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Jau vienas hitlerininku or
ganas nebenuodys amerikie-
čių. Amerikos paštas trockištų 
savaitraštį “Militant” atsisako 
priimti ir siuntinėti skaityto
jams.

Ar tas šlamštas dabar visai 
užsidarė, ar dar vis tebeišei-l 
na, neteko pastebėti. Svarbu, ■ 
kad valdžios 
savo dėmesį 
pripažino jį 
organu.

Laikas nuo laiko gaudavaui 
“Militant” pasiskaityti, 
siog stebėtis reikia, 
ilgai tam hitlerinės 
dos organui valdžia 
dot is paštu.

organai atkreipė 
į tą laikraštį ir 
Amerikos priešų |

Tie-j 
kad taip! 

propagan- 
leido nau-

nei demo-Nei republikonai, 
kratai negali didžiuotis vidu
jine vienybe. Tarpe Willkie ir j 
Tafto yra toks pats skirtumas, 
kaip tarpe Roosevelto ir Dicso.

Republikonu eilėse susikirti
mas ir pasidalinimas labai aš
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ANKAI SUTRIUŠKINO FAŠISTŲ ATAKAL

Talkininkai Mobili-
zuojasi Sturmuol 

Ašį Tunisijoje
London, gruod. 9.—Ame

rikos ir Anglijos tankai 
sukirto vokiečius ir italus, 
kurie buvo pralaužę anglų 
armijos linijas į vakarus 
nuo Tebourbos, stovinčios 
už 20 mylių į vakarus nuo 
Tuniso, Tunisijos sostinės. 
Fašistai buvo taip išmėsinė
ti, kad jie tik laukė sute
mos, ir tuomet pasitraukė

trioje formoje iškilo tos parti- atgal į pirmiau buvusias sa
vo pozicijas. Anglai ir a- 
merikiečiai atlaiko visą sa- 

' vo kalnų liniją toje srityje.
Neoficialiai pranešama, 

j jog tebesiaučia įniršę mū
šiai tarp talkininkų ir fa
šistų dėl Tebourba-Djedei-

i da-Mateur trikampio, šiau-

jos komiteto suvažiavime. Kai ■ 
atėjo komiteto pirmininko- 
rinkimai, buvo du kandidatai. į 
Balsai pasidalino pusiau.

Paskui buvo susitarta ir j 
vienbalsiai išrinktas komiteto' 
pirmininku Spangler iš Iowa.

Taigi, reakcijonieriams ne
pavyko Willkie pasekėjus nu
galėti. Tas apsireiškimas ge-;nneje Tunisijoe. 
ras. Pažangūs žmonės abiejose j Kaip talkininkai, taip ir 
didžiosiose partijose turi stip- fašistai pabrėžia, jog katrie 
rius vadus: Demokratų Parti- paims viršų ore, tie laimės 
joje jie spiečiasi apie Roose- kovą dėl šio trikampio, 
veltą, Republikonu Partijoje i 
apie Willkie.

iįįįr

Lietuviškojo tautinio Raudonosios Armijos dalinio automatininkai žygio metu.

IŠDAUŽYDAMI VOKIEČIU KONTR - ATAKAS, SOVIETAI 
ATKARIAVO DAR KELIAS APGYVENTAS VIETAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
B

SOVIETAI ATĖMĖ E NACIŲ 
KARINĘ AUKŠTUMA

Talkininkai Išmušė Nacius 
Iš Priešų Užimtos Pozicijos 

l ies Tebourha
Amerikos Oficialiai PranešimaiI

WASHINGTON, gruod. 8. — Karo departmento pra
nešimas No. 262:

Priešai, atakuodami Tebourbos apskrityje (Tunisi
joje) gruod. 6 d., buvo prasiveržę į vieną iš mūsų po
zicijų. Vakar vienas mūsų šarvuotos kariuomenės da
linys padarė stiprią kontr-ataką. Naktį priešai pasi
traukė atgal.

Lengvieji mūsų bombanešiai ir kovos lėktuvai gerai 
parėmė mūsų kariuomenę priekinėse srityse.

Jungtinių Valstijų armijos orlaiviai, P-38 rūšies, žy
giais virš pietinės Tunisijos sunaikino du priešų lėktu
vus. Vienas mūsų lėktuvas dingo.

Naujesni pranešimai apie oro kautynes gruod. 6 d. 
rodo, jog buvo sunaikinta dar trys priešų orlaiviai ir 
jog mes praradome dar penkis savo lėktuvus. Vienas 
mūsų lakūnų išsigelbėjo.

Jungtinės Tautos Gaus Daugiau Franci jos 
Laivu, Negu Naciai Užgrobė Toulone

Amerikiečiai ir anglai tu
ri didelių oro jėgų, bet dar 
nepaspėjo panaudoti {valias 
jų prieš fašistus. Talkinin
ku lėktuvus sutrukdo fak
tas, kad jie dar neturi tin
kamų orlaiviam aikščių ar- 

minėįo timose šiaurinei Tunisijai

Japoniečiai Amerikoje ne
rimsta savo kailyje. Tokių esa
ma gana daug, štai jie kempė
je Manzanar, Californijoj, net 
suruošė riaušes. Keturi tūks
tančiai su viršum jų 
Perlų Uosto metinę sukaktį ir, vietose, 
atvirai ir garsiai sveikino .Ta- i 
ponijos plėšikų tą kriminališ-i 
ką žygį.

Pribuvę kareiviai riaušinin
kus numalšino, 
apšaudyti pirma, 
siramino. Vienas 
vietos nudėtas.

Kitaip su tais Hirohito gar-' QIIrMr 1 RITI C A 
bintojais nė negalima buvo uUEluE J?vuv DULwV" 
pasielgti. Nesidžiaugia jie, i nu FpĮ TTCTIT DIAIT 
kad juos mūsų šalis maitina, -Ry IkELthJlŲ l\lrW“
bet dar pasišovė pademons-: nĮJO DOIFc A oi
truoti už šio krašto ir visos dLiJ i illLu AvĮ 
žmonijos mirtinus priešus. ----------

Atlaikydami savo pozici
jas, anglai ir amerikiečiai 
I dabar telkia didžiules armi- 

r„ . jos jėgas, rengdamiesi štur- 
.. ,, muot vokiečius ir įtarus te-negu jie nu-į 

jų buvo ant na1’

MASKVA, gruod. 0. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas.

Mūsų kariuomenė gruod. 8 d. tebevedė ofensyvo mū
šius Stalingrado srityje ir centraliniame fronte.

Stalingrado apygardoj tapo sunaikintą 40 priešuos 
transportinių lėktuvų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
sudrūtino savo poziciją. Per dieną čia apie 400 priešų 
buvo užmušta ir šeši jų tankai ir dvi baterijos morti- 
rų sunaikinta.

Į pietų vakarus nuo'Stalingrado mūsų kariuomenė 
žygiavo pirmyn. Atskiruose sektoriuose priešai mčgL 

(Tąsa 5 puslap.)

Ofensyvas prieš Nacius
Novorossiiske, Kaukaze

London, gruod. 9. — Iš
Gal ir vėl pasitvirtins tas se- .Turkijos atėjo žinia, kad

nas liaudies posakis, “kur yra 
dūmų, ten yra ir ugnies.”

O tų “dūmų” iš Vokietijos 
ateina nemažai. Jie kalba apie 
Vokietijos žmonių nepasiten
kinimą Hitlerio karu.

Dabar praneša iš Norvegi
jos, kad ten Hitleris įsteigė 
koncentracijos stovyklą. Ton 
stovyklon kemša vokiečius, ku
rie atsisako padėti Suomijai 
pulti Sovietų žemę arba trauk
ti į rytų frontą. Tokių inter- 
nantų jau esą keli tūkstančiai.

tapo pašaukta smogikų ka
riuomenė nuslopint bulgarų 
maištus prieš nacius Sofijoj, 
Bulgarijos sostinėj. Mieste 
įvestas aštrus karo stovis.
Areštuota 1,000 riaušinin

kų prieš Ašį. Fašistai skel
bia, kad girdi, tarp jų esą 
800 komunistų ir 200 stu
dentų.

Maskva, gruod. 9. —So
vietų kariuomenė pradėjo 
smarkų ofensyvą naujame 
fronte prieš nacius, Novoro- 
ssiiske, uosto mieste šiaur
vakariniame Kaukaze. Pir
muoju smūgiu raudonar
miečiai sunaikino kuopą fa
šistų ir nutildė daug jų ka
nuolių.

Anglį; Orlaiviai Vėl
Pleškino Italy Turiną

London, gruod. 9. —Di
delis skaičius stambiųjų 
Anglijos bombanešių vėl 
pleškino Turiną, arsenalą 
ir karo pramonės centrą 
šiaurinėje Italijoje. Tai jau 
penkta anglų lakūnų smar
ki ataka prieš tą miestą.

Romos radijas pripažino, 
kad paskutiniu atveju ang
lai padarė labai didelių 
nuostoliu Turinui.

Laisves" vajus

smū- 
eilinių 

galvose hitlerinius

Raudonosios Armijos 
giai turėtų išblaškyti 
vokiečių 
nuodus.

ir rūstų 
laisvųjų 

Catroux.

jie kariauja? Ką jie 
piešdami sveti mus

neverti jokio pasitikėjimo. 
Kaip jis buvęs Hitlerio žmo
gus, taip ir pasilikęs.

Y patingai rimtą 
perspėjimą duoda 
francūzų generolas
Jis ir ragina ir prašo amerikie-• 
čius nutraukti ryšius su Darla- 
nu.

Kai Darlanas atsuksiąs nu-1 
būsią be galo blogai 

j Amerikos karo jėgoms Afri-J

laimės,
kraštus ir žudydami nekaltus garą, būsią 
žmones?

Milijonai jų jau patys pa- koje. O kad Darlan taip pada-! 
guldė galvas. Kitų milijonų rysiąs, tai Catroux visai ne-; 
toks pat likimas laukia. abejoja.

Argi to nemato, arba nepra- j ---------
deda pamatyti vokietys karys ? ( Balutis ir jo leitenantai tie-

---------- įsiog badaują1 Londone. Išdy-
Galima tik laukti ir tikėtis, kusi Churchillio valdžia ne- 

kad viskas išeis gerai. Bet gru- duodanti jam naudotis Lietu-| 
mojančių pranašavimų pripil- vos pinigais, 
dytas visas oras.

Admirolas Darlan išduosiąsj

Šiandien pasikeitimų vajuje mažai. J. Jaskevičius, 
hudsonietis, prisiuntė keletą atnaujinimų. Taipgi mūsų 
uolus darbuotojas, D. P. Lekavičius, pittsburghietis, 
prisiuntė porą atnaujinimų.

Netankiai girdime nuo J. Sinmčio, nashuačio, bet šį 
sykį jis prisiuntė atnaujinimų. Manome, kad būtų ga
lima gražiai pasidarbuoti Nashua mieste; pusėtinai ten 
randasi “L.” skaitotojų,, ir gera dirva gavimui naujų.

Drg. L. Prūseika, “Vilnies” redaktorius, prisiuntė 
naują pusmetinę prenumeratą.

Nuo pavienio skaitytojo. C. Stashinsky, New Ken
sington, Pa., gavome nauja prenumeratą.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų 
nuo vajininkų; paskelbsime sekamame numeryje.

Dovanų ruožte šiandien yra:
K. Žukauskienė, Newark, N. J. ..........................
Philadelphijos Vajininkai ....................................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................................
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn. ...
J. Bakšys, Worcester, Mass....................................
S. Penkauskas—P. Tamošauskas, Lawr., Mass. .. 1389
J. Kazlauskas, Hartford. Conn.........
S. Puidokas, Rumford, Me...............
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..........
P. Beeis, Great Neck, N. Y..............

(Tąsa 5-me puslapyje)

3190
3145
2881
2746
2488

kurie randasi 
Londono bankuose.

Tokį liūdną manifestą svie- 
iečius ir visas Jungtines tui paskelbė Juozas Tysliava 

.. Jo pasižadėjimai esąįsavo “Vienybėje” (gr. 4 d.).

1307 
1263 
1048 

944

Maskva, gruod. 9.— Rau
donoji Armija šturmu užė
mė kariniai - svarbią auk
štinta į pietų vąkarus nuo 
Stalingrado.

Naciai Šaudys Besitrau
kiančius Atgal

London. — Pranešama, 
jog pagal sutartį tarp Ame
rikos generolo Eisenhowe- 
rio ir Francūzų Vakarinės 
Afrikos general-gubernato- 
riaus P. Boissono, dabar 
yra daroma žingsniai per- 
vest karinius ir prekinius 
francūzų laivus Dakare 
Jungtinėms Tautoms nau
doti.

Maskva.— Nacių koman- 
i da sustatė specialius šaulių- 
smogikų būrius, kuriem 
įsake sušaudyt visus tokius 
vokiečius, kurie apleis savo 
punktą ir trauksis atgal 
Rževo srityj.

KETURIŲ TONŲ BOM
BOS TURINU!

London, gruod. 9. —Ang
lu orlaiviai keturiu tonu 
svorio bombomis triuškino 
Turiną, karinės pramonės 

centrą Šiaurinėje’ Italijoje.

London. — Sunkioji tal
kininkų artilerija bombar
duoja fašistus Tebourbos 
srityje, Tunisijoje.

Šiaur. Afrika. — Iš tal
kininkų karo štabo prane
šama, jog susitarta, kad 
francūzų laivai, stovį Da
kare,. Vakarinėje Afrikoje, 
bus vartojami “karui vest 
prieš Ašį.”

Generolas Eisenhower, 
vyriausias Amerikos ir An
glijos karo jėgų komandie- 
rius Šiaurinėje ir Vakarinė
je Francūzų Afrikoje, pa
skelbė, jog Vakarų Afrikos 
general-gubernatorius Pier
re Boisson sutiko “pilnai 
sandarbininkaut” su fran- 
cūzu admirolo Darlano ci
vile valdžia, kuri palaikan
ti Jungtinių Tautų pusę.

Kiek Francūzų Laivų Na
ciai užgrobė, o Kiek Pereis 

j Talkininkų Tarnybą
Washington. — Teigiama, 

jog pereinantieji į talkinin
kų naudojimą francūzų lai
vai Dakare daugiau negu 
atsvers tuos laivus, kuriuds 
naciai užgrobė Toulone, pie
tinės Francijos uoste.

Vokiečiam tenai teko 15 
sveikų karinių laivų, viso 
25,000 tonų, ir penki žibali
niai laivai. O francūzų jū
reiviai nuskandino bei pavo
jingai pagadino 195,000 to
nus savo karinių laivų. .

Į talkininkų gi tarnybą 
pereisią šie kariniai fran
cūzų laivai vakarinėje Af
rikoje:

Sužeistas, bet pataisomas, 
karo didlaivis Richelieu 
35,000 tonų; kitas sužalotas 
didysis karo liavas Jean 
Bart, 35,000 tonų; trys svei
ki vidutiniai šarvuotlai
viai, trys naikintuvai, apie 
12 submarinų, submarinus 
aptarnaująs laivas Jules 
Verne ir eilė pagalbinių lai
vu. C

> - i

ANGLAI SIUNČIA KAILINU
KUS SOVIETŲ VAIKAM

London. — Anglijos kra- 
likinių kailių fabrikantai ir 
darbininkai paaukojo tūks
tantį kailinukų Sovietų vai
kams. Minister!o pirminin
ko Winstono Churchillo 
žmona nuoširdžiai dėkojo 
aukotojams.

JAPONAI ATKIRSTI 
SALIAMONO SALOSE
Washington, gruod. 9. — 

Pranešama, kad Amerikos 
oro ir laivyno jėgos atkerta 
bet kokius pastiprinimus 
japonam Saliamono salose, 
ir jiem ten gręsia bado mir
tis arba sunaikinimas iš 
amerikiečių pusės.

Didelis Karinių Am. Darbų Pertvarkymas, 
Kad Patenkint Greituosius Karo Reikalus

Washington. — Kai kurie buklu, kiek ir kokių reikia, 
dideli karo reikmenų užsa- pagal geriausius apskaičia-
kymai fabrikams bus pa
naikinti ; gaminimas tūlų 
karinių pabūklų bus sustab
dytas arba aprėžtas eigoje 
kokių 30-ties dienų, kad 
pertvarkius ir geriau sude
rinus tokius darbus taip, 
kaip greičiausiai reikalauja 
karo eiga, — sakė valdiš
kas Karinės Gamybos Ko
misijos atstovas. Dėl tokių 
darbų ir užsakymų per-' 
tvarkymo, kai kurie fabri
kai turės laikinai užsidary
ti.
x Taip perorganizavus ka
rinius darbus, paskui bus 
tiksliau naudojami darbi-
ninkai, taupoma medžiagos

vimus.

MAŽIEJI FABRIKANTAI 
APSAUGOMI

Chicago. — Generolas 
Campbell, kanuolių patieki
mo galva, pasižadėjo kuo 
mažiausiai atsaukt ar pa
keist karinių užsakymų, 
duotų smulkiems fabrikan
tams, kurie perdaug nuken- 

i tetų dėl tokių pertvarkymų, 
i Taigi, sako, daugiau turės 
■ nukentėti didžiosios kompa- 
i nijos, kurios gali atlaikyti 
1 tokį “smūgį.”

> Naciai atima visus gink- 
ir dirbama tiek ir tokių pa- lūs iš Danijos kariuomenes.
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nacių generolą Ritter von Thomą, kuris 
buvo generolo Rommelio pagelbininkas. 
Thoma jau kaltina Hitlerį, kad niekas 
kitas, bet Hitleris pakirto nacių armijos 
galybę savo kvailais kišimaisis į koman
dos reikalus.

Karas -- Kada Jis 
Pasibaigs?

B

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

427 LOR] STREET, BROOKLYN, NEW YORK . 
Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........  $6.00
United States, six months —............ $3.25
Brooklyn, N. ¥., per year ............  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months__________$3.50
Foreign countries, per year---------------$8.00
Foreign countries, six months----------$4.00
Canada and Brazil, per year-----------$7.00
Canada and Brazil, six months _______ $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Po Metą Mūsą Karo
Gruodžio 7 dieną iš pasalų, kaip pa

siutęs šuo, Japonija užpuolė mūsų šalį 
Perlų Uoste, Hawaju salose. Metai po to 
žvėriško užpuolimo, mūsų vyriausybė 
paskelbė, kad mes labai nukentėjome 
Perlų Uoste—veik pusė mūsų šarvuočių 
buvo nuskandinta arba sugadinta. Nuo
stoliai baisūs! Mūsų šalies vyriausybė 
negalėjo greičiau paskelbti žinių, kad 
neatidengus priešui tikrą dalykų stovį, 
ko Japonija labai norėjo.

Po metų karo, jau ne Japonijos samu
rajai veda prieš mus užpuolimą, bet mes 
prieš juos. Mūsų šalis suspėjo užgydyti 
žaizdas, pasibudavoti daug naujų karo 
laivų, lėktuvų, paruošti jėgas ir jas su
traukti ten, kur reikia.

Mes netekome 6,606 užmuštų, 3,688 su
žeistų, 42,272 dingusių; tai yra, bendrai, 
53,958 žmonių. Bet Japonijos imperia
listai per tą laiką neteko apie 250,000 
žmonių. Męs netekome 61 karinį laivą, 
kurie buvo nuskandinti ir 24 nekarinius, 
bet per tą laiką Japonija neteko 131 ka
rinį laivą ir 175 nekarinius. Reiškia, ne
paisant, kad mus priešas užpuolė nelauk
tai, kaip ir Sovietų Sąjungą Hitleris, bet 
jis jau daugiau turi nuostolių.

Mūsų armija nuo dviejų milionų išau
go iki penkių milionų vyrų; mūsų šalies 
laivynas turi 1,200,000 žmonių ir šimtus 
naujų karo ir jam tarnaujančių laivų. 
Mūsų orlaivynas galingas.

Mūsų gamyba yra milžiniška. 1942 me
tais mūsų industrija duos: 49,000 lėktu
vų, 32,000 tankų, 17,000 prieš-lėktuvinių 
patrankų ir 8,200,000 tonų įtalpos naujų 
laivų. Tai milžiniška jėga!

Jeigu atsiminti, kad mes esame dalis 
Jungtinių Tautų, kad su mumis prieš 
bendrą priešą kariauja didvyriška So
vietų Sąjunga, Chinija, Anglija ir kitos 
anti-hitleriškos jėgos, tai bus aišku, kad 
mūsų karas bus laimėtas.

Bet jis negali būti laimėtas lengvai, 
be visų piliečių pastangų. Priešas dar 
galingasir be galo žiaurus.Jo nugalėjimui 
reikės dar daug pastangų. Visos tos ma
šinos būtų negyvos, jeigu jas nevaldytų 
mūsų jauni vyrai ir mes neaprūpintume 
juos amunicija ir reikmenimis.

Kanadoj Siekia Sukelti $750,000 
Sovietą Pagelbai

Kanadoj susidaręs Komitetas Pagelbai 
Sovietų Sąjungos dabar turi vajų, kad 
sukėlus $750,000 aukų. Toronto mieste 
kalbėjo W. Willkie, kur buvo sukelta 
per $17,000 aukų. Daug žymių žmonių 
aukojo stambias sumas. Quebec Provin
cija siekia sukelti aukų $200,000.

Kanadoj lietuviai iš pradžios siekė su
kelti aukų, kad nupirkus ambulansą lie
tuvių pulkams, kovojantiems Raudono
sios Armijos dalyse. Bet tokio ambulan- 
so nupirkimui užtektinai pinigų sukėlė 
vien Mentrealo lietuviai. Taip, kad da
bar Kanados lietuviai siekia nupirkti net 
kelis ambulansus tam tikslui.

Naciai Paskerdė 2,000,000 Žydą
Specialis pranešimas iš Londono dien

raščiui “New York Times” sako, kad bu
deliški naciai išžudė per 2,000,000 žydų 
pavergtuose kraštuose.

Pirm karo Vokietijoj buvo 200,000 žy
dų, dabar belikę jau tik 40,000; Lenkijoj 
buvo 3,300,000, o dabar belikę jau tik 
2,000,000. Lietuvoj buvo 150,000 žydų, o 
dabar jau beliko tik 6,000! Panašiai ir 
kitose nacių pavergtose šalyse. Niekšiš
ki naciai žudo žmones be jokio pasigai
lėjimo, taip žydus, taip ir kitus, kurie 
tik priešinasi jų vergijai.

Tame Sovietą Galybė
Associated Press žinių agentūra, 

gruodžio 6 dieną, iš Maskvos pranešė, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausybė atida
rė didžiausią liejyklą, kuri pastatyta 
Magnitogorske, už Uralo kalnų. Tas 
milžiniškas fabrikas pradėjo veikti ir 
kasdien duos po 1,400 tonų geležies ir 
plieno.

Tai didžiausias fabrikas visoj Euro
poj. Ir jis pastatytas ir paleistas darban, 
tada, kada Sovietų Sąjungos visa ener
gija yra nukreipta karo laimėjimui. Ir 
šis milžinas dirbs karui, gamins plieną, 
kuris laužys niekšiškų hitlerininkų kau
lus. Tame ir yra stiprybė Sovietų Sąjun
gos, kad ji ir sunkiausiose sąlygose gali 
atlikti milžiniškus darbus.

“ Daugiau Mokytis iš Rusijos"
Kunigas C. W. Foreman, kuris yra An

glijoj su Kanados armija, prisiuntė per 
Canadian Press žinių agentūrą pareiški
mą “The Toronto Daily Star”, kad Ka
nados ir kitų šalių gyventojai privalo 
daugiau mokytis apie Sovietų Sąjungos 
tvarką ir mokytis iš Sovietų.

Jis sako, kad džiakonas Hewlett John
son labai atydžiai išstudijavo tą šalį ir 
galėjo pateikti tokį veikalą, kaip “Tary
bų Galybe.” Jis sako, kad Rusijoj nu
kentėjo bažnyčia, bet tai tik todėl, kad 
senoji stačiatikių bažnyčia buvo reąkci- | 
jos atspara, reakcijos simbolis kovoj 
prieš žmonijos progresą.

Jau Yra 4,000,000 Moterą Karo 
Industrijoj

Negalėsime karą laimėti be galingos 
armijos, galingo laivyno ir orlaivyno, I 
taip pat lygiai be visų energingo darbo 
industrijoj.

Karo Informacijų Biuras iš Washing- 
tono praneša, kad jau dabar karo indus
trijoj dirba per 4,000,000 moterų, kurios 
paliuosavo daug tinkamų vyrų armijai, 
kurios gamina ginklus ir amuniciją ka
ro pergalei.

To paties biuro daviniais, bendrai dir
bančių moterų skaičius jau pasiekė 15,- 
000,000. Bet gi dar yra apie 5,000,000 
moterų, kurios gali dirbti vienokį ar ki
tokį darbą, kad greičiau ir sėkmingiau 
galėtume karą išlaimėti.

Ar Hitleris Naudos Nuodingus 
Guzus?

Prancūzas rašytojas ir karo kores
pondentas Percy J. Philip pareiškė, kad, 
jo įsitikinimu, Hitlerio armijai užduotas 
mirtinas smūgis prie Stalingrado, ir Hit
leris daugiau jau negalės pereit į dide
lį ofensyvą.

Bet jis tuo pat kartu mano, kad Hit
leris ir jo razbaininkų šaika, matydami, 
kad jiems galas artinasi, tai naudos nuo
dingus gazus. Vienok ir tas neišgelbės 
tuos žmonijos priešus, nes Jungtinės 
Tautos turi daugiau progų nuodingais 
gazais kariauti prieš tirštai apgyventą 
Vokietiją.

(Tąsa)
ČECHOSLOVAKIJA.

Šis kraštas buvo atiduo
tas Hitleriui be šūvio Mu- 
niche. Jos valdžia, teisin
giau, didžiuma valdžios na
rių buvo priešinga Municho 
politikai, norėjo kooperuoti 
su Sovietų Sąjunga, bet bu
vo bejėgė prieš Chamber- 
laino ir Daladiero politiką, 
tad buvo priversta pasi
traukti iš savo krašto Ang- 
lijon. Prezidentu yra Ed
vardas Beneš, liberališkų 
pažiūrų žmogus; kiti val
džios ministerial irgi (libe
rališki.

Hitleris tačiaus surado 
tame krašte kvizlingų, ypač 
•tarpe slavokų, kaip kad ku
nigus Tiso ir Tito, o Čechi- 
joj Hača, kurie pagelbsti 
mėsinėti Čechoslovakijos 
tautas nacių naudai. Čecho- 
slovakijoj kaip ir Jugosla
vijoj -buvo panašūs nesuti
kimai tarpe tautų, slovakai 
kaipo mažesnė ir silpnesnė 
tauta, turėjo mažiau privi
legijų šalies politiniame ir 
ekonominiame gyvenime, vi
sada žiūrėjo į savo brolius 
cechus kaip į prispaudėjus 
ir laukė pirmos progos atsi
skirti. Hitleris tą nesutiki
mą išnaudojo savam tikslui 
ir kad pagilinti tą antago
nizmą, davė slovakams “ne
priklausomybę” ir sudarė 
Slovakijos popierinę valsty
bėlę, o Čechiją be jokių ce
remonijų prijungė prie 
Reicho.

Karo eigoj cechų liaudis 
pasirodė ne kartą partiza
niškais veiksmais. Ten galą 
gavo Hitlerio budelis Heid- 
rych ir eilė mažesnių raz
baininkų. Už tai cechai 
brangiai užmokėjo ir tebe
moka gyvastimis ir sunai
kinimu miestelių kaip pav. 
Lidice ir kt. Lidice net ta
po kovos simboliu ne tik 
cecham, bet ir visom kitom 
tautom, kovojančiom prieš 
nacizmą. Slovakų tautelė, 
gavus “nepriklausomą Slo
vakiją,” vedama Tiso ir ki
tų parsidavėlių, nepajiegė 
išvystyti pasipriešinimą 
prieš nacius, tapo pajungta 
Hitlerio bendrai karo maši
nai, net buvo verbuojama 
jaunimas į atskirus slova
kų batalionus ir siunčiama 
į karo frontą. Tačiaus lai
kui bėgant ir tarpe jų pra
dėjo pasireikšti pasiprie
šinimas naciams, dezertavi- 
mai ir tt.

Silpnėjant nacių mašinai, 
galime tikėtis neužilgo ir 
ten žymesnių išstojimų 

Kame Y ra Hitlerizmo Silpnybė?
Sovietų Sąjunga ir demokratinės ša

lys nukentėjo daug šiame kare, bet 
Jungtinės Tautos pergyveno tuos smū
gius ir kaskart stiprina savo jėgas per
galei.

To nebus pas hitlerininkus. Jau daug 
Hitlerio generolų “atidavė Dievui dū
šią”, tai nuo “apopleksijos,” tai nuo 
“širdies ligos”, kaip tik Raudonoji Armi
ja sunaikino jų armijas. Kuo mažiau 
Hitleris turės pasisekimo, tuo daugiau 
“sirgs” ir mirs jo generolų. O kada jie 
pamatys, kad jų pralaimėjimas aiškus, 
tai mesis vieni ant kitų, kad kiekvienas 
galėtų išgelbėti savo niekšišką kailį..

Jau tas matosi. Anglai suėmė Egipte

Ar Hitleris Prisirengė Žiemos 
Karui?

Po pereitos žiemos Hitleris, daryda
mas sutrauką karo įvykių, patsai pripa
žino, kad jo armiją vos neištiko Napole
ono armijos katastrofa. Ir jis gyrėsi, kad 
šiai žiemai labai pasiruoš, dar geriau, 
negu Sovietai yra pasiruošę.

Bet su jo tuo pasigyrimu bus tas pat
sai, kaip seniau su pasaka, būk “viskas 
eina pagal planą.” Žinios iš Sovietų Są
jungos fronto rodo, kad Hitlerio vagių ir 
razbaininkų armija nėra tinkamai žie
mos kampanijai paruošta nei ginklų, nei 
apsirengimo srityj.

TO metų amžiaus Lorena Mitchell gavo. $6,200 gydymuisi — ji serga vaikų para
lyžiumi. Pinigų sumą jai patiekė ADF darbininkai Kalifornijoj. Nuotraukoje ma
tome Loreną su kai kuriais unijistais laivų statytojais.
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Crucible, Pa.
1 Lapkričio 27 dieną pasimirė 
Keaton Lukoševičius. Buvo pa
laidotas lapkričio 30 dieną. 
Mirė po ilgos trijų metų ligos. 
Paskutinius tris mėnesius jau 
nebegalėjo pasikelti iš lovos. 
Draugas Lukoševičius mirė su
laukęs 64 metus amžiaus. Tai 
buvo labai senas ir ištikimas 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas. Jis “Laisvę” skaitė per 31 
metus.

Velionis paliko nuliūdime 
savo žmoną Lukoševičienę, tris 
sūnus — Alex, Joe ir John ir 
dukterį Florence, kuri yra že- į 
nota ir gyvena New Yorke.

Draugas Lukoševičius turė
jo vėžį ant inkstų. Prieš pus- / 
antrų metų jam buvo padary
ta operacija, bet nieko nepa- i 
gelbėjo.

Mrs. Alex Lukoševičius* J

, r' '

taip prieš nacius, kaip ir 
prieš savus kvizlingus.

Amerikoj Benešąs ir jo 
valdžia tarpe Čechoslovaki
jos išeivijos gana populiari. 
Tas atsispindi jų spaudoj. 
Galima sakyti, kad Čecho
slovakijos išeivija yra vie
ningiausia už visų kitų 
kraštų išeiviją. Jų spaudoj 
nesimato tų įkyrių polemi
kų, tų akiplėšiškų užsipuo
limu vienos sriovės ant ki
tos. Pas juos vyrauja šie 
klausimai: vienybė ir kova 
prieš fašizmą. Jų vieningu
mą parodo tas faktas, kad 
iš apie 130 laikraščių cechų 
bei slovakų kalbomis, išlei
džiamų Amerikoj,, tik apie 
pusė tuzino jų priešingi Be- 
nešui, visi kiti solidariai re
mia jo politiką.

Tie keli slovakų kalba 
laikraščiai po įtaka Tisos 
dar tebegyvena iliuzijomis 
Hitlerio sutvertos “nepri
klausomos Slovakijos.” 
Slankioja Amerikoje, prieš 
du metus čia atvykęs, dak
taras Milan Hodža, buvęs 
ministeris čechoslovakų val
džios (slovakas). Jis ban
do įnešti demoralizaciją 
tarpe išeivijos, bet ant 
kiekvieno jo žingsnio visi 
laikraščiai jį numaskuoja 
ir persergsti visuomenę nuo 
to Tisos agento. Iki šiol jis 
čia nieko nepešė, cechai ir 
slovakai Amerikoje gerai 
organizuoti, • turi stiprią 
spaudą, kuri pamatiniai 
nusistačius prieš fašizmą ir 
todėl išdavikams dirvos nė
ra susisukti lizdus.

Visų laikraščių vardus 
suminėti mums užimtų 
daug vietos, pakaks kelis 
paminėti, kurie vaidina 
pirmaeilę rolę, tai: “New 
Yorksky Dennik,” slavokų 
dienraštis ir “New Yorkske 
Listy,” cechų dienraštis, — 
abu liberališki, paskui seka 
Yorksky Dennik,” slovakų 
va Doba” etc. Čikagoje ir 
tt. Veik kiekvienoje valsti
joje išeina po vieną ar keli 
laikraščiai ir nekurie iš jų 
turi kelis desėtkus tūkstan
čių skaitytojų.

Aplamai, Hitleris tarpe 
cechų nerado kooperacijos, 
ypač Amerikoje. Čechai ge
rai nusiteikę linkui Sovietų 
Sąjungos ir pasirengę ko
operuoti su ja ir po karui. 
Tiesa, ne visi sutinka su 
Sovietų sistema, bet visi jų 
sutinka vienu klausimu, bū
tent: visos slavų tautos pri
valo jungtis daiktan ir ša
linti nesutikimus savo tarpe, 
kurie pasitarnavo ir dar te
betarnauja bendram prie
šui.

i

Ar girdėjai 
gero Bordens 
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Greičiau suvirškinamas!
Smetona kiekviename gurkšnyje! 

Maistingumas kiekviename gurkšnyje!

BORDEN'S HOMOGENIZED MILK
400 UNITS VITAMIN D IN EVERY QUART!

0 Borden Co.

KARPATO-RUSAI
Ši tauta, tikriau, atskala 

rusų tautos, kurios priskai- 
toma apie du milionai ir 
buvo prieš pirmą pasaulinį 
karą po globa Austro-Ven- 
grų imperijos. Ji apsigyve
nus abiejose pusėse Karpa
tų kalnų. Po karui Versalio 
taikos konferencijoj ji ta
po padalinta į tris dalis. 
Viena dalis teko Vengrijai, 
kita Lenkijai, o trečioji Če- 
choslovakijai. Tuo metu 
karpato-rusai buvo pasiun
tę delegaciją konferencijon, 
kuri reikalavo nepriklauso
mybės, savo tautai, bet su 
ja;tuomet nesiskaitė, nes 
juos anglai ir francūzai ne- 
priskaitė prie bet kokios 
tautos ir sakė jiems, kad
jie “nepribrendę” patys 
valdytis.

Šį kartą karpato-rusai, 
jau pergyvenę ir patyrę 
juodo ir balto, o dabar, pate
kę po naciais, organizuojasi 
ir veda kovą prieš nacizmą 
ir už prisijungimą prie So
vietų Sąjungos, “prie savo 
tikrų brolių, rusų” kaip jie 
sako. Jų laikraščiai Ame
rikoje veda stiprią propa
gandą už prisijungimą, jų 
sušauktas Kongresas liepos 
mėn. š. m., kuriame atsto
vauta veik visos organizaci
jos su apie 150,000 narių, 
priėmė rezoliuciją tuo pa
čiu klausimu. Toji prisidė
jimo prie Sov. S-gos idėja 
yra prigijus pas visas srio- 
ves karpato-rusų tautos. 
Darbas varomas vieningai. 
Laikraščiai: “Karpatska
Rus,” “Viestnik” (kunigų), 
“Pravda,” “Am. Ruski 
Viestnik” ir kiti, gražiai 
veda tą darbą pirmyn. Iš 
šių laikraščių taipgi maty
ti, kad jų tėvynėj irgi va
romas panašus darbas. Prie 
to, nurodoma, kad sename
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krašte veikia apie 40 tūks
tančių karpato-rusų parti
zanų Karpatų kalnuose, iš 
kur daro užpuolimus ant 
nacių naktimis ir pridaro 
dauž žalos.

Svarbu dar ir tas, kad 
didžiuma jų kunigų ne tik 
eina sykiu su liaudimi, bet 
kai kurie vadovauja toms 
kovoms. Amerikoje akty
viai dalyvauja vyskupas 
Orest, kunigai: Stefan 
Varzaly (redaktorius sa
vaitraščio “Viestnik”), 
Molčany, Tidek ir eilė kitų. 
Jie mato išganymą vien tik 
Sovietų Sąjungoje savo 
tautai ir, anot jų, “tikėji
mui, kurį Kristus skelbė.”

(Bus daugiau)

CLEVELAND, OHIO
Pasilinksminimo Vakaras
Clevelandiečiai ir apylinkės 

svečiai prisirengkite prie svar
baus parengimo, kurį ruošia 
LLD 22 kp., subatoj, gruodžio 
12 dienos vakare, 1272 E. 72 
St., prie Superior Ave.

Kodėl tas parengimas svar
bus ? Ot štai: Kas dabar plie
kia juodąjį fašizmą smarkiau
sia? Kas gina demokratiją? Ir 
kam reikia didelės pagelbos? 
Tai Raudonoji Armija. Tad 
pelnas nuo to parengimo eis 
dėl Raudonosios Armijos me
dikais pagelbos. Tai nepa
mirškite atsilankyt. Pasilinks
minsite, smagiai laiką pralei
si! ir tuom sykiu paremsit 
svarbų tikslą.

Dar sykį kviečiam visus, ne
pamirškit atsilankyti. O įžan
ga tik už 25c. barčekių pirkt.

Komitetas.
P. S. Kurie sakysit, kad ga

zolino neturite, tai palikit ma
šinas namie, o nuo Superior 
Avenue karo tik dvi minutės 
eit.
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Amerikos Laivyno Raportas apie Nuostolius Perlų Uoste
J ungt ini ą Valstiją laivyno department as gruodžio 5 d. šie

met išleido sekamą pranešimą apie japoną ataką, padarytą 
■prieš Perlą Uostą pernai gruodžio 7 d.:

1941 m. gruodžio 7 d. iš ryto japonų lėktuvai laiki
nai išmušė iš veikimo visus mūsų karo didlaivius ir 
daugumą lėktuvų Hawaju salų srityje. Kiti mūsų lai
vyno kariniai ir pagalbiniai laivai taip pat buvo iš
mušti iš veikimo; kartu buvo sužaloti kai kurie reika
lingi įrengimai ant kranto, ypač armijos orlaivių sto
vyklose, Hickam ir Wheeler aikštėse, ir laivyno lėktu
vų stovyklose, Ford saloje ir prie Kaneohe Įlankos. 
Dauguma šių laivų jau yra sugrįžę į savo laivyną. 
Vietoj japonų sunaikintų orlaivių buvo atsiųsta kiti 

mūsų orlaiviai per keletą dienų, ir mūsų įrengimų 
veikimas bendrai buvo sutrukdytas tik per valandas.

Kuomet japonai užpuolė Perlų Uostą, tuo laiku du 
daliniai mūsų karinio laivyno Ramiajame Vandenyne 
ėjo paskirtas jiems pareigas jūroje, o du tokie mūsų 
laivyno daliniai buvo vyriausioje savo stovykloje, po 
plačių veiksmų atliktų jūroje. Neskaitant mažųjų 
laivukų, 86 Ramiojo Vandenyno laivyno laivai stovė
jo Perlų Uoste. Šiose mūsų laivyno jėgose buvo astuo
ni karo didlaiviai, septyni šarvuotlaiviai, 28 naikintu
vai ir penki submarinai. Nebuvo ten nė vieno Jungti
nių Valstijų lėktuvlaivio (orlaivių išvežiotojo).

Per japonų ataką buvo nuskandinti arba taip žiau
riai sužaloti sekami laivai, kad jie tūlą laiką po to ne
galėjo tarnaut jokiems kariniams tikslams: penki ka
ro didlaiviai—Arizona, Oklahoma, California, Nevada 
ir West Virginia; trys naikintuvai—Shaw, Cassin ir 
Downes; minų dėliotojas Oglala, taikinių (pratimų) 
laivas UMjah ir didelis plaukiantis laivų taisymo dokas. 
Be to, buvo sužeisti šie laivai: trys karo didlaiviai— 
Pennsylvania, Maryland ir Tennessee; trys šarvuot
laiviai—Helena, Honolulu ir Raleigh, pagalbinis van- 
denlėktuviį laivas Curtiss ir laivas Vestai, tarnavęs 
kaipo dirbtuvė laivams taisyti.

TIK VIENAS KARO DIDLAIVIS— 
100 PROC. NUOSTOLIS.

Iš devyniolikos laivų, minimų kaipo nuskandintų ar
ba sužalotų, tiktai vienas karo didlaivis Arizona, 26- 
šių metų senumo, žuvo galutinai ir visiškai. Dabar yra 
rengiamasi pastatyt ant dugno (apsivožusį karinį did- 
laivį) Oklahomą, nors dar nėra galutinai nuspręsta, 
ar tai būtų išmintingas darbas. Buvo išgelbėta apie 
50 procentų Cassin’o ir Downes svarbiausios ir pagal
binės mašinerijos. Kiti 15 laivų jau yra ar dar bus 
išgelbėti ir pataisyti.

Aštuoni laivai nurodyti trečio paragrafo antrame 
sakinyje jau prieš eilę mėnesių sugrįžo į laivyną. Tam 
tikras skaičius laivų pažymėtų trečio paragrafo pir
mame sakinyje jau pilnai tarnauja, bet tūli kiti, ku
riem reikėjo plačių mašinerijos ir painių elektrinių 
pertaisymų, taip pat iškėlimo virš vandens ir liemenų 
taisymo, dar nėra paruošti mūšiams. Karinių laivų 
taisymo kiemai, naudodamiesi tais neišvengiamais 
sutrukdymais, įvedinėja šiuose laivuose daug naujo- 
vinių prietaisų ir pagerinimų. Jeigu šie laivai būtų 
įvardinti, tai priešai gautų žinių, labai svarbių kari
niams jų planams. Juk ir mums nėra duodama žinių 
apie priešų laivus, kuriuos mūsų jėgos paskui sužalojo, 
bet ne nuskandino.
DAUG DAUGIAU PATAISYTA, NEGU TIKĖTASI

netikėta, ir kitas faktas, kad jinai buvo padaryta pa
gal tikras (iš anksto gautas) žinias; todėl ataka buvo 
jiem labai sėkminga.

Torpediniai lėktuvai, kuriems vykusiai padėjo bom- 
banešiai-smigikai, sudarė didįjį pavojų pirmojoj tos 
japonų atakos dalyj, kuri tęsėsi apie pusvalandį. 21- 
nas torpedinis lėktuvas padarė keturias atakas, o tuo 
laiku 30 bombanešių-smigikų atskrido astuoniomis 
bangomis. Penkiolika lygiai lekiančių (horizontalių) 
bombanešių taip pat dalyvavo šioje užpuolimo dalyje.

Nors japonai padarė pradinę ataką kaip netikėtą 
staigmeną, priruošti mūsų karo didlaivių kulkasvai- 
džiai tuojaus paleido ugnį į juos; prie kulkasvaidžių 
prisidėjo ugnis iš likusiųjų priešlėktuvinių kanuolių 
baterijų, ir visi įgulų nariai buvo greitai sušaukti pa
reigom Kulkasvaidžiai nušovė žemyn du ir sužalojo 
kai kuriuos kitus torpedinius japonų lėktuvus iš pir
mosios jų bangos. Penkių minučių eigoje šaudė fak- 
tinai jau visos priešlėktuvinės mūsų karo didlaivių 
kanuolės; šarvuotlaivių priešlėktuvinės kanuolės vei
kė vidutiniai po keturių minučių; naikintuvų kulka
svaidžiai beveik tuojaus paleido ugnį į priešus, o per 
septynias minutes abelnai jau veikė visos priešlėktu
vinės naikintuvų kanuolės.

Nuo 8:25 iki 8:40 vai. iš ryto buvo palyginti atslū
gęs užpuolimas, nors veiksmus ore tęsė priešų bomba- 
nešiai-smigikai ir paprastieji bombanešiai, kada-neka- 
da darydami atakas. Tas oro veiksmų atslūgimas pa
sibaigė, pasirodžius lygiai lekiantiems (horizonta- 
liams) priešų bombanešiams, kurie atvejų atvejais iš 
įvairių pusių skraidė virš savo taikinių ir padarė žy
mių nuostolių. Kada horizontaliai priešų bombanešiai 
dar tebedarė atakas, vėl pasirodė japonų bombanešiai- 
smigikai, turbūt, tie patys, kurie dalyvavo pirmesnėse 
atakose; ši užpuolimo dalis tęsėsi apie pusvalandį, per 
kurį japonai darė ypač naikinimo ir “baudimo” žy
gius. Visi priešų lėktuvai pasišalino apie 9:45 'vai. 
iš ryto.

Pirm tos japonų atakos, 202 Jungtinių Valstijų lai
vyno lėktuvai visokių rūšių buvo Oahu saloje ir galėjo 
skraidyti, bet priešai, sukauptomis jėgomis juos, užpul
dami, laikinai ar visiškai išmušė iš veikimo .150 tų lėk
tuvų, daugiausiai per kelias pirmąsias atakos minutes. 
Iš 52-jų likusių laivyno lėktuvų trisdešimt aštuoni pa
kilo oran 1941 m. gruodžio 7 d., o keturiolika kitų ne
paspėjo prisirengt tą dieną arba buvo užblokuoti nuo 
tokių vietų, iš kur būtų galėję pakilti. Laivynas, todėl, 
neišvengiamai buvo priverstas atsidėti ant priešlėktu
vinių kanuolių ugnies, kaip ant pamatinio apsigyni
mui įrankio, o tokia padėtis išstatė mūsų laivyną nuo- 
latinėn atakon iš priešų orlaivių pusės.

Aštuoniolika bombinių žvalgybos lėktuvų nuo vieno 
Jungtinių Valstijų lėktuvlaivio atsitiktinai atvyko į 
Perlų Uostą tuo laiku, kada japonai puolė jį. Šie lėktu
vai yra įtraukti į jau minėtas skaitmenis. Keturi iš 
šių žvalginių bombanešių tapo nušauti žemyn, trylika 
iš keturiolikos likusiųjų vėl pakilo oran jieškoti priešų. 
Septyni žvalgybos lėktuvai buvo ore tuo laiku, kai ja
ponai pradėjo ataką. >

1941 m. gruodžio 7 d. viso buvo 273 mūsų armijos 
lėktuvai Oahu saloje. Labai mažai kurie iš jų tegalėjo 
pakilti, o tai todėl, kad buvo sužalotos Hickam ir 
Wheeler lėktuvinės aikštės.

Sunku pasakyt, kiek priešų lėktuvų dalyvavo tame 
užpuolime, bet atydžiai išnagrinėjus visus gautus p ra-

AMERIKIEČIU KARO 
JĖGOS APJUOSIA

ŽEMĖS RUTULĮ
Jungtinės Valstijos da

bar turi savo karo jėgų vi
suose penkiuose žemynuose 
(kontinentuose): Amerikoj 
(Šiaurinėj ir Pietinėj), Eu
ropoj, Azijoj, Afrikoj ir 
Australijoj — viso 65-se 
kraštuose, salose bei punk
tuose už Jungtinių Valstijų 
ribų, būtent:

Šiaurinėje Airijoje, Ang
lijoje, Prancūzų Morokko- 
je, Alžyrijoje, Tunisijoje, 
Freetowne, Liberijoj, Au
kso Pajūryje, Nigerijoje, 
Gabone, Prancūzų Pusiau
jo (Ekvatorinėje) Afriko
je, Belgų Kongo, Čade, An- 
glo-Egipto Sudane, Eritrė
joj, Egipte, Palestinoje, Sy- 
rijoje, Irake, Irane, Indi
joj, Chinijoj, Filipinuose, 
Australijoj, Naujojoj Gui- 
nejoj, Saliamono salose, 
New Gebrides salose, Nau
joj Kaledonijoj, Naujojoj 
Zelandijoj, Fidži salose, 
Samoa saloj, Kanton saloj, 
Palmyra saloj, Johnston, 
saloj, Hawajuose; Midway 
ir Aleutų salose, Alaskoj, 
Guatemaloj, Nikaraguoj, 
Kosta Rikoj, Panamos Ka
nalo Ruožte, Galapagos sa
lose; Santoj Elenoj, Ekua- 
dore; Aruboj, Kurakao, 
Trinidade, Venezueloj, Bri
tų Guianoj, Suriname, Bra
zilijoj, St. Lucijoj, Anti- 
guoj, Virgin salose, Puerto 
Rikoj, Haiti salose, Jamai
koj, Kuboj, Bahamose, Ber- 
mudoj, Kanadoj, New- 
foundlande, Labradore, 
Greenlandijoj ir Islandijoj.

Taip tai per vienus me
tus po pagedusiai-šūniško 
Japonijos užpuolimo ant 
Perlų Uosto, Jungtinių 
Valstijų karinės jėgos ap
juosė visą žemės rutulį ap
linkui. Tai yra amerikinės 
armijos, laivyno, marinin- 
kų ir oro spėkos.

Jungtinių Valstijų ka
ro štabo galva, generolas 
Maršalas paskutinėmis die
nomis pranešė, jog dabarti
niu laiku užjūriuose yra 
800 tūkstančių amerikiečių 
kariuomenės, neskaitant 
jūreivių ir laivyno oro jė-

Amerikos ir Kitą Šalių Kanuolės
Kuris kraštas turi geriau- 

sias kanuolės — artileriją? 
Tai ne lengvas klausimas. 
Karo metu visos šalys sle
pia savo pabūklus,, kaip se
kretą. Bet sučiupus priešo 
ginklą, jos viską apie jį pa
skelbia.

Nepaisant šiokių ar to
kių slaptybių, tačiaus, ben
drai yra žinoma, kad Jung
tinės Valstijos turi geriau
sias kanuolės pasaulyje, o 
Sovietų kanuolės užima an
trą vietą savo gerumu, tuoj 
po Amerikos kanuolių, kaip 
sako karinis amerikiečių 
PM laikraščio rašytojas 
Willy Ley.

Amerikiniai korespon
dentai iš Sovietų fronto 
jau seniai rašo, kad Rau
donosios Armijos artilerija 
prašoka vokiečių artileriją.

Willy Ley tvirtina, jog 
Anglijos ir Vokietijos ka
nuolės yra mažiau ar dau
giau atsilikusios nuo Jung
tinių Valstijų ir Sovietų 
kanuolių.

“Jeigu kuris kraštas ir 
turi geresnių kanuolių, ne
gu mūsų, tai jos nežino
mos,” sako jis, “bet visų 
rūšių kanuolės palyginus, 
tai mūsų kanuolės abelnai 
stovės pirmojoj vietoj.”

Kas ypač žymėtina apie 
naujovines kanuolės, tai 
motorizuotas jų greitis. Vi
sos amerikinės kanuolės iki 
15 tonų ir daugiau svorio 
dabar gali nuvažiuot iki 60 
mylių per valandą.

Pradedant nuo mažųjų 
prieštankinių kanuolių, 37 
milimetrų (pusantro colio) 
storio šovinys iš tokios 
amerikinės kanuolės per
veria pusantro colio storio 
plieno šarvą už tūkstančio 
jardų. Priešlėktuvinė Ame
rikos kanuolė su tokia pat 
gerkle per minutę iššauna 
po 120 šovinių sveriančių 
po vieną svarą ir lekiančių 
daugiau kaip 7,500 pėdų 
aukštyn. Priešorlaivinės 
patrankos su trijų colių 
pločio gerklėmis paleidžia 
po 25 šovinius per minutę, 
sveriančius po beveik tryli
ka svarų.

Amerika turi priešlėktu
vinių kanuolių, kurių 26-

pločio gerkles, ir jų šovi
niai gali nukirst priešų 
bomba nėšį net septynių 
mylių aukštyje. Kiti daly
kai apie šias didžiąsias 
priešlėktuvines patrankas 
yra laikomi slaptybėje.

Amerikos apkasų morti- 
ros veikia šoviniais nuo 3 
svarų iki 15 svarų ir jie 
yra nusviedžiami 1,000 iki 
3,280 jardų, žiūrint kokio 
dydžio mortira jais šaudo.

Amerikinė 105 milimet
rų kanuolė šaudo 33 svarų 
šoviniais lekiančiais 12,000 
iki 16,000 jardų; 155-mili- 
metrinės kanuolės svaido 
95-kių svarų šovinius, ge
rai pataikydamos į priešus 
per 12,400 iki 26,000 jar
dų. Neseniai Amerikos ar
tilerija įsigijo 155-milimet- 
rinių kanuolių su ilgais 
vamzdžiais. Bet šių kanuo
lių veikimas dar tebėra lai
komas karine slaptybe.

Amerikos 8-colinė kanuo
lė, šaudanti 200 svarų 
sviediniais, muša į taikinį 
už 11 mylių, be kelių šimtų 
jardų.

Kanuolės svaidančios 
pusdvylikto colio storio šo
viniais, sveriančiais po 345 
svarus ir lekiančiais 16,400 
jardų, yra jau tokios sun
kios, kad reikiant perga
bent jas iš vietos į vietą, 
tenka paskirstyt tas kanuo- 
les į kelias dalis.

Pajūrių gynimui Ameri
ka turi trumpas mortiras, 
šaudančias 750 svarų šovi
niais, siekiančiais 18,000 
jardų. Pakrantiniais gelž- 
keliais gi važiuojančios 
mortiros svaido 1,070 sva
rų šoviniais per 14,600 
jardų.

Pajūriniais Amerikos ge
ležinkeliais taip pat važinė
ja ilgosios laivyno kanuo
lės, šaudančios 1,200 svarų 
šoviniais ir per 42,000 jar
dų taip gerai pataikančios 
į taikinį, kaip kitos kanuo
lės per 12,000 jardų.

Tos rūšies kanuolės sau
go ypač amerikinį Panamos 
Kanalą, kur yra ir 16-coli- 
nių patrankų, svaidančių 
2,340 svarų šovinius per 
50 iki 55 tūkstančių jardų.

Statydama vis skaitlin- 
gesnius pulkus tankų ir

1941 m. gruod. 15 d., tik už aštuonių dienų po japo
nų atakos ir tokiu laiku, kada priešai būtų tuojaus ga
lėję sugrįžt atgal, mūsų laivyno sekretorius paskelbė, 
jog mes praradome Arizoną, Shaw, Cassin, Downes, 
Utah ir Oglalą, jog Oklahoma apsivožė ir jog kiti lai
vai tapo sužeisti. Bet, laimei, išgelbėti ir pataisyti lai
vai Perlų Uoste prašoko net geriausias mūsų viltis.

LĖKTUVŲ, JŪREIVIŲ IR KAREIVIŲ 
NUOSTOLIAI

Priešai sunaikino 80 laivyno lėktuvų visokių rūšių. 
Be to, mūsų armija neteko 97-nių lėktuvų Hickam ir 
Wheeler aikštėse. O iš jų buvo 23 bombanešiai, 66 ko
vos lėktuvai ir aštuoni kitokį.

Rimčiausius nuostolius nukentėjo amerikiečiai ka
riai ir laivyno įgulų nariai. Per 1941 m. gruodžio 7 d. 
ataką buvo užmušta 2,117 laivyno ir marininkų kor
puso oficierių ir jūreivių; apie 960 jų vis dar praneša
ma kaipo dingusius, o 876 buvo sužeisti, bet išliko gy
vi. Mūsų armija gi turėjo šitokių nuostolių: 226 oficie- 
riai ir kareiviai buvo užmušti arba paskiaus mirė nuo 
žaizdų; 396 buvo sužeisti, bet dauguma šių jait yra 
pagiję ir sugrįžę tarnybon.

PASALINGA PRIEŠŲ ATAKA
1941 m. gruodžio 7 d., 7:55 vai. ryto suspito japo

nų bombanešiai-smigikai virš mūsų armijos lėktuvų 
stovyklos, Hickam aikštės, ir virš mūsų laivyno lėk
tuvų stoties Ford saloje. Keliomis minutėmis anks
čiau japonai buvo smogę laivyno lėktuvų stočiai prie 
Kaneohe Įlankos. Po kiek sekundų, priešų torpediniai 
lėktuvai ir bombanešiai-smigikai sulėkė iš įvairių sek
torių ir sutartinai atakavo didžiuosius laivus Perlų 
Uoste. Priešų atakai patarnavo faktas, kad ji buvo

nešimus, galima spręst, jog dalyvavo 21-nas torpedi
nis japonų lėktuvas, 48 bombanešiai-smigikai ir 36 
paprasti (horizontaliai) bombanešiai, viso 105 įvairių 
rūšių lėktuvai. Be abejo, dalyvavo ir tūli priešų kovos 
lėktuvai, bet čia jie nėra rūšiuojami, o įtraukiami į 
viršminėtus skaitmenis.

Nuo mūsų laivyno veiksmų žuvo 28-ni priešų lėktu
vai, o mūsų armijos greitieji, vijimosi lėktuvai, kurie 
pajėgė pakilti, nušovė žemyn daugiau kaip 20 japonų 
lėktuvų. Be to, buvo sunaikinta trys priešų submari-
nai, po 45 tonus kiekvienas.

Jungtinių Valstijų Ramiojo Vandenyno laivynas 
nukentėjo labai, labai rimtų nuostolių per tą japonų 
ataką 1941 m. gruodžio 7 d., bet taisymo darbai jau 
beveik užbaigti ir, ačiū įkvėptoms ir neatlaidžioms lai
vyno narių ir privačių žmonių pastangoms įvairiose 
taisymo įmonėse, ypač pačiame Perlų Uoste, tas pradi
nis mums pakenkimas bus greitai ir ant visados išdil
dytas.

Ex-Caristes Nuomonė 
Apie Sovieto Kovą
Sugrįžus New Yorkan po 

aplink-pasaulinės kelionės, 
buvusi caristė grafaitė Iri
na Skariatina, karo kores
pondentė, užreiškė, kad So
vietai laimės kovą prieš 
Vokietiją. Ji sako, jog “ko
vinga rusų dvasia yra taip 
sena, kaip ir pati Rusija.”

Skariatina po sovietinės 
revoliucijos pabėgo iš Rusi
jos. Amerikoje ji susituokė 
su karo laivyno leitenantu 
komandierium Victoru Fr. 
Blakeslee.

Jinai pripažįsta, jog 
1 “trys Sovietų Penkmečių 
planai tinkamai prirengė 
rusus, ir šiandien jie yra 
stiprūs, gerai išlavinti ir 
pilnai pasiruošę tęsti ko
vą.”

svariai šoviniai lekia 11,- 
000 jardų aukštyn, ir dar 
didesniu ir smarkesniu, suV c 7

105 milimetrų (keturių co
lių suvirš) pločio gerklė
mis ir daugiau. Naujausios 
gi šio krašto priešorlaivinės 
patrankos veikiausiai turi 
penkių colių ir penktadalio!

lėktuvų, Amerika taip pat 
labai rūpestingai didina ir 
tobulina savo artileriją. 
Galimas daiktas, jog ame
rikiečiai atsižvelgia ir į 
didįjį vaidmenį, kurį suvai
dino šauni Sovietų artileri
ja kovoj prieš nacius.

J. C. K.

Alžyro miesto gyventojai entuziastiškai sveikina amerikiečius karius, įžygiavu
sius į Alžyrą,
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KAIPO KARO LAIKO ATSARGOS 
JŪSŲ VALDŽIA PRAŠO JUS

Kanados Nikelio Mainieriy Gyvenimas 
ir Organizacinės Kovos

TAUPYTI GESA
valgių gaminime

Idytuvuose

ižu.

.. apšildyme 
vandens kaitinime

AI YRA FAKTAS—galbūt, ne visiem žinomas—kad 
žibalas, kaip ir anglis, yra vartojama dirbant gesą, ku

ris gamina jums valgius ir atlieka daug kitų darbų tūks
tančiuose New Yorko namų.

7 būdai TAUPYTI GESUI
Dabartinis kūrenamojo žibalo trukumas, todėl, turi 

tiesioginio ryšio su geso patiekimu jūsų namam.

jūsų namuose...
1. NIEKADOS NEVARTOK GESINIO 
PEČIAUS VIRTUVEI APŠILDYT.

Nutaikyk ir išvalyk degintuvus taip, 
kad liepsna būtu mėlyna (ne geltona).

Gamink tiek valgiu ant vieno de- 
gintuvo, kiek tik galima. Neleisk lieps
noms siausti apie kraštus verdamųjų in
dų. Neatsuk geso, kol jo nereikia; užsuk 
tuoj, kai tik pagamini valgį,

Planuok tokius valgius, kad jie visi 
galėtų būt sykiu pečiuje iškepti (mes at
siųsime jų receptus, jum paprašius). Virk 
daržoves mažuose vandens kiekiuose (ta
tai taupo ir vitaminus). Kepk nedideliais 
karščiais (tatai sulaiko ir mėsą nuo su
sitraukimo).
7>. Laikyk gesinio šaldytuvo duris už
daras, kada nereikia jų atidaryti. Nieka
dos nedėk šilto maisto į šaldytuvą.
(>. Neleisk karštam vandeniui iš kranų 
varvėti. Greitai pataisyk varvančius kra
nus. Nevartok karštesnio negu reikia 
vandens, nei karšto vandens, kuomet ga
lima apsieit su šaltu. Neleisk karštam 
vandeniui bėgt, beplaunant indus.
rT. Kambariuose laikykis tik tokios ši
lumos, kokios būtinai reikia sveikatai ir 
patogumui. Aklinai užkamšyk ir aplipink 
visus plyšius ir skyles namuose ir apie 
langus, kuriem naudok ir vadinamą 
'weather stripping.’

Mes bendradarbiaujame su valdžia, taupydami kūrena
mąjį žibalą savo dirbyklose visais galimais būdais. Jinai 
dabar prašo' jus—visus mūsų kostumerius—
ATLIKITE SAVO PAREIGĄ, ŽIŪRĖKITE, kad vis užtek
tų kuro ištisai karinei pramonei ir būtiniem civilių reikalam.

Prisilaikant paprastų taisyklių kairėje... patriotiniai 
vykdant jas karo metu.. .jūs padėsite išvengt nepatogumų 
ir keblumų, kurių susilauktume, jeigu būtų įsakyta aprėžt 
geso aptarnavimus.

PASTABA: Kad New Yorko Mietso centraliniai elektros 
stočių ir garo įrengimai nevartoja žibalo kaip kuro, tai ne
numatoma, kad dabar ar toliau pritrūktų šių aptarnavimų.

Bendram kuro taupymui, mes išleidome knygelę, “War- 
Time Cues to Comfort for Fuel Savers” (Karo Laiko Nuro
dymai Patogumui Kuro Taupytojų), kurios kopija nemo
kamai bus mielu noru pasiųsta, jum paprašius. Rašykite 
Consolidated Edison Company, 4 Irving Place, N. Y. C.

SERVICE
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Minersville, Pa.
įspūdžiai Renkant Pasveikini
mus ir Aukas Sukaktuvėms 25 
Metų Įsikūrimo Sovietų Są
jungos ir Raudonosios Armijos 
Herojiškai Kovai, Prieš Viso 

Pasaulio Rudąjį Bestiją

Jau iš mūsų pažangiosios 
spaudos žinoma, kas šiandien 
dedasi visam pasaulyj, pasru
vusiam žmonijos kraujuose, 
tad teisingai protaujantis žmo
gus negali nė vienas ramiai 
sėdėti ir neatjausti, koks bar
barizmas mūs laukia greitoj 
ateityj, jeigu mes visi ramiai 
sėdėsim rankas sudėję ir ne- 
sistengsim greitai prašalint tą 
baisenybę!

Mane visuomet mintys kan
kino, kodėl mūsų miestukas, 
buvęs progresyvėmis ir meno 
organizacijomis atsižymėjęs ir 
darbštus, dabartiniu svarbiau
siu momentu visai užmigo. Ar 
gi jau pas mus visai neliko jo
kios pažangos?

Tankiai mane susitikęs sene
lis J. Kupčinskas klausdavo, 
kodėl pas mumis niekas nieko 
neveikia, nerenka aukų šitiems 
svarbiems reikalams, kaip tai, 
gelbėjimui iš koncentracijos 
stovyklų Ispanijos karžygių ir 
Haiid. Armijos herojam ? .Juk 
jie savo galvas guldė ir guldo 
tarptautiniu maštabu, i* kad 
žmoniją/ paliuosuoti iš barba
rizmo teroro! Ir lovoj gulėda
mas raumatizmo kankinamas, 
senelis aukavo medikalei pa
ramai raudonarmiečiam $10, 
taip pat ir Ispanijos karžy
giams davė-- stambia auką.

I

Aukos rinkti vienam vaikš- tą centų aukų! Na, o ponia 
čiojant ir jų prašinėjant, nėra.man prišnekėjo, kad po pir- 
tokis lengvas darbas, ypatin-'mam pasauliniui karui, kaip ji 
gai man. Aš per 52 metu pri- • parvažiavo į Lietuvą, ir pa
pratęs tik aukoti svarbesniems klausė savo giminių, ar jie ga- 
reikalams, pažangos ir apšvie-jvo kokią pašelpą iš amerikie- 
tos, bet kitų prašyti aukų, tai 
aš labai nedrąsus. O ypatingai 
kada išgirstu tokius užmeti
mus, komplimentus, ir nuo 
tokių asmenų, kurie niekad ir 
niekam nė sudilusį centą nėra 
aukavę.

Bet ką daryti ? Dėl tokių 
nepamatuotų užmetimų, neisi į 
debatus, turi tylėjimu praleis
ti. Nes su tokiais beprincipi- 
niais žmonėmis diskusuoti, tai 
lygiai būtų, kaip su pliku už 
plaukų tąsytis.

Bet štai kas negalima pra-

Antras iš eilės verslininkas ta- 
verno, K. Senkus aukavo $5 
dėl gelbėjimo Ispanijos karžy
gių ir dabar pasirodė su pen
kine pasveikinimui 25 metų 
sukaktuvių beklasinės Sovietų 

! Sąjungos. Su tuom dar para
gindamas ir kitus darbininkus 
tam tikslui aukoti, nes tai bū
tinas reikalas darbininkams 
patiems save apsiginti nuo hit
lerinio barbariško terorizmo.

Pradžioj mano darbo rinki
me aukų pasirodė su stambes
ne auka drg. O. Merčaitienė, 
kuri aukavo $5. Mano pirmi 
žingsniai gavo energijos rink
ti aukas! Tiesa, vienas aukoto
jas $1 padarė pastabą, kad ji 
daug turi, tai gali ir aukoti 
daug, bet aš sakau, kad ne tie 
aukoja daug, kurie daug turi,
bet tie, kurie turi gerą širdį ir leisti. Užėjus pas vieną tavar- 
gerus jausmus, matydami, nes užlaikytoją, radom svečių 
kaip šiandien rudasis hitleriz- gerokai prisirinkusių apie ba- 
mas barbariškai terorizuoja tą ir prie staliukų susėdusių, 
nekaltą žmoniją. Prašalinimui Savininkas kaip tik spėja stik- 
to pasiutusio žvėries, kuris dar lūs pilstyt, o ponia kitoj pusėj 
mūs šalį nėra pasiekęs, kiek* baro tik spėja pripiltais stik- 
vieno sąžiningo piliečio užduo- lais sėdinčius aptarnauti. Na, 
tis sulig savo išgale remti sa- manau sau, čia gal laimėsim 
vo šalį visais būdais, taip pat šiek tiek aukų ir geriems tiks- 
remti tuos herojus Raudono- lams! Tuojau brolis paėmęs 
sios Armijos, kurie viso pašau- nuo manęs blanką su parašais 
lio civilizaciją gina nuo bar
barizmo.

Pradžioj mano darbo gero
kai man pagelbėjo senelis J. 
Kupčinskas, paveždamas to
liau nuo miesto savo mašina, savo klijentus tai pasekti. Bet 
taip pat ir aukas rinkti pagel- buvo apsivilta, vietoj aukų, 
bėjo. O .antras tai mano gavom tokių 
brolis Vincas vieną vakarą pa
gelbėjo vaikščioti po tamses
nes vietas, kur vienam nejau
ku. Ot šitaip man pavyko pri
pildyti 2 blankas su $64.

aukavusių, paduoda savininkui 
pasižiūrėti su kokiu tikslu atė
jom. Manėme, kad jis tikrai 
nesiskūpės ir pats paaukoti 
stambesnę auką ir paragins

komplimentų, 
kad ne tik jis, bet ir visi jų 
klijentai, po komanda pono ir 
ponios išėjo priešai mus. Vie
toj gauti aukų, dar mano bro
lis į jo kazabonų sumetė kele-

čių aukų prisiųstų, tai jai at
sakė :

“Tik kunigų giminės gavo, 
bet ne mes.”

Aš tam tikiu, kad taip bu
vo ir man žinoma, kad kuni
gai tas aukas kontroliavo, ži
noma ir dabar, kad Amerikos 
kunigai renka nuo savo para- 
pijonų, aukas ir tomis aukomis 
šelpia Smetoną, gyve nantį 
Amerikoj, tą Lietuvos liaudies 
budelį ir jo šaiką. Bet aukoto
jai to nežino, kaip vienas pa- 
rapijonas prisipažino. Sako: 
“Mes dedam aukas kas nedė- 
lia Lietuvos gelbėjimui, bet 
mes nežinom, kur tos aukos ei
na.”

Aš neturiu skirtumo tarpe 
lietuvių, kokio jie būtų įsitiki
nimo, bile jie supranta reika
lą save apsiginti nuo barbariz
mo ir tam tikslui aukoja kiek 
išgali. Visus lygiai gerbiu, ar 
jis būtų religijinių ar laisvų 
pažvalgų. Todėl visų aukavu
sių vardus paskelbiu “Lais
vėj,” kad patys matytumėte 
savo aukas, kur aš jas padė
jau. Jeigu kurio per klaidą 
netilptų vardas, praneškite, aš 
pataisysiu. Tarp aukavusių, 4 
yra ir kitataučiai, kurie be jo
kių, komentarų aukavo, 
siems širdingai ačiū.

Aukavusių Vardai
Jurgis Kupčinskas $6.

$5: 0. Merčaitienė, K. Senkus,
ALDLD 14 kuopa, Lietuvių kevičius, S. E. Yuskis, Ch. Bu-

Moterų Kultūros Kliubas. Po 
$2: V. čiudinis, Helen Pechu- 
lis, Chas. Piliauskas iš Kulp
mont, Pa. Po $1: J. Rama
nauskas, M. Ramanauskienė, 
P. Matusevičius, A. Arbašiaus- 
kas, F. Arlauskas, Julis Kana
poms, G. Svirsky, Mrs. G. 
Kupčinskas, J. Tuson, K. šil- 
kaitis, M. Patinskas, M. Mar
tinaitis, B. Sausanavičius, V. 
Ramanauskas, Wm. Rama
nauskas, Anna Shember, M. 
Markevičius, J. Mikalavig, 
Ben Stabinski, V. Draugelis, 
Ale. čiaponis, G. Spūdis, A. 
Yurevig, Elzbieta Luckienė, 
Alex K. Klimas, O. Miliuvie
nė, John P. DiRenzo, G. Kup- 
chinski, Jr., Samy 6 iZubroff, 
John Burkė, Anna Pauliukai- 
tis, M. Paukštaitis (visi 3 iš 
Llewellyn, Pa.).
Kolektorius J. Ramanauskas.

Waterbury, Conn

Po

Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Amerikos išsiuntė Kalėdų 
dovanas dėl lietuvių kareivių, 
kurie randasi šios šalies armi
joje. Buvo išsiųsta sekantiems 
kareiviams, kurių paduodame 
čionaįs vardus. W. Baranaus
kas, A. Kučiauskas, J. Jesule- 
vičius, A. žemaitaitis, S. Ver- 
siackas, A. Strižauskas, J. R. 
Baitrush, F. Kustis, W. Sege- 
vich, A. Grinciūnas, J. Atko- 
čaitis, C. Atkočaitis, A. Kiezel, 
John Jesulevich, C. A. Pavilio
nis, A. Waren, A. Sinkevich, 
Ch. Yuskis, John Pabilionis, B. 
Žukauskas, J. Raudis, J. Kai
rys, T. R. Jushinskas, J. Stan-

f r /

SUDBURY, Ont. — Sudbu- 
rio apylinkėj yra penkios ni
kelio kasyklos ir dvi liejyklos, 
kurios priklauso International 
Nickel Kompanijai. Tose ka
syklose ir liejyklose dirba 14,- 
000 darbininkų, kurie per visą 
laiką neturi savo unijos. Todėl 
kompanija elgiasi su darbinin
kais taip, kaip ji nori.

Prieš penkius metus buvo 
organizuojama Mine, Mill and 
Smelter Workers Unija, kuri 
priklauso prie CIO. Internatio
nal Nickel kompanija, sužino
jusi, kad jos darbininkai orga
nizuojasi į uniją, išstojo prieš 
tai ir sutvėrė Welfare Asso- 
ciaciją iš savo pakalikų, kurie 
dėjo pastangas įtraukti į tą 
draugiją visus darbininkus, 
kad jie nestotų į uniją.

įrašę darbininką į tą drau
giją, paimdavo iš jo dolerį 
įstojimo mokesčio. Tokiu būdu 
surinktais darbininkų pinigais 
rengdavo rūkymo partijas, ku
riose duodavo veltui cigarą ir 
cigaretų. Darbininkai, rūkyda
vo už jų pačių pinigus nupirk
tus cigarus ir cigaretus, klau
sydavo supredento 
kitų boselių kalbų 
kompaniją.

Už kiek laiko
pamatė, kad iš tos draugijos 
ir fundijimo maža nauda, dar
bininkai vistiek stoja į uniją. 
Tada ji griebėsi žiaurumo. Ji 
pradėjo rengti alaus partijas 
darbo prižiūrėtojams, įsaky
dama jiems stengtis sužinoti, 
kurie darbininkai priklauso 
prie unijos, ir pranešti kompa
nijai. Apart boselių, atsirado 
šunelių ir iš darbininkų tarpo, 
kurie išdavinėjo kompanijai 
unijai priklausančius darbinin
kus ir tuos, ant kurių jie pyko 
kokiais kitais sumetimais. 
Kompanija, aišku, tuojau tuos 
darbininkus vijo lauk iš dar
bo.

Nors, žinoma, jai nepavyko 
sužinoti visus unijistus, bet 
vistiek nemažą skaičių darbi
ninkų paleido iš darbo. Dau
giausiai nukentėjo ateiviai.

Diskriminacijos būdu,
čiau, kompanijai pavyko tik 
laikinai apslopinti unijos orga
nizavimo darbą. Vėliau unija 
vėl pradėjo organizuotis. O 
įpusėjus dabartiniam karui, ir 
atsiradus visam krašte dau
giau darbų, aktyvesni darbi
ninkai metėsi į darbą unijos 
budavojimui. Netrukus vėl 
pradėjo skambėti tarp mainie
rių CIO vardas. Kiek man yra

ar kurių 
giriančių

kompanija

ta-

žinoma, tai jau virš 9,000 mai- 
nierių priklauso prie Mine, 
Mill and Smelter Workers 
Unijos.

Bet nereikia įsivaizdinti, kad 
nėra vargo. Per vasarą unija 
vargo dėl neturėjimo salės 
susirinkimams. Mat Sudburyje 
visos darbininkiškos salės bu
vo valdžios atimtos ir perleis
tos fašistuojančioms organiza
cijoms. Unija turėdavo šaukti 
susirinkimus viešbutyje, išnuo
motam kambaryje, kur tilpda
vo tik keli desėtkai.

Pastaruoju laiku unijos ko
mitetui pavyko susirasti salę 
ir išnuomoti metams laiko. 
Nors ta salė nedidelė, tačiau 
jau daug geriau. Salėj yra 
įrengti ofisai, kur valdyba ga
li tvarkyti unijos reikalus.

Kadangi mainierių yra daug 
ir unija savo narius skaito 
tūkstančiais, tai, aišku, ir ši 
salė negali patenkinti visus 
reikalavimus. Todėl tenka 
jieškoti kitos vietos didesniem 
susirinkimam, čia ir yra dide
lė bėda, nes Sudbury demo
kratinėmis teisėmis mainieriai 
negali naudotis. Kada unija 
pradžioj lapkričio išrendavojo 
Capitol teatrą ir pasišaukė iš 
Ottawos Mr. A. R. Mosher, 
Kanados Darbo Kongreso pre
zidentą, tai trimis dienomis 
prieš susirinkimą teatro mene
džeris grąžino rankpinigius, 
pasiaiškindamas, kad gavęs 
per telefoną ir laiškais grūmo
jimus iš priešingų žmonių.

Unijai kitos išeities nebuvo, 
kaip pasitenkinti savo sale, 
šaukiant mitingą du kartu į 
dieną — ryte ir vakare. Bet 
tie atžagareiviai, demokratijos 
priešai, kurie privertė teatro 
savininką atsakyti salę, gavo 
skaudų smūgį, kuomet mainie
riai skaitlingai atsilankė ryte 
ir vakare. Vakare nesutilpo į 
salę, tai turėjo kalbėtojas kal
bėti ant gatvės susirinkusiems. 
Vienas kalbėjo salėj, o kitas 
ant gatvės. Publika kalbėto
jams pritarė rankų plojimais.

International Nickel kompa
nija, matydama, kad ji bejė
gė sudrausti darbininkus ir 
pastoti kelią unijai (dabar jau 
negalima paleisti darbininko 
už priklausymą unijai), sugal
vojo naują būdą. Iš anksčiau 
suorganizuotos 
ciacijos padarė 
Workers Uniją 
ja kontraktą.

Welfare Asso- 
United Copper 
ir pasirašė su

Unijos Narys.

Gvazdauskas, 
J. Jeniolionis, 
J. Mikulskis, 
W. Adomaitis,

ris, A. Venslovas, S. B. Striku- 
lis, E. Mitchell, J. P. Alishaus- 
ky, J. Kasinskas, J. Maurutis, 
P. H. Paulausky, iC. J. Arnauč- 
kas, A. A. Weiwoda, E. Ažuna- 
ris, A. Narštis, A. G. Visockis, 
E. T. Visockis, E. W. Bakutis, 
W. Krakauskas, S. J. Simule- 
vich, C. J. Dūda, T. C. Wasi- 
lauskas, G 
žemaitaitis, 
P. Washes, 
Barkauskas,
Maceinas, J. Arminas, J. G. 
Vitas, Ch. Makarewich, A. Zu- 
bras, C. S. Civinskas, E. J. 
Kiesel, J. Steponaitis, V. S. 
Stankevičius, A. Chesnas, A. 
V. Vitas, A. Glibas, V. Balčiū
nas, E. Satula, P. M. Kukans- 
kis, J. Wisousky, J. A. Bud- 
zinauskas, G. Budzinovsky, J. 
P. Volskis, A. Butch, A. L. Ja- 
nusis, J. Civinskas, V. Lubins- 
kas, E. G.-Kiezel, A. White, G. 
A. Steponaitis, A. Makarewich, 
E. D. White, ir J. Gvazdauskas.

Komitetas buvo surengęs pa
rengimą — pikniką dėl to tiks
lo, kad sukelti pinigų nupirki
mui dovanų dėl lietuvių karei
vių. Prie surengimo pikniko ir 
sukėlimo pinigų daugiausia pa
sidarbavo d. M. Svinkunienė. 
Ji išpardavė daugiausia pikni
ko įžangos tikietų iš kalno. 
Taipgi gerai pasidarbavo drau
gės M. Strižauskienė ir M. 
Meisonienė, pardavinėdamos ti- 
kietus ir dirbdamos piknike.

Surinkimui kareivių 
drg. M. Svinkunienė

antrąšų 
aplankė

daugelio kareivių tėvelius, se
seris, brolius ir jų gimines, kad 
gauti jų antrašus, kad galima 
būtų pasiųsti dovanos. Ji pra
nešė, kad &ur tik užėjo į na
mus, visur rado tėvus verkian
čius savo vaikų, kurie yra ar
mijoje. Kurios motinos yra sil
pnesnės sveikatos, tai net yra 
susirgusios iš to didelio širdies 
skausmo.

Mes giliai atjaučiame visus, 
kurių tik sūnūs ir giminės yra 
išėję į šios šalies armiją mušti 
barbariškąjį fašizmą. Bet mes 
turim turėt viltį, kad mūsų ša
lies armija nugalės visus prie
šus ir mūsų šalis karą laimės. 
Mes linkime mūsų kareiviams 
geriausio pasisekimo sumušti 
priešą ir laimingai sugrįšti pas 
savo tėvus, gimines ir pas mus 
visus. Mes pasižadame, kad 
mes visi dirbsime geriausius 
ginklus ir kuodaugiausiai jų, 
su kuriais jūs nugalėsite fašiz
mą.

Prie išsiuntinėjimo dovanų 
M. Svinkunienei pagelbėjo 
Barbora Maroziūtė. Tas darbas 
dar nėra galutinai užbaigtas. 
Mes dar negavome visų karei
vių antrašų. Nekurie dabar dar 
prisiunčia. Kaip surinksime 
daugiau antrašų, tai vėl pasių
sime dovanas jiems ir bus pas
kelbta jų vardai laikraščiuose.

Liet. Kom. Apgynimui
Amerikos Valdybos Narys.
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Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.



Ketvirtai., Gruodžio 10, 1942 Penktas puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 pusi.)

no daryt kontr-atakas, bet jos buvo atmuštos su sun
kiais jiems nuostoliais. Pagal aplamus skaitmenis, ta
po užmušta 900 vokiečių ir sunaikinta 400 jų trokų ir 
automobilių, 10 kulkasvaidžių ir dvi apkasų mortiros.

Centraliniame fronte mūsų kovotojai atrėmė žiau
rias priešų kontr-atakas, žygiavo pirmyn ir užėmė ke
lias apgyventas vietas. Į vakarus nuo Rževo pulkas 
priešų pėstininkų ir 40 tankų darė atakas. Per dieną 
mūsų kariuomenė atmušė septynias atakas. 400 vokie
čių liko nukauta ir trys tankai sunaikinta. Mūsų kovo
tojų dalinys “N” išvijo vokiečius iš keturių pasiprieši
nimo centrų.

Centraliniame fronte mūšiai siautė per ištisą dieną, 
dėl labai svarbios aukštumos, paverstos į drūtvietę. 
Per kautynes durtuvais 700 vokiečių buvo sunaikinta, 
o 61-nas pasidavė.

Velikije Lūki srityje sovietiniai kovotojai tebevedė 
mūšius, kad sunaikint apsuptus vokiečių garnizonus. 
Keli priešų garnizonai tapo nušluoti ir kelios apgyven- . 
tos vietos apvalytos nuo vokiečių. Septyni vokiečių lėk
tuvai buvo nukirsti žemyn.

Maskva, gruod. 8. — Stalingrado fabrikų vietovėse 
sovietinė kariuomenė sustiprino savo pozicijas. Mūsų 
artilerija ir nedidelės pėstininkų grupės sunaikino ke
turiasdešimtį vokiečių tvirtoviškų punktų, nutildė 13- 
ką jų šaudymo pozicijų ir užmušė apie 200 priešų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atmušė priešų kontr-atakas ir viename tik sektoriuje 
nušlavė dvi kuopas hitlerininkų.

Nė viename sektoriuje priešai neatgriebė prarastų 
punktų ir niekur nėkiek nepagerino jokios savo pozici
ja.

Kautynėse į vakarus nuo Rževo buvo užmušta bei 
sunkiai sužeista apie 600 vokiečių. Mūsų artilerija iš
mušė iš veikimo šešis jų tankus ir sunaikino šešias prie
šų kanuoles, 20 kulkasvaidžių ir keturias mortiras.

Geležinkelio linijoj nuo Rževo į Viazmą sovietinė ka
riuomenė nušlavė apie dvi kuopas vokiečių pėstininkų 
ir sunaikino aštuonis jų tankus. 7 - h

Į pietų rytus nuo Nalčiko (Kaukaze) sovietiniai kovo
tojai iš “X” dalinio per dvi dienas sunaikino penkis 
priešų tankus, keturis šarvuotus automobilius, 22 di
džiuosius kulkasvaidžius ir tris trokus. Buvo pagrobta 
kiekis karinių reikmenų. Tose kautynėse priešai nete
ko apie 600 karių, užmuštų.

Oro mūšyje tapo nušauta žemyn 11 vokiečių lėktuvų 
ir sužalota trys.

Generolo MacArthuro 
Lakūnai vėl Smogė 

Japonų Laivams
Australija, gruod. 9. — 

Japonai siuntė šešiais savo 
kariniais laivais-naikintu- 
vais pastiprinimus saviš
kiams, kuriuos amerikiečiai 
ir australai yra apsupę Bu- 
na-Gona srityje, šiauriniai 
rytiniame Naujosios Gui- 
nejos pajūryje. Generolo 
MacArthuro komanduoja
mi, amerikiečių ir australų 
orlaiviai bombomis, sve
riančiomis po 500 svarų, 
pavojingai sužalojo ir pade- 
dė vieną japonų naikintuvą 
ir nuvijo tolyn visus kitus.

Jau keturis kartus pir
miau Japonijos laivai ne
sėkmingai mėgino įgabenti 
japonam pastiprinimų mi
nimame ruožte. Tais atve
jais generolo MacArthuro 
bombanešiai nuskandino 
vieną japonų šarvuotlaivį ir 
bent keturis naikintuvus.

persikelia iš paprastų pra
monių į karinius darbus. 
Prezidentas sako, samdyto
jai privalo elgtis su tokiais 
darbininkais taip, kaip el
giamasi su paimtais kariuo
menėn, kuriem yra palieka
ma pirmenybė sugrįžus gau
ti senuosius darbus.

Alžyras. — Talkininkų 
karo teismas nusmerkė vie
ną vokiečių šnipą mirt, o 
kitus keturis pasiuntė į 
sunkių darbų kalėjimą il
giem metam.

Wilkes Barre, Pa.
Padėkos Žodis

Lapkričio 29-tą dieną Wil
kes-Barre Lyros Choras turėjo 
surengęs bankietą, kad sudrū- 
tint chorą finansiniai dėl jojo 
tolesnio gyvavimo. O kaip 
mums visiems yra žinoma, kad 
kaip neįdėsi daug darbo, tai 
joks sumanytas parengimas 
pats save neįvykdins.

Todėl mes Lyros Choro ren
gimo komisija* tariame didelį 
ačiū šioms draugėms ir drau
gams, kurios ir kurie prisidėjo 
su daug savo darbo. M. Norbu-

tienė ir M. Norbutas, .kurie vi
sada dirba. Petras Roachis ir 
jojo šeimininkė tankiai dirba 
mūsų parengimuose, taipgi 
šiame bankiete daug darbo įdė
jo. Draugė Balukonienė ir drg. 
A. Ambrozaitis, kuris ne tik 
daug patarnavo su savo maši
na, bet ir su savo rankų dar
bu.

Tad dar sykį tariame didelį

ačiū visoms ir visiems dirbu
siems, visiems ir visoms pro
gramą pildžiusiems. Taipogi 
didelis ačiū prie stalų tarnavu
siems ir visoms ir visiems už 
skaitlingą atsilankymą.

Lyros (Choro Parengimo 
Komisija:

•» ,! A. Kuzmic.kiene,
M. Yančiulienė, 
J. Ivanauskas.

Norwood, Mass.
Penktadienį, gruodžio 11 d., 

Norwoode įvyksta svarbus lie
tuvių susirinkimas. Už kalbė
toją turėsime tolimą svečią, 
Fred Abeką, iš Chicagos. 
Apart prakalbų, bus graži 
meno programa. Ją išpildys 
Norwood© Vyrų -Grupė ir R. 
Barris, armonistas.

Prakalbos įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 13 St. George Avė. 
ir prasidės 8 vai. vakare.

Rep.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. gruodžio, 3 vai., 
tuoj po LDS 34 kp. susirinkimo, 
Mainierių Namo kambariuose. Visi 
nariai būkite susirinkime, užsimo
kėkite duokles, gausite naūją kny
gą “Amerikos Demokratijos Steigė
jai." Taipgi rinksime valdybą 1943 
metams. — Narys (289-291)

KAIP PATAPTI AMERIKOS 
PILIEČIU IR SUPRASTI 

DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ
e J 1 r . f

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

Naciai Desperatiškai 
Siunčia Pastiprinimus 
Saviem prieš Sovietus

Maskva. — Hitlerininkai 
keleiviniais, paštiniais lėk
tuvais ir visais kitais gali
mais būdais, visu įkaitimu 
siunčia pastiprinimus vokie
čiams prieš Sovietus, tebe
vedančius sėkmingą ofensy- 
vą prieš nacius.

Per dieną buvo nušauta 
žemyn 44 tokie priešų lėk
tuvai, iš kurių pasirodė, kad 
vokiečiai jais gaherto ne tik 
karius, bet kanuplinius šo
vinius, maistą ir net vande
nį, ypač Stalingrado sritin, 
kur tūkstančiai hitlerininkų 
yra dalinai ar visai apsupti.

Skaičiuojama, jog tik 40 
mylių pločio ruožte tarp 
Volgos ir Dono upių yra su
brukta 140 iki 180 tūkstan
čių fašistų, kuriuos rau
donarmiečiai neatlaidžiai 
atakuoja bent iš trijų šonų. 
Sovietų kariuomenė įvarė 
gilų kylį iš vakarų pusės į 
nacių apsigynimo linijas ir 
pasiekė Illarinovskį, apie 30 
mylių nuo Volgos.

Šveicarai Ragina Nuimt Re
težius nuo Belaisvių

Berne, Šveic. — Šveicari
jos valdžia kreipėsi į Vo
kietiją ir į Angliją, kad 
jos paliuosuotų karinius be
laisvius iš retežių.

(Hitlerininkai du mėne
siai atgal geležiniais pan
čiais surakino paimtus ne
laisvėn anglus. Dėl to ir 
Anglija uždėjo retežius vo
kiečiams belaisviams.)

London. — Anglijos vy
riausybė su pritarimu svar
sto Šveicarijos pasiūlymą 
paliuosuot iš retežių kari
nius belaisvius Anglijoj ir 
Vokietijoj, kaip teigia dip
lomatiniai Londono rate
liai.

Amerikiečiai ir Anglai 
Iš Oro be Atlaidos 
Atakuoja Fašistus 

šiaur. Afrika, gruod. 9.
— Paskutinės oficialės ži
nios sako, jog šiuo tarpu 
ant žemės šiaurinėje Tuni- 
sijoje teveikia tik žvalgai iš 
talkininkų ir Ašies pusių.

Amerikos ir Anglijos or
laiviai neatlaidžiai ir sėk
mingai bombarduoja vokie- 
čių-italų pozicijas ir įvai
rius kariniai-svarbius punk
tus.

Melbourne, Australija. — 
Australų minios entuziasti
škai sveikino paraduojančią 
Amerikos kariuomenę.

Maskva. — Tebeverda 
žiaurūs mūšiai centralinia
me ir Stalingrado frontuo
se.

Tvirtina, kad Talkinin
kai Paims Viršų 

Tunisijos Ore
Washington. — Genero

las H. H. Arnold, koman- 
dierius Amerikos armijos 
oro jėgų, pareiškė, jog dar 
nebuvo didžiųjų oro kauty
nių tarp talkininkų ir fa
šistų Tunisijoj. Gen. Ar
nold kreipė dėmesį į tai, 
kad amerikiečių ir anglų 
oro jėgos eina didyn ir di
dyn, o Ašies oro laivynai 
palaipsniai mažėja. Jis sa
ko, jog vokiečiai dabar turi 
jau 2,000 iki 3,000 karinių 
orlaivių mažiau, lygint su 
didžiausiu, pirmiau buvu
siu Hitlerio orlaivių skai
čium.

Gener. Arnold neabejoja, 
kad talkininkai toliau lai
mės tikrąją pergalę Tuni
sijos' ore prieš Ašį ir sumuš 
kitas priešų jėgas abelnai.

Philadelphia, Pa.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį, šeštadienį, gruodžio 
12 d., kliubo kambariuose, 408 
Court St., 8 v. v. Kliubiečiai kviečia 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką. — 
J. Wizbor. (289-291)

*

Naudokitės Gera Proga

Gruodžio 7 dieną pasimirė 
Anelė Varzęvičienė, sulaukus 
55 metus amžiaus. Mirė La 
Jefferson ligoninėje. Randasi 
pašarvota pas graborių Juozą 

j Kavaliauską, 1601-03 So. 2nd 
St. Bus palaidota šv. Kazimie
ro kapinėse šeštadienį, gruo
džio 12 d., 9:30 vai. ryte.

Velionė gyveno po num. 
1620 So. 2nd St. Pažįstami ir 
giminės kviečiami dalyvauti 
šermenyse. Rep.

Prezidentas Reikalauja Duoti 
Pirmenybę Karo Pramonės 
Darbininkam Grįžt Paskui į

Senuosius Darbus

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į darbininkų samdytojus 
nekarinėse pramonėse, ra
gindamas, kad jie palaikytų 
pirmenybės teisę atgal su
grįžt į tuos pačius darbus 
savo darbininkams, kurie

"LAISVĖS" VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Blažionis ir R. Čiulada,
Lowell, Mass. .......................... 796

P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 722 
J. Yaskevičius, Hudson, Mass. 712 
Geo Shimaitis, Montello, Mass. 627 
V. J. Stankus, Easton, Pa........ 612
Baltimores Vajininkai ..............  601
J. Bimba—J. Matačiūnas,

Paterson, N. J.......................... 589
ALDLD Moterų 20 kp., Bing- 

hampton, N. Y..................... 576
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny,

N. J........... ................................. 561
J. Rudmanas, New Haven, Conn. 532 
J. Grybas, Norwood, Mass........ 456
Dėdė Vincas, Gibbstown, N. J. 432 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 392 
S. K. Mazan, Cleveland, Ohio 364 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...... 348
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 333 
J. Burba, So. Boston, Mass........ 318
J. Striška, Sudbury, Canada.... 315
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 294 
J. Margaitis, Windsor, Conn...... 284
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 257 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.......... 249
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa........ 248
M. Smitravlčienė, Detroit, Mich. 210 
A. Valinčius, Pittston, Pa.......... 204
J. Gavėnavičius, So. Boston, .... 202
M. Urba, Easton, Pa...................  188
A. Marshall, Torrington, Conn. 184 
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N.J. 168 
A. Totorėlis, Hartford, Conn...... 168
A. Vinckevičius, Stoughton ....... 164
J. Simutis, Nashua, N. II........ 149
V. J. Stankevičius, Wilkes-Barre 144 
P. Krutulienė, Plymouth, Pa. .. 144
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill..... 132

A. Navikas, Haverhill Mass. 130
Geo. Urban. Braddock, Pa.......... 108
A. Sabulienė, So. Boston, Mass. 108
H. Tamošauskienė, W. Roxbury,

Mass........... ................................. 104
A. Venskevičienė, Cambridge,

Mass............................................ 96
M. Slekienė, Gardner, Mass....... 96
A. Buivid, Dorchester, Mass......  84
W. Lasky, Brocktondale, N. Y. 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass. 84
L. Prūseika, Chicago, Ill............ 78
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa........ 72
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.......... 72
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 72
W. Karlonas, Maspeth, N. Y. .. 64
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa. 60
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 58
J. Sekys, Hartford, Conn.......... 58
Grand Rapids, Vajininkai ......... 56
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. .. 48
F. Wilkas, Wilmerding, Pa........  48
M. Bendinskas, Summerlee, W.Va. 48
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 24
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 24
M. Klimas, Richmond Hill, N.Y. 24
A. Sinušas, B’klyn, N. Y............ 24
P. Jočionis, Detroit, Mich......... 24
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y...... 24
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y........ 24
P. Jurkonis, Springfield, III....... 24

“LAISVĖS” DARBININKAI
D. M. Šolomskas........................ 4959
Geo. Kuraitis ...........................  245
P. Buknys ................................. 122
R. Mizara ................................... 116
J. Barkus .................................... 79
P. Šolomskas ............................... 34

“Laisvės” Administracija.

DETROITO ŽINIOS

Detroito Kalendorius
Gruodžio 13 d., 2:30 vai. 

po pietų, Lietuvių Svetainėje 
ant 25-tos, įvyks masinės pra
kalbos. Kalbės Sovietų Sąjun
gos Generalio Konsulato atsto
vas lietuvis Povilas Rotomskis 
ir “Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis. Bus įvairi muzikalė 
programa. Moterų Choras ir 
Aido Choras išpildys. Rengia
vietinis Lietuvių Kongreso sky
rius. Įžanga veltui.

** • • " , *
Gruodžio 13 d., 1:30 vai. po 

pietų Detroito Lietuvių Pašel- 
pos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks Lietuvių Sve
tainėje ant 25-tos ir Vernor 
Il’way. Nariai privalote daly
vauti.

Gruodžio 17 d., 8 vai. va
kare, 4097 Porter St., Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo prieš
metinis susirinkimas. Bus val
dybos rinkimas ir kiti svarbūs
tarimai.

Gruodžio 20 d., 1:30 vai. po 
pietų įvyks LLD 52 kp. prieš
metinis susirinkimas, 4097 
Porter St. Visi nariai dalyvau
kite ir naujų narių gaukime į 
LLD organizaciją.

Alvinas.

Svarbus Pranešimas
Visiems LLD 188 kuopos 

nariams: Sekmadienį, gruo
džio 13 dieną, 11 vai. ryte, 
įvyks metinis kuopos susirin
kimas. Visi nariai būtinai da
lyvaukite. Turėsime išrinkti 
kuopos valdybą 1943 metams 
ir sutvarkyti kuopos organiza
cinius reikalus.

Kurie dar nesate mokėję 
duoklių už šiuos metus, ateiki
te ir pasimokėkite. Taipgi šia
me susirinkime gausite mūsų 
draugijos šių metų, knygą 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.”

šiame susirinkime taipgi 
dalyvaukite visi LLD 10-to 
Apskričio komiteto nariai, nes 
po kuopos susirinkimo turėsi
me pasitarimą. Turime aptar
ti maršruto reikalus ir kitus 
apskričio dalykus.

Sekretorius.

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi
rinkimas įvyks gruodžio 13 d., pas 
dd. Indriulius, 415 Electric St. Pra
džią 2 vai. dieną. Šis susirinkimas 
yra( reguliaris, bet org. P. Indriulie- 
nė kviečia visas drauges dalyvauti, 
turbūt kas nors yra specialaus. 
Taipgi ir aš kviečiu visus narius 
dalyvauti, nes gausime naują kny
gą ir aptarsime daugiau reika
lų. — P. Šlekaitis, sekr., P. In- 
driulienė, org. (289-291)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 10 d., 155 
Hungerford St., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus renkama 
valdyba 1943 metams. Kurie neda
lyvaus, turės pasimokėti pabaudą.— 
J. Kazlauskas, rašt.

HARTFORD, CONN.
Liet. Literatūros Draugystė ren

gia balių. įvyks šeštadienį, gruodžio 
12 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Bus gera orkestrą 
ir skanių užkandžių. Kviečiame da
lyvauti, smagiai laiką praleisti. 
Pradžia 7:30 v. v. (289-291)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 13 d., 2 vai. dieną. Progre- i 
šyvių Kliubo salėje, 325 E. Market 
St. Nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, svarstysime daug dalykų, 
rinksime naują valdybą 1943 me
tams. Taipgi prašome narių pasi
mokėti duokles. — O. Zdanienė, 
sekr. (289-291)

ELIZABETH, N. J.
Literatūros Draugijos kuopa ren

gia parengimą dėl tos draugijos 2- 
ro Apskričio naudos 10-tą dieną: 
sausio, (Jan. 10), 1943. Labai pa-1 
geidautina, idant kitos broliškos 
draugijos nieko nerengtų Eliza- 
bethe, arba artimoj apylinkėj, tą 
dieną. — A. Gilmanas, ALDLD 2- 
ro Apskr. Pirm. (288-289)

binghamton,n. y.
LLD 20 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 11 d. Liet. Salėje, 
7:30 v. v. Dalyvaukite šiame susi
rinkime, reikės išrinkti tinkamus 
narius į 1943 m. valdybą. Nuo jų 
priklausys kuopos veikla ir gavimas 
naujų narių šiame vajuje, kur bus 
priimami nariai be įstojimo duoklių. 
Prašome dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — J. K. Navalinskienė, 
Sekr. (288-290)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

tš senų 
naujus 
lūs ir

i sudarau 
irikoniškais. Rei- 
[kalui esant ir 
[padidinu tokio 
' dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojr 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

<  ------ ——

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUinboIdt 2-7904

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

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

Akiniai 
už $7.50

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co.} Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

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

Telephone EVergreen 7-8451
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Šaunus LOS 1 Kuopos 

Balius
šeštadienio vakare, gruo

džio 12 dieną, Laisvės svetai
nėje, įvyks LDS 1-mos kuopos 
metinis balius.

Kviečiame visus kuopos na-

Taryba Nubalsavo Leis 
ti Kariškius Važinėti 

Nemokamai
Pagaliau gal ir N. Y. mies 

tas prisidės prie patogumo čio 
nai atsilankantiem kariškiam

Serga Laisvietis 
Byronas

Jau gerokas laikas, kai 
Juozas Byronas, Laisvės rai
džią rinkėjas nesveikavo, bet 
vis dirbo, tarėsi tik “šaltį” ar 
šiaip koki eilinį nesmagumėlį

Dar Vienas Pavyzdis 
Reikalingumo Vai

kams Priežiūros
Mrs. Audrey Woodruff, 

jauna motina, pereitą penkta
dienį grįžusi iš darbo į savo

rius ir pašalinius Brooklyno 
lietuvius ir lietuvaites dalyvau-

Jeigu majoras pasirašys Mies
to Tarybos priimtą bilių, ka-

turįs. Vienok pastaruoju laiku namus 420 W. 129th St., Har- 
jo sveikata, ėjo blogyn. Jam leme, pamatė šiurpų vaizdą —

Vincas Sodaitis Išeina 
Kariuomenėn

šiomis dienomis buvo pa
šauktas kariuomenėn dar vie
nas jaunas lietuvis Vincas 
Sodaitis, gyvenantis po num. 
68 Maujer St., Brooklyne. Ka
dangi jis priguli prie Liet. De
mokratu Kliubo, todėl kliubo 
nariai rengia jam išleistuvių 
parę šio penktadienio vakarą, 
gruodžio 11 d., kliubo kamba
riuose, 416 Hooper St. Bus

Į išsiaiškinti, būk dėlto, kad 
įmes gyvenam atskirti 3,500 
(mylių vandenyno nuo prie
šų Šalių, tai mos neturį taip 

.daug rūpintis civiliniu apsigy- 
inimu. Cacchione kaltino jį siū
lymo “Lindbergho politikos.”

MIRĖ
Elizabeth Wilczinskiene, 67 

m. amžiaus, mirė antradienį, 
gruodžio 8 d.,' 969 Fox St., 
Bronx, N. Y. Laidotuvės

įvyks penktadienį, gruodžio 
11 d., 11 vai. ryto “Our Lady 
of Vilnius” kapinėse, South 
River, N. J. Kūnas pašarvotas 
pas dukterį, Mrs. Helen Boris, 
po virš minėtu antrašu.

Velionė paliko nuliūdime 5 
dukteris, 10 anūkų ir 2 pro- 
anūkus. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

ti. Atėję praleisite smagiai lai
ką ir tuo pačiu sykiu paremsi- 
te kuopą.

Bus gera orkestrą. Turėsi
me gardžių užkandžių ir gė
rimų.

Įžanga tiktai 40c.
Rengėjai.

Pasitaupinkite Britvas
Moderniškų skustuvėlių ga

myba numažinama iki 80 
nuošimčių pereitų metų gamy
bos ir pagaminamieji pirmoj 
vietoj būsią taikomi kariš
kiams, talkininkams ir ekspor
tui, o senoviškų britvų gamyba 
pradėsianti veikti po naujų 
metų.

Liuosnoriai Raudonojo Kry
žiaus darbuotojai ir slaugės 
minėjo Perlų Uosto sukaktį 
masiniu mitingu ant Wall
Stryto prie Subtreasury Bil- 
dingo laiptų.

riai galės miesto transportaci- 
jos linijomis važiuoti nemokė
ję, o atlikusį centą išleisti įsi
gijimui ko kito ar taupyti, 
kaip jiems patiks.

Miesto Taryba pereitą ant
radienį dviem dešimtim balsų 
prieš du priėmė Cohen bilių, 
originaliai buvusį komunisto 
Peter V. Cacchione bilių, pas
kiau demokrato Cohen perra
šytą. Juomi nutariama leisti 
kariškiams važinėti miesto li
nijomis už dyką.

Prieš bilių balsavo tarybi- 
ninkai Genevieve B. Earle ir 
Isaacs. Tarybininkai Sharkey, 
Casey ir Halt užsirekordavo 
susilaikančiais nuo balsavimo.

Priešingieji argument a v o, 
būk reikėsią dėlto statyti eks
tra darbininkus ir lėšuosią 
daug pinigų. Cacchione, origi- 
nalis iškėlėjas to biliaus argu
mentavo, kad miestas gali 

(vartoti karių fėrui taip vadi
namus “token’us”, kurių mies
tas turi pridirbtų tonus. Jie te-

skauda nugarkaulis ir dakta
rai bandė kai ką su juo da
ryti, bet Juozas jau arti pora 
savaičių su lova negali atsi
sveikinti, nėra jėgų darbui.

Priėmė “Harlemą 
Čarterį”

Harlemo žmonės pateikė vi
so miesto ir Amerikos žmo
nėms aiškų paveikslą to, kas 
jau atsiekta už negrų teisėsi 
bėgiu pirmų karo metų ir pa
siūlė programą tolimesnei ko
vai prieš užrubežinį ir naminį 
fašizmą.

Programą pasiūlė negrų 
liaudies veikėjas, Miesto Tary
bos narys A. Clayton Powell, 
padarydamas tos programos 
išsamų ąnalizą Golden Gate 
masiniame mitinge, dalyvau
jant septyniom tūkstančiam 
publikos.

kambariai ir viskas juose buvo 
apdegę. Vaikų nebuvo.

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
pasijautė vargšė motina. Lai
mei, šį kartą jos išgąstis buvo 
tik laikina, vaikai buvo išgel
bėti. Bet juk galėjo būti ir 
priešingai.

Motina ir tėvas išeidami 
darban vyriausią mergaitę, 8 
metų, išsiuntė mokyklon, bet 
mažiausi du pasiliko miegant, 
susitarus, kad kaiminka, ku
rios globai viso bloko dirban
čios motinos palieka vaikus, 
prikels juos pusvalandžiu vė
liau. Bet tuo pusvalandžiu 
apartmente ištiko gaisras, ku
ris užsikūręs iš elektros suva- 
dų. Tuo tarpu kaiminka, na
mie būdama, išgirdo berniuko 
šauksmą ir kartu su namo pri
žiūrėtojom nubėgus spėjo iš
gelbėti vaikus, vienmarškinius 
išnešiojo pro langus, nes pro 
duris jau nebuvo galima įeiti.

. Bet daugeliu atvejų kokia 
bobutė, kurią dirbančios moti-

D--------------------------------------- □
L.D.S. 1-mos Kuopos

METINIS

BALIUS
Šeštad., Gruodžio 12

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 LORIMER ST.

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Įžanga 40c, {skaitant taksus.

Kviečiame L.D.S. patrio
tus ir svečius pasilinksminti 
mūsų parengime. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų ir gerą 
orkestrą šokiams.

Komitetas.
□-----------------------------------a

beguli nuo to laiko, kada bu
vo pasimota pakelti fėrą iki 
7 centų, bet protestams sulai
kius nuo pakėlimo fėro, likosi 

'nevartotais ir tie “token’ai.” 
I Duodant kariškiams “tokenus” 
nereikėtų specialių darbinin
kų, nei specialės kontrolės.

Bilius dar netapo įstatymu. 
Jis dar reikalingas Miesto Bu- 

, džeto Tarybos ir majoro už- 
gyrimo. Kadangi majoras bu
vo biliui priešingas, tad spėja- 

1 ma, kad jis galįs atmesti bi- 
j lių ir tada bilius turėtų būti iš 
naujo balsuojamas Taryboje.

Unijos Kreipia Daug 
Atydos Karui

Vietiniai Laimėjimai
Buvo nurodyta, kad tarp 

laimėjimų randasi pradėjimas 
; samdyti negrų tokiuose karui 
gamybos fabrikuose, kai Sper
ry Gyroscope, Ford Instru
ment, Western Electric ir prie 
laivų statybos. Kad po dau
giau negrų samdo Lerner, 
Bloomingdale, Macy, Lord- 
Taylor ir tūlose kitose krau
tuvėse. Kad daugiau samdoma 
visuomenės aptarnavimo įstai
gose, įsileidžiama į profesinių 
sričių darbus ir įstaigas, ir t.t.

čarteryje suminėta ir nacio- 
naliai laimėjimai. Einant tuo 

! patimi čarteriu nusitarta to
liau veikti už daugiau vietų 
negrams visokiuose darbuose 
ir atsakomingose įstaigose.

nos gauna vaikams prižiūrėti, 
negyvena taip arti. Tokiam at
sitikime vaiko šauksmo ji ne
būtų išgirdus ir vaikai galėjo 
suspirgėti.

muzikantai. Kliubiečiai pagei
dauja kuo daugiausia svečių į 
šią parę. š.

Demonstravo Bomboms
Gesinti Priemones j

—
Pereitą antradienį, New 

Yorko Miesto Tarybos posėdy
je, Miesto Salėj, buvo demons
truota veikmė taip vadinamų ‘ 
“stirrup pumpų” ir kitų pade
gančių bombų gesinimo prie
monių. Demonstracija ir dis
kusijos buvo dėl tarybininko 
Quinn iškelto biliaus, būk tos 
pumps esančios nereikalingos.

Po stebėjimo veikmės pum
pų ir kitų gesinimo įrankių, 
Miesto Taryba atmetė Quinn 
bilių, kuris reikalavo prašalin
ti tas pumpas iš reikalingų 
bomboms gesinti įrankių sąra
šo. Taipgi reikalavo prašalin
ti spatus ir smėlį iš gaisro ge
sinimui reikiamų daiktų sąra
šo.

Tarybininkas Anthony Di 
Giovanna aiškino, kad priėmi
mas tokio biliaus būtų truk
dymu apsigynimui. Cacchione 
atkirto Quinn’ui, norėjusiam

Nebuvimas kur palikti vai
kų ir sulaiko daugelį motinų į 
nuo ėjimo į darbą ir išėju
sioms nedaleidžia savo mintį 
koncentruoti ant darbo. Tas 
didžiai pastodavo motinoms 
kelią į darbus ir pilnesnį gyve- ; 
nimą ir kraštui darė nuosto-1 
liūs jau pirm karo, juo labiau 
tie nuostoliai dideli karo lai
ku.

Moterys visuomet norėjo 
j dirbti, juo labiau jos nori dirb
ti laimėjimui karo, bet jos no
ri užtikrinimo gyvybės ir svei
katos savo vaikams.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki-, 
mų ir tt. Puikus steiČius su 
naujausiais įtaisymais.

Kęturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

GEORGE KLIMAS—FILMININKAS
Pirmas lietuvis gamina ir rodo kalbančius (Sound Film) jodžius.

GEORGE
128—19th STREET,

Turi pagaminęs gražių vaiz
dų iš Lietuviško Judėjimo, 
spalvuotų ir ne spalvuotų, kal
bančių ir nekalbančių

Rodo parengimuose, parose, 
svetainėse ir šlubose.

Per KLIMĄ galima surengti 
paveikslų rodymą įvairių -tau
tų ir viso pasaulio kraštų. 
Klimas veikia su keliom Film 
Distrib. Cos. Jis gali su
teikti paveikslus žemesniom 
kainom, negu kas kitas, jis 
taipgi prisirengęs vyki i toli ir 
arti. Taipgi puikiai pagamina 
Balso ar Muzikos rekordus.

KLIMAS
BROOKLYN, N. Y.

>)
S52

£

adresas.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, gruodžio 10 d. 
įvyks ALDLD 138 kp. susirinkimas, 
Zabielskio salėje, 8 v. v. Nariai pra
šomi dalyvauti, gausime naują kny
gą, “Amerikos Demokratijos Steikė- 
jai.” Bus rinkimas naujos valdybos 
1943 metams. Mūsų kuopoje randa
si tik keli nariai, kurie dar neužsi
mokėjo už šiuos metus duoklių. At
eikite, draugai, užsimokėkite, kad 
galėtume baigti šiuos metus gar
bingai. — Valdyba. (288-289)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
10 d., 7:30 v. v. “Laisvės” salėje, 
419 Lorimer St. Visi pasimokėjusie- 
ji duokles nariai gaus naujų knygą 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai.” 
—Org. (287-289)

Kailiasiuvių Unija, kuri jau 
yra išpirkusi daug karo bonų 
ir atlikusi daug kitų karo rė
mimo darbų, neketina ilsėtis, 
bet toliau dar smarkiau dirb
ti. šiomis dienomis tos unijos 
keturi lokalai susišaukė savo 
narių specialius miti n gus 
svarstyti tolimenį karo rėmi
mą.

Unijistai supranta, kad lai
mėjimas karo yra pirm visko. 
Prasta tokia organizacija, ku
ri tuomi nesirūpina.

Perlų Uosto Ataka 
Judžiuose

Sąryšyje su metine sukakti
mi atakos ant Perlų Uosto,

Ragino Majorą Tartis 
su Karo Darbo Taryba

Dvi įstaigos, buvusios žino
mos majorui LaGuar d i j a i 
draugingomis, pereitą pirma
dienį kreipėsi į jį su prašymu 
tartis su Transporto Darbinin
kų Unija ir transporto darbi
ninkų algų klausimą pavesti 
bešališkoms įstaigoms, kaip 
kad Karo Darbo Tarybai ar 
Valstijinei Tarpininką v i m o 
Tarybai.

Sulaikyti po areštu keturi 
jauni vyrai, įtarti užmušime 
chiniečio skalbėjo, kuris juos 
globojo, priglaudė. Jie tikėję
si pas chinietį rasti $10,000, 
bet radę tik $250.

Pagelbčkit savo tautai pirkda* 
m i bonus ir Štampas

leisti Karo Darbo Tarybos pa
tvarkymams.

Taryba šį trečiadienį svars
tys New Yorko transportacijos 
ir Newarko švaros departmen- 
to darbininkų reikalavimus.

| *■ LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYR1US
S (VALGYKLA IR ALINE) g 
$ Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtinės g 
g Importuotų ir Vietinių S 
g Kasdien Turime « 
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

| JUOZAS ZEIDAT| 
S Savininkas g
§411 Grand St. Brooklyn g

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6043

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 16 šeimų namą. Pageidauja
ma, kad būtų vedęs. Namas šildo
mas garu. Gaus algą ir 4 kamba
rius. Prašome kreiptis: 16 Maujer 
St., (Apt. 7). Kreipkitės bile laiku.

(287-292)

Jungtinių Valstijų laivynas 
autorizavo tos atakos paveiks
lų rodymą ir jie dabar rodoma 
Embassy Newsreel teatruose,

Vienu iš tų. draugiškų pata
rėjų buvo Miesto Reikalams 
Komitetas, kuris rėmė majorą 
pereituose jo rinkimuose, ir 
nuo Vincent J. Murphy, New- 
arko majoro, kuris taipgi yra 
ir New Jersey valstijos Darbo 
Federacijos finansų sekreto
riumi. Jis savo laiške New

kurie randasi patogiose vieto- 
visame centre New Yorko 

mfesto — 42nd St. ir Park 
46th St. ir Broadway, 

St., 72nd St. ir Broaw-

Reikalingas teisingas ir netingi
nes žmogus prie Night Club. Dar
bas nesunkus ir nuolatinis. Su už
mokesčiu susitaikysime. Kreipkitės 
po antrašu: Hi Hat, 184 W. 54th 
St., Bayonne, N. J. Klauskite: Mrs. 
A. Stanley. (287-289)

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn, N.Y.

(288-290)
-------------------------------------------------

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau gyvenimui kambario prie 

šeimynos. Kambarys turi būti garu 
apšildomas, Williamsburg© apylin
kėj. Nepaisau žmonių religinių įsiti
kinimų ar politinių pažvalgų. Netu
ri persekioti ir mano. Turinti kam
barį, praneškite laišku sekamu an
trašu: J. K., 419 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.

(288-289)

,'<•...................
j.
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Yorko majorui pareiškė, kad 
federalė valdžia būtinai pri
valo išrišti karo laiko nesusi
pratimus dėl algų ir kad vi
suomenės pastatyti viršininkai 
(neturi tam priešintis, bet nusi-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN. N Y

Suteikiam garbinga* laldnpive*.

. $159
Koplyčias suteikiam nemoku 

mai visose dalyse miest*

Tel Virginia 7-440*

Į.

ATEVSAS SIMONAVICIUS
• Gražiai Jrengta Susiejimams [staiga *

»
Kiekvieną su batą • 
karšta vakarienė J 
Atskiras kambarys* • 
užėjimui su mote- • 
rim is Nekėliomis e 
atdaras nuo 1 vai • 
dieną iki vėlai J ----------------- *

; 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. i
• Blokas nuo Hewea St. elevelterio stoties. TeL EVergreen 4-9508 •• •

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

————J 
r. I

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborhis-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

660 Grand Street

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Maži rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą
Kalėdų Dovanom

Pamatykite mūsų Kalėdinių 
dovanų department^

ATEIKIT PASIRINKIT KALĖDINES DOVANAS DABAR

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

ViRJ-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAHUL— w

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tel. STagg 2-2178 •
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