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KRISLAI
San Francisco Konferencija 

Jau Arti.
Ką Mes Turime Daryti?
Tarkime Savo Žodį.

. .O Jokūbukas su Pūsle.”

Rašo R. MIZARA

San Francisco konferencija 
prasidės už keleto dienų — 
balandžio 25 d. Kaip ilgai ji 
tęsis, niekas tikrai negali pa
sakyti, bet spėjama, kad tęsis 
keletą savaičių.

Ryšium su šia konferencija, 
pažangieji Amerikos lietuviai 
turėtų tarti savo žodį mūsiš
kei, Amerikos, delegacijai.

Į konferenciją, kaip jau bu
vo skelbta, lietuviškieji fašis
tai siunčia savo "delegaciją," 
prie kurios, atrodo, prišlejos 
grigaitiniai-šimutiniai tarybi- 
n ink ai vieną ar porą asmenų.

Netenka aiškinti, jog toji jų 
"delegacija” ten neturės jokio 
balso ir niekas su ja nesiskai- 
tys. Bet ji bandys prilysti prie 
kai kurių konferencijos daly
vių su savo "literatūra,” dės
tančia, kodėl Tarybų Sąjunga, 
mūsų krašto talkininkė, turė
tų būti sudraskyta, kodėl iš; 
Tarybų Sąjungos turėtų būtijanjų telieka iki Raudono- 
istraukta Lietuva ii- kiti Pa-įsjos Armijos susisiekimo su 
baltijo kraštai. i amerikiečiais.

Jiems rūpi, mat, po karo 
matyti Lietuvoje grąžintą sme-1 
toniškąjį režimą, 
liaudies pasmerktą ir prakeik-; 
tą, o to režimo į tarybinę Lie-' 
tuvą jie grąžinti niekad ne
galės !

AMERIKOS KARIAI SUSI 
JUNGIĄ SU RUSAIS

Paryžius, bal. 22.—Fran-i Fronto pranešimai skel- 
cijos radijas teigė, kad De-jbia, kad Sovietų kariuome

nė pasiekianti svarbiausias 
gatves viduryj Berlyno.

Maskva sakė, kad Raudo
noji Armija greitai susi
jungsianti su Pirmąja ame
rikiečių armija arti Dres- 
deno.

Iš Berlyno pabėgę nacių 
vadai.

vintoji Amerikos armija 
sekmadienį susijungusi su 
rusų kariuomene Berlyno 
srityje.

Amerikinė žinių agentū
ra United Press sakė šešta
dienį, kad tik keletas va-

Lietuvos j Churchillas Numato^ Mėnesį Amerikie- 
i čiai Sunaikino Virš 

2,500 Japonų LėktuvųArtimą Pergalę
, . * London. — Anglijos mi-

Ką gi pažangioji Amerikos nįsįerįs pirmininkas Chur- 
hetuvn, visuomenė turėti, tuo; kad jau ne-

Mes galime (ir privalome) | felkeS įĮlktl pergales 
pasiųsti mūsiškei. Amerikos, I dienOS paskelbimo Eiti OpO- 
delegacijai telegramas, užgi- J^.
riančias Krymo konferenciją ir
pareiškiančias, jog Amerikos 
lietuviu visuomenė šimtu nuo
šimčių sutinka su Lietuvos 
žmonių žodžiu, tartu 1940

Goeringas Pabėgęs
Šveicarija. — Pranešama, 

metais, kad Lietuva būtų tary-,kad išlėkę iŠ Vokietijos Go
binė respublika ir įeitų į Ta- ėringas ir kiti aukštieji na- 
rybų Sąjungos tautų šeimą! , cjų vadai. Trūksta žinių,

Mes stojame už glaudžią ^ur jįe pasprukę. 
Jungtinių Tautų vienybę.

Mes smerkiame Jaltos kon
ferencijos puolėjus!

Telegramas gali siųsti mū
sų organizacijų valdybos ir pa
vieniai asmenys — geriausiai 
būtų, jei susitartų keletas ar
ba keliolika veikėjų ir pasiųs- 
tų bendrą telegramą.

Taipgi, kur tik galima, rei-; 
ketų sušaukti mitingus ir juo-, 
se panašios telegramos priim
ti ir pasiųsti: American Dele-, 
gation to the San 
Conference, San 
Cal.

Pagaliau, galima
tik telegramos, o ir paštu pa
reiškimai, nes, kaip sakyta, 
konferencija šaukiama ne vie
nai dienai.

B-29 Ardo Japoniją
Japonų radijas sekma

dienį pranešė, jog didžiausi 
Amerikos bombanešiai B- 
29 vėl sprogdino ir degino 
miestus Japonijos
Honshu. Jie ypač naikinę 
Nagoyą, karinės 
pramonės miestą ir uostą.

saloje

Francisco
Francisco,

siųsti ne

Pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė privalo parody
ti mūsų delegacijai, mūsų vy
riausybei, jog smetoniškieji 
plepalai, skelbią, būk jie at
stovauja milijoną Amerikos 
lietuvių, yra melagiai.

Ji privalo parodyti, jog mil
žiniška Amerikos lietuvių vi
suomenės dalis stovėjo ir sto
vi su Lietuvos liaudimi ir jo
sios valia, pareikšta 1940 
tų balsavimuose ’

Ji privalo parodyti, 
Amerikos lietuviai tvirtai
vi prieš fašizmą, — bus jis vo
kiškas, japoniškas ar lietuviš
kas. Jie stovi už demokratiją, 
už pastovią taiką, už laisvę ir 
gerbūvį visiems kraštams ir vi
soms tautoms.

me-

jog 
sto-

“Kas su kuo, — Jokūbukas 
su pūsle,” sako žmonės. "Jo- 
kūbuko” rolę čia vaidina šv. 
Juozapo Sąjungos organas 
South Bostone.

Dabar viso pasaulio spau
da pilna raštų apie atidengia
mas naujas vokiečių žiaurybes, 
— negirdėtas jų kriminalys- 
tes; apie šimtus tūkstančių 
žmonių, nukankintų, nužudy
tų, — 
laisvių.

Pasiimu "Darbininko
(Tąsa 5-me pusi.)

daugiausiai karo be-

egz.

japonų

Naciai fanatiškai prieši
nasi rusam Berlyne.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
BOLOGN/L STAMBŲ 
ITALIJOS MIESTU

j SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
APSUPANTI BERLYNĄ

Guam. — Admirolas C. 
W. Nimitz pranešė, jog a- 
merikiečiai per mėnesį nu
skandino daugiau kaip 100 
Japonijos karinių ir trans
portinių laivų ir sunaikino 
2,569 japonų lėktuvus. A- 
merikiečiai tuo tarpu nus
tojo 15 laivų.

Tebelaukią Molotovo
Washington. — Dar ne

atvyko (šiuos žodžius bera
šant) Molotovas, Sovietų 
užsienio reikalų komisaras, 
vyriausias sovietinis dele
gatas į Jungtinių Tautų 
konferenciją, kuri prasidės 
bal. 25 d., San Franciscoj.

Susirūpinę talkininkų di
plomatai vienas kito klausi
nėja, kas atsitiko su Molo
tovu.

Francija reikalauja 3,- 
000,000 vokiečių darbinin
kų.

Roma. — Penktoji ame
rikiečių armija atėmė iš vo
kiečių Bologną, svarbų pra
monės miestą ir geležinke-

lių mazgą, viduriniai-šiau- 
rinėje Italijoje. Bologna 
pirm karo turėjo apie 250,- 
000 gyventojų.

Trumanas per 
San F rancisco

Radiją Kalbės 
Konferencijai

San Francisco, Cal. U—- 
Prezidentas Trumanas tre
čiadienį Washingtone sakys 
radijo kalbą, taikomą pir
majai sesijai Jungtinių 
Tautų konferencijos San 
Franciscoj.

Vykdomasis konferenci
jos komitetas susirinks tre
čiadienio rytą, kuomet A- 
merikos atstovai įteiks pa-

siūlymus dėlei konferenci
jos eigos. Tas komitetas 
susidarys iš Amerikos, So
vietų, Anglijos ir kitų kraš
tų delegacijų pirmininkų.

Amerikos atstovai, be 
kitko, siūlys, kad konferen
cija būtų viešai vedama, 
kad pašaliniai žmonės galė
tų į ją įeiti ir stebėti kon
ferencijos svarstymus. < ______

50 Sovietinių Atstovų Atplaukė 
Į San Francisco Konferencijų

San Francisco, Cal.—Lai
vu “Smolny” atplaukė 50 
sovietinės delegacijos narių 
į Jungtinių Tautų konfe
renciją San Francisco.

Konferencija atsidarys šį

trečiadienį. Dauguma atvy
kusiu Sovietu delegacijos. v. . . .narių yra specialistai ivai-
riais politiniai - kariniais 
ir ūkiniais klausimais.

Pasaulinis Unijų Vadę Susirinkimas S. Franciscoj
San Francisco. — Pasau

linės Darbo Unijų. Sąjungos 
tvarkomasis komitetas su
sirinks šį pirmadienį Oak- 
lande, San Francisco prie
miestyje. Jis gamins kons
tituciją šiai tarptautinei li
nijų organizacijai.

. Komitete yra atstovai 
nuo Amerikos, Didžiosios 
Britanijos, Sovietų, Chini-

jos, Lotynų Amerikos ir 
Holandijos unijų. Philip 
Murray, CIO pirmininkas, 
yra amerikinių unijų dele
gatų galva. Sir Walter Ci
trine, Ang&fos darbo unijų 
kongreso sekretorius, vado
vauja anglams unijistams.

Jankiai artėja prie Na-' 
hos, Okinavos sostines.

stengiasi ištrūkti iš BerlyLondon, bal. 22. — Vo-|: „
kiečių radijas sakė, jog So- no. Bet rusai, girdi, perkii 
vietų tankai vakar įsiveržė 
i Berlvna. Maskva tuo tar
pu praneša, kad Raudonoji 
Armija pasiekė Berlyną.

Associated Press teigia,: gal pats Stalinas vadovau- 
kad Sovietų kariuomenė jas apgulantiems Berlyną 
trimis ketvirtadaliais apsu- raudonarmiečiams. Švedijos 
pus Berlyną. 'spauda rašė, kad Sovietų

Atbėgėliai iš Vokietijos į kariuomenė įsiveržus i va- 
švediją sako, jog vadina- karinį Berlyno priemiestį 
moji nacių liaudies armija Potsdamą.

tę jiems visus ištrūkimo ke
lius, apart vieno prasto ap
linkinio geležinkelio.

United Press skelbia, kad

Jungtinių Valstijų | Nuskandino Dideli 
Armija Pramaršavo

Toli pro Bologną Nacių Karo Laivą
London. — Anglijos la- 

I kūnai didžiulėmis bombo
mis nuskandino Vokietijos 

i karo laivą “Luetzow”, be
stovint jam Swinemuende, 
Baltijos Jūros uoste. Jie 
pataikė į laivą sveriančio
mis po šešis tonus bombo-

Roma, bal. 22. — Užėmusi 
Bolognos didmiestį, Penk
toji Amerikos armija per 
dieną numaršavo 20 mylių' 
toliau į šiaurvakarius. —: 
Paskutinėmis žiniomis, Bo
logna turėjo 270,000 gyven
tojų. j

Teigiama, kad naciai su-Tnis.
mišime bėgą nuo triumfuo- . Luetzow buvo paskutinis 
jančių amerikiečių. stambus vokiečių karo lai

svas, 12,000 tonų. Jis buvo 
ginkluotas patrankomis su 
11 colių pločio gerklėmis, ir 
daugeliu mažesnių patran-

' ku.

300 didžiųjų Amerikos 
bombanešių pleškino Muni-i 
cha. v

Amerikos lakūnai bom 
bardavo Japonijos salą Ky 
ushu dvi dienas paeiliui.

Amerikiečiai taip arti 
Raudonosios Armijos, kad 
jie girdi Sovietų tankų ko- 
mandierių įsakymus.

Lenkijos Liublino valdžia 
pasirašė draugiškumo su-

I tartį su Sovietais.

Skaudi Lėktuvo Nelaimė
Sweetwater, Tex. — Nu

kritus ir užsidegus armijos 
lėktuvui, žuvo 11 Amerikos 
oficierių ir 14 kareivių. 
Tarp žuvusių yra aštuoni o- 
ficieriai, sugrįžę iš Europos 
karo fronto.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE
Rašo C. Petrauskas:
Įvyko pirmasis Lietuvos 

valstiečių suvažiavimas Vil
niuje. Dalyvavo daugiau 
kaip 400 delegatų iš visų 
respublikos kampų. Tarpe 
delegatų buvo daug parti
zanų.

Justas Paleckis, Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas, pasa
kė įvadinę kalbą. Jis, tarp 
kitko, atžymėjo, kaip Lietu
vos valstiečiai visuomet ko
vojo dėl laisvės. Jie išlaikė 
ir lietuvių kalbą, kuomet 
bajorai nutautėjo. Paleckis 
priminė, jog tautinis lietu
vių seimas, paskelbęs Tary
bų valdžią Lietuvoje, tuoj 
nutarė pervest žemę tiems, 
kurie ją dirba.

Vokiečiai išžudė 300,000 
lietuvių, siekdami išnaikint 
mūsų tautą. Lietuvos žmo
nes vedė kovą prieš tuos į- 
siveržėlius ir padėjo parti
zanams kovoti. Raudonoji 
Armija išvadavo Lietuvą. 
Dabar Lietuvos valstiečiui 
užtikrinta laisvė ir žemės 
nuosavybė. Sovietų Rusija 
ir kitos broliškos Tarybi
nės Respublikos suteikė 
Lietuvai didžios paramos. 
Atsiliepdami į tuos laimė-

kad Lietuvai 
Vilnius, Klaipėda, 
kiti Prūsų lietuvių 
O naciai sakydavo, 
niekuomet nepasi-

jimus, Lietuvos valstiečiai 
dirba įtemptomis jėgomis 
ir tas darbas veda Lietuvą 
į tokią gerovę, kokios ji dar 
niekados nebuvo mačiusi.

Sniečkaus Kalba
Antanas Sniečkus, vienas 

iš Tarybinės Lietuvos vadų, 
savo kalboj nurodė lietuvių 
džiaugsmą, 
laimėta 
Tilžė ir 
miestai, 
kad jie
trauks iš Lietuvos. Himmle- 
ris, hitlerinių žandarų gal
va, atvirai pripažino, kad 
jie siekia ne vien suvokie
tinti Lietuvą ir kaimyniš
kus kraštus, bet “tiktai 
gryno vokiško kraujo žmo
nėmis apgyvendinti juos.”

Seniaus Voldemaras, Py
ragius, Plechavičius ir pa
našūs siūlė prijungti Lietu
vą Vokietijai. 1934 m. Ku
biliūnas ir sėbrai darė są
mokslą pervesti Lietuvą vo
kiečiams. Paskui jie bend
radarbiavo su naciais įsi
veržėliais.

Tarybų valdžia sugrąži
no lietuviams žemę ir beže
miams daugiau skyrė jos, 
negu 1940 metais. Valstie
čiai taip pat gavo paramos

pinigais, statybos' medžia
gomis, pasėliais ir darbo į- 
rankiais.i. Per aštuonis mė
nesius nuo Lietuvos Res
publikos išvadavimo apie 
60,000 šeimų gavo beveik 
milioną akrų žemės ir tūk
stančius arklių ir karvių.

Sniečkus ragino valstie
čius stengtis įvykdyti pla
ną dėlei vasarojaus augini
mo. Dabar Lietuvoj yra 42 
stotys lauko ūkio mašinų ir 
traktorių, kuriuos valstie
čiai gali skolintis. Tarybų 
vyriausybė padeda 
steigti valstiečiams 
Klaipėdos krašte.

Kitų Kalbos
Suvažiavimo diskusijose 

kalbėjo Jonas Laurinaitis, 
Lietuvos Respublikos žem
dirbystės komisaras; Dot- 
navos žemdirbystės akade
mijos profesorius Vasinau- 
skas; Ukmergės apskričio 
valstietis Janickas ir kiti. 
Valstiečiai savo kalbose 
pranešė, kaip jie padeda 
kaimynams ir kaip ben
drai stengiasi pakelti ūkį.

Poeto Jovaro Kalba
Poetas Krikščiūnas - Jo

varas, kaimo dainius, svei
kindamas valstiečių suva-

atsi- 
ir

delegatus j žiavimui. Jis, tarp kitko, I Darbininkai ir Inteligentai 
• 1 Valstiečių suvažiavimą

taip pat sveikino geležinke
liečių ir inteligentų delega
tai. Inteligentų delegacijoje 
buvo profesorius Matulis, 
Vilniaus Universiteto vice- 
rektorius; rašytojas Tilvi- 
tis ir inžinierius Grybaus
kas.

žiavimą, ragino < 
neužmiršt ir žmonių sielose 
gerą pasėlį sėti. Jisai sakė, 
kad Tarybinė ? santvarka 
puikiai paruošė sielos dir
vą.

Kalbėjo valstiečių delega
tai : Šarūnas iš Panevėžio 
apskričio; naujakūris Su- 
šinskas iš Marijampolės 
apskričio; Vikutis iš Zara
sų ir k t.

Generolas Vitkauskas
Generolas leitenantas 

Vitkauskas priminė valstie
čiu suvažiavimui vokiečių 
žiaurumus 1 prieš lietuvius 
ir nurodė, kad naciai išžu
dė tūkstančius lietuvių. Da
bar lietuviai gali laisvai ir 
be jokios baimės džiaugtis 
savo žeme ir progresuoti.

Valstybinių ūkių komisa
ras priminė, jog tie ūkiai 
taip pat yra žmonių nuo
savybė, o ne dvarininkų.

Viso kalbėjo 51 valstie
čių delegatas, tai yra, vie
nas iš kiekvieno aštuoneto.

Kalinino sveikinimas
I

Sovietų Sąjungos Aukš- vinusią juos Raudonąją Ar- Tilžės, Įsručio, Klaipėdos, 
čiausios Tarybos pirminin
kas Michail Kalinin atsiun
tė sveikinimo laišką suva-

rašė:
“Nėra didesnio džiaugs

mo, kaip džiaugsmas dėl to, 
kad tėvynė atvaduota nuo 
svetimšalių įsiveržėlių. Rei
kia stengtis pakilti iki 
Raudonosios Armijos laips
nio apšvietoje ir kultūroje. 
Visa širdžia aš linkiu jums 
pasisekimo.”

Suvažiavimas atsakė Kali
ninui padėkos telegrama su 
pasižadėjimu dėti didžiau- 
sis pastangas, kad galėtų į- 
vykdyt derliaus planą.

Karių sveikinimas
Lietuviškas Raudonosios 

Armijos Klaipėdiškis jungi
nys atsiuntė nuoširdžius 
sveikinimus suvažiavimui. 
Sveikinimus pasirašė gene
rolai majorai Urbšas ir Ma
ce jauskas.— Už žygius prieš 
vokiečius kovoj dėl Klaipė
dos šis lietuvių junginys bu- ■ 

ivo pagerbtas Raudonosios j 
Vėliavos titulu. jnui, vyriausiam Raudono.

Jonas Laurinaitis, lauko sios Armijos komandieriui, 
ūkio komisaras sakė, jog lie- į už hitlerininkų išvijimą ir 
tuviai amžinai gerbs išlais- 'už privienijimą Lietuvai

Stalinui
Suvažiavimas pas iuntė 

šiltą sveikinimą maršalui 
Stalinui, kurį vadino “myli
muoju vadu, mokytoju ir 
laisvintoju.” Šiame sveiki
nime suvažiavimas, be kit
ko, primena, kad prie faši
stinės valdžios Lietuvoje 
buvo iš varžytinių parduo
ta 25,000 valstiečių ūkių. O 
Tarybinė valdžia ne tik ne- 
atiminėja valstiečių ūkių, 
bet visais galimais būdais 
jiems padeda, davė žemės 
60,000 bežemių ir mažaže
mių ir suteikė naujakuriam 

.15 milionų rublių paskolos. 
'Suvažiavimas dėkojo Stali- 
i nui,

miją ir generolą Černia- Gumbinės, Skaisgirio, Pil- 
chovskį, kritusį kovoj Rytų kalnio, Labiau ir kitų Prū- 
Prūsijoj. i sijos vietų.

j
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Mūsą Balsas San Francisco 
Konferencijoje.

Lietuviškieji fašistai ir jų talkininkai 
rengiasi San Francisco konferenciją 
“apipilti” lapeliais ir memorandumais. 
Jie mojasi Įtikinti kai kuriuos paminėto
sios konferencijos dalyvius, būk Lietuva 
turinti būti ištraukta iš Tarybų Sąjun
gos ir jon grąžinta smetoniškoji san
tvarka su jos visais pragaištingumais. 
Jie nori “kontinuiteto”, jie nori “laisvos 
Lietuvos”, o laisvę jie supranta taip: 
Lietuvą turi valdyti fašistai ir jie turį 
lupti žmonėms skūras, kaip lupo nuo 
1926 iki 1940 metų!

Ir jie rįžtasi kalbėti išdidžiai, tary
tum jie atstovautų Amerikos lietuvių vi
suomenę..

Atsimename, š. m. vasario 18-17 dd. 
Washingione buvo suvažiavusi “Ameri
kos Lietuvių Taryba”, kuri paskelbė 
spaudos atstovams, būk ji atstovaujanti 
visą milijoną Amerikos lietuvių!

Kovo mėnesį tame pačiame Washing
tone įvyko “Lietuvių Misija”, sušaukta 
atvirų lietuviškųjų fašistų, atvirų sme- 
ton-nacių, kurie taipgi skelbėsi atstovau
ją vieną milijoną Amerikos lietuvių!

Jų toji “misija” tačiau buvo didelis 
fiasko. Jie buvo norėję pasiskelbti, pasi
garsinti amerikiečių spaudoje, tačiau 
nei vienas rimtesnis angliškas laikraštis 
neįdėjo apie jų “misiją” nei vienos eilu
tės!

Jie buvo pasiuntę moterų delegaciją 
pas prez. Roosevelto žmoną, tačiau pas
taroji, pažinusi delegates, net nedrįso 
suminėti savo kolumnoj, kad tokią dele
gacija ją aplankė! Tiesos apie jas pasa
kyti nenorėjo, gi gero ką nors — nebu
vo. į

Tiek “Amerikos Lietuvių Taryba”, 
tiek tautininkų - fašistų “misija” ir jas 
remianti spauda, yra priešai Jaltos kon
ferencijos ir priešai Jungt. Tautų vieny
bės, jau nė nekalbant apie tai, kad jie 
yra aršūs priešai ir keikūnai Tarybų 
Sąjungos.

Šitų dviejų stovyklų ponai susitarė pa
siųsti savo “atstovybę” į San Francisco 
konferenciją. Netenka sakyti, kad ten 
toji atstovybė negaus nei balso, neigi ji 
bus priskaityta delegacija. Tačiau abie- 
jos šios stovyklos — tarybininkai ir at
viri fašistai, — nusitarė “apteikti” San 
Francisco konferencijos dalyvius memo
randumais ir kitokiais lapeliais, kurie, 
aišku, bus parašyti pagal senovišką to
ną, ir kūne kalbės Amerikos lietuvių 
vardu!

Kiekvienam šiandien aišku, kad sudė
jus juos krūvon, tie ponai, tos sriovės 
neatstovauja nei trečdalio Amerikos lie
tuvių visuomenės.

Dauguma Amerikos lietuvių stovi su 
Lietuvos liaudimi ir gerbia josios valią, 
pareikštą 1940 metais, kad Lietuva turi 
būti tarybine respublika ir kad ji pa
tampa dalimi didžiulės, demokratinės 
■tarybų Sąjungos, kurią dabar sudaro 
16-ka savy stovių laisvų respublikų.

Pažangioji Amerikos lietuvių visuome
nė, — progresyvės organizacijos arba jų 
valdybos, visuomenės veikėjai, — priva
lo San Francisco konferencijos proga 
tarti savo žodį.

Tasai žodis turėtų būti tariamas svei
kinimų formoje. Telegramomis ir laiš
kais pažangioji Amerikos lietuvių visuo
menė turėtų sveikinti Amerikos delega
ciją (American Delegation to the San 
Fraucisco Conference, San Francisco, 
Cal.), linkėti jai pasisekimo, ir pareikš
ti, jog Amerikos lietuvių visuomenė šim
tu nuošimčių pritaria Lietuvos liaudies 
(žmonių) žodžiui, tartam 1940 metais, 
kad Lietuva būtų tarybinė respublika.

Ten, kur neužilgo {vyks masiniai mi

tingai, juose panašios rezoliucijos turėtų 
būti priimtos ir pasiųstos Amerikos de
legacijai.

Žemiau mes dedame Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo pareiškimėlį, prieš 
keletą dienų priimtą ir pasiųsta mūsiš
kei, amerikiečių, delegacijai:

“Jungtinių Tautų atstovai susirenka į 
San Francisco konferenciją didžiosios 
pergalės metu. Suvažiuoja jie sudaryti 
pastovios taikos ir saugumo pasaulyje 
palaikymui organizaciją kai tik tuo mo
mentu, kuomet mūsų krašto jėgos bend
rai su Anglijos ir Sovietų Sąjungos jė
gomis smogia paskutinius smūgius hit
lerinei Vokietijai ir ruošias tą patį pada
ryt su imperialistine Japonija.

“Svarbu todėl, kad San Francisco kon
ferencija visais atžvilgiais pavyktų. 
Svarbu, kad toji didžioji Jungtinių Val
stijų, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos koalicija šioj konferencijoj suras
tų būdus dar glaudesnei kooperacijai.

“Šia proga Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas širdingai sveikina konferen
cijos dalyvius ir linki jiems geriausio 
pasisekimo tuose didžiuose darbuose. 
Mes linkime konferencijoj surasti tvirtą 
pagrindą pastoviai Jungtinių Tautų vie
nybei tiek šio karo metu, tiek po pilnos 
pergalės prieš fašizmą. Mes smerkiame 
tuos žmones, kurie mojasi prakilnius 
konferencijos darbus sabotažuoti.

“Amerikos lietuvių tarpe taipgi ran
dasi tokių, kurie pasiryžę šios konferen
cijos proga padirbėti fašizmo naudai. 
Amerikos Lietuvių Taryba Pijaus Gri
gaičio ir Leonardo Šimučio vadovybėj ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga Juliaus Sme
tonos, K. Kurpiaus, A. Olio vadovybėje 
ruošiasi savo delegaciją į San Francisco 
siųsti. Atlikę Washingtone prirengiamą
jį darbą, paskleidę ten pronacinės pro
pagandos, dabar šie ponai mierija San 
Francisce dirbti su tais, kurie turi tikslo 
skaldyti Jungtinių Tautų vienybę, nie
kinti didžiąją mūsų talkininkę Sovietų 
Sąjungą, skleisti hitlerinę propagandą.

“Smerkdami tą fašistinę propagandą, 
mes pareiškiame, kad tie ponai apgaudi
nėja kitus, kalbėdami visų Amerikos lie
tuvių vardu, kadangi didelė - dauguma 
Amerikos lietuvių yra lojalūs šio krašto 
patriotai, norį juo greičiau susilaukti 
pilnos prieš fašizmą pergalės ir pasto
vios taikos.”

Lietuvos Valstiečių Suvažiavimas
Prieš porą savaičių Vilniuje įvyko ta- 

rybinės Lietuvos valstiečių suvažiavi
mas. Virš 400 valstiečių atstovų suvyko 
iš visos Lietuvos kampų savo buičiai ap
tarti, ateities gairėms nustatyti.

Pažymėtina, sako pranešimai, kad su
važiavime dalyvavo gera dalis naujaku
rių ir buvusių partizanų, o šiandien jau 
turinčių savo žemės ir joje besikurian
čių.
’ Naujakuriai — tie valstiečiai, kurie 

gavo žemės po to, kai vokiečiai iš Lie
tuvos buvo išvyti. O tokių yra tūkstan
čiai.

Suvažiavime pranešimus darė Justas 
Paleckis, A. Sniečkus ir kiti tarybinės 
Lietuvos vyriausybės nariai ir visuome
nininkai.

Apie šį suvažiavimą neužilgo bus pa
rašyta Laisvėje plačiau.

Jie Pasiilgo Namą
Vilnis rašo:

Office of War Information, pasire
miant pranešimu švedų laikraščio 
“Expressen,” sako, kad bent 20 nuo
šimčių žmonių, kurie pabėgo Švedijon 
iš Pabaltijo šalių, nori grįžti namo.

Jau pirmiau buvo pranešta, kad So
vietų atstovybės Stockholme įgalioti
niai lankėsi pabėgėlių stovyklose ir 
ragino pabėgėlius grįžti namo. Jie ne
bus baudžiami. Tiktai fašistiniai lat
rai gali bijoties, nes jie žino, kad ne
bus paglostyti.

Mes manome, kad dar labiau grįžt 
namo nori tie šimtai tūkstančių Pa
baltijo gyventojų, kurie buvo išgaben
ti Vokietijon. Dalį jų Raudonoji Ar
mija išgelbėjo. Dalį išgelbėjo jankiai 
ir britai. Veikiausia, savo fatališką 
klaidą pamatė ir tie, kurie savo noru 
bėgo Vokietijon. Jų tarpe buvo dvejo
pų: vieni bėgo kaipo fašistai, žinoda
mi, kad jiems reikės atsakyti už savo 
išdavikiškus darbus, o kiti bėgo pani
kos apimti, išgąsdinti fašistinės pro
pagandos. Šiuos reikia priskaityti prie 
bailių kategorijos, nors jie ir nebuvo 
sąmoningi kenkėjai.

iB KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NEPAGRĮSTAS SAVINI- 

MASIS
Ir Brooklyno Amerika 

dabar savinasi didįjį prezi
dentą Franklin Delano Roo
sevelt. Sako:

“Mes patys, metai iš me
tų sekę jo žingsnius ir ža
vėjusi jo optimizmu, pilie- 
tirie drąsa ir kūrybiniu už
sidegimu, šiandien galime 
prisipažinti: iš visų dabar
ties valstybes vadų jis bu
vo artimiausias mūsų šir
džiai, lyg savas žmogus” 
(Amerika, bal. 20 d.).

Bet kai Rooseveltas buvo 
gyvas ir vadovavo šaliai, A- 
merikoš štabas niekados 
nerodė jam tokios didelės ir 
karštos meilės. Amerika 
žavėdavosi drąsa ir užside
gimu ne Roosevelto, bet bu
vusio prezidento Herberto 
Hooverio. Amerika su pasi
didžiavimu ir užsidegimu 
cituodavo Hearsto spaudos 
propagandą. O ta spauda 
buvo nepermaldaujamas 
Rooosevelto ir jo vadovybės 
priešas.

Arba paimkime Roosevel
to žygius užsieninėje politi
koje. Amerika, kaip ir visa 
klerikalinė spauda, su pasi
baisėjimu atsinešė 'ir Ame
rikai nelaimes pranašavo, 
kai Rooseveltas pripažino 
Tarybų Sąjungą. Ji buvo 
priešinga Amerikos susi
draugavimui su tuomi kra
štu. Amerika kaltino Roo- 
seveltą pamiršime Lietuvos 
Teherane ir Jaltoje. Vadi
nas, visuose pačiuose di
džiausiuose žygiuose Ame
rika buvo Roosevelto poli
tikai opozicijoje. Tai iš kur 
dabar ta nesvietiška meilė 
tam Rooseveltui? Ji negali 
būti nuoširdi.

KRITIŠKAI ŽIŪRI Į JŲ 
NUSILEIDIMĄ NUO 

TVOROS
Dienraštis Vilnis negali 

be galo džiaugtis buvusiojo 
londoniškių lenkų premjero 
Mikolaičiko gana vėlai pa
darytu pareiškimu, kuria
me jis sako, kad jis irgi pil
nai užgiria Jaltos konfe
rencijos nutarimus dėl Len
kijos. Pareiškimą padarė 
tik dabar, o nuo tos konfe
rencijos jau gana daug lai
ko prabėgo. Dienraštis sa
ko:

Buvęs lenkų tremtinių val
džios premjeras S. Mikolaj- 
czyk padarė pareiškimą, už
gindamas Jaltos konferenci
jos nuosprendžius. Vėlokai 
jis susiprato, bet sakoma, ge
riau vėliau negu niekad.

S. Mikolajczyk sako: “Su
tinku, kad glaudus ir pasto
vus draugiškumas su Rusija 
yra kertinis akmuo Lenkijos 
politikos ateityje... Kad 
prašalinus visas abejones, 
šiuomi pareiškiu, jog priimu 
Krymo nuosprendžius reika
le Lenkijos, jos suverenūs ne
priklausomos pozicijos, ir 
klausimu suformavimo pro- 
vizionalės valdžios, kuri būtų 
išraiška Racionai ės vienybės.”

Šis Mikolajczyko pareiški
mas, išrodo, yra paskutinė 
vinis į politinį grabą Arci- 
szewskio valdžios. Tą, vei
kiausia, supranta ir Britani
jos valdžia.

Be to, šis pareiškimas ati
daro Mikolajczykui ii' jo ša
lininkams duris Lenkijon. 
Jeigu jie neturi kokių nors 
mums nežinomų rezervacijų, 
jų susitarimas su laikinąja 
Varšavos valdžia gali įvykti 
labai greitai. Tokiam atsiti
kime Lenkija gali suspėti da
lyvauti Jungtinių Tautų Kon
ferencijoj San Francisco.

Pastaruoju laiku Mikolaj- 
czykas ir jo kolegos buvo 
kritikuojami Lenkijos laik
raščiuose. Lenkų spauda

smerkė jų sėdėjimą ant dvie
jų kėdžių. Jų manevravimas 
darė prasto įspūdžio.

Jiems, veikiausia, bus at
leista, kuomet jie pakeitė 
gaires. (V., bal. 17).

HEARSTO AGENTAS IR 
HITLERIO DRAUGAS
“Daily Workeryj” bal. 18 

d. Louis F. Budenz rašo 
apie Hearsto laikraščių 
bendradarbį Kari H. von 
Wiegand, kuris taip uoliai 
banao diskredituoti San 
Francisco konferenciją ir 
sušilęs šmeižia Tarybų Są
jungą. Jojo plepalus plačiai 
citavo ir užgyrė klerikalų, 
menševikų ir smetonininkų 
spauda.

Budenz sako, kad žurna
las “Time” vasario "26 die
ną iškėlė aikštėn ir parodė, 
kas tas Wiegand yra ir 
kam jis tarnauja. Žurnalas 
teigiąs, kad Wiegand vado
vavo tai amerikiečių kores
pondentų grupei, kuri “vi
suomet gražiai sugyveno su 
Hitleriu.”

Budenz paduoda, * kad 
pats Hearstas, girdamas ir 
garsindamas savo kores
pondentą; poną Wiegand, 
sakė: Jis, Wiegand, ”turi 
asmenišką pažintį su prem
jeru Adolfu Hitleriu per 
daugiau kaip septynioliką 
metų ir yra turėjęs dau
giau pasikalbėjimų ir dis
kusijų su jūoini, negu bet 
kuris amerikietis.”

O kai prasidėjo karas, 
kai 1941 metais Hitlerio ar
mija pradėjo triuškinti 
Francūziją, naciai lėktuvu 
nusivežė Wieganda į Pary
žių, kad jis iš ten padėtų 
Hitleriui įtikinti pasaulį, 
jog jo armija “laisvina Eu
ropą nuo bolševizmo!” Wie- 
gandas buvo, vadinas, trak
tuojamas,- lygiai taip, kaip 
nacių apmokamas agentas 
ir Draugo ir Naujienų ko
respondentas Dr. Ancevi- 
čius!

KASMET “PRISIKELIA” 
IR KASMET NUMIRŠTA

Tikėsite, ar ne, bet vėl 
pasigirdo didelis grupelės 
štukorių balsas. Jie sako, 
kad vėl keliasi iš numirusių 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja.

Tą laimingą žinią pasau
liui praneša “T. M. D. Vai} 
dyba.” Iš ko ta stebuklin-; 
goji valdyba susideda, nie
kas nežino ir nesvarbu ži
noti. Svarbu, ką ji sako. O 
ji sako, tiesiog gvoltu šau
kia, kad: “Šiuo momentu 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja, sena ir patyrusi kovoto
ja už Lietuvių tautinį kle
stėjimą, vėl išeina į platųjį 
darbo lauką.” O tas laukas 
be galo didelis . ir platus. 
Tiesiog visa lietuvių tauta 
yra atsidūrus ant pražūties 
slenksčio, todėl T.M.D. 
“bandys... organizacinėmis 
priemonėmis gelbėti lietu
vių tautai atsilaikyti nuo 
aziatiško antplūdžio, apsau
goti savo kultūrines ypaty
bes ir iš naujo atstatyti tą, 
kas jau buvo sunaikinta.” 
Visa tai iš naujo ir dar sy
kį (dieve duok, jau pasku
tinį) atsikėlus iš numiru
siųjų T.M.D. padarys! Jei 
ne ji, tai, aišku, tie nela
bieji “aziatai” visą Lietu
vą suvalgytų be duonos ir 
druskos.

Ta stebuklingoji Draugi
ja bei jos nežinomoji val
dyba taipgi sakosi žinanti, 
kad “bile koks lietuvybės 
darbas ir progresas nėra 
galimas -pačioje Lietuvoje. 
Priešingai, ‘svečią? nuo 
Volgos sūnaikiha kiekviena

bam. Tik stokite į jos eiles 
ir mokėkite “valdybai” 
duokles. Bet taip pat gra-

lietuvių savistovumo pasi
reiškimą, ar tai būtų politi
koj ar kultūroj.”

Gal jau bus daugiau kaip 
dvidešimt metų minėtoji 
“valdyba” ištikimai ir reli
giškai kasmet išleidžia pa
saulinį apznairriinimą, kad 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 
prisikėlė iš numirusių ir 
pasimojo milžiniškiem dar-

žiai per visą tą laiką nei 
vienas lietuvis jon nestoja 
ir nei vieno dolerio jai ne- 

I moka.
'Kaip matome, šį sykį ji 

netik prisikėlė iš numiru
sių, bet dar ir orą labai 
gražiai sugadino. Kodėl to 
jos nelaimingo lavono tie 
jos nelaimingi graboriai 
taip ilgai nepalaidoja, tai 
sunku ir besuprasti.

Laisvės Reikalai
Praslinko jau pora savai

čių, kai buvo priminti Lai
svės reikalai, — gavimas 
naujų skaitytojų ir dovanos 
dienraščiui. Tuo tarpu su
sikaupė gerokas pluoštelis 
gražių pranešimų.

Naujų skaitytojų šiuom 
tarpu gavo: A. Buivydas, 
Dorchester, Mass., P. Šle
kaitis, Scranton, Pa., Bro
nius Gumauskas, Haver
hill, Mass., J. Bakšys, Wor
cester, Mass., L. Žemaitie
ne, Hartford, Conn., J. Ka
zlauskas, Wethersfield; J. 
K. Na valinskienė, Bingh
amton; G. Kvetkas, Cam
bridge; ir 3 asmenys užsi
sakė patys. Viso gavome 11 
naujų skaitytojų.

Šisai laikotarpis neblogas 
buvo ir dovanomis dienraš
čio palaikymui. Gavome 
stambokų dovanų. Žymus 
fotografas, Jonas Stores, 
užsimokėdamas bilą J už 
skelbimą dar pridėjo $0.00 
kaipo auką dienraščio pa
laikymui.

Adėte Tvarijoniene, Bin
ghamton, minėdama savo 
vyro mirties metinę sukak
tį/aukojo $5 Laisvės reika
lams.

Geras dienraščio Laisvės 
patrijotas P. Jočionis, Dear
born, Mich., taipgi apdova
nojo su $5.

Stasys Leščius iš Phila
delphia os ir Petras Cibuls
kis iš Nanticoke, Pa. ap
dovanojo savo dienraštį 
po $3.50 kiekvienas.

Draugai A. Saulėnai, iš 
Elizabeth, prisiuntė $2.25 
kaipo auką.

Po $2 aukojo: Mary Sta- 
šienė, Cambridge; P. Ste
ponavičius, Freehold; John 
Ahiška, College Point; 
Frank Zavis, Bethlehem; 
Ch. M. Balk, Melvindale; 
ir Frank Kontenis, Roches
ter.

Po $1.50 aukojo: J. Uzu- 
bal, Chicago, Ill., A. Pa- 
karklis, Athol; ir B. Shla- 
ves, New York City.

Po $1 aukojo: Petras 
Nork, Bronx; G. Daminai- 
tis, Cleveland; ir F. Pakal
nis, So. Boston.

Po 50c aukojo: J. Shu- 
kys, Philadelphia; L. Cas- 
ko, Chicago; Anton šešel- 
gis, Chicago; P. Bucanis, 
Saugus; F. S. Ross, Tariff
ville; ir Jos. Olas, Portland.

Gražus pluoštukas pinigų 
aukomis. Tačiau aukų rei
kia, nes prie sunkių kari
nių sąlygų, kuomet yra tiek 
daug visokių vajų kitiems 
reikalams, Laisvės padėtis 
yra gerokai primiršta. Ma
nome, kad viršuje suminė
tų asmenų vardai ir pažy
mėtos dovanos atkreips ir 
kitų skaitytojų atydą į sa
vo dienraštį.

Nauji skaitytojai tai yra 
visų-svarbiausias dalykas. 
Prašome visų skaitytojų 
pasirūpinti gauti naujų 
skaitytojų. Ypač, kurie žin- 
geidaųja Lietuvos žmonių 
gyvenimu, Laisvę užsisakys 
pirmu paprašymu, nes Lai
svėje telpa daug žinių iš 
Lietuvos.

LaišVės prenumerata me
tams $6.50, pusei metų $3.-

50. Kur tik sueiname su 
žmonėmis, kurie dar nėra 
užsisakę Laisvės, kalbinki
me juos užsisakyti.

Širdingai dėkojame vi
siems paaukavusiems dien
raščiui ir visiems gavu
siems naujų skaitytojų.

Laisvės Administracija.

New Haven, Conn.
Dviejų veiksmų dramą “Pra

keikimas*’ teko matyti persta
tant New Havene. Lošėjai bu
vo parkviest! iš Connecticut 
valstijos sostinės Hartfordo. 
Pribuvus į svetainę ir sulau
kus 3 vai. po pietų, kaip buvo- 
garsinta, kad tuo laiku pra
dės, laukiu pradžios. Jau ir 4 
vai., o dar nepradeda ir nie
ko nesako. Jau buvau manius 
duoti komisijai karčių pasta
bų, bet kada pirmininkas A. 
Mason paaiškino, tai atsilei- 
dau. Tik tiek reikia pasakyti, 
kad buvo garsinta, kad bus 
teatras ir koncertas, o buvo 
tik teatras. Kur dingo koncer
tas?

Tiesa, galima- ir tas dovano
ti, nes eina karas, tai atsitin
ka ir visokių nelauktų daly
kų. Buvo užprašyti daininin
kai, bet jie nepribuvo ir net 
nieko nepranešė, tai jau ne ko
misijos kaltė.

Buvo ir kalbėtojas kviestas 
V. J. Valley, iš New Britain, 
bet jis pora dienų prieš vai
dinimą susirgo. Todėl jo vie
toj kalbėjo ir gerą prakalbą 
pasakė, drg. J. J. Mockaitis 
iš Bridgeport©.

Drg. Mockaitis galėtų kal
bėti ir dideliuose susirinki
muose, jam prakalba sekasi. 
Jis kalbėjo svarbiausiais die
nos klausimais.

Atidarant programą pirmi
ninkas paprašė publiką atsi
stoti, kad pagerbus mūsų ša
lies mirusį prezidentą F. D. 
Rooseveltą. Publika atsistojo 
ir nulenkus galvas tą atliko.

Pirmini, paaiškino, kad pa
rengimas turės būt, daugiau 
kaip liūdesio, nes tokios svar
bos įvykio, kaip F. D. R. mirtis, 
dar gal nebuvo Amerikos isto
rijoj; kad jis iš kalno buvo 
rengtas ir jau nuo jo atsisaky
ti negalima, nes būtų daug lė
šų.

Pakilo uždanga ir prasidėjo 
lošimas. Lošėjai savo roles at
liko kuo geriausiai. Ir reikia 
pasakyti, kad kaip vyrų, taip 
moterų roles vaidino moterys 
ir labai gerai.

Šis veikalas yra trumpas, jį 
galima perstatyti bile kur, kad 
ir jungiant su prakalbomis. . .

Kaip matyti, tai nuo paren
gimo LDS 16 kp. liks pelno.

Kalbėjausi su New Haven 
draugais ir draugėmis apie 
pagalbą Lietuvos žmonėms. 
Nors ši lietuvių kolonija ir ne
didelė, bet draugai gerai dar
buojasi pagalbai Lietuvoj savo 
broliams ir seserims. Rinkime 
drapanų jie pralenkia ir di
desnes lietuvių kolonijas. Sakė, 
kad jau surinko, sutaisė ir 
naujų drabužių kelias dėžes 
pasiuntė į Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto centrą li
tam siuntiniui. Pastaruoju lai
ku gavo labai daug drabužių 
dėl vaikučių ir moterų ir veik 
visi nauji. Moterys sakė, kad 
greitai jų rezultatai darbo bus 
paskelbti spaudoj. Bravo, 
draugės new havenietės!

Viešnia iš Šalies Žibėjus.
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PAVOJUS IŠ NUTUKIMO
VIDURINIAME AMŽIUJE
Šiaurinės Amerikos Me

dicinos Klinikų žurnalas iš
spausdino atradimus, kaip 
nutukimas trumpina amžių 
žmonėms, sulaukusiems 45 
iki 50 metų. Tuos moksli
nių tyrinėjimų atradimus 
paruošė daktarai H. New
burgh ir W. Johnson ir pa
skelbė lentelės pavidale. Iš 
lentelės matome, kad jeigu 
45 iki 50 metų žmogus sve
ria 25 svarais daugiau negu 
vidutiniai, tai jis gali ket
virtadaliu trumpiau gyvent 
už tuos, kurie neturi taukų 
perviršiaus.

Statistikai Dublin ir Lot- 
ka peržiūrėjo amžių 192,- 
000 žmonių, kurie įsirašė į 
apdraudos kompanijas, bū
dami 21 metų ar daugiau, 
ir kurie jau mirė. Šie stati
stikai atrado, jog asmenys, 
kurie perdaug valgo ir nu
tunka, tai būna gana nu
bausti — jų miršta vienu 
ketvirtadaliu iki trijų ket
virtadalių daugiau, negu 
tų, kurie vidutiniai valgo ir 
išlaiko vidutini svori.

Yale Universiteto medici
nos skyriaus profesoriai - 
tyrinėtojai, daktarai Da- 
nowski ir Winkler pernai 
tyrė ligas vidutiniai sve
riančių žmonių ir nutukė
lių, turinčių nuo 180 iki 
484 svarų. Pasirodė, jog 
kiekvienam šimtui viduti
nių sergančių įvairiomis li
gomis atsieina po 141 “rie-I šiems reikia, nes tėvai įsi- 
bulį” sergantį tokiomis Ii-'vaizduoja, kad daug valgy- 
gomis. Daugiau riebiųjų Į 
turi garankščiuotas krau-| 
jagysles - vėnes, kojų sąna
rių sugedimus, širdies Ii-i 
gas, akmenėlius tulžyje, o 
vidutinio svorio žmonės re-! 
čiau serga šiomis ligomis.

Tyrinėjimai n e p a rodė

Raudonoji Armija įžygiuoja į Danzigą. Naciai besitraukdami padegė namus.

| VILNIAUS UNIVERSITETO
IR AKADEMIJOS VEIKLA

iesioginio ryšio tarp nu
tikimo, perdidelio kraujo 
spaudimo ir cukraligės 
(diabetes).

Apdraudos kompanijos ir 
Child Health Association 
(Kūdikių Sveikatos Sąjun
ga) yra išleidusios lapelius 
bei knygeles, kur surašyta, 
kiek vidutiniai arba norma
liai turi žmogus sverti pa- 
*al savo ūgį ir amžių. Jei
gu jis sveria 10 iki 15 pro
centų daugiau, tai laiko
mas nutukusiu.

Kai kurie gydytojai tei
gia, kad nutukimas paeina 
nuo nesveiko tam tikrų 
'iaukų (glandsų) veikimo.

?sąs nuo tėvų paveldimas. SPINDVLIUOJANČIOS ROOSEVELTO MINTYS 
Bet apdraudos kompanijos 
patyrė, jog nežiūrint, ar 
lutukusių tėvai buvo rie
būs ar liesi, ar vidutiniai, 
■zis tiek daugiau nutukėlių 
miršta, negu to paties am
žiaus vidutinių asmenų.

Dauguma gydytojų pri
pažįsta vieną pamatinę nu
tukimo priežastį, būtent, 
kad žmogus daugiau val
go, negu reikalinga jo dar
bui ir judėjimams.

Dr. Newburgh, rašyda
mas leidinyje “Vidujinės 
Medicinos Archyvai”, pa
duoda tokias priežastis, ko
dėl žmonės persivalgo:

1. Tėvai varu vertė kūdi
kius daugiau valgyti, negu

Rašo Prof. Matulis, Vil- 
i niaus Universiteto rekto- 
! rius padėjėjas:

Visi senojo mūsų univer
siteto skyriai yra iš naujo 
! atidaryti. Mes turime 1,361 
i studentą, o pirm karo 1940- 
■ 1941 metais buvo daugiau 
I kaip 2,000 studentų. Atsi- 
5 žvelgiant į vokiečių okupa
cijos pasėkas, į faktą, kad 
I Lietuvos žemė dar tik ne
seniai išlaisvinta, ir atsi- 

sąlygas,

kademijos institutai, veikę 
pirm vokiečių okupacijos, 
taigi ir kalbų, istorijos, e- 
konomikos ir teisių insti
tutai, vėl bus atidaryti; be 
to, bus atidarytas ir naujas 
tyrinėjimų institutas.

Mes nutarėme į vieną 
centrą suvest garsųjį mūsų 
Akademijos knygyną, pa
liekant ' paskir. institutuo
se tik tokią literatūrą, ku
ri nuolat reikalinga studi
joms. Mes baigsime savo 
darbą iki gegužės 1 d. ir 
užleisime savo vietą tik-

- KRIENO PASTABELĖSE

ias kūdikiui nau- 
Tuom jie padeda 
savo sūnaus ar 
papročiui persivaį-

KAIP GILIAI ŠVIESA 
PERSKRODŽIA JŪRĄ
Šviesa jūros gelmėsna 

nueina 3,600 iki 5,400 pė
dų. Tamesnieji šviesos spin
duliai greit susigeria jūros 
paviršyj; šviesūs spinduliai 
perskrodžia giliau, kuomet 
mėlynieji spinduliai nueina 
giliausiai už visus kitus.

PIRMASIS ANGLIJOS 
KARALIUS

Pirmuoju Anglijos kara
liumi buvo Egbert, viešpa
tavęs visai Anglijai nuo 
827 iki 839 m.

PASKUTINĖ EGIPTO' 
KARALIENĖ

Cleopatra, gyvenusi 60 i- 
ki 30 metų pirm Kristaus, 
buvo paskutinė Egipto ka
ralienė.

BANGŲ AUKŠTIS AUD
RINGOJ JŪROJ

Jurų bangos laike audros 
retai kada būna aukštesnės, 
kaip 50 pėdų, nors atrodo 
didesnėmis, žiūrint nuo lai
vo.

Komedijanto Ch. Chapli- 
no karjera baigėsi tragedi
ja: pripažintas merginos 
kūdikio tėvu. Liūdna ir gai
la — komedija finita!

dingas, 
pamatą 
dukters 
gyti.

2. Daugelis gauna malo
numą iš valgymo arba pil
nai prikimšę pilvą jaučia 
pasitenkinimą ir ramuma.

3. Kitiems valgymas lai
kinai palengvina susikrim
timą, kilusį dėl to, kad jiem 
nesiseka protiinai, visuome
niniai ar Ivtiniai. .

4. Tūli, įpratę daug val
gyti jaunystėje, tiek pat 
valgo ir viduriniame am
žiuje, nors, senyn einant, 
mažiau maisto tereikia.

5. Kai kurie sirguliuoda
mi, neturėdami ko veikti 
arba negalėdami, valgo dėl 
smagumo, nors jiems dar 
mažiau maisto tereikia. ‘

Energinga mankšta gali
ma šiek tiek sumažinti sau 
svori. Bet tikriausia prie
monė pasiliuosuoti nuo tau
kų perviršio yra palaips
niui mažinti valgomo mais
to kiekį, tačiau, vengiant 
badavimo.

Jeigu atsiranda abejonių, 
ar maisto mažinimas nepa
kenks sveikatai, galima 
kreiptis i mitybos (dietos) 
specialists - gydytoja ir 
drąsiai sekti io nurodymus, 
ko ir kiek valgyti. Specia
listas. suprantama, duos 
tokius nurodymus, kad visi 
maistiniai sveikatos reika
lai bus patenkinti, ir žmo- 
mis ne staiga, bet palaips
niui eis lengvyn.

Žinovai nepataria thvro- 
idines tkaklines) liaukas 
rvti kaino vaista
mui iveikti. O tūkstančiai 
merginu ir moterų. norėda
mos “nusirediusvt” ir rvda- 
mos tas liaukas, amžinai 
sugadino savo sveikatą ir 
gražumą. N. M.

nutuki-
Praktika mokina: juo 

daugiau žmogui amžiaus 
metų, juo daugiau reikia 
jam gerti vandens, daugiau 
tyro oro ir daugiau miego.

P. Kr.

Skaisčiosios velionio pre-1 Žmonija negali amžinai i Žmogus be drąsos yra 
zidento F. D. Roosevelto i turėti gerus vadus, bet gali žmogus be kojų; bet neri- 
mintys, kaip skaistūs sau- įamžinai turėti gerų vadų j botas drąsumas virsta aki- 
lės spinduliai, pasipylė po | idealus ir nurodymus, kaip ! plėšiškumu. 
visą platųjį pasaulį ir pasi-i galima laimingiau gyventi. : --------
liks čionai kaipo žmonijos | -------- i Girdėjau, kad bostonietis
protaujančioji medžiaga. Į Kiekvieno gero žmogaus ! Titus Grevis tebėra gyvas

-------- I nusistatymas turėtų būti—| ir sveikas, ir vis dar mąsto
Viena iš velionio prezid. I tarnauti, o ne viešpatauti, stovėdamas,—reta ypatybė, 

spinduliuojančių minčių y- | -------- Į --------
ra: kad Amerika būtų ge-l Kur kritikai burna už-: Be gerų minčių negali 
resnė — geresniame pašau-1 čiaupta, ten užsiveisia biu-ibūti gerų žodžių, be gerų 
lyje. Irokratija su visomis savo i žodžių negali būti gerų

------ -  i piktžolėmis: ponavimu, iš- i darbų.
Kitos jo amžinos mintys: didumu, dykinėjimu ir pa-i .--------

kad geri piliečiai privalo! razitizmu. Rooseveltas pats pasirin-
būti pasaulio piliečiais; kadi -------- i ko Trumaną—tai įrodymas,
laisvi būtų nuo baimės bado, iz Kiekvienam tvirtam vy-; kad jis viską pasirinkdavo 
verguvės; kad jeigu kitur |rui buvo duota proga už- [gerai.
žmonės bus nelaimingais, ' augti ir sustiprėti; kiekvie- [ --------
—ir mes būsime nelaimiu- nai prakilniai idėjai priva-. Studijuok kiekvieną 
gaiš. Tai mūsų didžiojo va- lo būt duota proga pilnai [suprantamą žodį, kiekvieną 
do mintys — tai visos do
ros žmonijos troškimai!

Viską galima pakęsti tu 
la laika, bet ne visa laika, v c z V C

menant karines sąlygas, 
i reikia pripažint, jog turime 
i jau gana daug studentų.

Kuo ne trečdalis studen- ra jam naujosios Akademi- 
tų gyvena bendrabučiuose, 
kurie turi naują valgyklą 
su apie 800 vietų. Pirmes- 
nįjį studentų bendrabutį 
vokiečiai sudegino. Kiti 

[studentai namo nešasi val
gio produktus.

Mokyba klasėse sėkmin
gai eina ir kvotimai regu
liariai laikomi. 53 nuošim
čiai studentų su aukštais 
pažymėjimais išlaiko kvoti- tiksliai krinta su savo lėk- 
mus. Mūsų studentai rimtai tuvais ant amerikinių karo 
žiūri į savo studijas ir la- laivų, stengdamiesi tikrai 
bai drausmingai elgiasi. Di- juos nuskandint. 
džiausi mums keblumai pa
reina iš vokiečių padarytos dentas Albert 
suirutės. Pav., mums trūko I 
kuro. Dėl to negalima buvo 
žiemos laiku atlikti gana Į 
didelės dalies darbo mūsų 
laboratorijose. Mes turėjo
me žiemą padidinti teorinių 
dalykų mokyba, kad galėtu
me pavasarį ir vasarą dau
giau laiko pašvęsti labora
torijos darbui.

Mūsų knygų rinkiniai 
sparčiai papildomi. Broliš
kosios respublikos siunčia 
mums mokslinius žurnalus, 
ir iki šiol mes gavome 

Tr . daugiau kaip 10,000 mokslo j ir. Krienas, i knyffl;
Netrukus bus atidarytas 

priruošiamasis universiteto 
skyrius studentams, kurie 

mo
kyklos, arba ją baigę vokie
čių okupacijoj — su dide
liais praleidimais. Priruo
šiamasis skyrius turės 200 
vietų studentams ir jam 
vadovaus prof. Žemaitis.

Dėl tam tikrų kliūčių yra 
į rudenį atidėtas išleidimas 
studentų, baigiančių įvai - 
rius kursus. Juos baigs 150 
studentu.

Visi universiteto skyriai 
turi pilną štaba profesorių 
ir mokytojų.’ Mūsų moksli
ninkai įveržtai dirba. Ruo
šiama eilė dizertaciju įvai
riu mokslo šakų daktaro 
laipsniui gauti. Profesorius 
padėjėjas Gorodničius rašo 
mokslinį dalyka - tezę fizi
kos srityje, o Kaikalis che
mijos srityje. Viena tezė 
daktaro laipsniui gauti bus 
patiekta iš ekonomikos ir 
dvi iš medicinos.

Kaipo Lietuvos Mokslų 
Akademijos organizacinio 
komiteto narys, aš dirbu 
drauge su profesoriais 
Žiugžda ir Bulavu, kad pa
gamintume nauius Akade
mijai įstatus. Mes taip nat 
einame laikinio Akademijos 
prezidiumo pareigas ir pla
nuojame jos institutus, šta
bus ir tt. Daug pagalbos ir 
patarimų šiame darbe duo
da mums Volginas, vice
prezidentas visos Sovietų 
Sąjungos Mokslų Akademi
jos Maskvoje.

Visi Lietuvos Mokslų A-

jos prezidiumui.

Japonų Savižudystės 
Lėktuvai

Amerikos laivyno ko- 
mandierius Pacifiko Van
denyne, admirolas Nimitz 
pranešė, kad japonų lakūnai

ne-

minti, kolC/ 
pilnai suprasi ir išsiaiškin-

išbujoti ir praktiškai pasi- nesuprantamą 
reikšti.

-------- 'si; praleidžiant jas — ne- 
Teisybės aukuras reika-į progresuosi, 

liauja daug nekaltų aukų.

Jeigu Norite Žinoti
DIRBTINIŲ DANTŲ 

NAUDOJIMAS
Dirbtiniai dantys turėtų 

būti neišimami iš burnos 
nakčiai, kaip kad paprastai 
daroma, bet nuolat laikomi 
burnoje. Išėmimas tokių 
dantų nakčiai palieka pa
žiaunes nenatūralėje pozici
joje ir padaro nervų spau
dimą pažiaunių susijungi
me, o tas kartais gal būti 
priežastimi apkurtimo.

DIDŽIAUSIAS TYRYNAS 
PASAULYJE

Saharos tyrų plotas šiau
rinėj Afrikoj, susidedąs iš 
virš 3,500,000 ketvirtainių 
mylių, yra skaitomas di
džiausiu tyrynu pasaulyje.

KUR YRA KOLUMBO 
PALAIKAI

Kristoforo Kolumbo, va
dinamojo Amerikos atradė
jo, palaikų pelenai randasi 
Sevillės miesto katedroje, 
Ispanijoj.

KIEK KAINAVO MAN
HATTAN SALA

Manhattan salą, ant ku
rios dabar stovi New Yor- 
kas, nuo indėnų nupirko vo- 
kietys kolonistas, Peter Mi- 
nuit, sumokėdamas prekė
mis, gal kiek ir degtine, iš 
viso $24.00 vertės. Minuit 
tuo laiku buvo New Ne
therlands gubernatorium, 
atvykęs į Manhattan salą 
geg. 4* 1626 m.

BENJAM. FRANKLINO 
LANKYMAS MOKYKLOS

Amerikos revoliucijos lai
kotarpio žymusis diploma
tas, filosofas ir mokslinin
kas Benjaminas Franklinas 
mokykloje iš viso tėra bu
vęs tik du metus — nuo 8 
iki 10 savo amžiaus metų.

NERO GROJIMAS 
SMUIKĄ

Pasaka, būk Romai de
gant Nėr o grojęs smuiką— 
neturinti pamato, kadangi. 
smuikai ‘atsirado tik šimt
mečiais, vėliau po Nero vie
špatavimui.

savo 
buvo

KOKS BUVO SOKRATO 
UŽSIĖMIMAS

Garsusis graikų filosofas 
Sokratas, sekdamas 
tėvą, pirmiausia
skulptorium. Vėliau savo 
laiką leisdavo turgavietėje, 
sakydamas pamokslus jo 
besiklausantiems. Jis taipgi 
tarnavo kareiviu ir paga
liau buvo senatorium.

OPIAUSIA ŽMOGAUS 
KŪNO DALIS

Autoritetai sako, kad o- 
piausia žmogaus kūno da
limi yra Adomo Obuolys, 
kakle; jo primygimas nyk- 
štimis padaro didelį skaus
mą. Taipgi smarkus kir
tis per šią vietą paralyžiuo
ja kalbą, stabdo kvėpavimą 
ir ryjimą, sukeliant neap
sakomą kančią.

SKENDUOLIŲ BEI LIGO- ; nėra baigę vidurines
NIŲ PRIEŽIŪRA

Didelės priežiūros ir at
sargumo reikalauja atgai
vinto skenduolio* sveikata,

pač tuojau po atgaivinimo 
neleistina jam pačiam eiti; 
jis privalo būti nešamas 
neštuvais. Labai pavojinga 
sergantiems arba sužeis
tiems asmenims leisti atsi- 
ssėt arba atsistot, o vaikš
čiojimas- jiems gali būti pa
greitinta mirtis.

KAIRIARANKIAI
T. Apskaitliuojama, kad 

kairiarankių žmonių skai
čius yra apie 9 nuošimčiai.

KAIP IŠVALYTI NAMUS, 
KUR DŽIOVININKAS

GYVENO
Namai, kuriuose džiovi

ninkas gyveno, pirmiausiai 
turi būti gerai išvėdinti, 
leidžiant saulės spinduliam 
perskrosti visus kambarius, 
kiek tik galima. Džiovos 
bakterija gyvena tamsiose 
vietose mėnesius laiko, bet 
saulės spinduliai užmuša ją 
per keletą valandų. Purvas 
yra geras šių bakterijų pa
laikytojas, todėl džiovinin
ko gyventas namas privalo 
būti gerai išvalytas, medi
nės namo dalys ir grindys 
privalo būti nuplautos kar
štu vandeniu su muilu, ir 
sienos naujai išpopieruotos.

United Press korespon- 
Ravenholt 

rašo iš Chinijos, kad japo
nai pradėjo statydintis 
daug naujų savižudystės 
lėktuvu. Toks lėktuvas 
greičiau ir pigiau pastato
mas, negu paprastas kovos 
lėktuvas;
' ‘Savižudystės lėktuvo va
romieji sparneliai - prope
leriai yra užpakalyje; jie 
stumia lėktuvą priekin, o 
ne traukia. Japonų lakū
nas sėdi ties viduriu tokio 
lėktuvo. Tonas sprogimų 
yra įstatytas lėktuvo nosy
je. Lėktuvas skrenda vidu
tiniai po 400 mylių per va
landą, o smigdamas žemyn 
pasiekia 600 mylių greičio 
valandai. Visas lėktuvas 
sprogsta, kada jo nosis ar 
sparnas paliečia kokį kietą 
daiktą.

Kada lakūnas įeina vi- . 
dun, tai lėktuvas iš lauko 
pusės užrakinamas. Lakū
nas neima jokio parašiuto. 
Kai tik lėktuvas pakyla nuo 
žemės, jo nutupiamieji ra
tai savaime nukrinta. 
Jeigu lakūnas mėgintų 
nusileisti, lėktuvas eksplo- 
duotų ir jį užmuštų. Vis 
tiek, ar lakūnas puls su 
savo lėktuvu ant ameriki
nio laivo ar nenorės to da
ryti, jis lygiai nusmerktas 
mirti.

Kai savižudiškas lakūnas 
pakyla, jis tris kartus ap
lekia aikštę. Visi kiti tos 
japonų orlaivių stovyklos 
lakūnai ceremonialiai sus
toja ir saliutuoja savižudį, 
atsisveikindami jį.

Savižudiškiems oro žy
giams japonai yra specia
liai lavinami šešis mėne
sius. Paskui duodama jiem 
trys mėnesiai poilsio-ato- 
stogų, tai yra, trys paskuti
niai gyvenimo mėnesiai.

Amerikos 1 a k ū n ai ir 
priešlėktuvinės patrankos iš 
tolo skina savižudiškus ja
ponu lėktuvus, neleisdami 
prisiartint prie amerik. ka
ro laivų bei lėktuvlaivių. O 
vis dėl to šis japonų savi
žudiškas išradimas galįs 
pasirodyti pavojingesnis, 
negu vokiečių robotbombos.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova. 

3-29-45 * ★ ★ —22—

Skaitytojų Balsai

* (Tąsa)
— Ogi ne iš cirko, ogi ne iš cirko! Po

ne. Ja išvežioja Nobelio žibalą, pone. 
Matai, skardinės.

Iš tikrųjų r vežimėlyje stovėjo švaru
čiai bidonai su žibalu.

Gavrikui tai buvo visai netikėtas da
lykas. Visiems yra žinoma, kad žibalas 
perkamas krautuvėje už kapeiką kvorta, 
į savą indą.

Bet kad jį vežiotų po namus vežimė
lyje, ir dar pakinkę kažkokią puošnią 
ponę, — to jau buvo per daug!

— Paprastas arklys, — piktai atsirie- 
jo Gavrikas, eidamas šalin.

— Ogi pone! Ogi pone! Ogi pone! — 
šaukė jam įkandin mergaitė kaip papū
ga ir pritūpdama plojo katučių.

“Tu pati pone”,— pagalvojo Gavrikas, \ 
bet, deja, nebuvo laiko pradėti stambiam 
vaidui.

Dalydamas vingį aplink stoties skve
rą, iš už kurio ketinių grotelių karštai 
ir sausai kvepėjo mirtomis ir tuja su ait
riomis skujelėmis, berniukas sustojo, 
užvertė galvą ir gan ilgai žiūrėjo į sto
ties laikrodžio ciferblatą.

Visai neseniai jis pagaliau išmoko pa
žinti iš laikrodžio laiką. Dabar jis nega
lėjo praeiti pro laikrodį, nesustojęs ir 
nesuskaitęs.

Jis. dar skaičiavo pirštais šias keistas 
romėniškų skaitmenų lazdeles, tokias ne
panašias į paprastus aritmetinius skait
menis. Jis težinojo, kad aukščiausiasis— 
dvylika, ir nuo jo reikia pradėti skai
čiuoti.

Gavrikas prie kojų pasistatė skiaurę 
ir ėmė judinti lūpas, stipriai užlenkda
mas pirštus.

— Viena, dvi, trys, keturios... — šnib
ždėjo jis, suraukęs kaktą. v

Mažutė rodyklė stovėjo ant devynių, o 
didžioji — ant šešių.

— Devynios su puse, — patenkintai 
atsikvėpęs, tarė berniukas, marškiniais 
nuo nosies šluostydamasis prakaitą.

Panašu į tai. Tačiau vis dėlto nekenk
tų patikrinti.

— Dėde, kiek laiko?
Ponas su česučos švarku ir liufiniu 

(Liufa — ar. — augalas, ši kurio vidaus 
pluošto gaminamos kempinės ir k.) šal
mu ‘“sveikas ir lik sveiks” prie romėniš
kos nosies prisidėjo auksinius pince-nez, 
atkragino žilą barzdžiukę, probėgomis 
žvilgterėjo į ciferblatą ir greitai pasa
kė:

— Pusė dešimtos.
Gavrikas sustingo iš nusistebėjimo.
— Dėde, o kaip ten parašyta — devy

nios su puse?
— Vadinasi, ir yra puse dešimtos, — 

nežiūrėdamas į berniuką, griežtai pasa
kė ponas, sėdo į vežiko vežimėlį ir nu
važiavo, pasistatęs tarp kelių lazdą su 
kauliniu bumbulu.

Gavrikas stovėjo kurį laiką, pusiau 
atidaręs burną su trūkstamais dantimis, 
stengdamasis suprasti, ar iš jo ponas 
pajuokavo, ar taip ir yra.

Pagaliau, ant peties jis užsimetė skiau
rę, truktelėjo kelnes ir nuėjo toliau, suk
damas galvą ir su nepasitikėjimu šypso
damasis.

Pasirodo, devynios su puse — tai tas 
pat, kas pusė dešimtos. Keista. Labai 
keista. Šiaip ar taip, nekenktų paklausti 
ką nors, kas supranta.

Koks formų, spalvų, dydžių įvairu
mas!

Gamta padėjo visas pastangas, norė
dama apginti ir išgelbėti nuo pražūties 
savo nepaprastus kūrinius. Ji pasisten
gė padaryti juos kiek galima labiau ne
pastebimus žmogaus akiai. Ji nudažė 
juos visais jūros atspindžiais.

Pavyzdžiui, tauri ir brangi žuvis 
skombras, Juodosios jūros karaliene. 
Jos standus kūnas; tiesus ir lygus kaip 
varpstis, — nudažytas švelniausiais mu- 
ariniais (Muaras — pranc. — šilkinis 
audinys su banguotu paviršiaus atspin
džiu) tonais, nuo šviesiai žydro ligi 
tamsiai mėlyno.

Gavrikas žinojo, kad kaip tik tokios 
spalvos — žydros su mėlynų raibulių 
raukšlėmis — esti jūra toli nuo kranto, 
kaip tik ten, kur svarbiausia vaikščioja 
skombrų kreivės.

Žiūrėk, koki gudrūs skombrai!
Nors Gavrikas kasdien matydavo žu

vis, priprato prie jų, iš už pusės varsto 
galėjo surasti jūroje skombrų kreivę, 
bet vis dėlto kaskart jis būtinai gėrėda
vos jų grožiu ir gudrumu.

Arba sprundagalviai. Jie laikosi ties 
krantu, tarp uolų, o taip pat — smėlyje, 
giliau. Dėl to jie ir nudažyti tamsiai ru
da uolų spalva arba gelsva smėlio spal
va.

Žiūrėk!
Didelės paplokščios plekšnės, pripra- 

tusios gyventi ūksmingame tylių įlankė
lių dugne, stebina tamsiai žalia spalva 
savo storos odos, nusėtos plokščiais kau
liniais dygliais, panašiais į kriaukšles. 
Abi jų akys yra iš viršaus, dėl ko plekš
nė ir primena vaikišką piešinį anglių 
tvoroje: galva ir profilis, tačiau su 
dviem akim.

Tiesa, plekšnės pilvas — vaškinės, 
paršo spalvos, bet juk pilvo ši žuvis nie
kad nerodo, o visada guli dugne, glau
džiai prisispaudusi prie smėlio.

Ir berniukas gėrėjosi plekšnės gudru
mu.

Buvo dar barbunjka,^ mažutė raudo
nai juoda kuprota žuvytė su stambiais, 
bet tartum kruvinais žvynais. Lygiai to
kios pat stambios rausvos varliadėžės 
mirga gryniausiose įlankėlėse!

Kaimenės sidabrinių silkelių knibžda 
jūros paviršiuje, prie kranto, susilieda
mos su sidabriniu ryto saulės virimu.

Odessos Limanas— 
Atsiminimai

EASTON, PA.: Man svarbu 
skaityt- .per Laisvę einančią 
apysaką “Baltuoja Burės To-r 
luinoj,” parašytą V. Katajęvo, 
išverstą į lietuvių kalbą A. 
Venclovos. Apysaka liečia uk- 
rainų miestą Odessą, ant kran
to Juodųjų Marių su didele 
prieplauka. Odessos aš niekad 
nepamiršiu, todėl, kad Odes
soj aš gyvenau, ir iš vaiko iš
augau į vyrą, tai buvo 1899 
iki 1903 met., o apysaka su
kurta - parašyta keliais me
tais vėliau. Pradedant talpint 
apysaka, mūsų redaktorius Mi- 
zara per krislus paragino, kad 
visi skaitytų, nes ją išvertė An
tanas Venclova, lietuvių kal
bos meistras. Na, ir neperdė
ta. Pirmieji penki ar šeši nu
meriai buvo pilni meistriškų 
žodžių, kurie tiktai meistram 
ir apsitašiusiem skaitytojam 
sugrumuliuojami.

Tačiau apysaka pasidarė la
bai žingeidi ir patraukianti 
skaityti nuo tos vietos, kai ant 
laivo Turgenevo, ūsuotas žmo
gus gaudė matrosą, matyt, re- 
voliucijonierių, pabėgusį nuo 
kariško laivo Potemkino. Tai 
buvo iš sukilimo laikų 1905 
metais; mokytojo vaikui Pe- 
tiai, buvo žingeidumo dau
giausiai už kitus visus kelei
vius ant to laivo.

Apysakoj yra minimas li
manas, bet Laisvės skaitytojų 
vargiai kas žino, kas per vie
nas tas gamtiškas sutvėrimas 
limanas.

Kadangi man pačiam buvo 
daug progų maudytis limano 
vandenyje, tai ne pro šalį bus 
nors trumpai pakalbėti, kaip 
tas limanas atrodo ir kokią mi- 
nerališką ypatybę jis turi sa
vyje. Limanas yra išsikišęs iš 
Juodųjų Marių, kaip kokia 
rankovė, kokios mylios platu
mo. Limano visi kraštai per 
šimtą pėdų nuo krašto pa-, 
dengti balta, kaip sniegas 
druska. Vasaros laiku, iš tolo 
žiūrint, atrodo, kaip čystas 
sniegas, kuomet per visą kū
ną nuo saulės kaitros varva 
prakaitas. Prisiartinus, pama
tai baltą, sūrią ir smulkią 
druską. Limano vanduo labai

ramus ir negilus. Mes nusiren
gę nuogai braidydavome po 
visą limaną mylia pločio ir 
niekur gilesnės vietos neras
davome, kaip tiktai iki kelią. 
Nuo krašto, žiūrint, vanduo už
kloja milžinišką plotą žemės 
ir jame be baimės: prigert ne
galėjai. Plaukiant beveik kuo
ne visur pilvas žeme šliaužda
vo, o kiek pastovėjęs ant sau
lės tuoj pasijunti ant savęs vi
są kūną turint storą sluoksnį 
baltos druskos, kurią su ran
kom lengvai nubrauki.

Pasėmus nuo dugno saują 
tų smilčių ir palaikius porą mi
nučių saulėkaitoje, smiltys pa
virsta į čystą baltą druską. 
Paragavęs, gauni naturališkos 
druskos skonį. Tai mums bū
davo savo rūšies kaip ir kokis 
gamtiškas stebūklas. Visi žmo
nės kalbėdavo, kad maudytis 
limano vandenyje yra labai 
sveika, ypač tiems, kurie turi 
kokius odos nesveikumus. Var
giai rastum Odessoj žmogų, 
kuris nebūtų nusimaudęs lima- 
ne, ypač vaikai, terlenasi per 
dienas ir tėvai .nedraudžia, ba 
nėra pavojaus prigerti.

Smaigalyje limano buvo 
įtaisytas parkas ir ligoninė su 
voniom. Ta vieta buvo priei
nama tiktai batiuškos caro 
valdininkam, buržuazijai ir 
aristokratijai; ten jie maudėsi 
ir gydė visokius reumatizmus, 
kiti šiaip leido vakacijas, turė
jo gerus laikus.

Mes, darbo klasės žmones, 
tiktai vogčiom galėdavom ten 
prisiartinti ir per tvorą pasi
žiūrėti, ką jie ten daro už tvo
ros, pakol tarnai, toki pat dar
bininkai, mus nuvydavo. Už 
tai visas platusis limanas pri
klausė mums, bet ten patogu
mų jokių nebuvo, drapanos 
gulėdavo ant pakraščio, ant 
žemės, žodžiu, gerai išsimau- 
dydavome ir tas mums nei ka
peikos nekaštuodavo.

Odessa yra gražus miestas, 
pilnas visokių įvairumų, kėli 
muziejai, žvėrinčius, didelis 
parkas ir daugybė mažiukų 
parkiukų, su estradom teatrų 
lošimui ir šokių platformom. 
Gyventi Odessoj labai links
ma, tiktai su uždarbiais, tai 
buvo labai liūdna. Paprasto

darbininko, kurių daugiausiai 
yra, 80 kapeikų per dieną už 
12 valandų darbą. Su tokiu 
uždarbiu tekdavo aplenkti tas 
vietas, į kurias įėjimas buvo 
brangesnis.

V. J. Stankus.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

Hillside, N. J.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3391 has been issued to’the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 589 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
(Triangle Bar & Grill)

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

TRYLIKTAS SKYRIUS
— Vėžiai! Vėžiai! Vėžiai!
— Plekšnės! Plekšnės! Plekšnės!
— Gyvi skombrai! Skombrai, skomb- 

rai!
— Barbunjkos, barbunjkos!
— Midijos, midijos, midijos, midijos, 

midijos!
— Sprundagalviai, sprundagalviai, 

sprundagalviai!
Iš visų turgaus bobų šaižiausiais) rėks- 

mingiausiais balsais garsėjo žuvų par
duotuvių rindos pardavėjos.

Reikėjo turėti Odesos šeimininkių ir 
virėjų nebaimingumą, norint neskubant 
praeiti šia stalų, kraitelių ir medirtių dė
žių alėja, užversta krūvomis jūros žu
vies, straigių ir vėžių.

Po didžiuliais marokos skėčiais ir len
tinėmis pastogėmis, virpėdami ir žėreda- 
miį gulėjo išversti pasižiūrėti gyvieji 
Jdodbsibs jūros lobiai. ,,

Nėra žodžių, gamta gudri. Tačiau 
Gavrikas žinojo, kad žmogus dar gud
resnis. Žmogus kai pristatys tinklų ir 
ūdų, kai užmes skaidrius meškerių siū
lus, kaip sužibės meškerių blizgėmis ir 
margomis plunksnelėmis!...

Ir štai visos šios žuvys, tokios nepa- 
stebioms jūroje, puikiausiai žėrės viso
mis savo užburtomis spalvomis preky
vietės kraitelėse ir staluose.

Kad tik gerų pinigų gerai padarynei!
Berniukas ėjo, jieškodamas pažįsta

mos turgaus bobos, pro kraites, knibž
dančias perregimų šviesiai žalių vėžių.

Vėžiai šnabždėdami į viršų tiesė savo 
žnyples, virpančiai išskėstas lyg žirkles.

Silkelės degė krūvomis smulkių sidab
rinių pinigų.

Spyruokliniai vėžiukai plekšėjo po 
drėgnu tinkleliu ir į visas puses šaudė 
druska.

Žėrutiniai žvyniukai lipo prie basų 
kojų. Užkulniai slidinėjo žuvų viduriuo
se.

Apšepusios prekyvietės katės su be
protiškomis stovinčiomis akių lėliukė
mis, priglaudusios ausis ir plėšriai at- 
stačiusios pečiomentes, žemėje šliaužiojo 
grobio.

Šeimininkės su virvinėmis kraitelėmis, 
iš kurių kėksojo morkos, ant delnų mėtė 
storus sukapotų plekšnių gabalus.

Saulė degino. Žuvys migo.
Pažįstartia turgaus boba sėdėjo ant 

vaikiško suoliuko po milžiniškos marš
kos skėčių, apsuptų kraičių ir prekių.-

Didžiulė, nors buvo dvidešimt laips
nių karščio, apsivilkusi žiemišku žakie- 
tėliu su bufais (Bufai—pranc. — išpūs
tos raukšlės moterų drabužiuose), kryž
mai apsirišusi smėlio spalvos skarele ir 
su svaria pinigine per petį ji kaip tik 
šiuę momentu derėjosi su pirkėja.

Gavrikas pagarbiai -sustojo toliau, 
laukdamas, kada ji bus laisva.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo 
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

VALANDOS: g_g Sekmadieniais nėra valandų.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 <

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
HTAGG 2-504b

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

(Bus daugiau)

< 1 i < ■

Turėjome surengę arbatos 
vakarėlį, kurio pelnas skiria
mas pagalbai Lietuvos vaiku
čių. Vakaras pelno davė $54. 
Turiu pasakyti, kad labai 
daug hillsidiečių ir apylinkės 
lietuvių prisidėjo su aukomis, 
kad tas vakaras būtų pasek
mingas.

Kiek pirmiau Pleasure Kliu- 
bas turėjo parengimą, kurio 
pusę pelno paskyrė pagalbai 
Lietuvos vaikučių. Reikia pa
girti kliubą už auką, kuri da
vė $10.25.

Mūsų mieste visos draugijos 
yra išrinkusios atstovus į ko
mitetą, kuris rūpinasi pagalba 
Lietuvos žmonėms. Ir dirbame, 
kiek galime. Ir šį vakarėlį ren
gė tas komitetas. Taigi, jo pel
nas $54 ir Pleasure Club au
ka $10.25, tai bendrai pasi
darė $64.25 pagalbai Lietuvoj 
vaikučių. Ačiū visiems, kurie 
pasidarbavo.

G. Kudirka.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 219 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 North 8th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONCETTA SANGIOVANNI
197 No. 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1093 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
• \ ppHl ISAR

BLANCHE’S RESTAURANT & GRILL 
1093 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10474 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO MANNO
20 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
649 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE DAMBOLA 
Victory Spaghetti House & Pizzeria

649 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8618 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO DISCIULLO & 
CONCETTINA STALTARI 

(Zi Francisco Rest.)
8618 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPT.VDIAi

Parsamdo automobilius ir kn 
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUF

! BROOKLYN
Į Telephone: EVergreen 8-9770

BUY 
VNITBD 
•TATBg 

WAR 
BONDS 

AND 
STAMPS

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčia)

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimu*

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA
Tel. 3-6728

LIETUVIŠKAS 1

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) |

Didelis pasirinkimas visokių I 
j Vynų ir Degtinės. |

Kasdien Turime Karštų I 
Užkandžių

I Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDAJ ir ki 
tos Mėšlažamės 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 MOTERYh

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu X-spindulh 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrim 
ninkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMO."
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Squart
Sekm 9 A M - 2 P M

—--- .

3

3
3
3
3

CHARLES J. ROMAM
(RAMANAUSKAS)

3

2
3

5

s

i
3

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon SL
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

£

K
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So. Boston, Mass.
Noriu pastebėti mūsų kolo

nijos korespondentams, kad, 
susimildami, rašykite iš mūsų 
veikimo, bet perdaug nesigir
kite, tada bus daug geriau 
jums ir mūsų veikimui. Dau
giau dirbkime nuoširdų dar
bą, norėdami ir laiko surasi
me tam darbui ir kiti geriau 
įvertins mūsų darbą.

Kaip kurie skundžiasi, kad 
daug dirba, kad neturi liuoso 
laiko laikraštyje ilgesnį straip
snį perskaityti. Aš patarčiau 
mažiau pinaklį lošti, tai tada 
daugiau laiko sutaupysite ir 
bus geriau.

Tiesa, dabar reikia ilgai 
dirbti, darbo yra daug karo 
laimėjimui ir Lietuvos žmonių 
pagalbai, bet norint galima 
laiko surasti.

Taipgi norėčiau patarti ko
respondentams, kad aprašyda
mi Lietuvos Pagalbai Teikimo 
Komiteto skyriaus veiklą, kad 
nugirdę ir nepatikrinę žinios 
teisingumą, nerašytų. Dažnai 
nugirsta, tai “pūkšt” ir para
šo, kad tas ir tas “daug laiko 
aukoja,” o gyvenime kitaip 
yra. Teisingas žinias visada 
galima sužinoti iš LPTK val
dybos, kuri nuolatos randasi 
vietoj. < 'UJĮ

M. Tylūnas.

Wilkes-Barre, Pa.
VVilkesbarriečiai šiek tiek 

veikia. Balandžio 8 d. Progre- 
syvis Kliubas turėjome paren- 
girną. Buvo perstatyta scenoj 
vieno veiksmo komedija “ša- 
laputris.” Sulošta neblogai. Po 
lošimui buvo balius ir links
minosi iki vėlos nakties. Publi
kos buvo apščiai prisirinkę.

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
Lyros Kvartetas ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 43 kuopa 
rengiame vakarienę su kon
certu. įvyks Progr. Kliubo 
Svetainėje, 325 E. Market St.

Durys bus atdaros nuo 4 
vai. po pietų, tai yra, užbai
gus kliubo susirinkimą. Vaka
rienė ir koncertas įvyks tarpe 
7 ir 9 vai. vakare, šokiams 
grieš broliai Tamulynai.

Koncertinę programą pildys 
Vincas Valukas, Ivanauskaitė 
ir Lyros Kvartetas. Kvartetas 
dainuos ir dvi naujas dainas, 
kurias dar nedainavo pirmes- 
niuose parengimuose. Įžanga 
tiktai 75 centai.

Kviečiame visus’ Wilkes-Bar
re ir apylinkės žmones daly
vauti, nes tai bus geras paren
gimas ir jau paskutinis svetai
nėje šį sezoną. Visi būkite.

J. Surdokas.

Bridgewater, Mass
Kovo 23 d. atsibuvo prakal

bos. Kalbėjo V. Andrulis, Vil
nies redaktorius, žmonių buvo 
vidutiniškai, pagal mūsų mies
telį. Aukų surinkta $21.50. 
Padengus prakalbų išlaidas, 
likusioji $12 pasiųsta pagalbai 
Lietuvos žmonių. Aukavo se
kamai :

S. Kirslis $5.
V. Žmūidinas $2.
Po $1 aukavo: A. Deksnis, 

F. Kaziliunas, G. Petrauskas, 
K. Kalvelienė, J. Augustin, P. 
Navickas, G. Skerstonienė, A. 
Mažukna ir P. Yurkštas.

Po 50 centų: K. Tamulis, V. 
Ermulaučiug, J. Leksnis, J. 
Jozack, P. “Balčiūnas, M. Abi
šala, M. Kadrotienė, P. Bud- 
riunas ir K. Peslis.

Po 25c: Yurkšienė ir Dcks- 
nienė.

Pasveikinimui Vilnies 25- 
kių metų sukaktuvių proga, 
aukavo Sekamai:

K. Kalvelienė $5.
Po $2: S. Kirslis, V. Zmui- 

dinas, G. Skerstonienė ir P. 
Navickas.

Po $1: Alf. Mažukna, K. 
Peslis, F. Kaziliunas ir nuo 
prakalbų paskrtą $5. Visiems 
Aukavusiems tAritfme širdingai 
ačiū.

J. Kalvelis.

"šis ir Tas
Laisvės num. 84 buvo pa

minėtos mūsų iniesto lietuvai
tės esančios karinėje tarnybo
je. jų tarpe turėjo būti ir Ger
trude Klekūnaitė, armijos 
slaugė, ji jau seniai yra toje 
tarnyboje.

Walter Yudikaitis, pasižy
mėjęs didvyriškais žygiais ka
ro veiksmuose, tapo atžymė
tas medaliu—bronzine žvaigž
de. Jo brolis Aleksas taip pat 
yra tarnyboje, jūreivių in
struktorium, Newport, R. I.

* ★
Charles Saladunas, ilgai iš

buvęs ūžjūryj, lankėsi pas tė
vus.

^Kapitonas Irving Pine, bu
vęs sužeistas Francijoj, jau žy
miai pasveikęs ir gali vaikšti
nėti. jis su savo žmona He
len, kuri turi pirmos leitenan- 
tės laipsnį, lankėsi čionai pas 
motiną. Jiedu čionai turi daug 
draugų, tik ne visus galėjo su
sitikti, nes vos porą dienų te
teko pabūti.

S. J.

Philadelphia, Pa.
Iš LPT Komiteto Veiklos
Balandžio 15 d., įvyko Liet. 

Pag. Teik. Komiteto susirinki
mas. Į šį susirinkimą Petras 
Zaleckas atnešė $100 čekį nuo 
Tautiškos Pašelpinės Draugi
jos, 928 E. Moyamensing 

*Ave. Tai graži auka. Nuo 
ALDLD 141 kuopos auka 
$46.25; tai nuo mažo parengi- 
mėlio pelnas.

Drapanų* pirkimo komisija 
išdavė raportą: nupirko Lie
tuvos vaikučiams už $434 pa
gamintų rūbų ir nupirko au
deklo ir pasiuvo 42 kavalkus 
rūbų. Per mėnesį laiko nu- 
megsta 22 svederiai. šiai ko
misijai daug padeda Jonas 
Lasutis; jis sukerpa berniukų 
ar mergaičių drabužėlius ir 
gelbsti pasiūti, šis draugas at
lieka garbingą Lietuvai pagal
ba.

Komitetas nusitarė rengti 
visą eilę mažesnių parengimų 
Lietuvos naudai.

Sekantis svarbus susirinki
mas įvyks 27 d. balandžio, 
1218 Wallace St., 8 vai. va
kare. Prašomi delegatai ir ne 
delegatai atsilankyti ir padėti 
veikti. Spaudoje matot rezul
tatus ir šis darbas reikalauja 
daugelio pagalbos, talkos.
Phila. Pronacių Demonstracija 

Spaudoje
Kovo 20, “Daily News” ra- 

I šo po antgalviu: “Phila. Li
thuanians Join Plea For Seat 
At Frisco.” Sakosi 55 atstovai 
iš Phila. nuo lietuvių organi
zacijų buvo tarpe delegatų, at-
stovaujančių 1,000,000 ameri
koniškų lietuvių Washingtone, 
kurie raportavo už gyvus ir 
negyvus lietuvius, reikalaujan
čius sugrąžinti Smetonos val
džią Lietuvoje. Iš šio jom ark o 
jie siunčia atstovybę į San 
Francisco taikos konferenciją.

Jie užtikrina, kad toje kon
ferencijoje jų propozicija bus 
perstatyta per senatorių Char
les W. Tobey, republikoną, iš 
New Hampshire. William M. 
Paschall, kandidatas į magis
tratus ir vice prezidentas de
legacijos. Tai tas Paschall, ku
ris sukėlė muštynes Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo
Pergalės Komiteto susirinki
me. Jie iš kalno kalba, kad 
apie konferenciją sužinos tik 
sen. Tobey ir jiems praneš. 
Tai kam važiuoti, juk jis gali 
parašyti laišką?

Viena lietuvė buvo nuvykus 
iš Phila. į Washingtona ir sa
kė, kad jų bankiete ne dau
giau buvo kaip 200 suklaidin
tų lietuvių.

šie gaivalai neatstovauja 
Phila. jokių lietuvių organiza
cijų, nes jie jų neturi. Jie taip 
nusišpicavo, kaip jų fjureris 
Hitleris. . . Rep.

Binghamton, N.I.
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Draugas Mizara Krisluo
se balandžio 6 d.' paduoda 
prieš tris metus Browderio 
patarimą amerikiečiatns. Jis 
tada rašė “Daily Worke- 
ry”: “Daugiau skaitykite, 
daugiau ir giliau mąstykit, 
nepasilikite tik antrašti
niais skaitytojais.”

Niekas neginčys, kad tai 
puikus Browderio patari
mas ir švenčiausia tiesa, 
kad daugumas amerikiečių 
didlapių skaitytojų ne tik 
neskaito politinių straips
nių, bet jie neturi laiko nei 
antraščių peržvelgti ir dau
giau pusės praleidžia visai 
nepastebėję, nors ten būtų 
ir svarbiausia žinia, didelė 
naujiena. Tai daugiau negu 
apgailėtina. Amerikiečiai 
per daug išlepinti. Neskai
tant jaunimo, daugiau pusė 
ir senimo taip jau įpratę 
žiūrėti į “fun” puslapius, 
kad pasiėmę “didlapį” nei 
nedirsteli į pirmo puslapio 
žinias. Bet pirmiausia atsi
vertę “fun” .puslapius ir ten 
jau skaito, pakol jo akys 
aptemsta... O kai užbaigia, 
tai jau jam ir užtenka. Ne
svarbu, kas yra kituose 
puslapiuose.

Tai tik viena medalio pu
sė. O kita, ir svarbiausia, 
tai, ar turi paprastas Ame
rikos darbininkas tam tik
ras sąlygas skaityt ir giliai 
mąstyti? Tam reikia laiko 
ir ramumo. O to, kol kas, 
Amerikos darbininkas toli 
gražu dar neturi. Kaip 
žmogus gali skaityti ir 
daug mąstyti, kad visą 
smegenų ir kūno energiją 
išeikvoja fabrikas! Išdirbus 
prie mašinos arba varstoto 
8-10 valand.Jam jau tik pa- 
silsys temiela. O ypač karų 
ir sumišimų gadynėj. Kurie 
dirba amunicijos fabrikuo
se, tų darbas sunkus-kan- 
kinantis. Parėjęs pirmiau
sia turi rankas apžiūrėti — 
geležis, pašinus ištraukyti. 
O jei apleisi, tai už poros 
dienų jau visai negalėsi 
dirbti. O po tam, kad ir 
paėmei laikraštį, pažiūrėjai 
penkias, dešimt minučių ir 
akys jau užsimerkė. Klau
sai, kad laikraštis jau šiug
žda po kojomis, ant aslos. 
Jei šį kartą dar išbudai, 
laikraštį pasiėmei, dar no
rėtum skaityti, bet vos per
bėgo akys keletą eilučių ir 
vėl laikraštis išslysta tau iš 
rankų. Junti, kaip tave sa
vo puikiais eržilais Elijo- 
šius jau veža per neaprė
piamas erdves į dangaus 
karalystę...

Tik tuomet darbininkas 
turės tinkamas sąlygas 
skaitymui ir mąstymui, kai 
į savo rankas paims val
džios aparatą. Kai bus iki 
galimumo s u t r umpintoš 
darbo valandos. Kada bus 
panaikinta prakeikt o- 
j i privatinė n u o - 
s a v y b ė . Prašau skaity
tojo nesupykti už žodį 
“prakeiktoji”. Ba kas su
pranta,1 tai privatinė nuo
savybė yra durniausias 
punktas šios gadynės kons
titucijoj, ant kurio rymo 
besotis kapitalizmas, ir iš 

’-kurio iškyla visos žmonijos 
nelaimės, kaip tai, karai, 
užgrobimai svetimų šalių, 
pavergimas ir begalinis iš- 
■natidojimas jų žmonių. Kaip, 
•greitai bus panaikinta ,pri-; 
Vatinė nuosavybė, taip grei
tai dings patys savimi kru
viniausi žmogžudiški karai 
ir tautų bei tautelių užka
riavimai. Šiandien mums 
rodo puikų pavyzdį Sovietų 
Sąjunga. Joje visos tautos 

1 sugyvena taip gražiai, bro-

liškai, kaip būtų šeima vie
no tėvo ir vienos motinos!

Susninkų luTįįs.

Karinė Tarnyba, 654 Madi
son AV,e., New Yorke, atsi
šaukė į mokančius slaugybos 
vyrus stoti tarhyb'on liuosno- 
riai. Numatoma, kad ir jie bus 
draftuoti, jei liuosnorių negaus 
pakankamai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bal. 17 dienos ir žiūriu: nei 
žodžio apie vokiečių krimina- 
lystes. Bet ten pat net kele
tas skilčių prirašyta apie 
“ukrainietį pabėgėlį”!

Gi su tuo pabėgėliu būta ši
taip: prieš karą jis iš Kanados 
nuvyko Ukrainon. Prasidėjus 
karui, tasai ukrainietis, atsisa
kęs kovoti vokiečius-užpuoli- 
kus, buvo nuvežtas “Sibiran 
medžiams kirsti,” o paskui— 
kolektyviniame ūkyje dirbti. 
, Vėliau Tarybų vyriausybė 
paleido jį ir dabar “ukrainie
tis” jau Kanadoje.

Kame čia (kun. Urbonavi
čiaus akimis žiūrint) Tarybų 
Sąjungos nusikaltimas? Tame, 
kad perprastai tąjį ukrainietį 
maitino: “daugiausia žuvies 
sriuba su juoda duona, o tik 
retkarčiais į ją buvo įmesta 
šiek tiek bulvių, o dar rečiau 
primesdavo po gabalėlį laši
nių ...”

Kai iš 40 milijonų ukrainie
čių atsiranda vienas Tarybų 
Sąjungos priešas, tai “Darbi
ninko” redaktoriui pritrūksta 
ašarų jam apverkti.

Kai Hitleris milijonus žmo
nių kankina, žudo, tai to pa
ties laikraščio redaktorius ne
turi vietos nei eilutei apie tai 
parašyti.

Hitleris, mat, tam redakto
riui— “tautų vaduotojas”!

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks antradienį, bal. 24 d., 
7:30 v. v. Brown Leaf Cafe, 987 E. 
79th St. Visos nares malonėkite 
atsilankyti, yra svarbu aptarti .“Mo
tinų Dienos” parbhgimą. — K. R.

(94-95)

Sandėlis Knygy ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirtie* 60c
Girtuoklių Linksmos Dainos 15c
'Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ..... « 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų į

Gyvenimas ir Darbai ....... — 30c
Mikaldos Papasakojimai ... ...............~ 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ..—...... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ... ........— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
au meilužės paveiksiu..... ............... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
{Velniokas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybės, nuo tavęs paslėptas .—. 75c

^Sapnas Marijos Alyvų Kalne .....   15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  >1.25
Istorija Senp ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .  20c

Nedoras žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirūkytas ant Ba

los per 17 mėtų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Sebūklingas Zerkilas .... ..... ................ 25c
; f) VARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
•GRIGO Kalėdos ir nusiminimas Be

no Jaųn|kio ........ a...................   85c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug Juokų 15c 
Trys Uėkeiktos karaliaus dukterį ..... 25c
RAGANA, ir keliaunikas Jonąs X........  30c
KELIAUTOJAI į šventų žemę JERU-

ZOL1MĄ ..............       25c
Kabalas, Zolįovos Knygutė ... ........   10c
praloto Olšausko Darbai ........   25c
Ko Nori .Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas lėtnokt Anglų Kalbos

.he klto pa'gėlbos .... ,.........    35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur Jų galima gauti .J...... 25c

Lytiškos .Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydyti* .....................   80c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų. ....... 31.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
, vietoj ji. randasi ir kaip kankina 30c 

GhOMATOS j Lietuvą bu pasveikinimais ir 
gražioihis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai UŽ $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

•’idoįtis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
toiėg iįsikirtimų, apdegintų f ir vėžio 12.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60cKosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui -VyrlSkumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Katgro .(hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li- 
gbs '' (diabetų) 86c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60<); Nemalonaus kvapo iŠ burnos 85c; 
AeUniktiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės r (stambios) 60o; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn)' 85c; Prtltių arbata ir mostis 
po.',86c;- . ...

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų ; 3L26.

Aukšto- kraujo hiiltėliai 35c, 3 pakeliai 
už •1. .• <

M. ŽUKAITĖS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.•J 01 J

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ABĖLNAM DARBUI 

Ice Cream dirbtuvėje. 
Patyrimas Nereikalingas.

GERA ALGA
SEKMADIENĮ NEDIRBAMA.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

PIONEER ICE CREAM DIVISION
THE BORDEN COMPANY

564 — 20TH AVE., 
PATERSON, N. J.

( (97)

PAPRASTI DARBININKAI
ir

PAGELBININKAI
Darbas prie lokomotyvų budavojimų 

karo pasttangom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai kai tinkamai.

Klauskite jūsų artimiausio USES Ofise 
susisiekimui su

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.

(97)

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas 

.$24 — 40 VALANDĄ 
Laikas ir puse už viršlaikius

KREIPKITĖS Į KRAUTUVĘ 
2071 FULTON STREET 

BROOKLYN.
(97)

ŠVEITĖJAI
Patyrę 
taipgi

ELEKTROS PAJĖGA PRESŲ 
OPERATORIAI

Patyrę
CROMWELL SILVER

40-05 21ST ST., 
L. I. CITV.

(96)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
19 Metę ir Viršaus 

Patyrimas Nereikalingas
Geros Darbo Sąlygos 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
ŠIFTŲ DARBAS 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 
Kreipkitės Tarp 8 A.M. ir 4:30 P.M.

BABCOCK & WILCOX CO.
Hobart Ave. ir 4th St.

BAYONNE, N. J.
(96)

MILLING MAŠINOS 
OPERATORĖS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Būtinas darbas prie operacijinių instrumentų. 

Pokarinės galimybės.
Puikiausios darbo sąlygos.

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE. 
LONG ISLAND CITY 

HAVEMEYER 9-1900.
. (95)

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.
__________________________\_______________  

į-'

“Išlaisvinimas Vilniaus”
Nauja Filmą iš Sovietų 

Sąjungos

gavo iš Sovietų Sąjungos nau
ją filmą, kur rodoma išlaisvi
nimas Vilniaus.

Tačiau nepamanykite, kad 
ta pati, kuri buvo rodoma Em
bassy Teatre. Tai ne. Ji yra 
Visai nauja filmą. Plačiai ro
doma mūšiai, pilnas Raudono
sios Armijos užėmimas Vil
niaus, perleidimas iš militarės 
valdžios į rankas civilių lietu
vių Vilniaus gyventojų.

Matysite daug naujų daly
kų, kurių čia negalima nė su
rašyti.

Kuriose kolonijose norėtu
mėte matyti šią ir kitas Sovie
tines filmas, prašau kreiptis 
žemiau nurodytu antrašu. Aš 
turtu visas Sovietines filmas, 
kokios tik yra rodomos Ameri
koje.

GEO. KLIMAS
128 — 19th Str., 

Brooklyn 32, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

m » ■ i i . i —.... ....■y— ■_■■■■ n .. .......................... . ............................

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokestis 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP. 

42 STEWART AVENUE 
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
 (96)

VYRAI
PRIE 

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri opeinjoja pilną 

laiką taikos ir. karo metu.
Išsilavinimo Nereikalaujama 

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTES IR 

VAKACIJOS. * 
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės į 
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

STALIORIUS IR MOKINIAI 
Pokarinis darbas prie plastikų 

BYPRODUCTS
47-05 FIFTH STREET, L. I. C.
.(96)

VYRAI - VYRAI
PRIE 

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTES
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

KREIPKITĖS, JACK GOLDENHORN, SUPT.

JOE LOWE CORPORATION 
601 W. 26TH ST., (9-TOS LUBOS) N.Y.C.

(97)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(97)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(98)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

LUBRICATION VYRAS 
Naujam Auto Verslininkui 

Būtinas Darbas. Pokarinė Proga
QUEENS AVE. GARAGE, Inc.

163-15 46TH AVE., 
FLUSHING, L. I.

(95)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUS£ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(95)

TOOL MAKERS (2) 
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos 
58J/2 Valandos Į Savaitę 

Pokarinė Proga 
WILLIAM KARL & SONS

62-22 METROPOLITAN AVENUE
MIDbLE VILLAGE, L. I.

(98)

REIKIA VYRŲ
Dirbti

ŽUVŲ ŠALDYMO 
DIRBTUVĖJE

40 Valandų Savaitė 
Nuo Pirmadienio iki Penktadienio

ALGA $42.50 
Šeštadieniais ir už Viršlaikį

$1.60 į VALANDĄ
SEKMADIENIAIS 
$18.00 I DIENĄ 

Brooklyn Bridge'Freezing 
& Cold Storage Co.
109 CLIFF STREET, 

rN. y. .ę, ,(9fl)

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ KROVIKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINA PRAMONĖ 
KRAMER BROS. 

FREIGHT LINES, INC. 
303 PATERSON PLANKROAD, 

CARLSTADT, N. J.
PHONE RUTHERFORD 2-8404 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
___________________________

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas
Daug Viršlaikių

BONNERT MFG. COMPANY
104-18 MERRICk ROAD 

JAMAICA, L. I.
...................................................................... (98)

VULKANIZU0T0JA1
Reikalingi į vulkanizavimo kambari

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Modemiškas fabrikas 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti pelenus ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. J. I’hone PASSAIC 3-4327

r ,G°4>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MERGINOS
PAKAVIMUI MAKARONŲ

Kreipkitės
NATIONAL MACARONI 

MFG. CO.
18 PASSAIC STREET, 

GARFIELD, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(97J

VALYTOJOS IR PROSYTOJOS. patyrusios, 
reikalingos prie suknelių.

,J5MEL MANUFACTURING CORP., 
' ' "77 RICHMOND ST., (3-čios lubos) 

NEWARK, N. J. MARKET 3-9899
-101

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
LENGVAS DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
LABAI GEROS ALGOS 

KARINIS DARBAS 
EKSTRA MOKESTIS UŽ VIDURNAKČIO 

SIFTUS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Approved Equipment Mfg. Co.
27 Eighth Street. PASSAIC, N. J. 

PASSAIC 2-1769 — PASSAIC 2-2569
101

MERGINOS IR MOTERYS
Pakavimui Cookies
BOTINA PRAMONE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$28.60 už 48 Valandų Savaitę 

Pradžiai
Poilsio periodai ir Muzika 

Kreipkitės
GRAND CAKE 

84 HOPKINS STREET 
Brooklyn.

__________________________________ ■ (X)

MERGINOS-MOTERYS 
Dirbti Prie Singer Sewing Mašinų 

TAIPGI MERGINA ABELIAM 
DARBUI 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY 
26 Waverly Place, N. Y. C.

PRADINĖS
Su Šiek-Tiek High School 

Mokytis Knygvedystės, 
Ofiso Mašinų, Filing.

Gera Alga. Proga.
BOX 302, 20 W. 43RD ST., 

N. Y. C.
(96)

MERGINOS—KELETOS
Raštinės Darbininkės New Yor)<o Grandininei 

Krautuvei. (Chain Store).
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Linksmos Darbo Sąlygos 
Nugent’s National Stores 

870 W. 35TH STREET, N. Y. C.
, . . .(96)

MERGINOS (6)
Gera Alga.

40 Valandų Savaitė, laikas ir . pusė už 
viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas Fabriko Darbas.

UTILITY SUPPLY CO.
188 WATER ŠT., N. Y. C.

WHITEHALL 3-6950 * 
. ■_______  - ~ (99)

merginos - Moterys, operatorės — 
MERROW. Mokinas ar patyrusios *prfe vai

kam sveterukų. Būtinas darbas, Nuolat.
25-40 49th St., (Arti 30’f'H AVĖ.) 

ASTORtA, L. L
............  . ...............................(96)
MOTERYS ruošiavimui naujų sveterių at

karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga.
HELLERMAN WASTE CO., 

65 GEORGE STREET, BROOKLYN. 
(Tarpe Central Wilson AVes.). 

--------- ------------------ —7.. .1224



Šeštas puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily
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Stasys Kuzmickas Lan- Ko Galima Tikėtis iš San Lankėsi Malonios

Sporto Mylėtojams !
Gera Žinia ;

Nemokamas įžangos bilietas; 
pamatyti Giants-Phillies rung-! 
tynęs ateinantį trečiadienį, ba-|

ne

kėši Brooklyne Francisco Konferencijos? Viešnios
Praeitą šeštadienį Brookly-j 

lank ėsi Stasys K u z m i c k as,
i Shenandoah, Pa.), LDS iž- J1 

globėjas ii- visuomeniniu

balandžio 27- 
Piliečių
Union

Choras,

Kliu-
Ave.,

vado-

landžio 25-tą, laukia kiekvie
no, kuris atneš ne mažiau 7 
svaru drabužiu Jungtinių 
Tautų Drabužių Rinkliavai.

Einantieji su bund u bais dra
bužių ar batų įžangai i rung
tynes, prašomi eiti per 159th

Pirmadienis, Bąlanti. 23, 1915

St. vartus p n'e 8th Ave., New 
Yorke. Ten jie atiduos pundus 
ir gaus įžangos tikintus. Ti
kintus išdavinės nuo 12:30 per 
pietus iki žaismių prasidėjimo 
laiko, 2 :30 po piet.

Graži ir prakilni, drąsi ir jauna, 18 metų Zoya paskutiniu kartu apžvelgia taip 
gražų pasaulį, kurį, štai, čia pat, tose kartuvėse, už kelių minučių uždengs nuo jos 
naciškų budelių kilpa. Bet ji gali pasirinkti—gyventi savo žmonių išdavikės gyve
nimu arba mirti. Ką jinai pasirinks? Ar pagalvojote, ką jūs pasirinktumėt, jeigu 
pastatytų jus jaunuolės Zoyos vietoje? Ką patartumėt, jeigu ten stovėtų jūsų duk
relė? Scena iš filmos “Zoya,” rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, iš tikro gyvenimo apie Tarybų Sąjungos didvyrę Zoyą Kosmodemyans
kaya, kuria naciai kankino ir nužudė. Galina Vodianitskaya artistiškai vaidina tos 
didvyrės rolėje.

šeštadienio rytą laisviečius 
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo Centrą atlankė newar- 
kietė veikėja Katrina Žukaus
kienė ir jauna jos viešnia Al
dona Daukus iš Detroit, Mich. I

K. Žukauskienė atvežė pun
dą mezginių ir $12 pinigais 
dovanų Lietuvos vaikams nuo 
N4warko ir apylinkės mezgė
jų. Daug mėgsti, sakė viešnia, 
pastaruoju laiku jos negalėjo, 
nes negavo vilnų. Ir daugelis 
mezgėjų išeidinėjo į darbus su 
ilgomis,, nepatogiomis darbo 
valandomis, mažai būtų galė
jusios nudirbti, jeigu vilnų ir 
būtų buvę. Nusiskund.ė, kad ir 
.jos pačios sveikata šiuo tarpu 
buvo prastta, rettai leidžia iš 
namu išeiti, c

Jaunuolė Aldona laisvie- 
čiams taipgi artima. Jos tėvai 
yra seni Laisvės skaitytojai ir 
rėmė jai. Jonas Daukus, meta- j 
linių reikmenų gamybai šapos 
vedėjas ir savininkas, dėl pa
reigų negali organizacijų dar
buose padėti, bet juos pare- 

; mia. Julia Daukienė per kele- 
I tą metų buvo didžiulio ir veik- 
i lauš moterų Pažangos Kliubo 
j finansų sekretore. Jaunuolė 
i Aldona, tėvo sekretorė, laiks 
nu olaiko pagelbsti ir motinai 
tūluose organizacijos darbuo
se.

matas ateities gyvenimui. 
Bretton Woods, Dumbarton 
Oaks, Yaltos konferencijose 
buvo' sudaromi planai palaiky
mui taikos ateityje. San Fran
cisco turėtų būti sukurta tai
kos palaikymui organizacija.

Kokie buvo svarbiausi reiš
kiniai buvusių konferencijų ? 
Kas jas užgyrė ir kas jas puo
lė? Dėlwko?

Kas ir kaip rengėsi prie šios, 
San Francisco konferencijos? 
Ko iš jos reikalauja ir tikisi 
demokratiniai žmonės, tikros 
darbo unijos? Ko reikalauja 
visi tie, kurie džiūgavo, kada 
Hitleriui sekėsi kare ir baision 
desperacijon įpuolė pamatę ar
tėjantį barbarizmui galą?

Tie ir kiti svarbūs pasauli
nės plotmės klausimai bus aiš
kinami šio penktadienio vaka
rą, gegužinei darbo žmonių 
dienai paminėti ir San Fran
cisco konferencijai pasveikin
ti sušauktame masiniame mi
tinge, Pil. Kliube. Ruoškitės 
ateiti patys. Kvieskite kitus.

11Pirmajai Gegužės paminėti 
• San Francisco konferencijai 

pasveikinti prakalbos, su dai- 
! nų programa, įvyks šio penk- 
' tadienio vakarą, 
tą, Lietuvių Am. 
bo salėje, 280

i Brooklyne,.
Dainuos Aido

į vaujamas Aldonos Anderson- 
žilinskaitės. ,

Kalbėtojais yra pakviesti 
lietuvių didžiųjų organizacijų 
viršininkai, Domininkas M. šo-

! lomskas, Rojus Mizara, Anta- 
i n as Bimba.
j • Svarbių mūsų kraštui ir pa- 
1 šauliui problemų yra labai 
daug ir jas reikia pilnai išsi-

' aiškinti, gerai suprasti ir tin
kamai veikti, kad nepakarto
ti baisių praeities klaidų. Bai-

' šia praeities klaida yra šis ka- 
Valdybos posėdyje (nepilna-. įas. Didžiuma žmonių, mases 
me), taipgi peržiūrinėjo LDS Amerikos ir pasaulio žmonių 
Centro knvgas su J. Grubiu ir nežinojo, nesuprato, kas reikė- 
Barkiene, — kitais dviem iž-l.io daryti apsaugojimui pasau- 
do globėjais. bo nuo fašizmo ir karo, ne-

Svečias pasakojo, jog daugjveb<ė to atsiėkimui.
dirbąs angliakasyklose ir dėl Į šiandieną vėl pergyvename j Rengia ir kviečia visus 
to stokuoja laiko įrašinėti nau- : laikotarpį, kuriam dedama pa-j—Lietuvių Komunistų 
jiems nariams LDS jubiliejinio ;
vajaus metu.

—Bet šenadoris savo kvotą : 
išpildys! — užtikrino S. Kuz 
mickas.

Stasys Kuzmickas 
I 

kas. Jis dalyvavo LDS Centro j 
Valdybos posėdyje

Bonipartas Grikštas 
Parvyko iš Kariš

kos Tarnybos
pereito 
Į Aido 

labai 
liųks- 
sūnus 
kariš-

Rinkliava Drabužių Jungti 
; iiėms.Tautoms Plačiai

Įsisiūbavo
Jau ne kartą minėjome,, 

kad drabužiai Jungtinių Tautų 
nukentėjusiems kare galima 
palikti artimiausioje prie na
mų CDVO (Civilinių Apsigy
nimo )stotyje, pastovių drabu
žiams 
truose, 
riuose, 
j e kitų

rinkti agentūrų cen- 
mokyklose, pašto sky- 
bažnyčiose ir daugely- 
vietų.

Tiems drabužiams surankio- 
ti-suvežti iš tų stočių į laiki
ną sandėlį Valstijos Gvardi
jos 12-to Pulko Armory 120 
West 62nd St., New Yorke, 
skalbyklų industrija ir darbi
ninkai bendrai davė 500 tro-

Leonas Grikštas 
penktadienio vakarą 
Choro praktikas atėjo 
linksmas. Priežastis tai 
mybei buvusi didelė. Jo 
Bon i palias parvyko iš
kos tarnybos jau visiškai, at-1 
leistas kapo garbingai tarna-i 
vęs ir buvęs sužeistas kare, i 
Apsigyvens su žmona pas jo
sios tėvus, Woodhavene.

Motina, Ona Grikštienė, • 
taipgi be galo linksma sūnui! 
sugrįžus.

Bonipartas Grikštas buvo; 
įstojęs tarnybon liuosnoriu ir; 
ištarnavo apie 6 metus. Buvo 
daugelyje Australijos ir Euro
pos frontų, atbuvo apie 3 me-i b* ^en surinko tonus drabužių, 
tus tarnybos užjūriuose. Ture-1 kuriuos jų savininkai atnešė 

valyti ar taisyti, bet paskiau 
neatsiėmė.

Drabužiai iš Valytuvių
Pereitą šeštadienį tie tro- 

kai turėjo ekskursiją po dra
bužių valymo-taisymo įstaigas

jo štabo saržento laipsnį.
Apsidžiaugęs, tėvas sukvie

tė šeimos pokilį Constantine’s 
restaurane, Hillside Ave., Ja
maica, balandžio 22-ros pietu
mis. Džiaugsmas, žinoma, čia 
buvo tik dalinas. Leono ir 
Onos Grikštų kitas sūnus Leo 
šiuo tarpu randasi kur nors 
Vokietijoj. Tėvai su didžiau
siu neramumu laukia užbaigos 
šio karo ir žinios, kaip išliko 
jų mylimas sūnus. Leo jau se
niai buvo Vokietijoj patekęs 
belaisvėn jo lėktuvą naciams 
nušovus kur nors ant Vokieti
jos žemės.

Daug Moterų Dirba prie 
Drabužių Perrinkimo 

šimtai moterų jau seniai 
darbuojasi armorėj perrinki- 
me-surūšiavime drabužių. Tai 
darbas, kurį daugelis mūsų se
sučių ir brolių lietuvių, vei-

, kiančių su Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetu, 417 Lori
mer St., Brooklyne, dirba be 
pertraukos kelinti metai. An- 
morėj dirbančioms, pereitą 
šeštadienį talkon 
jos gvardiečiai.
pirmyn.

Mūsų 85-me
Williamsburgo 

cinkte, kuriame 
tuvių Am. Piliečių Kliubas ir 
dienraštis Laisvė, centraliniu 
drabužiams sunešti punktu yra 
Civilinių Apsigynimo raštinė, 
239 Graham Ave. čia drabu
žių priiminėjimo pareigų di
džiumą atlieka jauna CDVO 
sekretorė Mrs. Lillian McClal- 
chey. Jai pagelbsti dienomis ir 
ją užvaduoja vakarais kitos 
moterys iš sųsiedijos.

Tai ta raštinė, kuri buvo pri
glaudusi ir Raudonojo Kry
žiaus vajų. Raštinė tankiai pa
naudojama visokiems karo lai
mėjimo ir susiediojs gerovės 
vajams- susirinkimams.

Precinkte yra ir daugelis ki
tų drabužiams sunešti laikinų 
stočių aukščiau jau minėtose 
įstaigose.

atėjo valsti-
Darbas eina

Precinkte
85-me Pre

ran dasi Lie-

Laisvės Rep.

Lankėsi Laisvėje
Feliksas Balkaitis

Ligoninės “Motinos” ir

dienomis lankėsi
Feliksas Balkaitis,
Anglijos kariškame

Organizacijoms ir Vi 
šiem Pranešimas- 

Prašymas

Šiomis 
Laisvėje 
tarnaująs 
laivyne 3-čios klasės inžinie
riumi.

įvyks birželio 
Karpatų- Rusų 
Yonkers Ave., 
Y. Organizaci-

Pabaltijos Kultūrinės Tary
bos piknikas 
(June) 17-tą, 
Giraitėj, 556 
Yonkers 4, N.
jos, malonėkite tą dieną nieko 
nerengti. Organizacijų nariai 
ir pavieniai irgi esate prašomi 
tą dieną pasilikti piknikui.

Kaip visada, turėsime gerą 
programą ir šokiams orkestrą. 
Tarpe kitų, Aido Choras pasi
žadėjo dalyvauti programoje. 
Dėl daugiau programos ir kitų 
pikniko žinių tėmykite prane
šimus vėliau.

Pabaltijos Kultūrinė Taryba.

Šiuo tarpu Feliksas Balkai
tis dėl nesveikatos yra apsisto
jęs New Yorke (Arlington 
Hotel, 18-20 — 25th St., New 
York City, Tel. Watkins 9- 
8960). Jis čia pabuvos apie 
mėnesį laiko.

New Yorke ar jo apylinkė
je kur nors gyvena jo brolis, 
Joe Balkis, būtų gerai, kad jis 
atsilieptų.

Feliksas Balkaitis yra gyve
nęs Argentinoje, o dabar ant 
britų laivo jau tarnauja du ir 
pusę metų.

Hotelyj lankė F. 
pp. Kidžiai, kuriems 
dėkingas.

Feliksas Balkaitis 
įdomių dalykų apie 
Hones.

Tūkstantis brooklyniečių mo
terų-merginų, Raudonojo Kry
žiaus liuosnorių, pasižadėjo 
būti “motinomis” ir “seseri
mis” įguloms dviejų ligoninės 
laivų, šiomis dienomis išleisi
mu iš Brooklyno. Tos liuosno- 
rės “giminės” pasižadėjo re
guliariai rašyti laiškus pasi
rinktam wardui, atlikti už 
juos jų namiškiams dovanų 
nupirkimus ir kitokius patar
navimus, taipgi laiks nuo laiko 
pačios pasiųsti dovanų.

Balkaitį 
jis labai

pasakoja 
savo ke-

“Without Love”
Gyvena jau penktą savaitę 

Radio City Music Hall, 6tJp 
Ave. ir 50th St., New Yorke. 
Greta filmos, tebevaidina ir 
toliau spalvingą ir judrų sce
nos kūrinį “Spring Is Here.”

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

St. John’s Universitetas duos 
dvi pilnas ir dvi dalinas sti
pendijas mokslui Arts and 
Sciences Kolegijoj. Egzami
nai gegužės 26-tą, iš anglų kal
bos ir Amerikos istorijos. Pa
rinks -tiktai iš baigusių ar 
baigsiančių vidurinę mokyklą 
šiais metais.

Trailer trokui ir keleivinei 
auto 
prie 
New 
bisk j
daužė no^į į elevated piliorių

mašinai susidūrus prie 
22nd St. ir Third Ave., 
Yorke, viena moteriškė 
sužeista. Ir trokas apsi-

IIĘŲP VyANTĘD

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

PASTOVŪS DARBAI
Su Pokarine Ateičia

Daliai laikui ar pilnam laikui darbai vy
rams ir moterims prie Kerai mokamo 
darbo, pavyzdingoj skalbykloj Brooklyne.

Rašykite, telefonuokite ar ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue

Brooklyn 18, New York
Tel. SOUTH 8-4567.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins 
(SIIALINSKA8) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

ii
$$$
M

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9308

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

71

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYNGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

ori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeiniKas
pas/'Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869S

t

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

IdiUIRi

Turime ekspertus taisymui laikrodžių 
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

FEWTH1N RYTHM...t74«w«lPrMkiM
movement Smartly Hyled yellow

ROBERT
701 Grand St.
Tel, ST. 2-2173

. $3171

F

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




