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Pradedant Sezoną.

Rašo A. Bimba.

Pripratę per paskutinius 
kelius mėnesius girdėti iš ry
tinio fronto žinias tiktai apie 
Raudonosios Armijos pasise
kimus. Todėl kažin kaip ne
jaukiai jautėmės visi, kuomet 
buvo pranešta, kad žitomiro 
sektoriuje Raudonoji Armija 
turėjo šiek tiek pasitraukti ir 
užleisti vokiečiams pozicijas.

Negalima tikėtis taiktai pa
sisekimų ir pasisekimų, laimė
jimų ii- laimėjmil.

Šis’ karas yra baisiai sun
kus. Sunkiausios kovos yra ry
tiniam fronte. Ten Hitleris tu
ri apie pustrečio šimto divizi
jų. O jos pasiryžusiai tebe
kovoja. Nelaisvėn pasiduoda 
labai mažas skaičius. Vokie-
čius tenka užmušti.

Dar būkime pasirengę viso
kioms žinioms. Laikinų ir vie
tinių pralaimėjimų galima ti
kėtis. Bet kad karo svarstyk
lės aiškiai nukrypo mūsų pu
sėn, tai šiandien aišku.

Vėl gandų pilna apie Roo- 
sevelto, Churchillo ir Stalino 
konferenciją. Ji jau einanti, 
ji jau būsianti neužilgo ir tt„ 
—kas kaip išmano, taip spėja.

Tokia konferencija reika
linga ir ji įvyks. Būsime pra
našais ir sakysime, kad jinai 
apsivainikuos pilniausiu pasi
sekimu.

Maskvos konferencija įro
dė, kad nacių propaganda pa
dalinti Jungtines Tautas ne
pasiekė savo tikslo.

Sovietų spauda griežtai ir Į 
rimtai pasakė visiems: Visos; 
tos siūlomos Europoje federa-1 
cijos dvokia nauju suokalbiui 
prieš Sovietų ždrnę. Jos neto-| 
leruojamos.

Tos valdžios ištrėmime ne-j 
turi teisės spręsti okupuotų 1 
kraštų likimo. Tegul po karo] 
patys žmonės tą likimą išsi-Į 
spręs.

Tai balsas už žmones ir de-i 
mokratiją.

Keleivio redaktoriui Raudo-j 
noji Armija dar vis nieko ne
reiškia, dar vis beveik negy
vuoja. Ji nacių nemuša ir jos 
naciai nebijo.

Naciai traukiasi ne nuo jos. j 
Jie traukiasi visai dėl kitos 
priežasties.

“Vokiečiai turėjo trauktis] 
iš Ukrainos todėl,“ sako Ke-' 
leivis (lap. 17 d.), “kad ali-Į 
jantai išmušė iš karo Italiją. 
Be to, Vokietijai padidėjo ali-' 
jantų įsiveržimo pavojus pa- 
čion Vokietijon.“

v

Bet Michelsonas šiek tiek i 
progreso visgi padarė. Aną-! 
met jis sakė, kad vokiečiai tu
ri trauktis prieš bolševikiškas 
utėles. Dabar jau dėl Italijos 
išmušimo iš karo. Utėlės din
go... .Bet Michelsono liežuvis 
tebeloja.

Lapkričio 27 dieną Brook- 
lyne įvyksiąs Naujosios Gady
nės šėrininkų suvažiavimas, 
šėrininkai suvažiuos ją ap
raudoti. Buivydas Keleivyje 
rašo:

“Išrodo, kad prie dabarti
nės padėties šėrininkams bus 
tik vienas pasirinkimas — lik
viduoti bendrovę.“ Nes, girdi, 
“vargiai atsiras pasišventėlių, 
kurie norėtų aukotis.“

Aišku, kad tokių durnių ne
bebus, kurie norėtų tą šlamš
tą atgaivinti ir pinigus dėti.

Nė nepajutom, kaip ant mū
sų užgriuvo ruduo. Prasideda 
masiniai mitingai, prakalbos, 
parengimai svetainėse. Prasi
deda mūsų veikimo rugiapjū
tė.
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Hitlerininkai Žudo Po 
20 Italų Už 1 Nacį

Alžyras. — Amerikiečiai, 
užėmę S e s s ą Aurun- 
ca Italijoj, rado plaka- 
t i n i u s vokiečių pa
tvarkymus, kurie įsako su
šaudyt po 20 italų gyvento
jų už kiekviena geležinkelio
pagadinimą ar kitokį sabo
tažo veiksmą prieš vokie- 

[ čius. Tai panašus nekaltųjų 
I žudymas, kaip ir visuose 
• vokiečių užimtuose kraš
tuose.

Naciam Trūkstą Lėktu
vų Atremt Atakas 

Iš Oro
London. — Amerikos ar

mijos lakūnų generolas 
Wm. E. Kepner pareiškė, 
jog naciai jau sumušti ore 
virš pačios Vokietijos. 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos lėktuvai kovotojai vi
suose susikirtimuose pas
kutiniu laiku virš Vokieti
jos sumušė nacių lėktuvus. 
Anglų - amerikiečių bomba- 
nešiai taipgi sėkmingai nai
kina tuos greituosius, leng
vuosius priešų lėktuvus.

Kada praeitą ketvirtadie
nio naktį į penktadienį an
glų bombanešiai daugme- 
niškai naikino Berlyną, tai 
tik keletas nacių lėktuvų 
pakilo juos atremti, nors 
Hitleris pirmiau buvo pa
skyręs šimtus lėktuvų ko-
votojų Berlynui ginti.

(Bet reikėtų pažymėt, 
kad dauguma Vokietijos 
lėktuvų persiųsta frontan
prieš Sovietus.)

Jungi. Valstijų Lakūnai 
Neatlaidžiai Pliekia 

Japonus Salose
Washington. — Ameri

kos bombanešiai jau septy
nias dienas paeiliui triuški
no japonų uostus, orlaivių 
aikštes ir kitus karinius į- 
rengimus Gilbert ir Mar
shall salose.

Paskutinį kartą taipgi 
sugrįžo visi Jungtinių Val
stijų lėktuvai iš tų žygių.

Washington. — Kad mai- 
nieriam pridedama šiek 
tiek uždarbio, tai anglies 
kompanijos jau spiria kon
gresą leist žymiai pabran- 
gint anglį.

CIO Aliumino Darbinin
kų Unija reikalauja pridėt 
algos.

savo spaudą ir organizacijas.

Tebeina dienraščių Laisvės 
ir Vilnies vajai. Prisidėkime 
prie jieškojimo naujų skaity
tojų.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajus taipgi visų 
mūsų reikalas.

Baigiasi metai. Mes turime 
puikų obalsį: Tūkstantis nau
jų narių Lietuvių Literatūros 
Draugijai šiais metais!

Anglų Bombanešiai Pleškino 
Karinių Nuodų Dirbyklas 

Leverkusene Vokietijoj
London. — Anglijos bom

banešiai sprogdino ir degi
no Leverkuseną su jo kari
nių chemikalų ir nuodingų 
dujų dirbyklomis. Taigi ir 
patys vokiečiai gavo para
gaut pasklidusių savo nuo
dų. Leverkusen yra Cologne 
priemiestis, vakarinėje Vo
kietijoje. Kiti anglų bomba

Rumunai Pasitrauksią 
Iš Sovietinio Fronto
London. — Pranešama, 

kad Rumunijos valdžia iš
prašė iš Hitlerio paleist ru
munų kariuomenę iš fronto 
prieš Sovietus. Užtai Ru
munija duosianti naciam 
daugiau žibalo ir grūdų.

Petain Atsistatydinęs
London. — Eina gandai 

kad maršalas Petain, Vichy 
Franci j os “valstybės gal
va,” pasitraukęs iš fašisti
nės valdžios (numatydamas 
nacių sumušimą ir norėda
mas pasigerinti Talkinin
kam).

Anglų Protestų Audra Prieš 
Fašisto Mosley Laisvinimą

London. — Milionai Ang
lijos darbininkų per savo 
unijas ir masinius susirin
kimus protestuoja, kad an
glų vidaus reikalų ministe- 
ris Morrison sumanė iš ka
lėjimo paleist fašistų vadus 
p. O. Mosley ir jo pačią.

Pirm pat karo tarp Vo
kietijos ir Anglijos, Mosley 
vadovavo tuzinam tūkstan
čių uniformuotų anglų fa
šistų, sveikinusių Hitlerį ir 
rėkusių prieš demokrati
nius kraštus. Mosley mar- 
šuodavo priekyje angliškų 
nacių, kuomet jie Londone 
ardydavo žydų krautuves ir 
daužydavo priešingus na
ciam žmones.

Ministeris Morrison da
bar ketina paaiškint seimui, 
kad, girdi, reikią išlaisvint 
Mosley su pačia, nes kalė
jimas kenkia jųdviejų svei
katai.

Londono Daily Worker’is 
rašo, kad jog Mosley palei

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................ 2923
A. Kazakevičius—-K. Žukauskienė, Newark .... 2524 
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth..................  2403
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 2026 
J. Bakšys, Worcester ............................................ 1544
ALDLD 2 kp., So. Boston.........................................1219
S. Kuzmickas, Shenandoah....................................... 890
V. Vii kaus kas, Nashua ....................  731
S. Penkauskas, Lawrence ..............  595
V. Smalstienė, Royal Oak.......................................... 576

(Tąsa 5-tam pusi.)

nešiai atakavo įvairius na
cių punktus Francijoj. Ne
grįžo 5 anglų lėktuvai.

Praeitą trečiadienį ir ke
tvirtadienį naktimis anglų 
lakūnai bombardavo kari
nių chemikalų fabrikus 
Ludwigshafene, pietiniai - 
vakarinėje Vokietijoje.

Talkininkai Stumia Na
cius atgal Italijoj

Alžyras. — Aštuntoji an
glų armija, rytiniame Itali
jos šone, nežiūrint blogo 
oro, pastūmė vokiečius 5 
mylias atgal, užėmė kelis 
miestelius. Penktoji ameri
kiečių - anglų armija, vaka
riniame Italijos fronte, atė
mė iš nacių 2 miestelius 
Venafro srity j.

Brazilijoj sudužo didelis 
amerikinis lėktuvas; žuvo 
17 amerikiečiai ir du kita
taučiai.

Washington'. — Praeitą 
mėnesį Amerikoj pastatyta 
8,362 lėktuvai.

dimas iš kalėjimo tai būtų 
toks pasibaisėtinas fašistų 
vado glostymas, kad nega
lima apie tai net pamanyti. 
Jis pareiškia, jog Anglijos 
žmonės nesutiks paleist lai
svėn tokius Hitlerio pakali
kus.

Daily Worker’is kreipėsi 
į anglų ministerių kabine
tą, reikalaudamas atmest ir 
pasmerkt ministerio Morri- 
šono intenciją dėlei Mosley 
išlaisvinimo.

Jau Paleido Mosley!
London, lapkr. 21. —- An

glų fašistų herštas Mosley 
jau paleistas iš kalėjimo, 
bet slepiamas nuo žmonių, 
sujudusių dėl jo paleidimo. 
Šaukiama didžiulis masinis 
protesto mitingas Coliseum 
salėj prieš tą valžios malo
nę angliškam hitlerininkui 
Mosley.

Prancūzų Richelieu 
Trenks Vokiečiam

Alžyras. — New Yorke 
pataisytas ir naujausiais 
amerikiniais pabūklais ap
ginkluotas, francūzų karo 
didlaivis Richelieu, 35,000 
tonų, sugrįžo į Šiaurių Af
riką. Gen. Giraud, francū
zų armijos komandierius, 
sveikindamas Richelieu, lin
kėjo galingai smogt vokie
čiams tuoj, kai tik bus duo
ta įsakymas.

Nežiūrint Tūly Nepavy- 
kimy, Jugoslavai Par

tizanai Atakuoja
London. — Vokiečiai su 

naujai padidintomis jėgo
mis atėmė iš Jugoslavijos 
partizanų Trogir, Malo Os- 
trovo ir Veliki Drevnik 
miestelius, Adriatiko pajū
ryje. Partizanai taip pat 
buvo priversti apleist kelias 
nedideles salas Adriatiko 
Jūroj, netoli Split uosto.

Tačiaus partizanai atlai
ko dalį Peljesac pussalio, 
nuolat atakuoja nacius 
Klis, Muc ir keliuose kituo
se miestuose palei geležin
kelius; užmušė dar 849 vo
kiečių kareivius ir oficie- 
rius, ir keliuose mūšiuose 
sukirto gen.‘ Michailovi- 
čiaus četnikus, kurie tai
kau j a naciams prieš parti
zanus, vadovaujamus gene
rolo Tito-Broz.

Nuo liepos iki spalių 
men. partizanai sabatažuo- 
tojai sunaikino 115 nacių 
garvežių ir 881 vagonus. 
Viso jie tuo laiku sustab
dė vokiečių traukinius per 
2,320 valandų.

Numatoma Greita Prez. 
Roosevelto-Stalino- 
Churdiillo Sueiga

London, lapkr. 21. — An
glijos žinių agentūra Reu
ter sako, kad netrukus bū
sią pranešta iš Washingto- 
no apie prez. Roosevelto, 
anglų premjero Churchillo 
ir maršalo Stalino konfe
renciją.

(Naciai spėlioja, kad ta 
konferencija įvyksianti 
Cairo mieste, Egipte.

Naciai giriasi, kad jie tu
rį pusantro miliono atsar
ginės kariuomenės atremt 
talkininkų veržimąsi Vokie
tijon.

■ ■ , ■ . . .................

MacArthuro Jėgy Lai
mėjimai N. Guinejoj
Australija. — Generolo 

MacArthuro amerikiečiai ir 
australai nubloškė japonus 
atgal iki paskutinės mylios 
nuo priešų apsigynimo ba
zės Stattelbergo, Naujojoj 
Guinejoj. O tai vienas iš 
svarbiausių japonams at
spirties punktų.

Sovietai Atmuša Nacius ties 
Žitomiru; Laimi ties Koro- 
steniu, Rečica ir Čerkassy

London, lapkr. 21. — Rau
donoji Armija ištaškė įtū
žusias vokiečių atakas ties 
Korostyševu, į rytus nuo 
Žitomiro, ir atmetė priešus 
atgal. Tik vienoje trumpoje 
šio fronto dalyje sovietinės 
jėgos sudaužė 32 iš 60 ata
kavusių nacių tankų.

(Berlyno radijas sako, 
jog bendroji vokiečių padė
tis nepagerėjo, nors jie už
ėmė Žitomirą; skundžiasi; 
kad Sovietų lakūnai nuolat 
bombarduoja ir šaudo na
cius toj apylinkėj; sako, 
kad purvai-klampynės vėl 
trukdo nacių veiksmus.)

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis rašo, kad Žitomiras ne
užilgo vėl bus atvaduotas.

Sovietų kovūnai paplati- 
no savo pozicijas ties Čer- 
kassų miestu ir geležinke
lio stočia, vakariniame 
Dniepro upės šone, 95 my
lios į pietų rytus nuo Kije
vo. — Raudonarmiečiai su 
pagalba partizanų praeitą 
penktadienį persikėlė iš ly
tinės Dniepro pusės į vaka
rinę ties Čerkassais.

Raudonarmiečiai per die
ną užmušė 1,000 vokiečių 
prie atvaduoto geležinkelių 
mazgo Ovručę, į šiaurius 
nuo Žitomiro ir į pietus.nuo 
Pripiatės balų, ir sunaikino 
dar 1,200 hitlerininkų Reči-

Sovietai Laimėjo Kitą Gelžkelių 
Mazgą Vietoj Žitomiro

London. — Nors Raudo
noji Armija pasitraukė iš 
Žitomiro su jo geležinkelių 
mazgu, kurį buvo užėmus 
lapkr. 13 d., bet Sovietai at
ėmė iš vokiečių Ovručą, ke
turių geležinkelių stebulę, 
25 mylios į šiaurius nuo ki
to svarbaus geležinkelių 
centro Korostenio, kurį 
raudonarmiečiai diena pir
miau paėmė.

Per Ovručą ir Korostenį 
eina geležinkelis iš Lenin
grado į Odessą, taigi Sovie
tam užėmus tuodu geležin
kelių centrus, naciai vis 
tiek negali persiųst šiuom 
geležinkeliu savo kariuome
nę iš Ukrainos fronto į 
šiaurius per Pripiatės balas 
ar atgal. Žitomiro stočia gi 
vokiečiai tegali laikinai 
naudotis tik pietų linkui iki 
Odessos.

Bet Sovietai permetė sa
vo kariuomenę per Dniepro 
upę prie čerkassy miesto, 
geležinkelio centro, į pietų 
rytus nuo žitomiro, ir užė
mė Geronimovką, Budišče 
ir penkis kitus drūčiai ap- 
tvirtintus nacių punktus. 
Taigi iš čia sovietiniai ko
vūnai grąsina juo didesniu 
pavojum hitlerininkams ir 
žitomiro srityj ir visame 
pietiniame fronte.

Todėl ne dyvai, kad Ber

cos srityje, 25 iki 50 mylių 
į vakarus nuo Gomelio. Šia
me fronte Sovietai atėmė iš 
vokiečių dar kelias aptvir- 
tintas gyvenamąsias vietas 
ir dasigrūmė iki 4 mylių 
nuo Kalinkovičio, geležin
kelių stebulės.

Visuose frontuose per 
dieną tapo užmušta bent 4,- 
200 nacių.

Vokiečiai praneša apie iš 
naujo pasmarkėjusias rau
donarmiečių atakas Neve- 
lio srityje, linkui Latvijos, 
ir į vakarus nuo Smolens
ko.

Vokiečiai Užėmė Dar 3 
Aegejaus Jūros Salas

London. — Nacių lėktu
vai ir iš jų nuleisti para- 
šiu tįstai atakuoja anglus 
Samos saloj, Aegejaus Jū
roj, arti Turkijos.

Berlynas sako, kad ang
lai jau pasitraukę iš Samos. 
Naciai skelbia, kad jie už
ėmę ir mažiukes Nicaria, 
Furni ir Lipso salas toj sri- 
tyj, Dodekanese grupėj.

(Pirmiau hitlerininkai z 
atėmė iš anglų Kos ir Le- 
ros salas turkiškame Aege
jaus Jūros ruožte.)

Sovietai laimėjo pozicijas 
ir Nikopolio srity j.

lynas nesididžiuoja Žitomi
ro atgriebimu, o tik papra
stai apie jį praneša.

Apie 150 tūkstančių vo
kiečių per kelias dienas de
speratiškai atakavo rau
donarmiečius Žitomiro sri
tyje, o Sovietų kariuomenė 
buvo nepatogioje pozicijoje, 
“todėl ir apleido jį, užimda
ma parankesnes apsigyni
mui pozicijas,” kaip teigia 
Sovietų komandos praneši
mas.

Ovručo srityje Raudono
ji Armija atėmė iš priešų 
dar daugiau kaip 30 gyve
namųjų vietovių.

Kiekviena iš Ty Bomby 
Nušlavė Bloką Berlyno

London. — Apart tūks
tančių vidutinių ir smul
kesnių gaisrinių ir sprogs
tamųjų bombų, anglai nak
tį iš ketvirtadienio į penk
tadienį numetė Berlynan 
350 bombų, sveriančių po 
du iki keturių tonų. Šitokia 
dičkė sunaikina ištisą namų 
bloką.

Washington.— Teigiama, 
kad didiesiems laikraščiams 
bus sumažinta popieros dar 
24 procentais, t

, -
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Čikagiečiai Ruošiasi.
Dienraštis Vilnis rašo:

“Chicagiečiai energingai rengiasi į 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą 
Brooklynan.

“Kiek laiko atgal Moterų Kultūros 
Kliubas laikė susirinkimą ir išrinko de
legatę Railienę. Pereitą sekmadienį Chi- 
cagos Lietuvių Pergalės Konferencijoj 
liko išrinkta trys delegatai į tą suvažia
vimą, Dr. A. L. Graičiunas, N. Radis, bu
vęs Lietuvos seimo atstovas ir V. And
rulis, ‘Vilnies’ redaktorius.

“Pereitą pirmadienį įvyko Lietuvių 
Darbininkų Spaudos Bendrovės (Vil
nies) direkcijos susirinkimas. Pakalbė
jus apie suvažiavimo svarbą, ir tai, jog 
yra reikalinga turėti atstovą suvažiavi
me, nutarta pasiųsti Anna Savukas, 
dienraščio knygvedę į suvažiavimą.

“Tai jau yra išrinkta penki delegatai 
į suvažiavimą. Chicagos organizacijos, 
kaip matyti, tai pasiųs į tą suvažiavimą 
apie 10 atstovų. Cicero organizacijos 
rengiasi prie delegato pasiuntimo ir pa
siųs. Roselando organizacijos pasiųs de
legatą. Taipgi Bridgeport© organizaci
jos pasiųs delegatą. Veikiausia, kad Mo
terų Sąryšis siųs delegatę į suvažiavimą.

“Kaip atrodo, tai Chicaga bus gražiai 
ir tinkamai atstovaujama demokratinia
me lietuvių sąskridyje gruodžio 18-119 
dd.

“Kaip šaukimo komitetas paskelbė, tai 
pirma sesija bus Brooklyne piliečių sa
lėj, o antra sesija Webster viešbutyje 
New Yorke.”

aplodismėiltuS kongreso bariuose. Tai 
irgi nepaprastas įvykis mūsų krašto is
torijoje.

Aišku, nereikia manyti, kad gerbdami 
Staliną, kaip didelį vadą ir valstybės 
vyrą, kongreso nariai užgiria tąją san
tvarką — komunizmą — kurią Stalinas 
simbolizuoja. Ne! To niekas ir nereika
lauja. Užtenka to, kad mūsų kongreso 
nariai įvertina Tarybų Sąjungos liaudį, 
josios didvyriškas kovas prieš vokiškąjį 
plėšiką ir tosios liaudies priešakyj sto- 
vinčiuosius vyrus, taip gražiai pasižymė
jusius savo veikla už taiką ir laisvę vi
soms tautoms.

Sekretorius Hull, atlikęs istorinę ke
lionę Maskvon, pakilo labai aukštai ne 
tik mūsų krašto žmonių akyse, bet ir vi
same pasauly.

Keno Vardu Kun. Pakalnis Plepa?
Tūloje spaudoje pastebėjome, kad kun. 

Pakalnis (iš Brooklyn©) siuntinėja UN- 
RRAI (United Nations Relief and Re
habilitation Administration) telegramas, 
70,000 New Yorko lietuvių vardu!

Jis kalba vardu kažin kokios tai “lie
tuvių amerikiečių tarybos,” kurios jis 
sakosi esąs pirmininku.

Mes manėme, kad kun. Pakalnis yra 
rimtesnis, negu jis pasirodė, bet apsiri
kome. New Yorke jokios lietuviškos ta
rybos, kuri atstovautų 70,000 lietuvių, 
nėra, nes, visųpirmiausiai, čia nėra nei 
tiek lietuvių — nei pusės to skaičiaus. 
Tai kam tuomet pasauliui meluoti, kam 
jį apgaudinėti? Kam plepėti niekus?!

Mūsų žiniomis, New Yorke yra tūla 
fašistų ir klerikalų taryba, bet ji neat
stovauja nei septynių tūkstančių lietu
vių, o kun. Pakalnis plepa 70-ties 
tūkstančių vardu!

Toji fašistų-klėrikalų klikute, beje, 
taipgi buvo apgaulingai įkurta ir net pa
sisavino kai kurių draugijų pinigus, ku
rie buvo skirti visai kitam reikalui.

Stebėtis reikia, kaip tūli žmonės su- 
kudikėja, kaip jie pasistato save negra
žioje šviesoje ir kaip jie, meluodami, že
mina visus Amerikos lietuvius!

Sekretorius Hull Jung t. Valstijų 
Kongrese

Pereitą ketvirtadienį valstybės sekre
torius Cordell Hull sakė kalbą Jungtinių 
Valstijų kongrese — abiejų kongreso 
butų posėdy j. Tai buvo pirmas tokis įvy
kis, kad Amerikos prezidento kabineto 
narys sako kalbą, lyg ir duoda raportą 
mūsų krašto kongresui.

Mr. Hull patiekė raportą iš istorinės 
Maskvos konferencijos. Jo raportas bu
vo sutiktas labai šiltai, sakytum, entu
ziastiškai.

Tiesa, jis nepasakė nieko naujesnio 
apie pačią konferenciją; jis tik trumpai, 
gražiai, suglaustoje formoje patiekė pa
grindinius dėsnius tų nutarimų, kurie 
Maskvos konferencijoje buvo padaryti. 
Nors it pusiau oficialus, bet šiltas kon
greso narių išklausymas Mr. Hullo ra
porto, priduoda Maskvos konferencijai 
hepaprastos svarbos. Tai parodoma, kad 
mūsų kraštas iš tikrųjų įstoja į naują 
erą, į erą tarptautinio bendradarbiavi
mo.

Gražus Mr. Hullo atsiliepimas apie 
maršalą Staliną sukėlė dideles ovacijas,

Sako, Bučeris Franko Greit Bus 
Pašalintas

Spaudoje ir per radijo vis daugiau ir 
daugiau girdisi žinių, kad Ispanijoj didė
ja judėjimas prieš budelį Franko. Kai 
kurie komentatoriai tiesiog skelbia, jog 
Franko bus greit pašalintas iš vietos, 
gal visiškai sulikviduotas.

Kas gi bus Ispanijoje tuomet, kai 
Franko gaus “saktį”?

Tūli spėja, kad Ispanijoje šiuo metu 
buržuazija su dvasiškija dirba dėl mo
narchijos atsteigimo. Ir, girdi, Anglijos 
vyriausybė tam pritarianti!

Galimas daiktas. Klerikalai visuomet 
ir visur bando įsigyti karalių. Atsime
nam, kaip Lietuvos klerikalai darbavosi 
dėl karaliaus importavimo.

Bet Ispanijos žmonės monarchijos ne
nori. Jie nori respublikos. Jie kovoja už 
tai, kad būtų atsteigta Ispanijoje konsti
tucija, paskelbta 1931 metais.

Ispanijos respublikos vyriausybės na
riai, gyveną Amerikoje, protestuoja 
prieš tas politikierių pastangas, kad at- 
steigti Ispanijoje monarchiją.

Mums rodosi, kad šiuo metu, kai Ma
skvos konferencija patiekė pagrindus 
Italijos demokratijai atsteigti, tie patys 
pagrindai turi būti pritaikyti ir Ispani
jai. Ir jei tik Amerika, Anglija ir Ta
rybų Sąjunga griežtai ir vieningai rei
kalus, tai Ispanijoje neužilgo galėsime 
matyti vėl gyvuojančią respubliką!
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VžfelRIA MASKVOS 
KONFERENCIJOS 

DARBUS
Net ' ir Dubrnskio vado

vaujamos International La
dies’’ Garment • Workers 
Unijos organas J ustice 
(Japkr. 15 d.) užgiria Mas
kvos konferencijos nutari
mus. Tuos tarimus'laikraš
tis skaito didžiule pergale 
prieš hitlerinę Vokietiją.

“Maskvos nutarimai atė
jo labai laiku/’ sako Justice. 
“Tas šiltumas ir entuziaz
mas, kuriuomi tie nutari
mai visur tapo sutikti, įro
do tai, kad''visas demokra

tinis pasaulis jų ■ ištrošku
siai laukė. Kartą ant visa
dos milijonų širdyse ruse
nanti viltis-, kad šio karo 
nebelydės kitas karas, įga
vo kaulus ir raumenis...”

Justice mano, kad Mas
kvos konferencija padarė 
galą Amerikos izoliacijai. 
Tatai parodė Jungtinių 
Valstijų Senato žygis, užgi
nantis tos konferencijos 
nutarimus.

“Kas liečia mūsų šalies 
darbininkų judėjimą, kuris 
visuomet stojo už sveiką, at
sakom i ngą tarptautinį ko- 
operavimą dėl palaikymd

pastovios taikos ir demokra
tijos,” sako Justice, “tai jis 
turi speciali reikalą džiaug
tis Maskvos konferencijos 
rezultatais. Daugiau negu 
viena prasme šis paktas pa
brėžia normališką tęsimą 
mūsų draugiškumo ;su Ru
sija, kurį nustatė preziden
tas Roose vėl tas prieš dešim
tį metų. Jis patvirtina mū
sų nuoširdų draugiškumą 
Rusijai, ne tik kaipo talki
ninkei kare, bėt taipgi kai
po didžiajai tautai, kuri 
dirba savo ekohomihę ir so
cialinę destinadiją, neban
dydama užkarti savo doktri
nų ant mūsų gyvenimo bū
do. Maskvos konferencija 
duoda muhis sVėiką užtik
rinimą, kad mes‘vesime šį

karą petys petin su gink
luota Rusijos jėga iki pilnos 
pergalės ir įštėigšitnė ir pa
laikysime teisingą taiką po 
pergalės.”

Vokiškojo Fašizmo ’'Pranašai” 
Lietuvoje

Skaitau “Tarybų Lietuvoje” 
—lietuviškos kultūros “rūpin
tojėliai” vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje: Kauno ir Vilfiiąuš 
rddiofoiių Viršininkas Alfred 
Mahl, generalinio komisaro 
propagandos skyriaus vedėjąš 
—Bruno Mayer, Kauno radio
fono literatūros sk. viršininkas 
Herbert Šchefler, Valš'tybiriŠs 
leidyklos direktorius Eizen- 
trost. . .

Reikia manyti, kad kai ku
rie iš tų “rūpintojėlių” iš tar
po tų, kurie 1941 metų anks
tyvą pavasarį repatriavo iš 
Lietuvos į Vokietiją arba kart
kartėmis lanke Lietuvą iki 
1940 metų.

Atminime iškyla visa gale
rija tipų. Visokiais pavidalais, 
visokiais titulais ir profesijo
mis prisidengę schefleriai ir ei- 
sentrostai tupėjo Lietuvoje, so
čiai ėsdami Lietuvos duoną, 
šnipinėjo Vokietijai ir Lietuvos 
žmones nuodijo pikčiausiais 
nuodais.

Nebus pro šalį atsiminus ke
lis tokius tipus ir nors labai 
bendrais bruožais nušvietus jų 
“kultūrtregerišką” veiklą Lie
tuvoje iki 1941 metų.

1. “Kolega Doktor Scholz”
Tas žmogus buvo likęs Lie

tuvoje po 1915-18 metų vokie
čių okupacijos. Vokiečių at
sargos karininkas, rodos, ka
pitono laipsniu. Jis dirbo de
šimtis darbų : gimnazijoje dės
tė vokiečių kalbą, ruošė vokiš
ką lietuvišką žodyną, privačiai 
mokė vokiečių kalbos, kores
pondavo vokiečių laikraščiams 
ir 1.1. Paskutiniu metu Skelbė
si esąs vokiečių oficiozinės te
legramų agentūros “DNB” at
stovo Kaune Hildebrandto se
kretorium. Tai tie darbai, ku
riuos jis dirbo viešai ir ku
riais dangstė savo neviešąją 
veiklą. Neviešąjį darbą dok
tor Scholz dirbo didelį ir pla
tų, dirbo gudriai, nepalikda
mas “siūlo galo.”

Kas mielą vakarą doktor 
Scholz lankė visus Kauno res
toranus. Prie jo staliuko visa
da prisėsdavo du trys tipeliai 
iš Kauno slankiojančio jauni
mo. Didžiulius alaus bokalus 
ant stalo pasistačiusi « tokia, 
kompanija, nosis sudūrusi, 
kažką labai paslaptingai kal
bėdavosi.

Baigęs tokį pokalbį, doktor 
Scholz atsisveikindavo su jau
nuoliais, palikdamas juos la
bai giliai susimąsčiusius, ir 
eidavo į kitą restoraną, kuria
me kartojosi ta pati istorija. 
Per vieną vakarti doktor 
Scholz apeidavo visus Kauno 
restoranus. Stačiai stebino: 
kur tam žmogui telpa tiek 
daug alaus! Ir niekada jis he- 
gyvai nenusigerdavo, visada 
būdavo tik pusgirtis — toks 
buvo Scholzo normalus būvis.

Kokios gi būdavo tų resto- 
raninių doktor Seholz “ko
liokviumų” temos?

—Na, sakyk, hėrr kolega, 
kaip sekasi Universitete ? — 
pradėdavo savo kalbą doktor 
Scholz su kokiu jaunu teisių 
fakulteto studentėliu, susiža
vėjusiu ne tik “gundomu” 
alaus bokalu, bet ir garbe kal
bėti su “doktoru.”

—Neblogai. Po poros metų 
baigsiu kursą ir tada — fiuit! 
Pradėsiu gyvenimą — pliaukš
terėdamas pirštais gyrėsi “ju
ristas.”

—Hm... Pradėsi •'gyvena
mą... O kaip ir kuo tamsta,, 
kolega, ketini pradėti tą gy
venimą?— kamantinėjo dok
tor Scholz ‘/teisininką,” įrė
męs į jį šaltą, plieninės spal
vos, pa vandeni jusiu akių 
žvilgsnį.

—Darbas teismo įstaigo-
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—Sunku bus su valdinėmis 
vietomis, brangus kolega. Ir 
kur jų, tų valdinių Vietų tiek 
daug prigapiįnsi tokioj^ mažo
jo^ Lietuvoje. Chi-ohi. . . Apie 
j>0'$00 livądĖatinių kiloiiieihų! 
Tik reikia pagalvoti, brangus 
kolega, jftk Vpkietijojb rasi 
dvarų, .kurių, žemės plotas nė 
kiek.nę mažesnis Už dabarti
nės taėtuvbs teritoriją! Viėn 
Hamburgo uostą ir su juo su
sietas įmones aptarnauja dvi
gubai daugiai! prekitiių vago
nų, nei jų iš viso turi Lietuvos 
geležinkeliai. Jūsų, juristų ir 
inžinierių, jau dabar visur per
pildyta. Ar tamsta girdėjai, 
brangus kolega, vienas baigęs 
Kauno universitetą juristas' 
“Paramos” kepykloje mokosi 
bulkas kepti. Ir gerai baigęs, 
paties profesoriaus Roemerio 
palaimintas, kaip geriausias iš 
gerųjų! Ir štai, šitas diplo
muotas žmogus keps bulkas vi-’ 
šokiems žydams! Tai yra tra
gedija, brangus kolega, ir tą 
tragediją jums, jauniems Lie
tuvos intelektualams, teks per
gyventi.

Doktor Scholzo balsas su
virpa. Jis taip susigraudina 
dėl “brangaus kolegos” gyve
nimo skaudžių perspektyvų, 
kad “teisininkui” pasivaidina 
doktor Scholzo akyse ašaros. 
“Teisininkas” jaučia, kad ir 
jo gerklėje susidaro sprangus 
kamštis.

Juk jis tiesą sako, tas dok
tor Scholz! žiaurią, bet tikrą 
tiesą, atskleidžia tą gyvenimą, 
kurio “teisininkas” nenori ma
tyti, bet tai yra tikrovė!

Taip, 8 metai gimnazijoj, 
4-5 metai universitete, o pas
kui... į “Paramos”--kepyklą 
bulkų kepti! O juk < jis, tas 
“teisininkas,” žengia į gyve
nimą visokiomis svajonėmis 
apsikaišęs. Jis nori gražiai, so
čiai, išteklingai gyventi!

—Gal taip blogai nebus. . . 
—mėgina pragiedrinti nuotai
ką “teisininkas.” — Juk žmo
nės sensta, miršta, reikės gi į 
jų vietą. . .

—Ach, brangus kolega, bus 
labai blogai. Dabar tamstai ne 
1919-22 metai. Tada pas jus 
buvo aibės vietų ir sauja žmo
nių. Dabar — sauja vietų ir 
aibės žmonių. Ir kiekvienas 
turintis vietą laikosi jos dan
timis įsikandęs.

“Juristas” žino, kad ir tai 
tiesa, kurios negalima pama
tyti, kad ir kažkaip užsimerk
tum. “Juristas” visai pritrenk
tas.

Tada doktor Scholzo plie
ninės spalvos pavandeniavu
sios akys prisimerkia ir į su
jauktą “juristo” sielą lašą po 
lašo pradeda trėkšti vilčių 
nuodus.

Doktor Scholz, atsargiai ap
sidairęs, ištraukia iš kišenės 
atviruko formato žemėlapį. Ja-i 
me per didelį gelsvai nudažy
tą plotą aiškiomis juodomis 
raidėmis Užrašyta '‘Litaufcn?’ į 
tos “Litdueh” teritoriją įeina 
visa Latvija, dalis Estijos, į 
rytus “Litauen” sienos pasistu
mia arti Vitebsko, užgrobia 
didelę -dalį Bielbhusijoš su 
Mirtišku ir nedaug šiauriau 
Varšuvos susilieja su Vokie
tijos siena.

—Matai, brangus kolega, 
tokia Lietuva yra Vokietijos 
ateities pianuose, — sušnibž
da doktor Scholz. — štai kur 
tamstos ir tamstos draugų aka
demikų ateitis.

—ACh, brangus kolega! — 
kalba toliau Seholz. -—Vo
kiečiai žiūri istOrtjos akimis: 
kas įrašyta — nėbtaukti, kas 
neįrašyta — neleisti įsirašyti. 
Kai j ūsą Vytautas Didysis mu
šė prie Griunvaldo ordiną, ką 
latviai veikė ? Kokia latvių 
istorija?

Taip ir tolygiai apnuodijęs; 
jauno Vyro sielą, doktor 
Scholz reikalą sparčiai veda

be vokiečių kkibbs, dar gerai 
mokėjo lietuviškai, rusiškai ir 
lenkiškai. Save karjerą jis pra
dėjo pardavėjų Vokiečių krau
tuvėse Eitkūnuose ir Širvin
toje (Vokietijos miestelis prie

prie galo. Jis įrodinėja, kad 
tokia didelė Lietuva savaime 
nepasidarysianti, kad lietuviai, 
norėdami turėti - “didėlę vals
tybę,” turį padėti- Vokietijai 
jos didžiuosius planus reali
zuoti, ir. 1.1., ir t.t.

Tiro pat metu kiti doktor 
Scholžai švaistėsi su atviruko 
forniato žemėlapiais, vaizduo
jančiais “didžiąją Latviją,” po 
Rygos reštoranUs, treti — po 
Talino.

Dabar, skaitant laikraščių 
žinias apie tai, ką vokiškieji 
fašistai daro Lietuvoje, net pa
tį Lietuvos vardą iš žemėlapio 
išbraukę, vaidenasi doktor 
Seholz stovįs prie kartuvių ir 
p a v a n d eniavusiomis akimis 
debsąs į tėjo siūbuojamus pa
kartus “juristus,” arba doktor 
Seholz su botagu rankose, pe
riodiškai pliekiąs pervargusius 
“juristus” kur nors kasyklų 
požemiuose. Geriausiu atveju 
—-• Stovi .“juristas” miške už 
medžio su automatu rankose 
ir žiūri į vieškelį su degančia 
viltimi pamatyti doktor Schol- 
zą ir jam parodyti tikrą, ne 
sumeluotą Lietuvos žemėla
pį...

Kiek kailių reikia nulupti 
nuo tokių Scholzų, iki jie bus 
atlyginę Lietuvai padalytąsias 
skriaudas ?!

2. Gyvatynas
. Kaune gyveno ir Kauno 

universitete paskaitas skaitė 
prof. Jungferis. Tas vokietis 
buvo gudrus ir atsargus, dė
josi dideliu lietuvių draugų, 
lietuvių kultūros gerbėju. Jis 
parašė vokiečių kalba bene 
porą knygelių apie lietuvių 
kultūrą, lietuvių liaudies dai
nas.

Vasarą, mokslo metams uni
versitete pasibaigus, tas pro-, 
fesorius su savo žmona, kau/ 
mečiams gerai pažįstama tem
peramentinga ponia Jungfe- 
riene, sėsdavo ant dviračių ir 
iškeliaudavo į “turistinę” ke
lionę po Lietuvą. Matote, prof, 
jungferis ir jo žmona be ga-j 
lo mėgo Lietuvos gamtą!... 
Jei jis, Jungferis, pajėgtų, jis 
išfotografuotų kiekvieną Lie
tuvos kampelį ir laikytų savo 
Stalčiuose!

Jungferienė girdavos, kad 
niekas Kaune neturįs tokios 
Lietuvos foto vaizdų kolekci
jos, kaip jos vyras. Nėra jo
kios abejonės, kad Jungferis, 
kruopščiai rinkdamas foto nuo
traukas į savo stalčius, neuž
miršdavo-praturtinti ir Vokie
tijos generalinio štabo žvalgy
bos skyriaus “Lietuvos vaiz
dų” kolekcijos.

Jungferienė, n e v e ngdama 
vyriškos; net labai viengun
giškos draugystės, išmesdama 
stiklelį lygiomis su įgudusiais 
gėrikais vyrais, demonstruoda
vo “antropologinį metodą” 
žmogaus charakteriui nustaty
ti ir kiekvieną įtikinėjo, kad 
esą Lietuvai visai nebloga at
sidurti po švariu (!) Vokieti
jos batu!

Nors Jungferis ir labai “šlo
vino” lietuvių kultūrą, bet 
įkaušusi jo žmonelė, pateisin
dama seną posakį “kas blai
viam mintyje, tas girtam ant 
liežuvio,” įrodinėdavo, kad 
lietuvių kultūros iš viso nesą, 
kad esą galima kalbėti tik 
apie kai kuriuos lietuvių pa
pročius, kaip tautinio savai
mingumo pasireiškimą. Kultū
rą lietuviams galįs dūbti tik 
tas, kas ją turįs!

Atitinkamų sluoksniu katu1 
niečiai, tos gerklingos vokietės 
v a p a 1 i ojimų klausydamiesi, 
nuolaidžiai kikendavo. Rodos, 
nėbdvo atsitikimo, kad kas tą 
girtą bobą būtų paėmęs už 
apikakfė^ ir išmetęs pro du
ris.

Gana ryški figūra Kaune 
buvo vokiečių oficiozinės te- 
lėgbainų agėhtūros “DNB” 
atstovas Hildėbtandtas. Kili
mo iš Kybartų, tas vokietukas,

pat Lietuvos sienos ties K. 
Naumiesčiu), labai vingiuotu, 
pilnu suktybių, kybartiečiams 
gerai atsimenamu keliu “pra
simušė” į “žurnalistus?’ Hil- 
debrandtas būvo pastatytas 
Žurnalistu tam tikrais Vokiečių 
slaptosios tarnybos vadovybės 
sumetimais.

Kauno kavinėse, vaidinda
mas hitlerininkų priešą, pa
slapčiomis paterkšdamas kam 
reikia antihitlerinį anekdotėlį, 
pašnibždėdamas ne per žalin
gą vokiečiams gandelį, jis pa
gal dėsnį “atvirumas už atvi
rumą” čiulpė iš naivių Kauno 
dūšelių visokias žinias^ ko
kios jo šeimininkams buvo 
reikalingos. Viši žinojo ir kal
bėjo, kad Hildebrandtas — 
šnipas, bet suktas, gudrus šni
pas, niekur nopaliekąs siūlo 
galų, gudrus ir propagandis
tas, mokąs vokiškosios propa
gandos nuodus kiekvienam su- 
girdjdt saldžiam neutralumo 
skiedinyje.

1941 metų gale ar 1942 me
tų pradžioje Hildebrandtą jo 
gašpadotiai perkėlė į Sofiją, 
Bulgarijos sostinę. Tas šliužas 
nuodijo ir šnipinėjo bulgarus, 
bet labai galimas daiktas, kad 
vėl sėdi Kaune ar Vilniuje ir 
rankoje laiko kartuvių virvę.

Kiekvienas kaunietis galėtų 
Nurašyti ilgą litaniją pavardžių 
ir prisiminti jų veiklą, iš pir
mo žvilgsnio labai tylią, nežy
mią veiklą, betgi aiškiai nu
kreiptą viena linkme — į vo
kiečių bučių. Sėdėdami moks
lo ir mokymo įstaigose, pteky- 
binių firmų atstovybėse, įstai
gose visokiais specialistais ir 
visūr, kur tik kas mokėjo įlįs
ti, visi jie ruošė tą pragarą, 
kuriame mūsų tėvynė dabar 
yra atsidūrusi.
3. Kaip Smetoniniai Neolitua- 

nai Apspjaudė Lietuvą
Vieną tarpą vokiečiai sten

gėsi palaikyti glaudžius “bi- 
čiuliškumo” santykius su ana
loginėmis lietuvių, ypač stu
dentų, organizacijomis. Nega
lima neatsiminti “bičiulystės,” 
kurią sudarė kažkurį Kara
liaučiaus universiteto vokiečių 
studentų nacionalistinė korpo
racija su Smetonos globojama 
Kauno universiteto studentų 
tautininkų korporacija “Neo- 
Lituania.” Tos korporacijos 
gana dažnai važinėdavo viena 
pas kitą viešnagėm

Per vieną karaliaučiškių 
“svečių” viešėjimą pas Kauno 
neolituanus buvo, kaip papras
tai, smarkokai išgerta ir “sve
čių,” ir šeimininkų. Įkaitusiems 
vyrukams besiglebėsčiuojant, 
vienam svečiui “staiga šovė” 
į galvą “puiki idėja”: lietuvių 
studentų vardu pasiųsti gene
rolui Liudendorfui ir kažku
rioms ten dar iš žmogėdriškojo 
nacionalizmo skelbėjų sveiki
nimo telegramą! Savo ruožtu, 
svečiai pasiusią tokius pat svei
kinimus A. Smetonai ir dar 
kažkam iš smetoninės aplinkos 
politikos žmonių.

Sužvangėjo alaus bokalai, 
sušukta “valio,” “hoch” — 
pasiūlymas buvo entuziastiškai 
priimtas. Vokiečių provokaci
ja pavyko. Atsitiko negirdėtas 
dalykas: Liūdendorfas, Liet, kb- 
lonizavimo projekto autorius ir 
vykdytojas, gavo lietuvių stu
dentų sveikinimą, lyg kokjkvie- 
timą dar kartą ateiti į Lietuvą 
ir šį kartą jau visai rimtai ją 
kolonizuoti vokiečiais, n jos 
gyventojus iškarti arba supū
dyti koncentracinėse stovyklo
se!

žinios apie sensacingąjį svei
kinimą tuoj pasklido fco visą 
miestą ir sukėlė padoriųjų bei 
blaiviųjų kauniečių didžiausią 
pasipiktinimą. Š m e t o n i niai 
neolituanai mieste buvė sutin
kami taip, kaip jie to 'būVb nti- 
šipelnę.

Būtų klaida manyti, k4d 
“svečių” iŠ KarahaučUus ‘‘idė
ja” sveikinti Liudendorfą bti- 
vo tik kurio įkaušusio vokiet-

(Pabaiga 5-me pūšl.) ' /
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Pripiates Balos ir Jų Reikšme Karui Naujas Dantų Valymas
Pripiates balos arba pel

kės dabar kasdien minimos 
spaudoje ir per radiją, kal
bant apie karą tarp Sovietų 
ir atgal genamų vokiečių. 
Gomelis, Baltarusijos gu
bernijos miestas, stovi neto
li į šiaurių rytus nuo tų ba
lų, Rečicos miestas (Sovie
tų atvaduotas, šiuos žo
džius berašant) yra jau 
Pripiates priebaliuose. Nuo 
Korostenio, penkių geležin
kelių mazgo, į pietus tėra 
tik ketvertas desėtkų ame
rikinių mylių iki tų balų.

Geležinkelis iš Gomelio 
žymia dalim pravestas per 
Pripiates balas iki Pinsko, ! 
o paskui tęsiasi iki Varša-į 
vos. Per tas balas žymia da-| 
lim eina ir geležinkeliai iš 
Žlobino-Mozyrio į Koroste- 
nį ir iš jo į Sarny. Imant 
gi toliau, tai per Mozyrį ei
na ir iš Leningrado geležin
kelis į Odessą.

Mozyris, Sovietinės Bal
tarusijos apskričio miestas, 
stovi faktinai tarpbaliuose, 
šiauriniai - rytinėje Pripia
tes balų dalyje, o Pinsko 
miestas — šiaurvakariniuo
se tarpbaliuose. Tokį var
dą jos gavo nuo Pripiates 
upės, kuri iš vakarų plau
kia per šias balas, iki įteka 
į Dniepro upę.

Pripiates balos kitaip dar 
yra vadinamos Pinsko balo
mis ir Polesije (Pamiške). 
Tos balos-pelkės apima di
džiulį trikampį, kurio šiau
rinis šonas turi apie 195 
mylias ilgio, vakarinis apie 
130 mylių ir pietinis apie 
115 mylių. Trikampio 
smailgalis rytuose atsire
mia į Černigovo sritį.

Pietiniai - rytinis Polesi- 
jos - Pripiates balų kraštas 
bendrai rubežiuojasi su 
Dniepro upe, o šiaurvakari
nis jų šonas siekia aukštu
tinę Nemuno tėkmę.

Visa tu balu sritis ben
drai sudaro apie 13,000 
ketvirtainių mylių plotą.

KARAS IR BALOS
Naciams palankūs kari

niai rašytojai pasakoja, kad 
vokiečiai galėsią pasitrauk
ti į Pripiates tarpbalius ir 
iš ten, girdi, su mažai ka
riuomenės atsilaikyti prieš 
Sovietus gana ilgoj linijoj. 
O talkininkiški karininkai 
numato tiktai pražūtį tiem 
hitlerininkam, kurie būtų 
suvaikyti į “maišus” tarp 
didžiųjų balų ir' klampynių. 
Daugelis jų turi po 200 iki 
600 ketvirtainių mylių plo
to ir niekuomet neužšala 
tiek, kad per jam galima 
būtų važiuoti tankais ar ga
benti didžiąsias kanuoles. 
Bet per jas gali veikti kazo
kai ir kiti Sovietų raitinin
kai, kuriem taipgi yra žino
mi visi saugesni praėjimai 
tarp pelkių ir balų.

Bet Raudonajai Armijai 
pavyko pratimuose persiųst 
savo karių* batalioną su vi
sais įrengimais per tas ba
las.

MIŠKAI, LAUKAI IR 
PELKĖS

Balos ir klampynės uži
ma 22 procentus viso to plo
to (pagal senesnius matavi
mus), o pusiau-balose augą 
miškai apdengia bent 40 
procentų visos tos srities. 
Be to, yra daug nedidelių 
ežerų, kūdrų, durpinių pel
kių ir ištižusios žemės pa

lei Pripiates upę ir skait
lingus j on įplaukiančius in
takus — šalutines upes ir 
upelius.

Tinkamos lauko ūkiui že
mės tarp tų balų tebuvo tik 
apie 24 procentus prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

SAUSINIMAS
Carinė Rusijos valdžia 

savo laiku buvo paskyrus 
mokslininkų komisiją, kad 
išdirbtų planus toms baloms 
nusausinti. Mokslininkai 
atliko savo darbą, pažymė
dami, kur pravest sausini
mo kanalus. Caras pradėjo 
sausinti jam pačiam pri
klausomus plotus, naudo
damas mokslininkų - planus. 
Dešimtinė (desiatina) plo
to nusausint lėšavo tik ke
lios kapeikos iki keturių ru
blių. Nusausintose vietose 
gerai žėlė šieninė ir ganyk
linė žolė; jos tiko ir javams 
bei daržovėms auginti. Ca
ras parsamdė tokias vietas 
kitiems ir gausiai pelnėsi iš 
jų. Kai kurie dvarai taip 
pat nusausino savo balas, ir 
pelkes. Bet platesnių sausi
nimo planų taip ir nevyk
dė carinė valdžia.

Volgos upės ruožte, keli 
šimtai mylių į rytus, pasi
taikė vieni kiti sausros me
tai. Nepažįstą oro mokslo 
asmenys pradėjo rėkti, jog 
Volgos gubernijos džiūsta, 
girdi, dėlto, kad pradėta 
sausinti Pripiates balos. 
M o k s 1 ininkai nurodinėjo, 
jog iš nusausintų pievų žo
lės pakyla oran ne mažįau 
drėgmės, kaip iš tokio pat 
pločio balų. Bet caro val
džia, matyt, geriau paklau
sė tamsūnų riksmo, apleis- 
dama sausinimo darbus.

LENKAI IR SOVIETAI
Pasėkoje lenkų ir jų tal

kininkų francūzų karo 
prieš Sovietus (po pirmojo 
pasaulinio karo), Lenkijai 
atiteko vakarinė Pripiates 
balų pusė, bet ir lenkai tik 
palyginti mažai jų tenusau- 
sino.

Bet Sovietų vyriausybė, 
pagal staliniškus Penkme
čių Planus, nusausino dide
lius balų plotus ir pavertė 
juos derlingais , laukais ir 
puikiomis pievomis vien tik 
Mozyriaus, apskričio mies
to, srityje.

Carų laikais, beje, Mozy- 
rius buvo tik vienas iš kur
čiųjų Polesi jos - Pripiates 
kampelių, o sovietinėje san
tvarkoje jis virto gražiu 
pramonės ir kultūros mies
tu su 15,000 gyventojų, su 
dviem technikinėm kolegi
jom ir geru teatru.

SMĖLYNAI
Tarp Pripiates balų ir 

pelkių yra sipėlynų, dažnai 
su lekiančių nuo vėjo smė
lių plotais. Smėlinėje žemė
je auga geri, tankūs pušų, 
beržų ir kitų medžių miš
kai. Bet tokių miškų tėra 
tiktai šiaurinėje balų sri
ties dalyje, linkui Minsko. 
Kitur gi dauguma balotų 
miškų su skurdžiais - neūž
augomis beržiukais, pušelė
mis, drebulėmis ir kitais 
menkais medžiais.

ŽVĖRYS
Miškuose yra užsilikę nuo. 

senovės taurų-zubrų ir me
džioti juos buvo uždrausta 
eiliniams žmonėms. Zubrus

medžiodavo tik caras su sa
vo didikais, o pirm dabar
tinio karo Lenkijos valdo
vai veždavosi Goeringą ir 
kitus aukštuosius nacių va
dus medžioti zubrų į lenkų 
pasisavintą to balyno pusę.

Be to, yra dikčiai meš
kų, vilkų, lapių, šernų ir 
stirnų.

UPĖ IR UPELIAI
Per šiaurinį tų balų 

ruožtą plaukianti Pripiates 
upė yra apie 500 mylių il
gio. Jinai kanalais sujung
ta su Dvina (Dauguva) ir 
Lenkijos upe Visla. Tokiu 
būdu, jau cariniais laikais 
didelės, plokščiadugnės val
tys iš Pripiates nuplaukda
vo net į Karaliaučių, ga
bendamos po šimtą ir dau
giau tonų grūdų ir kitų lau
ko ūkio produktų. Pačia 
Pripiate garlaiviai gali 
plaukioti virš 300 mylių per 
aštuonetą mėnesių kasmet: 
kitus keturis mėnesius ji 
būna užšalus.

Pripiate turi daugybę 
įplaukiančių į ją šalutinių 
upių ir upelių, vadinamų 
intakų.

Pavasariniai Pripiates 
potviniai prasideda kovo 
mėnesį ir tęsiasi iki gegu
žės pabaigos. Iš krantų ji
nai išeina po 6 iki 10 my
lių. Labai ištvinsta ir jos 
intakai. Kai kurie kaimai, 
todėl, tampa salomis per iš
tisas savaites.

Pripiates balų srities kli
matas gamtiniai nelabai 
sveikas ir ten skleisdavosi 
maliarijų drugiai, tracho
ma, plaukų ligos (kaltūnai) 
ir kt.

Upėse, upeliuose, kūdrose 
(gamtinėse sioželkose) ir 
balose yra apsčiai žuvies. 
Dauguma žuvies panaši, 
kaip ir Lietuvos upėse, bet 
Pripiatėje dar veisiasi ša-
mai, kurių senesniais lai
kais ir Nemune būdavo. 
Žmonės iš Pripiates ruožto 
sako, jog tenaitinė žuvis ne
labai skani, bet valgyti ga
lima. Vien iš žuvininkystės 
ten gyveno 20,000 žmonių.

Tam tikrą dalį pajamų 
gyventojai turėjo iš me
džioklės, grybavimo, uoga
vimo, bitininkystės ir kai 
kur sodininkystės.

Lauko ūkis ir gyvulinin
kystė senaisiais cariniais 
laikais Pripiates srityje že
mai testovėjo, ir žmonėms 
dažnai pritrūkdavo duonos.

Šiaip žymesni gyventojų 
uždarbiai buvo miškų kirti
mas, medžių (sielių-troptų) 
plukdymas upėmis, deguto 
degimas, dervos gamini
mas, medinių indų dirbi
mas, anglies degimas parda
vimui ir panašūs kaimiški 
amatai. Tūlas žmonių skai
čius uždarbiaudavo upinių 
laivų statyklose Dniepre, 
Pripiatej ir Nemune.

Toje srityje buvo ir kiek 
degtinės bravorų, lentpjū
vių, malūnų, odos dirbimo 
įmonių, žvakių, tabako, 
degtukų ir cukraus fabri
kų. Bet imant bendrai, tai 
pramonė šiame plote tik 
skurdi tebuvo priešrevoliu
ciniais laikais.

Didžioji gyventojų dau
guma — baltarusiai, su 
stambiu nuošimčiu rusų, 16 
procentų žydų, 12 proc. 
lenkų, apie 70,000 lietuvių,

Daugelis ligų yra gauna
ma iš oro. Dažnai ore, ypač 
patalpose, blaškosi smulku
čiai drėgmės lašeliai su pe
rais tokių ligų, kaip slogos, 
influenza, p n eumoni ja 
(plaučių uždegimas) ir kt.

Kokliušas, tymai, vėja- 
rauplės taip pat keliauja 
oru tuose lašeliuose, dažnai 
tokiuose mažyčiuose, kaip 
nematomos dulkės.

Taigi, nors kambario ar 
svetainės ore būtu milionai 
tų lašelių su ligų bakteri
jomis, mes jų nematytume, 
o kvėpuodami savin juos 
įtrauktume ir galėtume ap- 
sikrėst liga. Kur ir kaip ją 
gavome, būtų tik spėlioji
mas. Štai kodėl taip sunku 
apsisaugot nuo ligų apsi- 
krečiamu iš oro.

TIKRAI PASALINGI 
PRIEŠAI

Šiltinių (typhoid fever) 
plitimas suvaldomas, užsi
tikrinant maisto ir vandens 
švarą. Maliarijos drugio li
gai kelias pastojamas, išnai
kinant peryklas tam tikrų 
uodų, skleidžiančių šią ligą. 
Jau nuo seniau žinoma bū
dai apsigint ir nuo dauge
lio kitų limpamųjų ligų.

Bet iki šiol nebuvo jo
kios tikros apsaugos nuo 
ore kybančių, nematomųjų 
sveikatos ir gyvybės priešų.

Kas nors apsikrėtęs to
kiais perais sučiaudėjo ar 
sukosėjo, ir nors pats dar 
nevisai sirgdamas, jis palei
do oran daugybę vandens 
dulkelių su savo bakterijo
mis. Kitas, taipgi nejaus
damas ligos, sėdi valgykloje, 
kambaryje ar kitoje patal
poje, šnekučiuojasi su ben
drais ir kvėpuoja. Bet su 
jo šneka ir ramiu kvėpavi
mu išeina smulkučiai drėg
mės lašeliai su ligos perais. 
Jis paskui apleidžia patal
pą, bet palieka tuos perus 
viduj. O tai jau sėkla kito 
žmogaus ligai. Tada reikia 
gana atsparaus kraujo, kad 

4500 totorių ir 2,000 vokie
čiu, v

Lietuvos Viešpatavimas
Pripiates balų sritis-Po- 

lesije (Pamiškė) 12-me, 13- 
me ir 14-me amžiuose buvo 
pasidalinus į kelias atskiras 
kunigaikštystes, ir Lietuva 
užėmė jas vieną po kitos. 
Minskas, taipgi Polesi j ei 
priskaitomas, buvo prijung
tas Lietuvai 13-me šimtme
tyje. J. C. K.

Talkininku armija išsikelia j Treasure salą Saliamono salyne. Čionai matosi gru
pė Naujosios Zelandijos kovotoją.

KOVA PRIEŠ LIGŲ PERUS ORE
kūnas nukovotų įkvėpuotus 
priešus. Bet jeigu tų perų 
jau perdaug, tai jie gali pa
risi ir drūčiausią vyrą ar 
moterį, i-

Kaip tad apsiginti nuo tų 
pasalingų, nematomų bakte
rinių japonų ir nacių?

Jau praeitame kare buvo 
daroma pastangų apsaugo
ti armijos ligoninėse žmo- 

i nes nuo ligų plintančių oro 
keliais. Bet tada nebuvo ži
noma jokių priemonių pa
čiam orui apvalyti nuo ža
lingų bakterijų. Todėl pri
eita tik tokio .išvado, kad 
rūpestingai reikia žiūrėti 

i abelnosios švaros ir palikti 
gana plačius tarpus tarp lo
vų. Čia priešas buvo muša
mas ne tiesioginiai, tik šo- 

I nan, bet ir šitaip tapo su
mažintas skaičius apsikrėti- 
mu iš oro.

FOTOGRAFIJA IR 
SPINDULIAI

Tačiaus per kelis pasku
tinius metus jau padaryta 
ir tiesioginių sėkmingų ata
kų prieš orinius perus. Visų 
pirma, buvo nutraukta fo
tografiniai paveikslai, ku
rie rodė, kaip oru skleidžia
si iškosėti bei iščiaudėti 
drėgmės lašeliai. Antra, ta
po surasti būdai gana tik
rai suskaičiuoti kiekį ore 
kybančių bakterijų.

Neperseniai patirta, jog 
ultra - violetiniai (nemato
mi) spinduliai naikina be
siblaškančius ore perus; 
taigi pradėta švitinti ultra
violetinėmis lempomis ligo
ninių kambarius ir tūlas 
naujoviškai įrengtas patal
pas. Kai kuriose geresnėse 
karinėse dirbyklose taip pat 
įvesta spinduliavimas tokio
mis lempomis, ir po to žy
miai sumažėjo darbininkų 
sirgimai slogomis ir kito
mis įkvėpuojamomis ligo
mis.

Toliau pasirodė, jog ul- 
tra-violetiniai s p i n d u 1 iai 
bent dalinai tarnauja ir 
apsaugai nuo vėjarauplių 
(chicken pox).

PERŲ BOMBARDAVI
MAS CHEMIKALAIS

Šiandien sveikatos globė
jai ypač susidomėję chemi
nėmis priemonėmis kovai 
prieš orines ligų bakterijas. 
Sėkmingiausiu tam chemi
kalu dabar yra laikoma 
propylene glycol. Ši medžia
ga gimininga “anti-fryzui,” 
kuris naudojamas apsaugo

ti automobilio radiatoriui 
nuo užšalimo.

Viena glycolio dalelė už
muša daugumą bakterijų 

i esamų keturiuose milionuo- 
se oro dalių, naikindama 
net influenzos perus. O gly
colio galima paleisti oran, 
naudojant paprastą švirkš- 
tynukę arba net jo padėjus 
kambaryje ir leidžiant ga
ruoti oran.

Anglijos mokslininkai at
rado, jog hypo-chlorite che
mikalo skiedinys žudo ir 
p a v ojingus, pūliuojamuo
sius stafilokokkų perus, to
kiu pat būdu pašvirkšciant 
to chemikalo oran.

Pennsylvanijos Universi
teto prof. T. N. Harris ir 
bendradarbiai patyrę, kad 
sulfathiazolio garai, 5 pro
centų stiprumo, naikina 
pneumonijos (plaučių užde
gimo) bakterijas ore. Jie, 
tarp kitko, padarė sekamus 
bandymus:

Į vienų pelių narvelius- 
klėtkas buvo prileista pneu
monijos perų, ir per šešias 
dienas pastipo 8 iš kiekvie
nos dešimties jų. Į kitas 
klėtkas buvo taipgi prileis
ta pneumonijos perų, bet 
pašvirkšta ir sulfathiazolio 
garų; tad šiose klėtkose jau 
tik 1 ar 2 pelės tepadvėsė iš 
kiekvienos dešimties.

Džiaugdamiesi tokiais pa
tyrimais, sveikatos moksli
ninkai, todėl, turi vilties, 
jog netolimoj ateityj galima 
bus išbombarduoti ligų pe
rus chemikalais ir tam tik
rais spinduliais bent iš kam
barių ir kitu patalpų oro.

N. M.

Marsas Artyn Žemės
Planeta Mars, kurią mes 

matome rytuose, dabar pa
sidarė’ šviesesnė ir aiškesnė 
todėl, kad ji kasdien su ne
išpasakytu greitumu arti
nasi linkui mūsų žemės. 
Lapkričio 28 d. ji bus tik 
50,120,000 mylių tolume nuo 
žemės. Po tam ji vėl pra
dės tolintis nuo žemės į 
tolimąją savo orbitos dalį.

1924 metais Marsas bu
vo prisiartinęs prie mūsų 
žemės iki 35,000,000 mylių 
atstumo. V. R.

Pirmutinis kalbantis pa
veikslas Amerikoj buvo ro
domas 1928 metais. Jis va
dinosi “Lights of New 
York.”

Amerikos dantų gydytojų, 
žurnale dr. T. Sydney 
Smith parašė straipsnį apie 
naują būdą dantų valymo.

Dantų valymas, jis sako, 
yra svarbus sveikatos rei
kalas kaip dantims, taip ir 
dantenoms. Tūli žmonės iš
laiko savo dantis iki gilios 
senatvės, bet nedaugelis jų 
turi nesugadintas dantenas 
(dantų smegenis).

Horizontalis braukymas 
šepetuku, kaip kad maži 
vaikai daro, yra blogas bū
das dantų valymo, nes gali 
padaryt duobutes dantų pa
viršiuje. Ratu braukymas 
dantų šepetuku, yra truputį 
geresnis būdas dantų valy
mo, bet nėra tikrai geras, 
dr. Smith’o nuomone. Brau
kimas šepetuku nuo dante
nų žemyn, tai yra būdas, 
kurį pataria vartof dauge
lis dentistų ir gydytojų, ne
daro blogumo, bet nėra už
tenkamai geras. Minėtas 
daktaras sako, kad ši dantų 
valymo metodą neišvalo su
sinešusių maisto likučių pa
kraščiuose, kur pasibaigia 
dantenos ir prasideda dan
tys.

Tikriausias ir geriausias 
dantų valymo būdas, d-ro 
Smitho nuomone, tai brau
kimas šepetuku tokiu pat 
būdu, kaip ir maistą wal- 
gant, tai yra, nuo dantų 
galų linkui dantenų. Tačiau 
toks valymas dantų turi 
būt atsargus ir švelnus, nes 
kitaip galima pažeist dan
tenų audinių pakraščius. 
Todėl dantų šepetukas turi 
būt parenkamas ne per 
daug šiurkštus, jo ašutų 
galiukai turi būt nusmai
linti švelniai, kad dantenų 
nesužeistų.

Gal būt nauju būdu va-‘ 
lant dantis ims daug dau
giau laiko, bet už tai tas 
viskas eis dantims ant svei
katos.

Tarpdančius išvalyti rei
kia vartot dantų siūlelius.

Sekant ideališką dantų 
priežiūrą, tai reikėtų dan
tis valyt po kiekvienam val
giui, bet jeigu tas nėra pa
ranku, tai išvalyk vieną sy
kį į dieną einant gult, ka
dangi nakties laiku nešva
rioje burnoje greit susidaro 
nuodingų bakterijų. V. R.

AR ŽINAI, KAD?-
Surinko V. R.

Kumštynės už čampiona- 
tą, kuomet L. Sullivan su
mušė Jake Kilrain, tęsėsi 
75 “raundus”. Juodu mušė
si plikom kumščiom. Tai 
buvo 1889 metais.

Susan B. Anthony, pir
mutinė Amerikos moteris 
reikalavusi lygių balsavimo 
teisių su vyrais, 1872 me
tais už tai buvo areštuota 
ir nubausta užsimokėti 100 
dolerių. Bet ji tos bausmės • 
niekad nesumokėjo.

Iš vieno svaro taukų ga
lima padalyt užtenkamai 
glycerine dėl keturių šovi
nių iš 37-mm. prieš-orlaivi- 
nės kanuolės.

Chicagos didysis gaisras, 
įvykęs 1871 metais, sunai
kino apie 200,000,000 dole
rių vertės turto. _ • .
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO
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New Haven, Conn.

(Tąsa)
— Man regis, kad tat yra greičiausia 

savotiška karštligė, — sako Albertas.— 
Iš tikrųjų niekas nenori, bet žiūrėk tik 
ir karas. Mes karo nenorėjome, kiti taip 
jau — ir vis dėlto pusė pasaulio yra į 
karą įtraukta.

— Vis dėlto priešo pusėje daugiau me
lo nekaip mūsų, — atsakau aš. Pama
nyk tik apie lapelius, rastus pas belais
vius, kuriuose pasakyta, jog mes belgų 
vaikus ėdame. Prasimanėlius, kurie to- 
kius nebūtus dalykus rašo, reikėtų kar
ti. Jie ir yra tikrieji karo kaltininkai.

Mileris atsistoja.
— Vis dėlto geriau, kad karas čionai, 

o ne Vokiečių krašte. Pasižiūrėkite tik į 
suverstus, suraustus laukus!

— Tat gerai, — pritaria Tjadenas, — 
bet dar geriau, jei visiškai karo nebūtų.

Jis išdidus nueina, — patenkintas, kad 
mums, savanoriams, nors kartą nušluo
stė nosis. Ir jo nuomonė iš tikrųjų yra 
gana savotiška, tipinga. Ir su šia nuo
mone čia dažnai tenka susidurti, ir nie
ko tikro į tai neatsakysi, kadangi čia

I kitaip manyti negali.
Tautinis kareivio jausmas reiškiasi 

tuo, jog jis būva Čia. Bet tuo tik tat ir 
tesibaigia, o visa kita jis tevertina iš 
praktikinės pusės.

Albertas piktas atsigula žolėje.
— Geriau, tai apie tą nesąmonę ne

kalbėti.
— Juk nuo to dalykai nepagerės, — 

tvirtina Katas.
| Galiausia mums beliko tik apmauda: 

visi naujieji daiktai tenka vėl grąžinti ir 
j vėl pasiimti savo sudėvėtus, suplyšusius.
i Gerieji buvo tik paradui.i

Užuot į Rusus žygiavę, mes vėl fron
te. Pakeliui praeiname verkiantį mišką 
su suplėšytais stuobriais ir surausta že
me. Kai kuriose vietose baisios skylės.

I — Čia ir suduota, — sakau aš Katui.

ŠYPSENOS
I PERLAI IšMINTYBĖS

(O gal tuščios kvailybės)

i Viskas keičias, viskas mainos:
• Darbas, biznis, menas, dainos.
i Progresas kasdien didesnis,

Progresuoja tik gudresnis.
Keisk ydas senas ir tu, — 
Eik su progresu kartu!

* * *

Nauja, karta, nauji darbai, 
t Senovę atmeta griežtai,

Sykiu — skūpumą ir kitas 
Pasenusių laikų ydas.

O kas naujovės nesupras,
* , Tas apačioj save atras.

* * *

Tobulas žmogus atleis, 
Savo artimo neteis, 
Už klaidas kitų nebars, 
Vis gražiuoju pasitars, 
Niekad pats savęs negirs 
Ir silpnesnio nepaspirs.

* * *

Nesuk galvos, kaip tapti turtingu, 
Bet stengkis būti labiau naudingu, — 
Tik tuomet būsi tikrai laimingu.

♦ ♦ *

Meilė yra to, geriausia, 
Kas senos skolos neklausia.

* * *

Pralaimėti nebijok, — 
Pirk, mainyk, parduok, 
Drąsiai rizikuok!

Kartais reikia pralaimėt, 
Kad vėliau daugiau turėt!

* * *
Vesk, nors būtum neturtingas, 
Jei tik sveikas dar esi, — 
Kam pasaulis būt naudingas, 
Jei nevedę būt visi?

* ♦ *

Užsispyrėlį mokinsi, — 
Vien tik laiką sugaišinsi !

* * *

Pasigirk save dažnai, 
Jei mažai ką išmanai, — 

Kad žinot tada visi, 
Koks tu asilas esi!

A. K—kis.

— Minosvaidžiai, — atsako jis ir ro
do aukštyn. ' .-A

Šakose kabo numirėliai. Vienas karei
vis tarp dviejų Šakų pašikabinęs visiškai 
nuogas, tik Šalmas kėkso ant galvos, 
šiaip jau nuvilktas. Galiausia tik viršu
tinė kūno dalis aukštai kabo, tik liemuo, 
kojos nutrauktos.

— Kas čia atsitiko? — klausiu.
— Jis iš rūbų išdaužtas, — murma 

Tjadenas.
Katas sako:
— Juokingi, mes juk tokį reginį jau 

nebe pirmąkart matom. Jei mina tik ge
rai užtaisyta, ji visada žmogų iš rūbų 
išdauš. Tat pasidaro nuo oro spaudimo.

Žiūriu toliau. Iš tikrųjų. Ten kabo vie
ni tik uniformos skudurai, kitur vien 
kruvinas mėsos gabalas, kitados buvusi 
žmogaus kūno dalis. Čia tyso kūnas, ku
rio tik ant vienos kojos truputis apati
nių kelnių ir ant kaklo mundieriaus api- 
kaklė telikusi. Šiaip jis nuogas ir jo rū
bai suplėšyti pasikabinę medy. Trūksta 
abiejų rankų. Nutrauktos. Vieną matau 
už dvidešimt žingsnių krūme.

Nukautasis guli kniūbsčias. Ten, kur 
yra rankų žaizdos, žemė pajuodusi nuo 
sukepusio kraujo. Po kojų sutrypti lapai, 
lyg šis vyras būtų mirdamas dar su
mindžiojęs.

— Tai ne juokai, Katai, — sakau.
— Granatos skeveldra į pilvą taip jau 

ne juokai, — atsako jis, patraukęs pe
čiais.

— Tik jau neištiškit, — įspėja Tjade
nas.

Visa tat, matyt, buvę dar nesenai. 
Kraujas dar skaistus. Šie nelaimingieji, 
kuriuos matom, yra mirę, taigi nėr ko 
mums čia sustoti. Tik nutarėm apie tat 
pranešti sekančiam sanitarijos punktui. 
O pagaliau, ne mūsų dalykas su neštu
vais triūstis apie numirėlius.

4= * *
Tenka išsiųsti žvalgai. Reikia sužinoti, 

kaip toli priešas yra įsistiprinęs.
Sąryšy su buvusiomis atostogomis aš 

jaučiu kažkokį nepaprastą jausmą ki
tiems. Todėl pasisiūlau drauge eiti į 
žvalgus. Sutariam kur ir kas būsime. Iš- 
šliaužiam pro spygliuotas vielas. Išsiski
riam po vieną. Ropojam pirmyn. Po va
landėlės surandu plokščią duobę. Įšliau- 
žiu. Iš čia atsargiai žvalgausi.

Vietovė apšaudoma kulkosvaidžių. 
Nors ugnis nesmarki, vis dėlto nepatar
tina perdaug iš duobės iškilti.

Iškyla šviečiamas skietis. Valandėlę 
nušvinta apmirusi apylinkė. Užgeso. Dėl 
to akyse pasidarė dar tamsiau. Apka
suose buvo kalbama, kad priešo pusėje 
esą negrų. Tai nemalonus dalykas. 
Kaip čia juos juodus tamsoj įžiūrėsi, jei 
ir jie į žvalgybą būsią išsiųsti. Tačiau 
keista, kad jie dažnai yra neatsargūs. 
Kartą Katas su Kropu būdami žvalgy
boje vieną priešo juodąjį žvalgą peršo
vė, kadangi šis iš godumo pakeliui rū
kė. Katas ir Albertas taikė tiesiog į ci- 
gareto ugnelę ir pataikė. .

Man pro šalį pralėkė nedidelė granata. 
Aš jos nepastebėjau, taigi labai persigan- 
dau. Akimirksnį painia manė nesąmonių 
ga baimė. Aš esu čia vienas be pagalbos 
tamsoje. Gal būt, iš kitos duobės mane 
senai tyko dvi akys ir rankinė granata 
tu r būt jau guli paruošta man sudrasky
ti. Stengiuos nugalėti save. Juk ne pir
mąkart esu žvalgyboje ir ne taip jau 
čia didelis pavojus. Tačiau ši žvalgyba 
yra pirma po atostogų, o be to ir vieto*- 
ve visiškai nežinoma.
- Aiškinuos sau, jog visiškai be reikalo 
čia būkstauju, nes tamsoje joks pavojus 
negręsia, atvirkščiai, nešaudytų taip 
žemai.

Veltui. Mintys makaulėje pinasi lekia 
nesugaudomos. Girdžiu įspėjantį moti
nos balsą. Regiu rusus plevėsuojančiom 
barzdom prie vielinės tvoros. Man Vaiz
duoja kareivių krautuvė su sėdynėmis ir ' 
rodoma aiškia puikia kino filmą. Kan- ■ 
kinamai bjauriai savo vaizduotėj regiu ’ 
pilką šaltą kulkosvaidžio tūtą, kuri nu
taikyta tiesiog į mane ir drauge sukasi, 
kaip tik aš mėginu pasukti savo gal
vą. Mane kiaurai išpila prakaitas.

(Bus daugiau)

Mass, ir Apylinkės Lietuvių 
Komitetas rengia visą eilę la
bai svarbių prakalbų. Kalbės 
geriausi kalbėtojai, štai že
miau telpa prakalbų surašąs, 
kurios, kur ir kada įvyks.

Gardner, Mass., lapkričio 
27 d. Kalbės Laisvės Moterų 
Skyriaus Redaktorė, draugė 
S. Sašna; įvyks Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliube, 255 
Main St., 7:30 vakare.

Hudson, Mass., lapkričio 28 
d., 2-rą vai. dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 17 
School St. Kalbės draugė S. 
Sasna. Koncertinę programą

S. Sasna.
pildys Norwood© Vyrų Gru
pė, vadovybėj W. Petrikos, 
dainuos daug dainų ir los juo
kingų dialogų. Taipgi piano- 
akordionistas R. Barris iš Ded
ham, Mass., grieš solus.

Worcester, Mass., lapkričio 
28 d. Įvyks šaunus bankietas 
su prakalbomis ir kitais paį
vairinimais. Kalbės S. Sasna. 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St., pradžia 7 vai. vakare.

Lowell, Mass., gruodžio 4 
d. Kalbės Laisvės redakto
rius D. M. šolomskas iš Brook
lyn, N. Y.

So. Boston, Mass., Munici
pal ėj Svetainėj ant E. Broad
way, gruodžio Š d., 2 vai. die
ną, įvyks puikus koncertas, 
kurį pildys žymiausia Ameri
kos Lietuvių dainininkas, teno
ras Aleksandras Vasiliauskas,

Harmonijos Grupė, vadovys
tėj H. Žukauskaitės ir kiti. 
Kalbės D. M. šolomskas.

Montello, Mass., gruodžio 
5-tą, 7-tą valandą vakare, Lie
tuvių Tautiškam N’ame, kalbės 
D. M. šolomskas ir bus puikus 
koncertas.

Bridgewater, Mass., Lietu
vių Piliečių Kliubo Svetainė
je, gruodžio 11 d., 7 v. vak., 
įvyks prakalbos, kalbės D. M. 
šolomskas.

Norwood, Mass., gruodžio 
12 d., Lietuvių Svetainėje, 2 
vai. dieną, įvyks puikus kon
certas, kurį pildys Norwood© 
Vyrų Grupė. Taipgi dalyvaus 
R. Barris, armonistas. Kalbės 
D. M. šolomskas.

Stoughton, Mass., gruodžio 
12-tą, vakare, Lietuvių Tau
tiškame Name, įvyks šau
nus koncertas, kurį pildys 
Norwood© Vyrų Grupė ir ar
monistas R. Barris. Kalbės 
D. M. šolomskas.

šio maršruto tikslas: sukel
ti pinigų del Suvienytų Tautų 
Karo Fondo ir prisirengti prie 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimo, kuris įvyks 
gruodžio 18 ir 19, Brooklyne. 
Todėl visų kolonijų veikėjų 
privalumas smarkiai darbuo
tis, kad gerai išgarsinti savo 
kolonijos parengimus ir kad 
padarius nemažai naudos dėl 
Suvienytų Tautų Karo Fondo 
ir dėl abelno judėjimo prieš 
fašizmą.

Aukas surinktas siųskit ko
miteto sekretoriui, J. Grybas, 
1190 Washington St., Nor
wood, Mass., bet čekius arba 
Money Orders išrašykite J. 
M. Lukas vardu. Jei Money 
Orders pirksit, tai žymėkit 
Worcester, tai nebus keblumų 
iškeitimui. Kviečiame prie 
energingo darbavimosi visų 
kolonijų veikėjus ir veikėjas.

Mass, ir A p. Liet. Komiteto 
Sekretorius John Grybas, 

1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tėvo, Sūnaus »r Giminaičio 
Viena Diena Gimtadienis

Buvo Apvaikščiotas 
Žinios.

Draugų Jono Latvio ir jo 
sūnaus Viktoro gimimo diena 
buvo apvaikščiota 7 dieną lap
kričio. Draugų Latvių, kaip 
tėvo, taip ir sūnaus Viktoro, 
o dar ir Viktoro pusbrolio Al
berto Gutauskučio pripuolė 
kartu gimimo diena, tai Jono 
Latvio moteris, draugė Ona 
Latvienė, o Viktoro motina ir 
Gutauskučio teta surengė 
jiems visiems kartu atžymėt 
gimimo dienos parę.

Draugai Latviai New Have- 
ne yra plačiai žinomi tarpe 
progresyvių ir kitų pažiūrų 
lietuvių. Tokiu būdu draugė 
Ona Latvienė sukvietė savo 
artimiausius draugus ir pažįs
tamus ir iškėlė gražią ir drau- ■ 
gišką savo vyrui, sūnui ir gi
minaičiui parę.

Prisirinko nemažas būrys 
Latvių draugų į Lietuvių Ben
drovės namą ir gražioje drau

giškoje nuotaikoje kalbėjosi, 
linksminosi ir daugiausia 
draugai kalbėjosi apie drg. 
Latvių draugiškumą ir dar
bus, nuveiktus tarpe lietuvių 
darbininkiškose organizacijo
se. Draugas Jonas Latvis jau 
išgyveno Šiame mieste 35 me
tus ir visas laikas darbavosi 
tarpe progresyviškų lietuvių; 
daug dirbo įsteigime Lietuvių 
Bendrovės namo ir visuomet 
rūpinosi namo reikalais. Bu
vo tokių laikų, kad drg. J. 
Latvį puolė priešai, bet drg. 
Jonas mokėjo prieš priešus 
su draugų pagelba atsrlaikyt. 
Dabar draugai Latviai pri
klauso darbininkiškom orga
nizacijom ir jose darbuojasi.

Susirinkę Latvių draugai 
linkėjo Jonui Latviui ir jo sū
nui geriausios laimės, kad se
kantį jųjų gimtadienį apvaikš- 

(Tąsa 5-me pusi.)

PA.JIEŠKOJIMAI
Pajicškau savo giminaičius Miką 

ir Vincą ValukoniUs. Vėliaus vadi
nosi Vaikytis. Seniau gyveno Illi
nois valstijoj. Prašau jų atsiliepti, 
arba kas žinote iš draugų, praneški
te, būsiu labai dėkingas. Juozas Za- 
veckas, 533 Sayre Ave., Perth Am
boy, N. J. (274-276)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

Štai

bus patenkinti
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Giriai* 

Geriausias Alus Brooklyn*

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
FA <-8A»X

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, meš 'darome šj special} pasfūlymb 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki 
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis da» 
patarnaujame už senas žemas kainas.

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

-2*4—... Iš senų padarau 
Ik naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
TOk sudarau su ame- 

I rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 

JįfflĮ padidinu tokio 
OMtf dydžio, kokio pa- 
ĮĮffi geidaujama. Tai-

Jpr pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 6-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Toni. VIrgiriia 7-4499

» .' i i ■* nįw

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.B0.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker ;

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamudja ir laidoja ant į 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Patsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. J
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

IndorVotated
Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT^HAvemoyer 8-1168

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONlte
STAGG 2-K04»

MATTHEW P. BALIAS
(fetEIAAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valahdoj 'kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS JPASAttVdTI DOVANAI

660 GRAND ST. m* BROOKLYN, N.

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

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

Telefonas EVergreen 7^-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LiūdSslo valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modemiška patarna
vimą Patogiai ir gtažiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermėnin®. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

fcclefoftaa Poplar 4110



New Haven, Conn.
MERGINOS—MOTERYS

Lengvas darbas prie Powder Puffs. 5 dienų 
savaitė. Labai gera alga. Malonios darbo 
sąlygos.

A. J. SIRIS
130 EAST 13TH STREET

(276)

MERGINOS-MOTERYS
Bendras Fabriko darbas 

Nereikia Patyrimo.

$24.70 PRADŽIAI
Už 48 Valandų Savaitę.

Kreipkitės visą savaitę.
ODORA CO., INC.

525 W. 25th St., N. Y. Matykit Mr. Carson.
(276)

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga; laikas ir pusė vir
šaus 35 valandų.

LEN-ROSE TOGS
112 Leonard St. (Montrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

MERGINOS 
IKI 40 METŲ

Lengvam pakavimui vaistų dirbtuvėje. 
$24.50 už 46 valandas. ūęcmcmfemfwcmfm 
Kreipkitės visa dienų.

MR.' FRANK GERACI,
PREMO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES
413 Broadway, New York City.

(277)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga 
37 % Valandų Savaitė

Daug viršlaikių ; linksmas darbas. 
Malonios Aplinkybės.

ROYAL ROBES, INC.
15 East 33rd St. 

(6-tos lubos), N. Y. City.
(277)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir

SANDĖLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų, 40 valandų savaite. Box 
No. 302, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(282)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinis, Viršlaikiai.

WINTER-GLAZE, INC.
51 Manhasset Ave., Manhasset, L. I.

TELEFONAS MANHASSET 810.
(280)

DEKORATORIAI
Prie Lėkščių ir Stiklų

GERA ALGA — NUOLAT
Turi būt patyrę

DELITE MFG. CO.
128 West 24th St.

■m.—* ■■■*■*■.............. ■ ................. .i. ....... (i,.
SENYVI VYRA1-MOTERYS

Patyrimas nereikalingas. Plunksninių pa- 
duškų dirbtuvėj. Nuolatinis darbas su daug 
viršlaikių. M. Maišei Co., 625 Kent Avė. 
(kamp. Rodney St.), Brooklyn.

.________ , ______________ (280)

MERGINOS IR VYRAI
LENGVAS KARINĖS PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c Į VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
IŠ būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO., INC.
52 W. Houston St., N. Y.

(281)

VALYTOJAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJAI 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Koletai New Yorko viešbučių. 
Matykite Miss Rich, Room 252 

HOTEL BELMONT PLAZA 
49th St., & Lexington Ave.

(276)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT savo cash RE- ! 

GISTER UŽ CASH PINIGUS 
Augščinusia cash kaina mokama Už National 

Cash Registerius 
Telefonuokitc MAin 4-2517

JA. 6-5487 ; HA. 9-5250; Hempstead 4164; 
NATIONAL CASH REGISTER CO.

PATCHOGUE 394 
312 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1SAK TENENBAUM
272 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herėby given that License No. 
GB 10016 -has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail -under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY STOllCH
659 'Watiljimjftou Aye., Brooklyn, N- Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

♦ *

s.

A.
C.

A.
S.
P.
J.

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Parengimo.

PuMu Poitapb

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

V. J. Stankus, Easton ............
J. Mockaitis, Bridgeport 
ALDLD 136 kp. Harrison- 

Kearny ...........................
J. Kazlauskas, Hartford .........
ALDLD Mot. kp., Binghamton 
Geo. Shimaitis, Montello ...........
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
BaltimorČs Vajininkai ................
ALDLD 50 kp., Rochester .........
P. Bečis, Great Neck ..............
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
J. Urbonas, Pittsburgh ............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlekaitis, Scranton .............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
M. Smitravičienė, Detroit ........
J. Žilinskas, Lewiston ................
Frank Wilkas, Wilmerding .......
A. Tamošiūnas, Hudson .............
K. Mikolaitis, Baltimore ...........
J. Margaitis, Windsor ..............
V. Padgalskas, Mexico ............

508 
472 
470 
467 
448 
426 
403 
362 
338 
325 
290
260 
255 
247 
233 
226
217 
198 
187 
184 
168 
156 
144

Philadelphijos talkininkas drg. Lukoševičius ir pats 
Pilėnas prisiuntė atnaujinimų. Jie pasiryžę pasilaikyti 
pirmoj vietoj. Bet turės stipriai laikytis toj vietoj, nes 
vajininkai Stripeika ir Kudirka pareiškė, kad jie ne- 
pasduos philadelpriečiams.

ALDLD 2 kp. So. Bostono vajininke drg. Dambraus
kienė gražiai darbuojasi šiame vajuje. Ji iš pradžios 
vajaus prisiuntė keletą naujų skaitytojų, šį kartą vėl 
du.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė du naujus 
skaitytojus ir atnaujinimų.

J. Urbonas, Pittsburgho vajininkas įstojo į vajų su 
dviem naujais skaitytojais ir atnaujinimu.

Mūsų gera darbuotoja M. Smitravičienė, iš Detroito, 
prisiuntė atnaujinimų ir naują prenumeratą. Ji rašo, 
kad naują prenumeratą ja i pridavė drg. Brazaitienė, 
Laisvės skaitytoja. Reiškia Brazaitienė atliko savo pa
reigą.

P. Šlajus iš Chester, Pa., prisiuntė naują prenumera
tą ir J. Matačiūnas, iš Paterson, N. J., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

J. Margaitis, Windsor, Conn., ir C. S. Kasparas, 
Wilkes-Barre, Pa., pakilo punktais prisiųsdami atnau
jinimų.

A. Venskevičienė, Cambridge, Mass., įstojo į vajų, 
prisiųsdami atnaujinimų. ;

Tai tiek šį kartą. Gavoihe daugiau laiškų nuo vaji- 
ninkų; rezultatus paskelbsime sekamoj laidoj. Ačiuo- 
jame visiems už gražų pasidarbavimą ir laukiame ži
nių nuo pavienių skaitytojų — pasilaikykite sau už 
pareigą gauti po vieną naują skaitytoją!

Laisvės Administracija.

Spalių 24 dieną Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas ap
vaikščiojo 3-jų metų sukaktį 
nuo įsisteigimo savo nuosavo 
namo. Parengimas buvo su 
koncertine programa ir šo
kiais. Programa susidėjo iš 
dainų ir klasiškų šokių.

Dainavo vietinė dainininkė 
Ona Vailionienė savo maloniu 
balsu ir su nudaVimais. Kiti 
programoj buvo svetimtaučiai 
profesionalai, grupė buvo par
traukta iš New Yorko. Pro
grama dalyviams patiko. Pub
likos buvo apie 500. Dalyvavo 
kliubo advokatas J. Griffin su 
savo žmona, valstijos senato
rius W. H, Mortensen, kuris 
lapkričio 2 dieną liko išrink
tas į Hartfordo miesto gaspa
dorius. ,

Programą sutaisė Stanley 
Backus ir -atidarė, pakviesda
mas pirmininkauti kliubo pir
mininką J. A. Pilkauską. Pir
mininkas padėkavojęs publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
pasakė atatinkamą prakalbą, 
ragindamas pirkti karo bonus, 
kad greičiau laimėtume per
galę ant priešo.

Iš Atsibuvusių Rinkimų.
Hartforde laimėjo republic 

konai. Gaspadorium išrinktas 
senatorius William H. Morten
sen, vietoj demokrato O’Con
nor. Demokratai prakišo rin
kimus, kad miesto valdininkai 
buvo susidėję su kokiais ten 
Zazzaro politikais. Republiko- 
nai žadėjo, kad jie raus iš 
pat šaknų tą demokratų poli
tiką, jeigu bus. laimėtojais. 
Mortensen yra apie 40 metų, 
pažangus žmogus. Vienas 
draugas sakė, kad jis pasipir- 

143
140
139
134
130
122
104

85
81
78
78
78
72
66

. 60
52
52
52
52
26

. 26

Gūdžiu, Schenėctary .............
Puidokas, Rumford ..............
Šlajus, Chester ......................
Grybas, Norwood ..................

A. P. Dambrauskas, Haverhill ..
O. Kalakauskienė, Brooklyn ....

Kupstas, E. St. Louis .........
S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 
Valinchus, Pittston ..............
Matačiūnas, Paterson ..........
Shaltys, Rockford ................

A. J. Navikas, Haverhill .......a-
J, Bimba-R. Aučius, Paterson ...
M. Urba, Easton ......................
V. Kisielius, McKees Rock .....
P. J. Martin, Pittsburgh ...........
K. Abekienė, Chicago ..............
Ch. Legunas, Springfield ...........
A. Venskevičienė, Cambridge .. 
A. Arison, Stratford .................
R. Kalvaitienė, Maspeth ...........

LAISVĖS DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn .................. 126
V. Tauras-R. židžiunas ............. 28

•a 5 ">.315 R3»

ko už $5 vertės ženklelių So
vietų Sąjungos pagelbai, žmo
gus linkęs "ROosevelto politi
kai.

Mirė.
Pastaruoju laiku mirė trys 

lietuviai: Alekas Bekeris, Zig
mantas Jusinas ir Kazimieras 
Norkus. Visi buvo Lietuvių 
Amer. Pil.- Kliubo nariai ir 
prigulėjo prie kitų pašalpinių 
draugijų. Lai jiems bus leng
va žemelė, o giminėms reiš
kiame užuojautą. ’

Išvažiavo.
Draugai A. ir V. Paraškai 

su savo jauna dukrele išvažia
vo iš Hartfordo, pardavę sa
vo namą, išvyko gyventi į 
Mass, valstiją, girdėjau, kad 
apsigyveno Lawrence, kur d. 
Taraškienės tėvai gyvena ir 
kiti giminės. Labai gaila, kad 
netekom veikėjų, abu prigu
lėjo prie vietinių draugijų 
ir nuoširdžiai darbavosi orga
nizacijose. Drg. A. Taraška 
labai daug dirbo LAPK reika
le įsigijimui namo, buvo per 
kelis metus biznio raštininku, 
o paskui net kliubo gaspado- 
rium, jam gaspadoriaujant 
padarė kliubas pelno, o jis įsi
gijo gerą lietuviuose vardą. 
Linkime jiems naujoj vietoj 
gero pasisekimo ir geros svei- 
katos.

Pramoga.

Lapkričio 7 dieną pas drg. 
P. M. Krikščius buvo maža 
pramoga, giminės susirinko 
išleisti jų sūnaus Povilo, kuris 
vedęs apie ’6 mėnesiai ir iš
vyko gyventi į Kaliforniją. 
Jeigu jiems ten gyvenimas pa
tiks, tai važiuos ir tėvai. Lin
kiu Povilui ir Marijonai Krikš- 
ciams laimės naujoj vietoj.

Teisybės Mylėtojas.

(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 
žiodanti būtume linksmesni, 
kad jau būtų sugrįžę daugiau 
Latvių draugų iš tarnybos, ku
rie dabar randasi uniformoj ir 
tolimuose pasaulio kraštuose, 
mušdami tą pasaulio pabaisą 
fašizmą ir visą Ašį. Reiškia, 
kad jau būtų mūsų pilna per
gale ant Ašies.

Draugai Latviai užaugino 
du sūnus, Joną ir Viktorą, abu 
sūnūs jau vedę, buvo į parę 
atėję su žmonomis ir įsilinks
minę, kad traukia lietuviškas 
dainas, kartu jiems padeda ir 
tėvas su draugais. Jaunieji 
Latviukai dainavo ir chore 
Daina, kuomet čia New Ho- 
vene choras gyvavo. Jonas 
Latviukas tam chorui ir vado
vavo.

Tai taip progresyviški lie
tuviai išauklėja savo vaikus 
lietuviškume. Draugų Latvių 
sūnūs parodo tai tik vienas iš 
daugelio pavyzdys. Lai paro
do tautininkų-fašistų išauklėti 
vaikai tokį lietuviškume pa
vyzdį ! Tautininkai-fašistai 
daug kartų ir myli sakyt, kad 
“Bolševikai tai ne lietuviai,” 
tik tautininkai tai lietuviai ir 
dar gryno kraujo lietuviai. Tai 
hitleriškas pasakymas. O mes 
sakome ir sakysime, kad tau
tininkai yra lietuviai, bet jie 
buvo ir bus gryno kraujo fa
šistai.
Draugė A. Miliauskiene Susi

laukė Malonaus Svečio.
Pradžioje lapkričio mėn. 

parvažiavo mūsų darbščiosios 
draugės A. Miliauskienės sū
nus William Žakevičius atlan
kyt savo mamytę ir Juozą Mi
liauską, patėvį. William Žake
vičius tarnauja jau antras me
tas aviacijoj ir dar tik pirmą 
kartą aplankė savo mamytę, 
patėvį J. Miliauską ir drau
gus. William tarnauja už jū
rių. Tai draugam Miliauskam, 
o daugiausiai mamytei, buvo 
džiaugsmo neišpasakyto ir ne
tikėto. Jis esąs leitenantas ra
dio operuoto j as.

Lapkričio 7 d. buvo A.L.D. 
L,D. 3-čio Apskričio konferen
cija.

Apart svarbiausių tarimų, 
buvo nutarta pasiųst pasveiki
nimas su $10 Demokratinių 
Lietuviu Suvažiavimui. Išrink
ta ir delegatė atstovaut LLD 
3-čią Apskritį.

Taip pat paaukota $10 dėl 
Apšvietos Fondo. Manau, kon
ferencijos smulkmenas apra
šys sekretorius konferencijos; 
jam viskas daugiau bus žino
ma.

LDS 16 kuopa taipgi išrin
ko atstovus-delegatus į Demo
kratinį Lietuvių Suvažiavimą. 
New Havenas turės suvažiavi
me stiprią delegaciją.

M. Antanuk.

Vokiškojo Fašizmo 
“Pranašai” Lietuvoj

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
palaikio buršo įnoris. Tai bu
vo apgalvota ir vokietukams, 
važiuojantiems į Kauną, pa
diktuota psichinė diversija. 
Ir, be abejojimo, ji, kaip ir ki
tos tokios diversijos, pasiekė 
tą tikslą, kurį buvo numatę 
vokiečių fašistinės propagan
dos meisteriai, pasiekė ypač 
dėl to, kad turėjo pakanka
mai savo agentų smetoninėje 
aplinkoje.

Detroit. — Automobilių 
kompanijos žada netrukus 
po karo parūpint darbų da* 
bartiniams savo darbinin
kams, statantiems tankus 
ir lėktuvus.

Amerikos laivyno sekre
torius Knox pareiškė, kad 
Japonijos laivynas vis išsi
sukinėja nuo susidūrimo su 
Jungt. Valstijų laivynu.

Alžyras, lapkr. 19. — Ne-, 
žiūrint klampynių, anglai 
rytiniame Italijos fronte, 
pasivarė porų mylių pirmyn 
prieš vokiečius.

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

• (X)

MERGINOS—MOTERYS
Butina pramone. L. I. City; $26 

pridedant bonus Už 48 valandų sa
vaitę. 40-valandų savaitė gali būt 
pritaikoma jei pageidaujama. Kas
dien pasitarimai. Equitable Paper 
Bag Co., 47-02 31st Place, L. I. Ci
ty.

(282)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
PILNO LAIKO DARBAI, 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
BENDRAI OFISO DARBI

NINKES
TYPISTĖS

VYNIOTOJOS
PAKUOTOJOS

TAIPGI
PARDAVINĖTOJOS

DALIAI LAIKO AR PILNAM 
LAIKUI

HECHT’S
PERSONNEL OFISE, 5-tos LUBOS

55 WEST 14th ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo sulyg 

USES taisyklių.
(276)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
, PROGOS PAKILIMUI

It karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
DALIES LAIKO DARBAS 

Karpymui ir vyniojimui kavalkų medvilnės 
dirbinių

VALANDOS 12:30 IKI 4:30 P. M. 
50c Į VALANDĄ 

Linksmos Aplinkybes 
Patyrimas Nereikalingas

NEUSS HESSLEIN & CO.
5—7 York St., N. Y. City

(Važiuokite subve iki Canal St. stoties). 
______________ (276)?

REIKIA MERGINŲ '
Lengvas, malonus, interesingas darbas; dė

jimui j dėžutes rašomųjų medžiagų ; $18. 
Pakilimai.

Kreipkitės ant 2-rų lubų 
UNIVERSAL GRAPHICS, INC.

228 East 45th Street
(277)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje: 

audimo firmoje. Patyrimas nereika
lingas. Mes pageidaujame High, 
School baigusių, gerai išrodančių,' 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų department 
te, išskirstymui laiškų i skirtingus! 
departmentus. Šis darbas ir aplinky-’ 
bes yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St., 

New York City
(281)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c Į VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TH ST.. NEW YORK CITY.

(275)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Suteikia linksmų darbų

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
6 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
(275)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(275)

KNYGŲ APTAISYMAS
MERGINOS PRIE STALŲ DARBO 

TAIPGI DIRBTI PRIE CHRISTENSON 
AUTOMATIŠKOS SIUVĖJOS.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
McFARLAND BROS.

75 VARICK ST. (CANAL) N.Y.C.
,____________ , . (27ū)'

VIRĖJOS
REIKTA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- 
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS---- GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

turi Mokėti kaip skaityti 
ir RAŠYTI angliškai

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

SS WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

MERGINOS-MOTERYS, maisto išdirbystėj, 
nuolat; linksmos darbo sąlygos, sena, (staiga. 
Kreipkitės asmeniškai. HOLSUM, 130 Imlay 
St., Brooklyn. Eric Basin.

(275)’

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE 
Engineering Works, Inc. 

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS I

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn 
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., PL Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTO J AI
Naktiniai A p valytoJai Dirbti 

40 Valandų į Savaitę 
Vidurnakčiais iki 7:10 A.M. 6 dienos 

$29.50 j Savaitę
MA.smen.vs iš karinių darbų ar iš būtinų 

veiksmų nepriimtini.

KREIPKITĖS
80 BROADWAY, N. Y. CITY, ROOM 830

(277)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
BUTINAS DARBAS 

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI 
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

$1.20 pastovi kaina į valandą
Tiktai tie tiks priėmimui, kurie kreipsis 

sulyg USES plano (su darbdavių paliuo
savimo iš pirmesnių darbų).

FLOOD OLDSMOBILE CO., INC.
1526 Atlantic Ave., Brooklyn.

PR. 4-4100
(277)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE
FONUOKITE. (x)

ELEKTRINIŲ MOTORŲ 
MECHANIKAI

TIKTAI LAVINTI
Fabrike įvairių pataisymų darbas.

TAIPGI MAŠINISTAI
Išsilavinę pilnam mašinšapės darbui.
Aukštos algos. Viduj, dienos šviesoje dar

bas apskritų metų.
BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.

37TH ST., & 12TII AVE..
BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(275)

BERNIUKAI
ar

JAUNI VYRAI
Dirbti nuo 2 iki 6 dienomis. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 3.
TURI BUT LANKANTI 

HIGH SCHOOL

60c f VALANDĄ

UNITED CARRIERS CORP.
150 WEST 38TH ST.

(276)

VYRAI
35 IKI 55 METŲ

Išm6kite darbą kuris gerai apmokamas 
dabar ir po karo. Mes gerai apmokame mo
kinantis operuoti kambarių maliavojlmui 
mašinos. Patyrimas nereikalingas.

PAKĖLIMĄ! ALGOS 
PO IŠSILAVINIMO PERIODO 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

CASOBCORP
38 8th Street, Pasate, N. J.

(279)

VYRAI
DeŠrukių dirbtuvėje darbas. 

Patyrimas nereikalingas.
Alga priklausys nuo jūsų gabumų ir tin

kamumo šiam darbui.

ARMOUR '& CO.,
147-07 94th Ave., Jamaica, L. I.

(277)

JAUNI VYRAI
Mokinkite* naudingo amato, kuris bus nc- 

papritstąi vtfrtingak po karo. Gera alga be
simokinant ; automatiški .pakėlimai algos. 
Viršlaikiai Viršaus '40 valandų.

AUTOMOTIVE TRADING 
350 Mulberry St., 2-ros lubos 

Newark,' N. J.
________________________________________ (277)

PEČKURIAI
Rczidencljiniš Viešbutis.

Unijinės algos; vakacijos su alga. 
Kreipkitės J Chief Engineer, 

HOTEL WESTOVER
258 W. 72nd St.. N. Y. C. 

(arti Broadway)
,, , , (281)

Reikia Mechanikų—Karinis Fabrikas. Gera 
alga; datig viršlaikių. T\Vlx Mfg.. 40-09 
21st Street, L. I. City. (Queens Plaza). Iš 
būtinų darbų reikia paliuosavimo certlfikato.

(279)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

(X)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiam^, 
Kreipkitės j fabriko Superintendent

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St

(i)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽTNIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
II karinių darbų nepriimami

SCHRA FFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN. .
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upė* 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbAs. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareiš
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės J ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

TOOLMAKERS
PATYRĘ ANT

Jigs, Fixtures, Dies and Gauges
AUGSCIAUSIA ALGA, AUKŠČIAUSIO 

IŠSILAVINIMO VYRAMS.
58 Valandų Sa Vaite.

Iš būtinų pramonių reikia turėti paliob- 
savimo pareiškimą.
LAUGHTER CORP., 507 W. 56th fit

(277)

6 VYRAI
Medžiai krovimui. Alga 70c į valandą, pri

sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbe*.
JOHN F. McKENNA, INC.

Gale Court St., Brooklyn, N. Y.
(277)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
Būtinas Darbas.

MechanikaŲPagelbininkai—
Vyrai Prie šmaraVlmo—Valymo 

Nuolatinis Darbas; Pokarinė Ateiti*.
Aukščiausios Algos, Palyginus su Kitom 

Karo Pramonėm.
Tik tie priimtini, Kurie Kreipsis Sulyg 

USES Plano (su darbdavių paliudijimai*)
SQUARE MOTOR SALES CO., 

2645 E. Tremont Ave., Brdroc.
(275)

. . , ' i l«. I! . I II I I l>» I

APVALYTOJAI
BŪTINA ■PRAMOKĖ

NUOLATINIS DALBAS 
66-2/Bc 1 VALANDĄ 

42 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS. 

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGA 
J32 J SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APRIB AVIMO.

JOHN REBER BAKING CORP.
_________ 521 WEST 47TH ST, (270)

Auto mechanikai, i>atyrę ir mokiniai. Ar 
jūs jioškote pastovaus darbo? Puiklatrilbs 
progos pakilimams ateityje prie organisacijso 
su progresyve idėja. 45 valandų Bfcvdtč. Ge
ra alga ir puikios darbo sąlygos. Auto Me
chanikai dabar klasifikuoti kaipo būtini dar
bininkai. šaukite ar rašykite. Northern 
Chevrolet. Ine., 94-05 Northern Blvd., Jaok- 
son Heights, L. 1. HAvemeyer '4-1000. .

(277)



Beitas Puslapis Laisve, LitKuaman bail/Ne^a

NewYorko^^fe^fe Ziniot
Iš LLD 1-mos Kuopos 

Susirinkimo
Lapkričio 11 d. įvykęs susi

rinkimas visais atžvilgiais 
buvo gyvas ir pridavė daug 
energijos nariams. Veik visi 
nariai ėmė dalyvumą diskusi
jose keliamų klausimų. Iš 
valdybos raportų pasirodė, 
jog viskas vedama tvarkoj.

Iš ateivių gynimo konferen
cijos d. Dagis davė platų ra
portą, pažymėdamas, kad yra 
ir lietuvių įpuolusių į piktas 
reakcijos rankas ir jiems bu
vo reikalinga Ateivių Gynimo 
Komiteto pagalba. Tą konfe
rencijoj atžymėjo advokatė 
King, lietuvių gynėja.

G. Kuraitis davė raportą iš 
parengimo. Liko pelno $21.

J. Gasiūnas raportavo, kad 
bomberio pirkimui pinigai ka
ro bonais jau beveik sukelti. 
O laiko dar yra gana ir gerai 
pasidarbavus galėtume sukelti 
gana pinigų ir antram bombe- 
riui.

Dienraščio Laisvės vajinin- 
kai A. Balčiūnas ir G. Kurai
tis raportavo, kad vajus eina 
gerai. J. Gužas raportavo, kad 
rengiamam apšvietos vakarė
liui dar tebejieškoma prele
gento.

Bendro su kitomis draugijo
mis vakarėlio surengimo ko
misija A. Mureika, K. Rušins- 
kienė ir E. Mizarienė rapor
tavo, kad Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainė užrendavota 
sausio 15-tai, 1944 m. Įvyks 
koncertas ir balius. Įžangos 
tikietai jau gatavi. Parsiduo
da po 50c. Nuo parengimo 
pelnas skiriamas Lietuvos rau
donarmiečiams ir Lietuvos 
žmonėms.

Delegatais į Pabaltijos ke
turių tautų konferenciją iš
rinkti A. Mureika, Geo. Wa- 
reson, Bunkus. Konferencija 
įvyks lapkričio 21-mą, 2:30 
po piet, Estų Salėj, 2061 Lex
ington Ave., (arti 125th St..) 
New Yorke.

Sekantis LLD susirinkimas 
nutarta šaukti atvirutėmis, 
kad gerai prisirengti prie De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo.

1 Kuopos Korespondentas.

Siuvėja T. Žurauskienė 
Naujoje Vietoje

Tillie žurauskienė, ilgametė 
moterims suknelių siuvėja, 
persikėlė iš vieno apartmento 
į kitą. Ją dabar galima rasti 
428 So. 5th St., dvejais laip
tais aukštyn, po kairei.

Siuvėja žurauskienė, kaip 
ir visos karo motinos, šiuo tar
pu yra rūpestinga, kadangi 
jos vienintelis sūnus Stasys 
randasi užjūryje. Kilnojantis 
iš vietos vieton, laiškai kar
tais užtrunka ir motina rūpi
nasi. Tačiau ta rūpestis būna 
mažesnė, lengvesnė, kada tu
ri daug suknelių siūti, reikia 
rūpintis jas padaryti ir laiku 
atiduoti kostumerkoms. Tad 
būtų gerai, kad visos buvusios 
jos kostumerės susirastų ją 
naujoj vietoj ir naujų ateitų, 
kad ji daug ir sunkiai dirbda
ma mažiau rūpintųsi apie ka
rą. Draugė.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK-RICH. HILL, N.Y.

Lapkr. 23, 8 vai. vakare, pas 
draugus Daugėlus, 101-57 — 108th 
St., Richmond Hill, įvyks abiejų 
kuopų vakarienės Komisijų ir gas- 
padinių susirinkimas. Būtinai daly
vaukite. — V. Paukštys. (274-276)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3-jų kambarių 

apartmentas. $23-25 į mėnesi. Yra 
table-top gesiniai pečiai, combina
tion sinka. Antrašas: 77 Division 
Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EV. 7-8443. Mr. Tovbein.

Taipgi reikalingas superintendent 
prižiūrėti 35 šeimų namą. Maži tai
symai. Kreipkitės po 502 Bedford 
Ave., Mr. Tovbein. (275)

Moterys Smarkiai Dirba Nacio- 
naliam Karo Fondui

Iššaukusios kitas draugijas 
į lenktynes tame patrijotiška- 
me darbe, moterys kliubietės 
darbais įrodo, kad tai padarė 
rimtai, ne juokais. Lietuvių 
masiniame mitinge, įvykusia
me lapkričio 12-tą, jos pri
davė virš 200 dolerių iš- iždo 
ir surinktų po žmones. Gi su
sirinkime lapkričio 18-tą ra
portavo ir vėl kelis desėtkus 
dolerių turinčios surinktų pi
nigų, bet apie tuos vėliau.

čia skelbiame vardus tų, 
kurie aukojo per moterų kliu
bo rinkėjas, pirm prakalbų:

Aukojo Nacionaliam Karo 
Fondui:

Surinkta per Mrs. S. Vait
kus. Aukojo po $1 : Mrs. Mer- 
dian, Mrs. Waitkens, Mrs. 
Keahon, Kings Cut Rate, 
Mr. Pliskaitis. Mr. Stiene ir 
Mr. Simon po 50c. Viso $6.

Surinkta per K. Reklienę. 
Aukojo: Alfonsas Skirmont 
$5. Kaz. Petlitzkienė $1, K. 
Reklienė ir duktė $2, Adelė 
A. Hornick $1, Mrs. Veronika 
Kimball $1. Viso $10.

Surinkta per Viktoriją Bal
kus. Aukojo: Jonas Laurinai
tis ir V. Balkus po $5, viso 
10 dolerių.

Surinkta per O. Kalvaitie- 
nę. Aukojo: S. Kleizienė $5, 
John Kalvaitis $2. Po $1 : 
M. Keras, A. Kalvaitienė, R. 
Laukaitis, M. šmagoris, B. 
Milčius. Viso $14.

Surinkta per Mrs. Olga 
Reinhardt: Aukojo: O. ir F. 
Reinhardtai 52. Po $1: EI. 
Reinhard, B. Demsey, G. Ben
der, J. Koris-, G. Benson, O. 
Young, M. Jesevičienė, S. 
Spivguleviče, J. Bareth, Ch. 
Juknis, P. Apšei, J. žemaitis, 
A. Kruzat, A. Gedraviče, A. 
Bayer, Mrs. Rugen, Mrs. Gol
den, Mrs. Yung, Mrs. E. Lau-

Brooklyno Reakcinin
kai Pradėjo Ataką Ant 

Negrų ir Majoro
Prieš keletą metų iš Brook

lyno reakcininkų susidarius’ 
klika, pasivadinusi Midtowr 
Civic League, buvo pradėjusi 
kačių koncertą išvyti negrus 
iš Bedford-Stuyvesant sekci
jos, Brooklyne. Progresyvių ii 
visų demokratiškų žmonių 
veikla nuslopino klikos užma
čias.

Dabar pradėta anai panas’ 
ataka ant negrų, tik iš kitos 
pusės, iš aiškiai politinės pu
sės. Vietos grand džiūrė pra
vedė neva tyrinėjimus, kurių 
uždaruose posėdžiuose liudiję 
apie šimtas asmenų. Kaip ir 
galima tikėtis iš tokių miste
riškų, niekam negirdimų liū- 
dymų sudaryta pasaka, kad 
ta sekcija esanti kriminalybių 
lizdu ir kad už tai esąs kal
tas majoras LaGuardia.

Patrijotingi piliečiai prie? 
tokius “atradimus” pradėjo 
stiprius protestus. Visi pripa
žįsta, kad sekcijoj daug kas 
taisytino, bet nurodoma, jog 
dėlto kalti ne vietos gyvento
jai ir ne majoras.

Ne gyventojai kalti, kad jie 
biedni, kad jų vaikams nėra 
ištekliaus žmoniškai rėdytis, 
misti, žaisti, linksmintis. Kal
ti miesto tarybos reakcininkai, 
leidžią diskriminaciją, kurie 
nukapojo paskyras iki kaulo, 
kurie nesirūpina duoti tai la
biausia reikalingai pagalbos 
sekcijai pakankamai švietimo, 
taipgi socialiam gyvenimui, ir 
žaismavietėms patogumų, ku
rie prieš majoro valią prave
da nukapojimus budžeto žmo
nių reikalams, o paskyrė $40,- 
000 reakcininkų ragangaudiš- 
kiems neva “tyrinėjimams.”

hina. Viso $21.
O. ir K. Depsai aukojo $5.
Surinko K. Petrikienė. Au

kojo :
K. Petrikienė $15.
K. šimanskas ir M. Petkau- 

skas, mėsinyčios savininkai, 
378 Grand St., $10.

S. Kazokytė $5. Mikalaus
kienė i)’ E. Stupurienė po $3, 
E. Kasmočienė ir E. Paškaus- 
kienė po $2. M. Yakštienė $1. 
Viso $41.

Surinko S. Sasna. Aukojo: 
Leo Grikštas $10.
Walter Lukmin ir Jonas 

Juodzevičius po $5. N. Kau- 
linienė $3. Chas. ir M. brown, 
V. Adeikienė po $2.

Po $1 : M. Sapiega, St. Rum
šą, M. žvirblienė, Ch. DeVetz- 
ko, V. Kvietkus, S. Cedronie- 
nė, Ag. Guobienė, K. Joneliū- 
nas, Nelė Venta, K. Ruskis, 
A. Miliauskas, Ona Grikštas, 
A. Kazakevičienė, II. Kana- 
porienė, J. Pužauskienė, Jo
nas Cedronas, Leo Jakštas, Al. 
Bepirštis, V. Keršulis, K. Ro- 
mand, Fr. Sullivan $1.10. 
Smulkiomis: Zaruba, Jankau
skas ir jaunuolis po 25c. S. 
Sasna $25. Viso $74.85.

Kas dar nori paaukoti, gali 
priduoti auką bile kuriai iš tų 
rinkėjų.

Sekamose laidose tilps var
dai aukojusių per kitų orga
nizacijų rinkėjus, kurie pri
davė paskelbimui prakalbose.

Komitetas.

Pasitaupykit Tą Dieną, 
Įsigykite Tikietus

---------- (
Lietuvos tarybinės respubli

kos laisvintojams ir kare nu- 
kentėjusiems lietuviams su
šelpti rengiama šaunus kon
certas ir balius sausio 15-tos 
vakarą, šeštadienį, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Ave., Brooklyn. Jį ren
gia bendrai daugelis vietos or
ganizacijų.

Visi prašomi pasilikti tą die
ną liuosa nuo kitų išeigų. Vi
sų talka reikalinga pardavi
nėjimui tikietų. Gaukite nors 
keletą pas savo kuopos virši
ninkus ar Laisvės raštinėj ir 
nasidarbuokite tam svarbiam 
tikslui. Kaina tik 50c.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALINU) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
SavIninkM

411 Grand St. Brooklyn

Iš LLD 55-os Kuopos 
Susirinkimo

Brooklyn-Ridgewood, N. Y. 
—Lapkričio 16 d. atsibuvo su
sirinkimas L.L.D. 55 kuopos. 
Jame svarbiausiu dalyku buvo 
prisirengimas prie vakarienės, 
kuri įvyks šeštadienį, lapkri
čio 27 d., šapolo-Vaiginio sve
tainėj, 147 Thames St., Brook
lyn.

Iš komisijos raportų pasiro
dė, kad vakarienė bus sėkmin
ga iš visų atžvilgių. Kurie 
manote dalyvauti ridgewoo- 
diečių vakarienėje, pasisteng- 
kite tikietus įsigyti iš anksto. 
Tikietus galite gaut pas L.L. 
D. 55 kp. narius, Laisvės raš
tinėje ir šapolo-Vaiginio už
eigoje.

Komisijos Susirinkimas
Antradienio vakare, lapkri

čio 23 d., šapolo-Vaiginio sve
tainėj, įvyks vakarienės rengi
mo komisijos susirinkimas. 
Taigi, komisija prašo į šį su
sirinkimą atsilankyti visus va
karienės tikietų. platintojus, o 
jeigu kurie negalėtumėt pri- 
būt, tai pašaukite ant telefo
no į minimą susirinkimą EV. 
4-7613, pranešdami, kiek ti
kietų turite pardavę.

Į kuopą įrašyta du nauji 
nariai: Juozas Galiauckas ir 
Ignas Yarašus.

Į Demokratinį Lietuvių Su
važiavimą delegatu išrinktas 
Juozas Steponaitis. Taipgi nu
tarta suvažiavimą ir finansi
niai paremt.

Gal Kas Radot Tikietų?
Lapkričio 14 d., Laisvės 

koncerte, Labor Lyceum sve
tainėj, buvo pamesta aukščiau 
minimos vakarienės 10 tikietų. 
Jeigu kas radote, malonėkite 
sugrąžint. Galite pristatyt į 
Šapolo-Vaiginio įstaigą. Ti-

Stanley Rutkūnas

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

art

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

t

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

Dalyvavo Laisvės 
Koncerte

» •*

Be pirmiau minėtų tolimų 
svečių, atvykusių į dienraščio 
Laisvės koncertą, dalyvavo Al
dona Grabauskienė su dukry
te Frances iš Frackville, Ra. 
Aldona viešėjo pas savo ma
mytę F. Kazakevičienę ir se
serį Susanna. Jos mamytė, be
je, vos tik biskelį pakilusi iš 
po ilgos ligos, pirmą išėjimą 
iš namų turėjo Laisvės koncer
te su dukterimis ir anūke.

Iš Montello, Mass., dalyva
vo Paulina Sinkevičienė (pir
miau korespondencijoj buvo 
klaidingai pavadinta Stanke
vičienė). Viešnia taipgi paau
kojo $2 Laisvės reikalams.

Rep.

Lietuvaitė Sutiko 
IIVagišką Mirtį

Eva Stančikaitė, 29 metų, 
gyvenusi 11 Ten Eyck St., ras
ta anksti penktadienio rytą 
namų kieme, palangėj, neva, 
iškritusi ar iššokusi per langą 
nuo 6-to aukšto. Mirtį ji suti
ko kada nors anksti, stipraus 
įmigimo laikotarpiu, kadangi 
niekas negirdėjo ir nematė 
nelaimės, o ėjimo darban lai
ku jau buvo rasta negyva—iš
balus, kaip drobė, po nubėgi- 
mo latako kraujo ir atšalus.

Eva buvo graži, šviesiaplau
kė mergina. Tokiai, rodos, tik 
gyventi ir gyventi. Tūlą laiką 
tarnavo kariuomenei pagalbi
nėj, WACS. Organizacijai ta
pus visiškai karine, buvo at
leista su garbingos tarnybos 
požymiu (honorable dis
charge). Po sugrįžimo iš tar- 

kietai numeruoti nuo 71-80. 
Taigi, su jais vistiek niekas 
negalės įeiti.

Kuopos Korespondentas.

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

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

nybos ji dirbo karui gaminan
čiam fabrike, vienok norėjusi 
grįžti atgal į WAC, bet iš dar
bo atsisakę ją paliuosuoti. Dėl 
to ji buvusi nepasitenkinusi ir 
prieš keletą dienų — apleidus 
darbą. Po to jinai atrodžius 
liūdna. Tačiau jos sesutė 
Mrs. Ann Medeika, pas kurią 
Eva gyveno, nemanius, jog se
suo būtų priėjus prie tokio nu
siminimo ai* padėties sveika
toje, kad būtų mirties pavo
juje. Tad seserį ištikus neti
kėtam priepuoliui, Mrs. Me
deika tapo labai skaudžiai su
krėsta išgąsties ir liūdesio.

Rep.

■ Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
dirst in her heart- dirst in Quality

No. 070, Lady Crosby. Charm 
ing pair of 14K gold rings ir

. No. \0H<».‘ L.«/y ‘
f ( ■ B(,th fpf
t■ lovely n)6d,ern T
į ■ rings of 1WK ,,
T. gold, -‘J.ovcjy S’* •L - diamond, ;

idy Crosby” Ensembles 
iclive Presentation Eox

AIL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

LOVA

$3.00

$3750
Prices Subject to Federal Tax*

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

i 701 Grand St.
1 Tel. Stagg 2-2178

The Gift of 
a Lifatimel

Daimontus 
įdedame 

Jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

Pirmad., Lapkričio 22, 194 
—.. ......................     ■■■■— iį ■ m.■> -

Lengva Prarasti 
Vaikų Meilę

Perskyrų teisme pereitą 
penktadienį buvo pasodinta 
liūdi n in k o kėdėj 9 metų mer
gaitė Isabelle T. Whitehill, 
daktarų duktė, už kurios glo
bą persiskyrę tėvai vaidijasi. 
Mergiščia pasakė, kad ji ne
bemyli tėvo už tai, kad jis ją 
nustūmė nuo kėdės radęs prie 
savo rašomosios mašinėlės ir 

įsiusdavo Į skiepą, kada par
isi vesdavo namo svetimą mo
terį.

No. • 1OO, Lady 
Crosby. Unique 
in style, cxccp- 

kx tional in quality.
This lovely pair 

■J of rings in HK 
gold. Superbly 

y brilliant dia- 
_ mond.

gy Both for

$85®°

F. i.uiy Both far
i Crpyby. Identical • _ ’’
h Resigns 14K gold • $1 AAQO 

IVV
"*• ■ . ..... . .........

GODDESS 
of TIME 
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