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NAUJI PULKININKO MATIEKOS ŽYGIAI

Washington. — Apie 10

Amerikos

$

Paskutiniu atveju Ameri-

as- 
ka-

rinę valdžios politiką, ir dėl 
to ermyderio pasitraukęs 
užsieninis Bulgarijos minis- 
teris.

nors ži 
karštus 
Riddle 
apžval

ru Churchillu 
konferencijoj 
Irane-Persijoj.

Lietuviai raudonarmiečiai karo fronte, kovoj už išlaisvinimą Lietuvos. Paveiksle yra, 
iš kaires i dešinę: F. Slepakovas, S. Vilimas, S. Kontrimas ir L. Jarmalavičius.
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' tų, kurie mėgino .atremti 
atakuojančius bombanešius.

i Amerikiečiai neteko 17

kietiją.”

Alžyras. — Nežiūrint de- 
pasipriešinimų

KRISLAI
“The Baltic Riddle,”— 

Įdomi Knyga.
Gražus Kalėdoms 

Prezentas.
Pittsburghas ir Brooklynas
Jų Tiešinimasis Nieku

Nepagrįstas.
Rašo R. MIZARA
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Jaunas latviui tautybės žur
nalistas, kuris taipgi yra ad 
vokatas ir ekonomistas, Grege 
ry Meiksins, parašė knygą, pa 
vadintą The Baltic Riddle 
(Pabaltijo Mįslė).

Tai laiku išleista knyga, nes 
šiandien apie Pabaltijos kraš
tus nemažai rašoma Amerikos 
spaudoje. Ir nors spaudoje ra
šoma, tačiau vidutinis ameri
kietis dar vis miglotai žino 
apie Pabaltijį. Ne vienas jų 
dar mano, sakysime, būk Lie
tuva stovinti ne prie Baltijos, 
bet prie Juodosios Jūros.

Knygą išleido Fischer’s 
gų leidykla. “The Baltic 
die” kainuoja $3.

SOVIETAI SUPLIEKĖ
VOKIEČIUS Į VAKA

RUS NUO KIJEVO I

Knyga liečia keturias Pa
baltijo valstybes: Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Suomiją. Trum
pai paduodamos jų istorijos, i 
supažindinama skaitytojas su 
nesena Pabaltijo padėtimi, su 
tuo, kaip Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės nusitarė nusi
kratyti fašizmo ir patapti lais
vomis tarybinėmis respubliko
mis.

Nepasigailėjo autorius in
formacinių braižinių, kurie 
dikčiai padės skaitytojui ge
riau orijentuotis. įdėtas ketu 
rių valstybių žemėlapis.

žodžiu, ši knyga šiuo meti 
yra nepavaduojamas in forma 
cijų šaltinis apie Pabaltį tan 
žmogui, kuris nori ką 
noti apie minėtuosius

Apie ‘‘The Baltic 
bus paduota platesnė 
ga Laisvėje netolimoje ateity 
tyje. O dabar galima tiek pa 
stebėti; nupirkite angliška 
skaitančiajam savo giminai
čiui, draugui arba pažįstamai 
šią knygą Kalėdoms prezentą.

London, gruodžio 12. — 
Raudonoji Armija atrėmė 
naujas šėlstančias vokiečių 
atakas Malino apskrityje, 
70 mylių į vakarus nuo Ki- 
jevo, o paskui galingai smo
gė naciams, ir vien tik šioj 

i fronto dalyj raudonarmie
čiai sudaužė 103 vokiečių 
tankus ir užmušė 1,500 
priešų.

Paskutinėje nelaimingoje 
hitlerininkų atakoje daly
vavo bent 1,700 tankų ir 
šimtai motorinių kanuolių. 
Pietinėje Ukrainoje, Dnie

pro upės kilpoje, Sovietai 
atkariavo Čigrin miestą, 
tarp Čerkassų ir Kremen- 
?ugo. Berlynas pripažino, 
:og raudonarmiečiai įsiver
pė ir i didoka Čerkassų 
niestą.

Atvaduotos Znamenkos 
rityje ir linkui Krivogrado 
r Krivoj Rogo sovietiniai 
-.ovūnai per dieną atėmė iš 
>riešų dar 12 miestų, mies- 
elių ir 
ainktų, 
itgriebė 
charnoje

kitų aptvirtintų 
tame skaičiuje 

Novgorodką, Sa- 
geležinkelio sto- 

Jis ar ji jums bus už tai la-|tį, 19 ir 17 mylių į .šiaurių 
bai dėkingas. ir pietų rytus nuo Krivo-

— ■ grado, svarbaus fabrikų
I) e m okratinių | miesto ir geležinkelio sto- 

Suvažiavimą, įvyk-i ties, o toliau į pietus rau- 
18-19 dd., Brook-donarmiečiai užėmė punk- 

Amerika šiitus jau tik už 15 mylių nuo 
Demokratinė, Krivoj Rogo, geležinkelių 
" z'"2lmazg° plieno pramonės 
codį pasakė. didžio centro. Per dieną 

Dniepro kilpoje buvo už- 
. I mušta bent 1,300 vokiečių.

Išniekinusi 
Lietuvių 
siantį š. m. 1 
lyne, klerikalų 
taip užtraukia: 
Amerikos lietuvių visuomenė 
savo vieningą 
Pitts burgh e. . .

Ir nerausta p. Amerikos re
daktorius, šitaip kalbėdamas! !

Pittsburgho konferencijos, 
demokratai džiaugėsi Hitlerio; 
“laisve,” atnešta Lietuvai. Ari 
ne Pittsburgho konferencijos! 
pirmininko redaguojamas laik-■ 
rastis 1941 m. džiaugėsi, kad 
sprogimai vokiečių bombų, ku
rios naikino Kauną, Vilnių, 
Alytų ir kitus Lietuvos mies- Washington. — 
tus, skambėjo kaip laisvės1 Valstybės SekietoilUS Coi- 
varpo garsai?! ’dell Hull ragino Bulgariją,

Ar ne Pittsburgho konferen- Į Vengriją ir Rumuniją atsi- 
cijos sekretoriaus leidžiamas i mest nuo Hitlerio, o jeigu 
laikraštis šaukė: “Three ne, tai ir tos trys nacių pa- 
cheers for Hitler!,” kuomet; kalikės lygiai nukentės, kai 
Hitlerio govėdos draskė, nio-' “Jungtines Tautos tikrai ir 
kojo Lietuvą ir žudė josios baisiai sumuš nacišką Vo- 
žmones?!

Pittsburgho k o n f e renciją 
dominavo visokį smetonininkal 
ir hitlerininkai.

Istorinį Brooklyno suvažia
vimą valdys demokratiškai pa
tys suvažiavimo dalyviai, — 
demokratinio nusistatymo lie
tuviai.

Washington ir Maskva 
Aštriai Įspėja Naciam 
Bernaujančius Kraštus

Kitą panašią klaidą Ame
rika padarė ten, kur džiaugia
si, kad Brooklyno “Šv. Jurgio 
draugija ir kriaučių 54 sky
rius. . . delegatų nepasiuntė.”

Kodėl nepasiuntė? Ameri
ka nepasako.

Nei šv. Jurgio Draugijai, 
nei kriaučių skyriui Suvažiavi- 
man kvietimai, dėl tam tikrų 
aplinkybių, nebuvo siųsti. Tai 
kuo čia Amerikai džiaugtis?

Jei būtų buvę kvietimai ten 
pasiųsti, veikiausiai, jos būtų 
išrinkusios savo atstovus pa
našiai, kaip išrinko Piliečių 
Kliubas.

Maskvos radijas įspėjo 
Rumuniją, Vengriją ir Fin- 
liandiją Suomiją), kad jos 
turi tuojaus pasitraukt iš 
dalyvavimo nacių kare, nes 
jeigu jos to nepadarys, tai 
Talkininkai, sutriuškinę 
Hitlerį, lygiai skaudžiai 
baus jas, kaip ir nacius.

Sovietai Pripažinsią 
Partizanų Valdžią

London, gruodžio 12. — 
Turkų radijas sakė, kad So
vietai nutarę pripažint Ju
goslavijos partizanų val
džią, vadovybėje maršalo 
Tito-Broz.

Bulgarijoj ir Turkijoj kas

nors didelio ir rimto daroma. 
Reikia tikėtis, kad tai bus 
naudinga Jungtinėms Tau
toms.

:v:
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PLEŠKINDAMI EMDENĄ 
AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 

138 NACIU LĖKTUVUS
London. — Pulkas Jung

tinių Valstijų bombanešių kos lakūnai nušovė 138 vo- 
šeštadienį triuškino Vokie- kiečių lėktuvus iš keliu šim- 
tijos uostamiestį Emdeną, 
jo submarinų statyklas, ka-l 
rinius fabrikus ir kitus; 
įrengimus. Tai .buvo jau!
šeštas didelis amerikiečiui bombanešių ir trijų lengvų- 
oro žygis prieš Emdeną. jų lėktuvų.

PREZ. ROOSEVELTAS LANKĖSI PAS 
EISENHOWER! SU KARO PLANAIS

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus:

Pulkininkas Matieka ne
šioja ant krūtinės Raudo
nosios Vėliavos Ordiną. Jis, 
lietuviško Raudonosios Ar
mijos pulko vadas, buvo 
šiuom ordinu pagerbtas už 
drąsius žygius 1943 m. ru
denį. Visi lietuviški ir kiti 
kaimyniški Raudonosios 
Armijos daliniai su pagar
ba ištaria pulkininko Ma- 
tiekos vardą. Lietuviai rau
donarmiečiai vadina jį “ge
ležiniu vyru” ir myli jį kaip 
tėvą.

Lapkričio mėnesio pusėje 
Raudonoji Armija stūmė 
vokiečius atgal į vakarus. 
Bet vokiečiai kontr-atakavo 
vieną artimą kaimą, ir jiem 
pavyko pasivaryti du kilo
metru pirmyn sektoriuje, 
kurį gynė kitas, gretimas

lietuvių kovūnų dalinys. 
Pulkininkas Matieka gavo 
įsakymą nuo vyresniojo 
lietuvių komanduotojo at- 
mušt kontr-atakuojančius 
priešus.

Supliekta Nacių Tankai

Daugiau kaip 50 vokiečių 
tankų stengėsi prasiveržt 
pirmyn. Pulkininko Matie
kos artileristai su tankų 
naikintuvais pasitiko juos. 
Po dviejų valandų jau degė 
mūšio lauke 17 sužalotų vo-j 
kiškų tankų. Tada vokie-| 
čius puolė mūsų pėstinin
kai, vadovaujami paties; 
pulkininko Matiekos.

Priešai atsiuntė dar 
tuonis batalionus savo
riuomenės (apie 8,000 vyrų) 

atakuot lietuvius. Per ke
lias valandas kautynių liko

AMERIKIEČIAI VĖL SMOGE BULGARI
JOS SOSTAMIESČIUI, SOFIJA!

London.—Amerikos bom- 
banešiai vėl ardė ir degino 
geležinkelių centrą Sofijoj, 
apšepusioj Bulgarijos sosti
nėj. Amerikiečiai nušovė 11 
iš 40 fašistų lėktuvų, ban
džiusių atremt atakuojan
čius bombanešius. Visi ame
rikiniai bombanešiai sugrį
žo į savo stovyklą.

Tai buvo jau trečias ame
rikiečių oro žygis per mė
nesį prieš Sofiją, per kurią 
eina geležinkeliai į Turkiją, 
Rumuniją, Vengriją, Jugo
slaviją ir Vokietiją.

Paskutiniu atveju ameri
kiniai bombanešiai taipgi 
padarė didelių nuostolių So
fijos geležinkelių kiemams 
ir kitiems kariniams pasta
tams. Tuos nuostolius pri
pažino ir naciškas Sofijos 
radijas.

Amerikiečiam atskridus, 
tuo tarpu Bulgarijos sei
mas laikė savo posėdį, kuris 
ūmai tapo pertrauktas ir 
seimo atstovai skubiai su
bėgo į slėptuves.

Neoficialiai pranešimai 
teigė, kad Bulgarijos seime 
pirm poros dienų kilęs di
delis trukšmas prieš hitle-

Jugoslavų Kovūnai Pra
mušė Nacių Liniją

London. — Jugoslavijos 
partizanai pramušė vokie
čių liniją Adriatiko pajūry
je ir atėmė iš priešų Bio- 
grad miestą.

Hitlerininkai atsiuntė nau
jus būrius bombanešių-smi- 
gikų prieš jugoslavus kovū- 
nus.

NACIAI NETEKO DAR 
KELIŲ SUBMARINŲ 
London.—Talkininkai nu

skandino 5 vok. submari- 
nus ir sužalojo kitus 3 iš tų, 
kurie per dvi dienas ataka
vo anglų-amerikiečių laivų 
eiles Atlanto Vandenyne. 99 
procentai šių laivų pasiekė 
savo uostus.

Washington. — Nuo šio 
pirmadienio bus vienu iki 
dviejų punktų numušta 
skaičius štampų, reikalau-. 
jamų perkant ’svarą kiau
lienos.

užmušta bei sunkiai su
žeista apie trečdalis tų vo
kiečių. Užmuštais ir sužeis
tais priešais buvo per visą 
mylią užterštas mūšio lau- 

i kas, apdengtas pirmuoju 
rudens sniegu.,

Likusioji dąji^ yokiečių, 
kurie buvo girti atsiųsti at
akon, greitai prasiblaivė, 
atsigrįžo ir sumišime bėgo 
atgal. Jų užpakalin pradėjo 
tratėti kulkosvaidžiai nacių 
žandarų, kad sulaikius vo
kiečių bėgimą. Tad vokie
čiai ir vėl metėsi pirmyn.

Ištaškyta Nauja Hitle
rininkų Ataka

Pulkininkas Matieka su
šuko savo kulkosvaidinin
kams gerai taikyti į tuos 
žvėris, ir mūsų kovūnai 
įvykdė savo komandieriaus 
įsakymą. Vokiečių batalio
nai vėl sugulė. Matieka ta
da iš naujo vedė savo ka
rius atakon su obalsiu: 
“Pirmyn, už mūsų kraštą, 
draugai!”

Ši lietuviu ataka buvo to
kia staigi ir greita, kad 
dauguma vokiečių negavo 
laiko atsikelti nuo žemės. 
Tie iš jų, kurie tada nepa
kėlė rankų, pasidavimo žen
klo, jau niekados nepakels 
savo galvų.

Matiekos kovūnai įsiver
žė i vokiečiu užimta kaimą 
ir po trumpo, bet žiauraus 
susikirtimo išmušė vokie
čius laukan.

Vokiečių kanuolės ir še- 
šiavamzdės mortiros, ku
rios prieš pusvalandį pylė 
ugnį į mūsų eiles, dabar jau 
buvo Matiekos kovūnų ran
kose.

Vakarop ne tiktai buvo 
atitaisyta raudonarmiečių 
pozicija šiame sektoriuje, 
bet iš priešų atimta dar vie
na gyvenamoji vieta.

Betemstant, visoje šioje 
fronto dalyje ėjo iš lūpų į 
lūpas žodžiai “pulkininkas 
Matieka.” Visi kovūnai 
džiaugėsi ir didžiavosi kari
niais pulk. Matiekos gabu
mais, jo drąsa ir pasiryži
mu mūšyje.

Garbė narsiajam tarybi
niam lietuvių kaidninkui 
Matiekai!

Alžyras. — Grįždamas iš Prez. Rooseveltas taip 
Cairo konferencijos, prez. pat davė generolui Eisen- 
Rooseveltas atsilankė pas howeriui ir patvarkymus, 
generolą Eisenhoweri, vy-ikaiP ^lktl ats.zvelgiant į 
riausia amerikiečiu - anglų U° P??1 . JLi j- • wj - • • i prezidentu Inonu ir anglukomandierių Vidurzemima-'1 ■ r-n •

, r i. i premjeru Churchillu, įvy-me karo fronte. . J ~ . . , ’kusius Cairo mieste, Egip- 
Prezidentas smulkmeniš-! te.

kai išdėstė Eisenhoweriui' Savo kelionėje iš Cair? 
naujausius karo planus, ku-i prezidentas 48 valandoms 
riuos jis drauge su maršąlu apsistojo istoriniame Kar-« 
Stalinu ir Anglijos, premje- thageno mieste, Šiaurių Af* 

pagamino rikoj, ir svarstė su gen. Ei- 
Teherane, senhoweriu įvairius strate- 

! gijos klausimus.

Prezidentas Sveikino 
Maltos Salos Žmo

nių Didvyrybę

! Influenzos Plitimas 
Amerikoj ir Anglijoj;

Bet tai Lengva Liga
Valetta, Malta. Preziden-i __vl_ V

tas Rooseveltas iš Cairo at- procentų čionaitinių gyven- 
skrido bombanešių į Angli- tojų serga influenza, bet 
jos valdomą Maltos salą, tai palyginti lengvos rūšies 
Viduržemio Jūroje, ir svei-| influenza, 
kino tos salos žmones už; 
didvyrišką ištvermę ir at-1 
sparumą prieš fašistų Ašį. | B apskrityj

Prezidentas vardu Ame-i5-i 
rikos žmonių įteikė maltie- 
čiams artistiškai pagamin
tą garbės lakštą, kur tarp

Newark, N. J. — Tiek 
' mokinių ir mokytojų susir- 

j, kad 
dėl to užsidarė kai kurios 
mokyklos porai dienų.

New Yorke ir kitose ryti- 
kitko, įrašyta, kad maltie- nėse ir vakarinėse valstijo- 
čių pasiryžimas patarnavo į se taipgi skleidžiasi lengvo- 
“visos žmonijos ateičiai.”

Vokietijos ir Italijos lėk
tuvai per ištisus mėnesius, 
be atlaidos, bombardavo 
Maltą ir kulkosvaidžiais 
šaudė jos gyventojus. Tokiu 
būdu fašistai sunaikino di
džiąją daugumą Maltos na- jų. 
mų. Jos žmonės buvo pri
versti gyvent rūsiuose ir 
griuvėsiuose, bet nenusilen
kė priešams. Taip hitleri
ninkam ir nepavyko užka
riaut šią salą.

Su prez. Rooseveltu Mal- 
ton atskrido gen. Eisenhow-; speratiškų 
eris ir tie aukštieji Ameri-Uš nacių pusės, Penktoji 
kos karininkai, kurie daly-'amerikiečių - anglų armija 
vavo Teherano konferenci- vakariniame Italijos fronte 
joj. dar pastūmė priešus šiek

tiek atgal kalnuose, o Aš- 
“ . užėmė 

miestelį, ry
tiniame Italijos šone. Tebe- 
šėlsta tankų mūšiai dėl Or- 
sognos miestelio, kurį na
ciam pavyko atimt iš ang-

j jo pavidalo influenza.
London. — Paskutiniu 

laiku nuo influenzos miršta 
po 700 londoniečių per sa
vaitę. Pernai žiemos pra
džioj nuo šios ligos mirdavo 
po 2,000 Londono gyvento-

Amerikiečiai ir Anglai 
Pirmyn Italijoj

Pasitrankę Trys Bulga- 
rijos Ministerial

Turkų radijas pranešė, 
kad, girdi, atsistatydinę
Bulgarijos premjeras Dobri^ų. 
Bojilov ir du kiti ministe-i Tik italų kariuomenė, pir- 
riai, negalėdami atlaikyti mą kartą išstojusi mūšin 
žmonių spaudimo, reikalau-1 prieš vokiečius, vakarinia- 
jančių, kad Bulgarija pasi-jme Italijos šone, buvo pri
trauktų iš Hitlerio karo. į versta atgal bėgti.

Ar
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Ponai, Ar Jūs Žinote, Kuo 
Džiaugiatės?

Chicagoje gyvuoja Keistučio vardo 
kliubas, pašalpinė draugija. Pereitų po
ros metų bėgyj ten buvo kilę nemažai 
skandalų, kuriuos kėlė į tą kliubą susi
būrę fašistai, klerikalai, sandariečiai ir 
socijalistai. Matyt, paminėtosios “parti
jos” yra pasimovusios tąjį kliubą valdy
ti gengsterinėmis metodomis.

Ir viską, ką tų keturių sriovių “vei
kėjai” daro tame kliube, jie daro, kaip 
sakosi, “prieš komunistus.” Komunistus 
jie puola, šmeižia, bjaurioja tiek mitin
guose, tiek per savo spaudą.

Na, bet pažiūrėkime, kaip gi tame 
kliube dalykai iš tikrųjų atrodo?

Klerikalų Draugas rašo, kad š. m. 
lapkr. 30 dieną įvyko paminėto kliubo 
narių mitingas, kuriame buvo renkama 
valdyba. Komunistai, esą, ten buvę “la
bai sumušti,” jie “laimėjo Zablacko 
muilą,” ir t.t.

Štai pavyzdžiai: “į pirmininkus per
statyta: 1. N. Klimas — gavo 202 bal
su. 2. Stanley Juška — gavo 110 bal
sų.” Juška, pasak Draugo, esąs komu
nistas. (Vilnies koresp., beje, rašo, kad 
Juška gavo 125 balsus).

Toliau: “Į vice-pirmininkus: 1. A. K. 
Valukas — gavo 187 balsus. 2. J. K. Sta- 
lioraitis—gavo 125 balsus (komunis
tų)...”

Mes nežinome, ar Juška ir Stalioraitis 
yra komunistai (šiandien fašistai, kle
rikalai ir socijalistai apšaukia komunis
tu kiekvieną demokratinio nusistatymo 
žmogų, kuris priešinasi fašizmui), bet 
daleiskime, tegu būva taip, kaip' rašo 
Draugas. Ar tuomet jis turės teisės 
džiaugtis balsavimo pasekmėmis?

Jųjų keturios sriovės, atsiminkime, 
keturios sriovės, naudojančios visokius 
metodus savo “žygiams” pravesti, nesu
darė tame kliube nei dviejų trečdalių 
balsų prieš vieną sriovę, prieš komunis
tinę sriovę!

O kaip čia seniai tų sriovių laikraš
čiai skelbė, būk komunistai Amerikos 
lietuvių gyvenime neturį jokios reikš
mės!

Jes, ponai, Keistučio kliubo (Čikagoje) 
balsavimai parode, kad jūs politika veda 
jus laukan iš visuomeninio Amerikos lie
tuviu gyvenimo. Mes galime užtikrinti, 
kad ir daugelis tų narių, kurie balsavo 
už jūsų kandidatus, neužilgo, pamatę 
jūsų politines makliorystes, jus pames!

Ką jūs tuomet darysite?!
Kaip jūs tuomet pasiteisinsite?

visuose frontuose. Ji nutarė mušti prie
šą iš rytų, pietų ir vakarų. Taigi nebe
lieka priešui jokios vilties karą laimėti. 
Jam tik lieka vilties karą pratęsti. Bet 
karo pratęsimas vokiečiams ir japonams 
kaštuos daugiau, kaip Jungtinėms Tau
toms,

Yra dar ir tokių “karo reikalų žino
vų,” kurie skelbia, būk karas galįs tęstis 
net šimtą metų, būk tam esanti pasiruo
šusi Japonija.

Mums atrodo, kad tokios nuomonės 
skleidimas pasitarnauja niekam daugiau, 
kaip priešui. Nes tai sėja defytizmą mū
sų pačių žmonėse.

Šių metų metų veiksmai visuose karo 
frontuose vieną dalyką užakcentavo: 
Jungtinės tautos visur laimi ir laimi, o 
(priešas — visur pralaimi. Tiesa, kai kur 
mūsų laimėjimai nėra labai žymūs, nėra 
dideli. Bet svarbu, kad laimime. Tegu 
mes kol kas ir ne po daug laimime, bet 
tai reiškia, kad priešas turi pralaimėti.

Atsiminus tą faktą, kad Jungtinių 
Tautų karinė gamyba yra kur kas di
desnė už priešo; atsiminus tą faktą, kad 
Jungtinių Tautų potencijalumas yra kur 
kas didesnis už priešo, galime drąsiai 
sakyti, jog priešas bus sumuštas ir, ga
limas daiktas, jis bus sumuštas greičiau 
negu kai kas mano.

Štai dėl ko Teherano konferencijos 
pareiškimas buvo tokis optimistinis, to- 
kis griežtas! Ten suvažiavę vyrai pui
kiai žino apie savo kraštų pajėgas ir, be 
abejo, nemažai nusimano apie savo prie
šų silpnybę.

Be to, kad karo frontuose mūsų jėgos 
laimi ir laimi, mes stiprėjam ir moraliai 
ir politiniai. Atsiminkime, Italija oficia
liai šiandien stovi su mumis. Ji buvo iš
mušta iš Ašies ir turėjo ateiti pas Jung
tines Tautas. Panašių reiškinių tenka 
laukti ir daugiau. Niekas nežino, kaip 
ilgai Bulgarija bus su Ašimi. Rumuni
jos, Vengrijos ir Suomijos padėtis taip
gi liekasi labai miglota ir visko galima 
tikėtis. Turkija gali būti mūsų talkinin
kė.

Vis tai reiškiniai, dėl kurių kiekvie
nas blaiviai protaująs žmogus, Jungtinių 
Tautų šalininkas, gali džiaugtis.

Kad ir sunkiai, bet mes laimime!

Prof. McMahon Įspėja Katalikų 
Vadus

Vilnis rašo:
“Dr. Francis E. McMahon, prašalin

tas iš katalikų Notre Dame Universite
to dėlto, kad kovoja prieš fašizmą, pro
fesorius, kalbėdamas Chicagoj sakė, kad 
didžiausia mūsų dienų tragedija yra re
ligijos atskilimas nuo demokratijos.

“Jisai tai vadina religijos tragedija.
“Jis sakė, kad Universiteto vedėjai 

reikalavo iš jo paduoti jiems kiekvieną 
savo prakalbą percenzūruoti. Universi
teto vedėjai norėjo drausti jam vadinti 
fašistu ir smerkti gen. Franco, Ispani
jos diktatorių ir Hitlerio berną, kuris 
laiko daugiau pusės miliono žmonių ka
lėjimuose dėlto, kad jie nori respubliki
nės valdžios.

“Jis sakė, kas atsitiko su juo tai yra 
tik dalis milžiniškos kovos tarp laisvės 
ir vergijos, tarp demokratijos ir fašiz
mo.

“Kadangi laisvė ir demokratija laimi, 
fašizmas bus sumuštas, tai visiems fa
šizmo palaikytojams yra prasti prospek
tai. Dėlto Dr. McMahon mato religijai

Nauji Taksų Mokėjimai
Gruodžio 15 d

Washingtonas. — Inter
nal Revenue komisionierius 
Robertas E. Hannegan ra
gina visus taksų mokėtojus 
apsispręsti, ar jiems reikia 
išpildyti ar tai originalius 
ar papildomus “Declara
tions of Estimated Income 
and Victory Tax” prieš ar 
gruodžio 15 d.

Paaiškindamas, kad tik
tai ribotas taksų mokėtojų 
procentas šiuo metu turi 
išpildyti blankas, p. Hanne
gan pasiūlė, kad kiekvienas I 
pats sau nusispręstų, ar jis 
to reikalaujamas. Daug di
desnis taksų mokėtojų nuo
šimtis neturi daryti jokių 
tolimesnių išpildymų, prieš 
darant metinių pajamų ir 
victory taksų pranešimus, 
kurie turi būti įteikti nevė
liau kaip kovo 15 d. 1944. 
Tačiau kai kurie taksų mo
kėtojai, kurie išpildė “de
klaracijas” rugsėjo mėnesį, 
turi savo dalį įmokėti gruo-

kė, “faktinai yra tąsa rug
sėjo 15 d. pranešimo. Abu
du pranešimai yra pereina
mieji žingsniai prie pay-as- 
you-go” taksų kolekcijos si
stemos, pagal “Current Tax 
Payment Act 1943.”

P. Hannegan taip pat pri
žadėjo, kad Internal Reve
nue kolektorių įstaigos per 
visą kraštą vėl, kiek tai bus 
galima, suteiks taksų mo
kėtojams pagalbos išpildy
mui deklaracijų.

O. W. I.

Chicago, III
Kultūros ir Meno Radijo 

Kliubas

Liet. Kultūros Meno Radijo 
Kliubas šiuom kartu turi apie 
1,000 narių, 800 randasi Chi
cagoj ir apie 200 po visą Ame
riką. Radijo Kliubas kas an
tradienio vakarą duoda pro
gramą iš stoties WGE$. Pro- 

ži
nių perdavimo ir keletos skel
bimų. % valandos, žinoma, 
tas kliubui lėšuoja nemažai pi
nigų. Todėl, kad sukelti lėšų, 
radijo palaikymui, Kliubaš 
nusitarė surengti perstatymą, 
— trijų veiksmų dramą, “Ver
gijos Griuvėsiuose.” Bus suvai
dinta 19 dieną gruodžio, So
kol salėj. Vaidylos yra surink
ti iš gabiausių aktorių, reži- 
sorius J. Stulgaitis. Todėl ne 
tik Chicagos, bet ir apylinkės 
lietuviai kviečiami virš minė
tame perstatyme dalyvauti.

džio 15 d., dėl kurių jiems grūmos susideda iš dainų, 
bus vietinių Internal Reve
nue kolektorių prisiųstos 
sąskaitos.

Bendrai, išpildyti dekla
racijas prieš ar gruodžio 
15 d., bus reikalaujama iš 
sekančių asmenų:

1. Farmerių, kurie turi 
pakankamai pajamų, kurios 
reikalauja pranešimo ir ku
rie, pagal specialius teisės 
nuostatus, leidžiančius far- 
meriams laukti iki gruodžio 
15 d., gavo pratęsimą.

2. Asmenų, kurie prane
šė rugsėjo mėn., bet neda
vė rtino savo taksų daugiau 
kaip 20% ir kurie dėlto tu
rėtų išpildyti “papildomas 
deklaracijas” išvengimui 
bausmių.

3. Asmenų, kurie nepra
nešė rugsėjo mėn., dėlto, 
kad jų numatomos paja
mos tuo metu nebuvo pa
kankamos reikalauti prane
šimo, bet dabar įeina į se
kančias klases:

a. Bet kas, kuris tikisi 
per kalendorinius 1943 me
tus daugiau kaip $100 gross 
pajamų iš kitų šaltinių, ne
gu algos, kurios yra apde- 
damos taksais ir kurie tiki
si pakankamai gross paja
mų reikalaujančių praneši
mų dėl income tax return 
($500 viengungiams, $1200 
— vedusiai porai arba $624 
individualiam vedusiųjų).

b. Bet koks 
asmuo, kuris 
daugiau 
metus.

c. Bet 
ar pora,

kaip

viengungis 
tikisi algos 

$2700 per

vedęs asmuo 
tikisi indivi-

DARBININKŲ SVEIKATA
KAIP NAIKINTI

UTĖLES?
Jūs atsimenat, kaip atro

do utėlė ir glinda. Tie įki-; 
rūs gyvuliai daug kam svei-j 
katą ir savijautą gadina? 
Šiaip žmonėms, civiliams’ 
tai da pusė bėdos. Jei šva-! 
riai užsilaikai visame ka
me, utėlės tavęs nepasieks, 
neturės progos.

Karo pietų, karo frontuo
se utėlės — tikras praga
ras. Maža to, ką jos ka
riams odą kapoja, kraują 
siurbia ir miegą gadina. Jos 
net ir apkrečia karius bak
terinėmis ligomis. Ypač bai
si dėmėtoji šiltinė (typhus 
fever, spotted 
rią paskleidžia 
sios utėlės.

Ir civiliam 
skurdynuose ir
lindynėse utėlių, blusų, bla
kių, šimtakojų užeini tiek 
ir tiek.

Naikinti blusas visaip 
nardindavo žmoneliai. Še
pečiu galvą šukuoja, pirty 
skalbinius ir šiaip rūbus 
spirgina, karštais garais 
dusina. Pirštais, nagomis 
traiško, muša. Kerosimi, ži
balu galvą mazgoja, da ko
kiomis smirdančiomis mos- 
tinus tepasi ir tt.

Visa tai tik po truputį 
mažina tų netikusių parazi
tų skaičių. Bet tai nėra nuo
dugnus, nėra pamatingas1' 
utėlių naikinimas. j

Vienas Niu Jorko gydy-1 
tojas, Dr. Wm. A. Davis, pa-į 
talpino straipsnį Amerikos I 
Daktarų Susivienijimo žur
nale (The Journal of the 
American Medical Associa
tion).

Jis nurodo, kad geras me-! 
todas utėlėms naikinti pri-! 
valo būti koks skystimas, |

fever), ku- 
tos nelabo-

gyvenime, 
pavargėlių

ypač galvos utėlėms gala
byti. Tik skystis gali gerai 
perimti visus plaukus ir 
veikti utėles galvos odoje 
ir glindas, prilipusias prie 
plaukų. Mestis to nepada
rys. Be to, mostis labai ne
švarus, murzinas darbas. 
Toks skystis turi būti ne
brangus ir kad jis nesmir
dėtų, drabužių bei odos ne
nudažytų kokia navatna 
spalva. Ir tuo patim laiku 
jis turi būti veiklus ir per
imantis.

Daug laiko ir pastangų 
padėta laboratorijose, kol 
pagaliau gauta produktas 
— phenyl cellosolve ir ki
tas jam panašus — benzyl 
cellosolve.

Laboratorijų tyrinėjimai 
parodė, jog 10 nuošimčių 
stiprumo toks skiedinys vi
siškai užmuša utėles ir jų 
glindas per 3 valandas.

Namų varto nei rekomen
duojama šitoks mišinys:

Phenyl cellosolve — 40% 
ethanol — 30% 
water — 25% 
methyl salicylate — 5% 
Šituo skystimu reikia ge

rai suvilgyti galva ir plau
kai, apgaubti rankšluosčiu 
—ir tegul taip būva per na
ktį. Neleisti į akis ar į bur
ną.

D r. J. J. Kaškiaučius.

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

NEW YORK 
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NATIONAL 
WAR PHD
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Baigiantis Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui Įvyks

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Kur sakys kalbas žymūs veikėjai-kalbėtojai iš įvairių Amerikos miestų

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio - December 19
DIDŽIULĖJE WEBSTER HALL, SALĖJE
119 E. llth ST. (PRIE 4th AVE.) NEW YORK CITY

Kad ir Sunkiai, Bet Laimime!
Šiuos žodžius rašant, pasitvirtino ži

nia, kad Raudonoji Armija išlaisvino 
Znamenkos miestą, esantį Dniepro “kil
poje” arba įlinkime. Znamenka — svar
bus geležinkelių centras. Patekęs jis į 
Sovietų rankas,, pasitarnaus tolimes
niems ir didesniems raudonarmiečių lai
mėjimams.

Ne apie tai, žinoma, mes čia norėjome 
kalbėti. Mums čia rūpi pabrėžti tas fak- 
tas, jog, nepaisant, kaip naciai laikysis, 
kaįę japonai laikysis, — jųjų likimas yra 
^viltis. Naciai, pa v., pradėjo smarkiai 
kontr-atakuoti Kijevo fronte. Kai kurie 
prileidžia, būk Kijevas galįs pakliūti dar 
kartą į nacių rankas, panašiai, kaip bu
vo su Charkovu šių metų pradžioje. Mes 
tam, žinoma, nenorime tikėti. Bet jei 
taip ir būtų — tai visvien būtų tik lai
kinas priešo laimėjimas.

Nes Rytų Frontas šiandien, po Tehe
rano, ir Kairo konferencijų, yra nedalo
ma visų Jungtinių Tautų militarinių 
veiksmų sekcija arba dalis. Teherano 
konferencija nutarė išvien veikti ateityj

“Reikia pasakyti, kad protestonų 
bažnyčioj mažiau atsiranda fašizmo pa
laikytojų, nors ir ten yra, pavyzdžiui 
Gerald Smith ir jam panašūs demago
gai. Bet jų įtaka ten maža.

“Pas katalikus kitaip. Čia didelė da
lis aukštų pareigūnų, vadų bent pasky
rai palaiko fašizmą. To pavyzdį matom 
prašalinime profesoriaus McMahon iš 
katąlikų universiteto.

“Kitas pavyzdis archivyskūpo Spell
man gyrimas fašisto Franco kaipo gero 
Ispanijos patrioto. Prieš tai išstojo Mek
sikos katalikų. bažnyčios galvos.”

CTORY

BUY
VNITEP 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND 
STAMPS

kuris 
kurie 

dualiai arba sykiu daugiau 
kaip $3500 algos metams.

d. Bet kuris asmuo, kuris 
turėjo pranešti apie income 
tax return 1942 metams ir 
kuris tikisi 1943 metams 
mažiau pajamų nei 1942.

Gali būti kai kurie taksų 
mokėtojai, kurie įteikė de
klaracijas rugsėjo mėnesį 
ir užmokėjo pusę liekančių 
įvertintų taksų, dabar jau
čia, kad suma, kuriai jiems 
kolektorius prisius gruo
džio men. sąskaitą, yra di
desnė, negu jie privalėtų 
mokėti, šitie taksų mokėto
jai taip pat gali paduoti pa
pildomas deklaracijas,patai
sydami savo ankstesnius ap
skaičiavimus ir iš naujo ap
skaičiuodami sumą dalies, 
kurią reikia mokėti gruo
džio mėn. Tokiu atveju pa
pildoma deklaracija turi 
būti palydima sąskaitos 
gautos iš kolektoriaus, kar
tu su pakvitavimu pakeis
tos sumos gruodžio 15-tai.

“Gruodžio ,15 d. praneši
mas,” p. Hannegan pareiš-

SIETYNO CHORAS, iš Newarko, vadovaujamas B. Šalinaites 

AIDO CHORAS, vadovaujamas Aldonos Andersonienės

SAKYS KALBAS:

DR. A. L. GRAIČIUNAS, iš Chicagos. 
VINCAS ANDRULIS, iš Chicagos. 
KSAVERA KAROSIENĖ, iš S. Francisco. 
DR. M, D. PALEVIČIUS, iš Detroito. 
ADV. K. MICHELSONAS, iš Brooklyno. 
PROF. K. B. KUBILIUS, iš So. Bostono. 
ANTANAS BIMBA, iš Brooklyno.

BUS IR DAUGIAU KALBĖTOJŲ.
ADV. KEIST. MICHELSONAS

Prasidės 1-ma Valandą Po Pietų, Nesivėluokite
Kviečiame dalyvauti ne tik Brooklyn© ir New Yorko lietuvius; kviečiame ir New 

Jersey, ir Great Necko lietuvius atvykti masiniai ir būti dalyviais šito istorinio 
įvykio.
ĮŽANGA NEMOKAMA RUNGĖJAI.
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Kaip Eikvojasi Pabūklai KareI
WWE

paties savo

SIFILIO PIKTLIGES PLITIMAS

H

i nuolat, be atlaidos bombar- 
Amerikinė lauko kanuolė, į davo priešus, kad stebino

Norvegai su pašaipa pavergėjams
atiduoti naciams visus radio setus, norvegai visa tradicine laidotuvių procesija pri
statė radijus naciams. Smuikininkas griežia laidotuvių maršą.

pildo nacių įsakymus. Nuveždami Įsakytus
Dabartiniuose gi įverž-

Karo metu labai padau- skaitmenimis: 
gėjo Amerikoj sirgimai si-

: tuose, kur atvirai kalbama
New Yorko valstijoj, kur! apie sifilį ir kur nelaikoma 

filiu, lytine piktlige. Sifilis buvo gėdymasi apie sifilį i jokia gėda eiti į viešas kli- 
ypač skleidžiasi karinių fa- prisiminti, 1930 m. juom supnikas gydytis nuo jo.

. A .- W

brikų miestuose ir armijoj sirgo po 4 žmones iš kiek-j “ynpjLAšIRDINGOS” SI- 
1'"’.vieno tūkstančio.

Švedijoj, Norvegijoj

Kada Amerikos, Sovietu 
bei Anglijos kariuomenė 
grumiasi pirmyn ir laimi 
pergales, kai kas galvoja, 
kad tų kraštų armijom jau 
mažiau tereikią į 
amunicijos ir kitų dalykų.1 stolis vienu žygiu. Ką tas dalis visų nusiųstų 75-mili- 
Bet tikrumoje yra kaip tik nuostolis reiškia, tikriau 
priešingai. Belaužant vo- matysime skaičiuodami 
kiečių ir japonū atkaklius žmonių darbo jėgas, 
besipriešinimus, bebloškiant | Pastatyt 60 tokių bomba-

t

Laisve, Lifliuaniem Daily Mows Tte&as PuslapSs

pataikyti į taikinį. O per 
30 dienų Sicilijoj šimtai to
kiu kanuoliu visai išdilo ir v v

išdegė.
Taip Sicilijoj visai nusi

Iš oro bombarduodami 
Schweinfurto miestą, vo
kiečių mašinerijos dirbyklų 
centrą, amerikiečiai neteko 
60 bombanešių. Tai buvo 

ginklų, didžiausias iki šiol jų nuo- dėvėjo daugiau kaip tree- « • » | . » • • v • y r i 11* • • i y c* • 1 •
metrinių Amerikos kanuo
liu ir apie pusė 57-milimet- 
rinių kanuoliu.

Patys amerikiniai kovū- 
juos atgal, Talkininkam rei-1 nėšių tai tūkstantis lektuvi- nai, šaudydami ten, sueik- 
kia juo daugiau pabūklų ir nių darbininkų turi dirbti vo j o kur kas daugiau savo 
kitu reikmenų.c- c ištisus metus po 40 valan-! kanuoliu, negu vokiečiai ir 

Dabartiniai mūšiai, taip sa-'dų per savaitę. Bet čia dar italai sudaužė ar pagrobė, 
kant, ėste ėda ginklus ir net nepriskaitoma tūkstančiai Panašiai nuo paties savo 
paprasčiausius kareivio įren-■ valandų, kurias darbininkai veikimo gedo kanuoliu spy- 
gimus. Taip antai, karei- įdeda, kasdami ir apdirbda- ruoklės ir kiti prietaisai, 
viui besilavinant stovykloj, mi aliumino ir geležies rū-i Dabartiniuose g’ 
poros čeverykų užtenka das, gamindami gumą (ro- tuose mūšiuose Italijoj dar 
trims ar keturiems mėne
siams. O Sicilijos mūšiuose 
daugelis amerikiečių visiš
kai nudėvėjo naujas poras 
čeverykų per tris dienas.
LEKIANČIŲJŲ TVIRTU

MŲ PAVYZDYS
Mes didžiuojamės žygiais, 

kuriuos daro Lekiančiosios vėjo visas

bą) ir kitas bombanešiams 
reikalingas medžiagas. 

KANUOLIU IšDILIMAS 
Kaip sparčiai eikvojasi 

įrengimai mūšiuose, tatai 
rodo kad ir karas Sicilijoj. 
Viena amerikiečių divizija 
per keturias savaites nudė- Iš tikrųjų jokios magikos 

savo kanuoles, ten nebuvo. Bet amerikie- 
Tvirtumos, garsieji Ameri-’nors tūlą kanuoliu skaičių čiai turėjo tiek daug ka- 
kos bombanešiai, ardydami sunaikino ir priešų artile- ! nuolių ir šovinių ir taip 
Vokietijos karo fabrikų rija ir bombos, 
miestus. Suprantame, kadi .
amerikiniai bombanešiai!šaudanti 105 milimetnj sto-i nacius ir jie pradėjo šnekė- 
padaro priešui kur kaslrio 
daugiau nuostolių, negu pa-1 niais, yra pagaminta iš ge-j artilerijos ugnį, 
tys nukenčia. Bet ar ap-Iriausios medžiagos ir labai! 
skaičiavome, kiek darbo!stipri. Ta kanuolė mūšai 
įdėta į tuzinus bombanešių, >7,500 šūvių, iki jos vamzdis i 
kurių netenkame tuose žy-įtiek išdyla-išdega, kad pas- 
giuose? I kui jau sunku būtų iš jos

greičiau nusidėvi kanuoles 
ir kiti pabūklai.

“MAGIŠKA UGNIS”
Nelaisvėn paimti vokie

čių oficieriai Sicilijoj teira
vosi, kokia “magiška ugnim” 
veikia amerikinės kanuolės.

(virš 4 colių) sviedi-1 ti apie “magišką” Amerikos

Kiek Amerikai Lėšuoja Ypatingas Japonuky
Sekunda Karo? Lavinimas

jauJaponų karininkai 
nuo 1932 m. pradėjo moki
nius japonukus vežioti į 
vietas, kur japonai užmuš-

Jungtinės Valstijos šie
met bus karui išleidusios a- 
pie 75 bilionus dolerių. Va
dinasi, tam kas sekunda iš
leidžiama po du tūkstančius davo chinų arba chinai nū 
du šimtus dolerių.

Vienas didysis Amerikos 
bombanešis — Lekiančioj!

Tvirtuma sunaudoja už 
tūkstantį dolerių gazolino, 
kol iš Anglijos nulekia 
bombarduot Berlyną ir su
grįžta atgal.

Kiaulės Naudingumas
Vidutinei kiaulei nupenė

ti, kad ji svertų 100 svarų 
daugiau, užtenka apie 400 
svarų ėdesio. O veršiui ar 
avims nupenėti 100 svarui 
daugiau, tai reikia jau 800 
svarų pašaro.

Už tiek pat ėdesio kiaulė 
duoda daugiau mėsos bei 
taukų, negu bet kuris kitas 
mėsinis gyvulis.

: kaudavo japonų. Tie moki
niai turėjo čiupinėti užmuš
tųjų lavonus, kad apsipras
tų ir nesibaisėtų karinių ne
gyvėlių. O jeigu lavonas be 
galvos, tai juo geresnė ja- 
ponukui pamoka “dvasiai 

1 stiprinti.”
Taip savo vaikus japonai 

mokino iš mažens, pratin
dami juos šaltai žiūrėt į ka
ro baisenybes, kaip į papra
stą dalyką.

Amerikiečių Belaisvių 
Marinimas

karo
pa-

Soy Pupy Vitaminai

Džiovos Bakterijų 
Troškinimas

Chicagietis profesorius 
T. S. Potter moksliniais bū
dais tiek šaldė džiovos bak
terijas, kiek tik galima; įdė
tų bakterijų į stiklinę, iš
pumpavo iš jos orą ir džio
vino jas per ištisus metus. 
Bet vienos ir kitos bakteri
jos išliko gyvos ir gabios 
veistis. Bet kai jis visiškai 
ištraukė oksigeną-deguonį 
iš indo, kurin buvo įdėta 
džiovos bakterijų, tai jos li
ko aptroškintos ir daugiau 
jau negalėjo veistis.

i Gyvuliam Girdimi, o 
Mum Negirdimi Garsai

Tyrimai laboratorijose į- 
rodė, jog soy pupose abel- 
nai yra daugiau septynių 
vitaminų, negu kviečiuose 
ir liesoj kiaulienoj ar jau
tienoj. Tik vieno vitamino, 
vadinamo niacino, tose pu
pose mažiau, negu tokioj 
jautienoj ar kiaulienoj.

100,000 Mėty Iltis
Bekasant rūsį namams 

ties Millbrae, Califomijoj, 
darbininkai surado seną di
džiulę dramblio iltį. Tas 
dramblys gyveno pirm 100 
tūkstančių metų, kaip sako 
Califomijos Universiteto 
mokslininkai.

Ta

Jungtinių Valstijų 
sekretorius Stimson 

skelbė, kad fašistų Ašies 
stovyklose mirė 1,610 ame
rikiečių belaisvių.

Visuose frontuose dabar
tiniame kare užmušta 14,- 
321-nas amerikietis ir 
žinios dingo 24,490 
gruod. 2 d.

be 
iki

Plauki) Pasinaujinimas
Kas keturi metai pasi- 

naujina visi plaukai žmogui 
ant galvos — senieji pa
laipsniui krinta, o jų vie
ton nauji atauga.

Vidutiniai galvos plaukas 
per 62 dienas užauga apie 
colį. Bet stori, standūs plau
kai auga sparčiau, negu pa
našūs į šilką ploni, minkš
ti plaukai. Taip rašo Žur
nalas Amerikos Gydytojų 
Draugijos.

KAM REIKIA TIEK 
EKSTRA GINKLŲ

Kautynėse nusidėvi 
; daugybė mažesnių ginklų. 
: Siunčiant kareivius užjū
riu, todėl, Amerika kiekvie
nam šimtui kovūnų gabena 
po 60 ekstra šautuvų, ap
art tų, kurie jau yra karei
vių rankose.

Kur kariuomenės daliniui 
tiesioginiai reikia 100 kul
kosvaidžių, tai siunčiama 
dar 85 kulkosvaidžiai vir
šaus. Nes patyrimai rodo, 
jog j>er vienus metus nusi
dėvės bei taps prarasta tie 

i 60 ekstra šautuvų ir 85 
| priediniai kulkosvaidžiai.

DRABUŽIŲ IR AVALŲ 
NYKIMAS

Fronto kova nepaprastai 
sparčiai naikina karių dra
bužius. Daugelis amerikie
čių Tunisijoj, o paskui Si- 

| cilijoj, nudėvėjo per vieną 
! savaitę savo uniformas, ku- 
I rių būtų užtekę aštuoniems 
i iki dešimties mėnesių pa- 
Ičiose stovyklose.

Karštuose, šlapiuose-ga- 
ruojančiuose Burmos ar Sa
liamono salų raistuose kai 
kada pelėsiai per tris die
nas sunaikina kario čeve- 
rykus ir drabužius.
IR DRŪČIAUSIŲ TRŪKŲ 

AMŽIUS TRUMPAS
Kariniai Amerikos trokai 

yra drūčiausi iš visų, ko
kius tik galima šiame kraš
te pastatyti. Bet jie per 
keletą mėnesių visiškai nu
sidėvi ir sugenda karštose 
raistinėse Ramiojo Vande
nyno salose, klampiose So
vietų fronto srityse, Alias
koje bei ant rupaus Irano- 
Irako vieškelio, kuriuomtie 
trokai veža Sovietam reik
menis.

Paskutiniu laiku turėjo 
būti nusiųsta visi nauji 
ginklai ir įrengimai dviem 
amerikiečių divizijom, ko
vojančiom prieš japonus 
raistuose-pelkėse. Be kitko, 
tom divizijom-reikėjo 1,470 
naujų automobilių ir 592-jų 
“treilerių,” prikabinamų

(Tąsa 5-me pus.)

ir

Gamtoje yra daug aukš
tų garsų, kurių žmogaus; 
ausis negirdi ir, turbūt, ne
girdės. Kai kurie gyvūnai 
girdi aukštesnius garsus,

; FILIO SKLEIDĖJOS In<?gU Žm°gUS’
i>’i Įvairiu miestų vyriausy-L Moksliniai tyrimai parodė, 

. ,, „ , . .—.■J-., !bp ctpnrri'isi nušluoti naleil kad zn10£ul Vra negirdimiĮėjo apie tą blogybę, girdi, ,f ,• • • p.vfivm,. i°e stengiasi nušluoti paleis-■ ■ * - * nia apie smų n jo gydymą,, tuvystes lizdus, kaipo pa-,
"7 ^ v 1 a.r i stovias sifilio peryklas; po-

slogą, ir ten tais pačiais h įcj j a areštuoja žinomas^ ■ -i • Q i - •
metais tebuvo tik vienas si- > prostitutes, pasirodančias! ?Pai.1?.s L 1 ’ Z1U1 es 11 Pe" 
filiu apsirgimas tarp kiek-1 arįį karįnių dirbyklų ir vie-l es 1 1

,seset° tūkstančių gy- tose, kur daugiau kareiviui 
i ir jūreivių vaikščioja.

ir laivyne.
Per paskutinius dvejus 

metus valdžia faktinai. ty- Danijoj taip'ZirTkllba-! 
Įėjo apie tą blogybę, girdi, . ■ - -
1 -* • v • IliU U/Į7AV C11A11 11 J v ti y vi y.kad priešai savo propagan- kai įe 
H i nruvonoiirl nrii in zrnc< n_ - - o udai nepanaudotų faktus a- 
pie lytinių ligų plitimą 
Jungtinėse Valstijose.

Bet, pagaliaus, pasirodė, 
kad toliau jau negali
ma tylėti apie sifilio plėgą; 
tenka mest šalin klaidingą 
ir siaurą “supratimą,” būk 
esą gėda apie sifilį kalbėti.

Jungtinių Valstijų karo 
ir laivyno departmental ir 
generalis chirurgas dr. 
Thomas Parran, todėl, šio
mis dienomis jau viešai pa
skelbė kovą prieš tą ligą ir 
skaitmenimis bei nuošim
čiais atidengė sifilitikų dau
gėjimą.

NESMAGŪS FAKTAI
Pasirodo, kad dabar sifi

liu serga 30 iš kiekvieno 
tūkstančio Amerikos karei
vių, o pirm karo tebuvo tik 
8 sifilitikai tarp tūkstančio 
kareivių.

Panašiai ir dideliuose ka
riniuose fabrikuose, kaip 
kad DuPontų ir General 
Motors, skaičius sergančių
jų sifiliu darbininkų pakilo I 
nuo 8-nių kiekvienam tūks-j 
tančiui 1939 m. iki 30 šie
met rytinėse ir vakarinėse 
valstijose. O pietinėse vals
tijose vidutiniai 53 iš tūks
tančio serga sifiliu.
KENKIA KARINĖM PA

STANGOM
Sifilis plaka žmogų ne tik 

asmeniškai—ardo jo kūną, 
ėda nervus ir smagenis, ly
dėdamas į ligoninę, beprot
namį bei kapus.’ Sifilis da
ro nuoskaudą kariniams 
darbams ir šalies gynimui. 1 
Jis ištraukia šimtus tūks
tančių darbininkų iš fabri
kų, tūkstančius kareivių 
padaro netinkamais savo 
pareigoms, eikvoja gydyto
jų jėgas ir šalies iždą jiems 
gydyti.

Tam tikros valdinės įstai
gos, todėl, planuoja platų 
vajų prieš sifilį; žada tam 
panaudot ir judamuosius 
paveikslus.

REIKIA ATVIRUMO
To pavojaus atviras pri

pažinimas ir nesigėdymas 
apie jį kalbėti, tai jau sa
vaime ginklas prieš sifilį. 
Atvirumo nauda čia patvir
tinama sekamais oficialiais

ventojų.
Taigi “sarmatlyvoj” New 

Yorko valst. 1939 metais su
sirgo sifiliu 24 syk daugiau 
gyventojų, negu tuose kraš-

1

ploni aukštieji garsai virš 6 
i oktavų gaidų. Šuva girdi 
iki 7-nių oktavų, šikšno- .

Bet kai kuriem gyvuliam 
j negirdimi patys žemieji 

Bet didesniuose miestuo- i «U/a
se atsirado šimtai tūkstan- P • • f, .miausio, sto-

. Iriausio piano suskambeji- 
(Tąsa 5-me pusi.) I mo.

Gef in the Fight — Work at WRIGHT

HUSKY MEN
WANTED FOR MODERN FOUNDRY
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TIMES SQUARE - 46th St.

2nd floor of 1560 Broodwoy

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M.-Mon. & Fri.

PATERSON, N. J.
Employment Division • 245 Park Avenue 

Public Service Busses No. 38 and 54 from 
Paterson City Hall stop at our door.

STARTING EARNINGS
$2|2|.2O

for 48 hour week

pays to work at WRIGHT 

it Time and one-ball 
for overtime

★ Double time for 
seventh day

I * Bonus for night work

| * Hospital Insurance
I Plan

I ★ Group Insurance

I Essential workers
| need release statement

EMPLOYMENT 
CENTER 

and Broadway
Entrance on 46th Street

9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

WOOD RIDGE, N. J.
Employment Office • Adminiitration Bldg. 

Public Service Bus No. A8 or Olympic 
Line Busses pass the Wood Ridfla p|enf.

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, N. J
Builders of Cyclone and Whirlwind Aircraft Engines
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Ketvirtas Puslapis

VAKARŲFRONTE
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

(Tąsa)
Ji kažką tylomis sušneka ir lyg ko bi

jodama sustoja prie durų. Matyt, išsi
gando, kad mūs čia šešetas.

— Nebijok, Maryte, — sako Levan
dauskis, rydamas seilę, kaip Adomas pa
vojingą obuolį, — gali ramiai įeiti, jie 
tau nieko nedarys.

Ji apeina mus ir kiekvienam paduoda 
ranką. Paskum parodo vaiką, kuris tuo 
tarpu jau privaręs vystyklus. Ji turi di
delį, stikliniais perlais nusagstytą krep
šelį, iš kurio išėmė švarų rūbelį ir vik
riai vaiką vėl suvystė.

Pirmas susijaudinimas jau atslūgo ir 
abu jie pradeda kalbėtis.

Levandauskis nurimsta ir išverstom 
akim į mus kreivai taip jau nelaimingai 
pasižiūri, kad net vyro gaila pasidarė.

Laikas patogus. Gydytojas jau yra 
praėjęs, nebent sesuo tik galėtų į kam
barį pažvelgti. Vienas mūs išeina už du
rų apsidairyti, ar kas neateina. Grįžta ir 
linkteria galva:

— Nė gyvos dvasios nematyti. Gali, 
Jonai, jai pasakyt... ir žmonėkitės sau.

Abudu kalbasi sava kalba. Moteriškė 
susijaudinus ir truputį paraudus. Mes 
rodome dantis iš širdies gerumo ir nu- 
mojam ranka, ką nori tedarai. Kurio 
velnio čia uar koki prietarai. Jie kitiems 
laikams tinka. 0 čia guli dailidė Jonas 
Levandauskis, kurį karas padarė luošą, 
ir dabar šalia jo yra pati. Kas žino, kada 
jis ją vėl pamatys. Jis nori jos. Ir teturi 
ją sau, ir galas.

Du vyrai išeina už durų seserų užkal
binti, jei jos čia mėgintų įeiti. Jie pa
saugos kokią ketvirtį valandos.

Levandauskis gali gulėti tik ant šono, 
dėlto vienas mūs jam uždeda už nugaros 
porą priegalvių. Albertas paima palaiky
ti vaiką. Po to mes nusisukam. Juodoji 
skraistė palenda po apklotu... Tuo tarpu 
lošiame skato ir garsiai kalbėdami plie
kiame korta į kortą.

Viskas gerai. Aš turiu išskėtęs rankoj 
keturis švitalus ir galiu mušti dar ketu
ris kartus. Lošdami apie Levandauskį 
beveik ir pamiršome. Netrukus vaikas 
pradeda rėkti ir Albertas supa šiaip, 
supa taip, nežino nė ką daryti. Kol čia 
vaiką maldėm, kol čia apsisukom, jau 
žiūrim jo burnoj buteliukas ir vėl jį lai
ko motina. Vadinas, viskas kaip reikiant.

Mes dabar jaučiamės kaip viena didelė 
šeimyna. Moteriškė pasidarė daug gy
vesnė. Levandauskis patenkintas su
kaitęs guli.

Levandauskis atidaro nusagstytą krep
šelį, išima geros dešros, paima peilį ir 
rūpestingai piausto mėsą gabalais. Iš
kilmingai jis pamoja mums ranka ir jo 
grakšti pačiutė eina nuo vieno prie kito 
ir mums šypsos ir dalina dešrą. Ji dabar 
atrodo dargi graži. Mes vadinam ją mo
tina, ji džiaugiasi ir supurto mums prie
galvius.

Po kelių savaičių aš kas rytas turiu 
vaikščioti į Zanderio institutą. Ten ma
no koją perriša ir stipriai sutvarsto. 
Ranka jau senai pagijo.

Atvyksta vis nauji transportai iš ka
ro lauko. Tvarstomoji medžiaga dabar 
jau nebe medžiaga, bet popierius. Tvar
stomosios medžiagos frontas jau pritrū
ko.

Alberto kirstinė žaizda gyja, beveik 
jau užaugo. Po kelių savaičių jį išveš į 
dirbtinių kūno dalių dirbtuvę. Jis vis 
kalba mažai ir yra daug rimtesnis ne
kaip pirma buvo. Dažnai jis nutraukia 
kalbą ir nutyla. Jei jis nebūtų buvęs 
drauge su mumis — jau senai būtų galą 
pasidaręs. Dabar jam pati sunkioji va
landa yra praėjusi/ Jis jau kartkartė
mis ir skato pasižiūri.

Aš paleidžiamas atostogų sveikatai pa
taisyti. ’

Mano motina daugiau manęs nenori 
išleisti. Ji yra taip silpna. Viskas dar 
blogiau nekaip buvo pirmąkart.

Pę to mane šaukia į pulką ir aš vėl 
vykstu į frontą.
\ Apsisveikinti su savo draugu Albertu 
Kropu itin sunku. Bet karo tarnyba to 
nepaiso.

XI.
Savaičių jau nebeskaitome. Kada aš 

atvykau — buvo žiema ir granatoms 
sprogstant sušalusios žemės gabalai bu
vo taip jau pavojingi, kaip ir skeveldros. 
Dabar medžiai vėl sužaliavo. Mūsų gyve
nimas keičiasi tarp fronto ir barakų. Iš 
dalies jau pripratome. Karas yra irgi 
mirties priežastis, kaip vėžys ir džiova, 
kaip gripas ir kruvinoji. Tik mirties at
sitikimai čia daug dažnesni, įviaresni ir 
baisesni.

Mūsų mintys yra molis, kurį lipdo 
laikas: jos yra geros, kada mes turime 
ramybės; jos yra mirusios, kada mes at
siduriame ugnies sūkury. Ir čia ir ten— 
visur surausti laukai.

Ne tik mes vieni, visi čia vienodi. Čia 
nesvarbu, kas kuo anksčiau buvo. Tat 
jau dingę. Skirtumai, išsimokslinimas 
ir išsiauklėjimas čia susijo, beveik išny
ko ir vos galima bepažinti. Kartais iš to 
būva naudos tik žiūrint kurioj būty. Bet 
drauge dėl to būva ir nuostolių, kurie 
sudaro kliūčių, kurios tenka nugalėti. 
Tai yra, lyg mes anksčiau būtume buvę 
įvairių kraštų pinigai, kurie yra išlydinti 
ir dabar nukaldinti vienoda verte. Jei 
žmogus skirtumą nori sužinoti, tad turi 
jau gerai-pažinti pačią medžiagą. Visų 
pirma mes esame kareiviai, o jau pas
kum paskiri žmonės su įvairiais ypatu
mais.

Tat yra didelė brolija, beveik tolygi 
liaudies dainomis dainuojamai, nusikal
tėlių savitarpio solidarumui, kurioj kitas 
kitą ramina nusiminus, padeda baisią 
mirties valandą, kada žmogus atsiduria 
likimo slenksty — būti arba žūti.... Mūs 
gyvenimas čia slenka nuostabiai tiesia ir 
paprasta vaga. Mus čia saugo mūsų pa
prastumas, o ne kokios ten gudrybės.

Kai žmogus tat nori įvertinti, tai tat 
atrodo drauge ir heroiška ir banališka, 
tačiau kas gi to nori?

Jei numatoma, jog būsiąs priešo puo
limas, tai Tjadenas kaip galėdamas sten
giasi išsrėbti savo žirninę sriubą su la
šiniais, kadangi jis nežino, ar jis daugiau 
begyvens. Dėl to ilgai ginčijomės, ar tat 
geriau ar ne. Katas, atvirkščiai, įrodinė
ja, jog geriau eiti tuščiais viduriais, esą 
gali sužeisti pilvą, o sočiam toks sužeidi
mas yra pavojingesnis nekaip tuščiam.

(Bus daugiau)

Dabar eina dienraščio Lais
vės vajus naujiems skaityto
jams gauti; kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuję?

ŠYPSENOS
LAISVĖS LABORATORIJA

(Prakeikto Hitlerio skerdynių metais)
Likimas leido man sueiti
Šolomską, Byroną, Rudaitį, — 

Mes Laisvės technikai geri, 
Mane priskaitant — keturi.

Mes sugyvenam, kaip namiškiai;
Yra čia Dainius, Pakalniškiai, 
Senkevičius, Vaznys čionai, 

Ir kai kada du katinai.

¥j

Yra ropliai du — čerapokai,
Keli Petrai, Juozai, du Rokai, 

Marytė ofise graži, — 
Visi geri mes, dievaži!

Nėra pasaulyję to gero,
Kąs be klaidos kur pasidaro, 

Ir mums, per raidę, kai kacįa 
Įvyksta velniška klaida!

Vienok vaidai čia neįvyksta,
Net Barkus su Bukniu nepyksta;

Maloni Lillian jums pasakys, — 
Kad nemeluoju per akis.

Tik Hitleris jei pasisuktų,
Tuojau čia sprandą jam nusuktų, 

Visi — ropliai ir katinai 
Tiesiog pasmaugtum jį čionai!

A. K—s.

No. • 100, Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
.<»( rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Both for 

’8500
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KAS YRA TIKRI LIETUVOS PRIEŠAI?
Bus Atsakyta Prakalbose Gruodžio 17, Lietuvių Svetainėje

Baltimore, Md'. — Lapkri
čio 28 čionai buvo prakalbos, 
surengtos “Lietuvos vadavi
mo“ sąjungos. Prakalbų garsi
nime skelbta: “Mes jau ne 
kartą esame girdėję prakalbų 
apie mūsų brangią tėvynę, Lie
tuvą, kurias rengė Lietuvos 
priešai komunistai.“

Rengėjai taipgi sakė, kad 
būsią kalbama apie “Rusų 
okupaciją,“ nors Lietuva yra 
nacių, o ne rusų okupuota.

Taigi, pažadėję, duoti infor
macijų, jau savo prakalbų 
skelbime jie rašo indus.

Tikrieji Lietuvos priešai yra 
ne komunistai, o naciai ir jų 
talkininkai, kurie skleidžia na
cių propagandą tarpe Ameri
kos lietuvių .

Plačiau tai išaiškinta bus 
gruodžio 16, Lietuvių svetainė
je, 853 Hollins, kame kalbės 
dr. Andrius L. Graičūnas, pla
čiai žinomas visuomenės veikė
jas, ir V. Andrulis, Vilnies re
daktorius.

Bus taipgi aiškinama:
Reikia pasiruošti Lietuvos 

žmonėms gelbėti po karui.
Mūsų uždaviniai naminiame

fronte, kad juo greičiau karą 
laimėti.

Kalbėtojai atvažiuoja net iš 
Chicagos. Jie specialiai pasi
ruošę tuos reikalus dėstyti. Jie 
tai gerai išaiškins ir męs turė
sime iš to naudos.

Bus gera proga pakelti 
ir tuos klausimus, kurie gal 
nebus kalbėtojų paliesti, bet 
mums yra svarbūs. Kalbėtojai 
atsakys į klausimus.

Dr. Graičūnas yra jau se
niai mūsų kalonijoj kalbėjęs. 
Vargiai kas ir bepamena. O jis 
yra geras kalbėtojas, senas vi
suomenės veikėjas. Galima 
laukti iš .jo svarbios kalbos, 
gerų nurodymų, informacijų.

Taigi, visi Baltimorės lietu
viai, dalyvaukite šiose prakal
bose. Patirkime, kas yra tik
ri Lietuvos priešai, ir kas yra 
demokratijos priešai.

Lietuvis.

Aluminum Workers of America (CIO) lokalai ragi
na savo narius duoti Amerikos Raudonajam Kryžiui 
kraujo. Šis paveikslas trauktas New Kensington, Pa., 
Raudonojo Kryžiaus centre. Joe Clark, unijos narys ir 
jojo draugė Madeline Peiffer, užsiregistruoja davimui 
kraujo.

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS $
® GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA ft*

660 GRAND ST BROOKLYN, N<!>

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamu kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

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

| NAUDOKITĖS GERA PROGA 1
įrį Per sekančias 30 dienų, mes darome šj speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pačijantams. Nepaisant didelio pakilimo ka
įE kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patar- 

naujame už senas žemas kainas.

rELEPHONE
“4TAGC 2-504S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Distinctive Style and Unexcelled Value in ® 30 Dienų
S Nuolaida

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 

. Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 

n’į taip žemos, kad pilnai patarnautume lik už .$7.50.

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

i GREEN STAR BAR & GRILL »
Lietuviškas Kabaretas

NOTAJRV 
PUBLIC

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

N<>. OHO.
Both for,

. , . .. . Lady 
■ Crosby, Matched
i lovely modern

. rings oi I4K 
gold. I.o ve I y 

į diamond.

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

Both Rings for
COG

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Both for

$10000
Lady 

Crosby, identical
• designs 14K gold 

■ rings with splen- 
;,.did diamond.

BROOKLYN, N. Y<
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAIS
•RAMANAUSKAS'

All "Lady. Črosby” Ensembles 
in Attractive Presentation Box

ALL DIĄMONDS gNLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jujus daiktą.

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

Tek STugg 2-2178 v- ATDARA VAKARAIS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

l.itidftEuo valandoj kreip
kite prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna 
'/imą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vernon Si 
Philadelphia, Pa.

Telefoną* Poplar VIS



Pirmadienis, Gruod. 13, 1943 •

Kaip Eikvojasi Pa
būklai Kare

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
prie automobilių vežimų.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
PADIDINO JŲ REI

KALUS.
“Padėtis Rusijos fronte 

atvaizduoja faktą, jog lai
mint pergales, tenka mums 
dar smarkiau dirbti.” sako 
Donaldas M. Nelsonas, A- 
merikos Karinės Gamybos 
Tarybos pirmininkas:

“Rusai atkariavo nuo 
priešo tokias milžiniškas 
sritis, kad labai padidėjo ir 
pasunkėjo rusams transpor
to (važiotės) reikalai atva
duotose žemėse. Rusiškam 
mūsų talkininkui būsimose 
žiauriose kovose reikės mil
žiniško daugio troku; mes 
1944 m. gal turėsime su
teikti rusams žymiai dau
giau trokų, negu jie gavo 
11943 m. Jiems tik visai ma
žai garvežių tereikėjo iš 
mūsų 1943 m., bet labai ga
limas daiktas, kad 1944 me
tais rusams reikės šimtų 
amerikinių garvežių, idant 
jie galėtų pasinaudoti savo 
laimėtomis pergalėmis ir 
pilnai veikti atgriebtais ge
ležinkeliais.”
“NETIKĖTINAS DALY- i 

KAS” ;
Smarkėjąs ofensyvo ka-; 

ras stato vis didesnius rei-i 
kalavimus net, rodosi, neti-l 
ketose vietose. Taip, antai, 
niekas negalėjo numatyti, 
kad reikės tokios didelės 
daugybės radijo įrengimų. 
Bet vien tiktai kariniams 
radijo prietaisams Jungti-1 
nės Valstijos 1944 m. turės! 
išleist tiek pinigų ir sunau-! 
dot tiek darbo jėgų, kiek i 
pareikalavo pravedimas ir 
įrengimas Panamos Kana
lo.

Panamos kanalui Jungti
nės Valstijos iki 1921 m. iš
leido $525,812,661, o kong
resas 1939 m. paskyrė dar 
iki $227,000,200 naujiems, 
tam kanalui reikalingiems! 
įrengimams bei pagerini
mams.

Amerikiečių atvaduotoms 
vietoms taip pat reikia di
delio skaičiaus garvežių, tro
kų, traktorių, traukinių, 
elektros dirbimo mašineri
jos ir kitko. Pavyzdžiui, pa
ti Amerika neperdaug tetu
ri vario, bet vien atkariau
toj Sicilijoj turėjo sunau
dot, 1,100 mylių varinių vie
lų tiktai telefonų linijoms 
pravesti bei atsteigti.

Depth Charge Ready!

. Photo from Yank, Army Weekh 
GREEK SAILORS hoist a depth charge into place aboard the Greek destrvyei 
Kanaris, escorting a United Nations convoy in the Mediterranean. Fjr»t warshij 
to enter Augusta’s harbor in the Sicilian campaign, the Kunarls has been in mos 
major engagements since the North African landings. Some 6145 Greek nava 
officers and men hope soon to be lighting in the Adriatic, Ionian and Aegean seas

PLIENAS IR GYVYBĖS
“Plieno šoviniai. mūšyje; 

saugo karių gyvybę. Tai1 
gausybė numetamo į prie
šą metalo padarė taip, kad 
(palyginti) nedaug mūsų 
karių užmušta bei sužeis
ta,” sako Donaldas Nelso
nas: “Tai perviršis amuni
cijos sulaužo priešui nugar
kaulį, sutriuškina jo pasi
priešinimus ir sunaikina jo 
gabumą smogt mums atgal.

“Girdėdami geras žinias 
apie mūsų laimėjimus, mes 
negalime sumažinti savo 
pastangas darbe, pasilsėti, 

i gal kokią dieną iš darbo iš- 
j likti. Tai būtų pavojinga, 
gal net pragaištinga. Nes 
pergalės reikalauja dau
giau ir daugiau karinių me
džiagų, o ne mažiau.

“Aš tikrai manau ir ka
rininkai su tokia nuomone 

I sutinka, kad jeigu ameri
kiečiai įtemps visas savo jė
gas darbe, tai šešiais mėne
siais galima bus sutrum- 
I pint šį karą,” pareiškė Do
naldas M. Nelsonas, Jungti- 
|nių Valstijų Karinės Ga- 
i mybos pirmininkas: “Nu- 
I stelbdami priešą tvaniškais 
daugiais karinių reikmenų

■ dabar, mes galėtume išgel- 
! bet šimtus tūkstančių ( mū- 
' su jaunuoliu gyvybių.”

J. C. K.

PERKAMOJI TYLA

Muzikos mašinoje Oasis 
saliūne prie Broadway, 
New Yorke, vienas numeris 
sako: “Už penkių minučių 
patylėjimą įmeskite maši
non penktuką.” Ir kostu- 
meriai primeta daug penk
tukų, papirkdami mašiną, 
kad patylėtų ir duotų jiem 
ramybės.

Pasibaigė N. J. Lėktuvų 
Darbininkų Streikas
Paterson, N. J. — Po 24 

valandų streiko sugrįžo 
darban 15 iki 17 tūkstančių 
Wright lėktuvų fabrikų 
darbininkų, priklausančių 
GIO unijai. Jie buvo su
streikavę prieš nepatinka
mą antrininką darbvedį Al
bertą Knowles, reikalauda
mi išmest jį.

Streikas baigėsi tuom, 
jog kompanija sutiko per 
derybas su unija spręst 
klausimą dėl šio darbdavio 
pavarymo.

Stiprindami dienraštį Laisvę, 
jūs stiprinate pažangųjį žmo
nių judėjimą už gražesnį ryto
jų, už šviesesnę ateitį.

i į ■■y. in.y.wi J-JHII; I 1(1 liT- |l I

Seattle, Wash.
Lapkričio 22 dieną Ameri

kos ir Sovietų Sąjungos Drau
gingumo Taryba buvo suren
gus 10 metų sukakties paminė
jimo mitingą nuo įsteigimo 
draugiškų ryšių tarpe Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos.

Mitingas buvo interesingas, 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Kalbėtojų buvo daug, nuo 
įvairių unijų, organizacijų ir 
grupių. Pirm mitingą prade
dant sugiedojo Jungt. Valsti
jų himną ir Sovietų Sąjungos 
himną-“lnternacionalą.”

Pirmas kalbėjo kaunsilma- 
nas David Levine, vietoj mies
to majoro. Jis sakė, kad Jung. 
Valstijos turi draugiškai su
gyventi su Sovietų Sąjunga, 
kaip dabartinėj kovoj prieš 
bendrą priešą, kad greičiau 
pergalę laimėti, taip ir taikos 
metu.

Kalbėjo Chinijos konsulas, 
kuris išreiškė, kad Chinija 
jau seniai artimai draugauja 
su Sovietų Sąjunga ir ilgiausi 
karą veda už savo laisvę. Pu
blika gausiai plojo.

Kalbėjo Mrs. Anna Itoose- 
velt-Boettiger, duktė prezi
dento. Kada pirmininkas per
statė ją kalbėti, tai publika 
pagerbė atsistojimu ir plojo 
kelias minutes. Ji kalbėjo, kad 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
žmonės turi kuo glaudžiausiai 
ir draugiškiausiai sugyventi, 
kad Amerika turėtų daugiau 
duoti pagalbos Sovietų Sąjun
gai.

Dr. R. E. Fuller, pirminin
kas Russian War Relief sake, 
kad Sovietų Sąjunga išgelbė
jo mūsų šalį nuo priešo. Jis 
sakė, kad Seattle mieste yra 
gerai įtaisyta vieta, kur taiso 
drabužius, siunčiamus Sovietų 
Sąjungos pagalbai ir nuo karo 
nukentėjusiem. Kiekvieną mė
nesį išsiunčia po penkis tonus 
drabužių. Jis kvietė prie to 
darbo visus prisidėti ir dėka- 
vojo War Chest, kad užlaiko 
tokią vietą, kad daug pagel
bėja nuo karo nukentėjusiem 
ir dėkavojo tiems, kurie au
kavo ir darbu prisidėjo.

Didžiausią publika sukėlė 
plojimą, kada pirmininkas 
perstatė kapitoną A. E. Os- 
trovkov, kuris dalyvavo apgy
nime Stalingrado. Jaunas, gra
žus vyras, apie 35 metų am
žiaus, turi kelis auksinius gar
bės medalius už didvyriškumą. 
Jis angliškai mažai galėjo kal
bėti, bet palinkėjo, kad tas 
mitingas vestų. Jungt. Valsti
jas ir Sovietų Sąjungą prie 
draugiškesnio sugyvenimo ir 
bendro veikimo karo laimėji
mui. Jis turėjo apleisti svetai
nę dar mitingui nepasibaigus. 
Kada jis ėjo iš svetaines, tai 
publika atsistojo jo pagerbi
mui ir sukėlė ovacijas. Tai 
Sovietų Sąjungos kovotojas, 
kurį amerikine publika karštai 
pasveikino ir su juo atsisvei
kino.

Aukų surinkta $363.75. Kas 
liks nuo lėšų, tai bus perduo
ti į War Chest. Buvo ir dau
giau kalbėtojų, bet jie veik 
visi reiškė tas pačias mintis už 
abiejų šalių vieningumą ir 
draugiškumą.

Susirinkimui prisiuntė pa
sveikinimo telegramas vice
prezidentas Harry Wallace, 
senatorius T. Bone, vidaus 
reikalų sekretorius Ickes, k.on- 
gresmanas Magnuson ir John 
Caffee. Visi išreiškė troškimą, 
kad Amerika ir Sovietų, Są
junga draugiškai bendradar
biautų.

Dvi rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai, viena už tai, kad 
Maskvos konferencijos nutari
mai būtų greitai gyveniman 
įyykdytinti, o antra, kad Ispa
nijos liaudies kovotojas Jesus 
Hernandez Tamas būtų pa- 
liuosuotąs, kuris Seattle mies
te sulaikytas jam važiuojant 
į Mexiką ir laikomas .emigra
cijos žinioj. Mitingas gerai 
pavykęs. S. G.

Lauve, Lithuanian Dafly

Sifilio Piktliges Plitimas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

čių “mielaširdingų” kelioli- 
kinių mergaičių, vietinių ir 
suvažiavusių iš kitur. Ypa
tingai New Yorkas tokio
mis knibždėte knibžda nak
ties laiku. .

Daugelis jų dienomis dar 
tebelanko pradines bei vi
durines mokyklas, o nakti
mis medžioja kareivius ir 
jūreivius. Vėlesnėmis gi 
valandomis, kada praretė- 
ja tie jauni vyrai, jos nela
bai šalinasi ir senių. Tos 
jaunuolės yra tarp pavo
jingiausių sifilio skleidėjų.

Daugelis šių keliolikinių, 
sakoma, “nuoširdžiai patar
nauja” kovūnams, girdi, 
“ n į e k o nesigailėdamos” 
krašto gynėjams, neturėda
mos jokių piniginių išskai
čiavimų.

Kitos keliolikinės, važiuo
damos į didmiesčius, tikėjo
si tuojau gauti puikiai ap
mokamų darbų, bet nusivy
lė, suvargo, tad ir skurdas 
vertė jas gatvėse jieškoti 
greito uždarbio.

Pusiau-Prostitutės
Gana platina šią piktligę 

ir daugelis, rodosi, “dorų” 
merginų ir moterų, tikru
moje pusiau-prostitučių. 
Jos gatvėse nesigainioja 
vyrų; tarnauja raštinėse, 
krautuvėse bei dirba kokio
se įmonėse, bet sykį kitą 
per savaitę namie lytiškai 
“ekstra užsidirba.” Tokios 
taip pat gausiai skleidžia 
sifilio perus.

Kai kurios merginos ir 
jaunos moterys, išėjus 
jų vaikinam ir vyram į ka
rinę tarnybą, pradeda iš 
nuobodumo pertankiai ir 
perilgai lankyti saliūnus ar 
panašias užeigas, kur pilna 
palaidų vyrų. Alkoholium 
apsvaigusios, “susipažįsta” 
su jais; padaro pirmą klai
dą, kuri paskui jau leng
viau pasikartoja. Taip jos 
pačios dažnai gauna sifilį 
ir kitiems jį dalina.

Tokiais žalingais reiški
niais turėtų labiau susirū
pinti valdžia, mokyklos, 
bažnyčios, įvairios visuo
meninio švietimo įstaigos 
ir vyresnieji bei pastoves
nieji šeimų nariai.

N. M.

KIEK TALKININKAI NU
KENTĖJO ITALIJOJ

London__ Iki lapkričio
23 d. anglai Italijoj turėjo 
šitokių nuostolių: 3,212 už
mušta, 9,709 ‘Sužeista ir 3,- 
153 be žinios dingo, kaip 
paskelbė Anglijos karo mi
nisterija.

Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Stimson praei
tą savaitę pranešė, jog Ita
lijos fronte amerikiečiai vi
so štai kiek nukentėjo: 1,- 
811 užmušta, 7,091 sužeista 
ir 2,670 be žinios dingo.

(Dauguma be žinios din
gusių, suprantama, yra ne
laisvėn paimti.)

London. —- Eina girdai 
apie pavienius susidūrimus 
tarp bulgarų, ir Turkų palei 
Bnigarijos-Turkijos sieną.

... .. i'wi it J imp.......... .

LICENSES
Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License 
JCB 2166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ■ retail under Section 107 of 
the AJcoholič Beverage Control Law at 
1261 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY ĄHLEFELDER
1261 ,r.lu»Mhg .Ave,, Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License N°- 
GB 4876 has been issued to thg undersigned 
to sell beer, at retail under {Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 Ralph Av;enue,' 'Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 

premises.
MORRIS VIDIROR ‘ 

555'Ralph Ave., ' ■Brooklyn,' <N. Y.

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 (Barbens) 
152 W. Girard Ave., Philadelphia, 
Pa. (295) *

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.
— A. W. (292)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šių metų už

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

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. svarbus susirinki

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

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

pirmadienį, 13 d., 8 v. v., Kasmočių 
salėje. Susirinkimas labai svarbus. 
Tai bus metinis. Daug ką turėsime 
apkalbėti. Todėl visi nariai turi da
lyvauti. — F. Kiaston. (292)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu

bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vak. Draugijų salėje. Bus rin
kimas valdybos 1944 metams ir ki
ti svarbūs reikalai. Narės visos bū
tinai dalyvaukite. — M. Ginaitienė, 
sekr. (295)

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

jų susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 15 d., 8 v. v., 376 Broad
way. Šiame susirinkime reikės ga
lutinai prisirengti prie Demokrati
nio Lietuvių suvažiavimd, taipgi iš
rinkti naują valdybą 1944 metams. 
Todėl visos dalyvaukite. — H. T., 
org.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 13 d. gruodžio, 853 Hol
lins St., 8 v. v. Bus renkama 1944 
m. valdyba. Visiems žinoma, kad 
nuo valdybos veiklumo daug pri
klauso kuopos gerove. Todėl kvie
čiame visus narius dalyvauti. — Kp. 
Sekr. (292)

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RUSIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
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 tuntas. 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. Svįlpa’s Salve (mes
tis) nuo skausmų išviršutinių, flheu- 
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 mestis, 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 
sųlyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėlimų. 
Kainą 60c ir $1.25.

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

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Chekį. Ca- 
hadai ekstra 2,5c ant kožno orderio.

Adresuoki! taip:
" M. J. ŠVILPA
P. O. Rox 78, SU. A. 

Hartford 6, Conn, 
Vietiniai galit ateit kraųtuvėn: 

614 y2 Zion Street

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ APTARNAUTOJA apvalyti keturių 
kamb&rių apartlneiltų ir prižiūfėtl ‘ 3 metų 
vaikučio. Atskiras kambarys ir linksmus na
mai. EPSTEIN, 1142 Eastern Parkway, .arti 

Utica Ave., Brooklyn: PRESIDENT 4-4048.
(292) ------------------------------------- ------------------------

FINISERKŲ PAGELBININKCS
.Skūrlniai ir: audekliniai drabužiai . 

EDMUND T. CHURCH CO.
15 W. 47(li St.

• ' ' ■' (292)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NELAVINTI
DARBININKAI
REIKALINGI

KARINIAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 

$43.5$ už 58 valandų savaitę 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

KREIPKITĖS TARPE 8:30 A. M.
IR 5 P. M.

MODECRAFT CO., INC. 
289 GREENPOINT AVE.

BROOKLYN, N. Y. 
__________ r____________________________ (294)

AP VALYTOJ AI
DIENOM DIRBTI

Ofisiniuose namuose, viešbučiuose. Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

KREIPKITĖS 180 WEST 42nd ST., 
ROOM 658.

(294)

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

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

(294)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
MOKYTIS DIRBTI BLUEPRINT 

IR PHOTO, PRINT FABRIKE. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. U.S.
PILIEČIAI. Išmokinami operavimo 
į trumpą laiką.

GERA ALGA BESIMOKINANT
PROGOS UŽSIDIRBIMUI EKS

TRA VIRŠLAIKIAIS.

J. R. SHAYS JR., INC.
100 GREENWICH ST, N. Y. C.

(294)

MERGINOS AR MOTERYS AT
RINKIMUI NAUJU SKURLŲ. 

5 DIENŲ SAVAITE, $17.
TALLYHO TRADING CORP. 

451 WEST BROADWAY 
(Arti Prince St.)

(294)

MERGINOS-MOTERYS
PAKUOTO JOS—PATYRIMO NEREIKIA 

5 DIENOS, 48 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuo 1 A.M. iki 5 P.M.

Gera Alga 
AMERICAN CHICLE CO.

80-30 THOMSON AVE, L. I. CITY 
Rawson St. Stotis, 10 rainučių

Reikalinga turėti paliuosavimo statement,}.

REIKIA MERGINŲ’ 
16 — 18 METŲ

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI

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

(292)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIU 

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.
(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

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—AMOKA34OS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W, J23RD ST., N. Y.

ARBA KREIRKltes .5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STOKE, 1496 BROADWAY

(X)

INDŲ ATĖMIMUI MERGINOS

Pilnam laikui. Sekmadieniais nedirbama.
Ankštos algos. Kreipkitės j Steward, Kavi

nėje, 43rd St. ir Madison Ave.

HOTEL BILTMORE 
______________ ________________ (294)

MERGINOS—3
Turi bųti akuratnos skaičiavimuose ir reikia 
High Schoo! mokslų turėti. $22 pradžiai. Grei

tas pakilimas. Nuolatinis darbas.

MIS$ LANG
520 WEST 27TH STREET

(295)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ
WESTON INTERNATIONAL CORP.,

85 EAST 10T1I ST., NEW YORK CITY.
• „ (292)

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

Jackson freights, L. L
(292)

Penkta PusUpiA

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KARINIAI DARBININKAI <
VYRAI IR MOTERYS I

• BŪTINA PRAMONĖ
Dabar Didelis Trafikas 

Atliekamas Per

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

Patyrimas Nereikalingas

VAGONŲ VALYTOJOS s 
VAGONŲ APTARNAUTOJAMS

REIKALAUJAMA ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO

DRABUŽIŲ APMUŠĖJAMS 
MECHANIKAMS

ELEKTRAMS
MALIORIAMS

Iš būtinų karinių darbų reikia turėti 
USES Paliuosavimg ir leidimą iš 

Railr^ąd Retirement Board.

KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
EMPLOYMENT OFISE

Rm. 2612 Grand Central Term.
NEW YORK CITY

(284)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRAU DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
x (X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

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 VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

<X)

VYRAI INDŲ ATĖMIMUI .
INDŲ MAZGOTOJAI JR IŠNEŠIOTOJAI

Pilnam laikui. Sekmadieniais nedirbama.
Aukštos algos. Kreipkitės j Steward, Kavi

nėje, 43rd St. & Madison Ave.
HOTEL BILTMORE

(294)

REIKIA SUPMUNTENDENTO 37 Šeimų na
mui ; BRONX. Garu apšildomas ir karšta* 

vanduo. $90 j mėnesj ir apartmentaA 
MU. 5-0830.

(28?)

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

ryto prisirengę eit dirbt tg pačių dienų.
REUBEN H. DONNELLEY CORP.

305 EAST 40TH ST., 4-TOS LUBOS 
1298)

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

stotis, 14th Street, Canarsie Line).
(287)

PEČKUR1S
$30 I SAVAITĘ. 46 VALANDŲ SAVAITE.

KRJS1PKITĖS J MR. NICHOLSON.
3080 BROADWAY, N. Y. C.

(28»

VYRAI—NELAVINTI DARBINJNKAJ
60c j valandų prudtiai

Viršlaikių, kiek tik norite 
Už laiką ir pusę po 40 valandų.

EVER STYLE METAL PRODUCTS
656 BROADWAY, N. Y. C.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(204)

VYRAI
KAIPO PAPRASTI DARBININKAI BŪTI
NAI PRAMONEI. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MOKAMA 72o—92c I VALANDĄ.

KREIPKITĖS 8—10 A.M. JR 3-6 P.M.
42-25 21st Street.

LONG ISLAND CITY
(294)..^ 

arvalytojas
$30 I SAVAITĘ. 46 VALANDŲ SAVATIt. 

KREIPKITĖS I MR. NICHOLSON, ’ J
3080 BROADWAY, N. Y. C.

(288)
l , K
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Atvyko Pirmoji ir Toli- Kas Atvažiuos iš Didžiulės Chicagos į

miausia Delegatė
Pereitą penktadienį lankėsi 

Laisvėje Ksavera B. Karosie- 
nė iš Oakland-San Francisco, 
Calif., viena iš dviejų Kalifor
nijos delegačių, dalyvaujančių 
suvažiavime. Kita kalifornie- 
čių delegatė, Vajola Butkienė, 
tą dieną tik išvažiuojanti iš 
namu.

ir

KS. B. KAROSIENĖ

R**W<*% t

V. Songaila Svečiavosi

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą
Kiek jau žinoma, Chicagoje bes bent kai 

delegatais išrinkta į Amerikos jose. 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą šie:

Chicagos Lietuvių Pergalės 
Konferencija išrinko tris dele
gatus: Dr. Andrių Graičūną, 
plačiai žinomą visuomenės vei
kėją: Nikodemą Radį, buvusį 
Lietuvos seimo narį (liaudinin-

.daktarių.
Išrinkta taipgi Ona 

kienė, gera veikėja ir
Remei- 

ka^bėto-:

veikėja

kuriose koloni-

Pirmadienis, GruočL 13, 194b

Jai Neužtenka $833 
Per Menesį

Ona Garšinskienė, 
dainininkė.
Menama, kad bus
Viktorija Volteraitė. Gar-

išrinkta

Karosienė yra Audėjų Uni
jos organizatorė ir biznio ve
dėja visoje Pacifiko srityje, 
taipgi yra tos pat srities CIO 
vice-prezidentu.

Darbas unijose, sako Karo
sienė, labai sunkus dabartiniu 
laiku. Sunkumų darbininkams 
yra, kaip ir visada, dar ir 
daugiau, o prisilaikant nestrei
kuoti pažado išrišti juos ne
lengva. . Viskas turi eiti per 
Karines Darbo Tarybas, o 
toms kongresas ne gana ski
ria lėšų, ne gana turi tarnau
tojų, prie to, vienur kitur pa
sitaiko ir nenorinčių padirbėti 
iš peties, tad ne kartą darbi
ninkų skundas-reikalavimas iš
guli įstaigoj neišspręstas per 
pusmečius. Tas darbininkus 
erzina, veda iš kantrybės.

Nors didžiumoj darbininkų 
reikalavimai daugiau algų iš
sprendžiama taip, jog moka
ma nuo pareikalavimo dienos, 
ne nuo tada, kada nuospren
dis išnešta, vienok nežinia, už 
kiek dirbama šiandien, sukelia 
darbininkuose didelio nepasi
tenkinimo, reikia daug laiko 
pašvęsti išsiaiškinimams, 
darinėjimams delegacijų, 
žinėjimams įstaigosna su 
mis.

Visą tai paėmus domėn ir 
pridėjus dar tą, kad jinai, į 
kaip ir visos, yra šeimininkė ir 
motina, kad jinai ir jos visa 
šeima dalyvauja visame taip 
puikiai pasižyminčiame karo 
rėmimo darbe tarp lietuvių, jų 
pramogose, nesunku suprasti,! 
dėl ko Karosienė net važiuo- ■ 
dama neturėjo laiko tėmyti j 
gražių scenų. Visu keliu jinai, 
ranka rašė raštus apie Ame
rikos moteris pastangose karą 
laimėti, apie naujai atėjusias 
industrijon jaunas darbininkes 
ir motinas, apie tai, kokios 
perspektyvos joms yra po ka
ro, kame mes visi turėtume 
prisidėti išrišimui naujų dar
bininkių problemos tų moterų 
ir viso darbininkų judėjimo 
naudai. O atvažiavusi į Brook- 
lyną per visą dieną ir veik per 
naktį tuos raštus perrašinėjo 
mašinėle ir prasnūdus kokią 
valandą išskubino į Easthamp- 
ton, Mass., atlankyti savo mo
tiną ir patėvį Balčiūnus, taip
gi brolius. Sugrįš Brooklynan 
prieš pat suvažiavimą, 17-tą.

Karosienė, beje, pasipuošus 
Raudonojo Kryžiaus saga su 
raudonu ir baltu kaspinais. O 
tai rodo, kad jinai jau virš 10 
sykių davusi kraujo gelbėjimui 
mūsų karių, gyvasties.

Tai tokia mūsų ankstyboji 
delegatė. Ją girdėsime kalbant 
Webster Hall., N. Y. gruodžio 
lŪ-tos popietį.

ir 
šinskienė ir Volteraitė yra ge
ras duetas. Jos gali gražiai pa
dainuoti.

Girdėjau, kad išrinkta Stel
la Kvederienė, Ciceroj; Rai
lienė, didžiulio Moterų Kliu- 
bo, Bridgeporte; Ona Savu- 
kaitė, nuo Spaudos Bendrovės 
ir Rasinskienė nuo Moterų 
Kliubo, Marquette Parke.

Nežinau, ką išrinko Rose- 
landas.

Viso iš Chicagos gal bus 11 
ar 12 delegatų.

Sužinojau, kad dr. Graičū-

Grįžtant iš 
mano sustoti:
Scranton, Pa.
Rochester, N. Y

suvažiavimo jie
Wilkes Barre, 
Binghamton ir

Rep.

taip mus informuoja

ONA REMEIKIENĖ

Chicagos ir apylinkės Mote
rų Sąryšio pirmininkė, at
vyksta i suvažiavimą.

nas, V. Andrulis ir Ona Re
meikienė sustos pasakyti kele
tą prakalbų pakelyje į suva
žiavimą ir grįždami iš suva
žiavimo.

su-
va- 
jo-

i suvažiavimą

Ohio, gruodžio 
bus po numeriu 
, prie East 79th

Važiuojant
jie sustos:

Cleveland, 
j 14, mitingas 
1911 Maud St
i ir St. Clair gatvių.

Pittsburghe, gruodžio 15, 
LMD svetainėje, 142 Orr St.

Baltimore, gruodžio 16, Lie- 
’ tuvių svetainėje, I_____

St.
Prakalbos bus visur 8 vai. 

vakare.
Tų kolonijų lietuviai turės 

gerą progą svarbias kalbas 
į girdėti. Graičūnas jau seniai 
j girdėtas, jis yra vienas se- 
i niausiu visuomenės veikėjų. 
Remeikienė gi pirmu kart kal-

VINCAS ANDRULIS
Chicagos lietuvių dienraš
čio Vilnies redaktorius, at
vyksta j suvažiavimą.

chicagietis mūsų reporteris 
apie jų kolonijos delegaciją 
į suvažiavimą. Desėtkai kitų 
žymių lietuvių kolonijų turės 
lygiai atstovingas ir puikias 
delegacijas.

Su tais visais garbingais sve
čiais turėsime progą susipa
žinti gruodžio 18 ir 19-tą įvyk
siančiame Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime, kurio sesijos 
šeštadienį bus Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook- 
lyne, o sekmadienio — Webs
ter Hali, 119 E. 11th St., New 
Yorke.

Gruodžio 19-tos popiečio 2- 
rą valandą Webster Hall įvyks 
masinė seimo sesija, kurioje 
bus raportuota seimo nuveikti 
darbai ir planai ateities veiki
mui. Tame masiniame mitinge 
kalbės kai kurie iš Chicagos ir 
iš kitų kolonijų žymūs sve
čiai kalbėtojai. Dainuos cho
rai Aidas ir Sietynas.

I suvažiavimo užbaigtuvių 
masinį mitingą kviečiami visi 
didžiojo New Yorko ir apy
linkių lietuviai. Įžanga nemo
kama.

Mrs. Schatz Adams Weic
ker, atsiskyrusi žmona vaistų 
ir gražylų išdirbėjo Theodore 
Weicker, Jr., pareikalavo jos 
pragyvenimui reikalingą sumą 
pakelti nuo $833 iki $1,300 
per mėnesį. Ji sako, kad jos 
pragyvenimas kainuoja dabar 
7 nuošimčiais daugiau, negu 

! pirmiau.
Iš šalies žiūrint atrodo keis

ta, kad jai tiek negana. Bet 
pagalvojus, jos negali kaltin
ti. Juk didžiuma mūsų kon- 
gresmanų (prieš prezičtento 
Rooseveltd norą) atsisakė ap
riboti įplaukas $25,000 me
tams. O 25 tūkstanč. yra virš 
dviejų tūkstančių mėnesiui. Ir 
jeigu ponams kongresas leido 
per metus pelnytis milionus, 
tai kodėl ponia neturėtų gauti 
daugiau savo išlaidoms, ka
dangi visa tai pagal įstatymus.

Pralaimėjęs kovą prieš ap- 
ribavimą pelnų, prezidentas 
Rooseveltas kovoja prieš pa
naikinimą subsidijų ir prieš 
kėlimą pragyvenimo kainų, 
bet tie patys kongresmanai 
nubalsavo ir tame prieš Roose- 
velto norą. Ir jeigu piliečiai 
masiniai nepasakys kongres- 
manams, kur sustoti, galimas 
daiktas, jog biednuomenei 
prisieis kęsti alkį, kuomet po
nam, iš kurių ir didžiuma 
kongresmanų paeina, 
užteks” ir tūkstančių 
nimui per mėnesį, 
švaistytis milionais.

VYTAUTAS SONGAILA?fc.

F. C. Vytautas Sungaila 
parvykęs pas tėvus, Elco- 
ir K. Sungailus, į Brook- 
15-kai dienų atostogų. At-

Tūkstančiai Minėjo 
Išrinkimą Negrų

Keli tūkstančiai publikos, 
baltų ir negrų, užpildė didžiu
lį Golden Gate Ballroom, Har
leme, pasidžiaugti išrinkimu 
miesto tarybon. Ben Davis, pir
mo negro komunisto, ir hTan- 
cis Rivers, negro, išrinkimu į 
miesto teisėjus.

Sąskridyje dalyvavo žymie
ji negrai ir kiti ir balti vadai: 
Paul Robeson, James W. Ford, 
Adam Clayton Powell, Fe rd i 
Washington, Stanley Isaacs, 
Morris Schappes, Jonah Gold
stein ir tūkstančiai rinkimų 
kampanijos darbuotojų, dėka 
kurių pastangomis, ėjimu nuo 
durų prie durų, buvo išaiškin
ta svarba išrinkimo Davis ir 
.livers.

Mitinge stipriai pabrėžta 
reikalas vieningumo visų pa
žangiųjų jėgų Amerikoje ir 
visame pasaulyje.

Unija Surinko 6 Tonus 
Drabužių Sovietams
Drabužių Valytojų ir Dažy

tojų Unija, CIO, surinko 6 to
nus drabužių pasiuntimui So
vietų Sąjungos žmonėms. Di
džiumą tų drabužių jie gavo iš 
valymo įstaigų, kuriose tankiai 
pasilieka neatsiimtų drabužių.

465 miesto trafiko policis- 
tai perkelti į kitas pareigas 
dėl sumažėjimo trafiko.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų įstaiga

SALfiS dėl Balių, Koncertų. Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku. 
<teičiua nu naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Pikietuoja Pelnajobį
Grupė šeimininkių su vai- 

> Charles Gold
berg bučernę, 1511 Westches
ter Ave., Bronxe, aiškindamos, 
kad ten ima aukščiau lubinių 
kainų. Išdalinta tūkstančiai 
lapelių, kuriuose nurodo lubi- 
nes kainas ir ragina koope
ruoti su majoru LaGuardia ir 
Kainų Administracija, nemo
kėti daugiau lubinių kainų.

’ i
853 Hollins kais pikietavo

PRAŠOME SUTEIKT! NAKVYNIŲ DELEGATAMS
Drauges ir Draugai:—

Komitetas, šaukiąs Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, prašo pas jus visus ir visas, kad suteiktumčt 
nakvynių atvykstantiems delegatams. Mes žinome, kad 
kiekvienas turime apsunkinimo su aprubežiavimu mais
to, todėl nesirūpinkite valgio reikalais, delegatai ir de
legatės tą supranta, bet suteikite nakvynių.

Žemiau talpiname blankutę, kurią prašome išpil
dyti ir prisiųsti komitetui, kuris tvarkys nakvynes arba 
įteikti dienraščio Laisvės administracijai. Širdingai ta
riame ačiū už kooperavimą!

DLS Nakvynių Komitetas,
427 Lorimer St.,
Brooklyn, 6, N. Y.

Aš turiu vietos dėl............... delegatų, vyrų...............

moterų............... ar vedusių

Mano vardas ir pavardė:

Antrašas ..........

Gali pernakvoti naktis

nebe- 
pragyve- 

pradės

Eilinis.

Vagys išnešė puodą su 5,- 
000 centų iš alinės, 50 Vander
bilt Ave. Centai buvę kostu- 
merių sumesti pirkimui ka
riams kalėdinių dovanų.

P. 
■buvo 
norą 
lyną
lankė savo draugus, pasilsėjo 
ir grįžo atgal į tarnybą lapkri
čio 21 d. Jisai tarnauja milita- 
rėj policijoj, Tenn. valstijoj.

Vytautas yra narys Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 159 

-kuQpos, New Yorke.
Kadangi Vytautas negalėjo 

dalyvauti Laisvės koncerte, tai 
aukavo Laisvės reikalams vieną 
dolerį.

New Yorko Centras Tu 
rejo Pusę Miliono 

Kraujo Davėjy
Gruodžio 10-tą newyorkie- 

tis Raudonojo Kryžiaus krau
jo priėmimo centras, 2 E. 37th 
St., turėjo speciales iškilmes, 
kadangi tą dieną gauta 500,- 
000-nis kraujo davėjas. Juo- 
mi buvo brooklynietė Marsha 
Fields, 21 m. Centras gaunąs 
apie 900 pančių (puskvorčių) 
per dieną.

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 j mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
173 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 

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

ES £5

Ar Jau Parėmėt Nacionalj 
Karo Fondą?

I CHARLES’
UP-TO-DATE j 

! BARBER SHOP | 
į K. DEGUTIS, 
‘ Prieinamos 
į, 306 Union
f. Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn
> GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Savininkas
Kainos
Avenue

J. GARŠVA
Qrabortus-Undertake!

Laidotuvių Direktorių* 
tšbalsamuoja ir laidoja an’ 

visokių kapinių
Veltui šermenim 

(KOPLYČIAI
Parsamdo automobilius u ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Cetephone; EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas levandauskas
Graborius-Undert a

337 UNION AVENITF 
BROOKLYN. N V

Tel STagg 2-O788 
vjghT’ -n Yvnntcver ♦*-1

iii K

K

;c

c

£21).T’WA S°HARF RESTAURAr'n
Stanley Rutkūna^

Havtninlue

282 Union Avi
tROOKLYN, N. T

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn* 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais i» 

•egalėse šventės*

tviek vieną dieni) yra didelis pasirinkimas visokių valgiu
Tel. EVergreen 4-0612

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi' aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS ĘVERGREEN 7-1661

ves- 
pa vienių 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rel-i 
ir!

LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINfc) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

I:

r

■r

I F. W. ShalinJ
(Shalinskas)

! FUNERAL HOME
; . J
< ^4-02 Jamaica Wmi* . 

Jpposife Forest Parkwaj ;
WOODHAVEN. N Y I

suteikiam garbingas laidotnv**-

M50
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Tenl Virginia 7-449**

Fotograf as 
Praukiu paveikslus familijų, 
tuvių kitokių grupių ir 

Lš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais 
kalui esant 

i padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St, Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-6191

PIRKITE ANKSTI

$25.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

i 701 Grand St.
TeL Stagg 2-2178

The Gift of 
a Lifetime I

Dalmonhu 
įdedame 

Joms belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vąkamto.

Bulovą

$3.00

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir ankštyn.

OODOISS 
of TIME 

17 jewels

Prices Subject (o Federal Ta»e

s3750




