
SOVIETAI ATĖMĖ ZNAMENKA i
KRISLAI

Uruguajiečių DARBO 
Sukaktis.

Lenkų “Apieka” Lietuvai. 
Pradeda Pūsti Kitokį Vėjai.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Atėjo uruguajiečių laikraš
čio DARBO num. 20-tasis (tš 
spal. 16 d.) Tai jubilėjinis nu
meris. DARBUI sukako lygiai 
aštuoneri metai.

Ta proga uruguajiečiai iš
leido padidintą numerį, gra-l 
žiai iliustruotą, turiningą.

Didelį, svarbu ir gražu dar-! 
bą atlieka Uruguajaus lietu-) 
viai, leisdami DARBĄ. Nerei-į 
kia manyti, kad .jiems tas len-1 
g va i atsieina! Ne! Jie 
daug dirbti, pasiaukoti, 
laikrašti palaikyti.

“Dėl stokos finansų,” skun
džiasi redakcija, “negalim įsi
gyti lietuviškų akcentuotų rai- 
džių-matricų, todėl jaučiama 
nemaža spraga, kai laikraštis 
neturi lietuviško šrifto. Bet tu
rime tenkintis su tuo, tikėda
miesi ateityje ir šį trūkumą
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ROOSEVELT VYKSIĄS 
ANGLIJON PLANUOT

ANTRĄ FRONTĄ
turi
kad

Taip, mos tikimės, kad jūs, 
broliai ir sesės, nugalėsite 
tuos trūkumus ir laikrašti 
laikysite.

Tegyvuoja DARBAS!

ir

London.— Anglų spaudoj 
pasirodė “nujautimas”, kad 
prezidentas Rooseveltas gal 
atsilankys Anglijon, pirma, 
negu Amerikos kariuomenė! 
“darys įsiveržimą” Euro-) 
po n.

Manoma, kad preziden-! 
tas dalyvaus galutinųjų pla
nų išdirbime užpult nacius 
vakarų Europoj ant žemės, j

London Daily Herald pra
našauja, jog po keleto savai-1 
čių atvyksiąs gen. George 
C. Marshall, Jungtinių Vai-' 
stijų karo štabo galva. Le
miama, kad gen. Marshall 
būsiąs vyriausias anglų-' 
amerikiečių komanduotojas) 
tam įsiveržimui.

Britanijos ministerių pirmininkas Winston Churchill ir Sovietų premjeras Juozas 
Stalinas stovi saliutuodami Sovietų himną Sovietų Sąjungos ambasadoj Teherane, 
scenoje Didžiųjų Trijų konferencijos. Momentu vėliau Churchill Įteikė kardą Sta
lingrado žmonėms išreiškimui britų pagarbos narsiems apgynėjams to miesto. Už 
Churchill stovi Britanijos užrubežiams sekretorius Anthony Eden. Prie Stalino kai
rės stovi Sovietų užrubežiams komisaras Viačeslav Molotovas, prie jo dešinės mar
šalas Klementi Vorošilovas. (J. V. Armijos Orlaivyno Korpuso paveikslas per Fe
derated Pictures).

AMERIKIEČIAI IŠ ORO 
IR JŪROS SMOGE JAPO 

NAM NAURU SALOJE

Deja, tame pačiame uru
guajiečių laikraščio numeryje 
skaitome tokį liūdną dalyką: 

“šią savaitę gavome prane-į
Šimą nuo Argentinos lietuvių,! In<TA0]Qull PQVh7n 
kad ten, siaučiant fašistinei re- JUgUoluVlI 1 UI LlZiU 

nai Kreipiasi Lend- 
Lease Paramos

kad ten, siaučiant fašistinei re
akcijai, tapo uždarytas pažan-l 
giųjų lietuvių laikraštis MO
MENTAS... t

“MOMENTAS ruošėsi švęs-) 
ti savo 7-nių metų sukaktuves) 
šio mėnesio 9 d., bet prieš tai, 
tik keliomis dienomis jis tapo 
uždarytas.”

Apie MOMENTO uždarymą 
mes buvome gavę žinių anks-1 
čiau. Tenka manyti, jog ir 
MOMENTAS uždarytas 1 
laikinai. Fašistinė ]

Raudonoji Armija Triuškina Vokiečių 
Linijas Dniepro Upeš Kilpoje •

Perlų Uostas.—Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir bom- 
banešiai, pakilę nuo savo 
lėktuvlaivių, galingai smo
gė japonams ir jų įrengi
mams Nauru saloje trečia
dienį. Ta sala yra už 400 
mylių į vakarus nuo jau priešo 
amerikiečių užimtų GilbertI truputį sužalojo vieną ame- 
salų. rikinį bombanešį, kuris, ta-

Nauru sala japonam svar-į čiau, sugrįžo. Jokių kitų 
bi ne tik kaipo karinė pozi- nuostolių amerikiečiam ne- 
cija. Toje saloje yra tur
tingos fosfatų kasyklos. O 
fosfatas naudojamas kaipo 
trąša ir sproginių medžia
ga.

Amerikiečiai labai nore-

jo, kad japonų laivynas pa
sirodytų ties Nauru sala; 
bet jų laivynas ir vėl pabi
jojo susidurt su Amerikos 
laivynu ir bombanešiais.

Amerikiečiai nušovė vie
ną iš aštuonių pakilusių 

lėktuvų. Japonai

buvo.

Anglija.— Anglai kaimy
nai nesikalba su paleistu iš 
kalėjimo Oswaldu Mosley, 
angliškų nacių vadu.

Amerika Taip Pat 
! Labiau Remia Ju-

Nuožmiuose Mūšiuo 
se Amerikiečiai

goslav. Partizanes) -.NugaLNacius
London.— Naujoji, demo

kratinė Jugoslavijos valdžia 
kreipsis į Jungtines Valsti- 

h-!jas, prašydama reguliarės 
u.'; tik |Paramos iš Lend-Lease (ka- 
pavietrė rinių paskolų) fondo, kaip 

praeis. Mes manome, kad ar-lpaieiškė maišalas Tito- 
gentiniečiai Ramirezo režimą) Bi'OZ, partizanų vadas, 
pašalins pirmiau negu hitleriz-) Gen. Tito taipgi sakė, kad 
mas Europoje bus sunaikintas. ■ jo valdžia kreipsis į Talki- 

Argentinos liaudis yra de- ) ninkus, prašydama priimt 
mokratijos mylėtoja ir dėl jos i Jugoslavijos liaudies atsto- 
kovotoja. Jeigu fašizmui pa- ■ vus į Talkininkų Pataria- 
vyko laikinai įsigalėti, tai dar mąją Komisiją Viduržemio 

Kraštų Reikalais.
Dabar toj komisijoj yra 

J, Angli
jos ir Francuzų Tautinio 
Komiteto atstovai.

; maršalas Tito- 
Broz, partizanų vadas.

ne viskas.
O šiuo tarpu uruguajiečiai

padės Argentinos žmonėms jų Amerjkos> Sovietų
kovoje dėl laisves ir demokra
tijos.

London, gruod. 10.—Mar
šalas Stalinas specialiu pa
reiškimu pranešė, jog so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
vokiečių Znamenką, svar
biausią keturių geležinkelių 
mazgą, Dniepro upės kilpo
je, į pietų vakarus nuo Kre- 
menčugo.

Stalino įsakymu, šį vaka
rą Maskva sveikina Zna- 
menkos didvyrius atvaduo
toj us dvylika salvų iš 124 
kanuolių.

Znamenka buvo viena iš 
pačių galingiausių Hitlerio 
tvirtumų Dniepro upės kil
poje.

šiuos žodžius berašant, 
kartojasi pranešimai, kad 
Raudonoji Armija triuški
na vokiečių linijas Dniepro 
upės kilpoje abelnai ir grę- 
sia priešams Krivoj Roge, 
Nikopolyj ir kitur.

D-ro Graičūno ir drg. V 
Andrulio Maršrutas

10.Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė laikraš
čių atstovams, kad Jungti
nės Valstijos daugiau duo
da paramos tiem jugosla
vam, kurie plačiau ir griež
čiau kovoja prieš vokiečius.

O kadangi tikrumoj tik 
generolo Tito-Broz partiza
nai temuša nacius, tai su
prantama, kad jie gauna 
daugiau pagalbos iš Ameri-

no, kad susijungė daliniai 
Raudon. Armijos tarp čer- 
kassų ir Znamenkos-Kre- 
menčugo sričių.

Raudonarmiečiai sėkmin
gai atmušė visas naujas de
speratiškas vokiečių atakas! 
Žitomiro - Korostenio fron-l 
te.

Per dieną buvo užmušta 
apie 5,000 vokiečių ir su
naikinta bei iš veikimo iš
mušta 75 jų tankai. O per 
keturias paskutines dienas 
sudaužyta bei sunkiai suža
lota daugiau kaip 300 nacių 
tankų.

Italijos

Alžyras, gruodžio 
Penktosios armijos ameri 
kiečiai vakariniam 
fronte visiškai apvalė nuo
vokiečių rytinius krantus 
Garigliano upės aukštuti
nės tėkmės. Jie laimėjo tas 
pozicijas tiktai per įtūžu
sius mūšius durtuvais.London, gruod. 10.— Un

ited Press paduoda seka
mas žinias iš sovietinio 
fronto:

Raudonoji Armija paėmė 
Meredovo geležinkelio sto
tį, į pietus nuo Znamenkos 
ir perkirto naciams pasku
tinę geležinkelio liniją, ve
dančią iš Znamenkos. Nuo 
Meredovo tėra 18 mylių iki 
Kirovogrado, didelio pra
monės miesto ir geležinke
lio stoties.

Be to, sovietiniai kovūnai 
užėmė 15 kitų aptvirtintų 
gyvenamųjų vietų Znamen- 
kos-Kremenčugo fronte.

Berlyno radijas pripaži-

London.—Pranešama, jog 
šį pirmadienį naciai visiš
kai uždarys rubežių tarp 
Šveicarijos ir vokiečių val
domų kraštų.

Amerikiečiai nušlavė na
cius nuo 25 ketvirtainių

kos, negu generolo Michai-1 _ Maggiore '
Anglu valdžia šiomis die-! kalnų, apart tik siaurinio 

nomis viešai paskelbė, kadi jų kampučio. Anglai šioj 
jinai plačiau remia partiza-1 srityj atėmė iš priešų Cro
nus todėl, kad jie smarkiau |ce kalno aukštumą, 
kovoja prieš hitlerininkus. ! . .. . v. . , ,J 1  Amerikiečiai dabar įsi- ’

kaime Calabrito,London.— Vienas anglų tvirtino 
valdžios atstovas sakė, kad kuris nuo lapkr. 8 d. kelis 
Anglija planuoja toliau 
pripažint Jugoslavijos 
ruko Petro valdžios, 
miančios Michailovičių 
sėdinčios Cairo mieste, 
gipte.

Berlyno radijas pasakojo, 
kad Sovietų maršalas Vo- 
rošilovas vyksiąs į Gibral
tarą, pas anglus. v

Iš Demokratinių Lietuvių 
Nowy1 Suvažiavimo grįždami at- 

| gal, Chicagos delegatai pa- 
nesi_' sakys eilę prakalbų. Dak- 

| taras A. L. Graičiūnas, lie
tuvių tautos veteranas, 
V. Andriulis, “Vilnies” 
daktorius, sutiko kalbėti 
karnose kolonijose:

Antradienį, gruodžio 
d., Easton, Pa.

Trečiadienį, gruod. 22 
Wilkes-Barre, Pa.

Ketvirtad., gruod. 23

nesi-

d.,

d

Lenkijos ponai ruošiasi imti 
Lietuvą “savo apiekon,” savo j 
“globon.”

Globos, mat, vilkas ėriuką!1
Bet jau tūli lietuviškieji kry-, 

žiokai pasiskubino lenkams 
talkon, jau siūlosi jiems ant 
burdo. Jie jau nudardėjo į pil-1 
sudskininkų organą 
Swiat su rezoliucija!

Kur gi tau lenkai 
džiaugs!

Bet lenkai imperijalistai tu
rėtų sykį ant visados suprasti 
tą faktą: Lietuvos liaudis jų 
“apiekos” niekad nepageida
vo, nepageidauja ir nepagei
daus!

Lietuvos liaudis nori būti 
laisva ir bus laisva. Ji tuo rei
kalu tarė savo žodį 1940 me
tais. Ir tą žodį šiandien Lietu-r 
vos visuomenė remia savo ko
va prieš okupantus, hitlerinin
kus, — savo ginklu, savo krau
ju !

ir 
re- 
se-

21

d.,

d.,

Labai reikšmingą dalyką 
Anglijos vyriausybė iškėlė to 
krašto parlamente: Anglija 
šiandien teikia daugiau pagal
bos Jugoslavijos partizanams, 
vadovaujamiems maršalo Tito, 
negu Michailovičiaus četni- 
kams.

Kodėl?

Todėl, kad partizanai suda
ro didelę jėgą kovoje prieš 
hitlerininkus. Partizanai, va
dinasi, atstovauja Jugoslavijos 
liaudį, o Michailovičius — ne
didelę serbų klikelę.

Tūli politiniai komentatoriai 
dabar spėja, kad panašiai ga
li būti ir dėl lenkų valdžios, 
tupinčios Londone. Jei toji 
valdžia tebeves savo pragaiš
tingą politiką, kokią veda, tai 
neilgai jai teks valdžia ir va
dintis.

Pittstone.
Penktadienį, gruod. 24 

Scrantone.
Šeštadienį, gruod. 25 

Binghamton, N. Y., o jeigu
negalima 25 d., tai ant ry
tojaus, sekmadienį, 26 d.

Nors dienos yra prieš 
pat Kalėdas ir Kalėdose, 
bet, atsižvelgiant į labai 
svarbius įvykius pasaulyj, 
mes raginame tų miestų 
mūsų organizacijas tuojau 
rengti prakalbas ir apie tai 
mums pranešti.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK. Sekretorius.

NACIŲ SUBMARINAS NU
SKANDINO KUBOS LAIVA
Havana.— Praeitą savai

tę vokiečių submarinas tor- 
pedavo ir nuskandino pre
kinį Kubos laivą Libertad 
ties Charlestownu, So. Ca
rolina, artimuose Amerikai 
vandenyse.

Anglai-Artierikiečiai Nuskandina 
Daugiau Nacių Submarinų, negu 
Submarinai Talkininkų Laivų
Washington. — Praeitą 

mėnesį amerikiečių ir anglų 
lėktuvai ir kariniai laivai 
nuskandino daugiau vokie
čių submarinų, negu tie 
submarinai nuskandino An
glijos ir Amerikos laivų, 
kaip sako oficialis praneši
mas, paskelbtas vardu prez. 
Roosevelto ir anglų prem
jero Churchillo.

Šiemet lapkričio mėnesį 
priešų submarinai mažiau 
nuskandino Talkininkų lai
vų, negu bet kada nuo 
m. gegužės.

Kad Portugalija 
Talkininkams naudoti

Azorų salas veiksmams prieš 
nacių submarinus, tatai dar 
padeda kovai prieš juos.

Hitlerio submarinai pasi
darė jau atsargesni. Jei ne 
tas atsargumas, tai anglai- 
amerikiečiai daugiau jų da
bar sunaikintu.

CHINAI PUOLA JAPONUS

1940

leido
jos

Chungking.— Atėmę iš 
japonų svarbų Changteh 
miestą, chinai dabar prasi
veržė per Yuan upę ir ata
kuoja priešus Chichiaho 
srityje. Jie pastebi japonų 
silpnėjimą.

ne- kartus ėjo iš vienų rankų į 
ca“: kitas.
re-j

ir Rytiniame Italijos šone 
E- Aštuntoji anglų armija jau 

tiktai už 8 mylių nuo svar-
Paterson, N. J.- Beuni-iįaus vieškelio> v*dančio į 

jos užgyrimo, sustreikavo I Pescaros uostą. Šėlsta mū- 
apie 10,000 Wright lėktuvų šiai dėl Orsogna miestelio, 
korporacijos darbininkų, kurį vokiečiai atėmė iš an- 
reikalaudami pavaryt ne- glų, o anglai dabar stengia- 
tinkamą darbvedį. si jį atgriebti.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
Punktai

P. Pilėnas, Philadelphia ...................................... 3740
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................  3309
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė. Newark .... 3175 
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 2921 
J. Bakšys, Worcester ....................
ALDLD 2 kp., So. Boston ...........
S. Kuzmickas, Shenandoah ...........
J. Kazlauskas, Hartford ..............
S. Penkauskas ...............................
V. Vilkauskas, Nashua..................

(Tąsa 5-tam pusi.)

2273
1734
1209
957
947
923
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Morris U. Schappes Turi 
Būti Laisvas!

Buvęs New Yorko Kolegijos instruk
torius, o dabartiniu laiku einąs instruk
toriaus pareigas School for Democracy, 
Mr. Morris U. Schappes, gavo įsakymą 
pasiruoši eiti į kalėjimą—į kalėjimą 18- 
kai mėnesių!

Už ką? Ar jis ką pavogė? Ar jis ką 
užmušė? Ar jis padarė kam nors asme
ninę skriaudą? O gal jis padarė visuo
meninę skriaudą, kraštui skriaudą?

Nieko panašaus!
Prieš keletą metų, atsimename, New 

Yorke buvo įsteigtas “raganoms gaudy
ti” komitetas, žinomas kaipo Rapp-Cou- 
dert komitetas. Jis “tyrinėjo” miesto 
mokyklose padėtį. Tiksliau, tasai komite
tas “gaudė komunistus,” jų jieškojo ir 
juos terorizavo.

Kada tasai komitetas paklausė in- 
struktoriaus-mokytojo Schappes’o, ar jis 
komunistas, šis atsakė taip, jis priklau
sąs Komunistų Partijai. Kuomet jojo už
klausė, kas daugiau Kolegijos instrukto
rių priklauso Komunistų Partijai, tai 
Mr. Schappes pasakė, kurie priklausė.

Bet reakcininkai, pradėję šį instruk
torių terorizuoti, prisimygtinai reikala
vo, kad jis išduotų ir kitus instrukto
rius. Ar Mr. Schappes žinojo, kad kiti 
instruktoriai esą komunistai, ar ne, ne 
mūsų dalykas ir tas čia nesvarbu, tik 
svarbu tas, kad jis laikėsi iki pabaigos 
klausinėjimų to paties nusistatymo.

Na, ir tuomet “raganų gaudytojai” 
pradėjo jį persekioti. Patraukė teisman 
už “perjury” ir ten jiems pavyko jis nu- 
smerkti 18-kai mėnesių kalėti.w Tuomet, 
mat, buvo didelis reakcijos sujudimas 
prieš komunistus ir visus anti-fašistus.

Mr. Schappes yra žymus publicistas, 
rašytojas, žymus kaipo profesorius, vei
kėjas ir unijistas. Per eilę.metų jis buvo 
griežtų anti-fašistų eilėse ir smarkiai 
prieš reakciją kovojo.

Na, ir šiandien šis vyras šaukiamas 
kalėj iman!

Argi tai būtų ne tragedija, jei šis 
vyras šiandien eitų kalėjiman — šian
dien, kada visas pažangusis pasaulis ko
voja prieš fašizmą, tai New Yorko val
stijos kalėjiman būtų įmestas veiklusis 
anti-fašistas!

New Yorko valstijos žmonės, piliečiai, 
privalo raginti gubernatorių Dewey, kad 
jis dovanų Mr. Schappes’ui neteisingai 
teismo uždėtą pabaudą, kad jis sulaiky
tų jį nuo kalėjimo.

Kiekvienas anti-fašistas, kiekvienas 
kovotojas dėl laisvės ir demokratijos 
šiandien yra brangus ir dėl to jis priva
lo būti laisvas, o ne kalėti. Vienas žymių 
anti-fašistų ir yra Morris U. Schappes!

Jiems Tikslai Pateisina
Priemones

Šiuo metu prezidento Roose velto vy
riausybė daro viską, kad tarp mūsų 
krašto ir visų Lotynų Amerikos respub-

Iti qoinq to cost BilUons to

NWS t STAMPS! 

likų būtų palaikyta glaudžiausia vieny
bė, solidarumas.

Kad palaikyti vienybę, mūsų šalis, 
kaipo stipriausia Amerikos kontinentuo
se šalis, imasi už pareigą padėti Lotynų 
respublikoms, padėti medžiaginiai. Tei-« 
kiama joms paskolos, gelbstima joms vi
saip kitaip susitvarkyti ekonominiai. Be 
to, dedama pastangų palaikyti ir kultū
rinius ryšius glaudžiai, dedama pastan
gų, kad Jungtinių Valstijų žmonės la
biau pažintų Lotynų Amerikos žmones, 
o pastarieji — Jungtinių Valstijų žmo
nių pasiekimus kultūrinėje srity j.

Bet štai sugrįžta iš Lotynų Amerikos 
senatorius Hugh A. Buttler, kur jis 
buvo išvykęs “tyrinėti.” Sugrįžęs, tuo
jau pradėjo kryžiaus karą prieš Roose- 
velto administraciją. Savo straipsnyje, 
pasirodžiusiame Readers Digest žur
nale, sen. Butler bando pažeisti tuos 
tarp mūsų krašto ir Lotynų Amerikos 
gerus santykius, jis bando kabinėtis 
prie smulkių dalykų, užslėpdamas di
džiuosius dalykus, glaudžiau rišančius 
Amerikos respublikas.

Viskas tas daroma, aišku, tam, kad 
sukompromituoti prezidentą Rooseveltą 
ir jo administraciją Amerikos žmonių 
akyse. Jiems tikslas pateisina priemo
nes.

Bet mes abejojame, ar šitokiu būdu 
tie ponai savo tikslo pasieks.

Konfereilcija Gentkartems...
Tarybų Sąjungos vyriausybės organas 

Izviestijos parašė ilgoką editorialą dėl 
Teherano konferencijos. Dienraštis labai 
gražiai apie konferenciją atsiliepia, pri
pažindamas tą faktą, kad visų trijų va
dų — Roosevelto, Stalino ir Churchillo 
— pasitarimai įvyko draugiškoje atmo
sferoje.

Izviestijos pastebi, jog milijonai pa
saulio žmonių skaitys Teherano konfe
rencijos nutarimus giliai džiaugsmu su
sijaudinę, nes “tie žodžiai” turi savyje 
ištisų gentkarčių likimą.

Bendrai, visa Tarybų Sąjungos spau
da Teherano konferencijos tarimus su
tiko šiltai, entuziastiškai.

Panašiu tonu Teherano konferenciją 
pasitiko ir Anglijos, ir Amerikos spau
da, kuriai rūpi kova su fašizmu, kuriai 
rūpi žmonijai karo ir taikos laimėji
mas.

Emilijus Jaroslavskis
Kaip jau skaitytojas bus matęs, perei

tą šeštadienį Maskvoje staigia mirtim 
mirė Emilijus Jaroslavskis. Jis turėjo 
55 metus amžiaus.

Emilijus Jaroslavskis buvo plačiai ži
nomas visuomenininkas ir publicistas. 
Jis buvo narys Tarybų Sąjungos Moks
lo Akademijos. Jis, be to, buvo Visasą
junginės Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius.

Jaroslavskis buvo, palyginti, dar ne 
senas vyras, bet jau spėjęs daug nudirb
ti. Jis buvo vienas seniausių bolševikų. 
Jo viena knyga—“Leninas” yra išleista 
ir lietuvių kalboje.

Paskiausias Jaroslavskio straipsnis, 
parašytas prieš pat mirtį, buvo apie ta
rybinės inteligentijos vaidmenį patrijo- 
tingojo karo metu. Autorius labai gra
žiai apibrėžia inteligentijos bendradar
biavimą su darbininkais ir kolektyvie- 
čiais, josios, inteligentijos, ryžtumą ir 
kruopštumą karinėms krašto jėgoms 
stiprinti.

Su Jaroslavskio mirtimi Sovietų Są
jungos tautos neteko žymaus veikėjo, 
rašytojo, istoriko. Tai didelis kraštui 
nuostolis.

Broliškas, Ar Banditiškas Toksai 
Darbas?

Šiuo metu mes patyrėme, kad tūli 
Pittsburgho smetonininkai su savo tal
kininkais t. v. socijalistais, išleido lape
lį, dergiantį SLA vice-prezidentą J. K. 
Mažukną.

Tie žmonės, žinoma, Mažuknos vieton 
SLA nariams perša tūlą Dargį.

Tik visai nesenai tie patys žmonės bu
vo užpuolę Mažukną viename SLA na
rių susirinkime ir sumušę. Dabar gi jie 
siuhtinėja prieš jį šlykščią propagandą 
ir ragina SLA narius už Mažukną nepa- 
duoti savo balsų į SLA vice-prezidentus.

SLA skaitosi broliška organizacija. 
Dabar kyla klausimas, ar toki lietuviš
kųjų kryžiokų “žygiai” yra broliški ar 
banditiški?

Tikimės, kad skaitytojas pats duos į 
tai atsakymą.

Laiave, Lithuanian Daily News 
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Naminis Frontas Kaip Atvykt į Demokratinį Lietuvių Suvažiavimą
SUVAŽIAVIMO ATSTOVAMS-SVEčIAMS 

PATARIMAS
Kai kurie išrinktieji į Demokratinių Lietuvių Suva

žiavimą draugijų bei kliubų atstovai teiraujasi pas ma-

Gruodžio 15 d. Pajamų 
Taksų Atsakomybes

Prieš ar gruodžio 15 d. 
tam tikra žmonių grupė y- 
ra reikalaujama išpildyti 
deklaracijas numatomų 
1943 metų pajamų ir įmo
kėti dalį taksų. Daugumoje 
yra paliesti farmeriai. Pa
gal įstatymą iš jų nebuvo 
reikalaujama pranešti rug
sėjo 15 d., kaip kad iš kitų 
taksų mokėtojų buvo reika
laujama, bet jiems buvo 
duotas laikas iki gruodžio 
15 d.

Kitos dvi grupės taip pat 
turi pranešti: 1) asmens, 
kurių pajamos nereikalavo 
pranešimo rugsėjo mėn., 
bet kurių pajamos pakan
kamai didelės ir reikalauja 
pranešimų; ir 2) asmens,j
kurie nedavertino savo tak-;visi norime sau 
sų, kada jie pranešė rugsė 
jo mėn. ir dabar turi papik vos vyrams, 
domai pranešti, kad išven- j 
gus bausmių.
Karo Bondsai ir ženkleliai 

Kalėdoms
Yra dvi svarbios priežas

tys, dėl kurių kiekvienas 
turėtų duoti Karo Bondsus 
ir Ženklelius Kalėdų dova
noms šiais metais:

1. Papildomi bilionai turi 
būti įdėti į Karo Bondsus 
finansavimui nuolat didė
jančių reikalų mūsų visuo
tiniam karui prieš Ašį. Su 
greitėjančiu karo tempu, 
didėja ir karo kaštai. Rug- 
piūčio mėn., 1943, vėliausias 
mėnuo, kurio išlaidos yra 
apskaičiuotos, Amerikos ka
ro išlaidos siekė $7,500,000,- 
000. Lygiuotis su mūsų sti
priai augančiom militari- 
nėm operacijom, padėti mo
kėti įrengimams, kurie su
mažini nuostolius ir pagrei
tintų dieną, kada laisvi 
žmonės galės vėl švęst Kalė
das laisvam ir taikingam 
pasaulyje, yra būtina, kad 
bilionai dolerių būtų deda
mi į Karo Bondsus ir ženk
lelius šių metų lapkričio ir
gruodžio mėnesiais.

2. Yra gyvybiniai būtina 
sumažinti vartotojų parei
kalavimų spaudimą į retas 
prekes. Paskutiniai (rugsė
jo mėn. 1943) J. A. V. Ko
mercijos Departmento ap
skaičiavimai rodo, kad a- 
merikiečiai, po to, kaip už
mokės taksus, bendrai savo 
kišenėse turės $35,000,000,- 
000 šiais metais daugiau, 
negu kad bus prekių ir pa
tarnavimų, ant kurių jie 
galėtų tuos pinigus išleisti. 
Jei šie doleriai bus išmesti 
į rinką pareikalavimui retų 
prekių ir patarnavimų, jie 
gali iššaukti milžinišką 
spaudimą ir tuo pakelti 
prekių kainas.

Gruodis paprastai yra 
aukščiausias s m u 1 kiosios 
prekybos mėnuo. Šiais me
tais amerikiečiai turės dau
giau pinigų išleisti per Ka
lėdų sezoną, negu jie bet 
kada anksčiau turėjo ir jei 
bet kas bandys pirkti viską, 
ką jie pajėgia pirkti, spau
dimas į mūsų kainų struk
tūrą gali pasiekti pavojingą

Šeštadienis, Gruodžio Tf,* 1943

lygį, kai tuo tarpu mūsų
vartotojams prekių pateiki
mas būtų rimtai sumažin
tas. _

Karo Bondsai yra nevien ue žinių, kaip pasiekti suvažiavimo vietą, kaip pasiekti 
tiktai “Dovana Ateičiai” Brooklyną.
gaunančiam, bet jie yra I Menu, jog bus ne pro šalį padaryti bendras praneši- 
taip pat dovana visiems mas per spaudą, kuris padės išrinktiesiems atstovams 
mūsų kovojantiems vyrams vadovautis^ kai jie jieškos suvažiavimo vietos.
ir visai tautai. • - ... ___

Dovana mūsų
Suvažiavimas prasidės šeštadienį, gruodžio 18 d., 1 v. 

į kovojau- P- P- Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
tiems vyrams..., nes doleriai , Ave. (ties Lituanica Square), — apie pora blokų nuo 
įdėti į Karo Bondsus šioms I Laisvės, Brooldyne.Tx. . j
Kalėdoms padės mokėti už 
ginklus ir įtaisymus mūsų 
kareiviams ir jūreiviams, 
kuriems tai reikalinga pri
artinti laimėjimo diena. • - - „r.„. - . . XT

Dovana tautai... ne tiktai Brooklyno dalyj, ž nomoj kaipo Wilhamsburgh Ne- 
auka karui, bet taip pat pa- Paisant, is kurios miesto dalies jus norėsite pasiekti šią 
dėti palaikyti žemas kainas ! vie ą,_ visuomet klauskite I rooklyn-Wilhamsbuigh.
ir Užtikrinti sveika įrišto-! Nežiūrint, kaip jus atvyksite į New Yorką—trauki-

• ., , c ‘ iniais ar autobusais, visuomet klauskite BMT traukiniųvia Ameriką, kurios mes,.. .. , _ w J. ...... c? . linijos, subves. Važiuokit iki Union Sų. stoties. Čia is-
. . ... ,. f Įlipkite ir eikite žemyn,—ten eina kita traukinių linijakams ir suginantiems ko->s‘ersai( _ vadįnasi įa’narsie Line. Sgskit į tą traukinį, 

Į kuris eina linkui Canarsie. Pavažiavę keletą stočių, iš
lipkite ant Lorimer St. stoties, eikit į viršų ir čia rasi
te Union Avė. Paėję keletą blokų, na, ir rasite salę.

Šis, atrodo, yra praktiškiausias atvykimo į MJlliams- 
burghą būdas iš Manhattano. Yra ir daugiau kelių, ku
riais galima lengvai pasiekti Williamsburghą, bet čia 
nesinori juos minėti, nes tas tik painiavos įneštų.

Į Sekmadienį, gruodžio 19 d., Suvažiavimo sesijos pra-

Brooklynas yra plati Didžiojo New Yorko dalis, todėl 
ne kiekvienas net ir policmanas gali pasakyti, kaip, da- 
leiskim, iš New Yorko (Manhattano) pasiekti viršui nu
rodytąjį antrašą.

Todėl kiekvienas įsitėmykit, kad Piliečių Kliubo salė

tris blokus ir čia rasite E. 11-th St., čia rasite Webster 
Hall.

Prašau šiuos nurodymus įsitemyti; jie padės orijen- 
tuotis tiems, kurie New Yorko transportacijos gerai ne
žino.

Kiekvienas Karo Bond- 
sas, kurį jūs pirksite šioms 
Kalėdoms draugui, giminei, 
ar pats sau, suvaidins svar
bią rolę, padės Amerikai 
palaikyti žemas pragyveni
mo kainas.

Kainų pakilimo pavojus jsidčs 9 val ryto (po pietų čia bus masinis mitingas) 
kyla is to fakto, kad, _kaipo Webster Hall, 119 East 11th St., New York City.
karo rezultatas, žmones tu- vįeįa kitur atvykusioms visai lengva pasiekti. Ne
ri daug daugiau dolerių pajsant? kur esate, važiuokit linkui Union Sq. (ten suei- 
savo. kišenėse, negu yra jna py^T ir IRT traukinių linijos). Išlipę ant Union Sq. 
prekių ir p a t a r n a v i m ų |stoties (ji yra ties 14-ta gatve), paeikit 4-taja Avenue 
jiems pirktis. Prašydamas j 
rinkoje retų prekių, šitas! 
dolerių perteklius .uždės di
delį spaudimą ant kainų 
struktūros ir išardys kainų 
kontrolės pasisekimą. Ta
čiau jeigu mes tuos dolerius Į 
įdėsime į Karo Bondsus, 
palengvinsim spaudimą ant 
kainų ir padėsime palaiky
ti žemas kainas. Pirkimas 
Karo Bondsų yra vienas iš 
svarbiausių dalykų, kuriuos 
mes, kaipo individai, galim 
daryti sulaikyti pragyveni
mo kainas nuo kilimo.

Dovana Ašies okupuo
tiems Europos žmonėms... 
nes kuo mes stipresni, tuo

Komiteto Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui šaukti Sekretorius

R. MIZARA.

didesnės mūsų pastangos, | Washington.— Nors ame- 
tuo greičiau mes pasieksim 1 rikiečiai laimi pergales 
pergalės — pergalės, kuri;prieš japonus, bet pati sun- 
vėl padarys galimu jiems kiausia kova su jais dar te- 
švęsti Kalėdas kaipo lais- bestovi prieš akis, sakė ka- 
viems žmonėms. ro sekretorius Stimson.

Taip, Karo Bondsai yra> 
daugiausia apgalvota dova
na 11943 metų Kalėdoms.

Lietuvos vidujine santvarka 
ir valdymasis priklauso pa- 

O. W. I. tiems jos gyventojams.

Neturėdami kada kreipti domės j užmuštus japonus, J. V. marinai, kurie ką tik 
pribuvo ant salos Tarawa, sustojo kelioms minutėms savo maršavime pirmyn, kad 
atsigerti šalto gėrimo iš tankinio “trailerio.”
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IL m T IE R ii IŪ M i r | M E N tj
Literatūriniai Krislai
15 Milijonų S "dovanotų Knygų. 
Dovanokit Knygas Bibliotekoms. 
Nau ja Wh i tma no B i o g ra f i ja. 
Teisingai Įkainuoja Poetą.
Nau jas R its ų L i tėra t ii ros Rinkių ys.

Rašo J. BARKUS.
Lapkričio pradžioje pasibaigė rinklia

va knygų kareiviams ir jūrininkams. 
Rinkliavą vedė Amerikos Bibliotekų Są
junga (American Library Association) 
bendrai su ŪSO ir su Amerikos Raudo
nuoju Kryžiumi. Visoje šalyje surinkta 
daugiau 15 milijonų dovanotų knygų.

Nors rinkliava oficialiai užsibaigė, 
bet knygynai ir skaityklos ir ateityje 
priims knygas, kurios bus aukojamos. 
Jeigu kareiviams knygų bus užtenka
mai, tai skaityklos ir viešieji knygynai 
patys davonajamąsias knygas vartos. 
Nes daugelio skaityklų fondai dabar ta
po sumažinti ir neužtenka net naujųjų 
leidinių nupirkimui, o senųjų nudėvėtų
jų knygų visiškai nelieka iš ko dapirkti.

* *
Kas tik turi atliekamų knygų, geriau

sias būdas jų atsikratyti tai nunešti bei 
nuvežti į savo miesto viešąjį knygyną ir 
atiduoti. Knygynai (Public Libraries) 
dėkingai priima knygas visokiose kal
bose ir visokiomis temomis, bile tik kny
gos yra gerame stovyje.

Esant reikalo, knygynai net savo ve
žimus atsiunčia iš namų knygas paimti.* * *

Žinomas literatas ir kritikas Henry 
Seidel Canby neseniai parašė knygą apie 
žymųjį Amerikos poetą Walt’a Whit
man^.

Walt Whitman gyveno devyniolikta
jame šimtmetyje (1819-92 m.) ir pa
skubo kaipo poetas—išsišokėlis. Jo ei
lės ir poemos griežtai skyrėsi nuo tais 
laikais pripažintųjų taisyklių, kaip savo 
turiniu, taip ir forma. Jo rašiniai buvo 
per drąsūs ir per radikalūs tų laikų 
skaitančiajai publikai, todėl jis buvo nie
kinamas ir visaip šmeižiamas.

Whitmano kūriniai — eilės, poemos 
— net jam numirus dar ilgai negalėjo 
visoje cielybėje pasirodyti. Jo raštai su
rinkti vienoje knygoje, kuri pavadinta 
“Leaves of Grass”. Tą vardą dar pats 
autorius savo poemų rinkiniui paskyrė.

Išsamios ir teisingos Walt Whitmano 
biografijbs iki šiol dar nebuvo. Kurios ir 
buvo apie jį rašytos knygos, visose jisai 
buvo neigiamas už tai, kam drįso skelb
ti kitokias - savotiškas idėjas apie Ame
riką ir jos gyventojus, apie demokratiją 
ir žmonių santikius., * * *

Šį rudenį išleistoji H. S. Canby’o pa
rašytoji apie Whitmaną knyga pasirodo 
esanti blaiviausia ir nuosaikiausia poe- 
eto gyvenimo ir tvėrybos studija. (Kny
ga vadinasi “Walt Whitman, an Ameri
can” išleido Houghton Mifflin Co., kai
na $3.75.)

Knygos autorius drąsiai išnagrinėja 
visus prieš Whitmaną prasimanymus ir 
aiškiai nušviečia literatūrinę ir visuome
ninę jo poezijos vertę. Šią biografiją 
perskaičius “gerojo, žilabarzdžio poeto” 
vaizdas tampa daug aiškesniu ir supran
tamesnių. ♦ * *

Neseniai išėjo knyga, kuri gali būti 
naudinga žinantiems anglų kalbą ir no
rintiems susipažinti su rusų literatūra, 
bet nemokantiems rusų kalbos. Litera
tas Bernard Guilbert Guerney paruošė 
didelį rinkinį-antologiją, kur sutalpino 
pavyzdinguosius kūrinius bent trisde
šimties rusų autorių-, naujuose gores
niuose vertimuose į anglų kalbą. Knyga 
vadinasi “A Treasury g f Russian Lite
rature”, turi 1000 puslapių, išleista 
Vanguard Press firmos, kaina $3.95.* * *

Nors didžiuma knygoje įtalpintųjų 
raštų tai devynioliktojo šimtmečio auto
rių kūriniai, tačiau rinkinys suteikia 
gana ryškų supratimą apie žymiausiųjų 
rusų rašytojų-klasikų kūrybą. Naujoji, 
porevoliucinė rusų literatūrinė kūryba 
silpnai teatvaizduota; bet, leidžiant rin
kinį vienam tome, to ir tikėtis negalima.

VEIKLA MENO FRONTE
METROPOLITAN OPEROS 

SUKAKTIS
Šiais metais, spalių mėnesį, suėjo 60 

metų nuo atidarymo Metropolitan Ope
ros. 1883 metais Metropolitan Opera 
atidaryta su vokiečių tautos* kūriniu— 
opera “Faustu.” Šį veikalą parašė žy
mus vokiečių rašytojas Goethė, o iš jo 
operą sukūrė taip pat vokiečių kompozi
torius Weber.

Anais laikais, matomai, vokiečių tau
ta, jos menas pasirinkta pradžiai, ati
darymui naujos operos Amerikoj, ‘New 
Yorke. Tuo metu vokiečių tauta buvo 
laikoma kaipo kultūringa, mene pažangi 
tauta. Rusija tuo laiku buvo laikoma 
kaipo barbariška, nekultūriška, neme
ni šk a.

Prabėgus 60-čiai metų, minint šios 
meno ir kultūros pažibos sukaktį, jau 
kita muzika, kita gaida Metropolitan 
Operoj. Šiandien Vokietija, nacių ran
kose, reiškia kiekvienam barbarizmą, 
meno naikinimą, o Rusija (dabartinė 
Sovietų Sąjunga) jau reiškia meno auk
lėjimą, kultūrą ir gražią žmonijos atei
tį.

Tad, šiais metais, 60 metų operos su
kakties iškilmė minėta su Rusų tautos 
meno kūriniu — “Boris Godunov” ope
ra. Šią operą pasirinko vaidinti Metro
politan Operos štabas ne vien kaipo me
no kūrinį, bet ir todėl, kad pagerbti So
vietų Sąjungos karžygiškai kovojančias 
Raudon. Arm. jėgas ir jos žmones.

Metropolitan Operos sukaktis skirta 
pagerbimui Sovietų Sąjungos, turi ir to
limesnį labai svarbų tikslą. Tai reiški
nys didesniam draugiškumui ir meno- 
kultūriniam bendradarbiavimui tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos žmonių.

Sovietų Sąjungos muzikai, operos ar-
tistai taip pat sveikino telegramomis 
Metropolitan Operos štabą. Nuo Bolšoj 
Teatro operos sveikino S. Samosud. Sa- 
mosud yra Bolšoj Teatro operos direkto
rius ir apdovanotas liaudies artisto me
daliu. Tarpe kitų artistų, amerikiečius 
sveikino ir F. Petrova, kuri pirmiau yra 
buvusi Metropolitan operos štabe.

Šostakovičius, pasaulinio maštabo 
kompozitorius, sveikindamas amerikie
čius artistus ir Metropolitan Operos šta
bą, kad jis pasirinko rusų tautos kom
pozitoriaus (Mussorgskio) operą atida
rymui šio sezono ir atžymėjimui savo 60 
metų sukakties, pareiškė: “Tame aš ma
tau išraišką specialės simpatijos Sovie
tų Rusijai, jūsų didžiai talkininkei ana
pus vandenyno.”

Mes manome, kad ši simpatija nema
žės, bet didės tarpe Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos žmonių. Po karui ji turės būt 
dar didesnė. Tokių operų ir filmų, kaip 

. kad “The North Star”, Amerikos ar
tistai gamins daugiau. Ir juo Amerikos 
žmonės daugiau pradės pažinti Sovietų 
žmones ir jų gyvenimą, tuo draugingu
mo santikiai tarpe šių didžiulių valsty
bių bus geresni.

Meno Organizacijos Dalyvaus 
Suvažiavime

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
jau arti — įvyks šio mėnesio 18-19 die
nomis. Suvažiavimo kvietimus mes iš
siuntinėjome visiems Lietuvių Meno Są
jungos chorams, teatro' kuopoms. Visi 
LMS vienetai turi turėt savo atstovus 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavime.

Jei kurie chorai dar nerinko savo de
legatų, tai jie greitoj ateityj turi tai 
padaryti. Nėra reikalo laukti mėnesinio 
susirinkimo, delegatus galima rinkti 
choro bei kitos meno organizacijos prati
muose, pamokose.

Ypatingai iš artimesnių kolonijų mū
sų chorai turi ir gali savystoviai daly
vauti. Waterburio Vilijos Choras, Hart
fordo Laisvės Choras ir kitos meno or
ganizacijos turėtų pilnai' dalyvauti šia
me suvažiavime.’ Artimesnės kolonijos, 
be abejo, dalyvaus. Aidas, Sietynas, Pir-

myn — šie chorai kaip ir vietiniai. Jūs, 
draugai, turite dalyvauti suvažiavime 
pilname skaičiuje.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavime 
dalyvauti yra labai svarbu meno orga
nizacijom. Kaip kad šis antrasis pasau
linis karas nėra tik už tautų ir valstybių 
laisvę, bet ir už laisvę žmonių, organi
zacijų, taipgi ir Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas yra ne tik už išlaisvini
mą Lietuvos, bet ir už jos žmonių, jų 
kultūros, meno laisvę. Pamename, kaip 
mūsų senoj tėvynėj, kuomet ten viešpa
tavo Smetonos diktatūra, buvo slopina
ma liaudies meno organizacijos. Buvo 
slopinama ir nęleidžiama organizuoti 
liaudies teatras - vaidyba, laisvi chorai. 
Tad šis suvažiavimas prisidės prie to 
balso, kad ne tik tautos, bet ir jų žmo
nės būtų laisvi organizuotis, kurti, dai
nuoti, vaidinti ir plėsti savd kultūrą.

L i c tuvi a i Meniu inka i
Mes skaitėme Vilnyje pranešimą, jog 

Daratėlė Yuden vėl grįžo prie Aido cho
ro vadovavimo-mokinimo. Kiek stebėjo
me, jinai buvo susirgus ir turėjo pasi
traukti tūlam laikui iš choro mokytoja
vimo. Linkėtina chorui ir grįžusiai mo
kytojai gerų sėkmių.

Waterburio Vilijos Choras kiek se
niau buvo kaip ir neveiklus. Šiuo tarpu 
Vilijos Choras veikia. Vilijos Choro iž
dininkė M. Svinkūnienė prisiuntė choro 
duokles net už 3 metus — $15.00.

Vilijos Choro keturi nariai tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje — Edvard 
Dvilinskas, Petras Marozas, Jonas Nor
kus ir Eddie Marozas.

Brooklyne Jonas Juška, po gerokai 
pertraukai, vėl stojo meno darban. Šiuo 
tarpu d. Juška vadovauja (režisuoja)
Lietuvių Liaudies Teatro veikalą— “Dė
dės Silvestro Kieme”. Pirmiaus d. Juš
ka negalėjo meno srityje veikti, nes jo 
užsiėmimas neleido.

Jurgis Klimas, taip pat brooklynietis,

Lawrence Tibbett, Metropolitan Operos baritonas, 
bus vienu iš solistu atidaromojo; New Yorko Muzikos 
ir Dramos Centro programoj, gruodžio 11-tos vakaro 
8:30, 131 W. 55th St., New Yorke. Taipgi gros Phil- 
harmoniška Simfonijos Orkestrą, vadovybėje Artur 
Rodzinski’o. Majoras LaGuardia pasakys prakalbą.

kaip girdėjome, jau užbaigė filmavimą 
“Kuproto Oželio”. Tikimės, kad Klimas 
dabar imsis kitų darbų. Jurgis Klimas 
yra LMS Apskričio komiteto atsakomin- 
gas veikėjas. Ši įstaiga laukia jo veik
los. Taip pat Jurgis Klimas yra LMS 
Centro Kom. mariu.

Dramos srityje, tarpe lietuvių, šiuo 
tarpu, rodos, dar nieko nedaro d. Jonas 
Valentis. Jonas Valentis tarpe lietuvių 
yra daugiausia lavinęsis ir aukščiausia
stovintis režisierius ir vaidyla.

Mes laukiame, kad Jonas ką nors duo
tų dramos scenai. Publika yra pasiilgus 
veikalu, vaidinimu, v f c-

V. BOVINAS, LMS Sekret.

Šiomis Dienomis Jūs Džiaugsitės

“PIENU VAIKAMS

© Borden Co.

-^^OTINOS, taupykite maistą. Ato- 

dairiai pirkite.
Žiūrėkite, kad jūsų šeima gautų dau

giausiai naudos iš to, ką perkate!
Mes patariame pradėti vartot tokį 

pieną, kuris duoda jiem extra naudos 
—Borden’s Homogenized Vitamin D 
Pieną, vadinamą “Pienu Vaikams.“

Kiekviena kvorta duoda gana Vita
mino D visai dienai; duoda jums bu-

davojančius kūną proteinus ir Vitami
nus BĮ ir Niaciną — ir 670 kalorijų 
maisto energijos!

Kiekviena kvorta yra turtinga kal
kėmis ir fosforu; yra puikus šaltinis 
Vitaminų A ir B2!

Ir jis yra greičiau suvirškinamas! 
Kiekvienas lašas sviestinio riebalo su
skaldytas į 200 lengvai-suvirškinamų 
dalelių ... tai reiškia Smetoną kiekvie
name gurkštnyje — lygus maistingumas 
kiekviename laše!

BORDEN'S HOMOGENIZED 

VITAMIN D MILK 
PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE

Scranton, Pa.
Svarbus Pranešimas

Brangūs lietuviai, broliai ir 
sesės, Scrantone ir apylinkėj, 
čia su gruodžio 13 diena pra
sideda rinkimas padėvėtų dra
panų . pagalbai Sovietų Sąjun
gos žmonių, nukentėjusių nuo 
karo.i

Jau yra žinoma, kad Sovie- 
' tų Sąjungoj dešimtys milionų, 
žmonių buvo priversti trauktis 
nuo žvėrių hitlerininkų, naciai 
sudegino jų miestus, miestelius 
ir namus. Ir kada Raudonoji 

' Armija varo nacius laukan iš 
Sovietų žemės, tai hitlerinin
kai viską naikina. Sugrįžę 

i žmonės į išlaisvintas vietas 
randa tik griuvėsius ir pele- 

I nūs!
Amerikos žmonės gali pa

gelbėti Sovietų Sąjungos žmo
nėms ir tam tikslui yra susi
tveręs Russian War Relief ko- 

' mitetas, kuris persiunčia au
kas ir drapanas.

Nuo gruodžio 13 dienos iki 
18 dienos bus specialis rinki
mas tam reikalui drapanų, 
medikalių instrumentų, ir pi
nigų. Taigi, minėto komiteto 
pirmininkas Mr. Harry Dicks- 
tein atsišaukia į visus seranto- 
niečius ir apylinkės žmones 
prašant pagalbos. Bus žmo
nės, kurie eis stuba nuo stu- 
bos renkant drapanas. Taipgi 
ir patys galime nunešti dra
bužius į artimiausią Public 
School. Rinkliavos bus visame 
Lackawanna apskrityje. Mes, 
lietuviai, turime paremti nuo
širdžiai, nes toji pagalba pa
sieks ir lietuvius, gyvenančius 
giliau Sovietų Sąjungoje.

Pereitais metais Lackawan
na apskrityje komitetas surin
ko 42,000 pundų drabužių ir 
$35,000 pinigais aukų, šiemet 
turi būti bent du kartus dau
giau surinkta, nes daug dau
giau yra reikalinga pagalbos 
išlaisvintiems žmonėms. Pa
gelbėkime kovotojams, kurie 
kovoja ne vien už savo- lais
vę, bet kartu ir mūsų.

Simpatikas.

’ Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Is originalo vertė J. KALNĖNAS

Hudson, Mass

(Tąsa)
Du žmonės miršta ištikti stabo. Oda 

išbąla, kūno dalys sustingsta, pagaliau 
gyvena — dar ilgai — tiktai akys. — Kai 
kuriam sušaudytos kūno dalys karo ne
lyginant kartuvės ore maskatuodamos. 
Po žaizda pastatomas indas, į kurį laša 
pūliai. Kas dvi arba trys valandos tas 
indas tuštinamas. Kiti žmonės guli pri
raišioti virvėmis su sunkiais žemyn 
traukiančiais svermenimis prie lovos. 
Matau sužeistas žarnas, kurios pilnos 
neišeinančių atmatų. Gydytojo raštinin
kas parodo man rentgeno nuotraukas 
visiškai sutrupintų šlaunikaulių, kelių ir 
pečių.

Tiesiog negali suprasti, kaip tokiuose 
suplėšytuose kūnuose dar yra žmonių 
veidai, bendrai, kaip jie gali gyventi. li
gai tat vienintelė ligoninė, vienintelis 
punktas? — Jų yra šimtai tūkstančių 
vokiečiuose, šimtai tūkstančių Prancū
zuose, šimtai tūkstančių Rusuose. Kaip 
viskas yra nesąmoninga, kas rašoma, 
daroma, galvojama, jei toki dalykai ga
limi! Tur būt viskas yra melas ir pra
simanymas, kad tūkstančiais metų kur
toji kultūra sutinka tokias kliūtis, kaip 
šie upeliai išlieto kraujo, kaip šie gy
vuoją šimtais tūkstančių kankinamieji 
kalėjimai. Tiktai ligoninė ir parodo, kas 
yra karas.

Aš esu jaunas, esu dvidešimties metų 
amžiaus, tačiau gyvenime nieko kito ne
pažinau, kaip tik nusiminimą, mirtį, bai
mę ir virtinę nesąmoningų sąlygų, ku
rios įstumia žmogų į kančių bedugnę.

Aš matau, kad tautos eina kita prieš 
kitą ir tyli, nežinodamos, jog paklusniai 
beprotiškai žudo nekaltus žmones. Ma
tau, kad pačios protingosios pasaulio 
smegenys išranda ginklus ir žodžius, 
kad tik būtų klastingiau ir ilgiau tat 
truktų. Ir drauge su manim tat mato vi
si mano amžiaus žmonės ir čia ir ten, 
visam pasauly, su manim mano karta tat 
gyvena. Ką darys mūsų tėvai, kai mes 
kartą sukilsime ir prieš juos stoję pa
reikalausime atsako? Ko laukia jie iš 
mūs, kai ateis tas laikas, kada karo ne
bus? Ištisi metai mūsų verslas buvo — 
žudymas. Tat buvo pirmas mūs pašau
kimas gyvenime. Mes savo gyvenime ap-

siribojom žudynėmis. Kas dar po to gali 
atsitikti? Ir kas iš’ mūsų gali būti?

Seniausias mūsų palatoje Levandaus- 
kis. Jis yra keturiasdešimties metų am
žiaus. Ligoninėj guli jau dešimtas mė
nuo. Jam yra sunkiai sužeistas pilvas. 
Pastaruoju laiku jis jau tiek pagerėjo, 
kad gali susilenkęs pašlubuoti.

Paskutinėmis dienomis jis yra labai 
susijaudinęs. Jo pati, gyvenanti kažin 
kokiam mažam miestely Lenkuose, rašo, 
jog tiek yra susitaupiusi pinigų, kad ke
lionei ir jam aplankyti pakaks.

Ji jau yra kely ir kiekvieną dieną gali 
pasirodyti. Levandauskis daugiau nebe
valgo, dargi raudonuosius kopūstus su 
kepta dešra atiduoda, sau tik porą kąs
nelių pasilikęs. Bėginėja jis neatitrauk
damas akių nuo laiško po kambarį. 
Kiekvienas jį jau dvylika kartų skaitė ir 
jis vis duoda skaityt. Pašto štempelis 
kažin kiek kartų žiūrėtas. Raštas pasi
darė tiek riebaluotas ir išvagotas pirš
tais, kad vos galima beįsikaityti. Ir kas 
turėjo įvykti — įvyko: Levandauskis 
gavo karštį ir vėl turi gulėti.

Savo pačios jis pora metų kaip nema
tęs. Jiems tuo tarpu gimusi dukrelė, 
rią ji atsiveža. Tačiau Levandauskis
sirūpinęs kuo kitu. Jis tikėjosi gauti lei
dimą išeiti, kai jo senė atvyks; juk 
aišku: matyti gera, bet jei žmogus su 
savo pačia taip ilgai nesusiėjęs, aišku 
jis norės, jei tat gerai eis, dar ko kito.

Levandauskis apie tat valandas su 
mumis perkalbėjo. Ir kokia čia gali būt 
paslaptis tarp mūs. Juk tat mes puikiau
siai suprantame. Tie mūs, kuriems gali
ma išeiti, dargi jam nurodė keletą pato
gių užkampių mieste, nevaikščiojamų 
vietų sode, kur jis gali būti ramiausias. 
Vienas netgi žino tinkamą kambarėlį.

Betgi kaų5 visa tat? Levandauskis gu
li lovoj ir rūpinasi. Visas gyvenimas 
jam būtų neįdomus, jei šio dalyko nepa
siektų. Mes jį raminam ir pažadam, jog 
kaip nors duosime progos...

Kitą popietį pasirodo jo pati. Tat ne
didelė grakštųtė, baili moteriškė. Jos 
akys gyvos, kaip paukštytės. Apsimetusi 
juoda skraiste su brindomis. Dievai žino, 
iš kur dabar tokią ji galėjo ištraukti.

(Bus daugiau)

ku-
su-

tat

Montello, Mass

lietuviai, 
drapanų

Sąjungos 
tarpe, ir
nukentė- į 

prasideda su j

Prakalbos ir Koncertas
Lapkričio 28 dieną, Liet. 

Piliečių Kliubas turėjo su
rengęs prakalbas ir koncer
tą. Kalbėjo d. S. Sasna, Lais
vės redakcijos narė. Kalbėtoja 
apibūdino žiaurų karą, ku
rį II i t 1 e r i s ir jo šaika 
pradėjo, kad sunaikinus de
mokratiją, kad pavergus tau
tas. Ragino padėti mūsų šalies
valdžiai karo laimėjimo pa-'ninku grupė, 
stangose. | Petri k padainavo

Antroj dalyj kalbos aiški- i žiai kelias daineles savo ge
no darbininkų rolę karo laimė- į rai išlavintais balsais. Riche 
jimo pastangose ir gerai uždą-> Beris pagrajino kelis kavalkus

ve pipirų lietuvių smetoni
niams fašistams, kurie dirba 
pragaištingą darbą lietuvių 
tarpe, keldami neapykantą 
prieš Amerikos talkininkę So
vietų Sąjungą ir lietuvius did
vyrius raudonarmiečius. Kal
bėtoja kvietė remti Nacionalį 
Karo Fonda, kuriam Mass, lie- 
tuviai yra nusistatę sukelti 
$3,000. Buvo rinktos aukos 
tam reikalui ir surinkta $35.

Nonvoodiečių vyrų daini- 
vadovystėj W. 

labai gra-

solo; 'iš jo yra geras muzikan
tas.

Bendrai, šios prakalbos ir 
koncertas padarė hudsonie- 
čiams gero įspūdžio.

Stambesnes sumas karo lai
mėjimo reikalams aukavo, C. 
K. Urbon .$5; po $2 aukojo :O. 
Jakštienė, Z. Jakščiutė (nor- 
sp). Po $1: J. Sabaliauskas, 
J. Narvenas, F. Kaulakis, J. 
Paplauskas, G. Šidlauskas, J. 
Barris, M. Sukackienė, Z. 
Vaidvilavičienė, J. Yeskėvi- 
čius, K. Parednienė, O Mor
kūnienė, M. Benkevičius, A. 
Zulonas, M. Kurganas, O. Ku-

kauskienė ir A. Tamošiūnas. 
Po 50 centų : C. M. Arlauskie
nė, M. Butėnienė, S. Saba
liauskienė, Ch. Valma, M. 
Kazlauskas ir po 25c: Z. Gri
gienė, Ig. Morkūnas, A. Sau- 
linskas, O. Desautels, H. Gers- 
sing, A. Almada. Visiems au
kavusiems tariame širdingai 
ačiū. Kliubietis.

N E W YORK COMMITTEE

LTUIKMW'M*™1

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

Iš" senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES 
St., Brooklyn

paveiks-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
- Tenl. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam,
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

<♦>
>

<♦>
>

<♦>
>

NOT AKT
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

i MVIIIJš AS SIMON AVILIUS I
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS įSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Ll&dAsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinama kainų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

>
<♦>

<

9>

>

>

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
>

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą ££ 
karšta vakarienė. fN 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms.
Nedėliomis atda- Jįj 
ras nuo 1 valan- 
dos dieną iki vėlai.

į' 426 SO. 5th STREET,
i' Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

i NAUDOKITĖS GERA PROGA 1
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special) pasiūlymą savo 

f seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mos vis dar patar- 

’ naujame už senas žemas kainas.

Distinctive Style and Unexcelled Value in Akiniai
už $7.50

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

Beniulis.

kur reikia, 
atydą į šį

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dienį yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

Atsišaukimas j Lietuvius

Mes, broektoniečiai, montel- 
liečiai ii’ apylinkės 
jau pradėjome vajų 
rinkimo Sovietų 
žmonių pagalbai, jų 
lietuviams nuo karo 
jusiems. Vajus
gruodžio 11 diena ir tęsis per 
porą savaičių, tai prašome at
nešti į Lietuvių svetainę, Main 
ir Vine Sts. ir janitorius bile 
kada priims.

Taipgi labai prašau Bridge- 
waterio draugus, kad pasidar
buotų parinkime drapanų iri

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 GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

į: UP-TO-DATE j

i BARBER SHOP | 
į K. DEGUTIS, Savininkas *
f Prieinamos Kainos *
įs 306 Union Avenue
? Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. «
■ Brooklyn $

S GERAI PATYRĖ BARBERIAI |

įn Atsilankę parodykite mums šj skelbimų ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 
taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

I STENGER & STENGER, Optometrists 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

No. i2o lady Both for 
<..ro.<oy.'•Identical 
designs 14 K gold $1 A A 00

. tings with 5plen< , .
; ,di<l .Jhiniond. ■ W V

30 Dienų
S Nuolaida

; Stoughtono draugus. Manau, 
kad drg. Kirslis, Stulgaičiai, 
Lavas ir kiti galės toj srityj 

‘gražiai pasidarbuoti. Surinktas 
drapanas prašome atvežti į 
Montello, į vieną centrą, tai 
kartu visas sukrausime į dė
žes ir pasiųsime, 
Prašome atkreipti 
mūsų kvietimą, v *• »

K.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 8-8 vakare 
Nodeliomie ir Šventadieniai* I

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininku#

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

No. OHO; t.Jdv
Matched Roth for 

lovely modern ' .
nogs o' 0O
gold. 
di.Unond

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

No. -100, Ltd; 
Crosby. IJniqui 
in. style, excep

is lovely pair 
of rings in 14K 
pold. Superbly 
brilliant dia- 

. mond.

) Both for

!85"

| GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas »

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I

I

LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

D įdelbi pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

TUOIAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

| Lietuvių Kuro Kompanija
S4 Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo- 
$4 se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

All "Lady Crosby” Ensembles
in Attractive Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

TeL STagg 2-2178 ATPĄRA VAKARAIS

Liūdėsio valandoj kreip
kite prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi 
ne modernišką patarna 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū- 
hų šermeninė. Mūsų Pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 411*
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Laisves Kontestas Gavimui 
Naujy Skaitytoj y

Kaip E. Zdanauskas Paspruko iš Ispani
jos Fašistų Nelaisvės?

Australų Laimėjimas 
Naujojoj Guinejoj

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

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

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

V. J. Stankus, Easton 
ALDLD Mot. kp. Binghamton 
Geo. Shimaitis, Montello ........
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD 136 kp., Harris.-Kearny 
V. Smalstienė, Royal Oak ........
ALDLD 50 kp., Rochester .......

Balčiūnas, Brooklyn ...........
P. Lekavičius. Pittsburgh
Bečis, Great Neck ..............
Mockaitis, Bridgeport ...........
Ramanauskas, Minersville ....
Tamošiūnas, Hudson
P. Dambrauskas. Haverhill 

S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
Frank Wilkas, Wilmerding .....
J. Bimba-R. Aucius, Paterson .... 
M. Smitravičienė, Detroit .........
M. Slekienė, Gardner ................
ALDLD 20 kp., Binghamton .....

Šlekaitis, Scranton
Padgalskas, Mexico ..............
Blažonis, Lowell
Urbonas, Pittsburgh ............
Šlajus, Chester ......................

J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Valinchus, Pittston
J. Matačiūnas, Paterson ............

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau žinių, 
kurios tilps sekamoj laidoj. Šį sykį J. Bakšys prisiun
tė naują prenumeratą ir daug atnaujinimų. Pakilo 
Punktais, bet nepralenkė nei vieno vajininko.

S. Kuzmickas taipgi prisiuntė atnaujinimų, pakilo 
punktais, bet pasiliko toj pačioj vietoj.

S. Penkauskas prisiuntė atnaujinimų. Jis gerokai 
pakilo punktais; užėmė V. J. Stankaus vietą.

A. Tamošiūnas prisiuntė naują pusmetinę prenume
ratą ir atnaujinimų.

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; P. Šle
kaitis, Scranton, Pa.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; Geo. 
Kuraitis, Brooklyn, N. Y., ir C. S. Kasparas, Wilkes-

D.

P.
V.
J.
J.
P.

8691 a
792 ! A

709 '
648 K.
60-1, J.
602 y
5591 ’
546 į
5311 y-
512 J’
489
434
390
364
338
325 ’
321 !
304
301 !
299
290
277
264 !
264
260
217
198
194
186

J. Navikas, Haverhill ..........
Gudzin, Schenectady ..........
Mikolaitis, Baltimore ..........
Margaitis, Windsor ..............
Jokymas, New Britain ........
S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 
Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................

1 A. Venskevičienė, Cambridge .... 
Kalakauskicnč, Brooklyn .... 

Kalvelis, Bridgewater ...
Kupstas, E. St. Louis .........

Urba, Easton ........................
Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Kisielius, McKees Rock .....

A.
M.

!s.
i j.
v.

182
169 
168 
156 
156 
155 
140
134 
130 
122 
108 
104

92 
78 
72 

. 60
52 
52 
52

Ispanijos liaudį 
ir Hitlerio už- 
ir Literatūros 
Ed. Zdanaus-

P. J. Martin, Pittsburgh ..........
K. Abekienė, Chicago .............
Ch. Legunas, Springfield ...........
A. Arison, Stratford .................. 52
R. Kalvaitienė, Maspeth ........... .. 26
M. Stakoff, Brooklyn ................ 16

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis ............................. 212
P. Ėuknys, Brooklyn .................. 126
V. Tauras-R. židžiunas ............ 28

Ačiuojame vajininkams už pasidarbavimą ir lau
kiame nauju prenumeratų nuo pavienių skaitytoju.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Tarpe kitų didvyrių, nuvy
kusių ginti 
prieš Mussolinio 
puolimą, buvo 
Draugijos narys 
kas, kanadietis.

Jis pateko į fašistų nelaisvę 
ir per daug metų buvo vargi
namas. Pagaliau, jam pavyko 
iš nelaisvės ištrūkti ir tą jis 
aprašo savo laiške, kurį gavo 
karys K. Kilikevičius, kuvęs 
Lit. Draugijos Kanadoj Vei
kiančio Komiteto sekretorium 
per daug metų. Laišką per
spausdiname iš kanadiečių sa
vaitraščio “Liaudies Balso.” 
Štai jo turinys:

Gerbiamas Drauge:
Rašau jums šiuos kelius žo

džius, linkėdamas visiems drau
gams ir draugėms kanadie
čiams kuo geriausios sveikatos 
ir geriausio pasisekimo visa
me kame.

Dabar tariu. širdingą ačiū už 
5 svarus, kuriuos gavau iš 
Montrealo nuo draugo J. Lese- 
vičiaus. Matomai draugai ga
vote mano rašytą atvirutę.

Manau/ kad jums, draugai ir 
draugės, bus įdomu žinoti, ko
kiu būdu man pasisekė ištrūkti 
iš Ispanijos fašistų katorgos.

1942 metais, kuomet atvyko
me į lagerį Miranda de Ebro iš 
disciplinario bataliono, ten bū
damas susipažinau su lenkais 
ir net keletu karininkų. Aš pa
sidaviau kaipo lenkas-.'Todėl jie • X
pasišaukė mane pas save\ir iš
klausinėjo smulkiai: kur 
męs aš, tėvas, motina, se 
ir broliai ir tt. žinoma, turėjau

Pasakiau, kad 
motina 

j/e ir 
mane

rėjau daryti deklaraciją išnau- 
jo, bet čia jau padaviau visą 
teisybę ir kad buvau Tarptau
tinėj brigadoj. Anglijoj buvau 
virš dviejų' mėnesių kaip ir už
darytas. Buvo daromas tyrinė
jimas.

Ant galo pasišaukė mane 
lenkų karininkas ir pasakė: 
“Pan Zdanowski, jau nesi len
ku, nes buvai Ispanijos raudo
nųjų eilėse.” Tai aš padėkavo- 
jau jam širdingai ir paklau
siau, ką turiu daryti. Jis pata
rė stoti į Anglijos armiją.

Mėginau įstoti į Kanados ar
miją, bet gavau atsakymą, kad 
jie negali Anglijoj imti rekrū
tų. Mėginau įstoti į Anglijos 
armiją, bet ir tenai nepriėmė. 
Galų gale išleido mane, kad 
j ieškočiau kokio nors darbo.

Susiradau darbą anglių kasy
kloj, kur man yra gana sunku 
dirbti. Ar tai senatvė, ar silp
na sveikata, to nežinau. Bet 
vistiek esu užganėdintas, kad 
esu laisvas.

Kasykloj dirbu akordiniai ir 
uždirbu, galima sakyti, vieną 
svarą į dieną. Maistas kainuo
ja 1 svarą ir 10 šilingų į 
vaitę. Taip, kad kas savaitę 
Įima sutaupyti tris svarus 
žinoma, turiu taupyti, nes 
plikas, kaip tilvikas.

Dovanok, drauge, kad taip 
mažai rašau. Už savaitės para
šysiu kitą laišką. Gal kas dau
giau ateis į galvą, nes kol kas 
aš jaučiuosi visai be atminties. 
Lauksiu atsakymo ir parašyki
te, kas jums daugiau žingeidu, 
kad parašyčiau.

Draugiškai,
F. Zdanauslcas.

Australija, gruod. 10.— 
Australai trečiadienį atėmė 
iš japonų Wareo kaimą, 
svarbų kelių 'mazgą Huon 
pussalyje, New Guinea sa
loj. Dabar jie žygiuoja to
lyn į šiaurius ir užėmė kitą 
priešų apsigynimo punktą.

Wareo buvo ir japonų 
sandėlių centras, ant 1,000 
pėdų aukščio kalno. Aust
ralai paėmė jį per įnirtu
sias kautynes durtuvais.
^Amerikos lakūnai tuo tar

pu atakavo japonus pajū
riuose ir paskandino ketu
rias motorizuotas jų valtis.

Ar Jau Parčmėt Nacionalį 
Karo Fondą?

$30

AUTOMOBILIŲ

MECHANIKAI
Aptarnavimų Stočiai

$44 Į SAVAITĘ
Laikas ir V2 už Viršlaikius
NUOLAT — PASTOVIAI

DEXTER MOTORS
1st Ave &. 98th St., Manhattan.
Klauskite Charlie. SAC. 2-4700.

(291)

APVALYTOJAS
I SAVAITĘ. 46 VALANDŲ SAVAITĖ.
KREIPKITĖS f MR. NICHOLSON, 

3080 BROADWAY, N. Y. C.
(293)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Kosmetikų fabrikui, nelavintos, 5 dienų sa
vaitė,

KARINIAI DARBININKAI
VYRAI IR MOTERYS
BŪTINA PRAMONĖ
Dabar Didelis Trafikas 

Atliekamas Per

THE PULLMAN CO
sudarė nepaprastai greitą reika
lingumą VYRU ir MOTERŲ 
veik visuose departmentuose. Kai 
kurios iš šių vietų dabar yra at
viros :

Patyrimas Nereikalingas

VAGONŲ VALYTOJAMS
VAGONŲ APTARNAUTOJAMS

sa- 
ga- 
ir, 

esu

$2.00
.. 40c

15c
10c
25c
25c
25c
25c

35c

viršlaikiai, nuolat. Iš karinių darbų 
nesikreipkite.

COSMETRIES, INC.
80 East 10th St., N. Y. C.

(291)

REIKALAUJAMA ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO

DRABUŽIŲ APMUŠĖJAMS

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ 

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI

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

(292)

MECHANIKAMS
ELEKTRAMS
MALIORIAMS

Iš būtinų karinių darbų reikia turėti 
USES Paliuosavimą ir leidimą iš

Railroad Retirement Board.

Talkininkai Prakirto i Prezidentas Užgiria Tė 
Naciu Tvirtumų Liniją
Alžyras, gruod. 10.—Penk

toji amerikiečių-anglų ar
mija pramušė didelę spragą 
tvirtoviškoje nacių kalnų 
linijoje iš abiejų Mignano 
miesto pusių ir taip sulaužė 
didžiausią skerspainę pa
siekimui plento, vedančio į 
Romą.

Šią pergalę talkininkai 
laimėjo per įnirtusius devy
nių dienų mūšius. O naciai 
tikėjosi, kad ta galinga jų 
linija atsilaikysianti per iš
tisus mėnesius.

vii Drafto Atidėjimą
buvau 
eilėse,

Washington, gruod. 10.— 
Prez. Rooseveltas savo pa
rašu užgyrė kongreso tari
mą, toliausiai atidedantį 
kariuomenėn šaukimą vyrų, 
kurie turėjo vaikų jau pirm 
japonų atakos prieš Perlų 
Uostą.

Bet šiuo tarpu neskelbia
ma, kur prezidentas randa
si ir kur jis tą bilių pasira
šė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. Moterų sk. prieš- 

metinis susirinkimas įvyks 13 d. 
gruodžio, 7:30 v. v. Liet, salėje, 29 
Endicott St. Malonėkite visos daly
vauti, yra svarbių reikalų aptarti.

W. (292)

ir 
už 
la- 
iš-kuomet 

neužmiršk 
atsakymą, 

dar manau

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šių metų 

baigimą ir naujų metų pasitikimo 
vakarienę, 31 d. gruodžio. Kliubie- 
čiai esate kviečiami ir kurie prijau- 
čia mūsų organizacijai, būti mūsų 
parengime. Vėliau bus daugiau in
formacijų suteikta. — Kom. (292)

už-

10. Kartų Didesni Japo
ną Nuostoliai Ore

Pacifikas.— Šauniame a- 
merikiečių oro žygyje prieš 
japonus Marshall salose 
praeitą šeštadienį buvo nu
šauta žemyn 72 japonų lėk
tuvai, o amerikiečiai nete
ko tik 10 lėktuvų. Be to, 
amerikiniai lakūnai tada 
nuskandino du japonų šar
vuotlaivius, keturis kitus 
laivus ir sužalojo dar ketu
ris laivus.

Senatas Nutarė Pridėt 
Gelžkeliečiam Algos
Washington.— Jungtinių 

Valstijų senatas 74 balsais 
prieš 4 nutarė pridėti po 8 
centus valandai algos 
lionui ir 100 tūkstančių 
ležinkelių darbininkų, 
viso būtų $181,000,000 
metus.

Ekonominio Pastovumo 
direktorius Fred. M. Vin
son siūlė nelygius jiem prie
dus, nuo 4 iki 10 centų va
landai. Taigi senatas atme
tė jo siūlymą.

mi- 
ge- 
tai 

per

,, _________________ _________________

if GERIAUSIA DUONA 
OPWCHOLES BAKING './W'

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, | krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

viską meluoti, 
tėvas gimęs Lenkijoj, 
Vilniuje ir aš pats Vilni 
tt. Todėl jie pripažino 
lenku.

žinoma,* nesakiau, kad 
Tarptautinės brigados
nes tikri lenkai, kurie pasisakė, 

! kad buvo Tarptautinėj briga- 
, doj, buvo atmesti kaip pametu- 
sieji pilietybę.

Pabaigoj 1942 metų, pradė
jau gauti pašalpą nuo Lenkų 
legacijos Madride, o 1943 me
tais, kovo 30 dieną, atėjo pas 
mane seržantas su popierių 
pasakė, kad aš esu liuosas ir 
pusės valandos turiu apleisti 
gėrį. Sako, žiūrėk, 
važiuosi į užsienį, 
Ispanijos. Daviau 
kad neužmiršiu, kad 
sugrįžti.

Už dešimties minučių buvau 
jau prie Rojaus vartų. Vėl at
eina tas pats fašistukas ir pa
duoda man šmotelį popierio, 
kuriame rašoma, kad per tris 
mėnesius laiko turiu apleisti Is
paniją, kaipo lenkas, ir išvedė 
mane už vartų, sakydamas, kad 
esu liuosas ir galiu važiuoti, 
kur tik noriu, tik jeigu kur ap
sistosiu, tai turiu kas savaitė 
eiti į policiją registruotis.

Aš nuvažiavau į Madridą ir 
tuojaus nuėjau į Lenkų legaci- 
ją, kur mane priėmė kaipo po
ną Zdanowskj ir tuoj paskyrė 
viešbutį, kur jie apmokėjo vi
sas mano išlaikymo išlaidas, o 
prie to, kas savaitę, davė po 50 
pesetų. Sakė, kad turėsiu pa
laukti, kol bus gatavi dokumen
tai, bet aš turėjau kitokį planą, 
negu kad lageryje būdamas.

Birželio 1 dieną duoda man 
žinoti per telefoną, kad sekan- 
čįą dieną turiu būti ant stoties 
dėl išvykimo į Portugaliją, nes 
viskas buvo paruošta. Vakare 
apleidau saulėtą Ispaniją, iš 
kurios beveik nebeturėjau vil
ties gyvu išeiti. Ant stoties at
ėjo keletas draugų ispanų, ku
rie spausdami rankas atsisvei
kino su manimi. Davėme su
prasti, kad dar ateis laikas, 
kuomet turėsime užbaigti savo 
kovą. Vieniems ir kitiems aky
se pasirodė ašaros. Ir trauki
nys, rodos, taip tingiai pradėjo 
judėti, kad būtų galima* su 
draugais atsisveikinti.

Sekantį rytą buvome jau 
Portugalijoj, o iš tenai atvyko
me į Gibraltarą, kur gavome 
lenkų uniformas ir turėjau įsi
rašyti kaip savanoris į lenkų 
armiją, ką ir padariau.

Kada atvykau į Angliją, tu-

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. svarbus susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio 13 
d., 8 v. v. Nes yra labai svarbių 
dalykų aptarti. Nariai esate kvie
čiami dalyvauti, susirinkimas įvyks 
Kliubo kambariuose. (292)

GREAT NECK, Ni Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d., 8 v. v., Kasmočių 
svarbus, 
turėsime 
turi da- 

(292)

salėje. Susirinkimas labai 
Tai bus metinis. Daug ką 
apkalbėti. Todėl visi nariai 
lyvauti. — F. Klaston.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos 

bo priešmetinis susirinkimas 
ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 
vai. vak. Draugijų salėje. Bus rin
kimas valdybos 1944 metams ir ki
ti svarbūs reikalai. Narės visos bū
tinai dalyvaukite. — M. Ginaitienė, 
sekr. (295)

Kliu- 
įvyks 
7:30

trečiadienį,

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų ir mezgė

jų susirinkimas įvyks 
gruodžio 15 d., 8 v. v., 376 Broad
way. Šiame susirinkime reikės ga
lutinai prisirengti prie Demokrati
nio Lietuvių suvažiavimo, taipgi iš
rinkti 
Todėl 
org.

naują valdybą 1944 metams, 
visos dalyvaukite/ — H. T.,

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 13 d. gruodžio, 853 
lins St., 8 v. v. Bus renkama 
m. valdyba. Visiems žinoma, 
nuo valdybos veiklumo daug 
klauso kuopos gerovė. Todėl
čiame visus narius dalyvauti. — Kp. 
Sekr. (292)

Hol- 
1944 
kad 
pri- 

kvie-

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY AHLEFELDĖR
1261 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
555 Ralph 
County of 

premises.

555 Ralph

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MORRIS VIDIBOR
Ave., Brooklyn, N. Y.

VIRĖJOS
25C į 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.

56 WEST 23rd ST., N. Y.

KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO
EMPLOYMENT OFISE

Rm. 2612 Grand Central Term.
35c

20c
15cApie Keplos Kančias 

Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt...............................1.00

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos ....
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas ............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai įš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .....................................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos 
Lietuviška 

receptų, 
navimui

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..............................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais .......................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............ 1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi......................$3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi. '................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka .......................................

Kabalas, Zobovos Knygutė .......
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...............................
Nuo nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................. 85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St.. Spencerport, N. Y.

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

NEW YORK CITY
(294)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

25c
15c

85c
60

85c
60c
60c
85c
60c

60c
n

SVARBUS IŠRADIMAS

ku-

M. J. SVILPA’S MIRACLE 
OINTMENT.

KETURIŲ RŪŠIŲ MOSTYS
Sudarytos iš gydančių žolių,

rios gelbsti keletai 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. Svilpa’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 81.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebūklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo 
Skaudėjimo, 
Nudeginimų, 
nuo Šalčio,
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.

Adresuoki! taip:
M. J. ŠVILPA

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

Vietiniai galit ateit krautuvėn:
614*/; Zlou Street.

nuo peršalimo, Blauzdų 
nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nušutinimo, Nušašimo 
Sumušimo, Sukoliečiji-

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343 -4TII AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKIT^ MR. FILES

Iš kurinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 23RD ST., N. Y.

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

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

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

NAMŲ APTARNAUTOJA apvalyti keturių 
kambarių apartmentą ir prižiūrėti 3 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys ir linksmūs na
mai. EPSTEIN, 1142 Eastern Parkway, arti 
Utica Ave., Brooklyn. PRESIDENT 4-4043.

(292)

NEREIKIA PATYRIMO

FINI6ERKŲ PAGELBININKĖS
Skūriniai ir audekliniai drabužiai

EDMUND T. CHURCH CO.
15 W. 47th St.

(292)

MERGINOS-MOK1NĖS
Opcravimui vokų mašinos. Nuolat. 48 valan
dos, $23.36, viršlaikiai. Envelope Mfg. Corp., 

472 Broome St., New York.

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ
Mokytis scalp treatment. Apmokama laike 
mokinimosi. Finished oj>eratorės apmokamos 

po $50 j savaitę.
TURI BOT 5 PĖDŲ. 5 COLIŲ AUKŠČIO 

VIRŠAUS
Reikia turėti Charakterio liudijimus.

WYBRANT SYSTEM
1674 Broadway

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

Pilnam laikui. Sekmadieniais
Aukštos algos. Kreipkitės j Steward, 

nėję, 43rd St. ir Madison Ave.

HOTEL BILTMORE

IR

nedirbama. |
Kavi- I

(291)

MERGINOS—3
Turi būti akuratnos skaičiavimuose ir reikia 
High Schoo) mokslą turėti. $22 pradžiai. Grei

tas pakilimas. Nuolatinis darbas.

MISS LANG
520 WEST 27TH STREET

(295)

Stalų patarnautojos, gera alga ir tipai, valgis 
ir uniformos duodama. Kreipkitės asmeniškai. 
HULL-DOBB HOUSE. 84-02 Northern Blvd.

Jackson Heights, L. I.
(292)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

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

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

(292)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Stasio Rimkū- 

no. Pirmiau gyveno 32 Franklin St., 
New Britain, Conn. Taipgi pajieš
kau Antano Glatkevičiaus, gyvenęs 
Cincannati, Ohio. Prašau patys at
sišaukti, arba kas žinote apie juos, 
praneškite man, būsiu labai dėkin
gas. — Juozas Rimkūnas (Barberis) 
152 W. Girard Ave., Philadelphia, 
Pa. (295)

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACTJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš kafinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, H96 BROADWAY 

(X)

INDŲ 
Pilnam 
Aukštos

VYRAI INDŲ ATĖMIMUI 
MAZGOTOJAI IR IŠNEŠIOTOJAI 
laikui. Sekmadieniais nedirbama.

algos. Kreipkitės j Steward, Kavi
nėje, 43rd St. & Madison Ave.

HOTEL BILTMORE
(294)

REIKIA SUPERINTENDENTO 37 šeimų na
mui; BRONX. Garu apšildomas ir karštas 

vanduo. $90 i mėneaj ir apartmentas.
MU. 5-0830.

(292)

VYRAI
PATIKIMI. SIENŲ MAZGOTOJAI; 

$36.40 PRADŽIAI NUOLAT.
THALES COMPANY, 436 W. I8TH ST.

APVALYTOJAS
Ofisinia’me būdinke. Nuolatinis darbas. 

$33—48 VALANDOS J SAVAITĘ 
SUPERINTENDENT, 90 JOHN ST.

VYRAI

Pilnam ar daliai laikui. Dirbti kaipo krovėjai.
Alga mokama pagal uždarbj. Kreipkitės 8 vai. 

ryto prisirengę eit dirbt tą pačią dieną.
REUBEN H. DONNELLEY CORP.

305 EAST 45TJI ST., 4-TOS LUBOS
(293)

NAKTINIAI-APVALYTOJAI
20 iki 40 metų amžiaus. Gera alga. 

LEONARD’S
20 E. 14 th St.

<2»«>

FABRIKO ir trokų pagelbininkai. daug virS- 
laikių. MORRIS SOLOMON & SONS. INC., 
354 Scholes St.. Brooklyn. (Morgan Avenue 

stotis, 14th Street, Canarsie Line).
(29?)

$30

PEČKURIS
I SAVAITĘ. 46 VALANDŲ SAVAITE.
KREIPKITĖS I MR. NICHOLSON.

3080 BROADWAY, N. Y. C.
(293)



Šeštas Puslapis

Paskutinis Užkvietimas

šokiai 
prasi-j

(Kapitonas Sergėjus Kour- 
nakoff parašė labai įdomią ir 
išsamią apžvalgą J. V. Armi
jos Filmu Department© pa
ruoštos Amerikoje rodyti fil
mos “The Battle of Russia.” 
Čia paduodame jo apžvalgos 

savo I kelias ištraukas. — Red.)

Laisve, Lithuanian Daily News Šeštadienis, Gruodžio 11, 1948

NowWko^^ferZinioi
Filmos-Teatrai Prašome Visų Talkos

*

Nežinomas Karys 
Gelbėtojas

Viešbutyje St. Moritz, New 
Yorke, rasta per 3 dienas išgu
lėjus negyva Mrs. B. Croft, 29 
m., mirus nuo tahtetėlių mie
gui.

Naujasis kainų administra
torius Woolley žada griežtai 
imti -nagan keliančius kainas 
virš lubinių normų.

Tas smagus, Nacionalio Ka
ro Fondo naudai rengiamas 
balius įvyks jau šio šeštadienio 
vakarą, gruodžio* 11-tą, 119
Lorimer St., Brooklyne. įžanga 
tik 25c. Keptos šviežios žuvies, 
silkių su bulvėm ir kitus šei
myniškai gamintus valgius ra
site gatavus nuo 6 vai. 
prie Kvietkaus muzikos 
dės vėliau.

Nusiimkite Kepures 
Prieš Armiją

pakvieskite
savo pasilinksmini-1 “Nors šių žodžių rašytojui 

musų l nesmagu nusiimti kepurę, ka- 
nu‘ dangi yra praleidęs geriausią 

v i i .I dali savo gyvenimo sveikinan- 
......... I tis su žmonėmis tik pridėjus 

ranką prie kozirko, tačiau jis 
mielai nusiima kepurę prieš 
Amerikos Armiją ir jos Ka
ro Departmentą, kuris atliko 
puikų darbą bendram susipra- 

Jungtinių Tautų 
pagaminimu filmos “The Bat- 

! tie of Russia,” dabar rodomos 
'Stanley Teatre.

J.l “Filmą yra padaryta iš dau- 
114 Ralph Ave., sulai- gybės karo žinių paveikslų, 

už nešiojimą kurių daugelis yra buvę šian 
nesant ka-jar ten matyti (šių žodžių ra- 

jšytojui gan daug atrodė nau-

Ateikite, 
draugus ir 
mu suteikite smagumo 
kariams ir paramos kare 
ke n t ė j u s i e m s, k a d a n g i
pelnąs skiriama tiem tikslam. 
Rengia Moterų Apšvietos Kliu- 
bas ir mezgėjos su siuvėjomis.

Komisija.

McCarren Parke, prie j
Driggs ir Lorimer, duodama timui tarp 
berniukams nemokamos kumš- 
čiavimosi pamokos.

Ketvirtą vai. ketvirtadienio 
ryte iškilus gaisrui 150 Ralph 
Ave., nežinomas karys prikūlė 
gyventojus, išvedė-išnešė 6 as
menis iš užsidegusio ir .kitų 
apartmentų. Kada po nelaimės 
atsipeikėję gyventojai norėjo 
padėkoti savo geradariui, jis 
jau buvo nuėjęs savais keliais.

MITINGAS STIPRINTI

Draugiškiems Lenky-Soviety Santykiams
Kalbėtojai: Prof. OSCAR LANGE; kunigas S. ORLEMANSKI; LEONAS KRZYCK1; 

JULJANAS VUVIM ir Corliss Lamoni, mitingo pirmininkas.

Sekmadieni, Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vak.
TOWN HALL, 123 West 43rd St. N. Y.

Rengia Nacionalė Amerikos-Sovietų Draugiškumo Taryba.
Tikintai nuo 35 centų iki $1.10- Gaunami Town Hali įžangos Būdelėje arba 

Room 1101, 232 Madison Ave., N. Y.

ji), vienok tas neatitraukia nei 
kiek įdomumo — sulaikančio 
kvapą žiūrėtojui.

“šiam peržvalgininkui vy
riaus} susidomėjimą filmoje 
sudaro rūpestingas, apgalvo
tas, simpatiškas ir — taip, šil
tas paruošimas per J. V. Ar
mijos Filmų Departmentą.

“Su r o d aga v i m as, aiškini m as 
ir mapos parodo gilų supra
timą tikrosios militariškos 
reikšmės rytų fronte. Paveiks
lai taip suderinti, jog gauni 
pilną paveikslą keturių vy
riausių kampanijų Sovietų-Vo- 
kietijos karo (dviejų žiemos 
ir dviejų pavasario kampani
jų iki pavasario 1943 m.). 
Aiškinimas nesigaili pagyrimo 
Sovietų žmonių atsparumui, jų 
dvasiai, organizuotumui, drą- 

1 sai, pasitikėjimui ir, netiesio
giniai — giliam įsitikinimui į 
jų gyvenimo pobūdį. . .

“Filmą parodo aiškią pro- 
gresyvišką tendenciją J. V. 
Armijoj.”

Kournakoff toliau nurodo, 
jog tai daroma ne vien tik iš 
naturališkos karių pagarbos 
kitiems kariams, kurie kariau
ja aukštesniu būdu. Progresy- 
Į vizmas armijos pasireiškia, 
kaip jis nurodo, pačiame aiš
kinime demokratijos ir fašiz- 

Įmo, taipgi Sovietų Sąjungos ir 
i bendrumo reikalų tarp Sovietų 
i Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų. Baigdamas, apie filmą jis 
pareiškia:

“Tai yra gražus kareiviškas 
saliutas nuo Amerikos Armi
jos Raudonajai Armijai ir 
žmonėms, kurie ją remia. Fil
mą turi būti pamatyta. . . Ne
praleiskite ... ir, sykiu su ma
nim, nusiimkite savo kepures 
prieš Armiją!”

atlikti

rengėjai, 
vakarą, 

generate

Pagerbė Žuvusį Karį

Paskutinė savaitė prieš De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks už savaitės 
šeštadienį ir sekmadienį, 18 ir 
19 gruodžio, bus mūsų darbų 
savaitė, jeigu norime
taip, kaip turėtų atlikti gaspa- 
doriški didelių talkų

Šio pirmadienio 
gruodžio 13-tą, yra
mobilizacija suvažiavimo masi
nio mitingo garsinimo ir ki
tiems darbams. Ateikite Lais
vės salėn padėti išsiuntinėti 
lapelius, taipgi pasiimti padali
nimui šapose ir kaimynams. 1 

Komitetas.

Bernie Feldman, 1615 Ave
nue I, tėvui Europoj žuvusio 
kario, įteikta sūnaus Norberto 
■atsižymėjimo ženklai — orlai
viui nko medalis ir kekė ąžuolo 
lapų, žuvusio kario dvynukas 
brolis randasi vokiečių belais
vėj, o .kitas brolis laivyne.

1000SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
Penktadienį, gruodžio 3 d., 

LDS 50 kp., atlaikė savo prieš- 
metinį susirinkimą. Narių skai
čiumi nebuvo skaitlingas — 
ypatingai vyrų kuopiečių ma
žai buvo. Teisybė, kai kurie iš 
vyrų dirba viršlaikius, tai 
jiems yra- pasiteisinimo, bet 
yra daugelis, kurie viršlaikių 
nedirba, vienok į susirinkimus 
labai retai teateina. Mūsų mo
terys užsipelno pagyrimo, nes 
jos visuomet gana skaitlingai 
į susirinkimus ateina.

Praeitame kuopos susirinki
mo buvo išrinkta trys delega
tai į Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą, šiame 
susirinkime darini dar du 
delegatai. Jais yra: A. Wal- 
mus ir J. Rasevičius.I Praeita

 

me susirinkime • tam'nm<alui 
buvo paaukota iš kp. iždo $5. 
Kai kurie kuopiečiai pasižadė
jo taipgi po kiek paaukoti tam 
tikslui. Draugai neturėtų pa
vėluoti su auka, nes suvažiavi
mas jau čia pat.

Nepamiršta ir National War 
Fund, iš iždor paaukota $5 ir į

po $1 paaukojo šie draugai: 
iCh. Reivydas, J. Lagiškis ir! 
O. Andziulevičienė. Labai pa
girtina, kad draugai atsiliepia, 
į visus svarbesnius reikalus.

Išrinkta kuopos valdyba 1944 
m. Pirm. M. Kulikienė, vice- 
pirm. W. Kūlikas, prot. sekr. 
C. Bready, fin. rašt. E. Lagiš- 
kienė, ižd. A. Walmus ir kasos

PATYRIMAS NEREIKALINGASSeymour

GERA ALGA

STANLEY THEATRE
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

BROADWAY AT FAIRVIEW, CAMDEN, N. J.

Metropolitan Operoj

S

Buvęs 
Fu n k, 
kytas teismui i 
uniformos dabar, 
riu.

JŪSŲ PAGALBA, REIKALINGA PAGREITINIMUI 
UŽBAIGIMĄ MŪSŲ LAIVYNO PIRMĄJĄ LINIJĄ 

KOVINGŲJŲ LAIVŲ

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITE

TIKTAI ČIA! PRATĘSTAS BROADWAY RODYMAS
Jud is, apie kurį visas kraštas kalba!

Jungtiniu Valstijų Vyriausybė Perstato:—

‘THE BATTLE of RUSSIA’
“Vienas didžiausių judamųjų paveikslų mūsų laikais. — 

William. L. Shirer.
“Vienas iš pačių gyviausių, sujudinančių, jausmingiausių, vaizdin
giausių ir galingiausių judžių iš visų, kokius aš bet kada mačiau.—

John Gunther.

HAPPY

$3.00

$3750
Prices Subject to Federal Tax e

U

The Gift of 
o Lifetunel

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ 
PER METUS!” *

Jūs sutiksite su Film Daily, * kai 
pamatysite MacKinley Kantor’o 
šauniąją istoriją apie stebėtiną 
jvykj, kuris eilinius amerikiečius 
per dieną padarė didvyriais!

Extra priedas:

“LENINGRAD MUSIC HALL”
Nuolat nuo 9 A. M. kasdien. Vėlus rodymas kas šeštadienį. 

Pasiklauskite mūsų Benefisų Departmento apie tikietus 
grupėms nupigintomis kainomis.

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686 “Happy Land”--Graži, Jaudi

nanti Meiliška Filmą

ta '«

I fe 
■«

Jk u

LLD 147 kp. turės savo mi
tingą sekantį nedėldienį, gruo. 
12 d. Visi nariai privalo daly
vauti. Reikės išrinkti valdyba 
del 1941 m. ir kiti kp. reikalai 
'sutvarkyti. Bus taipgi balsavi
mas Centro Valdybos dėl 
1944-5 m. šiame susirinkime 
turėsime nutarti prisidėti prie 
LLD 2-ro Apskričio. Apskričio 
konferencija įvyks sausio men., 
1944, reikės ir delegatus iš
rinkti. Ko r esq).

N Y. Majoras Sveikino 
“Trijy Didžiujii” 

Vieningumą

L •; 1

LAND
su

DON AMECHE
HARRY CAREY

IR DAR—PUIKŪS

JUDAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 20th Century-Fox puikus ir 
j a u s m i n gas atvaizdavimas 
MacKinlay Kantor’o “Happy 
Land,” dabar matomas Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke.

Apysaka “Happy Land,” 
buvo geriausia parsiduodanti 
knyga, kurios turinį 20th Cen
tury-Fox labai sėkmingai per
duoda filmoje, kur filmų 
žvaigždžių — Don Ameche, 
Frances Dee, Harry Carey ir 
Ann Rutherford žavus vaidini-

mas daro ją neužmirština — 
iššaukia juoko, džiaugsmo ir 
sudrėkina akis gailios simpa
tijos migla.

Greta minėtų žvaigždžių, 
yra būrys jiems kooperuojan
čių kitų gerų aktorių. Taipgi 
teatras turi šaunius scenos 
aktus.

Dirbti Su
LAIVŲ ĮRENGĖJAIS 

ELEKTRIKAIS
MAŠINISTAIS

LAIVŲ INŽINIERIAIS 
PAIRŲ ĮRENGĖJAIS

ASTRADŲ STATĖJAIS 
KANUOLĖMS BOKŠTŲ STATĖJAIS 

LAIVŲ K ARPEN BĖRIAIS 
METALO APSKALDYTOJAIS

KOLKERIAIS
TAIPGI VALYTOJŲ IR PAPRASTŲ 

DARBININKŲ

FRANCES DEE 
ANN RUTHERFORD 

VAIDINIMAI SCENOJ!

FRANK FAY
SUSAN MILLER—Jayne ir Adam DI CATANO 

RADIJO TŪZAI Artists and Models”
EKSTRA PATRAUKLUS DALYKAS

IRINA BARANOVA
Tarptautiniai Garsi Baleto šokikė su ROXY 

Ray Harrison ir THE HARP QUARTETTE 7th Ave Jr St

karštai, entuziastiškai sveikina Aj galingiausių iš visų judamųjų paveikslų—nes jis 
parodo, jog LIETUVIAI bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių! Trys milijonai 
dolerių išleista šiam judžiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimų—savo asmeniškus 
draugus šiame judyje. Jūs verksite—juoksitės—jūs dalinsitės jų džiaugsmais ir liūdesiu 
—jūs būsite sužavėti—mes tatai užtikriname.

“THE NORTH STAR”
(ŠIAURINE ŽVAIGŽDE)

SU 24 DIDŽIAUSIAIS AMERIKOS AKTORIAIS
Slavianų liaudies šokiai, Derliaus Suvalymo Pokilis, muzika, šokikai- 
šokikės, dainininkės. . . gražus romansas ir geležinis pasiryžimas iš
naikint nacius virpins jūsų jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

DU TEATRAI ANT BROADWAYNEW VICTORIA RKO PALACE
BROADWAY ir 46th St. 

Visos vietos rezervuotos
BROADWAY ir 47th St. 
Nuolat rodo. Nebrangi įžanga.

THEATRE GUILD perstato
Paul Robeson 
“OTHELLO”

Margaret Webster Kūrinyje
JOSE FERRER UTA HAGEN
MARGARET WEBSTER-JAMES MONKS 

SHUBERT THEA., W. 44 St. 
Vakarais LYGIAI 8:30 

CI. 6-5990
POPIET TREČ. ir ŠEŠT. LYGIAI 2:30

EMBASSY
NAUJI SENSACINGI JUDŽIAU
MATYK Baisųjį Tarawos Mūšį, 
kaip TŪKSTANČIAI Durtuvais 
Kaujasi ir J. V. KAREIVIAI Ap
supa JAPONUS

■ MATYK Istorinius susirinkimus 
CHINIJOS, ANGLIJOS IR 
JUNGT. VALST. Vadų.
IR PREM. STALINĄ SVARBIAU
SIOSE KONFERENCIJOSE
Taip pat “THIS IS AMERICA” 
ir Didingą Judį “THE SECOND 
FRONT.”

NEWSREEL
BROADWAY IR 46TH ST.. N. Y.

SMAGUS, NAUJAS DU-UŽ-VIENĄ DA
LYKAS PARAMOUNTE. Kada Patrauk- 
Rausiau Kūnas susitinka Nepajudinamąją 
Jėgą. Claudette myli raumeningus vyrus, 
ir tunelių kasėjai pilnai tuom naudoja

si .. . tai valia visiems, juoko visiems
CLAUDETTE.
COLBERT

“NO TIME
su ILKA CHASE.

JUNE
* VISAI NAUJAS . . . VISAI' 

SKIRTINGAS VAIDINIMAS SCENOJ *
Dar Palaikyta WOODY HERMAN ir Jo 

Orkestrą, RED ir CURLEY. JAN
MURRAY ir MARION HUTTON *

PARAMOUNT

FRED
MacMURRAY

FOR LOVE”
RICHARD HAYDN. 
HAVOC

Embassy Rodo Cairo ir 
Teheran Mitingus

Embassy Newsreel Teatruo
se (42nd, 46th, 50th, 72nd 
Sts.), New Yorke, rodomos 
filmos iš Roosevelt, Churchill 
ir Chiang Kai-shek ir žmonos 
susitikimo Caire, iš Roosevelto- 
iChurchill susitikimo su Stalinu 
Teherane. Taipgi namų fronto 
žinios.

šį sekmadienį, gruodžio 12- 
tą, 8:30 vai. vak., programoj 
ištraukos iš Tannhaeuser, 
įbaust (kalėjimo scena) ir 
Traviata (aktas II). Dalyvau
ja moterys: Conner, Doree, 
Farell, Johnson, R'aymondi, 
Stellman ir vyrai: •B'aker, Cas
sell, Dudley, Garris, Moscone, 
Pechner, taipgi orkestrą ir ba
letas, vadovybėj Paul Brei- 
sach.

Kalbėdamas kailiasiuvių in
dustrijos fabrikantų ir darbi
ninkų bendrame bankiete vieš
butyje Waldorf-Astoria, tūks
tantinei publikai, majoras La
Guardia pareiškė, jog Tehera
ne padarytieji tarimai reiškia 
“energingą, smarkią ofensyvę 
už greitą baigimą karo ir vi
sišką sukriušinimą priešo.”

Kailiasiuvių bankietas bu
vo atžymėjimui Nacionalio 
Karo Fondo vajaus ir čionai 
pat fondui įteikta $225,000 
nuo tos industrijos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti kaipo pa

galbininkas (Asst. Supt.), prie 70 
šeimynų namo. Alga $100. Gaus du 
kambarius su gesu ir elektra. Pra
šome kreiptis pas: A. Malin, 2134 
Homecrest Ave., Brooklyn, N. Y.

(291)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga 

SALĖS dėl Bulių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičiuu bu naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

NEW YORK
SHIPBUILDING CORP

ARBA KREIPKITĖS Į

U. S. EMPLOYMENT OFISĄ
639 Cooper St., Camden, N. J.

(291) •

PIRKITE ANKSTI

Bulovą

125.00

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Ekspertas 
laikrodžių 

Ir džiūlerių 
taisytojas

GODDESS 
of TIME 

17 jewels

Dalmontaa
Įdedama 

Jams belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2173




