre, L. I.

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darbas Vakarais. Gera Alga. 

BUCKMINSTER 2-7803, Extension 5
__________________________________  (289)

to sell beer a 
the Alcoholic 
559 Lefferts 
County of Kings, 
premises.

559 Lefferts
NOTICE is 
EB 241 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
328 Bushwick Avenue 
County of 
premises.

328 Bushwick’ Ave,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
731 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2474 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
591 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LANDSMAN
591—92nd St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE
GB 8865 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alqoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

340 Wilson

NOTICE is hereby given that 
GB 1897 'has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
145 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MEYER
145 Harrison Ave..

NOTICE
GB 2222 has been issued to thę undersigned 
to sell beer 
the Alcohol! 
374 Wilson 
County of Kings 
premises.

371 Wilson

NOTICE is
GB 1283 has been issued to the undersigned 
to sell beer a 
the Alcoholic 
2013 Mermaid Avenue 
County of Kings 
premises.

2013 Merpiaid Ave
!' ' —-—

NOTICE is hereby given that License No. 
GB '4960 has been issued to the undersigned 
to se|l beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, įlofough of Brooklyn, 
County of Kings, to bb consumed off thq 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y-
NOTICE is beręby given tliUt License No. 
GB 9650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail u|tder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Avenue, lįorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' •

ISIDORE SOLOMON
962 Lafayette Ave!, Brooklyn. N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Aš visai netikiu, kad, ypa
tingai dabar, karo laiku, S. 
Michelsonas tokią prakalbą už 
dyką sakytų. Atrodo, kad kal
bėtojas už tokią savo prakal
bą gauna iš kur nors gerą at
lyginimą.

Pone S. Michelsonai, jau žu
vo keli ir Haverhillio lietuviai 
šiame kare, o nė vienas nežu
vo nuo bolševikų kulkų, visi 
žuvo nuo Hitlerio kulkų. Tai
gi, p. S. M., neturėtum pykti, 
kaip tave kas pavadina Hitle
rio agentu.

Publikos buvo vidutiniškai.
Šis parengimas buvo rengia

mas bendrai keleivinių ir baž
nytinių, vienok, kaip vėliau 
teko patirti, tai bažnytiniai 
dar Michelsonu gerai nepasiti
ki. Sako: gerai, kad bedievis 
atsivertė prie dvasios šventos, 
bet mes žiūrėsime 
toliau bus. 
taip plūdo 
bar plūsta 
dar Dievas 
juomi būti.

Michelsonas ragino publiką 
rašytis prie vietinio skyriaus ir 
rinkti padėvėtus drabužius. 
Gyrėsi, kad pasamdys švedų 
laivą ir nusiųs į Klaipėdą.

Po prakalbų klausimų ne
buvo leista.

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas.
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY 
NEW YORK CITY

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.—

12 VIDURNAKČIO 
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS 

$28 PRADŽIAI 
KREIPKITĖS Į

SUPERINTENDENT

AUTO MECHANIKAI
VISIEMS DĖpARTMENTAMŠ

MES DABAR ESAME PASKIRTAIS, KAIPO 
OFICIALĖ •‘BUICK" AGENTŪRA ŠIOJE 
SRITYJE. ŠTAI JŪSŲ PROGA {STOTI ANT 

PIRMUTINIŲ LUBŲ. ĮRODANT SAVE 
TINKAMU ’

NUOLATINIAM DARBUI
IR SUTAPTI

SU MŪSŲ ŠTABU 
ŲĄRSO1V BUICK CO.

36-11 Northern Blvd. L.
Telefonas STILLWELL 4-6037

(285)

_________________________________ (286)

VYNIOTOJOS
PATYRĘ PRIE FOSTER

MAŠINŲ
TAIPGI MERGINOS 

MOKYTIS
Alga Laike Mokinimosi.

Nuolat Dabar ir Po Karo.
LA SALLE YARN 

WINDING CO.
8 WILSON AVENUE 

BROOKLYN.

DW 100 has been issued to the undersighed 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
840 Metropolitan Ave., Borough of Ęrookiyn, 
County of Kings, tb be consumed off the 
prpmlsęs. I' ’

ABRAHAM HORNUNG 
(|-b-u Merit \Vine Co.

840 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gjven that License No. 
L 1209 lias been issued (o the undersigned 
to stjll. wine and liqubr at retail under Sec
tion 107 of the Alępholic Beverage Control 
Law at 322 Union Av., Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Iibigs, to be consumed off the 
premises.

XAVIER STRU
D.B.A. Republic Win’1 

322 Uulou ■ Avie:,-

DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN
TIK PRIE MOTORŲ

JOĘ KHTELL
600—11TH AVENUE

NEW YORK CITY
(285)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y-
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
501 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON
B. & B. Delicatessen & Rest.

263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 252 has been issued to the undersigned

Section 107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RADIN 
Bros.)

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
l>een issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
__ ,,, ... be consumed on the

ISIDORE RADIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
it retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Avenue, ' Borough of Brooklyn, 

. ........ be consumed on the

HYMAN EDELSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed on the

MORRIS SAM LONG
Brooklyn, N.

Lydytojai - Sverikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeria i - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO U KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofi»<

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y. 
Pokarinės Progos

(307)

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI

OFISO VYRAI
Patyrimu prie Plumbing ir šildymo. 

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga.
HOME ESSENTIALS

88 CLIFF ST., N. Y.
(284)

r*. **.<«-» << »• -<n X mm ■*•>>« •fcA.M'iAe*:

Haverhill, Mass.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

trausko ir Sasnausko bustai 
tebestovi sodelyje, tik slėp
tuvių virtinė vartosi po so^- 
dą, kaip milžiniškas kurmo- 
rausis. Visur prižėlę pikt
žolių, tarp cementinės griū
ties usnys žaliuoja. Atrodo, 
lyg metams praslinkus po 
tvano. Šitokių vaizdų labai 
daug visame Kaune. Yra 
gatvių, kurios ištisai žole 
užžėlę. Toks buvo ‘'gyveni
mas” vokiečių okupacijos 
metu.

Kauno artistų dauguma 
pasitraukę į kaimą. Bet jie 
vienas po kito renkasi. Štai 
vieną dieną atsiranda Kup
stas, kitą dieną dramos ar
tistas Petrauskas, trečią 
dieną du broliai Sodeikos, 
Kučingis, Mažeika. Diri
gentas Bukša, kaip tėvas, 
rūpinasi gerokai apiplėštu 
teatro ūkiu, gastroliais. 
Augustinas Gricius — Lie
tuvos Meno Reikalų Valdy
bos Viršininko Pavaduoto
jas, sušaukia dramos ir o- 
peros artistų pasitarimą. 
Artistai su entuziazmu su
tinka grįžusią tarybinę san
tvarką ir su didžiausiu pa
siryžimu žada greit pradėti 
naują teatro sezoną.

Laisvės Alėjoje susitinku tančių vokiečių, kuriuos 
poetą Kazį Jokubėną. Jis 
ką tik grįžęs iš Alytaus. 
Nuvargęs, nudriskęs, suly
sęs. Vokiečių okupantų per
sekiotas ir kalintas. Klau
siu apie poetą Montvilą. Jį 
okupantai sušaudė. Poetas 
Tilvytis, ilgai kalinta^ ir 
vestas sušaudyti, paskutinę 
akimirką buvęs išgelbėtas 
ir iki tarybinės valdžios 
grįžimo gyveno kaime, prie 
Tauragėnų. Kone visi Lie
tuvos rašytojai okupantų il
gai kalinti ir kankinti. 
Šiurpi istorija. Apie ją vė
liau parašysiu. Jokubėnas 
pasakoja. Tragedija po tra
gedijos slenka pro akis, 
viena už kitą baisesnė.

Ištisos šeimos, ištisi kai
mai, ypač Rokiškio apskri
tyje vokiečių išnaikinti. 
Kapais nusėta visa Lietu
vos žemė. Daug draugų ir 
pažįstamų nebeatsisės su 
mumis už vieno pergalės 
stalo.

Štai mano giminių tarpe 
kokia spraga. Vokiečiai 
nužudė mano sesers vyrą 
Viršilą; liko žmona ir du 
vaikai. Jie nužudė žurnalis
tą Belecką — mano žmonos 
sesers vyrą. Jie išvežė į Vo 
kietiją mano žmonos brolį, 
jie kankino ir ilgai kalino
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hereby given that

retail under
Beverage 

Avenue, 
Kings, to

JACOB 
(Radin

Ave.,

at retail under Section 
Beverage. Control 1 

Avenue, Borough
Kings, to be consumed off the

ROBERT HEISE
Ave., Brooklyn, N. Y.

. License No.
Section 107 of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
STEIN 

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

at retail under Section .107 'of 
c Beverage Control Law at 
Avenue, Borough' of Brooklyn, 

to be consumed off the

MR. N. BIAGIOLI
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
retail under .Section 107 of 
Beverage Control Law at 

(iorough of Brooklyn, 
to be Consumed off the

HARRY SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y.
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Apie Lietuvius 

Kariškius Pradėjome paskutinę savai
tę pasiruošimui prie teatro 
“Prieš Srovę.” Tas puikusis 
veikalas bus suvaidintas tik už 
savaitės, sekmadienį, gruodžio 
10-tą, 3:30 po pietų, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Apie patį veikalą jūs jau ži
note. Pirm karo buvo vaidintas 
Kaune per kelis metus ir žiū
rėtojų netrūko, o dabar ten 
rengiasi iš naujo jį statyti ir 
vaidinti be pertraukos gal vėl 
per kelis metus. Tas pasako 
viską. Pas mus jį suvaidins 
grupė scenos mėgėjų, vetera
nai scenos mėgėjai ir kiti iš 
geriausių, kokius turime. Va
dovauja Jonas Valentis.

Prašome Pasidarbuoti, 
Raginame Nusipirkti

Pas mus veikalas, bus per
statomas TIK VIENĄ KARTĄ. 
Dėl to svarbu, kad kiekvienas 
pasinaudotų ta proga dabar. 

Alfonso brolis Jonas, leite-i^110 jūsų, tikietų platintojai, 
nantas, tarnauja Anglijos 
mijoj jau 6 metai.

Leitenantas Edwardas Mar
kevičius, Richmond Hill gyven
tojos A. Daugėlienės sūnus, 
jau skraido kur nors virš dau
geriopų karo frontų Europo
je. Pirmasis pilotas, Edwardas 
prieš tūlą laiką su Skraidan
čia Tvirtuma ir jos įgula 
(crew) pasiekė Angliją.

Vytautas Sungaila, sūnus 
Elenoros ir K. Sungailų, randa
si kur nors Francijoj.

Korporalas John Szpaka, 
sūnus Bessie ir Ludviko špokų, 
nevvyorkiečių, kariauja Pacifi- 
ko salose.

Alfonsas Arminas, sūnus 
Staten Island gyventojos Onos 
Arminienės, Francijoj tapo su
žeistas kojon pereitą rugsėjį. 
Alfonsas taipgi yra veteranas j 
karo veiksmų Italijoj.

Dėl Aukų Lietuvai 
Laisvės Koncerte

Laisvėj, lapkr. 27 d. laidoj, 
tilpo pavardės tų asmenų, ku
rie aukavo Lietuvos pagelbai 
Labor Lyceum salėje, lapkr. 
12 d. Keletą pavardžių nebu
vo pažymėta surašė. Dalykas 
taip: ne ant visų priduotų kor
telių buvo pažymėta suma, tad 
netalpinome, nežinodami, po 
kiek kas aukavo. Dabar atsi
kreipė keletas iš tų asmenų, 
pranešdami, kiek aukavo, tai 
šie:

Po $3.50: A. Kalakauskie- 
nė, J. Baziliauskienė ir Jurgis 
Nalivaika.

Prašome tų asmenų, kurie 
aukavo po $3.50 ir daugiau, 
o pavardės nebuvo surašė, pra
nešti Liet. Pag. Teikimo Ko- 
mit., 417 Lorimer 
lyne, mes su mielu 
pinsime. Ačiū.

St., Brook- 
noru patal-

LPTK.

Turėjo Viešnių
Mrs. Frances Lu k is su šei

myna iš Waterbury, Conn., 
viešėjo pas savo seserį-švogerį 
Juozą ir Adelę Augulius, Lais
vės kaimynus, gyvenančius 358 
So. 3rd St. Viešnia su šeima 
ir brooklyniečiais giminėm da
lyvavo Aido Choro koncerte- 
baliuje.

Gana Anglies
ad- 
kad

Daniel P. Wooley, kainų 
ministratorius, skelbia, 
miesto sandėliuose yra pakan
kamai anglies miesto namų ap
šildymui, kaip to reikalauja 
miesto taisyklės. Jis nurodo, 
kad temperatūrai lauke nukri
tus žemiau 55 laipsnių, vidaus 
šiluma turi būti palaikoma 65 
laipsniai.

Stamp’is ir Punktai
Raudonos stampos prisidėjo 

Q5, R5 ir S5, kožna po 10 
punktų.

Mėlynų paskiausia yra B2.
Cukraus 30 iki 34 ir 40-ta.
Batų lėktuvinės 1, 2 ir 3 

trečioj knygelėj..

Matyk Naujausius Sensacingus 
žinių Judžius E bassy!

MATYK ĮapGdincą ir sensacingą judj, pa* 
gamintą pogrindžio fotografistų. iš suki
limo Danijoj. MATY1C Angių lėktuvus nu
skandinant Tirpitzą, galingiausi* Vokieti
jos karo laivą! MATYK sujaudinančius 
Judžius. kaip mūsų B-29 ii Saipano bazės 
užpuolė Tokio! Girdėk įdomių žinių foru
mą "Policy of New France!” MATYK 
naujausią March of Time jud|, "Anglų 
Imperializmas 1914 m.” ir dar vėliausius 
Žinių Judžius Ii viso pasaulio karo frontų. 
Puikiausi Judžial mieste.

CM R A QC V newsreel 
DItID/tOu I theatres
BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

PRAŠOME

------------ ę y  -- —--------------------- -  i

I priklauso informavimas žmo- 
i nių apie tą progą, užtikrini- 
I mas jiems tos progos pardavi
mu iš anksto tikieto. Tikietas 
žmonėms primins apie tą pro- 

; gą. Tikietas užtikrins, kad jie 
' atėję teatran, savo pasirinktą 
i vietą ras neužimtą.

Pirm šeštadienio
Rezervuoti tikietai visi turi

Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

renkama

atlieka 
milžiniš-

Penktadienį, gruodžio 1 d., 
įvyko Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo priešmetinis susirin
kimas, kuriame buvo 
pusė valdybos.

Paprastai kliubas 
daug gero darbo, jo 
ka didžiuma narių yra demo
kratiniai nusistatę, jie rėmė ir 
prezidento Roosevelto išrinki
mą, nes pažangūs žmonės dar
buojasi kliubo priešakyje. Val
dybą ir komisijas sudaro de
mokratiniai nusiteikę nariai, 
na ir vienas kitas iš “socialis
tų,” kuris nori padirbėti.

Kelis kartus Tiškus ir visas 
partijas prakeikęs J. Buivydas 
bandė užkarti kliubui savo ko
mandą, bet jiems nepavyko. 
Kliubiečiai rimtai nesiskaito 
nei su Tiškum, nei su J. Bui
vydu, kuris šiandien vieną par
tiją keikia, rytoj jau kitai tar
nauja.

Įėjus į šį susirinkimą, žiū
riu : Tiškus sėdi vienoj pusėj 
tako, Buivydas kitoj, pasikuž
da ir vis atsisukę pro petį skai
to “savuosius,” nors jų “vais- 
kas” nyksta, kaip ir jų dvasi
nio vado Hitlerio.

Prasideda rinkimai. Pirmiau
siai renkamas kliubo lyderis, 
kurio pareigas keli metai ge
rai eina advokatas Antanas J. 
Vižlanskas (Weslan). Persta
tomas tas patsai. Tiškaus-Bui- 
yydo sekėjai nominuoja Mr. 
Sušinską. Pastarasis neapsiima, 
nes lyderio vietoj reikalinga 
advokatas, kuriam reikia susi
durti su teisėmis. Advokatas 
Weslan išrenkamas vienbal
siai.

Bet jų nominavimas Sušins- 
ko jau išdavė “kokuso” pla
nus. Mat, tie anti-lietuviški 
elementai buvo iš anksto nuta
rę į pirmininkus išrinkti Mr. 
Sušinską, tai jų “Žalnieriai” ir 
pradėjo nominuoti jį į lyderį, 
manydami, kad tai pirminin
kas renkamas.

Renkame pašalpos skyriaus 
pirmininką, kurio pareigas per 
.daugelį metų gerai eina Kazys 
Kreivėnas. Apsiima Kreivėnas, 
apsiima ir Mr. Sušinskas. Ei
na balsavimas, už Kreivėną 
paduota 33 balsai.

Tiškus ir Buivydas mato, 
kad jie už savo kandidatą ne
surinks tiek, tai pradeda rėkti 
prieš maršalkas — balsų skai- 

būti nupirkti-parduoti pirm 
šeštadienio. Pardavėjai priva
lo gruodžio 9-tą grąžinti rezer
vuotoms vietoms parduotų ti- 
kietų pinigus arba neparduo
tus tikietus, kadangi kožnai sė
dynei yra tik po 1 tikietą.

Visi, norintieji matyti veika
lą ir užsitikrinti sėdynę nusi
pirkite tikietą tuojau, šiandien, 
n e 1 a u k ę šešta d i en i o.

Kur Gauti Tikietus
Tikietus parduoda: Depsie- 

nė, Misevičienė, Petrikiėnė, 
Reinhardt’ai, Augutienė, C. 
Briedis, A. Briedis, O. Kalvai- 
tienė, J. M. Kalvaičiai, Linkus, 
Ventienė, Velička, Lazauskai, 
Nagulevičiutė, Bagdonas, A. 
Balčiūnas, K. Balčiūnas, L. 
.Jakštas, Varaškai, Nargėlai, 
Vinikaičiai, Babarskai, Stepo
naitis, Grabauskas, Vasiliaus
kienė, Vaitkienė, Mary Yan- 
ches, Kuraitis, Griškus, Kana- 
porienė, V. Baltrušaičiai, Va
lentis, Juškai, Rainienė, Ru- 
šinskas, Sasna, Gužas, Laisvės 
raštinėj.

čia suminėta tik originaliai 
tikietų gavėjai. Bet girdėjome, 
kad jie turi ir pagelbininkų.

Užmiestyje tikietų turi Ade
lė Bakūnienė, Cliffside; V. Mi- 
kutaitytė, Teaneck ; K. čiurlys, 
Bayonne; Skairus, Elizabethe.

tytojus. Kelia triukšmą. Jų nu
raminimui perbalsuojama ar 
pasitikime maršalkoms, ar 
skirti kitus? Didžiuma balsų 
maršalkoms pasitiki. Tad vėl 
balsuojama ir už Kreivėną yra 
33 balsai, o už Sušinską 23 
balsai.

Kodėl jie Mr. Sušinską no
minavo? Nagi norėjo kliubie- 
čius katalikus patraukti Tiš
kaus ir Buivydo pusėn. Bet ka
talikai kliubo nariai žino, kaip 
Buivydas savo netaktišku el
gesiu dažnai užgaudinėja juos. 
Užtenka prisiminti tik tą, kaip 
keli metai atgal kliubas suma
nė rengti metinę vakarienę, ta
da Tiškus ir Buivydas griežtai 
reikalavo, kad rengti Kalėdų 
dienoj. Kada katalikai sakė, 
kad tas sudarytų jiems nesma
gumo, tai Tiškus tik tyčiojosi 
iš jų.

Tada gi, laisviečiai Mizara, 
D. M. šolomskas, Siurba ir ki
ti demokratiniai žmonės argu
mentavo, kad nerengti. Kalėdų 
dienoj, kad reikia pagerbti ka
talikų įsitikinimus, kad kliube 
yra visokių pažvalgų žmonių ir 
reikia taip veikti, kad nepa
žeminti kitų įsitikinimų. Kliu- 
biečiai tokius dalykus atmena. 
Mums gaila, kad Mr. Sušins- 
kas dedasi su tokiais Buivydais 
ir Tiškais!

Tiškaus - Buivydo kokusas, 
pamatęs, kad niekas nelaimės, 
kitų kandidatų nestatė. Todėl, 
kasierium išrinktas tas patsai 
P. Vilčinskas, finansų sekreto
rium, jau seniai tas pareigas 
ir labai gerai einąs, A. Čepu
lis, maršalka Brazaitis, knygų 
peržiūrėtojai Draugelis, Lele
šius ir St. Briedis, biznio di
rektorių pirmininku, puikiai 
tas pareigas einąs, A. Velič
ka. Beje, prieš jį kandidatavo 
advokatas St. Briedis, bet Ve
lička gavo 30 balsų, o Briedis 
—10. Bordirektoriais tie pa
tys: Antanas Balčiūnas ir A. 
Žukauskas; daktaru paliktas 
dr. Valukas ir čekmonu Masiu
lis. Pastarojo klausimas padis- 
kusuota, nes jam pabodo tas 
darbas, bet pridėjus biskį al
gos, dar sutiko eiti tas parei
gas.

Naujų narių priimtas vie
nas. Ligonių nedaug yra, jų 
tarpe serga direktorius sene-

Žmogus, Gimęs 
Aktoriumi

Juozas Kačergius — Imperso- 
nuoja GrainevskĮ

Juozas Kačergius yra geras, 
rnalonus žmogus. Bet veikale 
“Prieš Srovę” mes jį matysime 
visai kitokį. Kačergius vaidi
na jau praėjusios gadynės as
menybę, dvarininką Grainevs- 
kį. Kas tas Grainevskis, kurį 
Kačergius impėrsonuoja ?

t Juozas Kačergius
Grainevskis gyveno Strazde

lio gadynėje. Jis buvo dvari
ninkas. Jam vergavo Strazde
lio tėvas, jam tarnavo jaunas 
Strazdelis, šis ponas Grainevs
kis ne tik išnaudojo baudžiau
ninkus, jis juos ir mušė bizū
nais. Jis baudžiauninkų mote
ris ir dukteris išnaudojo, gėdi
no. Jis žmones ant šunų mai
nydavo.

Gruodžio 10 d. mes matysi
me Juozą Kačergių šio Grai- 
nevskio kailyje. Mes Kačer- 
giaus “kailį” nemylėsime, juo 
piktinsimės. Bet mes mylėsime 
Juozą Kačergių, kaip gerai, 
kaip tinkamai jis moka Grai- 
nevskio kailį išnešioti, jame 
gyventi. Mes mylėsime Kačer
gių kaipo artistą.

Juozas Kačergius yra lietu
vių išeivijos scenos veteranas. 
Kiti sako, “Kačergius yra gi
męs aktorium,” — jo labai 
ryški ir stipri kalba, gera dik
cija, valdymas jausmo, pasi
šventimas scenos darbui, pada
ro, jį tikru liaudies vaidyla.

Patyrimo scenoje Kačergius 
turi gana gausiai. Jis pradėjo 
vaidinti dar 1908 metais. Visi 
veikalai, kuriuose Kačergius 
vaidino, negalima suskaityti. 
“Magdalietė,” “Pirmi žings
niai,” “žilė Galvoj — Velnias 
Uodegoj,” “Iš Meilės,” “Mirtų 
Vainikas,” — tai tik keli Ka- 
čergiaus surašė.

Dabar mes jį matysime vei
kale “Prieš Srovę.” Ypatingai, 
kuomet veikalas vaidinamas 
Lietuvos žmonių šelpimo nau
dai, tai jame dalyvaudami, tu
rėsime dvejopą naudą — pasi
tenkinsime dvasiniai ir parem- 
sime Lietuvos tokius pat žmo
nes, kokius anais laikais kun. 
Strazdelis gynė ir šelpė.

šiame sename gyvenime 
mes matysime Juozą Kačergių 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
3:30 vai. po pietų, Labor Ly
ceum svetainėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. Visi būkime laiku.

Pašalietis.

lis A. Žukauskas, dr. Žukausko 
tėvas.

Vakarienė rengiama pasiti- 
kimui Naujų Metų jų išvaka
rėse, gruodžio 31 d., kliubo 
svetainėje. Komisija raporta
vo, kad viskas prirengta ir pra
šė pirkti bilietus, kurių kaina 
yra $3. Vakarienė bus puiki, 
dalyvaukite masiniai.

Padiskusavus dar kelis kitus 
klausimus, susirinkimas gana 
gražioj nuotaikoj baigėsi. Su
sirinkimai visada būtų gražūs, 
jeigu Tiškus su Buivydu ne
bandytų užkarti kliubui savo 
diktatūrą, bet kada jie triukš
maudami bando pravesti anti
lietuvišką, prieš-demokratišką 
poziciją, tai įvyksta smarkių 
diskusijų. Bet bendrai kliu
bas gerai gyvuoja,, biznis se
kasi, tvarka yra gera.

Kliubo Narys.

FILMOS - TEATRAI
“The Rainbow”—Ar Galima 
“Švelni Taika” Vokiečiam?
“Lai vokiečiai pamato savo 

ateitį. Dabar mirštantiems su
teikiama lengvata... lai jie 
gyvena pamatyti jų armijas su
triuškintomis. . .

“Lai jie pamato, kaip jų pa
čių vaikai ir žmonos nuo jų 
nu si grįš. . .

“Tik tada jie gaus mirtį to
kią, kokios užpelnė. Bet teisin
ga mirtis nusigrįš nuo nacių 
kriminalistų. Pati žemė jų ne
priims ...”

Tai žodžiai Fedosijos užbai
goje “The Rainbow,” išroiš- 
kiantieji jausmus Sovietų Są
jungos moters, kuri matė na
cius nušaunant jos sūnų. To
kie žodžiai ir troškimas teisy
bės yra charakterizuota Wan- 
dos Wasilew.sk os novelėj, pa
gal kurią yra pagaminta filmą 
“The Rainbow.”

Novelė buvo apdovanota 
Stalino prizu. Minios vakarinių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
gyventojų laiko novelę jų pa- 
čių kęsmų ir skriaudų teisin
giausia išreiškėja. Novelė pri
pažinta istoriniu rekordu tik
rųjų nuotikių ii* tarp raudon
armiečių, kurie žygiuodami 
pirmyn savo respublikų laisvi
nimo žygyje pirmieji matė-gir- 
dė.io barbarų nacių žiaurybių 
pėdsakus.

“The Rainbow” su dideliu 
pasisekimu rodoma jau 7-ta 
savaitė Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
^us *r 

KjgOffWfc sudarau 
MMjBm^Brikoniškais. Re*‘ 

kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°8i atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•telčius ru naujausiai* Įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. Rrragg 2-3842

& 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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKI.YN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta.

F. W. Shalins
(BHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.
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“Together Again” Turi Daug 
Žiūrovų

Filmą pradėjo antrą savaitę 
Radio City Music Hall po di
džiausios Tanksgiving savaitės 
to teatro istorijoj’ per dvyliką 
metų. Per keturias dienas gale 
savaitės filmą matė 95,595 as
menys. Irene Dunne ir Charles 
Boyer — žvaigždės šios filmos.

Didžiojoje scenoje “Curtafri 
Time” su Rockettes, solistais, 
orkestrą.

“Jacobowsky and the Colonel” 
Turėjo Iškilmę

ši Teatro Gildijos puikiai 
nusisekusioji komedija turėjo 
savo rūšies lyg ir jubilėjų. 
Lapkričio 30-tą ji suvaidinta 
trišimtinį (300) kartą. Vaidi
nama Martin Beck Teatre. Vei
kalą parašė bendrai S. N. 
Behrman ir Franz Werfel. 
Louis Calhern vaidina the Co
lonel, o Oscar Karlweis—Jaco
bowsky. Kiti žvaigždėse — 
Marianne Stewart ir Harold 
Vermilyea.

Veikalas pirmu kartu suvai
dintas New Yorke kovo 14-tą, 
1943 m. Tai buvo Gildijos 150- 
sis veikalas bėgiu 25 metų gy
vavimo ant Broadway. Jis ga
vo kritikų prizą kaipo “ge
riausias svetimšalių veikalas 
tais metais.”

I'L^REŠf®ANfį'
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, • 
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
• Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
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 užejimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

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

HowTo £4 F£
*

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriškai 
Žiedai

SHOP AT LIPTON’S

il

$19.95 
aukityn

$19.96 
ir aukityn

U* Malus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

C* 

*

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

mrthstone
Žiedai $(J.95
Ir aukityn

ROBERT
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178.

Nuteisė už Juodąjį 
TurgŲ

Keturios košernos mėsos 
kompanijos rastos kaltomis 
prekiavus juodajame turguje, 
virš Ribinėmis kainomis. Jos 
bendrai pasimokėjo baudomis 
$1,260. O byla už trigubą at- 
mokėjimą perėmimų tebeina 
savo keliu.

Dvi iš nuteistųjų yra Brook
lyne.• viena 512 Osborn St., ki
ta 122 Junius St.; trečia Bron- 
xe, 482 Austin St.; ketvirta 
New Yorke, 15 Rivington St.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas jvyks trečiadieni, 
gruodžio 6 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus valdybos rinkimas sekantiems 
metams. — Ch. Nečiunskas.

(284-286)

REAL ESTATE
Williamsburghe atimtas už skolą 

3-jų šeimų, atskirai pastatytas mū
rinis namas, su 15 kambarių; vidu
rinės lubos neužimtos. Prie subvių. 
Prekė $1600. Tel. REpublic 9-1506.

ZINIS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res

tauracijos darbo. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis pas: L. 
Aleksiejus, 33 Hudson Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (282-284)

THOSE 
LOVE!

Mes Turime J vairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

JewelerLIPTON
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAUS.
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