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Pianistas Bacevičius .jau nu-

KRISLAI
Ant Trečiojo Bordo.
Vienas Maldauja, Kitas Dar 

Spardosi.
Poteriai ir Kreiva Politika.
Pajudino Romą.
“Prieš Srovę.”

sikraustė pas katalikus. Kuni
gėlių pagerbimo parėse skam- No. 269 LAISVES ^'^idephoiel st.T,25m8TREET Brooklyn, N. ¥., Trečiadienis, Lapkričio-Nov. 15, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXV)
bina ir džiaugiasi gavęs pro-

pas pažangiuosius —

pas tautininkus — nu-

gą.
Buvo 

pabėgo.
Buvo 

sivylė.
Dabar jau ant trečiojo bor

do. Kaip ilgai ten džiaugsis? 
Paregėsime.

Iš jo muzikas geras, bet jau 
tas jo blaškvmasis nuo vienos 
srovės prie kitos nei daro gar
bės, nei žada jam garsios atei
ties. Visur susipyksta, 
tampa nusivylęs ir visur 
ka kitus suvlltus.

visur

Darbo Žmonių •
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

AMERIKIEČIAI TRIUŠKINA NACIŲ FORTUS TIES METZU
SOVIETŲ KARIAI ARTI 
SUSIJUNGIMO TARP BU
DAPEŠTO IR SLOVAKIJOS

London, lapkr. 14. — So- 
fvietų kariuomenė Vengrijoj 

Bandysiu būti pranašu. As-šturmu užėmė Jaszkisei 
teigiu, kad neužilgo susilauksi-i miestą, vokiečių ir vengrų 
me visai nauju ir keistu su-[tvirtumą su geležinkelio 
tuoktuvių. Tai bus 
sutuoktuvės su kronprincu Ju-Jreny, geležinkelių ir plentų 
lium Smetonuku! [stebulę, 37 mylios į rytus

Pastarasis būtinai užsispy-įnuo Budapešto. Šiame fron- 
rė įsipiršti Grigaičiui už poli-[te sovietiniai kariai pastū- 
tinę sugulovę. Jau kelintu kar-.mė hitlerininkus dar 13 my- 
tu sako, kad tarpe Amerikosįlių atgal į Šiaurius. Tuo 
Lietuvių Tarybos ir Lietuvai i būdu raudonarmiečiams te- 
Vaduoti Sąjungos turi įvykti j liko 20 mylių iš čia susi- 
amžina vienybė. Paskutinėje-siekti SU Sovietų kariuome- 
savo proklamacijoje kronprin-|n§s daliniais Slovakijoje, 
cas sako: “Svarbusis abiejų or- rytin§je ČechoslovakijoS 

dalyje. O jų susisiekimas 
igręstų atkirst tūkstančius 
nacių ir vengrų toje Čecho- 
slovakijos srityje ir šiauri
niai - rytiniame Vengrijos 
kampe.

Vengrijos fronte Raudo- 
Įdonoji Armija per dieną pa
ėmė penkis miestus, dvi ge
ležinkelio stotis ir penkis

su geležinkelio 
Grigaičio stočia, ir įsiveržė į Jaszbe-

mestelius; suėmė daugiau 
kaip 1,000 vokiečių ir veng
rų kareivių ir oficierių, ir 
tik į šiaurius nuo Cegledo 
užmušė 1,200 priešų.

Vienoje fronto dalyje 200 
vengrų kareivių su savo lei
tenantu Olajosu pasidavė 
Sovietų kariams, o kitoje 
vietoj perėjo į Raudonosios 
Armijos 
23-čios 
201-mas
520 kareivių ir oficierių.

Vokiečių radijas 
jog tebesiaučia 
Vecses’e, 5 mylios į pietų 
rytus nuo sostamiesčio Bu
dapešto, ir jog Raudonoji 
Armija užėmė Dunojaus 
krantą ties tos upės sala 
Csepel, 5 mylios į pietus 
nuo Budapešto.

pusę ir pasidavė 
vengrų divizijos 

batalionas, viso

A':

4=}

ganizacijų tikslas yra tas pat 
(Vienybė, lapkr. 10).

šitai ženatvei Grigaitis il
gai ^priešintis neištesės. Neigi 
jis taip jau griežtai besiprieši
na.

Amerikos Lietuvis (lapkr.
11 d.) sako, kad Grigaitis Ta-1 
rybos vardu tiktai prašąs iš; 
Sąjungos “platesnio paaiškini
mo,“ kodėl jinai taip nori tos 
vienybės.

Paaiškinimas, suprantama, 
bus suteiktas ir neužilgo įvyks 
Grigaičio ir kronprinco forma- 
liškos sutuoktuvės.

sake, 
mūšiai

Per eilę menesių naciai 
nedavė druskos daugeliui 
francūzų Metz mieste.

Chini joj Jankiai Su
ardė Savo Lėktuvų 
Aikšte ir Pasitraukė

HAMBURGUI KIRSTI 
SKAUDŪS AMERI
KIEČIU SMŪGIAI

Anglai Nuskandino
Paskutinį Naciai

Karo Didlai^į
London. — Anglijos bom

banešiai užklupo vokiečių 
karo laivą Tirpitzą skar
džios Tromsoe tarpkalnės 
vandenyje, šiaurinėje Nor
vegijoje, ir nuskandino jį 
bombomis, sveriančiomis po 
6 tonus kiekviena.

Trys tokios bombos tie
siog pataikė Tirpitzui, 41, 
000 tonų kariniam didlai- 
viui, kurį naciai vadindavo 
nenuskandinamu. Po tų 
smūgių, laivas apsivožė jr 
nugrimzdo. Naciai tą laivą 
statė ir ginklavo per penke
rius metus ir jam išleido 50

milionų dolerių. Tripitz bu
vo paskutinis stambus vo
kiečių karo laivas. Jame pa
prastai būdavo 1,600 jūrei
vių ir oficierių.

jos Lancaster bombanešiai 
ir tik vienas težuvo. Jis jau 
ne kartą pirmiau buvo su
žalotas anglų oro bombo
mis, bet naciai vis šiek tiek 
jį pasitaisydavo.

Tirpitz buvo ginkluotas 
kanuolėmis, šaudančiomis 
8-nių ir 15-kos colių storio 
sviediniais ir skaitlingomis 
mažesnėmis patrankomis.

JUGOSLAVAI PUOLA NACIUS 
SKOPLJE GELZKELIŲ MAZGE

London, lapkr. 14. — Ju
goslavijos partizanų vadas, 
maršalas Tito pranešė, kad 
jo kariai įsiveržė į Skoplje 
geležinkelių centrą, pietinė
je Jugoslavijoje. Verda mū
šiai viduryje -to 65,000 gy
ventojų miesto.

AMERIKOS KARIAI ATĖ
ME IŠ NACIŲ KELIS 

FORTUS METZO SRITY

Draugas džiaugiasi, kad ar
kivyskupas Stritch paskelbė 
Lietuvos reikalais didelę gro- 
matą. Joje ta aukšta asaba sa
kanti :

“Aš galiu šia proga pasaky
ti, kad aš prisidedu prie jūsų 
maldų už Lietuvą ir prašau 
Visogalinčiojo Dievo, kad da
rydami taiką, kuri seks po mū
sų bendros pergalės, mūsų va
dai nesuteptų savo rankų su 
bandomu nužudymu Lietuvos, 
arba bile kokios tautos, kaip 
maža jinai būtų arba kur ji
nai nesirastų.”

Vadinasi, tik todėl, kad Lie
tuva tapo išlaisvinta iš nacių 
vergijos, tai šiam arkivyskupui 
jau bandoma ji nužudyti!

Tegul šis tėvelis nesirūpina. 
Lietuvos niekas nebando nužu
dyti.

Šita pikta arkivyskupo gro- 
mata yra vanduo ant hitlerinio 
malūno.

Chungking, — Chinija.— 
Bebloškiant japonams chi- 
nus atgal artyn Liuchow 
miesto, pietiniai - rytinėje 
Chinijoje, amerikiečiai su
ardė savo lėktuvų aikštę te
nai ir perkėlė savo oro jė
gas 400 mylių toliau į vaka
rus. Japonai po to užėmė 
Liuchową.

London. — Amerikos la
kūnai, tris kartus bombar
duodami Hamburgą pasku
tiniu laiku, sunkiai sužalo
jo bei dalinai suardė tenai- 
tinius Blohm ir Voss laivų 
ir lėktuvų statymo fabri
kus, Rhenania-Ossag dirbti
nio žibalo gamyklą, įvairius 
kitus fabrikus ir prieplau
kų įrengimus. Tatai liudija 
iš oro nutraukti paveikslai.

Per Skoplje eina geležin
kelis iš Jugoslavijos sosta- 
miesčio Belgrado į Graiki
jos uostamiestį Salonika, ir 
į graikų sostinę Athenus.

Trumpesnis Kelias Ameri
kos Siuntiniams į Sovietus

Kai Skoplje bus atimta iš

vokiečių, tai Jungtinės Val
stijos ir Anglija galės per 
Viduržemio ir Aegejaus Jū
ras gabenti pagelbinius So
vietams pabūklus per Salo- 
nikos bei Athenų uostus. 
Tatai bus 6r000 mylių trum
pesnis kelias, negu siun
čiant tuos pabūklus j Per
siją - Iraną, o iš ten perve
žant per Kaukazą. Atgavus 
jugoslavams Skoplje, su 
Raudonosios Armijos talka, 
taip pat bus perkirstas 
svarbiausias pasitraukimo

Paryžius, lapkr. 14.—Ge
nerolo Pattono komanduo
jama, Trečioji Jungtinių 
Valstijų armija užėmė 
Thioville miestą ir fortą, 
keliolika mylių į šiaurius 
nuo Metzo tvirtumos, o į 
pietus jankiai atėmė iš na
cių galingą Verny fortą ir 
du mažesnius fortus, pen
ketas mylių nuo Metzo. 
Verny forto sienos, pasta
tytos iš cemento ir geležies, 
yra šešių pėdų storio, o per 
sienų skyles naciai pirmiau 
pylė ugnį iš didžiųjų ka- 
nuoliu su 120 ir 150 mili
metrų pločio gerklėmis. Bet 
jankiams besiartinant, da
bar hitlerininkai pabėgo iš 
to forto.

Naujausios žinios sako, 
jog amerikiečiai išmušė vo
kiečius iš pozicijų tik už 
pusketvirtos mylios į pietus 
nuo Metzo miesto.

Daugiau negu pusiau ra-

AMERIKIEČIŲ KUOPOS 
IŠTRŪKO IŠ NACIŲ 

APSUPIMO
Francija. — Vokiečiai 

per tris dienas buvo apsu
pę dvi kuopas Amerikos 

kelias likučiams vokiečių iš i kareivių Huertgen miške irKCllclb IlnUCiaiUb VUMcUU lo j Civių Xiuuibgcn xiixoxxv n 

Jugoslavijos pietinio kam-, nuolat puolė apsuptuosius 
1-1-1___ - iro ../I..po.

Eina Gandai Apie Hitle
rio Pasitraukimą

BOMBANEŠIŲ INŽINŲ 
STREIKAS

Hitlerininkai Tebedegi
na Lenkę Miestus

Ar Priims Airija Kari
nius Piktadarius?

Tai ir Romoje įvyko milži
niška demonstracija paminėji
mui didžiosios rusų revoliuci
jos. Dalyvavo 80,000 žmonių. 
Kalbėjo nuo Italijos Komunis
tų Partijos Palmiro Togliatti, 
o nuo Italijos Socialistų Par
tijos Pietro Nenni.

Labai gražiai ir teisingai 
Nenni pasakė apie dabartinį 
Italijos monarchą princą Hum
bert, kuris sakėsi irgi eisiąs “į 
kairę.“ Nenni pastebėjo: 
“Princas Humbert turės eiti ne 
į kairę, bet laukan iš Italijos!”

London, lapkr. 14. — Pa
sklido Londone gandai, kad 
Hitleris, galbūt, pasitrau
kęs iš nacių armijos ko
mandos. Nes dabar vokie
čiai skirtingai kovoją, negu 
pirmiau, kada jie būdavo 
priversti veikt pagal Hitle
rio “įkvėpimą”.

Tebeina girdai ir apie 
Hitlerio ligą, o gal ir mirtį, 
nors nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels per radi
ją, “mušdamasis į krūtinę”, 
bažijosi, kad Hitleris esąs 
“labai sveikas ir drūtas.”

Paterson, N. J. — Strei
kuoja 1,900 darbvedžių, pri
žiūrėjusių bombanešių B-29 
motorų statybą. Sakoma, 
dėl to negalį dirbti ir apie 
32,000 darbininkų penkiuo
se Wright orlaivių korpa- 
racijos fabrikuose.

London. — Gauta slaptas 
pranešimas iš viduriniai- 
pietinės Lenkijos, jog vo
kiečiai ten sudegino Zmig- 
rod ir Tarnowiec miestus ir 
22 kaimus. Praeitą savaitę 
vokiečiai suėmė visus svei
kus vyrus ir moteris Kielce- 
Jaroslaw ruože ir nuvarė 
juos į pafrontės aptvirtini- 
mų darbus, o vaikus sugrū
do į koncentracijos stovyk
las.

London, lapkr. 14. — An
glijos užklausta, premjero 
de Valeros valdžia Airijoje 
atsake, jog jinai negali už
tikrinti, kad nebus priima
mi į Airiją kariniai fašistų 
Ašies kriminalistai. Sako, 
jog spręsdama klausimą, ar 
priimt karinį piktadarį ar 
atmest, Airija atsižvelgs į 
“teisybę, artimo meilę ir į 
savo reikalus, kaipo bepusi- 
ško (neutralaus) krašto.”

! sklype 150 jardų pločio ir 
500 jardų ilgio. Amerikie
čiai atkakliai gynėsi.

Pagaliaus, trečia to 
ties bataliono kuopa, 
manduojant pulkininkui 
R. Sibertui, prakirto nacių 
apsupimo ratą ir išgelbėjo 
savo draugus. Jankiai išsi
nešė 20 sužeistųjų saviškių 
ir tik 6 sužeistieji teliko 
miške.

pa- 
ko- 
Fr.

ROBOTBOMBŲ AUKOS 
ANGLIJOJ

London. — Praeitą mėne
sį lekiančiosios nacių robot- 
bombos užmušė 172 žmones 
Anglijoj ir sužeidė daugiau 
kaip 400.

Norvegai Džiaugiasi Gražiu Raudonosios Armijos 
ir Sovietines Vyriausybes Elgesiu Norvegijoje

SIAUČIA LIGŲ EPIDEMIJOS 
NORVEGIJOJ

Brooklyniečiai ir vėl gražiai 
pasirodys Lietuvos žmonių šel
pimo pastangose. Tai bus 
gruodžio 10 d. Liaudies Teat
ras suvaidins puikų veikalą 
“Prieš Srovę.“ Visas pelnas 
skiriamas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui.

Visi sąmoningi lietuviai 
ruoškitės šiame dideliame pa
rengime dalyvauti.

ės, • „■

Washington. — Cionaiti- 
niai Norvegijos ambasados 
nariai gėrisi gražiu ir drau
gišku Raudonosios Armijos 
apsiėjimu su norvegais at
vaduotame šiauriniame to 
krašto ruože. Jie paskelbė 
sekamas žinias, gautas nuo 
savo tautiečių iš šiaurinės 
Norvegijos:

Kai tik Raudonoji Armi
ja išvijo vokiečius iš tos a-

Stockholm, Šved. — Šve
dų spauda rašo, kad greti
moje, nacių užimtoje, Nor
vegijoje siaučia skarletina, 
difterija, pneumonija, vidų-1 py linkės, Kirkenes uosto 
rių kraujaligės, džiova ir srityje, 'tuojau sovietiniai 
kitos apkrečiamosios ligos. | valdininkai įsakė iškelt 
Pamatinė jų priežastis tai j Norvegijos vėliavas virš 
alkis ir šaltis. O kovai prieš valdinių namų ir kitų pa
tas ligas trūksta gydytojų statų. Sovietų pareigūnai 
ir medikalių reikmenų. įvesdino ištikimus talkinin-

kam norvegus visuose atva
duotuose miestuose ir kai
muose.

Pirm Raudonajai Armi
jai pereinant per sieną iš 
Suomijos į Norvegiją, So
vietų vyriausybė prašė ir 
gavo leidimą iš Norvegijos 
ambasadoriaus Maskvoje.

Kai tik raudonarmiečiai 
atvadavo Kirkenes miestą, 
sovietiniai valdininkai su- 
jieškojo Sverre Dolviką, 
buvusį pirm karo Kirkenes 
majorą, ir sugrąžino jį į 
majoro vietą.

Naciai 1942 m. areštavo 
majorą Dolviką, mokytojų

profesijos vyrą, ir daugelį 
mėnesių išlaikė jį koncent
racijos stovyklose bei ka
torginiuose prievartos dar
buose.

Sovietų vyriausybė pada
rė sutartį su londoniške 
Norvegijos valdžia palaips
niui sugrąžint 8,000 iki |9,- 
000 norvegų, pabėgusių nuo 
vokiečių į Švediją. Šie pa
bėgėliai Švedijoje lavinosi 
policinėms pareigoms.

Raudonajai Armijai 
Suomiją besiartinant 
šiaurinės Norvegijos,

kariams daryt 
“komandų” įsi- 
prieš vokiečius

davinėjo raudonarmie
čiams naudingų ži
nių. Norvegai vietiniai va
dai dažnai padėdavo sovie
tiniams 
staigius 
veržimus
šiauriniuose Norvegijos pa
jūriuose. Už tokį norvegų 
bendradarbiavimą su Sovie
tais naciai sušaudė daug 
Norvegijos patrijotų.

Raudonajai Armijai per
ėjus per sieną į Norvegiją, 
gyventojai sudarė žmoniųper

prie būrius padėti sovietiniam 
nor- Raudonajam Kryžiui rinkti 

vegai patrijotai per slaptus ir gydyti sužeistuosius So- 
radijus ir tiesioginiai vietų karius.

tu apsupiamiems ’ naciams 
teliko tik apie desėtko my
lių spraga pasitraukt iš 
Metzo į rytus, bet Ameri
kos artilerija ir lakūnai 
bombarduoja visus pasi
traukimo kelius, kuriais vo
kiečiai bando pasprukti.

Metzo fronte amerikie
čiai per dieną atvadavo 12’ 
miestų, miestelių ir kaimų, 
tame skaičiuje Corny, Pom- 
merieux ir Liehon, į pietus 
ir pietų rytus nuo Metzo. Į 
šiaurius nuo Metzo jie taip
gi pažygiavo pirmyn ir už
ėmė d’Illange fortą ir Uck- 
ange miestelį.

Toliau į pietus Septintoji 
Amerikos armija atėmė iš 
nacių La Bolle ir La Cha- 
pelle. Tik vienoje vietoje 
naciam kiek pavyko, kur 
prasiveržusius iš Koecking 
miško amerikiečius jie pri
vertė pasitraukt mylią at-

Jankiai Tik Juokiasi 
Iš Naciu Leidžiamo 
Jiems Laikraštuko
Francija. — Vokiečiai 

spausdina anglų kalba laik
raštuką Lightning News 
(Žaibiškos Žinios); prideda 
laikraštuko egzempliorių į 
tam tikrus sviedinius ir at
šauna į amerikiečių linijas. 
Sviedinys trūkdamas pla
čiai aplinkui išmėto laikraš
tuką.

Savo rašymais tame lei
dinyje naciai stengiasi su
kelt amerikiečiuose didelį 
namų išsiilgimą; pasakoja, 
kad esą namatyt karui ga
lo ; spausdina piešinius, 
gąsdinančius mirčia visiems 
įsiveržiantiems Vokietijon 
amerikiečiams; rašo, kad 
Jungtinių Valstijų kapitali
stai tūkstančiais procentų i- 
mą sau pelnus, kuomet jūs 
čia, girdi, taip vargstate ir 
esate mirčiai skirti. Iš ant
ros pusės, vokiečiai apraši
nėja ir paveiksluoja Vokie
tijos jėgas ir išteklius.

Gavę tą laikraštuką, A- 
merikos kariai tik juokiasi, 
žiūrėdami į pigią, nieko ne
įtikinančią hitlerininkų pro
pagandą.

RYTŲ PRŪSIJOJE EINA 
VIETINIAI MŪŠIAI

Maskva.— Rytinėje Prū
sijoje Sovietų kariai darė 
žvalgybos žygius ir nutildė 
kelis šaudomuosius vokiečių 
punktus. Eina persišaudy- 
mai iš kanuolių ir kulko- 
svaižių.

Maskva. — Visuose fron
tuose sovietiniai kariai 
lapkr. 12 d. sunaikino bei 

! išmušė iš veikimo 24 vokie
čių tankus.
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Kur Hitleris?
Daug visokių spėjimų dabar kursuoja 

dėl Hitlerio likimo. Vieni spėja, būk Hit
lerio jau gyvo nebesą, kiti — būk jis 
sudurnavojęs, treti — būk jis esąs sun
kiai sužeistas. Niekas nenori tikėti tai 
Goebbelso pasakai, būk Hitleris nesiro- 
dąs niekur viešai dėl to, kad jis esąs la
bai užimtas karo vedimo reikalais. 0 
Hitleris, turime atsiminti, iki šiol nesi
rodė niekur nuo š. m. liepos mėnesio vi
durio, kai prieš jį buvo suorganizuotas 
pasikėsinimas (gal jo paties, o gal jo 
priešų sumanytas).

Praeitą sekmadienį, tiesa, buvo skai
tyta Hitlerio kalba į Vokietijos žmones. 
Kalba buvo transliuojama ir tą darbą 
atliko Vokietijos budelis Himmleris. Iš 
to išeitų, kad Hitleris esąs sveikas. Ta
čiau žmonės, kurie pažįsta geriau Hitle
rio rašymo stilių, sako, kad ši kalba, ku
rią transliavo Himmleris, nėra rašyta 
Hitlerio!

Praeitą sekmadienį, beje, Vo
kietijoje buvo prisaikdinti “Nami
nės Armijos” kariai ir jie bu
vo prisaikdinti, žinoma, Hitlerio var
du. Šis faktas, rodosi, turėtų sutvirtinti 
tą teigimą, būk Hitleris dar esąs gyvas, 
nors gal jau gerokai “sūkreizavojęs”. 
Nes argi Goebbelsas su Goeringu ir 
Himmleriu išdrįstų saikdinti kareivius 
vardu Hitlerio, kurio jau gyvo nebūtų?!

Galimas daiktas, kad Hitleris yra su
sirgęs proto liga ir jis galėtų būti susir
gęs dar ilgokai ir niekas Vokietijoj ne
sužinotų, kad jis serga. Pagaliau, ne
daug tėra ir svarbos, kaip ten su Ęit- 
leriu šiandien esama. Jis gali sirgti, gali 
jis būti jau pašalintas iš gyvųjų tarpo, 
arba jis gali būti sveikas—iki Vokietijos 
militarinė mašina nebus palaužta, naciz
mas Vokietijoj viešpataus. O iki jis vieš
pataus, — nebus taikos.

Tiranos miestas (Albanijos sostinė) bus 
išlaisvintas, tuojau ši vyriausybė leis 
krašto žmonėms nubalsuoti: nori jie, kad 
karalius Zogas sugrįžtų, ar nenori? Spė
jama, jog milžiniška Albanijos gyvento
jų dauguma pasisakys, kad ji nenori gy
venti monarchijoje.

Albanijos partizanai palaiko artimus 
ryšius su Jugoslavijos partizanais ir tas 
reiškia daug, nes tai parodo, kad ma
žytė Albanija galės draugiškai sugy
venti su didžiule savo kaimyne Jugosla
vija. ___________

Kipras Petrauskas Gyvas
“Vargu begalėčiau jums apsakyti vi

sus paniekinimus, kuriuos aš iškentėjau, 
kaip artistas ir lietuvis”, pasakoja Lie- 
tuv. dainininkas Kipras Petrauskas. N. 
Petronaičio pasikalbėjimas su Kipru Pe
trausku tilpo praeito pirmadienio Lais
vėje. Jis įdomus ir kiekvienas jį tu?'ėtų 
perskaityti.

Mums svarbu, kad Kipras Petrauskas 
yra gyvas ir, matyt, sveikas..Jei Kipras 
būtų 1941 m. birž. 22-23 dd. pasišalinęs 
į gilumą Tarybų Sąjungos, jis, be abejo, 
būtų buvęs šimtą kartų laimingesnis. 
Kodėl šis dainininkas pasiliko Lietuvo
je? Mes nežinome. Gal jis nesuspėjo pa
sišalinti, o gal Kipras tikėjosi, kad ir 
su vokiečiais būsią galima neblogai su
gyventi.

Jis, kaip matome, apsiriko.

Kas Ką Rašo ir Sako

Mažytėje Albanijoje
Overseas News Agency praneša iš 

Londono įdomią žinią apie mažytės Al
banijos problemas. Trumpai viską suė
mus, politinės problemos toje šalyje eina 
daug maž tokia vaga: Albanijoje veikia 
gerai organizuoti partizanai ir jiems va
dovauja Enver Hoxa, iki šiol mažai gir
dėtas mokytojas Koritzos miesto kolegi
joje. Enver Hoxa visiškai panašus mar
šalui Tito, tik pastarasis, žinoma, gyve
na ir veikia kur kas didesnėje šalyje. 
Enver Hoxa esąs puikus ne tik militari- 
niuose veiksmuose vadovas, bet ir geras 
administratorius. Jis yra vadas laikino
sios Albanijos vyriausybės ir ši vyriau
sybė turi plataus pasitikėjimo Albanijos 
liaudyje.

Envero Hoxos vadovaujama vyriausy
bė dabar reikalauja iš Amerikos, Tarybų 
Sąjungos ir Didžiosios Britanijos pripa
žinimo. Jos ekonominė programa tokia: 
pravesti visapusę žemės reformą, panai
kinti visokias koncesijas, kurias Albani
joje gavo italai, taipgi suteikti Albani
jos liaudžiai kuoplačiausias demokrati
nes teises.

Viskas atrodo gerai ir gražu Albani
joje, nepaisant to fakto, kad toji šalis 
dar nėra visa išlaisvinta iš nacių okupa
cijos. Tačiau, tenka atsiminti, jog tame 
krašte kadaise buvo karalius ir tasai 
karalius (Zogas) yra pabėgęs į Angliją, 
ir dabar, pajutęs, kas darosi laisvinamo
je Albanijoje, jis nori ten grįžti ir prašo 
Britanijos vyriausybės leidimo.

Jeigu Anglija paleis karalių Zogą ir 
dar jį kaip nors parems, tai jis, be abejo, 
sugrįžęs Albani j on, gali padaryti visą 
eilę nesmagumų, nes karalius Zogas ir 
jo šalininkai dės didžiulių pastangų iš
gelbėti savo sostą Albanijoje.

Bet ir čia Envero Hoxo vadovaujama 
vyriausybė turi tam tikrą planą: kai tik

Harlemas Balsavo Labai 
Teisingai

Kolumnistas Doxey Wilkerson rašo 
praeito pirmadienio Daily Worker apie 
tai, kaip balsavo New Yorko miesto neg
rai. Paėmęs tam tikrus distriktus, kurie 
sudaro Harlemą — daugiausiai juodvei- 
džiais apgyventą rajoną — palyginęs, 
kiek kuriame to rajono distriktų buvo 
paduota už Rooseveltą ir Dewey balsų, 
Mr. Wilkerson prieina išvados, kad 4 iš 5 
Harlemo piliečių, balsavusių praeituose 
prezidentiniuose rinkimuose, padavė sa
vo balsus už prez. Rooseveltą.

Ir tai įvyko akiregyj milžiniškos re- 
publikonų propagandos, paskleistos Har
leme. Pasirodo, kad daugumos Harlemo 
gyventojų tik oda atrodo tamsi, o jų. 
politinis protavimas —. šviesus ir gra
žus! ___________

Kaip Ponai Lenkai Norėjo Prez.
Rooseveltą "Pasigauti”

Vilnis rašo:
Pasirodo, kad prezidentui Roosevel- 

tui atvykus Chicagon kalbėti, jis gavo 
kablegramą nuo tremtinės lenkų val
džios premiero Mikolaičiko. Lenkai 
siūlė naujus rubežius su SSSR, prisi- 
skaitydami sau Lvovą ir Drohobycz 
aliejaus sritis, prašė Roosevelto ga
rantuoti ’’Lenkijai saugumą.”

Tuomi lenkų ponai norėjo pagudrau
ti.

Jie siuntė kablegramą Rooseveltui 
Chicagon, kur yra daug lenkų.

Jie tai padarė prieš pat rinkimus, 
žinoma, manydami, kad prezidentas, 
norėdamas lenkų balsus gauti, bus 
jiems nuolaidus.

Tai buvo, žinoma, nemandagus žy
gis.

Prezid. Rooseveltas atsake nei
giamai. Jis negali lenkams nieko ga
rantuoti, juo mažiau jis gali užtikrin
ti, kad jie gaus Lvovą. Sakoma, Tehe
rane premieras Stalinas pareiškęs, 
kad Lvovas yra ukrainų miestas ir bus 
Ukrainai priskirtas. Jis tai pakartojo 
ir konferencijoj su premieru Churchi- 
lliu Maskvoj.

Prezidentas Rooseveltas žino, kad 
to kis pažadas Amerikai ir negalimas 
ir nepridera' daryti.

Lenkų ponai gal manė, kad tatai iš
eis aikštėn, anti-sovietinė spauda ims 
rėkti prieš Rooseveltą ir padarys blo
go demokratams rinkimų išvakarėse. 
Bet išėjo kaip tik priešingai. Tatai 
paaiški tik po rinkimų.

Jei tikrai pats Mikolaičikas tai da
rė, o ne reakcinė lenki) klika, jis pras
tai save atsirekomendavo. Vietoj gud
riai pasielgti, jis save gerokai sukom
promitavo. Jis neteks ir to pasitikėji
mo, kiek iki šiol turėjo.

Tai ne diplomatija, bet arklių mai
no “gudrybė.”

Senatorius Pepper Chicagoj lenkam 
aiškiai pasakė, kad Rooseveltas nėra 
“paprastas politikierius,” jis nežadės, 
ko nemano pildyti, ar kas negalima iš
pildyti, tad bereikalingai lenkai bando 
bauginti milionais balsų.

TIKRAI BEPROTIŠKA 
LOGIKA

Dar viena bėda su kleri
kalų spaudos redaktoriais 
yra tame, kad jie nemoka 
sveikai, logiškai protauti. 
Manydami, kad jų skaity
tojai dar mažiau savistoviai 
protauja, jie drąsiai patys 
sau prieštarauja, dažnai vi
sai niekus nušneka.

Paimkime Lenkijos klau
simą. Chicagos Draugas ne 
kartą, bet tūkstantį kartų 
yra pasmerkęs Tarybų Są
jungą, kam jinai norinti 
nuskriausti biednąją Lenki
ją, išlaisvindama iš jos balt- 
gudžius, ukrainiečius ir 
Vilniaus kraštą. Girdi, tie 
kraštai yra dalimi Lenki
jos. Bet štai lapkričio 10 
dieną, kalbėdamas tuo pa
čiu reikalu, jau šneka visai 
kitaip. Draugo redaktorius 
jau sako:

Kas liečia Lenkijos terito
riją, kurią Mikolajczykas 
“atiduoda” Sovietų Rusijai, 
mes čia nelaikome lenkų nuo
stoliu ar skriauda. Lenkija iš
sižada ir Rusijai paveda ne 
savo nuosavybę — teritoriją, 
bet' kitų.

Pirmoje vietoje ji “pave
da” Lenkijai Vilniaus kraštą, 
kuris be jokios abejonės Lie
tuvai priklauso. Kad taip 
yra, ne tik istorija sako, bet 
tarptautiniai įvykiai ir sutar
tys. Vilniaus kraštą pripažino 
Lietuvai Sovietų Rusija, pri
pažino ir Lenkija (1.920 m., 
spalių 7 d. pasirašyta sutar
timi Suvalkuose).

Kitos prieškarinės Lenkijos 
rytinės dalys, kurias “atiduo
da” Rusijai, taip pat nepri
klauso Lenkijai. Tai Baltgu- 
dijos ir Ukrainos žemės.

Mikolajczyko planu Lenki
ja nuo savosios žemės nė vie
nos pėdos neišsižada.

Tos visos teritorijos turėjo 
būti grąžintos tikrosioms sa
vininkėms dar tuomet, kuo
met Lenkija buvo laisva ir 
nepriklausoma. ( D r a u g as, 
lapkr. 10).
Tai kam tada buvo tiek 

alaso prieš Tarybų Sąjun
gą, jog jinai norinti Lenki
ją suplėšyti, jeigu šitie kra
štai Lenkijai niekuomet ne
priklausė, buvo svetimi, 
lenkų pavergti? Kam tada 
Draugas ir kiti klerikalų 

laikraščiai taip gynė ir tei
sino imperialistinių lenkų 
pretenzijas ant tų svetimų 
kraštų?

Pagaliau, pripažindamas, 
kad tie kraštai buvo lenkų 
pavergti, ar Draugas pas
veikina Tarybų Sąjungą už 
jų išlaisvinimą? Nieko pa
našaus. Tam pačiam edito-

riale Draugas šaukia:
“...šiuo metu lenkų daro

mi nusileidimai, nepaisant 
ką jie liestų, yra šėrimas 
naujai kylančio imperializ
mo rytuose ir labai apsun
kina Lenkijos kaimynų ko
vas ir siekimus išsilaisvinti 
ir atsisteigti laisvas ir ne
priklausomas valstybės...”

Pagalvokime apie to re
daktoriaus sanprotavimo lo
giką. Nors tie kraštai yra 
svetimi ir lenkų pavergti, 
bet jie, lenkai, neturėtų jų 
paleisti. Neturėtų paleisti 
nei Vilniaus krašto. Nes pa
leidimas reiškia apsunkini
mą jų kovos už laisvę. Len
gviau būtų kovoti, jeigu jie 
pasiliktų Lenkijos pavergti!

Skaitai žmogus ir manai: 
ar viskas tam Draugo re
daktoriui galvoje? v 
SKYMAVO IRTgĄSDINO,

BET NIEKO NEPEŠĖ
Dar apie lenkus. Chica

gos dienraštis Vilnis turi 
sekamą pasakyti apie impe
rialistinių lenkų skymavi- 
mus prieš mūsų krašto pre
zidentinius rinkimus:

Pasirodo, kad prezidentui 
Rooseveltui atvykus Chicagon. 
kalbėti jis gavo kablegramą 
nuo tremtinės lenkų valdžios 
premiero Mikolajczyko. Len
kai siūlė naujus rubežius su 
SSSR, prisiskaity darni sau 
Lvovą ir Drollobycz aliejaus 
sritis, prašė Roosevelto ga
rantuoti “Lenkijai saugumą.”

Tuomi lenkų ponai norėjo 
pagudrauti.

Jie siuntė kablegramą 
Rooseveltui Chicagon, kur 
yra daug lenkų.

Jie tai padarė prieš pat 
rinkimus, žinoma, manydami, 
kad prezidentas, norėdamas 
lenkų balsus 
nuolaidus.

Tai buvo, 
dagus žygis.

Prezidentas Rooseveltas at
sakė neigiamai. Jis negali 
lenkams nieko garantuoti, 
juo mažiau jis gali užtikrin
ti, kad jie gaus Lvovą. Sa
koma, Teherane premieras 
Stalinas pareiškęs, kad Lvo
vas yra ukrainų miestas ir 
bus Ukrainai priskirtas. Jis 
tai pakartojo ir konferencijoj 
su premieru Churchilliu Mas- 
kvoj. • <

Prezidentas Rooseveltas ži
no, kad tokis pažadas Ameri
kai ir negalimas ir nepride
ra daryti.

Lenkų ponai gal manė, kad 
tatai išeis aikštėn, anti-sovie
tinė spauda ims rėkti prieš 
Rooseveltą ir padarys blogo 
demokratams rinkimų išvaka
rėse. Bet išėjo kaip tik prie
šingai. Tatai paaiški tik po 
rinkimų.

gauti, bus jiems

žinoma, neman-

Trečiad., Lapkričio 15, 1944

Gerai pataikytas amerikiečio šūvis pareiškė “amžiną 
atilsi” tam naciu tankui prie Wurselen, Vokietijoj, po 
to, kai tankas laikinai buvo sulaikęs mūsų pirmyneigą. 
(U.S. Signal Corps radiophoto per Federated Pictures).
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Naminis Frontas
Laivų Darbininkai Raginami 

Nepalikinėti Darbų

WASHINGTONAS. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jėgos! 
Komisijos pirmininkas, išleido į 
karštą atsišaukimą į laivui 
dirbtuvių darbininkus, gami
nančius puolimo transportaci- 
jos ir prekybinius laivus, nuo
širdžiai ragindamas juos ne
mesti darbų. Stodamas į talką 
Laivyno ir Jūrininkystės Komi
sijos vadovybei, McNutt pa
brėžė būtina reikalą kuo sku
biau varyti puolimo transpor- 
tacijos laivų gamybą. McNutt 
pareiškė:

Sustiprinus Japonijos puoli
mą, laivynui be galo padidėjo 
transportacijos laivų gamybos 
reikšmė. Sustiprinti laimėji
mui, kurio pasiekėme sėkmin
gai išlipdami Filipinų krantuo
se, mums reikia daugiau puoli
mo laivų, ii’ jų pristatymas pri
valo būti dar greitesnis. Jei 
norime kuo greičiau užbaigti 
Pacifiko kovas, privalome ga
minti laivus pilnu tempu, ir to
dėl visi darbininkai kviečiami 
nepalikinėti darbų iki pat ga
lo.”

gomis nutarė sugyvintį rekrū
tų rinkimo vajų, ragindamos 
stoti ir prityrusius jūroje žmo
nes, ir neprityrusius, kuriems 

j sutikus, bus teikiamas tarnybai 
i reikalingas išlavinimas.

Prekybos Laivynas Bus Užim
tas Karui Pasibaigus

WASHINGTONAS. — Ka
ro Informacijos Įstaiga, duoda
ma apyskaitą Prekybos Laivy
no nuopelno kare ir taikos me
to laivininkystės, apžvalgą, pa
žymi, kad pasibaigus karui su 
Japonija, Jungtinių Valstybių 
Prekybos Laivynas bus užim
tas bent šešis mėnesius, o gal 
ir trejus metus, kariuomenės 
repatrijavimu, atsargų bei pa
būklų pergabenimu ir atsta
tymo darbais.

Gamybos Vadyba Kvie- 
Dirbti Padėkos Diena

Del Jūrininku Trūkumo Pavė
luojamas Transportas

WASHINGTONAS. — Ats. 
vice-admirolas Emory C. Land, 
USN, Karo Laivininkystės ad
ministratorius ir pirmininkas 
Jūrininkystės Komisijos ir 
Paul V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirmininkas, 
savo bendrame pareiškime pa
žymi, kad dėl pavojingo jūri
ninkų ir jūros karininkų trūku
mo Prekybos Laivynui, gręsia i 
laike ateinančių kelių savaičių ! 
atidėjimu atsargų pristatymo programoje,
Europos ir Pacifiko karo fron
tams. Viso to išdavoje, abi mi
nėtosios įstaigos bendromis jė-

Taip atrodė pajūris prie Leyte, Filipinuose, spalių 19-tą, kada ^ovingieji jan
kiai pradėjo piltis j krantus iš eilėmis stovinčių išsikepamųjų laivų-pei-važų. Ame
rikiečiai dabar turi savo rankose didžiu mą Leyte ir netoli esančią • salą Sataar.
(Federated Pictures),

«au».

Karo
čia

WASHINGTONAS. — J. A. 
Krug, Karo Gamybos Vadybos 
pirmininkas, kviečia visas ka
ro pramonės dirbtuves dirbti 
pilnu tempu Padėkos Dieną ir 
jos savaitgalį. “Didžia gamy
bos darbo dalis mums dar sto
vi prieš akis,” pasakė Krug, 
“todėl geriausiai švęsime, pil
na širdimi pasišvęsdami savo 
svarbiausiai pareigai.”

Pramonės ir Saugumo Reikalai

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadyba savo ra
porte sako, kad paskutiniųjų 
penkerių metų laikotarpyje 
naudojimas pramonės saugu
mo pabūklų neatsiliko nuo be
siplečiančios gamybos, ir kad 
saugumo pabūklai suvaidino 
svarbų vaidmenį karo gamybos 

, pagelbėdami iš
vengti nelaimingų atsitikimų. 
Vadybos 1944 metų pradžios 
daviniais, šiais metais 17 pra
monės šakų, vaidinančių vado
vaujančią rolę saugumo pabū
klų pirkime, naudosis virš 14 

■ milijonų saugumo įrankių rū- 
! šių.

Bus Pranešta Apie Penicillino 
Naudojimą Venerinių Ligų 

Gydymui

WASHINGTONAS. — Dr. 
L Pi. Heller, Jr., Jungtinių 
Valstybių, Viešojo Sveikatin
gumo Tarnybos, Federalinės 
baugumo Agentūros, Venerinių 
Ligų Skyriaus pirmininkas, 
pranešė, kad mokslininkams, 
dalyvaujantiems tarpe lapkri
čio 9 ir 11 dd. įvykstančioj 
St. Louis, Mo. Nacionalinės Po
karinės Venerinių Ligų Kon
trolės konferencijoje bus iš
duodami raportai paskutiniųjų 
bandymų naudoti penicilliną 
šioje srityje. Konferencija bu
vo sušaukta Viešojo Sveikatin
gumo Tarnybos. Dr. J. R. Hel
ler nuomone, galima laukti, 
kad medicinos mokslas paga
liau išrado ginklą, su kurio pa
galba bus išbraukti ir sifilis, ir 
gonorėja iš taip paplitusių rim
tų užkrečiamųjų ligų sąrašo.

OWI.



Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 

I jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Tre&as puslapis

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

Sovietų Sąjungos Didvyrių 
Motinos Didvyres

fabrike. Velionis jos vyras 
buvo mokytoju.

Kalininas, senas Lenin
grado gyventojas, paklausė, 
kur jinai gyveno. Jai atsa
kius, kad Litelny, jisai pa
sakė: “Taip, aš gerai ži
nau Litelny.”

KOLEKTYVAS ŠEIMA
Dar gana jaunai atro

danti moteris šūktelėjo: 
“Mikhail Ivanovich, aš iš
auginau šeimą iš trylikos.” 
Taip pasiskelbusioji buvo 
Yevdokia Pavlovna, kaimie
tė iš vidurinės Volgos sri
ties.

“Ištiesų, tai tikrą' farmų 
kolektyvą jūs išauklėjote,” 
sakė Kalininas.

“Taip, o aš dar esu tik 
42 metų,” sakė Yevdokia. 
Jinai taipgi dadėjo, kad jos 
vyras paleistas iš kariuo
menės dėl sužeidimų ir kad 
jos du sūnūs gydomi nuo 
žaizdų ligoninėje.

Kalininas paklausė: 
“Koks ligoninės antrašas?” 
Yevdokijai jį suteikus, Ka
lininas prižadėjo: “Gerai, 
mes prižiūrėsime, kad gau
tum gelžkelio bilietus atlan- 
kymui sūnų.”

Marija Rizhova, šeimy
niškai atrodanti šeimininkė 
iš Tūlos, atsakydama į Ka
linino klausimą atsakė, kad 
aštuoni iš jos dešimties 
šeimoje randasi fronte — 
šeši sūnūs ir dvi dukterys. 
Sūnūs yra kapitonai, sar- 
žentai, vienas militariškas 
daktaras ir vienas eilinis 
karys. Abi dukterys yra 
slaugėmis.

Sujaudintas jos papras
tu, atviru pasakojimu Ka
lininas stvėręs jos ranką 
sveikino ją už išauklėjimą 
patrijotų šeimynos.

JOS SŪNUS MIRĖ.
Viena smulki, tamsia

plaukė, tamsių akių mote
riškė vos galėjo susikalbėti 
rusiškai. Jinai buvo Vali
na Asdulina, totorė iš Baš- 
kirų respublikos. Tačiau ji 
pajėgė išsiaiškinti, jog jos 
vyriausias sūnus Zufer ta
po užmuštas fronte. Kiti du 
sūnūs tarnauja kavaleri
joj.

Anisa Belousova pasako
jo “Mikhail Ivanovič’iui” 
apie savo 11 vaikų. Ketu
ri iš jos sūnų randasi fron
te, o sūnus Aleksandras jau 
žuvęs.

“Ar Maskva čionai neat
stovaujama,” klausė Kali
ninas.

Apydiktė Anna Alexa- 
china iš užstalės atsiliepė: 
“Aš esu maskvietė ir aš
tuoni iš mano dvylikos ran
dasi fronte.”

Per dvi valandas “Mi
khail Ivanovich” kalbėjosi 
su motinomis didvyrėmis. 
O kada jos ruošėsi išeiti, 
jos priminė savo šeiminin
kui, kad jis perduotų jų 
širdingus sveikinimus ir 
dėkingumą maršalui Stali
nui.

Kokios tos motinos, ku
rios davė Sovietų Sąjungai 
tiek daug didvyrių ir ku
rios taip nepaprastai, did
vyriškai, atsižymi karo pa
stangose?

Tų motinų paveikslą gal 
geriausia mums perstatys 
Amerikos darbininkų dien
raščio Daily Worker užru- 
bežinio korespondento John 
Gibbons bevieliniu atsiųsta 
korespondencija. Joje apra
šo Sovietų Sąjungos prezi
dento Kalinino pasikalbėji
mą su motinomis proga So
vietų Sąjungos 27 metų su
kakties. Seka koresponden
to pranešimas:

Maskva, lapkričio 11.— 
Tai buvo Motinos Diena 
Kremliuje, kur prezidentas 
Mikhail Ivanovich Kalinin 
įteikė dešimčiai “Motinų 
Didvyriu” medalius.v-

Šios nebuvo formalės įtei
kimo ceremonijos. Tai bu
vo artimas nuo širdies-šir- 
din pasikalbėjimas tarp po- 
puliajgjį&o vado ir dešim
ties motinų, kurios be ma
žiausios nuostabos ar bai- 
mijimosi smagiai įsigėrę 
puoduką arbatos su žmogu
mi, kuris kiekvienai iš jų 
buvo tiktai “Mikhail Iva
novich.”

Prezidentas Kalininas, 
leisdamas aplink cukrų, 
kalbėjo:

“A žinau, ką reiškia iš
auklėti didelę šeimą. Reiš
kia sunkų darbą, daug liū
desio ir, taip pat, didelį 
džiaugsmą. Mes vyriausy
bėje didžiuojamės motino
mis mūsų Raudonosios Ar
mijos karių.”

Serafima Ignatieva, mo
tina iš Leningrado, sėdėjo 
prie Kalinino iš kairės.

“Papasakokite man apie 
jūsų šeimą,” kreipėsi Kali
ninas į Serafimą, išbalusią, 
žilaplaukę moteriškę su me
daliu ant krūtinės. Jinai pa
pasakojo jam apie savo 
septynis sūnus ir tris duk
teris :

Nikolajus, pulkininkas 
orlaivyne, turi jau tris de
koracijas. Jo paskiausis 
laiškas buvo su Kirkenes 
pašto žyme. Jos sūnus Alek
sandras, kariškas majoras, 
gavęs dvi dekoracijas nuo 
generolo Černiakovskio, 
randasi Rytų Prūsijoj.

Sveikindamas savo moti
ną didvyrę Aleksandras te
legramoj rašė, jog “Ne už 
ilgo sveikinsi mane kaipo 
Karaliaučiaus militarišką 
komendantą.”

Serafima pasakojo, kad 
jos kitas sūnus Ivan, pa
prastai vadinamas Vaniuš- 
ka, artilerijos kapitonas, 
buvo apdekoruotas triskart 
ir sužeistas keturis kartus 
mūšiuose Vengrijoj.

Dar kitas sūnus, Mois- 
ssaye, buvo kapitonas. Jis 
tapo užmuštas prie Stalin
grado. Jis po mirties apdo
vanotas Lenino Ordinu.

Serafima pasakojo, kad 
jos sūnus Mikhail yra ve
dėju departmento karo fa
brike; Lev yra skulptorius, 
Nadia — vyriausiu inžinie
riumi Leningrado fabrike, 
o Liuba — anglų kalbos 
mokytoja.

Laike Leningrado apgu
los Serafima dirbo viename

Šeštosios Karo Paskolos 
bonų pardavinėjimui visa
me krašte sumobilizuota 
6,000,000 liuosnorių dar
buotojų. Labai daug akto
rių ir eilinių moterų dar
buosis bonų pardavinėjime.

Infliacija smaugia Graikiją. Paveiksle matome, kai 
gatvėje smulkmena nusioirkusi šeimininkė turi ilgiau
sia laukti, kol prekėjas atskaitys jai gražon pundus po
pieriniu pinigu. Už maistą, drabužius ir kitus svar
biausius reikmenis mokama milijonais. Išėjusi iš ryto 
šeimininkė su gana pinigų gal suspės apsipirkti tik iki 
vakarui, o gal ir pinigų pritrūks, nes infliacijos laiku iš 
ryto gali būti vienodos kainos, per pietus kitokios, va
kare dar kitokios. Vien už Įvedimą reikmenų padalini
mo ir lubinių kainų, kas apsaugo nuo infliacijos, ameri
kiečiai per amžius bus dėkingi prezidentui Rooseveltui 
ir jo administracijai. (Federated Pictures).

Detroit, Mieli. Hartford, Conn:
Pažangiečiu Atydai

Nors, rodos, nereikėtų taip 
tankiai rašyti ir raginti mūsų 
organizacijos nares, kad lan
kytų susirinkimus, bet, gali 
būt, taip esame pripratę, kad 
kas pakviestų j parengimą ar 
j susirinkimą. Todėl dauguma 
mūsų org. narių tik ir tėmija 
laikraščius. Ir jeigu nebūna 
pakvietimų laikraštyje, tad 
kaltina org. valdybą.

Šiuomi prašau atkreipti aty- 
dą, kad L. M. Pažangos Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks lapkričio 16 d. Pradžia 
nuo 7 vakare, -1097 Porter St. 
Pradėsime susirinkimą laiku, 
kad Moterų Choro narės galė
tų sykiu susirinkime dalyvauti 
iki 8 vai., nes po 8 bus choro 
pamokos. Susirinkimas bus la
bai svarbus, nes tai galutinas 
prisirengimas prie koncerto 
lapkričio 26 d. ir parengimė- 
lio gruodžio 10 d. Apart pa
rengimų, turėsime daug kitų 
bėgančių kliubo reikalų. Na
rės, kurios esate apsiėmusios į 
kokias komisijas, visos turėki
te pasigaminusios raportus ir 
būtinai dalyvaukite kiekvieną 
susirinkimą, nes komisijos na
rės, jeigu to neatlieka, yra 
peiktinos.

Pirmininkė.

Pakvietimas į Koncertą

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas ir Choras lapkričio 26 
d. turės labai įvairų koncertą 
Lietuvių Svetainėje, ant 25-tos 
gatvės. Pradžia nuo 5 vai. po 
pietų. Koncertas bus įvairus 
tuomi, kad ten, apart mūsų 
vietinių geriausių abelnos dai
lės ir dainų mėgėjų, bus dvi 
garsios dainininkės iš Chica- 
gos, dd. A. Kenstavičienė ir 
K. Abekienė, solų ir duetų at
sižymėjusios dainininkės. Po 
koncerto bus šokiai prie geros 
muzikos. Įžanga iš anksto 75c, 
prie durų 85c. Todėl rengėjos 
pilnai užtikrina, kad atsilan
kę būsite užganėdinti. Prie 
progos mes kviečiame ne tik 
šio miesto, bet ir priemiesčių 
lietuvius dalyvauti minėtam 
koncerte ir baliuje.

LLD 52 Kp. Nariams

LLD 52 kp. susirinkimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 19 d.,

Literatūros Moterų Kliubo 
mitingas įvyko spalių 27 d., 
vakare. Narių dalyvavo mažai. 
Nežinau, kodėl draugės kliu- 
bietės taip apsileidžia, nelan
ko susirinkimų. Atminkite, 
draugės, jeigu mes visos ne
lankysimi mitingų, tai mitingai 
negalės įvykti ir mūsų kliubas 
negalėtų gyvuot. Draugės, lan- 
kykit mitingus. Kada būsime 
didesnis būrys, tai visoms bus 
smagiau, galėsim daugiau nu
veikti.

Rengiame Prakalbas

Draugė V. Kazlau raporta
vo, kad d. K. Petrikienė su
tinka kalbėti. Labai ačiū jai už 
tai. Draugė K. Petrikienė du 
sykiu pas mus kalbėjo, žmo
nės labai mylėjo jos kalbą. Ji 
labai gražiai, gyvai dalykus 
nušviečia. Prakalbos įvyks 
gruodžio 3 d., sekmadienį. 
Prašome kitų draugysčių tą 
dieną nerengti nieko. Ateikite 
į prakalbas visi, kam laikas 
pavėlins. Bus Laisvės Choro 
salėj, 155 Hungerford St.

Sveikinom Laisvę

Nutarėm pasveikinti Laisvę 
su dešimtine jos gyvavimo 
dienraščiu 25 metų sukaktyje. 
Laisvė visuomet mums patar
nauja ir suteikia teisingas ži
nias. Linkini jai geriausio pa
sisekimo, taipgi ir tiems drau
gams ir draugėms, kurie ją re
daguoja ir dirba prie jos iš
leidimo, linkime ilgiausių metų 
ir geros sveikatos. . .

Nutarėm sueiti' lapkričio 3 
d. taisyti drabužių dėl Lietu
vos žmonių. Dirbame Laisvės 
Choro svetainėj.

Kliubo korespondentė 'M. B.

2 valandą po pietų, 4097 Por
ter Street. Į susirinkimą 
kviečiame visus vyrus ir mote
ris narius. Užgirsite daug ra
portų iš mūsų kuopos veikimo 
ir kaip dalykai plačioj valsti
joj. Jau metai baigiasi, o dar 
yra desėtkai narių, nemokėju
sių už 1944 m. Būtinai daly
vaukite ir atlikite narystės pa
reigas. Dabar eina vajus, tad 
kiekvieno nario pareiga dirbti 
gavimui naujų narių ir dėl 
laikraščių gerovės.

M. Alvinienč.

Tolimame Urugvajuje 
Mūšy Draugės Dirbo
Tokius Pat Darbus

Urugvajaus Lietuvių lai
kraštis Darbas, išeinantis 
Montevideo mieste, rašo, 
jog jų moterys taip pat vei
kliai dalyvauja tokiuose 
pat darbuose, tiems patiems 
tikslams, kaip ir mūsiškės.

Urugvajuje yra įsistei
gęs Tarybų Lietuvai Rem
ti Komitetas, apie kurio 
įsikūrimą Laisvėje esame 
plačiau matę jau pirmiau. 
Moterys su tuo komitetu 
kooperuoja visokiuose dar
buose. Turi ir mezgėjų. 
Darbo numeryje 17-me mi
nimos šios mezgėjos:

“Pridavė Komitetui mez
ginius Ona Rasikienė 2 po
ras pirštinių ir 1 p. kojinių. 
Vladė Leliušienė 1 porą ko
jinių. Marija Misikevičienė 
2 p. kojinių. Anelė Povilai- 
tienė 2 p. kojinių ir 1 pul- 
overį, Ona Zuzevičienė 8 p. 
kojinių.”

Tikrieji Lietuvos vaikai, 
Lietuvos žmonių draugai, 
fašizmo priešai suranda 
bendrus darbus ir taip toli
muose vieni nuo kitų kraš
tuose, gyvendami skirtin
gose sąlygose.

Lankysis Kolonijose su 
Prakalbomis

K. PETRIKIENĖ

KATRINA PETRIKIENĖ, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Moterų Komiteto pirmininkė, 
sakys prakalbas:

BRIDGEPORT, CONN., Lap
kričio 19-tą, 407 Lafayette St., 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos 
salėje. Pradžia 2 vai.

BALTIMORE, MD, lapkri
čio 26-tą, Lietuvių salėje, 853 
Hollins St. Pradžia 2 vai.

HARTFORD, CONN, gruo
džio 3, 155 Hungerford St. 
Pradžia 3 vai.

įieško Liuosnorių Pa
gelbėti Karo Ligoninėje

Raudonojo Kryžiaus New 
York o skyrius atsišaukė į mo
teris eiti liuosnorėmis padėjė
jomis kariškoj ligoninėj, Hal
loran General Hospital, Staten 
Islande. Skubiai nori gauti 400 
moterų tarp 21 ir 45 metų pa
gelbėti reguliariam ligoninės 
štabui nors vieną dieną per sa
vaitę. Jos reikalingos prie 
maisto paruošimo ligoniams ir 
tarnautojams.

Ant pilno aruodo ir kiau
lė gaspadorius.

Sauso nieks neklauso.

Negirk dienos be vakaro.

Apsidairius Aplink Ant 
Rytojaus po Rinkinių

Lapkričio 8-tą buvo labai j 
graži diena. Graži gražio
mis viltimis, nors ir oru 
neteko skustis.

Džiaugėsi žmonės mūsų 
krašte. .Džiaugėsi demokra
tijos draugai visame pasau
lyje, kad prezidentu vėl iš
rinktas Rooseveltas. Džiau
gėsi taip pat, kad nuėjo į 
politinį gurbą daugelis de
mokratijos priešų.

Džiaugėmės ir mes, mo
terys. Mes šiemet buvome 
didžiuma turtinčių teisę 
balsuoti. Ar didžiuma nau
dojosi ta teise, mums dar 
nežinoma, skaitlinės ateis 
vėliau. Dabar, tačiau, gali
me pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti, kad tos, kurios bal
savo, neprabalsavo mūsų 
krašto reakcijai. Kad bal
savo inteligentiškai, atsi
žvelgusios į viso krašto, į 
viso pasaulio svarbiausius 
reikalus.

MOTERŲ IŠRINKOME 
VIENA PERDAUG.

Balsavimo už moteris 
klausimo, kaip atsimenate, 
mes nestatėme, tik ragino
me balsuoti už geriausius 
kandidatus be skirtumo 
spalvos, tautos, tikybos ar 
lyties. Tačiau moterų vis- 
tiek išrinkta į J. V. Kon
gresą 9-nios, mažiausia 
viena perdaug.

Tai nereiškia, kad į Kon
gresą jau būtų išrinkta 
perdaug gerų moterų ar 
perdaug gerų vyrų. Daug 
ne pačių geriausių išrinkta 
ir daug gerų kandidatų li
kosi neišrinkta. Ir moterų 
kandidatų buvo 35, išrink
ta tik 9-nios. O vistiek vie
na perdaug.

Tuom perviršiumi yra 
ponia Clare Boothe Luce iš 
Connecticut. Ji yra maž 
daug tuomi tarp moterų, 
kuomi buvo Fish tarp vyrų 
kongrese. Jos kailį išgelbė
jo ne kas kitas, kaip, tik so
cialistai. Bridgeporto p. 
MacLevy. Jo išstatytas su
skaldymui darbininkų bal
sų kandidatas gavo virš 2 
tūkstančiu balsų. Ponia 
Luce laimėjo, gavus 2,000 
balsų daugiau už darbinin
kų remtą kandidatę Mar- 
garetą Connors.

Taip telaimėjus ponia 
Luce žinosi esanti piliečių 
nuplakta. Jinai — jau 
esanti kongresmanė, vete
ranė kalbėtoja, autorė, gra
žuolė išėjo tik su tokia ma
ža didžiuma prieš aną, nau
jokę. Tas reiškia pralaimė
jimą visko, apart sėdynės. 
Ji žino, kad jai dabar be
liko vienas iš dviejų — pa
sitaisyti, arba sekamuose 
rinkimuose prarasti ir tą 
sėdynę.

AR JI PASIMOKINS?
Linkėtina, bet abejotina. 

Rodos, nebe mergiščia, turė
jo žinoti, ką daranti. O 
gal? Stebėtinai daug yra 
didelių mažvaikių, kurie 
visą amžių kalba, o tik se
natvėj pradeda galvoti, ką 
jie kalba. Ir yra galinčių 
suprasti tik spėką. Spėką 
piliečiai parodė šiuose rin
kimuose.

Lucės išrinkimas taip pat 
davė ir mums vieną iš ryš
kiausių pamokų. Parodė, 
kaip svarbus kiekvienas

balsas. Ar nebūtų galėję 
Conn, valstijos žmonės su
rinkti tuos 2,000 daugiau 
balsų, kad prašalinti iš 
kongreso tą, kai čemery- 
čios, aitrų vieną balsą? 
Galėjo.

AR MŪSŲ UŽDUOTIS 
BAIGTA?

Prezidentas Rooseveltas 
darbą praves. Tikrai demo
kratiniai kongresmanai jį 
energingai parems. Ir tie iš 
jam priešingo abazo bent 
retkarčiais su juo sutiks, 
jeigu piliečiai to reikalaus.

Fišė ir Ko. rinkimuose 
prakišo, bet nepasitraukė 
iš žalingos kovos prieš mū
sų krašto žmonių ir prieš 
tarptautinį vieningumą. O 
vieningumas būtinas laimė
jimui visuotinos pergalės 
ant fašizmo, pastovios tai
kos ir gerbūvio po karo. 
Visa tai dar neatsiekta.
Tad ir mūsų organizuotas 
darbas nepasibaigė. Priva
lome visada budėti ir ener
gingai darbuotis sustipri
nimui prezidento rankos 
tuose žygiuose. M-te.

Dykaujančios Motinos 
Pateko Bėdon

Brooklyne sulaikyta po areš
tu Mrs. Sophie McCreary, 24 
m., trijų kūdikių motina, kal
tinama apleidus vaikus, naš
laičius. Jų tėvas žuvęs Pacifi- 
ke. Kartu sulaikyta jos drau
gė, Mrs. Elizabeth Berry, 21 
m., iš Athol, Mass., palikusi be 
globos vieną kūdikį.

Abi moterys palikusios vai
kus pas Sofijos motiną, Mrs. 
Constance Mahorny, 262 Shef
field St., Brooklyne. Vaikus 
palikusios antradienį, o ketvir
tadienį atsiminusios pareika
lauti savo drabužių. O vaikų, 
pasakiusios, nepaisančios. Dra
bužius joms prižadėjo atiduo
ti. Bet Sofijos seseriai Mrs. 
Frances Stengel to buvo per
daug. Ji pašaukė policiją, kuri 
jau laukė jų ateinančių. Jos 
drabužius gaus ,be abejo, val
diškus — kalėjimo.

Jos nei kiek nesijaudino, ka
da joms pasakyta, jog jų vai
kai atiduoti pamestinukų prie- 
glaudosna. Jos, sakoma, ūžu
sios su jūrininkais

Šiai puošniai suknelei forma 
gaunama 6 iki 14 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y<
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J. Karosas

Kuopos Raštininkas
Plačiu, nutysusiu per kai- ninkai susirinkdavo prieš 

nagubrius vieškeliu kiūtu- puolimą gauti paskutiniuo- 
riavo kresnas, plačiaveidis, 'sius įsakymus, čia raizgėsi
kiek susimetęs į kuprą ka
reivis. Jo dideli batai ir 
apsmukę bintai buvo balti 
nuo dulkių. Lengvutis vė
sus vėjelis gaivino jo krūti
nę per atsegtą žalią palai
dinę. Padėvėta pilote tary
tum tyčiomis užmauta ant 
pakaušio, kad laisviau galė
tų riedėti per veidą stam
būs prakaito lašai, kuriuos 
jis nebojamai nubraukda
vo delnu, lyg nuvydamas į- 
grisusią musę. Ant peties, 
vamzdžiu žemyn, svyravo 
automatas kartu su visa 
skubiai einančio kareivio 
figūra. Prie kairiojo šono 
retkarčiais daužėsi į šlaunį 
žemai nukaręs svarus bre
zentinis su pilnais šovinių A'avo puolime, 
rageliais maišelis. Nepasa
kytum, kad tai eina karei
vis frontininkas. Bet jo ra-'žinias, kurias man... — bu- 
mumas ir abejingumas mi- p’o bepradedąs sakyti rasti
nu ir sviedinių sprogimams minkąs, bet jį pertrauke ad- 
ir matomiems viršum neto-! jutantas :
limo Ščepichos kaimo ma- —O kiek kuopoj žmonių? 
žiems juodų dūmų debesė- ( — Kovotojų skaičius be 
liams nuo sprogstančių pakitimų.
šrapnelių, sakė, kad šis ka-: — Žinios jau pasenusios, 
reivis yra daug buvojęs ir Pulko vadovybė reikalauja 
matęs. skubiai pranešti šios dienos

Pasukęs iš vieškelio, kad'kareivių stovį, nedelsiant 
išvengus eiti per priešo ■ po uždavinio atlikimo. Ba- 
kulkosvaidžių apšaudomą 'talionas turi netrukus grįž- 
medinį tiltuką, jis nusilei- 'ti. Sužinok ir pranešk man 
do į upelio pakrantę ir ėjo!savo kuopos kareivių stovį, 
siauru žvyruotu takeliu pa
liai sugriautus baltarusių'švilpavo kulkos ir sproginė- 
kaimo trobesius, neseniai iš-! jo vokiškos kuopos mino- T j 1 •• * ! • i v • • v i • • i

ir begalė laidų, čia ir sani
tariniai punktai, ir mino
svaidininkai sukinėjosi, ir 
automatininkai, kurie daž
niausia naktimis eidavo į 
priešo užnugarį.

[taip pat ir priešas dažniau
sia nukreipdavo visą savo 
! artilerijos ir minosvaidžių 
lugnį, o lėktuvams prieštan- 
I kinis griovis buvo dažnas 
i bombardavimo taikinys.
! Kiek atokiau už griovio 
siaura tranšėja vedė į ko- 

Imandavimo punktą. Jame 
'raštininkas terado kalbantį 
Telefonu bataliono vado ad
jutantą, telefonistą ir pa
siuntinį. Kiti, matyti, daly-

me rankomis kasti smėlį ir

Kiek aprimus šaudymui 
nubėgo toliau. Prieštanki
niame griovyje užtiko vir
šilą. Jis sėdėjo išbalęs ir de
javo. Minos skeveldra jam 
sužeidė koją. Raštininkas 
greit jam aprišo žaizdas ir 
pats paėmęs visus termosus 
ir kibirą, nuėjo toliau. 
Priešakinėje raštininkas 

ilgai jieškojo savo kuopos. 
Bet čia i Vienur kitur guli užmušti ... V _ , 1

nenukrypome ?
— Man atrodo, kad ne.
— Taigi, kad tau tik at

rodo. Geriau pasukime tru
putį dešiniau.

Kiek paėję užkliuvo kojo
mis laidą.

— Tai mūsų.
— Eime juo.
Ir pakėlę laidą nuo že

mės, prisilaikydami jo, ėjo 
toliau. Buvo gerokai sute
mus. Už dešimties žingsnių 
sunku buvo ką įžiūrėti be 
krūmokšnių. Raštininkai, 
pajutę savyje nerimą, ėjo 
tylėdami ir atsargiai, kad 
nesukėlus b e r e i k a lingo 
triukšmo. Staiga išgirdo 
balsus ir norėjo šauktelėt, 
bet susilaikė ir paėjo ar
čiau. Aiškiai buvo girdėti 
vokiški balsai.

Tik lyg griaustinis 
gaudė storas balsas:

— Wer geht? (Ks 
na?)

— Unsrige. (Savi)

kastas kareivių žemines, 
paskui, perėjęs nedidelį slė
nį, pasilenkęs perbėgo per 
kaimo lygumėlę, slapstyda
masis už vieno, tai kito na
mo, kol, pagaliau, nepasie
kė paskutiniojo pastato

PHILADELPHIA. PAkas ir sakydamas:
— Was, erkennst du 

mich nicht? (Ką, ar nepa
žįsti manęs?)

Tuo tarpu jo draugas, su
sivokęs, šmykštelėjo į krū
mokšnius ir užėjęs vokiečiui 
už nugaros, kad drožė jam 
automato buože per galvą, 
kad tas nė eiktelėjęs krito 
žemėn. Raštininkai tuojau 
iškratė jo kišenes, paėmė 
dokumentus ir buvo besi
ruošią parsinešti taip neti
kėtai pagautą “liežuvį”. Bet 
staiga kiti vokiečiai ėmė 
šaudyti iš automatų. Drau
gai šoko atgal į krūmus, 
prigulė ir nušliaužė atgal.

— Na , į gerą sekimo 
punktą būtume pakliuvę, — 
pasakė minosvaidžių kuopos 
raštininkas, kai jie jau bu
vo arti savųjų.

Naktį, kaip niekada, bu
vo tylu. Tiktai kartkartė
mis sugirgždėdavo ant vieš- 

I kelio prikrautų minų ir šo
vinių vežimų ratai, ar su
braškėdavo tuščia lauko vir
tuvė, ar šūktelėdavo veži
kas, pagainiodamas pavar- 

| gūsius arklius. Joks šūvis

Labai Svarbus Parengimas
Lietuvių Tautinės Katalikų 

šv. Marijos parapijos veiki
mas eina sparčiai pirmyn. 
Bažnyčia ir jos nuosavybė jau 
galutinai išmokėta ir jau yra 
parapijonų pilna nuosavybė.

Dalyvaus ir tik ką įšventintas 
lietuvių vyskupas Vipartas iš 
Westville, 111., pasižymėjęs pa
mokslininkas, važinėjęs po vi
są pasaulį.

Taigi, prašome visus ir vi
sas atsilankyti į šį taip iškil
mingą ir istorišką apvaikščioji
mą, kaip parapijonai, taip ir 
draugai pažįstami. Visi ir vi
sos maloniai laukiami.

LTKB Komitetas.

Parapija rengia didelį ir isto
rišką apvaikščiojimą, sekma
dienį, lapkričio 19 d., 11 vai. 
ryte, savoj bažnyčioj, 331 
Reed St.

Tarpe kitų dalykų, bus su
degintas morgičius ir įšventin
ta tarnybos vėliava. Jau yra 
pranešta, kad trys iš mūsų pa
rapijos kareiviai žuvę mūšiuo
se, karo lauke, už mūsų lais
vę, tai bus įdėtos auksinės! 
žvaigždės.

šiame apvaikščiojime daly-! 
vaus nemažai kitataučių kuni-Į 
gų, taipgi ir lietuvių kunigų.

kareiviai. Žemė lyg kurmių 
išknista. Apkasėliuose sve
timi, nepažįstami kovotojai. 
Pasirodo, kuopa gavo įsa
kymą pakeisti savo barą.

Po nekurio laiko, vos iš
sirioglinęs iš stačių krantų 
daubos, raštininkas užtiko, 
kur buvo persikėlusi kuopą.

— E, raštininkas! Kaip 
visada vienas, — sušuko iš 
apkasėlio linksmas ir malo
nus kareivis.

— Gal laiškutį atnešei?
— Palaukit, vyrukai, pir

ma košės drėbtelėsiu. Išal- 
kot, be abejo?

Samčio nebuvo. Raštinin
kas iš viso kibiro įkrėtė 
dviems kareiviams pilną imti. Raštininkai kruptelė- i nesutrikdė tos nakties ra- 
įgaubtą metalinį katiliuką :jo ir sustingo vietoje.
košės net su kaupu. Pribėgo i Kazys, spirstelėjęs kulko- | 
kiti, apstojo ratu pritūpę, svaidininkų kuopos rašti- į nedidelį 
kiekvienas kiša, bruka viens 
per kitą katiliukus ir neš
dinasi kuo greičiau į savo 
apkasėlius.

— Čia Nainiui laiškas 
nuo žmonos, paduokit jam.

— O man?
— Dar rašo.

npinJnkinSc lw I Raštininkas duoda vie- isiigai priesaKines, kui . . ,, .Įniems naujus irontinius 
laikraščius, kitiems išdalina 
senus suplėšytus į lygias 
dalis. Čia vėl kitam, nusika
binęs, atiduoda savo brezen
tinį šovinių maišelį; vietoj 
savo gauna užsikirtusį au
tomatą. Jaunam, nekaltų a- 
kių kareivėliui atneša gerai 
išvalytą šautuvą ir paima 

i jo, pribirėjusį smėlio su jo
kiu būdu neatsidaroma spy
na. Įmanytų, berods, rašti
ninkas viską atiduotų ka
reiviams.

Diena eina vakarop. Pil
ki debesys, lyg milžiniški 
kamuoliai verčiasi viens 
per kitą ir skuba į vakarus. 
Paskutinieji saulėlydžio 
spinduliai auksu nušviečia 
sukniauktas šiaudų stirtas. 
Netoli jų aprūdijusios, su
daužytos ūkio mašinos. Pa
liai vienintelį išlikusį svei
ką visame kaime namą, tik
tai be stiklų, sėdi keli prieš- 
tankininkai atokiau savo 
pabūklų ir verda puode a- 
vieną. Netoli jų, pasidėjęs 
ant kelių vokišką skardinę 
šovinių dėžę, rašo knygutė
je raštininkas. Greta jo rū
ko kulkosvaidininkų kuopos 
raštininkas, moteriškų vei
do bruožų jaunuolis, bai
gęs agronomijos institutą.

— Žinai, Kazy, mesk ra
šęs tą dienoraštį. Įspūdin
gesni karo vaizdai neišdils 
iš atminties.

— Vaizdai neišdils, bet 
pavardės prisimirš. Apdo
vanoti ordinais ir medaliais 
daug kam žinomi. O kiek y- 
ra nežinomų didvyrių, ku
rie dėl savo kuklumo esti 
dažnai visai nepastebimi. 
Kiekvienas karys sąžinin
gai atliekąs savo pareigas 
yra vertas pagarbos. Ant
ra vertus, aš ne tik savo į- 
spūdžius rašau, bet sužy

miu faktus, kurie, nedova
notina būtų, jei būtų už
miršti. z

Ateityje, gal, kas nors 
pasinaudos.

Ėmė temti. Du raštinin
kai ėjo nelygiu lauku, ap
augusiu krūmokšniais ir 
tyliai kalbėjosi apie savo 
mokslo dienas, jaunystę, 
smagiai praleistus laikus.

— Klausyk, Kazy, bene

| — Drauge adjutante, at
nešiau bataliono rikiuotės

svaidžios minos, raštininkas 
bėginėjo per kuopos išsi- 
dėstimo barą, surašinėjo 
grįžusius kovotojus, teira
vosi ir patikrindavo, kas y- 
ra dingęs ar žuvęs.

Saulė buvo jau gerokai 
pakilusi, kai jis artinosi 
prie apleisto klojimo. Suti
kęs einantį ryšininką, suži
nojo, kad viršila su maistu

Tai buvo apgriautas ir 
apleistas klojimas. Atsirė
męs į jo sieną, ir nuleidęs 
kojas į siaurą priešlėktuvi- i nuvažiavo ūkio dalies liti
nį plyšį, sėdėjo viršila ir !kui. 
švilpinėjo mėgiamą rusiš
kos “častuškos” melodiją, 
Greta jo kampe snaudė 
lengvai sužeistas sanitaras, 
kurio veidas buvo nubalęs, 
kaip to ryto brėkšta.

— Viršila, ar kuopą 
pavalgydinai?

Tas kilsterėjo galvą, 
sižiūrėjo į klausiantį ir plo
nai, švelniai baigė švilpęs 
dainelės motyvą.

— Ne. Tavęs, raštininke, 
laukiau. Nešime maistą at
gal į ūkio dalį.

— Kodėl? — nustebo raš
tininkas.

— Matai šis, — galva pa
rodė į susitraukusį kampe 
sanitarą, — grįžo iš prieš
tankinio griovio. Sako, mū
sų kuopa išėjusi kartu su 
visu batalionu į puolimą.

— O grįžę valgyti neno- veik tuo pačiu metu sprogo 
rėš?

— Bet kol kas juk neži- tininkas prisiplakė prie že- 
nome, kur maistą nunešti, mes ir netrukus pajuto, kad

— O ką pasakė Koman- i jo nugara ima kaisti. “Su
dėvimo Punkte?

Viršila nieko neatsakė.
Raštininkas nuėjo toliau.

Gilus prieštankinis grio
vis su stačiais krantais bu
vo tankam rimta kliūtis. Šį 
griovį iškasė vokiečių su
varyti žmonės. Bet po ar
šių kovų mūsų pėstininkai 
išmušė vokiečius iš prieš
tankinio griovio. Nuo minų 
ir sviedinių krantai nuslin
ko. Dugnas pasidarė nuo 
pribirėjusio smėlio apvales
nis. Išilgai griovio šono 
priešo linkui buvo iškasta 

fdaug urvelių, kuriuose 
pavojaus ar šaudymo šrap
neliais metu slėpdavosi ko
votojai. Dabar prieštanki
nis griovis buvo geras gy
nybos baras, čia ir pėsti-

jau

pa-

Apie pusiaudienį ėjo vieš
keliu viršila ir raštininkas 
nešini maisto termosais ir 
duonos maišu. Nespėjus 
jiems išeiti iš Ščepichos 
kaimo, prasidėjo staigus 
minosvaidžių šaudymas. 
Buvo girdėti tolimas, lyg 
skerdžiamo paršo krioki
mas, siaubą sukeliąs vokiš
kų šešiavamzdžių šaudy
mas, o po kelių sekundžių 
minų kaukimas ore ir spro
ginėjimai aplinkui. Kad tik 
greičiau pasislėpus kokioje 
duobėje ar apkasėlyje! Raš
tininkas svyrduliuodamas 

su termosu ant nugaros ir 
kibiru rankoje, uždusęs bė- 
go į kalnelį, kur ketino pa
sislėpti už akmens, bet už
kliuvo koja už vielos ir iš
sitiesė kaip pagalys. Be-

keliose vietose minos. Raš-

įžeidė, rupūžės!” — pagal
vojo raštininkas. Ir atsar
giai, tarsi bijodamas palies
ti žaizdą, siekė ranka nu
garą ir įkišo pirštus į kaž 
ką minkštą, šiltą. Paskui 
pažiūrėjo į pirštus — ogi 
riebi grikių košė, kuri, ma
tyt, apvarvino nugarą iš 
skeveldros pramušto termo
so. Aplaižęs pirštus, pasikė
lė toliau bėgti. Bet staiga 
tik žibtelėjo akyse ir visai 
nepajuto, kaip oro bangos 
buvo nusviestas į apkasėlį 
galva žemyn. Atsipeikėjęs 
tik girdi minų šniokštimą 
ore, sproginėjimus čia pat 
prie apkasėlio, birantį smė
lį'už apykaklės ir lekian
čius žemės grumstus. In
stinktyviau be apkasėlio, e-

su-

ei-

— Halt! Haende hoch!
(Rankas aukštyn!)

Automato perjuosto už 
nugaros nebebuvo laiko nu

Tikįmumo. Frontas ilsėjosi.
Upelio pakraščiu paliai 

medinį tiltuką, 
ninkui į koją, ėmė iš lėto, Ikiūturiavo apdulkėjusiais 
pamažu, bet garsiai artintis batais ir nusmukusiais bin- 
prie vokiečių, iškėlęs ran- |tais kuopos raštininkas.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovana savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už nauja prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas..............................................................................................

Antrašas..........................................................................................

Miestas..............................................................................  „

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

IfAWAWAWAWAWAWAWAWAVI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill. -------------------------------------- a

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
fe sudarau
įjgį rikoniškais. 
25 kalui

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų Ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su amo- 

Rei-
esant ir 

B padidinu tokio 
# dydžio, kokio pa- 
“ geidaujama. Tai

pogi atmaiiavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.nh mu-J l-J

J. GARŠVA
GRABOllOUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į
Išbalsamuoja ir laidoja ant I 

visokių kapinių !
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 |

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 5J-8342

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

4* *ž* •$*
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIV1AIS

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

4 4* 4*
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
f Skersai nuo Republic Toatro> Telefonas FV 4-RAQS

----------------------------------

CHRONIŠKOS LIGOS
‘>OOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDAJ U k) 
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
mas, Reumatizmas ir Arthritis VYRAI Ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas •— 

MED ĮKALI 8 IŠTYRIMAS

DR. ZINS 
110 East 16lb St„ N. Y. 
Kasdien 9 A. M. - 7 P, M 

v ■ • *

(Jslst. 28 m.)

Arti Union Square

—
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Japonai Atgriebė Saliu- 
kę nuo Amerikiečių

Perlų Uostas. — Pora 
šimtų japonų staiga įsiver
žė į Ngeregong saliukę, už 
tuzino mylių į šiaurių rytus 
nuo amerikiečių užimtos 
Peleliu salos, ir užėmė Nge- 
regongą.

Toje saliukėje tebuvo tik 
Amerikos marininkai, kai
po sargai. Pamačius pavo
jų, amerikiniai laivukai iš
gelbėjo visus savo marinin- 
kus be jokių nuostolių.

Čilės Gyventojai Persigando 
“Įsiveržimo nuo Marso”

Santiago, Čilė. — Čionai- 
tinis radijas paskleidė H. 
G. Wells’o apysakaitę apie 
Marso planetos karių įsi
veržimą, esą, į Čilę, Pietų 
Amerikos respubliką. Ta
riamo įsiveržimo istorijukė 
buvo taip vaizdingai pa
tiekta, kad tūkstančiai 
žmonių persigando ir puo
lėsi slapstytis. Dėl to susi
žeidė tam tikras skaičius 
gyventojų, o kai kuriem su
iro nervai iš persigandimo.

Burmoje Talkininkai Dar 
Pastūmė Japonus Atgal

Ceylon. — Nors japonai 
pradėjo stipriau priešintis 
šiaurinėje Burmoje, bet an
glai ir chinai dar pastūmė 
juos atgal linkui Bhamo 
miesto ir palei Myitkyinos- 
Mandalay geležinkelį.

ŽIAURI KOVA JASZBE- 
RENY MIESTE 

žiaurūs mūšiai verda 
Jaszbereny mieste, Vengri
jos geležinkelių mazge, tar
pe įsiveržusių raudonarmie
čių ir besiginančių vokiečių 
ir vengrų.

RYTŲ ITALIJOJ ANGLAI 
PAĖMĖ S. TOME

Roma. — Anglijos ka
riuomenė rytiniame Italijos 
fronte užėmė San Tome 
miestelį, pažygiuodama dvi 
mylias į šiaurius nuo pir
miau savo užimto Forli 
miesto.

Amerikiečiai Europos 
fronte per mėnesį nustoja 
500 tankų ir 900 trokų, kaip 
sakė šio krašto karo vice- 
sekretorius Pattersonas.

Jankiai suėmė dar 3,782 
nacius Metzo fronte.

Belgijos teismo sprendi
mais tapo sušaudyti Joseph 
Hoogeven ir Paul Herten 
už tai, kad jie įdavė vieną 
belgų patrijotą slaptajai 
nacių policijai.

______________________________ ii

Hitlerininkai areštavo du 
žymius vokiečių bankinin
kus Karlą Goetzą ir dr. Os-1 
waldą Roesslerį už nevyk- į 
dymą nacių įsakymų.

Paryžius. — Anglų prem
jeras Churchillas pritaria 
francūzų reikalavimui, kad 
būtų leista jiem užimt ir 
savo žinyboj laikyt vakari
nis Vokietijos ruožas.

Bayonne, N. J.
Svarbus Susirinkimas

Penktadienį, lapkričio 17 d., 
7:30 vai. vakare, Kliubo Sve
tainėje — Liberty Hali, bus 
labai svarbus organizacinis su
sirinkimas, kaip tai: Lietuvių 
.Literatūros Draugijos, Liet. 
Darb. Susivienijimo narių ir 
Laisvės skaitytojų. Dalyvaus 
drg. D. M. šolomskas. Visus ir 
visas prašome atsilankyti.

Visi Didieji Amerikos 
Šoviniai Sunaudoti

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo vice-sekreto- 
rius, Robertas P. Patterson, 
sakė, jog Amerika jau ne
turi jokios didžiųjų kanuo- 
linių šovinių atsargos. Kiek 
paskutiniu laiku buvo per 
35 dienas pagaminama to
kių šovinių, tai amerikie
čiai per 10 dienų sunaudoja 
mūšiuose prieš vokiečius,— 
paaiškino Pattersonas.

Jis ragino amerikiečius 
“viršžmogiškai įtempt savo 
jėgas”, kad pasmarkint a- 
municijos gaminimą Jung
tinėse Valstijose. Bent 17 i
ki 40 procentų daugiau rei
kia amunicijos, tankų ir 
trokų, negu dabar padirba
ma, kaip nurodė Patterso
nas.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Lapkričio 5 d. įvyko Lietu
viu Darbininkų Susivienijimo 
160 kuopos susirinkimas sava
jame name, 1320 Medley St. 
Narių dalyvavo 18. Komisija 
raportavo, kad rengiamės gau
ti laisnius 160 kp. (tur būt biz
niui—Red.). Gaspadorium iš
rinktas J. Grečius. Komisija 
raportavo, kad rengiasi prie 
vajaus gavimui naujų narių.

D. P. Lekavičius raportavo, 
kad apsčiai surinkta ir supa
kuota drapanų, čeverykų pa
galbai Lietuvos žmonių — net 
7 dėžės. Rinkime daugiausiai 
darbavosi: A. Grigaitis, Mrs. 
Kazimier, H. Kairienė, J. Mau- 
ragienė, M. Vielienė, J. Leka
vičių šeima. Mrs. Kazimier 
parvežė drapanų nuo savo 
brolio, M. Juozapaičio iš Lai- 
berin (?). Mrs. J. Maceikie- 
nė padovanojo 37 Pavalkus 
coatų, dresių, kitokių drabu
žių bei čeverykų.

Padėjo suskirstyti ir į dėžes 
supakuoti: J. Kazimier, J. 
Mauragienė, B. Armalienė, K. 
Kairys, Helen Kairienė ir Iza
belė Lekavičiūtė, Lukienė. Pri
siuntė 2 dėžes M. Budnikas, 
taip, kad susidarė 9 dėžės ir 
buvo pasiųsta į Centrą, Brook- 
lynan. 

—
Nedėlioj, lapkričio 26 d., 

j Mokslo Draugystė ruošia sa
vo 40-ties metų gyvavimo 
sukaktuves, savo name, 142 
Orr St. Bus prakalbos, koncer
tinė programa, vakarienė ir 

| šokiai. Įžanga $1.
D. P. Lekavičius.

Tamaqua, Pa.
Mūsų miesto lietuviai nuo

širdžiai parėmė nacių išvargin
tus Lietuvos žmones. Man pa
sidarbavus, noriai aukavo tam 
prakilniam tikslui ir suauka
vo $44.70. Štai aukavusių var
dai.

Po $5: J. Gudišauskas, M. 
Gudišauskas, A. Gurauskas, V. 
Šeštakauskas ir SLA 204 kuo
pa, Tamaqua, Pa.

J. Patackienė $3.
Po $2: V. žvirblis, A. ža

lioms, J. Džiogis.
SLA 204 k-pos nariai $1.20.
Po $1: D. Whetstone, J. 

Mickevičius, Z. Mickevičienė, 
J. Jakubonis, J. Patackis, J. 
Butkus, P. Stenaveg ir A. Ba- 
barskas.

Po 50c: J. Lazauskas, J. Ur
banavičius ir A. Babarskas.

Visiem aukavusiem tariu 
širdingai ačiū.

J. Gudišauskas.

TAUTOSAKA

Eisi per barą, gausi mušt; 
neisi per barą—gausi mušt.

Kad ne vargai ir ne bė
dos, tai kasdien būtų Kalė
dos. , .... #

Loja, kaip šuo į mėnulį.

Atstovai darbininkų, industrijos ir medikališkos pro
fesijos susirinko bendrai svarstyti ir surasti būdus iš
naikinimui venerinių ligų per darbo ir industrijos vadų 
kooperaciją. Stovi (iš kairės j dešinę): Abraham Blue- 
stein iš AFL, dr. W. L. Weaver, Sperry Gyroscope Co. 
prez. R. E. Gillmore, dr. Victor G. Heiser, industrialistų 
organizacijai sveikatos patarėjas. Percy Shostac, Ame
rican Social Hygiene organizacijos patarėjas, sėdi.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 3-čio Apskričio įvy- j 

ko pavyzdinga konferencija, 
5-tą d. lapkričio, 1944 m. Da
lyvavo apie 20 delegatų nuo 
5-kių kuopų ir nemažai svečių. 
Konferenciją atidarė organi
zatoriaus padėjėja dr-gė Ma- 
sonienė, nes pats organizato
rius nedalyvavo. Konferenci
jos pirma sesija prasidėjo 12 
vai. dieną. Konferencijos ve
dėjas buvo drg. Brazauskas iš 
Hartfordo.

Drg. Brazauskas, pasirodė, 
gana sugabus pirmininkas, ge
rai supranta gražią tvarką. 
Sekretorium išrinktas drg. V. 
J. Valy. Knygas peržiūrėjo 
Mrs. Stanislaw, šukaitis ir 
Repšys. Korespondentu — M. 
Arison.

Iš Apskričio komiteto ra
portų pasirodė, kad dėl sun
kios transportacijos labai sun
ku buvo kaip ką nuveikti dėl 
organizacijos labo, bet visgi 
draugai atrado galimybės, lai
kė posėdžius ir rengė prakal
bas.

Literatūros platintojai pra
nešė, kad nemažai išplatino 
darbininkams naudingos bro
šiūros. Visos kuopos Connecti
cut pasirodė gerai veikiančios, 
ypatingai Lietuvos šelpimo sri
tyje; daugybę drapanų surin
ko ir pasiuntė tūkstančius sva
rų, tai labai garbingas darbas.

Dr-gė Monkienė iš Hartford, 
Conn., pranešė labai pavyzdin
gą dalyką, tai susitvėrus^ Mo
terų Kliubą. Jos veikia labai 
vieningai; jos numezgė daugy
bę vilnonių mezginių dėl Lie
tuvos kovojančių karžygių.

Taipgi ir pinigiškai sukėlė 
nemaža aukų. Moterų Kliubas 
turi 40 narių. Turėtų ir kitų 
kolonijų sesutės tą patį pada
ryti. ;

. . Ji -

Antra Sesija
Prasideda diskusijos labai 

gražioje ir inteligentiškoje at
mosferoje. Kalba šie draugai 
rinkimų klausimu, kas turėtų 
būti išrinkta Jungt. Valstijų 
prezidentu, kalba: V. J. Va
ly, A. Jocis ir dr-gė Stanislow. 
Visų kalbos buvo įdomios, ypa
tingai Mrs. Stanislow, kuri, 
matyt, labai plačiai susipaži
nusi su politika.

Nutarta surengti piknikas 
Apskričio naudai, Waterbury, 
Conn.

Vienbalsiai nutarta išnešti 
rezoliuciją, reikalaujant, kad 
pinigai, šelpti Lietuvos žmo
nes, kuriuos valdžia priskyrė 
lietuviškiems tarybininkams, 
būtų atimti ir sugrąžinti dėl 
Russian War Relief, kad tuos 
pinigus panaudoti Lietuvos 
žmonėms šelpti. Rezoliuciją 
pagamino anglų kalba Mrs. 
Stanislow ir bus pasiųsta te
legrama. Drg. Strižauskienė- 
Strauss paaukavo $5 padengi
mui telegramos lėšų.

Rinkimas Apskričio komite
to. Išrinkta šie draugai: V. J. 
Valy, Brazauskas, Repšys, šu
kaitis ir Strižauskienė. Alter-

natai: Mrs. Staneslow, ' Janke- 
liūnienė, Klimas, ir P. Bokas.

Visi draugai yra geri veikė
jai, verti garbės žodžio.

Linkėtina geriausių pasek
mių.

Draugės waterburietes pa
gamino nepaprastai skanius 
pietus delegatams ir paaukavo. 
Vietoj joms užmokėti, nutarta, 
kad svečiai, po kiek gali, su
mestų dėl Lietuvos žmonių. 
Draugai suaukavo $17.

Ateinančių metų konferen
ciją ir vėr nutarta laikyti Wa
terbury j e/

M. Arison.

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Genijui “bosai” nereika
lingi.

Sekančiu po rinkimų 
mums svarbiausiu įvykiu 
yra Laisvės jubilėjinis kon
certas, o po to— Liaudies 
Teatro drama Prieš Sriovę. 
Svarbu tatai įsitėmyti1

Šiandien pasauliui labiau
sia reikia tik dalyko vieno: 
kad patys sau duotum dau
giau pipirų ir krieno!

Kartais vienas nuoširdus 
pritarimas padaro daugiau, 
nekaip šimtai kvailų pata
rimu. V y

Kas Varniuose nekalėjo, 
tas Smetonos nežinojo.

Gandai: Hitleris darysiąs 
savo smegenims operaciją. 
Kad kaip, tai Adolfas pa
virs į beprotį ir nebus toks 
durnas, kaip daugeliui išro
dė !

Daryk gerai ir nepaisyk, 
kad už tai tau blogumu bus 
atmokėta.

Poezija reikalauja broliš
kos laisvės, kaip rožės gė
lė saulėto daržo.

Gyvenimo istorija yra 
plati ir didelė, bet prasmė 
jos trumpa: gimei, gyvenai 
ir mirei. Svarbu tad gyven
ti naudingai ir išmintingai.

Parsiduoda 12 Apartmentų Namas
SO. BOSTON, MASS.

Randų atneša $2,592 per metus. Visas namas yra naujai pertaisy
tas iš vidaus ir lauko. Namas talpina savyje naują, tik įdėtą, plum- 
bingą su maudynėms ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas geromis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus geriausį atlyginimą už įdėtus 
savo pinigus, nes įeigos yra nepaprastai aukštos sulyg investuotų 
pinigų, ir išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų prašome kreiptis pas—

A. J. Kupstis, 332 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo farmą ar ją išmainyti ant gerų 

uumų, kreipkitės virš nurodytu antrašu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės į

Todd Atstovų, USES.
165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y. ’

(270)

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 po 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 53rd St., 5-tos lubos, N.Y.C.
(271)

BERNIUKAI IR VYRAI. PILNAM, DALIAI 
LAIKO. LENGVAS FABRIKO DARBAS.

5 DIENŲ SAVAITĖ. $27. NUOLAT.
KREIPKITĖS Į MR. RUDEN, 

519—8T1I AVĖ.
(269)

LATHE DARBININKAI 
MOKINIAI

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

Patyrę.
DIENOM IR NAKTIM DARBAS. 

Daug Viršlaikių
NUOLAT. POKARINĖS PROGOS

STEVENS
MANUFACTURING CO.

22-74 35th ST., 
LONG ISLAND CITY.

(271)

Diogenas dienos metu su 
žiburiu nesurado žmogaus 
todėl, kad tuomet dar nebu
vo komunistų.

Mandagumas ir pareiga 
reikalauja atsiprašyt, jeigu 
kas tau užmina ant “kor- 
nų, — jeigu tu turi kornus.

Kiekviena valdžia nuo 
Dievo paeina, tik vokiečių 
nuo velnio—Hitlerio.

Parašyti galima greitai, 
bet sugalvoti—ima laiko. Tą 
ypač žino drg. Rojus Miza- 
ra, kuris šiuo tarpu daug 
dirba savo naujai knygai.

Balsas už Rooseveltą 
veltui nenuėjo; “betas” už 
Rooseveltą Walteriui Mei
liūnui dar ir pinigų laimėjo.

Prof. Krienas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
lapkr., 8 v. v., 735 Fairmount Avė. 
Visos narės prašomos dalyvauti. -— 
J. Šmitienė. (268-269)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkr. 16 d., 7 v. v. Draugijų 
salėje. Šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš kliubo didįjį koncertą, to
dėl narės visos dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių reikalų. M. Gi- 
naitienė, sekr. (268-269)

PHILADELPHIA, PA.
Reikalinga liuosnorių vyrų drapa

nų sudėjimui į maišus, Russian War 
Relief, ketvirtadienį, 16 d. lapkr., 
1521 ir 1714 Walnut St. — J. S.

(268-269)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDYTOJAI, NAKTIM 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTOJAI
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ. IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALI PRIE 

VAMZDŽIŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės USES, Irvington, N. J. arba

General Mechanics Co., Inc.
120 South 20th St., Irvington, N. J.

(275) ------------------ 0---------------------------------------------------
VYRAI. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

$25, PRISIDEDA LAIKO IR PUSĖS 
VIRŠLAIKIAI 

NEWMAN-DECOR.
19 W. 24TH, 8-TOS LUBOS

(270)

VYRAI SRIUBŲ MAŠINAI. NUSTATYMUI 
RANKINĖS MAŠINOS. NUOLAT. 

VIRŠLAIKIAI.
G. M. MANUFACTURING CO.. 

50 W. 3RD ST., N.Y.C.

MECHANIKAI, 
PAPRASTI 

DARBININKAI
Patraukiančios algos 

Pokarinė ateitis.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės
Bergen Iron & 

Engineering Co. 
State Highway 17, 

Carlstadt, N. J.
___________________________ ._______ (271)

TRANSPORTACI J A 
BŪTINAI PRAMONEI

REIKALINGA
VALYTOJŲ

Naktinis Darbas 
Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės

E. J. GRABLE
Queens Nassau Transit

51-00 Northern Blvd., Woodside, L.I. 
arba W. J. BUCK

19-80 Steinway Ave., Astoria, L. I.
(271)

BERNIUKAI SANDĖLIUI
VIRŠAUS 16 

Patyrimas nereikalingas. 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGA.
KREIPKITĖS Į MR. DENCKER

Sears Roebuck
& COMPANY 

30TII ST. & REVIEW AVE., L. I. CITY
(269)

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN 

KARINIAM DARBUI 
POKARINES PROGOS 

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
PALIŪDIJIMAS. 
KREIPKITĖS Į 

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE

EAST RUTHERFORD, N. J.
(273)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI
Patyrę prie

DIES
GAUGES IR FIXTURE IR

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE.,
NEWARK, N. J.

(270)

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI

PASTOVŪS DARBAI
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP.

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y.
8th Ave. subve (High St. Stotis).

(272)

VYRAI - VYRAI
Amžiaus 45—60 Metų

IR PALIUOSUOTI IŠ ARMIJOS 
Patyrimas Nereikalingas

Yra gerų vietų didelėje' Knygų Išdirbystės 
Kompanijoje. Visuose Departmentuose.

Pokarinės progos 
48 Valandų. Dienom—Naktim 

Kreipkitės Ištisą Savaitę 
508 WEST 26th ST., 8-tos LUBOS 

__________________________________________ (269)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS 

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(271)

BAND SAW VYRAI. PATYRŲ. NUOLAT. 
POKARINĖS PROGOS.

GERA ALGA.
MILLER-HOFF PARLOR FRAME CO.

27 SKILLMAN ST., BROOKLYN, N. Y. 
(Arti Flushing & Bedford Avcs.)

. (270)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIAI DARBAI

• Pokarinės progos
54 VALANDŲ SAVAITĖ $42 

Kreipkitės į

CITY TANK CORP.
53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN 9-9800 ,
(273)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE .—....... ................................... .. —

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO

DARBUI
NUOLATINIS DARBAS
BŪTINOJ PRAMONĖJ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GER/1 ALGA PRADŽIAI

TAIPGI V AKACIJOS
APMOKAMOS.

NEWPORT OPTICAL
MFG. CO.

24 Boerum Street, Brooklyn.
(arti Broadway)

<271)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas 

Linksmos Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

LIONAL SALES
1140 BROADWAY, N.Y.C. (Rin. 505)

MERGINOS
Lengvas darbas, sėdėti. Gera Alga. Pakilimai. 

Poilsio periodai.
KINGS PLASTIC PRODUCTS CO. 

204 Wallabout Street. Brooklyn.
__________________________________________ (271)

MERGINOS RAŠTINĖJ
Nereikia Patyrimo 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGA.
KREIPKITĖS Į MR. DENCKER

Sears Roebuck
& COMPANY 

30TH ST. & REVIEW AVE. L. I. CITY.
(269)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių 
PATYRIMO NEREIKIA 

37’/2 VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI.

Nuolat. Dabar ir po karo. 
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)

PATYRUSIOS MOTERYS. KAROLIŲ VARS
TYTO JOS IR SU REPLIUKĖM 

DARBININKĖS PRIE DŽIŪLERIŲ.
LILLIAN BARKOW 

366—5TH AVE.
(269)

MERGINOS IR MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS. $22 I 

SAVAITĘ. 40 VALANDŲ. 
VESEY STATIONERS.

345 WEST BROADWAY, N.Y.C.
(269)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

Lengvos Ofise Pareigos. 
Pokarinė ateitis.

50 BROAD ST., N. Y. 
6-TOS LUBOS.

’___________________________ ________ . (270)

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

Lengvas darbas. Nuolat. 
Linksmos darbo aplinkybės.

40 Valandų Savaitė

FRISCHER & CO.
44 W. 28th St.

(269)

MERGINOS 1
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus Darbas. Nuolat.

$31.20 UŽ 48 VALANDAS
Patyrimas Nereikalingas.

CHISHOLM PRINTING CO.
409 PEARL ST., 

N. Y. C.
__________________________________________(272) 

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GERA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP. 
2566 ATLANTIC AVE. 

BROOKLYN.
 (270)

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
(272)

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI — ■ ---- ... ■ _ .

VYRAI
sXK * 

Patyrimas Nereikalingas
$30 Už 44 Valandas 

$40 SU VIRŠLAIKIAIS 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

PIERCE LAUNDRY
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

REIKIA VYRŲ
DARBAS PRIE BURLAP BAGS
Vienas blokas nuo Bedford Ave 

14th St. subve. 
Nuolat. Pokarinis.

L. SCHWARTZ & CO 
199 NORTH 8TH ST., 

BROOKLYN.



fieŠtas puslapis Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Tfečiad., Lapkričio 15, 194^

Su Mūsų Koncerto Toli 
mais Svečiais ir

Apie Svečius

vieną iš smagiausių 
kokie galimi mūsų 

Tačiau, .jeigu kas at- 
mūsų tuos taip atsto- 
ir draugingus Laisvei 
iš kitų miestų ir toli

mos daug pasi-

Keliolika šimtų brooklyniečių 
ir iš artimos apylinkės kaimy
nų pereitą sekmadienį Laisvės 
koncerte ir šokiuose turėjo, 
kaip sako amerikiečiai, “the 
time of their lives.” Reiškia, 
turėjome 
pažmonių, 
laikais, 
imtų iš 
vingus 
žmones
mų kolonijų, 
gestame.

Kaip New Yorko miesto 
Times Square skaitoma pasau
lio kryžkele, taip Laisvės pra
mogos yra Amerikos lietuvių 
kryžkelė, čia mes pripratę ne
tikėtai susieiti senus draugus, 
kuriuos žinojome gyvenant 
Naujojoj Anglijoj ar Pennsyl- 
vanijos mainų kaimelyje; gy
venant Kanadoje ar tolimame 
Floridos ar Kalifornijos mie
ste. Esame pripratę prie tokiu 
staigmenų. Tad mūsų pramo
gos be tolimų svečių mums at
rodytų tarsi barščiais be dru
skos. Viskas geriausia, bet. . . 
be staigmenų.

Tą žino ir laisviečiai. Tad 
giedra ar audra, gauna sėdynę 
ar visą kelią stovi traukinyje 
ar buse, migę ar nemigę, vis- 
tiek atvažiuoja vienas, kitas, 
grupė. Ir šį kartą buvo, nors 
visi žino, kaip dabar neparan
ku keliauti.

Binghamtoniečiai, kiek teko 
nugirsti, dėkingi savo mobili- 
zatoriui fotografui Klimui. Be 
jo, veikiausia, šįmet nebūtume 
atvykę, sakė jie. Jis dar pa
sveikinimų Laisvei surinkęs.

Klimo grupėje teko matyti jo 
bendradarbį Stasį Vaineikį, 
Helen žukienę, Pauliną Jasilio- 
nienę, Marytę Čeponaitę.

Iš Marlboro, N. Y., Ona San- 
darienė ir dukterys Mary ir 
Helen.

Iš Scrantono atvyko jaunuo
lė Aldona Sincus.

Iš Wyoming — Bagužinskai, 
M. Pacenkienė, Radišauskienė 
ir jos duktė Verna.

Iš Pittstono fotografė Lucy 
Rauduvė, jaunuolė jos draugė 
Leona Karčiauskas (iš Inker- 
man X, fotografas Antanas Va- 
linčius.

Iš Chester — Navickas ir P. 
Šlajus.

Iš Wilkes-Barre 
Grušelionis.

Iš Philadelphijos Alfonsas 
Galkus.

Iš Easton — V. Stan.kai, L. 
Tilvikai ir V. Tilvikai 
skis.

Iš Merchantville, N. 
Bekampių visa šeima.

Iš Stam fordo — D.
šeima, M. Liaudanskienė, 
Phillipse ir A. Grimaila.

Iš Hartfordo — Juozas Ber
žinis, Dom. Navickis, B. Mule- 
rankai.

Iš Wallingford —Mary Kli- 
šienė, Barbara Benson.

Iš Bridgeport — E. Meške- 
lienė, Al. Švėgžda, A. Jociai, 
A. šilingas, Juozas Jasiūnas, 
Marė Navikienė, Petras Bara
nauskas.

Iš artimesnių kolonijų, aiš
ku, buvo skaitlingesnės grupės. 
Visiems jiems taip pat Laisvė 
yra dėkinga už didžias pastan
gas.

Jonas

ir Sul-

Burbų
A.

Jaunuolė Sunkiai Serga 
s Frances Nekvedavičiūtė stai
ga buvo suimta apendiko ata
kos ir nugabenta ligoninėn 
pereitą savaitę. Jai skubotai 
padaryta operacija — pavė
luotai. Dėl to susidarė kompli
kacijų ir iki galui savaitės li
gonė vis tebebuvo labai silpna.

Frances randasi Beth-El li
goninėj, Brooklyne. Pataikiusi 
net Į tą patį kambarį, kur gu
lėjo jos motina, keliomis sa
vaitėmis anksčiau turėjus ope
raciją.

Remia lietuves Žmones

MINIOS NEWYORKIEČIŲ SUSIRINKS 
PASVEIKINTI DIDĮJĮ TALKININKĄ

“Rankos skersai pasaulį” simbolizuoja vieningumą sie
kio dviejų didžiųjų talkininkų, Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos. Pažymėjimui jų draugingumo ir koope
racijos pergalei ir taikai įvyks masinis mitingas šio ket
virtadienio vakarą, lapkričio 16-tą, Madison Square 
Gardcne. Rengiamas paminėjimui Sovietų Sąjungos 27- 
tojo gimtadienio.

tų newyorkiečių , dalyvaus mitinge pareikšti padėką ir 
pagarbą Raudonajai Armijai, kartu su lietuviškaisiais 
jos pulkais, taipgi partizanams, Lietuvos ir kitų kraštų

Mitinge kalbės žymiausių Jungtinių Tautų vyriausy
bių atstovai, taipgi darbo unijų vadai ir kiti nacijonaliai 
ir tarptautiniai žymūs visuomenininkai. Įspūdinga dra
mos, dainų ir muzikos meno programa. Tikietai, nuo 
60c iki $2.40, gaunami Darbininkų Knygynuose, dau
gelyje kitų įstaigų ir pas rengėjus — Nat. Council of 
American-Soviet Friendship, 232 Madison Ave., New 
Yorke.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Reikalais
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Brooklyn© Komiteto Susirinki

mo, Įvykusio Lapkričio 9,

Apsiėmė visi komiteto nariai. 
Visas pelnas nuo programos, 
kaip kad ir nuo paties teatro, 
skiriamas Lietuvai.

Prašmatnybių Jieškan 
čios Motinos Nuėjo 

Kalėti
Mrs. Ann Joseph, karo našlė, 

gyvenanti 41-21 4'3rd St., Sun
nyside, Queens, ii' jos draugė 
Mrs. Arlene Hanley Reich, 22 
metų, leitenanto marino žmona, 
nuteistos neribotam laikui į 
pataisų namus už voginėjimą 
nuo kaimynų.

Moterys teisme teisinosi ne
galėjusios 'išgyventi nuo vyrų 
gaunamomis įplaukomis. Ta
čiau teisme nustatyta, kad ne 
duonos, o per didelių prašmat
nybių jieškojimas jas prie to 
vedė. Jas pavadino paprasto
mis vagilkomis ir nuteisė. Vie
na iš jų apalpo išgirdus nuo
sprendį. Našlė turi 5 metų du
krelę, o Mrs. Arlene susilaukė 
sūnelio jau po arešto. Teisėjas 
leido jai imtis kūdikį su savim. 

; Visuomenės gerove susirūpi
nusios organizacijos aiškina, 
kad kariškių žmonoms moti
noms vyriausybė sudarytų są
lygas išeiti darban. Darbas iš
eitų joms naudon fiziškai ir 
moraliai. Gi neturinčioms kū
dikių sveikoms moterims visiš
kai nėra pasiteisinimo dėl ko 
jos neturėtų dirbti, kada yra 
darbų. Visuomeniškai nusitei
kusios bevaikės moterys sten
giasi dirbti. Jos gėdytųsi lepin
tis kariaujančio vyro uždar
biais, kad jų ir užtektų gyve
nimui.

MIRĖ

Ateina į L.P.T. Komiteto 
storą d. iCarl Bender (Bindo- 
kas) ir sako: Aš manau, kad 
jums reikia pinigų dėl Lietu
vos žmonių šelpimo, štai $30.

Padalykite sekamai: penki do
leriai dėl 
kučiams, 
marškinių

šiltų marškinių vai- 
penki dol. dėl šiltų 
moterims, penki dol.
marškinių vyrams,

dvylika dolerių dėl viršutinių 
vyrams kelinių ir trys doleriai

dėl išvalymo dviejų topkaučių 
ir penkių kautų, kuriuos taipgi 
aukoju.

Vladas Geležauskas iš Glen 
Cove, L. I., paaukojo per Mrs. 
Hilliard (pridavė V. Karlonas) 
Lietuvos žmonėms 4 dolerius.

Ačiū tiems draugams. A. B,

■■
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REIKALAVIMAI
Kas turite antrarankę rašomą 

mašinėlę, nes mano mergaitė lan
ko Kolegiją ir tokia mašinėlė jai la
bai reikalinga, o naujos negalima 
pirkti, nes jų nėra. Praneškite šiuo 
antrašu: J. Petruškevičius, 324 W. 
3rd St., So. Boston, Mass.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų su siuvėjomis labai svarbus 
susirinkimas jvyks šio ketvirtadie
nio vakaro 8 vai., lapkričio 
419 Lorimer St. Kviečiame 
nares,
gražių kalėdinių atviručių 
noms reikalingų daiktelių, 
mitinge tam bus per vėlu.— 

(269-270)

Čia bus pasipirkimui 
ir

16-tą, 
ir ne 
labai 

dova-
Kitame 

Valdyba.

Scena iš naujos komiškos filmos “I Love A Soldier,” 
priešakyje su Paulette Goddard ir Sonny Tufts, Para
mount Teatre, Broadway ir 43rd St., New Yorke.

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadieni, 15 d. lapkr., 8 v. v. 
Buzelio salėje jvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai malonėki
te dalyvauti, nes šiame susirinkime 
turėsime vakarienės dalykus su
tvarkyti, kuri* jvyks 2 d. gruodžio. 
Taipgi malonėkite ateiti ir LDS 13 
kp. vakarienės Komisijos ir tikietų 
platinimo nariai. —V. Paukštys.

REIKALINGI
Laboratorijos
Pagalbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi

LZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Susirinkimas buvo turtingas 
gerais patarimais, kaip dau
giau surinkti drapanų, čevery- 
kų ir pinigų pirkimui naujų 
drapanų.

Iš delegatų raportų pasiro
dė, kad rinkimas visokeriopos 
pagelbos Lietuvos žmonėms 
turi labai didelį pasisekimą, 
žmonės aukauja labai daug. 
Tas parodo, kad Amerikos lie
tuviai atjaučia Lietuvos žmo
nėms, supranta ūkiškosios 
okupacijos laikais pergyventas 
kančias ir tos okupacijos ir 
karo pasekmėj pasilikusius 
vargus.

Ona Kalvaitienė savo rapor
te pažymėjo — Aš daugiau
sia drapanų gaunu pas svetim
taučius. O kaip komitetas pa
talpina Laisvėn aukotojų var
dus ir pavardes, tada nusine
šti Laisvę pas aukotojus ir pa
rodau jiems. Tada jie žino, 
kad jų aukos yra priduotos 
centrui ir bus pasiųstos Lietu
von. Ta mano metodą labai 
daug pagelbsti drapanų rin
kime.

Pašaliniai geros valios žmo
nės apsiėmė drabužių ir čeve- 
rykų rinkti 
pagelbai: P. 
petho, Mrs. 
Brooklyn© ir 
rest Hills, L.

Buvo duotas sumanymas iš
rinkti finansų sekretorių. Juo- 
mi išrinkta K. Rušinskienė.

Liaudies Teatro komisija at
sikreipė į Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto susirinkimą 
su reikalavimu, kad komitetas 
išrinktų komisiją darbuotis iš
vien su L. T. surengimui teat
ro, kuriam veikalą L. T. bai
gia susimokinti. Teatras įvyks 
gruodžio 10-tą, Labor Lyceum. 
Komisijon išrinkti J. W. Tam
sonas, O. Kalvaitienė, J. Au- 
gutienė.

Nutarta į teatro programą 
rinkti pasveikinimai Lietuvai.

Juozas Jankauskas, 64 m. 
amžiaus, .66-33 Clinton Ave., 
Maspeth, N. Y., mirė lapkr. 13 
d., namuose. Pašarvotas grabo- 
riaus M. Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Marijoną Rakauskienę.

Laidotuvės įvyks lapkr. 16 
d., 10 vai. ryto, Kalvarijos ka
pinėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi Bieliausko laidotuvių 
įstaiga.

fizikiniam

mostatiškų

patikrinimui

sudėtinių ir

trinių .junginių. Baigę

ter-

elek-

High

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at-

likdami svarbų karini darbą.

35 metų senumo kompanija

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

ant
Ja

pas N.
Avė., krau-

pas M. Ku- 
St.

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuvos žmonių 
Tamas iš Mas-

Mary Gražys iš 
V. Kazei iš Fo-

Aukos
K. Milinkevičius aukojo 

pridavė C. Briedis.
F. černevičius surinko 

blankos $3.50. Aukojo: J. 
kaitis $2, A. Hintza $1, P. 
b ars k as 50c.

F. Cibirka aukojo $2, prida
vė J. W. Tamsonas.

Viso aukų pinigais į šį susi
rinkimą sunešė $10.50.
Lietuvos Žmonėms Drabužius 

Sunešti Stotys:
Centralinė: 417 Lorimer St., 

Brooklyne.
Central Brooklyne

Leitą, 56 Hudson 
t u ve j.

So. Brooklyne:
likienę, 415 36th

East New Yorke: pas Mrs.
B. Sessa, 115 Montauk Ave. 
Namie šeštadienį iki piet.

Richmond Hill: pas D. Mai- 
žius, 97-41 109th St., antram 
aukšte. Namie visomis dieno
mis ir sekmadienį iki piet.

Maspethe: pas O. Kalvaitie- 
nę, 55-06 68 St.

Ridgewoode dvi stotys:
Viena pas J. Kalvaitį, 833 

Hart St.,
Kita—barbernėj pas Adam 

Szaryko, 16-24 Norman St. 
(Reinhardtų stotis).

Visi prašomi skubiai dar
buotis. Drabužius ir kitas do
vanas neškite į tą stotį, kuri 
jums parankiausia.

A. Mureika.

Skirmontienč Sveiksta
Maspethietė Josephine Skir- 

mont po operacijos sėkmingai 
sveiksta. Jeigu taip seksis ir 
toliau, turi viltį, kad gale šios 
savaites gydytojas turėtų leis
ti važiuoti iš ligoninės namo.

Mrs. Skirmont randasi Wo
men’s Hospital, 110th St. ir 
Amsterdam Ave., New Yorke.

Policija Jieško Gaujos 
Jauny Raketierių

Brooklyne pastarosiomis ke
liomis savaitėmis pastebėta 
gauja jaunų raketierių. Jie 
lanko nužiūrėtus biznierius ir 
šiaip žmones siūlydami viso
kias lioterijas. Vienoj vietoj 
jie leidžią ką nors “karo naš
lės paramai,” kitoj ką kitą iš
randą. O atsisakantiems grą- 
siną ir vienam atsisakiusiam 
nakčia išmušta krautuvės lan
gas.

Gauja daugiau pastebėta 
Avenue S ir 81st St. srityje.

Nuteisė už Lupikavimą
Samuel Jacobs, 47 m., nutei

stas metus kalėti kaltinimu, 
kad jis vedė slaptą, lupikiško
mis palūkanomis paskolų biznį 
be turėjimo tam leidimo. Lais- 
niuotos įstaigos privalo prisi
laikyti tam tikrų vyriausybės 
nustatytų ribų. Jis gyveno 215 
W. 90th St., bizniavojo po var
du Rex Trading Corp., 1400 
Broadway, New Yorke.

THE H. A. WILSON CO
105 Chestnut St.
Newark, 5, N. J.

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

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

(270)

PIRKITE KARO BONUS

t CHARLES
įfeslp UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

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 EVergreen 7-1661

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

HowTo£4|<aa

FORTHOSE
Z If YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Vyriškai 
Žiedai

h

$19.95 
aukštyn

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

us Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
BIRTHSTONE '*'C£įf /

I žiedai $0.95

| Ir aukštyn

| ROBERT LIPTON
1701 Grand St
I Tel. ST. 2-2178.

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
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