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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Gal būt, kai skaitytojas 
šiuos žodžius skaitys, mos jau 
turėsime apčiuopiamesnių ži
nių apie tą svarbiąją konfe
renciją, kurioje dalyvauja pre
zidentas Rooseveltas, maršalas 
Stalinas ir ministerių pirminin
kas Churchillas.

Dabar jau tikrai žinoma,

arba vyksta, tik dar nežinia 
kur.

, ši didžiųjų vyrų konferenci
ja turės tiek svarbos, kaip 
Versailio taikos konferencija. 
Tik ši konferencija, reikia ti
kėtis, padarė ar padarys kur 
kas geresnių nutarimų, 
Versailio.

Greit kai kuriuos jos 
mus mes sužinosime.

Skaičiau net trijų ameriko-j 
nu korespondentų Įspūdžius, 
įgytus Kijeve. Jie ten nuvyko 
po to, kai Kijevas tapo išlais
vintas.

Šiurpai nukrečia žmogaus 
kūną, skaitant tuos žiaurumus, 
kuriuos vokiečiai okupantai 
padarė Kijeve!

Tik vienu pasimojimu jie 
1941 m. rugsėjo mėnesį išsker
dė virš 100,000 žmonių, kurių 
kūnus neseniai iškasė iš že
mės ir sudegino, kad nepalik-1 
ti pėdsakų!

Jie skerdė žydus, skerdė j 
ukrainiečius, rusus, lenkus ir; 
kitų tautybių žmones, gyvenu-i 
sius Kijeve, žudė darbininkus, 
žudė mokytojus, gydytojus, |

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

JUNGT. VALSTIJŲ BOMBANEŠIAI VĖL ARDE BREMENA
G 51

Minkštosios Anglies Kainos 
Pakėlimas 17c

Washington. — Valdinė 
Kainų Administracija pa
tvarkė pakelti minkštosios 
anglies kainą ne daugiau 
kaip 17 centų tonui. Anglies 
administratorius, vidaus 

! reikalų sekretorius Harold 
ar,“iL. Ickes vėl atsišaukė į an- I cglies kompanijų atstovus 

I ir Mainierių Unijos vadus, 
įkad tuojau padarytų sutar
tį visai anglies pramonei.

ANGLAI NUBLOŠKĖ 
NACIUS KELIAS MY
LIAS ATGAL ITALIJOJ

Alžyras, lapkr. 30. —■ Aš
tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos šone, staigiai 
smogdama vokiečiams, nu
grūdo priešus 4 mylias at
gal į šiaurius nuo Sangro 
upės ir užėmė vieną stra- 

mokytojus, gydytojus, j teginę kalno briauną, už 7 
profesorius, artistus, rašytojus,' mylių nuo tos upės įplauki- 
didelius ir mažus, senus ir jau-į mo į Adriatiko Jūrą. Tuo- 
nučius kūdikius! mi anglai pralaužė pirmąją

nacių liniją, pastojančią ke
lią į Romą. Tapo suimta ir 
didokas skaičius nacių.

Pirm pradedant savo pė
stininkų ataką, 200 anglų 
kanuolių per kelias valan
das paleido 50 tūkstančių 
šovinių į hitlerininkų pozi
cijas. Neatlaidžiai minkšti
no priešus ir anglų lakū
nai.

Naciai desperatiškai gy
nėsi, naudodami ir liepsnas 
švirkščiančius tankus prieš 
anglus.
AMERIKIEČIAI PIRMYN 

Iš VAKARŲ
Penktoji amerikiečių-an- 

glų armija, komanduojama 
generolo Clarko, vakarinia
me Italijos šone, prasiver
žė mylią pirmyn, atėmė iš 
vokiečių vieną miestelį Ve
nafro srityje ir kelias auk- 

’ štumas.

Skaitydamas tą viską, žmo
gus klausiesi: Ar tokį vokiečių 
palikimą rasime ir Vilniuje? 
Ar taip bus ir Kaune?

Atsakymas lyg ir savaime 
lenda: Deja, taip!...

(Apie baisiąją Kijevo žmo
nių skerdynę V. Tauras pa
tieks išsamų straipsnį gruo
džio mėn. 6 d. Laisvėje — 
Įvairumų puslapyj.)

Po to, kai Naujoji Gadynė 
pakratė kojomis, Stilsonas iš
vyko dirbti klerikalų savait
raščiui Pittsburghe.

Strazdas buvo prie negyvė
lės palaikų. O pereitą šešta
dienį įvyko .“turto likvidavi
mas.” Sakoma, koks tai negy
vėlės sąnarys ir katalikų Ame
rikai teko. Matyt, tai bus mi
šioms už dūšią.

Užkasęs Gadynę, likvidavęs 
josios palikimą, Strazdas iš
dūmė pas- Keleivį.

Taigi dabar Keleivyje atsi-i 
ras naujų korespondencijų, ir; 
“dailiosios literatūros.” Straz-į 
das yra tas ekspertas, kuris į 
gyvendamas Brooklyne, ko-i 
respondencijas rašė iš Čikagos i 
ir Bostono, Philadelphijos ir 
Clevelando ir Detroito. Jam 
tik paduok.

Prieš komunistus šmeižtai, 
Keleivyje padidės, nes, sako
ma, dabar Keleivis 
“LSS” organu!

Tegu !

Minsko Partizanai Bau
džia Nacius Baudėjus

būsiąs

Vienas ypatingas dalykas 
pastebimas: Naujienoms, gir
dėjome, trūksta darbininkų, 
bet Grigaitis nedavė darbo nei 
Strazdui, nei Stilsonui! Abudu 
jam kadaise buvo nusikaltę, 
na, o tasai menševikų tūzas 
turi dramblio būdą: atkeršyti 
tam, kuris jam kuo nors kada 
nors nusidėjo!

Kai kurie sako: Stilsonas 
pasielgė blogiau už Strazdą; 
pastarasis nuėjo dirbti socija- 
listams, o ans — klerikalams.

Mes gi sakome: šiandien 
jokių skirtumų tarp tų partijų 
nėra. Jos veikia išvien. Tūlais 
atžvilgiais klerikalų spauda 
yra švaresnė, kaip socijalistų.

Amerikos Lakūnai Trečią 
Kartą Per Mėnesį Smogė 
Nacių Submarinų Centrui
London. — Didelis būrys 

Amerikos bombanešių, lydi
mi lėktuvų kovotojų, vėl 
atakavo Bremeną, antrą di
džiausią Vokietijos uosta
miestį ir submarinų staty
bos centrą. O praeitą penk
tadienį bent tūkstantis 
Jungt. Valstijų bombanešių 
ir lengvųjų kovos lėktuvų 
smogė Bremenui.

Taigi viso jau tris kartus 
lapkričio mėnesį amerikie
čiai iš oro sprogdino ir de-

gino tą karinį Vokietijos 
didmiestį.

Pirmadienį šią savaitę A- 
merikos lakūnai, apart Bre
meno, bombardavo vokiečių 
lėktuvų aikštes, geležinke
lius ir uostus Belgijoj ir 
šiaurinėj Francijoj, kur 
juos lydėjo ir anglų lėktu
vai kovotojai.

Visuose šiuose žygiuose 
žuvo 13 Amerikos bombane
šių ir 18 talkininkų lėktuvų 
kovotojų. Užtat jie nušovė 
65 nacių lėktuvus.

PRANAŠAUJANTI NACIAM.
GALĄ HITLERIO KALBA

London. — Tik dabar 
Berlyno radijas paskelbė 
Hitlerio kalbą, kurią jis 
pasakė dvidešimčiai tūks
tančių vokiečių kadetų, 
kandidatų į oficierius, lap
kričio 20 d. Tai buvo tokia 
nusiminusi Hitlerio kalba, 
kad ji skambėjo kaip pra
našavimas naciam galo.

Hitleris, tarp kitko, sakė, 
kad jeigu Vokietija bus su
mušta, tai žūsianti pati vo
kiečiu tauta, v

“Tai yra kova dėl vokie
čių tautos išlikimo ar išny
kimo. Jeigu Vokietija nelai
mės šio karo, tai,” pasak 
Hitlerio, “barbarizmas iš 
stepų” (iš Sovietų), girdi, 
“užkariaus visą Europos

žemyną ir,” esą, “sunaikins 
Vokietiją, kaip civilizacijos

Hitleris vėl kaltino Talki
ninkus už karo pradėjimą, 
ir užreiškė, jog “net pasku
tinis vokiečių kareivis turi 
būti persigėręs įsitikinimu, 
kad ši žiauri kova negali ki
taip baigtis, kaip tik perga
le vokiečiams.”

Hitleris šaukė, kad civi
liai vokiečiai dar žiauriau 
turi kentėt ir pasiaukoti.

Pirm keleto dienu Goeb
bels, nacių propagandos mi- 
nisteris, bažijosi, kad Vo
kietija niekuomet “nepasi
duos besąlyginiai.” — Su
prask, jog naciai galvoja a- 
pie pasidavimą tam tikro
mis sąlygomis.

Rand Fabrikas Pervestas 
J Laivyno Rankas

Amerikiečiai Skandina Japo
nų Laivus Chinijos Jūroj

Naikinimas Nacių Lėktuvų, 
Tankų ir Laivų Rytuose
Maskva.— Sovietinės jė

gos lapkr. 28 sunaikino bei 
iš veikimo išmušė 104 vo
kiečių tankus ir nušovė 47 
jų lėktuvus.

Barents Jūroj (šiaurėj) 
Sovietų laivai ir lėktuvai 
nuskandino vokiečių trans
porto laivą 10,000 tonų, mi
nų dėlioto ją 3,000 tonų, mi
nų graibytoją 800 tonų ir 
vieną motorinį žvalgybos 
laivuką.

NACIAI ARTI AMERI
KOS NUSKANDINO 

KETURIS LAIVUS
Washington. — Vokiečių 

submarinas torpedavo ir 
nuskandino du prekinius 
Jungtinių Valstijų laivus a- 
meriknėje Caribbean Jūroje 
praeitą savaitę, kaip oficia
liai pranešta iš Panamos 
Kanalo ruožto.

Nacių submarinai taip 
pat sunaikino Colombijos 
respublikos laivuką Ruby 
ir, matyt, nuskandino vieną 
prekinį Panamos respubli
kos laivą tą pačią savaitę.

Su Jungtinių Valstijų lai
vais žuvo 28 jūrininkai.

Italy Komunistą Planai 
Demokratijai ir Karui 

Prieš Vokiečius

Nauji Sovietų Laimėjimai 
Prieš Vokiečius Gomelio 

Ir Kituose Frontuose
London, lapkr. 30. — So

vietų artilerija jau pasiekia 
žlobina, geležinkelių kryž
kelę, per kurią vokiečiai 
stengiasi pabėgti iš tripusi- 
ško apsupimo lanko į šiaur
vakarius nuo atvaduoto Go
melio. Raudonoji Armija 
vakar atėmė iš nacių ap- 
tvirtintą miestelį Strešiną 
tik 11 mylių nuo Žlobino ir 
atgriebė bent 40 kitų gyve
namųjų vietovių toje srity
je.

Labiausiai Sovietai grū
moja hitlerininkam Žlobine 
iš pietų vakarų. Bet šiauri
nis raudonarmiečių lenkia
mo lanko galas dar tebėra 
rytinime Dniepro upės šo
ne. Jeigu per porą trejetą 
dienų generolas Rokossovs- 
kis pajėgtų permest gana 
daug savo raudonarmiečių į Į 
vakarinį Dniepro šoną tiesį 
Rogačevu, o iš pietų vaka
rų pasiektų Bobruiską, ge-j 
ležinkelių stebulę, tai gale-1 
tų suimt didelį skaičių vo
kiečių. Iki Bobruisko lieka 
25 mylios.

(Taigi komercinė spauda 
ir radijas perdaug lengvino 
Sovietam suėmimą šimtų 
tūkstančių nacių tame Go
melio maiše”.)

Ties Korosteniu, į šiau
rius nuo Žitomiro, ir ties 
Brusilovu į vakarus sovie
tiniai kovūnai sumušė kar-

totinas vokiečiu kontr-ata- 
kas.

Toliau, į pietus nuo čer- 
kassų raudonarmiečiai pra
laužė hitlerininkų liniją ir 
užėmė Dubijevką, tik 8 my
lios nuo Sinelos geležinke
lių mazgo.

Į pietus nuo Dniepropet- 
(Tąsa 5 pusi.)

AMERIKOS IŽDAS
PRIEŠ TAKSU KĖ

LIMĄ BETURČIAM

Washington. — Amerikos 
laivynas, pagal prez. Roose- 
velto įsakymą, perėmė į sa
vo žinybą Remington-Rand 
fabriką Southporte, N. Y., 
todėl, kad tas fabrikas toli 
atsiliko nuo užsakymų ga
minti Norden taikiklius ka
riniams lėktuvams 
tiems pabūklams.

Chungking. — Amerikos 
bombanešiai nuskandino 
dar vieną japonų karinį lai
vą - naikintuvą ir padegė 
du prekinius jų laivus Chi
nijos Jūroje bei prieplau
kose.

ir ki-

London'. — Maskvos va
idijas pranešė, jog lapkr. 5 
Id. partizanai Minsko gu
bernijoj nušlavė daugiau 
kaip 100 kareivių ir oficie- 
rių iš tų, kurie buvo spe
cialiai atsiųsti partizanams 
bausti. Be to, partizanai 
suėmė 20 “baudėjų.”

Lapkr. 18 d. vokiečiai 
mėgino apsupt vieną parti
zanų dalinį. Partizanai lei
do naciams arti prieiti; ta
da paleido ugnį iš kulka- 
svaidžių ir šautuvų ir nu
kirto kelis tuzinus vokiečių. 
Šiuo žygiu partizanai pa
grobė šešis vokiečių kulka- 
svaižius ir 10 vežimų su šo
viniais.

Amerikos bombanešiai 
bombardavo vakarinę Vo
kietiją.
Ji turi, mat, savo liniją, o so- 
cijalistai tik tarnauja klerika
lams. .

naująSovietai įsteigė 
sau prietikę vakariniame 
Dniepro upės šone ties čer
kasais ir susiaurino nacių 
koridorių iki 5 mylių iš vi
so iki Kremenčugo.

“Slaptas” Nacių Pabūklas
Stockholm. — Menama, 

jog “naujas” nacių pabūk
las, kuriuom jie grąsina 
Anglijai, tai būsią milžiniš
ki rakietiniai sproginiai, 
kuriuos naciai iš šiaurinių 
Francijos pajūrių laidysią į 
Londoną ir kitus anglų 
miestus.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

Neapolis. Italijos Ko
munistų Partija reikalauja 
pavaryt karalių Viktorą E'- 
manuelį, priverst jo sūnų 
Humbertą atsisakyt nuo 
sosto ir paskirt maršalą P. 
Badoglio kaipo karaliaus 
vietininką, iki subręs Vik
toro anūkas, Humberto sū
nus, kuriam dabar tėra 6 
metai amžiaus.

Bet demokratiniai pažan
gus grafas Carlo Sforza y- 
ra “vienintelis žymus va
das, kuris galėtų sudaryt 
naują” demokratinę Itali
jai valdžią, pareiškė italų 
komunistų vadas dr. Eūge- 
nio Reale.

Italų Komunistų Partija 
renka 100,000 piliečių para
šų su reikalavimu, kad ka
ralius Emmanuelis tuojau 
pasitrauktų nuo sosto. Tie 
parašai bus įteikti karinei 
Talkininkų valdybai.

O “sekamas tuoj autinis 
mūsų planas tai yra suda
ryt tokią demokratinę val
džią, kuri sugebėtų vesti 
karą prieš nacių Vokietiją 
ir išspręsti naminius klau
simus,” sakė dr. Reale.

Paskalais apie Taiką 
Naciai Bando Nupuldyti 
Talkininkų Kovingumą

Washington. — Pasku Li
tinėmis dienomis buvo 
skleidžiama gandai per ne
kariaujančius kraštus, kad 
naciai prašę popiežių tarpi- 
ninkaut taikos darymui su 
Talkininkais. Paplito pasa-

Punktai
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 3175 
P. Pilėnas, Philadelphia ......................................  3030
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth.................... 2891
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 2295 
J. Bakšys, Worcester....................
ALDLD 2 kp., So. Boston...............
V. Vitkauskas, Nashua....................
S. Kuzmickas, Shenandoah.............
S. Penkauskas, Lawrence...............
ALDLD Mot. Kp., Binghampton ...

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Sėkmingas “Uodų” Veiksmas
London. — Lengvieji an

glų bombanešiai, vadinami 
“uodai”, pirmadienio naktį 
atakavo karinius nacių tai
kinius vakarinėje Vokieti
joje ir dėliojo minas “vo
kiškuose” vandenyse. Visi 
anglų bombanešiai sugrįžo.

Washington. — Kari
niams valdžios tikslams rei
kia $10,500,000,000 naujų 
taksų, sakė Amerikos iždo 
sekretorius M o r g enthau, 
kalbėdamas senato komisi
jai finansiniais reikalais. 
Bet respublikonai ir prie
šingi valdžiai kongresmanai 
nutarė skirti tiktai $2,142,- 
000,000 naujų taksų. Su to
kia maža suma taksų nega
lima būtų net pradėt paten
kint naujus karinius reika
lus, pareiškė sekr. Morgen- 
thau.

Kartu jis griežtai išstojo 
prieš atgaleiviško bloko su
manymus kongrese, kurie 
reikalauja trimis procentais 
specialiai aptaksuoti mažą
sias žmonių algas bei smul
kiąsias įplaukas ir įvesti 
taksus įvairiem vartojimo 
dalykam.

APIE ROOSEVELTO- 
CHURCHILLO KONFE
RENCIJĄ SU STALINU

Iš Portugalijos pranešta 
Londonui, kad prez. Roose- 
veltas ir anglų premjeras 
Churchill Cairo mieste, E- 
gipte, taręsi su Chinijos va
du gen. Chiang Kai-sheku, 
o dabar, girdi, išskridę į 
Iraną (Persiją) konferenci-kos, buk vokiečiai Įteiksią . ą Quiim,, . L r I ion su maršalu Stalinu,taikos siūlymus konferenci-, •’ __________

jai tarp prez. Roosevelto,! n/AJDIAO ^TKITAC 
maršalo Stalino ir anglų į • Aliu Iru Zlnlvu 
premjero Churchillo. Palei-; 
sta girdai, būk naciai krei-1
pęsi ir į tūlus bepusiškus: niija vakarinėje Italijoje at- 
kraštus, kad suvestų vokie- i čme iš nacių Castelnuovo 

miestelį. Siaučia smarkūs 
mūšiai.

Amerikiečių - anglų ar-

čius į taikos derybas su Tal
kininkais.

Tokius gandus paskleidė 
patys naciai, kaip pareiškė 
Cordell Hull, Amerikos val
stybės sekretorius: “Jie 
stengiasi tais paskalais su
kelti perdaug pasitikėjimo 

tarp Talkininkų (dėlei leng
vo laimėjimo) ir tokiu bū
du nuslūgdinti Talkininkų 
karingumą.”

Anglų armija rytinėje 
Italijoje nubloškė vokiečius 
4 mylias atgal į šiaurius 
nuo Sangro upės dvylikos 
mylių ilgio linijoj.

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo vokiečių pozi
cijas Jugoslavijoj.

Anglai Taip Pat Mato 
cių Paskalų Tikslą

London. >— Anglijos 
dininkai taipgi sakė, 
hitlerininkai tyčia skleidžia 
girdus apie savo “norą tai
kytis”, idant tokiais gan
dais nupuldyt karinį Talki-, 
ninku pasiryžimą.

Na-

val- 
jog

Jugoslavijos partizanai 
sulaikė ir atmušė nacius vi
suose frontuose; suardė ge
ležinkelių tiltus tarp Jugo
slavijos ir Bulgarijos.

Australai pradeda apgult 
japonus Bongoj, į šiaurius 
nuo atgirebto Sattelbergo, 
Naujojoj Guinejoj.
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Jie Paskelbsią Pabaltijo Kraš
tus "Nepriklausomais”!

Įdomią naujieną paskelbė United 
Press žinių agentūra Londone. Ji paskel
bė, kad vokiškieji okupantai tuojau prieš 
tai, kai jie bus. iš Pabaltijo kraštų pri
versti nešdintis, tai “vienuoliktąją va
landą” paskelbsią juos, Pabaltijo kraš
tus, nepriklausomais!

United Press (mes imame iš New 
York Timeso š. m. lapkričio 28 d. lai
dos) remia šį vokiečių “žygį” tais davi
niais, kuriuos patiekė paminėtosios 
agentūros korespondentai, seką vokiečių 
okupantų veiklą tuose kraštuos.

Pranašystė yra gan logiška. Mes jau 
nekartą minėjome, kad vokiečiai tą da
rys.

Beje, United Press skelbia, kad tatai 
būsią neužilgo, nes Raudonoji Armija 
vis artėja prie Pabaltijo kraštų.

Dėl to .verta tarti keletas žodžių.
# H*

Tuomet, kai Lietuvos žmonės nuvertė 
smetoniškąjį režimą, iš Lietuvos viso
kiais keliais ir šuntakiais lietuviškieji 
hitlerininkai, smetonininkai, — lietuvių 
tautos priešai — nešdinosi į Berlyną. Jie 
ten buvo šiltai sutikti: aprūpinti dar
bais, butais, vietomis; leista jiems įsi
kurti sava organizacija (Berods kun. 
Prunskis buvo vienas tos organizacijos 
šulų). Hitleris juos gražiai užlaikė ir 
sakė: “Mes padėsime jums sugrįžti į 
Lietuvą; Lietuva bus ‘laisva’, bet jūs 
privalote mums talkon ruoštis.”

Kai Lietuva patapo tarybinė respubli
ka, tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
buvo susitarta: tie Lietuvoje gyveną vo
kiečiai, kurie nori grįžti į Vokietiją, ga
li tą padaryti; o tie lietuviai, kurie gy
vena Vokietijoje (ypačiai Seinų srityj), 
gali grįžti į tarybinę Lietuvą. Repatria
cijos metu iš Lietuvos išvyko daug vo
kiečių, išvyko ir visokių pro-hitlerinių 
lietuvių, pasivadinusių vokiečiais. Ten 
išvyko net tokis socijal-demokratų šulas, 
pro-nacis, kaip adv. Vladas Požėla! Ir 
jis, mat, patapo vokietis!

Tolydžio iš Vokietijos tarybinėn Lie
tuvon grįžo keltas tūkstančių lietuvių.

Kai repatrijuotieji Lietuvos vokiečiai 
ir “vokiečiai” (a la Požėlos tipo) grįžo sa

vo tėvynėn, nacių Vokietijon,jie taipgi bu
vo ruošiami 1941 m. birželio 22-rajai die
nai. Jie buvo ruošiami “išlaisvinti iš bol
ševikų vergijos” Lietuvą ir padaryti ją 
“nepriklausoma” (po Hitlerio koman
da) .

Vokietijoje buvo organizuojama “Lie
tuvos valdžia”, — ten gi tupėjo Škirpa 
ir kiti smetonininkai, “drąsuoliai.” Mi
nisterial iš anksto buvo iškepti ir port
feliai jiems įteikti. Ir visi tik laukė Hit
lerio komandos.

Daugiau aiškinti nereikia: li94'l m. 
birželio dienomis, kai Hitlerio govėdos 
įsiveržė į Lietuvą, su tomis govėdomis 
ėjo (kiti iš lėktuvų buvo nuleisti Lietu
von) pas Hitlerį pabėgusieji, paskui re
patrijuotieji “lietuviški” vokiečiai ir ki
tokį pro-naciai. Lietuva buvo paskelbta 
“nepriklausoma”, o tie kvislingučiai, pro- 
hitleriniai smetonininkai, kurie padėjo 
Hitleriui užpulti, terioti, naikinti Lietu
vą ir dėl to krito nuo gautų kaktosna 
raudonarmiečių kulkų, buvo apskelbti 
“sukilėliais prieš bblšėvikus” ir Kauno 
bažnyčiose (net tūlose ir Amerikos lie
tuvių katalikų bažnyčiose) už jų dūšias 
mišios buvo laikomos!

Šitokia buvo toji “laisvė” ir “nepri
klausomybė”, kurią lietuviškieji kvislin
gai, Hitlerio užginti, su Hitlerio palai
minimu, buvo paskelbę!

Dėl tos “laisvės” ir nepriklausomy
bės” džiaugsmu dūko Amerikos lietuviš
koji prd-na'čiška spauda; net specijales 
laidas leido, džiaugėsi, šūkalojo.* * «

Bet po trumpo laiko Hitleris pasakė lie
tuviškiems kvislingams: Pasidžiaugėte 
dubia junis “nepriklausomybe” ir užten
ka. Dabar Lietuvą Renteln'as su Lobsė 
valdys. Lietuva bus dalis Ostlando (Ry
tų Žemės), kurį sudarys Lietuva, Latvi

ja, Estija ir Baltarusija. Jūs, lietuviškie
ji kvislingai, man tarnausite, padėdami 
gaudyti neištikimuosius,—tarnausite, ei
dami šnipų ir policininkų pareigas...

Ir tie kvislingai nusimalšino, nutilo. 
Jie ėjo ir tebeina Hitleriui šnipų parei
gas, gaudo, išdavinėja neištikimuosius 
Hitleriui lietuvių tautos pairi jotus. O 
Htleris valdė Lietuvą ir visą Ostlandą, 
naikindamas ir plėšdamas, žudydamas 
žmones tūkstančiais.

Į Ostlandą buvo privežta šimtai tūks
tančių vokiečių kolonistų. Jie buvo aprū
pinti žeme, atimta iš Lietuvos ir kitų 
kraštų valstiečių bei kolektyviečių. O 
kur trūko vokiečių, Hitleris gabeno hol- 
landus fašistus-hitlerininkus.

Lietuvoje buvo ir tokių silpnadvasių, 
kurie 1940-1941 metais buvo pasilikę ta
rybinėje Lietuvoje ir dėjosi josios šali
ninkais. Bet kai pamatė, kad Hitlerio 
armijos pasiekė net Kaukazą, Stalingra
dą, Voronežą, jie pradėjo keisti savo kai
lį, nes tikėjosi, kad Vokietija karą lai
mės ir jie dėl to išanksto turį prisitai
kyti prie stipresniojo. Tokiu, be kitų, bu
vo šiaudadūšis prof. Mykolas Biržiška, 
nuėjęs su naciais okupantais.

Pradėjo pūsti nauji vėjai, — vėjai iš 
rytų. Raudonoji Armija atstūmė vokie
čius iki Dniepro. Jau perėjo ir Dnieprą, 
jau stumia juos link Prūsijos, link Pa
baltijo kraštų — link Gardino, link Kau
no, link Rygos. Raudonoji Armija jau 
yra Ostlande — Baltarusijoj. Ir Hitleris 
pradėjo naujus skymus Pabaltijo kraš
tuos.

Iš Pabaltijo kraštų daug vokiškųjų ko
lonistų jau išbėgiojo į Vokietiją. Hitleris 
jaučia, kad jam nebus galima ilgai ten 
pasilikti. Todėl jis, Hitleris, organizuoja 
naujas “valdžias” Pabaltijo kraštuos, or
ganizuoja, sakoma, ir “kariuomenes” 
“kovai prieš bolševikus.”

Mes pilnai daleidžiame, kad ir Lietu
voje Hitleris suorganizuos “lietuvišką 
kariuomenę”, nes paminėtoji United 
Press žinia skelbia, kad visi jaunesnio 
amžiaus vyrai, vokiečiai kolonistai yra 
šaukiami į lietuviškus, į latviškus, į es
tiškus pulkus.

Tomis “armijomis” Hitleris bandys sa
vo užpakalį pridengti, kad, bėgant iš 
Pabaltijo kraštų, Raudonoji Armija jo 
nesudraskytų.

Nereikia nei aiškinti, kad Hitlerio pa
skelbtomis Pabaltijo kraštams “nepri
klausomybėmis” džiaugsis ir didžiuosis 
visi tie gaivalai, kurie 1941 metais di
džiavosi to paties Hitlerio atnešta Lietu
vai “laisve” ir “nepriklausomybe.”

Bet Amerikos visuomenė mokės objek
tyviai tą viską įvertinti.

* * *

Kiek tai liečia Lietuvą, vieną dalyką 
mes žinom: “Raudonosios Armijos eilėse 
veikia lietuviškiej pulkai, šitie tai pul
kai, sudaryti iš geriausių lietuvių tautos 
sūnų, įžengs į Vilnių, į Kauną, į Šiau
lius, į Klaipėdą. Jokia Hitlerio sukurta 
iš kvislingų “lietuviškoji armija” nedrįs 
atsistoti prieš Raudonosios Armijos ko- 
vūnus.

Antras svarbus dalykas: Lietuvos par
tizanai. Partizanai Lietuvoje šiandien 
taip plačiai veikia, kaip niekad .pirmiau. 
Tūrimė po ranka Sov. Sąjungos ambasa
dos Washingtone leidžiamojo “Informa
cijų Biuletino” laidą (iš š. m. lapkr. 23 
d.), kurioje telpa žinia apie Pabaltijo 
kraštų partizanus. Mes čia paduosime 
tik tą žinios dalį, kuri liečia Lietuvą:

“Skersai ir išilgai Lietuvą girdisi var
dai “Vilniaus” ir “Žalgirio” partizanų 
būrių, kurie nugalabino nemažiau 1,000 
hitlerininkų, sūdinamitavo. keletą vokie
čių kariuomenę gabėiiančiųjų traukinių 
ir sunaikino’ didelius priešo karinių reik
menių kiekius. Nesenai “Žalgirio” būrys 
užpuolė priešo garnizoną viename mies
telyj. Stigabiai kovodami miestelio gat
vėse, partizanai užmiiŠė 60 vokiečių ir 
sudegino motoriniams sunkvežimiams

KAS RAŠO IR SAKO
atsiliepti į visą mokslo sis
tema.

KOMUNISTAI, KOVA 
PRIEŠ NACIUS, SLAP

TIEJI JUDĖJIMAI
Vienas iš “New York 

Times” redaktorių, Edwin 
L. James, lapkričio 28 die
nos laidoje rašo viena svar
bia tema, kuria rimtai ir 
atvirai yra drįsę išsireikšti 
tiktai vienas kitas komer
cinės spaudos redaktorius. 
Jis plačiai kalba apie ko
munistų veiklą ir rolę šito
je gigantiškoje pasaulinėje 
kovoje prieš naciškąjį bar
barizmą. Ir reikia pripažin
ti, kad ponas James išsirei- 
škia gana bešališkai ir rim
tai. Ne sykį jis yra komu
nistus gana piktai išplūdęs, 
todėl šios jo rimtos pasta
bos juo labiau užsitarnauja 
mūsų dėmesio, v

James’o straipsnis pava- 
___ : “Komunistai didelis 

faktorius slaptajame darbe. 
Raudonosios organizacijos 
lošia svarbią rolę pasiprie
šinime vokiečiams okupuo
tose teritorijose.” Jo pama
tinė išvada tokia, kad nei 
komunistų, nei jųjų veiklos 
nebegalima ignoruoti. Jie, 
komunistai, turės svarbią 
vietą pokariniam atstatyme 
Europos.

“Interesingiausia fazė po
grindinės veiklos okupuoto
se europinėse teritorijose 
yra, tai ta svarbi rolė, ku
rią lošia komunistinės or
ganizacijos daugumoje vo
kiečių valdomų teritorijų,” 
sako James. “Matoma, kad 
komunistų vaidmuo oku
puotose šalyse yra didesnis, 
negu jų spėka šiaip šalyse. 
Tai pareina nuo to, kad i įvairių 
jie, komunistai, pirmiau tu- pagerbti.

Nekurie iš šių žmonių 
ypatingai atsižymėjo, kaip 

ginos. Aišku,-kad metus ki-'lėje šalių, kurias vokiečiai | Patrick Henry, karštas A- 
x"~ ----- 1 1 merikos revoliucijos kalbė

tojas iš. Virginijos. Bet kiti 
vyrai ir moterys, kuriuos 
Laisvės Laivai gerbia, buvo 
nežinomi, tik gal savo vals
tijose arba apylinkėse atsi
žymėjo.

Laivų sąraše matome var
dą Priscilla Alden, žmoną 
John Alden, kurio nedrąsu
mas privertė jo gerąjį 
kapitoną Myles Standish

labai didelį

netekimas

MŪSŲ MOKYKLOS, MO
KYTOJAI IR KARAS
Kaip visas gyvenimo sri

tis, taip mūsų šalies mo
kyklų sistemą šis karas 
smarkiai palietė. Apie tai 
su dideliu susirūpinimu 
kalba Columbijos Universi
teto profesorius William 
Waller. Jis mano, kad jau
nų mokytojų paėmimas ar
ini j on uždavė visai mokyk
lų sistemai 
smūgį.

“Mokyklose
daugelio geriausių mokyto
jų, jų tarpe principalų, pa
tarėjų ir amatų lavintojų,” 
sako prof. Waller, “pagim
dė labai rimtas pasekmes. 
1942-1943 metais armijon 
paimta apie 39,000 mokytor 
jų, dauguma, žinoma, vyrų. 
Gi moterys jokiu būdu ne
gali pavaduoti vyrų palai
kyme mokyklose discipli
nos. Jeigu mes norime ne
beleisti toliau mokykloms1 dintas: 
silpnėti, tai mes turime tu
rėti mokytojų sąstate vyrų 
ir, žinoma, palaikyti prie 
darbo visas gabiausias mo
teris mokytojas...”

Prof. Waller, matyt, dau
giausia susirūpinęs mokyk
lose disciplinos pakrikimu, 
jeigu dar toliau jauni mo
kytojai bus šaukiami armi
jon. Jis yra tos nuomonės, 
kad mokytojos nepajėgia 
taip pasekmingai tą discip
liną palaikyti, kaip mokyto
jai.

Kiek tame yra tiesos, mes 
čia nespręsime. Kas, tačiau, 
mūs supratimu, skaudžiau
sia gali atsiliepti į visą švie
timo sistemą, tai mokytojų 
sąstato kalibro nupuolimas. 
Jauni, jau turėję metus ki
tus patyrimo mokytojai, pa
imami iš mokyklų, o jų vie
tas užima jaunos, vos bai
gusios m o k s 1 ą mer-

tus jos negalės būti tokios 
pasekmingos mokytojos, 

kaip jau turėję patyrimo 
mokytojai. Kai toks pakei
timas esti ne ūmus, palie- 
čiąs tiktai saujalę mokyto
jų, tai nepadaro didelio e- 
fekto. Bet kuomet eina 
klausimas apie desėtkus 
tūkstančių, apie masinį mo
kytojų keitimą, tai jau, su
prantama, turi neigiamai

narių komunistai sudaro 50 
nuoš.”

Kitas puikus pavyzdys y- 
ra Jugoslavija. Ten komu
nistai visam partizanų ju
dėjime yra vadovaujama 
jėga. Tas pats Graikijoje.

“Vienas dalykas y fa tik
ras”, sako James, “būtent: 
kuomet Jungtinių Tautų 
armijos pasieks tuos kraš
tus, kuriuos šiandien kontro
liuoja Vokiečiai, jos ras ko
munistus tokią jėga, kuri 
turės įtakos. Jos taipgi su
rašą kad daugelyje atsitiki
mų komunistai yra atlikę 
svarbaus darbo prieš bend
rąjį priešą. Francūzijoje 
jos suras, kad raudonieji 
darė viską, kas tik galima,

pantais. Be jokios išimties 
visuose okupuotuose kraš
tuose komunistinės organi
zacijos sudaro nugarkaulį 
slaptojo, pogrindinio demo
kratinio judėjimo.

Už vieną pavyzdį James 
paima Francūziją. Jau se
niai gen. de Gaule pripažino 
komunistus kaipo jėgą ir su 
jais rimtai rokuojasi. Bet, 
girdi, jis už tai buvo 
“smarkiai kritikuojamas.” 
O jį kritikavo,- aišku, re
akcinis elementas' iš deši
nės. Kodėl de Gaulle ne
kreipė dėmesio į tą kriti- prieš Vichy. Jeigu jos išsi- 
ką? Todėl, sako James, kad 
“komunistai Francūzijoje 
buvo svarbia pogrindinio 
judėjimo dalimi, kuris jį, de 
Gaulle, remia. Yra tokių ap
skaitymų, kurie parodo, 
kad Francūzijoj pogrindi
nio judėjimo visų veikliųjų

kels Adriatiko pakraščiuo
se, jos suras, kad Tito (par
tizanų vadas) palengvino 
joms darbą. Jeigu Vokietija 
sukiltų prieš Hitlerį, tai tos 
armijos suras, kad to suki
limo vadu veikiausia bus 
buvę komunistai...”

Laisves Laivų Pa va 
dinimai

Daugiau negu 2,000 Lais
vės Laivų — tautos milži
niškas ir vis augantis lai
vynas perkėlimui reikalin
gų tavorų — dabar užvar
dinti vardais atsižymėjusių 
amerikiečių, kurie kaip 
nors prisidėjo prie savo ša
lies išsivystymo.

Nuo tada, kada “Patrick 
Henry” buvo nuleistas į 
vandenį Baltimore j e prieš 
dvejus metus, tai pirmas 
Laisvės Laivas, Amerikos 
istorija atydžiai perskaito
ma, kad tik gavus tinkamų 
vardų Laisvės Laivų Laivy
nui. Ir šimtai žmonių iš 

gyvenimo luomų

įėjo plačią organizaciją,! 
kurią jie palaikė visoje ei- j

užgrobė. Aišku, kad raudo
nieji smarkiai ir pasek
mingai yra patarnavę slap
tajam judėjimui Europo
je.”

Tai labai svarbus pripa
žinimas. Pasirodo: kai kitos 
politinės grupės pabūgo na
cių teroro ir pakriko, tai 
komunistinės organizacijos 
pasiliko ištikimos savo mi
sijai ir tęsė kovą su oku

o

• - «
Anglai inžinieriai padeda išlyginti kelią Italijoj i Romą. Talkininku Penk

toji Armija veda smarkias kovas ir kasdien veržiasi pirmyn linkui Romos.

garadžių ir priešo drabužių krautuves- 
sandelius. Tą pačią dieną “Vilniaus” bū
rio vyrai nuvertė nuo geležinkelio relių 
tris vokiečių traukinius, sunaikino 19 
kariuomenę gabenančių vagonų ir 17 va
gonų, prikrautų kariniais reikmenimis.

“Kai okupuotąją Lietuvą pasiekė ži
nios apie pergalingąjį Raudonosios Ar
mijos ofenšyvą, tai', pašidrąsii’ię, tūks
tančiai iš miestelių ir kaimų lietuvių į- 
stdjo j partizanų būrius. Tarp tų buVo 
keletas šimtų studentų ir Vilniaus bei 
Kauno universitetų profesorių.”

Ką gi tas viskas pasako?
Tas, būtent, pasako, kad Lietuvoje 

žmonės šiandien kiekvieną dieną, kiek

vieną valandą, kiekvieną minutę nekant
riai laukia, kada Raudonoji Armija į- 
žengs į Lietuvą. Tuomet Lietuvos žmo
nės pradės daug griežtesnę kovą prieš 
okupantus. Tuomet tenka tikėtis to, ko 
Lietuva dar nėra mačiusi: žmonės prieš 
okupantus sukils ir kovos išvien su Rau
donąja Armija, su lietuviškaisiais Rau
donosios Armijos pulkais. O jeigu Hitle
rio organizuojamoji “lietuviška armija” 
ir lietuviška kvislingų valdžia bandys 
žmonėms pasipriešinti, tai ji susilauks 
to, kad negalės net “per beržyną į Ber
lyną” pasprukti, kaip padarė “tautos va
das.”

Šitaip, mes manome, bus ne ilk Lietu
voje, bet visuose Pabaltijo kraštuose.-

prašyti jos ranką savo 
draugui, pagal Plymoutho 
rekordus. Ir vardą šių die
nų Lawrence Gianella, ra
dio operatoriaus italų kil
mės, prekybos laivyne, ku
ris neteko gyvasties gruo
džio mėnesį, 1941 m., kada 
laivas buvo torpeduotas, ir 
jis pasiliko prie savo radi
jo, siųsdamas SOS prašy
mus dėl pagelbos.

Matome vardus Barbara 
Frietchie, civilio karo did
vyrės, apie kurią poetas 
John Greenleaf Whittier 
rašė; Chief Charlet, iš 
Flathead indijonų šeimos, 
draugas baltųjų pionierių 
Montanos valstijoj; Mason 
L. Weems, žinomas kaipo 
Parson Weems, pirmas bio
grafas Jurgio Washington© 
ir kuris išmislino garsiąją 
kirvelio ir vyšnios pasaką 
apie mūsų pirmąjį prezi
dentą; ir Jean Baptiste Le 
Moyne, francūzas, gimęs 
Kanadoj, išradėjas ir įstei
gėjas Mobile ir New Or
leans miestų.

Ir daugelis rašytojų ir 
autorių neužmiršti — Kate 
Douglas Wiggin, vaikų 
knygų rašytoja’; Harry I^e- 
on Wilson, rašytojas; Ver
non L. Parrington, kritikas 
ir istorikas; Owen Wister; 
Frank Norris; ir Edgar W. 
“Bill” Nye, novelistas; Sa
ra Teasdale ir Edwin Ar
lington Robinson, poetai; 
Ralph Adams Cram, arki- 
tektas, ir John La Farge, 
piešėjas.

Surašąs amerikiečių sve
timos kilmės vis auga. Tu
rime Nicolas Tesla, serbas 
iš Kroatijos, pagarsėjęs iš
radėjas; Jesse de Forrest, 
sūnus Belgijos pirklio, vie
nas iš pirmųjų Manhattano 
gyventojų; Judah Touro, 
žydas pirklys ir filantropas, 
kuris dalyvavo 1812 kare; 
Francis N. Blanchet, gimęs 
Kanadoj, pirmas katalikas 
misijonierius Oregone; Ja
cob Schiff, Vokietijoj gi
męs bankierius ir filantro
pas ; Augustine Herman, 
gimęs Prahoj, ir pirmas na- 
turalizuotas amerikietis pi
lietis Baltimoreje; I^ėopold 
Damrosch, muzikas vokiško 
kraujo; ir John A. Roeb
ling irgi Vokietijoj gimęs, 
kurio pastangomis Brook- 
lyno tiltaę pastatytas.

Iš darbo. vadų turime 
Patrick H. Morrisey, buvęs 
viršininkas Brotherhood of 
Railroad Trainmen; John

(Tąsa 5-me pilsi.)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda Šviestis, pakilti, (stokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kanadietės Moterys ir Menas
Audringame ir puikiai pasi- 

puošusiame Montrealo miesto 
gyvena nemažas skaičius lie
tuvių moterų, h- tos vientautės 
moterys skiriasi nuo viena ki
tos įsitikinimais. Bet aš čionai 
neliesiu tų, katros eina prieš 
savę, tik noriu, nors trumpai, 
pabrėžti apie tas moteris, kat
ros yra darbininkės, ir supran
ta savus reikalus. .

Nors mes gyvename turte ir 
įvairiose Įstaigose ir grožybė
se paskendusiame Montrealo 
mieste, bet darbininkių mote
rų gyvenimas visai no toks 
gražus, kaip šitas svetimos ša
lies miestas. Montrealo darbi
ninkės moterys yra darbščios 
ir tvirtos. Jos beveik visos dir
ba dirbtuvėse, organizacijose

geba kurti ir meną.
Čia aš pabrėš i u apie tais ga

bumais apdovanotas drauges, 
katros yra parašiusios veika
lų. — Draugės J. Naurusevi- 
čienė, E. Juraitienė, Labūnie- 
nė. Draugė šuplevičienė yra I 
parašiusi .jau net du veikalus. 
Ir jos vienas veikalas, katrą 
tik dabar sukūrė, tapo persta
tytas užpereitą sekmadienį, t. 
y. 21 dieną lapkr. Už šio vei
kalo sukūrimą tenka didelis 
kreditas draugei šuplevičie- 
nei. Veikalo vardas “Gerašir
dystė už Pinigus.“

Labai gaila, kad šį, tokį 
gražų veikalą, statė mažoje 
salėje ir dėl negražaus oro 
mažai publikos teatsilankė. 
Minimas veikalas turėtų būti 
perstatytas didesnėj salėj, ši
tas iš gyvenimo tikrovės akių 
išplėštas veikalas turėtų būti 
parodytas didelei publikai.

Veikalo turinys buvo sekan
tis: Lietuviška šeimyna. Vy
ras turėjo brolį Amerikoj. Už
ėjus karui, jis turėjo eiti Ame
rikos kariuomenėn. Grįžo iš 
karo ne tik be fizinių jėgų, 
bet ir protiškai nusilpęs. Kur 
nakvojo naktį, kur kitą. Kas 
davė centą — pavalgė, jei ne, 
nevalgęs. Grįžo, nežinia kaip, 
pas brolį į Lietuvą. Brolis su 
žmona nudžiugo, manė, kad 
turi pinigų apščiai. Patyrę,

kad jis be cento, šaltom bul
vėm maitino ir tvarte laikyda
vo. Jų jauna, graži dukrelė, 
katra mylėjosi su neturtingu 
vaikinu, pasislėpdama nuo tė
vų, nešdavo savo dėdei geres
nio maisto, atsivesdavo jį j 
kiemą ir Į stubą. Bet jei tė
vas ai1 motina užklupdavo, tai 
abu gaudavo šluotos. Dažnai 
tėvai bardavo savo vienturtę 
dukterį, kam ji mylisi su bied- 
su vaikinu.

Visa apylinkė žinojo, kaip 
žiauriai elgiasi jos tėvai su sa
vo tikru broliu. Daug sykių jų 
geraširdė duktė prašydavo tė
vų, kad jį leistų nors Į kiemą 
atėjus pagulėti. Bet jos pra
šymai buvo veltui. Sykį viršai
tis atjojo iš miesto ir pranešė 
jiems, kad atvažiuos pas juos 
Amerikos konsulas su kokiu 
tai kitu valsčiaus viršininku 
apžiūrėti ūkininko brolio, bu
vusio Amerikos kareivio. Jo 
brolis persigando, manė, kad 
jo brolis (kareivis) gali jiems 
pasiskųsti. Ir sarmatinosi, kad 
kas jį nepamatytų, kaip jie jį 
žiauriai laiko, ir skriaudžia. 
O be to, bijojo, kad valdžia 
nepaskirtų jam prigulinčią iš 
to ūkio žemę. Bet kai viršaitis 
paaiškino, kad jie atvažiavę 
apžiūrės jį ir jei jo brolis ne- 
apsiims jį laikyti, tai jie pri
ims Į ligoninę, kaipo liguistą 
žmogų, ir ten duos jam visą 
gerą priežiūrą, o jei 

| žmona jį laikys pas 
jie jam duos pensiją, 
džiausio džiaugsmo 
žmona nebežino, ką
kad gaus pinigų. Tuojaus stu
boje paklojo lovą, gražiai nu
prausė liguistąjį brolį, apskuto 
barzdą, plaukus sušukavo, ap
vilko baltais baltiniais, atve
dė į stubą, paguldė. Ir jau tie
siog susimaišė abu iš džiaugs
mo. Sprendžia, ką pirks, gavę 
pinigų. Motina sako išleisianti 
dukterį už turtingo vyro.

Tuoj atvažiavo minėti valdi
ninkai. O brolis su žmona gi
riasi, kad jie ligonį nepaprastai 
gerai užlaikę. Ir vis glosto ligo
nį vienas ir antras, ir vis siūlo 
ko nors valgyti, ar gerti. Viską- 
išsiteiravę, surašę, viršininkai 
pasakė, kad jam pensija bus 
prisiunčiama kas savaitė, išėjo.

Tyliai pasibeldė pas Pauliną 
meilužis. Ji liūdna. Skundžiasi, 
kad tėvai neleidžia ją su juom 
susitikti. Jos jaunutis, skaistus 
veidelis nuliūdęs, šluostosi si
dabrines ašaras. Prašo, kad jis 
darytų, ką gali,
tėvai nebegalėtų perskirti.
žada ką daryti ir išbėgo, nes 
baisu tėvų, kad nepamatytų.

Atvedė tėvų kokis pažįsta
mas jų dukteriai vaikiną, seną 
kurčių, bet labai turtingą. Tė
vai smagūs, žada dukterį leisti 
už to kurčiaus, seno pijokoi Pa
šaukė dukterį ir paaiškino, kad 
čia jos būsimas vyras, ši neap
sakomai šlykštisi tokiu vaikinu. 
Nuliūdo. Traukia už rankovės 
jaunikis mergaitę prie savęs, o 
šita traukiasi atbula.

Išleido piršlius tėvai ir kal
ba mergaitei, .kad ji būs turtin
ga ir laimingiausia ištekėjusi 
už jo. Bet ši priešinasi.

Ir taip toliau tęsiasi šitas 
gražus veikalas. Nors jis tęsėsi 
tris ir pusę ' valandos,
mums bežiūrint atrodė, kad vi
sai trumpas. Labai gražiai su
kurtas. Turėjom gardžių juokų, 
o sykiais nei nepajutom, kai 
nubirėjo ašaros per veidus. Ši
tas veikalas būtinai turi būti 
parodytas prieš didelės publi
kos akis. Visi atsilankiusieji į 
minimą perstatymą atidavė di
delį kreditą jo autorei, 
šuplevičienei.
i Tai, .kaip matote, 
amerikietės, nors mūsų
aliečių tikrai susipratusių dar
bininkių moterų nedidelis būre-

brolis su 
savę, tai 
— iš di- 
brolis su 

daryti,

kad tik juos
Jis

bet

užsakymu siųsti 
Adresuoti: Mary 
Lorimer Street,

Lėlėms visos eilės drabužių 
forma gaunama 12 iki 20 co
lių dydžio.

Su formos 
ir 16 centų. 
Sincus, 427 
Brooklyn, N.

draugei

draugės 
montre-

Moteriškė ir vyriškis, Sovietų partizanai, džiaugiasi 
išgirdę apie Raudonosios Armijos pasisekimus. Šis 
paveikslas yra iš filmos “The Battle of Russia,” ku
rią pagamino Jungtinių Valstijų Armija supažindini
mui Amerikos karių su didvyriškomis Sovietų Sąjungos 
kovomis. Pranešta, kad ši nepaprasta filmą bus rodo
ma visuose Amerikos teatruose. Iki šiol ji buvo rodo
ma tiktai kariams armijos teatruose.

Atsiliepimas į Mezgėjas
Atskiroms mezgėjų grupėms yra išsiuntinėta laiškai, 

su prašymu sužymėti, kas yra nuveikta sąryšyje su 
mezgimu dėl Sovietų Sąjungos karo pagalbos. Jeigu 
kuri mezgėjų grupė negavo tokio laiško, lai tos grupės 
vedėja, pasitarusi su kitomis komisijos narėmis, sku
biai duoda atsakymą į sekamus klausimus:

1. Kiek jau yra nunėrę svederių, kojinių, šalikų ir 
pirštinių? Viso kavalkų.

2. Sužymėki! atskirai, kiek kuri narė yra numezgusi.
3. Ar turite įsteigę drabužiams priėmimui ir siuvi

mui vietą?
4. Apie kiek moterų ima tame darbe dalyvumą?
5. Kiek jūs grupės narių dirba Amerikos Raudonam 

Kryžiui?
Atsakymą duokite ne vėliau, kai iki 10 d. gruodžio 

mėn., šių metų,
Mezgėjų komisijai:

46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

Iš Kanadiečių Moterų 
Susirinkimo

Montreal. — Lapkričio 14- 
tą dieną Įvyko Montrealo lie
tuvių moterų Raudonojo Kry
žiaus ratelio susirinkimas. Ja
me dalyvavo pusėtinas skaičius 
moterų. Tos darbščios moterė
lės susinešė savo mezginius. 
Tenka didelis kreditas atiduo
ti, kad tokis mažutis būrelis, 
kaip raportas parodė, gana 
daug darbų padarė. Nesenoj 
praeityj jos buvo suruošusios 
vakarienę, nuo katros liko 
gryno pelno šimtas dolerių. Ir 
tą visą sumą paaukavo dėl 
brolių lietuvių, kariaujančių. 
Sovietų Sąjungoj, ir dėl naš
laičių. Nutarė gruodžio dvylik
tą dieną ruošti labai didelį, 
įdomų ir gražų .koncertą, 
katro pelnas bus skiriamas ra
telio iždan. Po visų tarimų, 
draugės pasidalino darbais, 
katros pirštines mėgsti, kitos 
panČekas ir megstinius. Taip
gi turėjome ir kalbėtoją, mon- 
trealiečiams plačiai žinomą 
veikėją ir gerą oratorių J. Le- 
sevičių. šis draugas puikiai 
apibudino Raudonojo Kry
žiaus reikšmę. Draugui kalbė
tojui. baigus savo turiningą 
kalbą, turėjome draugiškus 
pasikalbėjimus, karštos arba
tos ir gardžių pyragaičių. Gra
žioj nuotaikoj pasidalinę įvai
riais įspūdžiais, traukėme, pa
tenkintos, namo.

Palangos Birutė.

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa
tiems jos gyventojams.

Baltimore, Md.

lis, bet mes turime darbščių ir 
gabių draugių, tik gaila, kad 
mums stoka jėgų ir atatinkamo 
laiko nušviesti tuos kilnius dar
bus spaudoje. Palangos Birutė.

Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubo Veikla

Spalių 12 dieną laikėme susi
rinkimą. Kad ir mažai narių 
susirinko, bet šį tą nuveikėme.

E. Stankevičienė išdavė ra
portą iš atsibuvusio pikniko 
spalių 10-tą. Nors oras pasitai
kė šaltas ir lietingas ir dėl tos 
priežasties svečių mažai atsi
lankė, vienok ačiū dd. Kučins
kam už suteikimą veltui vie
tos, ledo, sodės ir kitų reikme
nų, taipgi draugėms už paau
kotą valgį ir pyragus, pelno li
ko $46.41.

Taipgi tame pačiame susi
rinkime tapo nutarta pasiųsti 
dvi delegates į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Taipgi 
nutarta pasiųsti po pundelį mū
sų draugams, tarnaujantiems 
J. V. ginkluotose jėgose.

Lapkričio 14 d. atsibuvo 
prakalbos, surengtos LDS 48 ir 
ALDLD 25-tos .kuopų, kuriose 
kalbėjo d. D. M. šolomskas. 
žmonių atsilankė vidutiniškai. 
Pasekmės buvo labai geros.

Prakalbom pasibaigds, mes, 
mezgėjos, pasinaudojome proga 
ir atlaikėme savo susirinkimą, 
kuriame išrinkome delegates į 
suvažiavimą, drauges J. Piva- 
riūnienę ir O. Deltuvienę, taip
gi nutarėm pasveikinti Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su $25.

Dar turiu pranešti didelę ir 
linksmą naujieną, kad rengia
me farmerių vakarienę, kurios 
visi mūsų gerbiami svečiai jau 
seniai laukia, kadangi farmerių 
vakarienės užima pirmą vietą 
parengimuose. Vakarienė atsi
bus šeštadienį, 11 d. gruodžio, 
7 v. vakare. Gerbiamieji vaka
rienių mėgėjai, meldžiu nepra
leisti šios progos, kadangi .ka

irinėse sąlygose surengti vaka-

Detroit, Mich.
1.1 i ■ I..—.-

Iš L. M. Kliubo Susirinkimo 
Ir Veikimo

Lapkričio 18 d., š. m., Įvyko 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas ir pagirti
nas dalykas, kad draugės narės 
skaitlingai dalyvauja ir rimtai 
svarsto visus reikalus. Taipgi 
labai gerai, kad visa valdyba 
dalyvauja susirinkime ir sten
giasi atlikti darbą ir išduoti 
veikimo raportus.

Praėjusiame susirinkime 
Įstojo dvi naujos narės ir abi 
bus labai naudingos mūsų vei
kime. Pažangietės teikime So
vietų Sąjungai karo pagelbos 
darbuojasi labai sumaniai ir 
nuoširdžiai. Vienos mezga įvai
rius mezginius, kitos renka ir 
pristato į stotis drabužius, dar 
kitos, didelis skaičius draugių, 
eina kas .ketvirtadienis į dra
bužių centrus ir jos ten taiso ir 
prirengia drabužius dėl siunti
mo į Sovietų Sąjungą. Tai di
delis ir brangiai įkainuojamas 
darbas.
, Dėl Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo klausimas palik
tas Sąryšio konferencijai sprę
sti delegatų siuntimą. Kadangi 
per tūlų draugių nerūpestingu
mą nepridavė pakvietimo laiš
kų nė į suvažiavimą nė į Sąry
šio vietinę konferenciją, todėl 
dalykai buvo kalbėta apčiuopia
mai.

Skaitytas laiškas nuo drau
gės M. Janonienės iš Pasadena, 
Md., t. y., nuo poeto Janonio 
motinos. Ji savo laiške labai 
Įkainuoja pažangiečių veikimą, 
linkėja gerai darbuotis ir ilgai 
gyvuoti. Dėl atminties prisiun
tė savo rankų darbo mėgsti n į 
raudoną vėlu ką su pjautuvu ir 
kūjai i u išmegstais žibučiais. 
Tai labai ačiū d. Janonienei už 
taip brangią solidarumo atžvil
giu dovanėlę.

Pradžioj gruodžio mėnesio 
Moterų Pažangos Chorui sueis 
dviejų metų sukaktis. Todėl 
bendrai choristės ir visas kliu- 
bas sparčiai rengiasi prie cho
ro sukakties paminėjimo, tad 
Įvyks didelis koncertas ir balius 
gruodžio 12 d. Lietuvių svetai
nėj, ant 25-tos. Ne vien tik 
Moterų Choras dainuos naujas 
dainas; bet taipgi, dalyvaus Ru
sų Stygų Orkestrą ir rusų 
baletas-šokikai. Sakė, kad dai
nuos ir Aido Choras, taipgi bus 
keletas duetų ir solų mūsų my
limų jaunuolių aidiečių. Todėl 
visus ragina įsigyti tikietus iš 
anksto.

Pradžioj ateinančių metų pa
žangietės tariasi duoti gerą va
karienę ir pelną skirs dėl Lie
tuvos Raudonarmiečių pagal
bos. Nori iš anksto priminti, 
kad pažangiečių priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 16 
d. Valdybos rinkimas ir kiti 
metiniai svarbūs reikalai, pri
valote skaitlingai dalyvauti.

San Francisco-Oaldand Mezgėjų Kliubo 
Dviejų Metų Darbuotes Raportas

Kliubas susitvėrė pas drg. 
Burdienę, Oakland, Calif., 
lapkrityj, 1941 m. Pirmiausiai 
raportas seka už šiuos me
tus — 1943 m. — iki lapkr. 
1 ri.

įplaukos:
Nuo pareng. pelnas $301.17
Nuo laimėjimų 274.55
Aukų surinkta 938.31

Susirgo Emilia Rugienienė
Lapkričio 26 d., draugė E. 

Rugienienė, 6457 Gladys St., 
rengėsi važiuoti į miestą svar
biais reikalais. Nespėjo nė iš 
stubos išeiti, apalpo stuboje dėl 
širdies ligos ir tuojau reikėjo 
vežti į ligoninę.. Dabar randa
si Fordo ligoninėj ant Hamil
ton ir Grand Blvd., kritiškam 
padėjime. Ji yra mūsų progre
syvių org. narė ir visų mylimą 
draugė. Todėl linkėjame greit 
ir gerai susveikti. Taipgi, nepa
mirškime aplankyti ją. Jos šei
mynos telefonas: Tyler 7-3743.

M. Alvinienė.

rienę, o ypač gerą vakarienę, 
kokią mes surengiame, nėra 
lengvas dalykas. Todėl vakarie
nių šį sezoną daugiau nebus. 
Tikiu, kad visus draugus ir 
prietelius susitiksiu prie vaka
rienės stalų, apkrautų lietuviš
kom dešrom ii' kopūstais.
1 Draugiškai, E. Stankevičienė.

Viso $1,514.03
Išleista:

Aukos Medikalei S.
S.S.R. Pagalbai $1,035.00
Išpirkta vilnų mezgi
niam už 196.59
Išmokėta už sutaisy- 
mą 100 pundelių
Raud. Armijai 188.52
Aukos spaudai, Rau
don. Kryžiui, narių, 
pagerb., etc. 51.43
Pirkta gatavų kojinių 110.00

Viso $1581.54
Įplaukė: 1514.03
Pereitų 1942 m. balansas 97.89

Viso $1611.92
Išleista: 1581.54

Lapkr. 1943 m. ant ran
kų lieka $30.38

Raportas už 1942 m. iki lapkr. 
1 d. buvo:

Viso surinkta $709.12
Per du metu gyvavimo šis 

kliubas nuveikė sekamai:
(Lapkr. 1942 metų iki lapkr.

1943 metų.)
Viso surinkta pinigų $2,223.15 

šie pinigai buvo paskirstyti 
sekamai:
Aukos Sov. Sąjungos me
dikalei pagalbai $1263.00 
Sutaisymas pundelių Raud.
Armijai 188.52
Aukos narių pagerb., spau
dai, Raud. Kryžiui ir tt. 56.43
Pirkta gatavų kojinių už 110.00 
Pirkta vilnų mezginiam 574.82 
Ant rankų randasi 30.38

p. kojinių. Mes tuo galime pa
sidžiaugti ii’ manau, kad kito 
vyro nėra, lietuvių tarpe, kuris 
būtų Sutkų pralenkęs tame 
darbe.

Prie darbuotės reikia dar ir 
tą pažymėti, kad turėjome per 
keletą sykių drabužių rinklia
vą dėlei Sovietų Sąjungos. 
Prieg tam keletas d-gių: Ra
dę, Slegerienė, Sutkienė dirbo 
prie Rusų Karo Pagalbos orga
nizacijos pakavime drabužių.

Kliube dalyvauja vienos dau
giau aktyviai, kitos mažiau, 
apie 15 moterų. Prie Raudono
jo Kryžiaus komiteto priklauso 
viena.

kraujo aukavo sekančios 
draugės iš kliubo: K. Karosie
nė 11 sykių, B. Zalogiūtė 8 sy
kius, M. Radę 4 sykius, E. Sle
gerienė du syk ir Danzig, ir gal 
dar kai kuri po vieną sykį. 
Viso išaukota 27 puskvortės.

Apart aukų per susirinkimus 
ir parengimus, kelios narės 
darbe, per savo unijas, aukauja 
nuolatiniai dėlei Amerikos ir 
Talkininkų Karo Pagelbos 
(American ir Allied War Re
lief) po valandos uždarbį.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja:

K. Mugianicnė,
K. Karosienė.

Pirm. M. Radienė,
Už sek. K. Mugianienė, 
Fin. sekr. V. Sutkienė.

Mezgėjos Greitai Mezga

Viso $2,223.15
Per šį pereitą metą mažiau 

numegsta, bet daugiau sukelta 
aukų, kaip matysite bendroj 
sutraukoj.

Mezgėjos pasidarbavo seka
mai : K. Jankauskienė 224 p. 
kojinių; V. Sutkienė 87 p. ko
jinių, 81 p. pirštinių, 16 svede
rių, 8 helmets; E. Slegerienė 
103 p. kojinių; K. Slegerienė 
27 svederius, 2 šalikus, 10 p. 
kojinių; B. Zalogienė 71 p. ko
jinių; B. Zalogiūtė 11 helmets, 
6 svederius, 2 poras pirštinių, 
2 poras kojinių; M. Baranaus
kienė 11 p. kojinių, 6 svede
rius; O. Augustienė 29 p. koji
nių; M. Paukštienė 21 p. koji
nių; K. šilkaitienė 16 šalikų; 
Ben. Sutkus 18 p. kojinių; U. 
Burdienė 10 p. kojinių; M. Ra- 
dienė 8 p. kojinių; K. Palšienė 
6 p. kojinių; B. Dansot 6 p. ko
jinių; K. Karosienė 1 helmet, 
4 p. kojinių; E. Vilkaitė 3 p 
.kojinių, E. Karosiūtė 2 p. koji 
nių; M. Prakšaitienė 2 p. koji 
jinių; A. Rakauskiūtė (Cazer) 
1 svederį; V. Kiesel 1 p. koji
nių ; Timmerman 27 p. kojinių • 
Learning 4 p. kojinių; K. Mu- 
gianienė gatavų kojinių 12 p.

Pereitais 1942 m. numegsta 
410 p. koiinių, 75 poros piršti
nių, 26 svederiai, 20 helmets, 3 
šalikai ir 18 gatavų (pirktų) 
kojinių. 1943 m. numegsta 239 
p. kojinių, 28 svederiai, 15 ša
likų, 8 p. pirštinių ir pirkta 
270 p. kojinių.

Viso numegsta 649 p. koji
nių, pirkta 288 porų kojinių, 
pirštinių 83 p., svederių 54, 
šalikų 18 ir helmets 20.

Reikia pažymėti,, kad mezgė
jų tarpe turime vieną vyrą, 
Ben Sutkų, kuris numezgė 18

Mūsų mezgėjos skubiai mez
ga. Jos žino, jog žiemai atė
jus reikia šiltų drabužių, kad 
mūsų kovotojai nekentėtų šal
čio ir galėtų parblokšti prie
šą.

Maspethietės, Brooklyno Mo
terų Apšvietos Kliubo narės, į 
pereitą susirinkimą atėjo ne
šinos su nemažai svederių ir 
kojinių. Jau mūsų mezgėjos 
klausia, ar greitai vėl siusime 
pundelius lietuviams raudon
armiečiams. Atsakymas: La
bai greit. Nemažas skaičius 
kavalkų jau randasi pas ko
misiją, o dar nemažas skaičius 
randasi ir pas mezgėjas.

Teko* girdėti nuo greatnec- 
kiečių mezgėjų, kad ir jos jau 
turi keletą kavalkų gatavų, 
nors jos dar ne per seniai pri
siuntė nemažą pundą. Tai pa
sirodo, kad Great Neckas dar
buojasi. Nors maža kolonija, 
bet darbo daug padaro.

Taip pat teko kalbėtis ir su 
elizabethietėm. Jos irgi tą pa
tį kalba, kad ir pas jas randa
si jau keli kavalkai gatavų.

Vilnų tuom sykiu negalime 
gauti, bet laukiame bile dieną 
vėl gauti ir aprūpinti visas 
mezgėjas.

Mezginių Vėl Pridavė 
Maspethietės:

O. Kalvaitienė 4 svederius 
su rankovėm ir kalnierium.

R. Laukaitienė 3 sv. su ran
govėm ir kalnierium.

K. Petlitzkienė 12 porų ko
jinių.

K. Reklienė 6 por. kojinių.
E. Petkevičienė 2 sved. su 

rank, ir kaln.
S. Sasna, brooklynietė, 2 ša

likus.
Pinigais Gauta

Iš Elizabeth pridavė $30 ir 
jos reikalauja vilnų. Kaip tik 
gausim, visom pasiųsim.

Wm. Deksnys, Stamford; 
Conn., $5. Ona Aliliunienė, 
brooklynietė, $1; Paulina Ja- 
silionienė iš Binghamton, at
važiavus į L. koncertą, auko
jo $1. Jinai taipgi aukojo 
Laisvės gynimui, Apšvietos 
Fondui ir Karo Fondui po $2.

O. Depsienė, kom sekr,
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Detroito Žinios

(Tąsa)
Sekantis šūvis. Visi prisilenkiam. Po 

to iš virtuvės išbėga du vyrai nešini pu- 
pelinės kavos puodu. Tai skani pirmos 
rūšies kava. Jie spėja nubėgti sulig se
kančiu sprogimu ligi būsto.

Dabar šlepsi Katas ir Kropas su žėrin
čiais kepsniais: su rudai apspirgėjusiais 
paršais didelėse spirgintuvėse. Vienas 
atsidūsėjimas, vienas sukniubimas ir jie 
laisvai nužengė tą penkiasdešimt met- ♦ 
rų.

Kepu paskutinius keturius blynelius. 
Dakar turėjau prigulti, bet už tat ketu
ri blynai daugiau. 0 juk bulviniai blynai 
— mėgiamiausias mano valgis.

Paskum susigriebiu dubenį su blynų 
krūva ir sprunku pro duris. Sprogsta, 
švilpia, bet aš pasišokėdamas bėgu, 
abiem rankom dubenį prie krūtinės pri
spaudęs. Vos spėjau pribėgti, kai pro 
šalį prazvimbė. Aš, nelyginant briedis, 
susitraukęs metuos už betoninės sienos. 
Skeveldros atsimuša į mūrą. Puolu laip
tais žemyn, nusimuša alkūnes, bet bly
no nė vieno neišmečiau ir dubenis neap
virto.

Valgyti pradedam antrą valandą. Ir 
pravertėm ligi šeštos. Ligi pusei septin
tos mes geriame kavą — karininkišką 
kavą iš maisto sandėlio — ir rūkom ka- 
rininkiškus cigarus ir cigaretus—- taip jau 
iš maisto sandėlio. Lygiai pusės septin
tos pradedam vakarieniauti. Dešimtą va
landą išmotam pro duris paršų griau
čius. Paskum pasistatom konjako ir ro
mo, taip jau iš Dievo duoto maisto san
dėlio, ir vėl rūkom ilgus storus cigarus, 
dar su popieriukais per vidurį. Tjadenas 
tvirtina, jog tik vieno tetrūksta, būtent: 
mergų iš karininkų klubo.

Vėlai vakare girdime už durų kniau
kiau. Maža pilka katė sėdi prieangy. Įsi- 
viliojam ją į vidų ir duodam ėsti. Drau
ge ir mes dar susižadinam valgyti. Čiulp
dami kaulelius sugulame miegoti.

Tačiau naktis nerami. Perdaug jau 
riebiai prisivalgėme. Ką tik paskersti 
paršeliai pradėjo tąsyti žarnas. Visą 
naktelę čia ateina, čia išeina. Nė durys 
neužsidaro. Čia du, čia trys vyrai sėdi 
lauke nusimovę kelnes ir keikiasi. Aš 
pats devynis kartus bėgau lauk. Apie 
ketvirtą valandą naktį mes pasiekėme 
rekordą: visi vienuolika vyrų, sargybi
niai ir svečiai, sėdi lauke.

Degą namai, lyg dideli žiburiai švy
tuoja nakty. Granatos trenkia, sprogsta. 
Amunicijos gurguolė nenutilsta kely. 
Vienoj pusėj maisto sandėlio siena iš

laužta. Kaip bičių spiečius veržiasi ten, 
nežiūrėdami nė zvimbiančių skeveldrų, 
gurguolininkai ir vagia duoną. Mes nu
tarėm niekam nieko nesakyti. Jei pasi
sakytume, tai jau tiesiog gautume 
sprandų. Dėlto darome kitaip. Mes aiški
namės, kad mes esam sargyba ir nepra- 
leidžiam progos neišmainę konservų į 
reikalingus daiktus, kurių mes trūks
tamų Juk vis tiek — netruks ir valandos 
kitos kaip gali būt viskas sušaudyta. Sau 
mes iš sandėlio pasiimam šokolado ir 
valgom jį tiesiog plytomis. Katas sako, 
jog tat yra sveika, kada viduriai palai- 
di. , .<•

Beveik keturiolika dienų praslinko 
taip valgant, geriant ir dykinėjant. Nie
kas mums nekliudo. Sodžius palengva 
nyksta granatų sūkury, ir mes sau gy
vename laimingą gyvenimą. Kol dar bent 
dalis maisto sandėlio stovi ir yra mais
to, mums vis tiek, ir mes bevelytume 
ir karo galo čia susilaukti.

Tjadenas taip išpuiko, jog cigaro tik 
pusę tesurūko. Jisį riečia nosį: esą, taip 
jau įpratęs. Katas irgi labai gerai nu
siteikęs. Jo pats pirmas ryto šūkis:

— Emili, atnešk tamsta šlaunelę ir 
kavos.

Bendrai visi pasidarė toki puikūs, kad 
kitas kitą laiko savo tarnu, vadina 
“tamsta” ir paveda savo darbą.

— Kropai, kas čia man niežti koją, 
pagauk tamsta pagaliau tą utėlę 1

Lejeris pratiesia jam savo koją, nely
ginant kokia vaidintoja. Tuo tarpu Al
bertas nutveria ir tempia laiptais aukš
tyn.

— Tjadenai!
— Ką?
— Stovėk tamsta laisvai, Tjadenai. 

Pagaliau negalima: ką, bet: klausau. 
Taigi, Tjadenai!

Tjadenas vėl atkartoja ir viską kaip 
reikiant suvaidina.

Po astuonių dienų mums įsako žengti 
į priekį. Baigtas mūsų rojus. Mums ten
ka susėsti į du didelius motorinius sunk
vežimius. Jie su kaupu prikrauti lentų. 
Bet aš su Albertu aukštai užkeliam mū
sų puikiąją lovą su mėlyno šilko skrais
te, duknomis ir dviem apklotais. Galu- 
galvy kiekvienas turim pasidėję po maišą 
geriausių gaminių. Kartkartėmis įkišę 
rankas į maišus paliečiame kietąją deš
rą, dėžutes jekninės dešros, skardines 
konservų ir džiaugiasi širdis. Čia kiek
vienas vyras turi tokį maišą, maisto pri
sidėjęs.

(Bus daugiau)

Apie Demokratinių Lietuvių 
Konferencija

Sekmadienį įvyko demokra
tinių lietuvių konferencija. 
Buvo šaukta per Detroito Or
gan. Sąryšį.. Konferencijoj da
lyvavo nuo 11 organizacijų 31 
delegatas. Konferencijos tiks
las buvo, kad aptarti reikalus 
būsimo Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo 
Brooklyne ir kaip sudaryti bū
dai delegatų pasiuntimo ir t.t. 
Konferencija ėjo labai sklan
džiai iš delegatų pusės, tik po
ra punktų dienotvarkio buvo 
nenuosekliai surašyta, kad vė
lėsi dalykai ilgokai.

Nuo minėtos konferencijos 
išrinkta 4 delegatai į suvažia
vimą, taipgi kitos organizaci
jos galės siųsti, jeigu norės, 
savd delegatus ir jeigu jų or
ganizacija prisidės prie Sąry
šio konferencijos, tad delega
tų lėšos bus padengtos per 
bendrą konferencijos iždą ar
ba Detroito Organizacijų Są
ryšį. žinoma, organizacijos tu
rės prisidėti prie sukėlimo lė
šų išlaidų padengimui. Tai, 
kaip matome, iki dabar jau 
yra išrinkta 6 delegatai nuo 
Detroito organizacijų, 4 nuo 
Sąryšio ir 2 nuo LLD 52 k p.

Delegatai yra Anna Kra- 
kaitienė, J. Butėnienė, V. 
Smalstienė, Pr. Jočionis, Dr. 
Palevičius ir U. Palevičienė.

Delegatų lėšoms nutarta po 
$40 kiekvienam. Konferenci
joj jau sukelta suvažiavimo 
reikalams $27.

Pabaigoj konferencijos pri
imta viena rezoliucija dėl Są
ryšio konferencijos ir Suvažia
vimo svarbumo reikalais, taip
gi nutarta pasiųsti telegramas 
J. V. Kongresui protestui prieš 
panaikinimą produktų kainų 
kontrolės. Konferencija baigė
si geroj tvarkoj ir draugiškai.

Alvinas.

Italija. — Blogas oras ir 
ištižusi žeme vis dar truk
do platesnius anglų-ameri
kiečių veiksmus Italijoj.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

LDS 135 kp. ruošia pasilinksmi
nimo vakarėlį, šeštadienį, 4 d. 
gruodžio. Liet, salėje, 340 Mitchell 
Ave. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
skanių užkandžių ir įvairių gėrimų, 
taipgi gerą muziką. Tikietas $1. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (282-284)

Hartford, Conn.
Lapkričio 14 dieną įvyko Li

teratūros Draugijos Moterų 
Kliubo susirinkimas. Nors jis 
nebuvo skaitlingas, bet gyvai 
svarstėme pakeltus klausimus. 
Komisija išdavė raportą iš 
kliubo parengimo, kuris įvyko 
lapkričio 7 dieną. Parengimas 
buvo pasekmingas, liko pelno 
keletas desėtkų dolerių. Mes 
labai dėkingos draugėms, ku
rios surengė minėtą parengi

mą ir tiems, kas padėjo. Ačiū 
ir svečiams už atsilankymą.

Paaukota iš kliubo kasos 
$10 dėl vilnų paramai lietu
vių raudonarmiečių ir kelios 
draugės aukavo tam pačiam 
tikslui. Drg. V. Kazlau apsi
ėmė nupirkti vilnų svederiams. 
Prašome drauges talkon mėgs
ti svederius, nes jie labai rei
kalingi kovos lauke, nes šal
čiai jau artinasi.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Demokratinių Lietuviu Suva
žiavimo šaukimo komiteto.

Laiškas priimtas ir plačiai ap
kalbėtas. Nutarta pasiųsti tris 
delegates į minėtą suvažiavi
mą, kuris įvyks gruod. 18-19 
dienomis Brooklyne- New Yor
ke.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2:30 vai. dieną. 
YMHA salėje, Walnut ir Ferry 
Sts. Malonėkite būti laiku, nes bus 
išduotas raportas iš 6-to Apskr. 
konferencijos. Taipgi rinksime dele
gatus į Am. Dem. Liet. Suvažiavi
mą. Kuopos valdyba duos metinį ra
portą. (282-284)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 3:30 vai. 
dieną pas V. Bingilą, 82 Keen St. 
Draugai, malonėkite visi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių reikalų 
atlikti. — Kom. (282-284)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks 3 d. gruodžio. 
Liet, salėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 v. v. Draugės dalyvaukite šia
me svarbiame susirinkime, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi reikės 
naują valdybą išrinkti 1944 metams. 
— M. Kulbis. (282-284)

WYOMING-PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 7:30 v. v. P. Radi- 
šauskienės kambariuose, 206 41 Ii
St., Wyomingc. Bus svarstoma, ar 
galėsime siųsti delegatą į Am. Dem. 
Liet. Suvažiavimą. Prašome daly
vauti. — Vienas iš Narių.

(282-284)

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja už Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvėse. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. — Evelyn Farion, sekr.

(282-284)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD J 36 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 15-17 Ann St., Har- 
risone. Malonėkite būti susirinkime 
laiku, nes turėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Pradžia 2 v. 
dieną. — V. Z. (282-284)

NEWARK, N. J.
Draugiškas pasilinksminimo Pun

delių Vakarėlis, Liet. Raudonarmie
čių naudai. įvyks šeštadienį, gruo
džio 4 d., 7:30 v. v. Rusų Kliubo 
salėje, 53 Broome St. Bus šokiai 
ir skanių užkandžių. Dėl Pundelių, 
galite atsinešti sekamų dalykų: ab- 
rūsų, muilo, skustuvų, Condensed 
pieno, paišelių, vaikučiam visokių 
drabužių, lovom patiesalų, apvalka
lų ir ėigaretų. Tai bus jūsų įžanga. 
Rengia Tarptautinis Komitetas. 
Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

(282-284) t

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. nepaprastas priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks 5 d. gruodžio. 
2 yal. dieną, Liaudies Name. 735 
Fairmount Ave. Prašome narių da
lyvauti, rinksime naują valdybą 
1944 metams. Po susirinkimo turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų.

Taipgi kviečiame visus Laisvės 
skaitytojus dalyvauti pažmonyje. 
4:30 vai. Apart visko turėsime ir 
diskusijas Lietuvos klausimu.
Valdyba. (282-284)

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United State® 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

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 * 

1 raktyrius 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rhclngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininką*

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway i 
WOODHAVEN, N. Y. ;

Suteikiam garbingas laidotuves !

$150 I
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijąntams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų rtiedžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai
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 $7.50

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

Lietuvių Kuro Kompanija

Los Angeles mieste International Fur and Leather 
Workers unijos lokalas 87 buvo nusitaręs pasiūti ar

mijai 5,000 kailinių kamizelkų. Darbas buvo puikiai 
užbaigtas ir kapitonas Walter L. Treadway išreiškia 
unijistams padėką vardu Amerikos ginkluotų jėgų,

Mes apgailestaujame, kad 
negalėjome dalyvauti Lit. 
Draugijos 3-čio apskričio su
važiavime, kuris įvyko lapkr. 
7 dieną. Tai ne iš mūsų kaltės, 
nes negavome apie tai prane
šimo. Ateityje turėtų būti iš
siuntinėta iš kalno vienetams 
pakvietimai, bent mėnesis 
pirm apskričio suvažiavimo, 
kad būtų proga susirinkti ir 
apsvarstyti bei delegatai iš
rinkti.

Kliubo sekamas susirinki
mas įvyks gruodžio 5 dieną, 6 
vai. vakare. Prašome visas 
drauges dalyvauti ir naujų na
rių atsivesti, turime daug svar
bių reikalų aptarti.

Dėl susidėjusių priežasčių 
permainome dieną siuvimui 
drabužių dėl Raudonojo Kry
žiaus, vietoj antradienio, da
bar rinksimės pirmadienio va
kare, 7 valandą. Vieta ten 
pat— 435 Park St. Draugės, 
kurios gali siūti, tai prašome 
atsilankyti.

Vilnų nupirkimui sekamos 
draugės aukavo: M. Bernatt 
$3, M. Kriščius $2 ir po $1: A. 
Ling, O. Vasil ir L. žemaitis. 
Varde kliubo, širdingai ačiū 
draugėms už aukas.

Kliubo Korespondentė.

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-078S 
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

BROOKLYN, NGRAND ST.660

Llfidftsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinami} kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

J. GARŠVA
Grab or lus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoją ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTART 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit su teiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai Įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon SL
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Laisves Kbntestas 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:

J. Kazlauskas, Hartford ............. 633
V. J. Stankus, Easton ................. 613
V. Smalstienč, Royal Oak ......... 602
Geo. Shimaitis, Montello 565
ALDLD 50 kp., Rochester 559
P. Beeis, Great Neck ............... 512
Baltimorės Vajininkai ................. 530
ALDLD 136 kp. Harrison-

Kearny ....................................... 508
J. Mockaitis, Bridgeport ............. 489
A. Balčiūnas, Brooklyn ............. 448
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338
J. Rudmanas, New Haven ......... 325
J. Bimba-R. Aucius, Paterson .... 304
M. Slekienė, Gardner ................. 299
Frank Wilkas, Wilmerding ......... 295
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 2921
ALDLD 20 kp., Binghamton ......  290 Į
J. Urbonas, Pittsburgh ............... 260
A. Tamošiūnas, Hudson ......... 250
P. Šlekaitis, Scranton ................ 255
J. Ramanauskas, Minersville .... 247
A. P. Dambrauskas, Haverhill 247
F. Šlekaitis, Scranton ............... 233
M. SmitraviČienė, Detroit .........  217
J. Žilinskas, Lewiston .................. 198
P. Šlajus, Chester ........................ 191
A. J. Navikas, Haverhill........... 182
J. Blažonis, Lowell ...................... 176

A. Kazakevičius — K. Žukauskienė vis dar pirmoj
vietoj. J. Bakšys pašoko punktais, bet vis laikosi toj 
pačioj vietoj. Jis prisiuntė keletą atnaujinimų.

Naujų skaitytojų prisiuntė J. Bimba—R. Aučius, 
Paterson, N. J.; V. Vilkauskas, Nashua, N. H.; M. Sle
kienė, Gardner, Mass., ir A. P. Dambrauskas, Haver
hill, Mass.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: S. Penkaus- 
kas, Lawrence, Mass.; G. Shimaitis, Montello, Mass.; 
ALDLD 50 kp. (J. Stanley), Rochester, N. Y.; P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.; D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; 
A. J. Navikas, Haverhill, Mass.; Geo. Kuraitis, Brook
lyn, N. Y.; J. Matačiūnas, Paterson, N. J.; M. Urba, 
Easton, Pa.; A. Arison, Stratford, Gonn.

Iš pavienių skaitytojų M. Tenikait, iš East St. Louis, 
Ill., prisiuntė naują prenumeratą. Laukiame daugiau 
žinių nuo pavienių skaitytojų.

Mūsų vajininkė drg. Dambrauskienė iš So. Bostono 
pageidauja, kad vajų pratęsti iki 1 d. sausio. Bet nu
tarta pratęsti iki 10 d. sausio pirm, negu gavopie Dam- 
rauskienės laiška. V

Laisves Administracija.

‘ Talkininkų Lėktuvai 
Bombardavo Japo

nų Salą Formosą
Chinija. — Amerikiečių 

ir chinu bombanešiai ir lėk- €•
tavai kovotojai bombarda
vo ir iš kulkosvaidžių ap
šaudė japonų orlaivių sto
vyklą Shinchiku, didelėje 
Japonijos saloje Formoso-

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MlR-AČLK 

OINTMENT.
KETURIŲ KOŠIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti koletai desėtkų skirtin
gų ligų. Nėr kenksmingos, bet visa
da pamačlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žėdnoj šeimynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai* jo visas turtas. Turėdamas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointment ap
siginsi nuo daug ligų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apsirūpink, pasipirk 
tuojau, kol aš dar turiu jų.

No. 1 M. J. Sviipa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gėli
mą, užsivietrijimą ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai.- Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos- 
tis) nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
lio-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėn: 
614 Zlon Street.

K. Mikolaitis, Baltimore ............ 168
J. Margaitis, Windsor ................ 156
V. Padgalskas, Mexico .............. 144
A. Gudzin, Schenectady ........... 143
S. Puidokas, Rumford ................ 140
J. Grybas, Norwood .................... 134
J. Matačiūnas, Paterson ........... 126
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
J. Kalvelis, Bridgewater ........... 108
A. Kupstas, E. St. Louis .......... 104
M. Urba, Easton .......................... 92
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre -• 85
A. Valinchus, Pittston ................ 81
S. Shaltys, Rockford .................. 78
J. Simutis, Nashua .................... 72
V. Kisielius, McKees Rock .......  60
P. J. Martin, Pittsburgh ............ 52
K. Abekienė, Chicago'................ 52
Ch. Legunas, Springfield ............ 52
A. Venskevičiene, Cambridge - 52
A. Arison, Stratford .................... 52
R. Kalvaitienė, Maspeth .............. 26
M. Stakoff, Brooklyn .................. 16

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis ................................ 186
P. Buknys, Brooklyn .................... 126
V. Tauras-R. židžiunas .............. 28

je, esančioje tik už 650 my-; 
lių į pietų vakarus nuo va- i
dinamų “naminių” Japoni
jos salų ir 230 mylių nuo 
Filipinų. — Formosa buvo 
japonų užgrobta nuo Chini- 
jos 1895 m.

Japonijos radijas skelbė, 
kad daugiau kaip 20 talki
ninkų lėktuvų dalyvavę ata
koj prieš Formosą, truputį 
toliau kaip 100 mylių į ry-
tus nuo Chinijos. Japonai 
giriasi, kad nušovę vieną iš 
atakavusių lėktuvų.

LAUKIAMA VISAŠALIŠKOS
SUTARTIES TARP KOMPA-

NIJŲ IR MA1NIERIŲ
Washington. — Tebeina 

derybos dėl visašališkos su
tarties tarp minkštųjų ang- 
liakasyklų kompanijų ir 
Mainierių Unijos. Dar pir
mą kartą šios pramonės is
torijoj dalyvauja derybose 
ir atstoyai vadinamų “be
laisvių” kasyklų, kurios pri
klauso plieno korporaci
joms. O “belaisvės” kasyk
los duoda apie 60 milionų 
tonų anglies per metus.

Tariamasi apie uždarbio 
priedus mainieriams po 
$1.50 iki $1.75 dienai, pri- 
skaitant prie darbo laiko ir 
angliakasio sugaištį nuo 
įėjimo pro kasyklos vartus 
iki pasiekiant pačią savo 
darbo vietą.

Amerikos marininkai va
lo paskutinius besislapstan
čius japonų likučius Tara- 
woj, vienoj iš savo užimtų 
Gilbert salų.

Amerikiečiai ir australai 
numėtė 150 tonų oro bombų 
į japonų pdzicijas Bougain
ville srityje.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Mar
shall salosė ir Nauru.

LAISVES LAIVŲ 
PAVADINIMAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
B. Lėnnon, organizatorius 
pirmos kriaučių unijos, ir 
Robert L. Vann, garsus ne
gras žurnalistas ir politinis 
vedėjas iš Pittsburgho.

Francūzaį-amerikiečiai iš 
Naujos Anglijos netik pa
siūlė vardus atsižymėjusių 
žmonių, bet pradėjo vajų 
surinkti $12,000,000, kurie 
pinigai užmokės už pasta
tymą 12 Laisvės Laivų.

Nekurie Laisvės Laivai 
neša vardus žmonių, kurių 
karjera surišta su kitomis 
šalimis, pav., Thomas G. 
Masaryk, pirmas Čekoslo
vakijos prezidentas; ir Ber
nard O’Higgins, vadas re
voliucijos, kuri išlošė nepri
klausomybę dėl Čilės nuo 
Ispanijos 1817 m.

Tipingas vardas iš apie 
12,000 amerikiečių vardų yra 
Israel J. Merritt, kuris mi
rė 1911 m. Merritt, pasku- 
tineje dalyje devyniolikto
šimtmečio, įsteigė didelį lai
vų išgelbėjimo nuo pasken
dimo biznį. Jo laivynas 
specialiai pastatytų ir įren
gtų laivų buvo didžiausias 
savo rūšies visame pasau
lyje. Jo “pontoons” tikrai 
surevoliucijonavo ’ visą iš
gelbėjimo laivų biznį. Ne
paisant jo svarbaus išradi
mo ir fakto, kad vienas iš 
jo svarbiųjų darbų buvo 
pakėlimas USS Maine, ku
ris nuskandintas Havana 
uoste 1898 m. ir pradėjo 
Ispanijos-Amerikos karą, 
Merritt visiškai užmirštas, 
tik biznio draugai jo neuž
miršta.

COMMON COUNCIL 
PILIETYBĖS KNY

GUTĖ
Common Council for Am

erican Unity knygutė ”How 
To Become a Citizen of the 
United States”, randasi 
“best-seller” kategorijoj, 
250,000 knygučių parduota. 
Vėliausio pertaisyto leidi
nio kopijų jau išleista 17 
tūkstančių.

Kaip pirmesnės knygu
tės, taip vėliausia aprašo 
intencijos deklaraciją, na
tūralizacijos prašymą, pas
kutinį išklausymą, piliety-
bę vaikų, pilietybę moterų, 
procedūra specialiams atei
viams, pametimą Amerikos 
pilietybės, klausimus ir at
sakymus ir apie Suv. Vals
tijų Konstituciją. Yra sky
rius įvairių informacijų.

Tarp kitų informacijų, 
knygutė aprašo naujas in
formacijas apie naturaliza- 
vimą ateivių, kurie tarnau
ja ginkluotose jėgose Suv. 
Valstijų ir naturalizavimą 
ateivių priešų. Kitos nau
jos informacijos liečia ne
tekimą pilietybės per daly
vavimą plebiscite ir kitus 
pakeitimus natūralizacijos 
įstatymo.

Dabartinis leidinys turi 
95 puslapius ir galima ją 
gauti iš Common Council 
for American Unity, 222 
Fourth Avenue, New.. York 
City. 25c už kopiją.

FLIS.

Dėl Sutarties tarp Čecho- 
slovakijos ir Sovietų

London. — Pranešama, 
jog keleto dienų eigoje Ma
skvoj bus pasirašyta tarp- 
savinės pagalbos sutartis 
tarp čechoslovakijos prezi
dento Beneso ir Sovietų vy
riausybės. Sakoma, kad to
kion sutartin būsianti pri
imta ir Lenkija. Tos sutar
tys tarnautų atspirčiai 
prieš Vokietiją ateityj.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
AMŽIAUS 25-50

MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO 
UŽDIRBKITE $40 IR VIRŠAUS

1’0 TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT 
GERAS NUOLATINIS AMATAS 

DABAR IR PO KARO

PALUMBO CIGAR CO., INC. 
68 EAST 131ST ST., N*. Y. C.

(ARTI PARK AVE.)
(287)

MERGINOS DIRBTUVĖJE 
Apkarpymui svederių. $20 į avaitę pradžiai. 
Steinberg Knitting Mills,, 705 Driggs Ave., 

Brooklyn.
__________________________________________ (284)

MERGINOS &. MOTERYS 17 IKI 40 
Sujunginėjimui intsrumentų armijos naudoji
mų prie telegrafinių ir radio komunikatų. 
Patyrimo nereikalaujama ; mes išmokysime 
jus bedirbant. Muzika laike darbo, poilsio 
periodai ir apmokamos vakacijos. Pradžiai 
alga 50c į valandų. Greiti pakilimai. Reika
laujama atliekamumo paliudijimo. Allen D. 
Cardwell Mfg. Corp., 81 Prospect St., Brook
lyn, N. Y. 8th Avenue subve iki High St.

(284)

Nauji Sovietų Laimė
jimai Prieš Nacius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rovsko, Dniepro upės alkū
nėje, Sovietų kariai atėmė 
iš vokiečių 13 aptvirtintų 
miestelių ir kitų gyvenamų 
punktų.

Į pietus nuo Kremenčugo 
atimta iš priešų septynios 
tvirtoviškos vietos.

Sovietai taipgi pažygiavo 
artyn Nikopolio, į pietų va
karus nuo Zaporožės.

Tarp Dniepro ir Berezi- 
nos upių, į pietus nuo Žlo- 
bino, raudonarmiečiai užė
mė astuonias gyvenamąsias 
vietas.

Pietiniame Pripiatės balų 
ruožte sovietiniai kovūnai 
atėmė iš nacių dar kelis 
drūčiai aptvirtintus punk
tus.
SUIMAMA GANA DAUG 

NACIŲ
Į šiaurvakarius nuo Go

melio suimta gana daug vo
kiečių. O viena hitlerininkų 
kuopa pasidavė nelaisvėn 
su savo komandierium.

Palei žemutinę Pripiatės 
tėkmę raudonarmeičiai atė
mė iš vokiečių daugiau kaip 
100 vagonų grūdų ir 200 
arklių, išplėštų iš kaimie
čių. Buvo pagrobta ir dide
li kiekiai nacių ginklų ir 
amunicijos.

Vien mūšiuose ties Čer- 
niakovu ir Brusilovu su
daužyta 26 priešų tankai. 
Per dieną užmušta apie 5,- 
000 vokiečių.

letYovr 
HEART 
DECIDE

You cuu cheer sonic lonely 
soldier fur from home—because 
U S O is one of 17 major war 
relief agencies participating in 
the National War Fund. Civo 
once for all these and 9 of our 
local war agencies. Give gener
ously. The need is great.

NATIONAL 
WAR FUND 
N. Y. C^MMStTEE 
Si WILLIAM ŠTitKET

Jugoslavijos patrijotai už
mušė dar 400 nacių Bosni
joj.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

................  • • -................. - - (X)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 ME1Ų

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI

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

(285)

REIKIA MERGINŲ ’ 
18 — 30 METŲ

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

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

(285)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 W. 28RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 5 P.M. iki 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS
kngvain fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Desbrosses St., 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

VIRĖJOS
REIKIA 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.

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

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALŲA

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

Just Off 5th Avenue
(283)

KNYGŲ APDIIRBIMUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARD PRESS CORP., 421 HUDSON ST.

(286)

ŠEIMININKIŲ—PROGA
Atlikti interesingą darbą namuose, kuriuomi 
galima uždirbti $20 į savaitę. Patyrimas ne
reikalingas. Pilnam ar daliai laiko. Būtų 

naudinga mokėti siūti. Box 302, 
20 W. 43rd Si.. N. Y. City.

(282)

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Departmentui. $20 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager.

PILGRAM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

MERGINOS
Virš 18 Metu Dėl

SODA FOUNTAIN 
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Duo
dama uniformos iv valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO.
793 Broad St.

(Broad & Market Sts.
Newark, New Jersey

(288)

mergin|os-moterys
ŽAISLŲ DIRBTUVĖJE

Patyrusios ir Nepatyrusios
Taipgi daliai laiko dirbti nuo 5 iki 9 P.M.

ALL AMERICAN PLAYTHINGS CORP.
21-16 40th Ave., Long Island City.

Visos subvės iki Queens Plaza stoties.
(284)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

AUDRIAI
Su ar be patyrimo prie Jaoųu'arcį ant 

4X4 Crompton Knowles Looms 
QUEENS TEXTILE MILLS 
10-36 46th Ave., L. I. City.

I.R.T. Court St. Station,
8lh Ave.—Ely Ave. Station

(286)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

GILLIS & GEOGHEGAN 
,HOIST CORP.

728 — 61st ST., BROOKLYN, N. Y.
(288)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS 
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINSTOM SRITIM 

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

HfcLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOB 

PASTOVUS DARBAS
II karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

JAUNI BERNIUKAI
IŠSIUNTIMUI IR PAKAVIMAM

PENKIOS IR PUSE DIENOS

$25 Į SAVAITĘ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 

OFISĄ

GRANT POSITYPE CORP.
16 WEST 22nd ST., NEW YORK

10-TOS LUBOS

(281)

SIENŲ MAZGOTOJAI 
$32 I SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS J HOUSEKEEPER

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVE. & 9TH ST.

(284)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DARBAS SKALBYKLOJE MAZGOJIMŲ 
KAMBARYJE 

ar 
BENDRAM SKALBYKLOS DARBUI 

GERA ALGA
Vakacijos su alga. Nemokamai pomirtinės ap- 
drauda darbininkams. Iš būtinų darbų reikia 

turėti paliuosąvimo pareiškimą.
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 EAGLĖ ST., BROOKLYN.
8th Ave. subve iki Greenpoint Ave. stoties ar 

I.R.T. subve iki Vernon-Jackson Aves.
(288)

STOGDENGIIAI
KONTORIAI
STALIORIAI

Aukšta alga :* pilietybės nereikalaujama : vi
daus darbas laike audrinto oro, dalies laiko 

darbas gali būti dataikytas. Kreipkitės 
92-56 165th St., Jamaica, ar skambinkite 

JAmąięa 6-5900.

REIKIA VYRŲ 
ŽAISLŲ FABRIKUI

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO 
ALL AMERICAN ^LAYTrflNGS CORP.

21-16 40th Ave., Long Island City. 
Visos subvės iki Queens Plaza stoties.

.......... .......................... . (28.4)

REIKIĄ PAĖUOTOJŲ
Patyrusių prie trapių daiktų, siuntimui per 
paštą ir ekspresu; laikinas darbas iki Kalėdų ; 
40 vai. savaitė, prisideda viršlaikiai Kreipki

tės į Mr. Durning, 385 Madison Ave., 
9-tos lubos.

........ ................   (284)

VYRAI ar berniukai
Fabriko darbui, 60c j valandą. 40 valandų 

savaitė; laikas ir pusė, priskaitanl ir 
vi r Ji Im

ĄTLANT1C CALSokilNĖ CO., 
21 Belvedere St., Brooklyn.

.................-■■■■- ............- - (284)

BERNIUKAI
Reikalingi Išsiuntimų Departmentui. $20 pra

džiai. 40 valandų, 5 dienų savaite. 
Kreipkitės j Personnel Manager

PILGRAM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.
... (288)

ŠLIFU OTO JAI
REIKALINGAS RRIE BRASS BANDS 

INSTRUMENTŲ
AMERICAN PLATING CO., 

205 E. 9th ST., CITY

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBftTOJAI 
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 upei 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareiš
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės Į ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETEtE- 
FONUOKITE. (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 į fabriko Superintendent.

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

VYRAI VIDAUS RUOšAl 
PATYRĘ

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

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

(X)

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 Į SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 Į SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.

Newark, N. J.
BIGELOW 3-4121

(284)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti iialiuosavifną. Kreipkitės:
E. J. WILLIS CO.,

91 Chambers St., City.
(283)

VYRAI
Stiprūs: krovinių rūmui. Alga $25 iki $28 j 
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikių.

15 Desbrosses St., New York, (arti Canal) 
pirmos lubos.

..... .. . .............. - ------ (285)

Vyrai dėl
KARINIŲ DARBŲ

Pramoniai, kuri dirba piln$ laiką 
talkos ir karo metų.,

PRADitAI MOKESTIS 
75c Į VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą kliką. 
Apmokamos šventės ir vakacijos.

Greiti pakilimai.
Linksmos darbo sąlygos. 

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
t KREIPKITĖS I

CLIFTON PAPER
• BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

4



Seltas jknslapis • Laisve, Lithuaxtian baily News Trečiadienis^ Gruodžio 1, 194$

N p w Yorto -nMfcr ZĮntoį.
Baranauskai Susilaukė 

Pirmagimio
Paskutines Dienos Padirbėti 

ir Paaukoti Naeionaliani
Elena ir Petras Baranaus

kai pereitą sekmadienį susi
laukė pirmagimio sūnelio. 
Jauna motina su sūnumui ran
dasi ligoninėj. Abieju sveika
ta geroje padėtyje. Tėvas 
linksmas.

Petras yra žinomasis Lais
vės bendradarbis, per geroką 
eilę metu dirbęs Laisvės spaus
tuvėje, raidžių rinkėju, taipgi 
labai daug darbavęsis lietuvių 
mėgėjų scenoje ir dainavęs 
Aido Chore, Brooklyne. Elena 
tik prieš kelis metus atvykusi 
iš Lietuvos, tačiau tuo trum
pu laiku jau spėjo pažinti or
ganizuotų lietuvių judėjimą— 
Brooklyne gyvenant dainavo 
Aido Chore ir aktyviai daly
vavo Moterų Apšvictos K1 tu
be, o ir po išvykimo iš mies
to pasiliko jo patrijote, tan
kiai paremia kliubiečių vilnų 
fondą ir prie progos atlanky
davo mūs pramogas.

Linkime laimingai ir taip 
jau pažangiai auklėti sūnelį.

Baranauskai dabar gyvena 
146 Austin St., Bridgeport, 
Conn., kur Petras dirba kari
nėj industrijoj.

Karo Fondui
Nacionalis Karo Kondo va

jus baigsis už savaitės, gruo
džio 7-tą. Su ta diena turės 
būti sugrąžintos amerikiniam 
Nacionalio Karo Fondo cen
trui visokios aukoms rinkti iš
duotos medžiagos ir surinktos 
aukos.

Visus- aukų rinkėjus prašo
mo visomis išgalėmis padirbė
ti šią savaitę ir knygeles grą
žinti ne vėliau gruodžio 7-tos. 
Visi aukosiantieji ne vėliau 7- 
tos prašomi Įteikti savo auką 
organizacijų paskirtiems rin
kėjams arba priduoti tiesiog 
Lietuvių Komiteto iždininkei 
L. Kavaliauskaitei, 427 Lori
mer St., Brooklyne.

Viso krašto kvota šiam fon
dui yra $125,000,000 (šimtas 
ir 25 milionai). New Yorko 
miesto su apylinkėmis kvota 

lyra 17 milionų. O vien Lietu
vių Komiteto kvota didžiaja
me New Yorke yra $15,000.

Sukėlimui penkiolikos 
tūkstančių dolerių bėgiu po
ros mėnesių per lietuvius New 
Yorke reikia visų organizaci

jų, visų veikėjų darbo ir visų, 
lietuvių pasišventusio atlikimo 
savo pareigos, paaukojimo pa
gal geriausią savo išgalę. Pa
darykite tą, draugės ir drau
gai, šią savaitę. Parinkite pas 
kitus. Nekurie mūsų organiza
cijų rinkėjai, kaip kad Kons
tancija Itušinskienė, Olga 
Reinhardt ir tūli kiti gražiai 
pasidarbavo ir tarp kitataučių. 
Rinkliava yra oficialė, remia
ma visų federalės ir miesto vy
riausybės įstaigų, visų tikrai 
patrijotiškų žmonių. Tad nėra 
pavojaus ar baimės prašyti 
aukų bile kur, pas bile žmogų. 
Už tokį pasidarbavimą .kiekvie
nas padorus žmogus tik pa
gerbs aukų prašytoją, kadangi, 
didžiuma šio fondo sukeltų au
kų, kaip žinia, eis mūsų pačių 
kariškio jaunimo patogumams- 
paramai, o kita apie pusė aukų 
skiriama mūsų talkininkių ša
lių nukentėjusiems kare. Tame 
įeina ir parąma Sovietų Sąjun
gos žmonėms, tarpe kurių ran
dasi ir mūsų broliai-seserys lie
tuviai. Lietuvių Komitetas.

Kailiasiuviai Reikalaus 
Daugiau Algos

Kailiasiuvių .Jungtinė Taryba 
savo posėdyje, dalyvaujant 5,- 
000 vadovaujančių unijistų, pe
reitą pirmadienį nutarė reika
lauti pakėlimo algų 10 nuošim
čių ir atostogų su alga. Dau
giau algos, sako unijistai, rei
kia papildymui tos spragos, ku
rią padarė pabrangimas pragy
venimo.

Komisionierius Atmuša 
Baubą Apie Krim’mly- 

bes Brooklyne
Didžiojo New Yorko polici

jos komisionierius Lewis J. 
Valentine paskelbė 61 pusla
pio spausdintą raportą, kuria
me sumuša į dulkes Brooklyne 
Grand Džiūrės paleistą antiš
ką raportą, skelbiantį, būk 
Brook lyno Bedford-Stuyvesant 
sekcija esanti knibždynu vie
nų tik kriminalybių.

Džiūrė savo raporte sakė, 
būk “daugelis bažnyčių visai 
užsidarė” ir “didžiuma baž
nyčių panaikino vakarines pa
maldas” dėlto, kad parapijo-

sitikimus kriminalybių, tan
kiausia smulkiu. Tik 23 baž
nyčios raportavo pertraukimą 
Vakarinių pamaldų, daugiau
sia dėl parapijonų apsigyve
nimo toli, negalėjimo pribūti, 
o kitos dėl pritamsinimo mies
to. Kelios raportavo tai pa
dariusios dėl stokos finansų ir 
per mažo skaičiaus lankytojų. 
Bet niekur nerasta padėties, 
kad būtų pamaldos uždaryta 
iš baimės “gaujų.”

Keli pranešimai apie baimę, 
kuriuos tyrinėtojai girdėjo, 
paeina ne iš tikrų, nuotikių, 
bet dėl laikraščių išpūtimo 
burbulo apie kriminalybes, 
taipgi dalinai dėl miesto pri
tamsinimo. Raportas pareiškė, 
jog:

“Jokių organizuotų ‘jaunuo
lių’ gaujų kriminalybes tiks
lams nerasta.”

Ta pati padėtis rasta ir kas 
liečia kitas gyvenimo sritis— 
nėra masinės kriminalybes, 
bet rasti sunkumai, kurie rei
kia šalinti. Tais trūkumais 
yra stoka tinkamų butų, kū
dikiams priežiūros ir vaikams 
žaismaviečių. Prie to dar prisi
deda daugelio per maži už
darbiai ir pabrangęs pragyve
nimas. Bet reakcininkai, užuot 
taisyti padėtį, užpuolė pačius 
biedniausius žmones — neg
rus ir miesto majorą.

/Aiškiai užrašyti gavėjo va r-' 
dą ir adresą.

Tinkamai pažymėli ir aprno-1 
kėli pakelius, kuriuose randasi . 

sudaužomi nr gendami daly-; 
kai.

SUSIRINKIMAI
RICH. Hll.1^—EAST N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas Jvyk- 

gruodžio 2 d . 8 v. v Buzelio salėje 
3386-8 Atlantic A Ve Kvie^na 
rius dalyvauti, (282-283)

Delegacija 1 l-kos moterų, I RANDAVOJIMAI 
farmerių atstovių iš Columbus Pasirandavoja 5 kambariu apart- 
apskričio lankėsi pas majora nion,as’ an1 lubl’- Reikts
j . ,. ... ‘. atlikti lengvi darbai prie namo. $15.
La Guaidia tartis del m lest m ' Antrašas 100 Montrose Ave. Te- 
pieno pristatvmo problemų. lefonas, Esplanade 7-7549.

 (282-287)

Thomas Gill, 25 m., sulai-'" ' .... .... .
kyląs be kaucijos įkalt inimu REIKALAVIMAI 
apsimaskai adavus motei iškaiš Reikalingas porteris dirbti restau- 
drabužiais viliojus vyrus ir racijoj. Susitaikysime su užmokes- 
taip prisitaikius primušus ir ciu- Kreipkitės pas: Aleksiejus, 33 

. ,_v. _. Hudson Ave,, Brooklyn, N. Y.
apiplesinejus. | (282-284)

Distinctive Style and Unexcelled Value in

^adif^rodn/

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

Paštas Prašo
Brooklyno pašto viršininkas 

Frank J. Quayle dar kartą pra-

Širdies Liga Nukirto
Žymy Veikėją

Pereitą penktadienį New 
Yorke širdies liga pasimirė 
Jacob Golos, žinomas ir pažįs
tamas ir daugeliui Brooklyno 
lietuvių. Tai buvo nepaprastos 
energijos vyras. Golos buvo 
vienas iš pirmutinių Amerikoj 
vystyti draugiškumą tarpe šios 
šalies ir Sovietų Sąjungos. Dar 
1919 metais buvo suorgani
zuota Technikinės Pagalbos 
Sovietų Rusijai Draugija ir 
Golos buvo jos sekretorius. 
Paskui ilgus metus jis buvo 
vadu World Tourists organi
zacijos, kuri padėdavo ameri
kiečiams pasiekti Sovietų Są
jungą ir susipažinti su josios 
gyvenimu ir santvarka.

. Aliejumi kūrenantieji per
spėta, kad iki šiam laikui jie 
turi būti sukūrenę ne daugiau

Apie 50 Asmeny Sužeista 
Šapos Eksplozijoje

Nakčia iš pirmadienio į an
tradienį ištiko kurtinanti eks
plozija karui dirbančio] West
ern Electric Co. šapoj, 395 
Hudson St., New Yorke. Trenk
smas girdėta net taip toli, kai 
Jersey City, o langai išbyrėjo 
apie pusės mylios plote aplink 
šapą. Per keturis blokus aplin
kui šaligatviai buvo nužerti sti
klais.

Iš gretimai esamo bi Idin go 
ištrenkti langai net su visais 
rėmais.

Nelaimes metu šapoje dirbę 
apie 1,000 žmonių, iš kurių 
apie 50 tapo sužeista. Bėgiu 
40 minutų sužeistieji jau buvo 
nugabenti į Šv. Vincento ir į 
Beekman ligonines, nelaimės 
vieton pribuvus pakankamai 
gelbėtojų, slaugių ir daktarų.

Eksploziją pradėjęs trūki-

susibūrė tūkstančiai žiūrovų, 
i daugelis naktiniuose drabužiuo- 
' se. Būriai vardenų buvo iššauk

ti* pagelbėti palaikyti tvarką.

! Lewis Unija Šaukia 
Mieste Streiką

John L. Lewis kontroliuoja
ma unija, United Construction 
Workers, šaukia 765 miesto 
mokyklų bildingų prižiūrėtojų 
streiką, nors miestas buvo su
tikęs pakelti jiems algas 10 
iki 12 ir pusės nuošimčių.

nai “bijojo eiti.”
Policijos komisionierius pa

siuntė savo tyrinėtojus patik
rinti padėtį ir surado, kad iš 
181 toj apylinkėj esamų mald- 
namių 176 tebėra atdari. Iš 
uždarytųjų vienas buvęs ap
leistas prieš 8 motus, kitas 
prieš 10 motų. Trečias buvo 

| sunaikintas gaisro. Ketvirtas 
| užsidaręs dėlto, kad didžiu
ma parapijonų išsikraustė gy- 

I venti į kitas miesto sekcijas. 
I Penktas susijungė su kitu dėl 
! finansinių sunkumų.

Tik 9 kunigai raportavę at-

šo visus paskubinti išsiuntimą 
kalėdinių dovanų, jeigu norit, 
kad gavėjus pasiektų laiku. 
'Stoka patyrusių darbininkų ir 
padaugėjęs siuntimas dėl šeimų 
ir draugų išsiblaškymo po visus 
šalies kraštus apsunkino pri
statymą siuntinių taip greit, 
kaip seniau pristatydavo.

Pašto viršininkas taipgi pra
šo visus įsitėmyti ir prisilaiky
ti sekamų patvarkymų:

Stipriai suvynioti pakelius.
Užrašyti savo vardą ir adre

są viršuje, kairiame pakelio 
kampe.

12 nuošimčių savo gavinio, ki- mas hydrogeno tanko šapoje. 
taip turėsią šalti gale sezono. Eksplozijos vietoje buvo iški- 

-------- Į lęs mažas gaisras, pastojęs ke- 
Pradedama kampanija suor-’lią gelbėjimui sužeitų, bet tapo 

ganizuoti Navy Yard darbiniu-I greit likviduotas.
kus.

MLR E
Benny Bimbiris, 220 — 

50th St., Brooklyne, mirė 
Kings County ligoninėje, lap-
kričio 28 d. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 2 d., 10 vai. ryto, 
Kalvarijos kapinėse. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave.,

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6804

STANLEY MISIŪNAS
§

Prie nelaimės vietos neužilgo Brooklyn, N. Y.

Scena iš darbuotojų Nacionaliam Karo Fondui masinio mitingo, įvykusio lap
kričio 15-tą, Madison Square Gardene, New Yorke. Viršuje matome šalies prezi
dento žmoną Eleanor Roosevelt, su kitais dviem iš daugelio kalbėtojų, kur jinai at
sišaukė į newyorkiecius duosniai paremti Nacionalį Karo Fondą. Apačioje yra sce
na, kurioje majoras LaGuardia (kairėj) iššaukinėjo ant estrados Jungtinių Tautų 
didvyrius, aukštai atsižymėjusius ir daug pasiaukojusius mūsų pergalei ant fašiz
mo, kurie savo atsilankymu pabrėžė reikalą paremti Karo Fondą. Ir tai padaryti 
laikas dabar, nes vajus baigsis T šio mėn.

g 
C 
g

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu
Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Griillll
Lietuviškas Kabaretas

*******************
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino 
kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyn*- 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
i>i nv «-«ew

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS 

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jewel er
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

Bulovą
The Gift of 
a Lifetime I

$3.00

$26e00 11—ll

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

Daimontui 
įdedame 

Jums belaukiant

GODDESS 
of TIME 

17 (eweli

‘37S0
Prices Subject to Federal Tax*

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. ¥•
Atdara vakarais.

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2178




