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J AN KI Al AT AKA VO TOKIO!
Juozas Tysliava pagaliau iš

ėjo ir viešai pasisakė, kas jam 
dabar arčiau prie širdies! Ne 
Tarybų Sąjunga, bot hitlerinė 
Vokietija!

Juozas šaukia:
“Demokratinės valstybės su

sidėjo su šėtonu nugalėti vel
nią.” Stalinas esąs šėtonas, o 
Hitleris tik velnias!
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Velnio Tarno Šnekta.
Vardu Lietuvos Latravoja. 
“We Must Fight Like Hell. 
Su Kreiva Politika

Klaidingu Keliu.
Pas Aidiečius.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
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Atsimename mes 1941 me

tus. Kai nacių gaujos paver
gė Lietuvą, tas pats velnio tar
nas (Juozas Tysliava) išleido 
net specialę Vienybės laidą su 
antgalviu skersai visą puslapį, 
“Lietuva vėl Nepriklausoma!”

Dabar iš to paties Tysliavos 
burnos taip ir trykšta baimė 
ir pasibaisėjimas, kad Lietuvo
je nebėra nacių, kad Lietuva 
tapo tikrai išlaisvinta.

Irgi labai “maloni” žinia net 
iš Chicagos. Draugas rašo ir 
džiaugiasi, kad “Lietuvos Kon
sulas Dr. Petras Daužvardis ir 
ponia Daužvardienė atstovau
ja Lietuvą tautinėse ir tarp
tautinėse iškilmėse” (D., lap
kričio 18 d.).

Argi ne džiugu: Lietuvos 
vardu ponai Daužvardžiai vi
sur eina ir uliavoja! Su 
tuva seniai nieko neturi, 
Lietuvos liaudies kaštais 
“good time” abu turi!

Argi reikia stebėtis, jeigu ši
tie parazitai taip pyksta ant 
išlaisvintos Lietuvos! Juk jie 
žino, kad tam jų latravojimui 
dienos baigiasi.

Lie- 
bet 
sau

Generolas Eisenhower atsi
šaukia į Amerikos žmones. Jis 
sako, kad mes pradedame vi
suotiną ofensyvą prieš Vokie
tiją. Bet kovoti turėsime dar 
labai sunkiai.

Lai Amerikos žmonės nepa
miršta, kad kova dar nebaig
ta ir nelaimėta!

Amerikos liaudies sūnūs ka
ro frontuose savo pareigas at
lieka. Bet mes atlikime savo 
pareigas namie. Lai jie nieka
da neturės pamato sakyti, kad 
toks ir toks mūšis buvo pralai
mėtas, nes neturėjome pakan
kamai ginklų!

Ginklų gaminimas yra 
mų fronto reikalas.

na-

Gana šiurkštūs vėjai pučia 
iš Francijos ir Belgijos. Fran- 
cijoje de Gaulle valdžia, o 
Belgijoje Pierlot valdžia už
sispyrė nuginkluoti kovotojus 
prieš vokiškus okupantus. 
Liaudyje reiškiasi didelis 
pasitenkinimas tais valdžių 
giais.

Pasirenkamas klaidingas
lias. O tuo keliu minėtas val
džias tempia kreiva politika: 
baimė savo žmonių.

Šita valdančiosios klasės 
baimė savo žmonių buvo už
traukus ant Francijos 
pavietrę. Ta pati baimė 
bar tebeėda tą pačią 
klasę.

ne-

ke-

■
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PRANCŪZAI ATĖMĖ IŠ
VOKIEČIŲ STRASBOUR

GO DIDMIESTI
Paryžius, lapkr. 24. — 

Prancūzų komanda prane
šė, kad jie atvadavo Stras- 
bourgą, apie 180,000 gyven
tojų miestą, vakariniame 
Rheino upės šone, pietinia
me Francijos fronte. Kiti 
francūzų armijos junginiai 
įsiveržė į strateginį Col-' 
mar miestą, 40 mylių į pie
tus nuo Strasbourgo, toje 
pačioje Rheino upės pusėje. 
Su francūzais bendradar
biauja Septintoji Amerikos 
armija.

Amerikiečių pranešimai perėjo Cocina upę.

tuo tarpu sakė, kad fran- 
cūzai pasiekė Strasbourgo 
miesto vidurį. Kalnuose 
tarp Strasbourgo ir Mul
house esą apsupta 50,000 
iki 100,000 vokiečių, vaka
riniame Rheino upės šone.

Prancūzai ir amerikiečiai 
stengiasi užimt vakarines 
Rheino pakrantes, kad na
ciai negalėtų pasprukt ke
liolika tiltų, esamų skersai 
Rheino tame ruože.

Anglai rytinėje Italijoje

Vorošilovas Būsiąs Tolimųjų 
Rytų Komandierius., Kaip 

Kad Spėja Vokiečiai
London. — Vokiečių kon

troliuojamas, Vengrijos ra
dijas sakė, kad Sovietų 
Imaršalas Klementas Voro- 
išilovas esąs paskirtas Toli- 
į mųjų Rytų komandierium 
!ir, turbūt, jau užėmęs tą 
vietą. Hitlerininkai pasako
jo per tą radiją, kad jie iš 
patikimų šaltinių sužinoję 
apie tokį Vorošilovo pasky
dimą, c

; Berlyno radijas (gal pro- 
■ vokatoriškais sumetimais) 
kalbėjo:

“Jeigu Stalinas pasiuntė 
tokį svarbų žmogų, kaip

Vorošilovą, į Tolimuosius 
Rytus, tai galima laukti 
tam tikrų įvykių tenai” 
(santykiuose su Japonija).

Maskva pirm keleto die
nų trumpai pranešė, kad 
maršalas V orošilovas pa- 
liuosuotas nuo pareigų, 
kaip Sovietų karinės tary
bos pirmininkas.

Bet jis ir toliau pasilieka 
nariu tokios atsakomingos 
įstaigos, kaip Sovietų Ko
munistų Partijos Politinis 
Biuras. Iš to suprantama, 
kad Vorošilovo paleidimas 
iš karinės tarybos nėra jo 
pažeminimas.

Churchillas Sveikina 
Amerikos Jėgas kaip 

Galingiausias
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas kalbėjo bendram a- 
merikiečių ir anglų masi
niam susirinkimui Padėkų 
Dienoje, didžioje Albert 
Hall svetainėje. Jisai svei
kino karines Amerikos jė
gas ir dėkojo už tai, kad 
“ Jungtinės Valstijos per 
trejus ar ketverius metus 
tapo didžiausia pasaulyje 
karine galybe sausumoje, 
jūrose ir ore.”

EISENHOWER GERBIA 
KOVŪNUS; ŠAUKIA 

IŠPIRKT BONUS

IŪKIANČIOS TVIRTOVĖS 
PLEŠKINO JAPONŲ SOS
TINĘ PER 2 VALANDAS

Amerikos Karo Lai
vai Bombardavo Ja
poną Salą Kuriluose

; '■!
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nacių 
ir da- 
turčių

šeštadienio vakare Brookly- 
no Aido Choro koncertas. Ne
pamirškite, brūklyniečiai!

Aido koncerte turėtų būti 
apščiai svečių iš New Jersey.

Neabejoju, kad mūsų gerie
ji Great Necko draugai kon
certe dalyvaus skaitlingai.

Prezid. Rooseveltas Už
ginčijo Tariamą Miko- 

laičiko Atsišaukimą
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą apie tiesio
ginį londoniškės lenkų val
džios premjero Mikolaičiko 
atsišaukimą į Amerikos 
valdžią, kad jinai užtartų 
Lenkiją prieš Sovietų Są
jungą. Nes New Yorko 
Times išspausdino praneši
mą neva iš patikimų šalti
nių apie tokį atsišaukimą.

Prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė nega
vo jokio panašaus atsišau
kimo ir kad nieko naujo ne
įvyko santykiuose 
Jungtinių Valstijų ir 
kijos valdžios.

Baltijos Fronte Sovietai 
Sudavė Naujus Smū

gius Vokiečiams

Washington. — Genero
las Eisenhower, vyriausias 
talkininkų komanduotojas 
vakariniame fronte, atsi
šaukė į amerikiečius, kad 
kuo greičiausiai • išpirktų 
šeštosios karo paskolos bo
nus už 14 bilionų dolerių.

Kartu gen. Eisenhower 
ragino amerikiečius greitai 
bonų pinigus paversti į 
“milionus šovinių, kanuo
lių, lėktuvų, ‘tajerių’ ” ir 
kitų būtinųjų kovai reikme
nų. Jisai sakė, kad Ameri
kos kareiviai kasdien drą
siai žygiuoja pirmyn, ir jų 
negali sustabdyti kančios, 
purvynai, šaltis, priešų kul
kos ir minų laukai. Jie ir 
toliau neatlaidžiai stums 
vokiečius atgal, jeigu Ame
rikos žmonės naminiame 
fronte pasistengs greitai 
prigamint ir pristatyt jiem 
įvalias amunicijos ir 
reikmenų.

kitų

tarp 
Len-

Makedonijoj Jugoslavai ir 
Bulgarai Nušlavė Nacius
London. — Maršalas Ti

to pranešė, kad jugoslavų 
liaudies kariuomenė ir bul
garų armija visiškai išlais
vino pietinę Jugoslavijos 
provinciją Makedoniją. Pa
skutinę dieną jie iššlavė na
cius iš Makedonijos miestų 
Tetovo, Gostivaro ir Kice- 
vo, 23 iki 40 mylių į vaka
rus ir pietų vakarus nuo 
pirmiau atvaduoto Skoplje

NEAIŠKUMAS DĖL CI- 
GARETŲ STOKOS

New York. — H. S. Cull
man, direktorius Tobacco 
and Allied Stocks, pareiškė, 
kad dabar Amerikoj paga
minama 20 procentų ciga- 
retų daugiau, negu 1943 
metais.

Kodėl tad cigaretų sto- 
kuoja? Gal tuomi , kaltas 
juodojo marketo šmugelis? 
geležinkelių mazgo, pietinė
je Jugoslavijoje.

Maskva. — Sovietų ka
riai, naikindami likučius vo
kiečių pietiniame Oeselio, 
Estijos salos, smailgalyje, 
užėmė tvirtoviškus priešų 
punktus Tuerju, Ilde ir Ma- 
eabe ir per kelias paskuti
nes dienas pagrobė 50 nacių 
kanuolių, 70 kulkosvaidžių 
ir 55,000 minų ir kanuolinių 
šovinių.

(Berlynas sakė, kad Rau
donoji Armija atėmė iš ap
suptų vokiečių dar vieną 
stambų sklypą, vakariniai- 
pietiniame Latvijos kam-

Sovietų lakūnai, bombar
duodami vokiečius Liepojoj, 
sukėlė didelius gaisrus Uos
to įrengimuose, nacių san
dėliuose ir tarp jų laivų.

Sovietiniai laivai nuskan
dino ties Oeselio sala kari
nį vokiečių laivą-naikintu- 
vą, o raudonieji lėktuvai 
sunaikino dar vieną priešų 
transporto laivą 4,000 tonų 
įtalpos.

Strasbourg© srityj fran- 
cūzai ir amerikiečiai su
ėmė 3,000 vokiečių ir du jų 
generolus.

Belgradas Pasipuošęs 
vietiniais Ženklais

Belgrad. — Raudonosios 
Armijos ir jugoslavų parti
zanų atvaduotas, Belgra
das, Jugoslavijos sostamies- 
tis, mirga sovietinėmis vė
liavomis ir raudonomis 
žvaigždėmis. Languose daž
nai matoma Stalino paveik
slai kartu su jugoslavų va
do maršalo Tito paveikslais.

Sovietai iššlavė nacius iš 
Ruthenijos (Rusinijos).

Washington, lapkr. 24.— 
100 ar daugiau galingiausių 
Amerikos lekiančių jų tvir
tovių B-29 bombardavo Ja
ponijos sostinę Tokio, apie 
7,000,000 gyventojų miestą, 
o ypač sprogdino ir degino 
karinius Tokio fabrikus ir 
laivastatyklas. Menama, 
kad amerikiečiai oro bom
bomis taip pat smogė Yoko
hama! ir Kobei, kitiem Ja
ponijos didmiesčiam, šie di
džiausi Amerikos bombane- 
šiai atskrido iš Saipan sa
los, Marianą salyne, 1,550

mylių nuo Japonijos sosta- 
miesčio.

Japonai sako, kad tos le
kiančios tvirtumos bombar
davo ir degino Tokio per 
dvi valandas. Jie giriasi, 
būk nušovę tris iš tų oro 
tvirtumų. Niekas to nepa
tvirtina.

Tuo tarpu laukiama pla
tesnių, patikimų Amerikos 
pranešimų apie šį žygį, su
drebinusį visą Japoniją. 
Pirmą kartą amerikiečiai 
1942 m. pavasarį bombarda
vo Japonijos sostamiestį To
kio.

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų karo laivai 
bombardavo karinius įren
gimus Matsuwos saloj, Ku
riluose, Japonijos salyne. 
Amerikiečių šoviniai užkū
rė didelius gaisrus ir spro
gimus kariniuose japonų pa
statuose. Visi Amerikos lai
vai sveiki sugrįžo.

Matsuwa yra už 1,100 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Tokio, Japonijos sostamies- 
v • CIO.
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Atšauktas Telefonistų Streikas;
Karo Darbų Taryba Spręs 

Jų Ginčą su Kompanija
Washington. — Ohio Te

lefonistų Federacijos (uni
jos) pirmininkas Robert 
Pollock ir kiti viršininkai 
pašaukė streikuojančius te
lefonistus ir telefonistes 
tuo jaus grįžti darban.

Washingtono telefonistų 
vadai taip pat atšaukė 
streiką. Pranešama, kad su
grįžo tarnybon 2,000 Det
roito telefonistų, ir dirba 
Chicagos telefonistai, kurie 
buvo nubalsavę streikuoti.

Žymėtina, jog ir tose vie
tose, kur telefonistai strei
kavo, jie vis tiek aptarnavo 
valdinius ir karinius pra
nešimus bei pasikalbėjimus 
per telefoną.

Telefonistų ginčas da-

ILGOS AUSYS IR TARIAMA
SIS “HITLERIS”

London.— Londono dien
raštis Daily Express paly
gino prieškarines Hitlerio 
fotografijas su neva jo fo
tografiniais paveikslais, nu
trauktais po liepos 20 d. 
šiemet, kada buvo padaryta 
pasimojimas bomba užmušt 
Hitlerį.

Naujosiose fotografijose 
“Hitlerio” ausys kur kas il
gesnės, negu senosiose. Iš 
to suprantama, jog šiose fo
tografijose kas kitas pa
veiksluojama, o ne Hitleris, 
nors parinktas toks, kad bū
tų gana panašus į Hitlerį.

Karobar^pavestas spręsti 
Darbų Tarybai.

Pamatinis jų skundas y- 
ra toks: Telefonistai iš ki
tų miestų buvo gabenami į 
Daytona, Ohio. Atgaben- 
tiem mokama ne tik regu- 
liarė alga, bet dar prideda
ma po $18.25 per savaitę 
pragyvenimo lėšoms. Tie 
“pribuišai” telefonistai bu
vo laikomi tokiomis sąly
gomis po dvejus metus ir 
daugiau, o vadinami tik 
“laikinais tarnautojais”. Te
lefonų kompanijos viršinin
kai tuo būdu stengėsi apeit 
bendrąjį vietinių telefonis
tų reikalavimą pakelt jiem 
visiem pamatinę algą.

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO 
JAPONŲ DIVIZIJA

Filipinai.—Jungtinių Val
stijų kariai šturmavo ir už
ėmė japonų tvirtumą Li
mon šiaurvakarinėje Leyte 
salos dalyje; nužygiavo iki 
Leyte upės ir faktinai su
naikino visą Pirmąją japo
nų kariuomenės diviziją. A- 
merikiečiai taip pat išvalė 
priešų likučius iš Pinamo- 
poano ir Caoocano, užfron
tėje. Kiti Amerikos karių 
daliniai atakuoja japonus 
linkui Ormoco, priešų nau
dojamo uostamiesčio.

JUGOSLAVIJA BUS DE
MOKRATINĖ BAL

KANŲ KAIMYNE
London. — Jugoslavų ko- 

vūnų vadas maršalas Tito 
pareiškė, kad po karo bus 
įsteigta demokratinė val
džia Jugoslavijoje. Bus su
šauktas steigiamasis seimas 
atstovų nuo sudėtinių Ju
goslavijos dalių — Serbijos* 
Kroatijos, Slovėnijos, Ma
kedonijos, Bosnijos - Her
cegovinos ir Juodkalnijos. 
Kiekvienai iš tautinių vals
tybės dalių bus suteikta pla
ti vietinė savivaldybė, o vi
sos kartu turės bendrą kra
što seimą - kongresą. Kiek
viena tautinė Jugoslavijos 
dalis taipgi turės savo mi- 
nisterius centralinėje kraš
to valdžioje. Taigi Jugosla
vija bus sąjunginė-fede- 
ralė, demokratinė valstybė.

Jinai ryžtingai stengsis 
sueiti į glaudžiausią bend
radarbiavimą su kitais Bal
kanų kraštais, ypač su Bul
garija, ir gražiai kaimyniš
kai su jais gyventi, kaip 
sakė maršalas Tito.

Bulgarijos ministers pir
mininkas Kimonas Geor- 
gieff per radijo sakė, kad jo 
šalis yra pasiryžus glau
džiai bendradarbiauti su sa
vo kaimynais pietiniais sla
vais (jugoslavais).

London. — Eina gandai, 
kad naciai prašė popiežiaus 
tarpininkaut taikai daryti.

Burmoj chinai dar pastū
mė japonus atgal.

RAUD. ARMIJA ĮSIVERŽUS Į BUDAPEŠTO SALA CSEPEL
London, lapkr. 24.— Rau

donoji Armija per įkaitu
sius mūšius atėmė iš vo
kiečių Cop miestą ir gele
žinkelių mazgą Slovakijoje, 
rytinėje Čechoslovakijos da
lyje. Per Copą eina geležin
keliai skersai Čechoslovaki
jos ir į Lenkiją ir Budape
štą, Vengrijos sostamiestį. 
Cop miestas kelis kartus 
ėjo iš' vienų rankų į kitas, 
kol Sovietų kariai jį visai 
užėmė. Jie Čechoslovakijoje

per dieną išmušė vokiečius 
ir vengrus iš 32 gyvenamų
jų vietų, tarp kurių yra 
geležinkelio stotys Batfa ir 
Cicarovce. O Vengrijoj rau
donarmiečiai, šalia kitko, 
paėmė dar vieną geležinke
lio stotį, Tarcal.

Berlynas pranešė, jog 
Raudonosios Armijos dali
niai įsiveržė į Dunojaus u- 
pės salą Csepel, turinčią 30 
mylių ilgio ir beveik sie
kiančią Budapešto, Veng-

rijos sostinės, širdį. Toje sa-! vengrų. Lapkr. 21 ir 22 d. 
loję yra svarbūs kariniai 
vengrų fabrikai, radijo sto
tys, miestinės prieplaukos 
ir sandėliai. Nacių radijas 
skelbė, kad verda mūšiai 
rytiniuose ir šiauriniai-ry- 
tiniuose Budapešto prie
miesčiuose.
Nacių - Vengrų Nuostoliai

Per kautynes ties Copu, 
Sovakijoj, raudonoji Armi
ja suėmė 3,000 vokiečių ir

Vengrijoj sovietiniai kariai 
paėmė nelaisvėn 2,550 vo
kiečių ir vengrų. Tuo būdu 
nuo lapkr. 8 iki 22 d. vien 
Vengrijos žemėje raudon
armiečiai viso suėmė 14,470 
nacių ir vengrų kareivių ir 
oficierių. Užimdami Cepel 
Slovakijoj, Sovietų kovūnai 
pagrobė 64 kanuoles, 240 
kulkosvaidžių ir 20 vago 
nų.
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Skaudžiai Užgautas, Brooklynas
Ginasi

Anglų rašytojas, Noel Coward, nese
niai parašė įspūdžių knygų, pavadintą 
“Middle East Diary” (Vidurryčių Die
nynas). Tai knyga, kurioje p. Coward 
surašė savo įspūdžius, įgytus keliaujant 
po Afriką ir kitas vietas.

Prisipažinsime, mes nesame skaitę 
“Middle East Diary” knygos. Mums tik 
teko skaityti keletas josios apžvalgų. 
Knygos apžvalgininkai, pastebi, jog p. 
Coward pernelyg daug rašo apie tai, 
kaip ir kur .jis buvo vaišinamas, kokį 
vyną, kokį šampaną jis kur gėręs, su 
kokiais žymiais vyrais ir leidėmis jis su
sitikęs, ir t.t. Kitais žodžiais, tūli ap
žvalgininkai kritikuoja jo knygą, kaip 
perdaug tuščią, parodančią autoriaus 
atitrūkimą nuo realybės, nuo gyvenimo 
tikslo.

Bet tai mažmožis. Kitas ir daug di
desnis dalykas, įdėtas p. Cowardo kny
goje jam gerokai gali lėšuoti. Knygos 
autorius pajuokia, pašiepia Brooklyn© 
kovūnus, Brooklyn© vyrus. Jis matė ke
letą brooklyniečių sužeistų ir vaitojan
čių mūšio lauke ir jis tą viską aprašo 
pašiepiančiai, pažeminančiai. Jis, tiksliai 
ar netiksliai, tuomi užgavo Brooklyno 
kovūnų (kelių šimtų tūkstančių vyrų) 
prestižą pasaulio akyse.

Dėl to šiandien Brooklyno žmonės ta
riasi tam autoriui niekad nedovanoti. 
Brooklyno visuomeninkai, Brooklyno ko- 
vūnai - kariai, jų tėvai, jų giminės reiš
kia didelio pasipiktinimo p. Cowardo 
knyga.

Dalykas atsidūrė New York© miesto 
taryboje. Brooklyniečiai reikalauja, kad 
p. Cowardo raštai nebūtų pardavinėja
mi šiame didmiestyj. Kiti reikalauja už
daryti jo raštams duris į visas Jungtines 
Valstijas. Dar kiti reikalauja, kad pats 
p. Coward nebūtų niekad įleidžiamas į 
Jungtines Valstijas.

Kaip ten toliau bus, sunku pasakyti, 
bet šiandien vienas aišku: rašytojas — 
tiksliai ar ne — padarė tokį išsišokimą, 
dėl kurio jam tenka labai prastai jaus
tis. Dėl to, beje, gali nukentėti net ir jo 
kišenius.

Belgijos Valdžia ir Ginkluotosios 
Liaudies Pajėgos

Belgijoj, panašiai kaip ir Francijoj, val
džia užsispyrė kuoveikiausiai nuginkluo
ti buvusiuosius Belgijos partizanus, ko
vojusius prieš vokiškus okupantus. Bel
gijos Pierlot’o valdžia sau ramiai gyve
no Londone, kai Belgija buvo okupuota. 
Tuo pačiu sykiu okupuotoje Belgijoje 
liaudis nesnaudė: belgai patrijotai slapta 
rinkosi į būrius, ginklavosi ir priešino
si okupantams.

Kai talkininkų kariuomenės prisiarti
no prie Belgijos sienų, tuojau Belgijos 
patrijotai - partizanai ar kaip juos pa
vadinsime, turėdami ginklus savo ran
kose, smogė neprieteliams, smogė vokie
čiams ir tas didžiai palengvino talkinin
kų kariuomenėms išvyti iš Belgijos vo
kiečius.

Kai vokiečiai buvo išvyti, tuojau į 
Belgiją grįžo Pierloto valdžia — grįžo į 
išlaisvintąją Belgiją, grįžo valdyti!

Nieko tokio, kad grįžo, bet žiūrėkit, 
kas atsitiko: Belgijos valdžia įsakė vi
siems ginkluotiems patrijotams atiduoti 
savo ginklus, nusiginkluoti. Patrijotai 
sako, jog tai perankstus žygis: Belgija 
pilna vokiečių šnipų, visokių kvislingų, 
kurie reikią išgaudyti, ir mes tą misiją 
atliksime.
• Bet Pierlotas griežtai pareikalavo pa
triotus nusiginkluoti, o jei ne, tai anglų 
kariuomenė, stovinti Belgijoje, pradės' 
juos nuginkluoti jėga! Ir anglų koman-
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dierius tuojau atsiliepė į Belgijos prem
jero pakvietimą nuginkluoti Belgijos pa
triotus.

Na, ir Belgijos patrijotai bus nugink
luoti. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 
jie bus nuginkluoti su pagalba kitos val
stybės. Tai reiškia, kad jie bus nugink
luoti prieš jų norą, — nuginkluo
ti tuomet, kai jų ginklas la
bai daug gali prisidėti prie apvaly
mo šalies nuo priešų, besislepiančių kol 
kas, bet neužilgo iškilsiančių viešumon.

Pierloto vyriausybė atsistoja prieš 
Belgijos liaudį kaip jos priešas, kaip pa
statyta svetimos valstybės vyriausybė. 
Ar tai reiškia Belgijai gerą ženklą? Ži
noma, ne!

Maskvos spauda, rašydama apie šį įvy
kį Belgijoje, žymi, kad patrijotams nu
ginkluoti planus pateikęs tūlas generolas 
van Overstraeten, artimas karaliaus Le
opoldo bičiulis, padėjęs karaliui Leopol
dui nusilpninti Belgijos atsparumą prieš 
Vokietiją. Šis Overstraeten’as tebesąs 
laisvas Belgijoje, nors dėl jo papildytų 
darbų, naudingų Hitleriui, jis turėjo bū
ti suimtas ir nubaustas.

Panašių tipų Belgijoje yra tiek ir tiek. 
Visoki hitlerininkų bendradarbiai tebe
vaikšto sau laisvi ir mojasi iškilti į vir
šūnes, tuo pačiu sykiu žmonės, kurie 
mušė vokiečius okupantus, žmones, ku
rie aukojosi Belgijai išlaisvinti, šian
dien yra traktuojami tarytum jie būtų 
savo krašto priešai!

Tas, ką atlieka Belgijos Pierloto vy
riausybė, yra daugiau negu gėda!

Trūksta Mums Tvarkos ir Tiek!
Praeitai Padėkų Dienai daugelis — 

milžiniška dauguma — amerikiečių ne
gavo kalakutų (turkių), — tradicinės 
šiai šventei paukštienos.

Nenuostabu, kad šitos paukštienos 
trūko: daug kalakutų reikėjo išgabenti į 
užsienį mūsų ginkluotosioms pajėgoms. 
Kiekvienam turi būti aišku, jog viską, 
ką mes turime geriausio, pirmiausiai 
privalome siųsti, privalome atiduoti savo 
kovūnams.

Nuostabu tačiau tas, kad kalakutų 
buvo užtenkamai juodoje rinkoje, bet jų 
nebuvo atviroje rinkoje, kur perkasi 
maistą milijonai žmonių.

Nuostabu tas, kad brangieji viešbu
čiai, didieji restoranai turėjo kalakutie
nos užtenkamai, bet jos neturėjo mažie
ji restoranai.

Tokis reiškinys turėtų būti kuovei
kiausiai šalinamas!

Panašiai yra ir su cigare tais. Atviroje 
rinkoje jų stokuoja, bet juodoje rinkoje 
užtenkamai turi, tik mokėk, jei nori, 
aukštas už juos kainas!

Vilnis Atsako Laskiui
Dienraštis Vilnis rašo:

Harold Laski, Anglijos darbietis, 
dalyvavęs Francūzijos socialistų par
tijos konvencijoj, rašo, jog Francūzi
jos žmones žymiai pakrypo kairyn, tai 
ir socialistai pasuko ton kryptin.

Pogrindžio judėjimą, kovose prieš 
nacius, vyriausia sudarė darbo žmo
nės. Jie nori ir pokarinėj Francūzijoj 
svarbią rolę vaidinti. Prof. Laski taip
gi sako:

“Vieno dalyko mano draugai socia
listai nesupranta, būtent, kodėl Ameri
kos socialistų partija yra izoliacine. Aš 
irgi to nesuprantu. O sprendžiant iš 
rezultatų (pastarų rinkimų), man kai
po socialistui, yra smagu matyti, kad 
ir Amerikos žmonės to nesupranta.”

Iš tikro gi suprasti nesunku, ir ne
sinori manyti, kad Dr. Laskis to tikrai 
nesupranta.

Kodėl Vain© Tanner Suomijoj yra 
Hitlerio bernas? .

Kodėl tūlį socialistai Francūzijoj 
stojo Hitleriui talkon?

Kodėl Vengrijos socialistai bendra
darbiavo savo fašistinei valdžiai?

Socialistai dar labiau susiskaldę. 
Dalis jų bijo demokratijos, nes jie ma
no, kad tai veda prie komunizmo. Jie 
remia visur fašizmą, jie sufašistėjo. 
Kita dalis tučiaus rimtai ima savo so
cializmo skelbimą. Tie eina prieš fa
šizmą.

Amerikos socialistų partija visai ne
tekus masinio charakterio. Ji yra va
dovybėje buvusio kunigo Thomas. Ji 
turi labai mažai narių ir pasilikę joje 
tie, kurie sukurstyti prieš Sovietų Są
jungą. Vyriausia jų funkcija, kaip ro
dos, yra ne socializmą skelbti, bet prieš 
SSSR kovoti.

KAS KĄ RAŠO IR
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LIETUVOJE SUSIRŪPI
NIMAS kultūriniais 

REIKALAIS
Vokiškieji grobikai be 

galo daug žalos padarė Lie
tuvos kultūriniam gyveni
mui per tuos tris okupaci
jos metus. Vargiai kas beli
ko iš kultūrinių įstaigų. 
Plėšikai nesigailėjo nei Lie
tuvos knygos. Dabar tary
binei vyriausybei prisieina 
imtis milžiniško darbo at
statyt Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą.

Dienraštyje “Tarybų Lie
tuva” skaitome atsišauki
mą “Globokime Knygas.” 
Atsišaukimas bei paragini
mas skamba:

Švietimo Liaudies Komi
saro nurodymu, visos li
kusios be savininkų kny
gos ir asmeninės bibliote
kos, kurios gali būti sunai
kintos, turi būti atiduotos 
saugoti Vilniaus miesto 
bibliotekoms ar bent pra
nešta joms, kur yra knygų 
be globos. Taip pat asme
nys, kurie negali savo ar 
globojamų knygų apsaugo
ti, gali jas atiduoti apsau
gai ar parduoti Vilniaus 
viešosioms bibliotekoms.

Už sąmoningą knygų 
naikinimą atsakingi butų 
savininkai, namų sargai ir 
valdytojai.

Bibliotekų adresai:
Trakų g-ve 11-9 — II 

Biblioteka.
Sodų g-vė 9-11 — III 

Biblioteka.
Kalvarijų g-vė 29 — IV 

Biblioteka.
Atidaryta nuo 15 iki 17 

vai.
Universiteto Biblioteka, 

Mokslo Akademijos Biblio
teka, Vrublevskio g. atida
ryta nuo 11 iki 14 vai.

KRITIKUOJA AMERI
KOS VYSKUPUS

Prieš kelias dienas Ame*- 
rikos katalikų vyskupai iš
leido pareiškimą dėl tai
kos. “The Worker” rašy
tojas Joseph Starobin su
randa tame pareiškime 
daug neaiškumų, o dar 
daugiau netikslumų. Pa
vyzdžiui, vyskupai sako, 
kad “jokio pasitikėjimo jie 
neduoda taikai, kuri ne
praveda gyveniman, be jo
kių rezervacijų arba at
šaukimų, Atlanto čarterio 
principų.”

Kas tuomi norima pasa
kyti? Premjeras Churchill 
aiškiai pasakė, kad tas 
Čarteris nebus taikomas

Vokietijai ir kitoms Ašies 
šalims. O iš vyskupų pa
reiškimo galima suprasti, 
kad jie reikalauja, jog At
lanto Čarterio principai 
būtų tolygiai taikomi ir 
priešams. Vadinasi, nugalė
ję1 ir sumušę Vokietiją, vėl 
paliksime jai daryti, ką ji 
nori: galės ji vėl kitą fa
šistinį režimą įsisteigti! 
Tas pats su Japonija.

Šitą vyskupų pareiškime 
prieštaravimą Joseph Sta
robin iškelia ir pasmerkia.

Toliau, sako Starobin, 
vyskupai pasmerkia filoso
fijas, kurios pagimdė politi
nes vergijos sistemas, bet 
niekur nepamini nei Vokie
tijos, nei Japonijos. Kodėl 
vyskupai tai “pamiršo” pa
daryti ?

Savo pareiškime vysku
pai kalba apie “kelių galin
gų tautų imperialistinį do
minavimą po karo.” Jau čia 
visai atvirai išeinama prieš 
Amerikos, Anglijos ir Tary
bų Sąjung. vienybę palaiky
mui pasaulyj taikos po ka
ro. Netiesioginiai jie pas
merkė Dumbarton Oaks 
konferenciją ir susitarimus 
dėl suorganizavimo iš didž. 
valstybių tarptautin. “Sau
gumo Tarybos.”

DAR VIENAS SKANDA
LAS SU HITLERINĖS 
PROPAGANDOS INFOR

MACIJŲ CENTRU
Lapkričio 17 dienos Vie

nybėj ponia Tysliavienė ra
šo:

Amerikos Lietuvių Tary
ba arba šimutis, Grigaitis, 
Vaidyla, Ine., kaip žinoma, 
dar nori iš visuomenės iš
sunkti 52,000 dolerių. Vadi
namas Informacijų Cent
ras, kurio informacijomis 
beveik niekas nesinaudoja, 
mūsų visuomenei kaštuoja 
apie 25,000 dolerių per me
tus.

Ryšyje su tuo Informaci
jų Centru, aš noriu iškelti 
porą “smulkmenų”, kurių 
mūsų visuomenė, manau, 
dar nežino.

Pavyzdžiui, mažai kas ži
no, kad Informacijų Centro 
raštinė yra privatinė advo
kato Jurgėlos raštine, ku
rioje jis dabar praktikuoja 
savo profesiją, nė cento ne
mokėdamas už raštinės nau
dojimąsi. Neaišku, kas kam 
tarnauja — Informacijų 
Centras advokatui Jurgė
lai, ar advokatas Jurgėla— 
Informacijų Centrui?

Manau, kad būtų visai

SAKO —S
saugu paklausti: ar Ameri
kos Lietuvių Taryba įsteigė 
Informacijų Centrą tam, 
kad adv. Jurgėla, kuris ank- 
čiau nuolat skųsdavosi savo 
prastu ofisu Brooklyne, už 
visuomenės sudėtus pinigus 
galėtų įsikurti New Yorke, 
Woolworth dangoraižy j, 38 
aukšte?

Dar viena “smulkmena” 
ryšyje su Informacijų Cent
ru.

Tuo tarpu, kai Amerikos 
lietuvių visuomenei Infor
macijų Centras arba adv. 
Jurgėlos ofisas išlaikyti, 
kaštuoja 25,000 dolerių me
tams, tai latviai ir estai, da
vę tik po kelias dešimtis do
lerių, gauna tokį pat patar
navimą.

Informacijų Centro atida
ryme, pereitą liepos mene
sį, Jurgėla kreipdamasis į 
latvių ir estų svečius, maž
daug, taip pasakė: Lietuvių 
Informacijų Centras yra į- 
steigtas ne tik lietuviams,

bet taip pat latviams ir es
tams.

Nesunku suprasti, kodėl 
adv. Jurgėlai pageidaujami 
latviai, estai ir net lenkai. 
Jis, kaip advokatas, sėdėda
mas patogioje lietuvių vi
suomenes pinigais išlaiko
moje Informacijų Centro 
raštinėje, turi progos gauti 
daugiau klijentų, negu jis 
gaudavo Brooklyne.

Adv. Jurgėlos tikslas yra 
suprantamas. Bet ką čia 
bendro turi lietuvių visuo
menė, nuolatos aukojanti 
Lietuvai gelbėti?

Nežiūrint to, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadai 
maldauja dar 52,000 dolerių.

Amerikiečiai Vienu Žygiu Su
naikino 80 Naciu Lėktuvų
Paryžius. — Atakuodami * 

Merseburgą, Leipcigą, Ham
burgą ir kitus pramonės 
miestus Vokietijoje, 2,500 
Amerikos lėktuvų sunaiki
no ir 80 vokiečių orlaivių. 
Negrįžo 40 amerikinių bom- 
banešių ir 17 lengvųjų lėk
tuvų.

Išklausykime Prezi
dento Balso

C76 392 512 EWAR SAVINGS 
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Prezidentas Rooseveltas 
atsišaukė į visuomenę, kad 
greit išpirktų 14 bilionų do
lerių vertės 6-tosios Kari
nės Paskolos Bonų, nes ka
ras kainuoja 250 milionų 
dolerių į dieną, sako prezi
dentas. Reikia laivų, orlai
vių, tankų, automobilių, ka- 
nuolių ir kitų įmonių ir 
ginklų sumušimui nacių ir 
japonų. Ir jų reikia greit— 
sako prezidentas.

Prez. Rooseveltas yra 
mūsų šalies ginkluotų jėgų 
vyriausias komandierius. 
Kada jis įsako generolams 
čia ir čia būti su armijomis 
ir ginklais, tai generolai ir 
armijos laiku yra įsakytose 
vietose. Dabar Rooseveltas, 
kaipo prezidentas, šaukia 
mus greit pribūti su pasko
la savo valdžiai, savo šaliai

— turime tuojau pribūti, 
nes to reikalauja musų išti
kimumas savo šaliai, to rei
kalauja mūsų geismas kuo 
veikiausia sutriuškinti na
ciškąją Vokietiją ir fašisti
nį Japonijos imperializmą.

6-tosios Paskolos štampas 
ir bonus galite pirkti per 
Laisvės įstaigą. Dienraštis 
Laisvė padės jums įsigyti 
bonus ir padės savo valdžiai 
greičiau ir sėkmingiau už
baigti 6-tosios Paskolos Eo
nų Vajų.

Pirkite nors už $100 6-to
sios Paskolos Bonų dau
giau, negu pirkote anksty
vesnių paskolų. To iš mūsų 
prašo prezidentas Roose
veltas. Jo prašymas turi 
būt išklausytas.

P. Buknys

Namų griuvėsiai, kuriuos paliko vokiečių V-2, “šmėklinė bomba.” Ji aršesnė 
už pirmąsias tuomi, kad keliauja greičiau už garsą. Jos negirdi, kol nenukrito, o 
tada jau per vėlu gelbėtis. Naujoji bomba jmuša giliai ten, kur ji krinta, bet už 
tai siaurai liečianti ir dėl to mažiau žalos tepadaranti už V-l robotinę bombą. 
Amerikos karininkai sako, kad visiškai galimas daiktas vokiečiams kai kada ap
mėtyti ir mus tomis bombomis.* Vįeniritė lis būdas apsisaugoti n^o tų mirtingų vo
kiškųjų kiaulių, tai visomis išgalėmis* padėti mūsų kariškiams frontuose greičiau 
pribaigti fašizmą, (Federated Pictures).

Spinduliai Apsaugo 
nuo \agių

Apsaugojimui kambarių 
ir saugos spintų (seifų) bu
vo visokių įrengimų. Vienas 
jų tai tamsūs šniūreliai, pa
tiesti ant grindų, kuriuos 
vagiui palietus įtaisytas 
varpelis pradeda ‘alarmą”.

Vėliausiu laiku įrengia- 
1 ma infra-raudoni (nemato- 
imi) spinduliai, kurie naktį 
'iš įvairiu pusių susikryžia
vo j a kambaryj. Užtenka 
vagiui užeiti ties tuo nemą

stomų spinduliu, kaip varpe
lis pradeda įkyriai skambė
ti.

Iš didžio žygio prieš Japo
niją negrįžo tik du Ameri
kos bombanešiai.

London. — Skaičiuojama, 
jog talkininkų bombos suar
dė tiek namų Vokietijoje, 
kad 16 milionų vokiečių liko 
be pastoges.
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U T IE RAT D RA ir Ml ENAS
JONAS VALENTIS KAIP REŽISIERIUS ' <l‘li

IR AKTORIUS

kad didžiausia ir 
darbo prie veikalo 
nešti Jonui Valen-

Lankant veikalo “Prieš Srovę” prati
mus, tenka stebėti tą darbą, triūsą, ku
ris reikia aukoti, kad veikalas iš knygos, 
iš negyvo popieros teksto pradėtų vaikš
čioti, kalbėti, žodžiu, kad taptų gyvu kū
riniu. Tam darbui reikia surinkti, su
kviesti geriausi, patyrę vaidintojai. Ir 
kiek tie vaidintojai turi įdėti energijos, 
darbo, vargu kas kitas jaučia, į jų dar
bą įsigilina, apart tų, kurie aktualiai da
lyvauja vaidinime.

Reikia pasakyti, 
sunkiausia našta šio 
“Prieš Srovę” tenka 
čiui. Jei ne Valentis, tai Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams netektų šį istorinį 
veikalą matyti, girdėti. Jonas Valentis 
veikale “Prieš Srovę” vaidina pačią vy
riausią (Strazdelio) rolę. Bet čia tik da
lis jo darbo. Jonas yra veikalo ir reži
sierium. Šita jo rolė, mano manymu, yra 
didesnė, negu vaidinamoji.

Jonas Valentis yra profesionalas vai
dyboj ir režisūroj. Jis žino, kaip veikalą 
padaryti gyvu, įscenerizuoti. Jam tenka 
paruošti veikalas pratimams. Kaipo pro
fesionalui, dar pirma pratimų, jam vei
kalas reikėjo išanalizuoti, išstudijuoti, 
susipažinti su kiekvienu atskiru charak
teriu, įsigilinti į jų sielas,, savo vaizduo
tėje sukurti kiekvieno būdą, kalbą, dik
ciją, kad paskiaus, atėjus pratimams, 
juos galėjus interpretuoti. Režisieriui 
reikia sukurti kiekvieną veikalo sceną, 
kad duoti bendrą įspūdį. Vaizduotėje 
jam reikia sukurti vaizdas, kaip veika
las, kiekviena jo pakila, turi išeiti, pasi
rodyti scenoj. Visus charakterius jis tu
ri suharmonizuoti į vieną, gyvą kūrinį.

Tai didelis darbas. Bet režisierius 
veikalą ne tik interpretuoja — duoda 
jam gyvybę, kalbą, toną, ritmą. Režisie
rius, kokiu yra Jonas, veikalui duoda ir 
išorinę išžiūrą. Kokia scena, koks butas, 
rakandai, kostiumai, koki vaidylų vei
dai, kaip jie atrodo, — veikalo tekste 
nėra pasakyta. Režisierius tą išorinę iš
vaizdą turi sukurti. Ypač istoriniam vei
kalui, kaip kad “Prieš Srovę,” kuris nė
ra gyvenamo laiko veikalas, režisieriui 
reikia pažinti istoriją, ano laiko apsiren
gimus, žmonių būdus, papročius, kad ga
lėjus duoti, nustatyti tinkama veikalui 
išorinė išvaizda.

Mes norime tai pabrėžti, kas viršuj 
buvo sakyta, kad mūsų teatro publika, 
veikėjai ir mėgėjai daugiau įvertintų 
meno veiklą, scenos kūrinius, sužinoję, 
kiek į juos reikia įdėti darbo, energijos. 
Gal kas pasakys: Tai ar verta aukoti 
toks didelis darbas veikalo pastatymui?

Mes sakome — verta. Be darbo, be 
energijos nieko gyvenime nėra. Darbas 
—yra viskas. Mes, darbo žmonės, gali
me didžiuotis, kad mes dirbame. Mes 
esame kūrėjais visko, kas pasaulyje yra. 
Gero meno, kultūros irgi negali būt be 
darbo. Ir vaidinimas yra labai naudin
gas ir kultūrinis darbas. Vaidintojai, 
kurie turi progą vaidinti, mokintis prie 
profesionalo mokytojo, jie kultūrina, la
vina save dramos, vaidybos srityje. Kita 
pamoka yra tikrai akademinė. Mokyda
miesi tokį veikalą, kaip “Prieš Srovę,” 
mes mokinamės -mūsų tautos istorijos, 
suprasti ir pažinti anų laikų gyvenimą, 
papročius, santvarką. Taigi, veikalo, 
ypač istorinio, mokinimasis nėra koks 
dykas žaidimas, bet mokslas. Tik reikia 
į dalyką įsigilinti.

Publikai, tiems, kurie veikalą “Prieš 
Srovę” girdės, matys, yra brangi, istori
nė vertybė. Sakysime, jei jūs ir aš skai
tėme lietuvių tautos istorijoj, kad kadai
se gyveno mūsų tautoje tokia asmenybė, 
kaip kun. Strazdelis, tai labai mažai mes 
galime jį prisiminti, nes mes jį nepaži
nome, nematėme. Bet kuomet mes maty
sime Strazdelį scenoje, sukurtą jo cha
rakterį, tuomet mes atsiminsime ne tik 
Strazdelį, bet ir tą laiką, ir kitus žmo
nes, kurie tuo laiku gyveno, nes mes bū
sime matę Strazdelį gyvą, kalbantį, ko
vojantį. Mes jį pažinsime ir suprasime.

Tuo būdu, režisieriaus ir vaidintojų dar
bas nėra veltui. Šis meno darbas yra di
delė kultūrinė ir istorinė lekcija patiems 
vaidintojams ir publikai.

Jonas Valentis, kaip žinome, apie prieš 
keturis metus,z turėjo savo 25 metų dra
mos meno veiklos jubiliejų. Jonas Valen
tis teatro mene yra artistas. Jis lavinosi- 
mokinosi vaidybos-režisūros pripažinto
se teatro mokyklose. Jis vaidino profe
sionalių vaidylų grupėje, Jonas vaidino 
su Vitkausku, kuomet anas buvo atvykęs 
čia iš Lietuvos. Vėliausiu laiku Valentis 
dirbo teatro mokykloj kaipo vaidybos 
mokytojas. Po suvaidinimo veikalo 
“Prieš Srovę,” Jonas, regis, vėl grįš 
prie dramos darbo tarpe amerikonų.

Tad nėra abejonės, kad veikalas “Prieš 
Srovę” bus gerai suvaidintas. Vaidini
me dalyvauja mūsų scenos veteranai: J. 
Kačergius, V. Paukštys, J. Juška, A. 
Dagis ir eilė kitų, apie kuriuos, mano
me, bus vėliaus parašyta. Be to, Jonas 
Valentis visą savo laiką šiam veikalui 
aukoja veltui. Visų dalyvių pasišventi
mas yra didelis. Vaidinimo pelnas eis 
Lietuvos žmonių pagelbai. Pašalietis.

Pamylėjau Tavo Dainę
Tu rašei daug sykių dainą 
Ir daug sykių dainavai, 
Kad tėvynei kiltų saulė, 
Kad gyventų ji laisvai.

Kad jai saulės nebeslėptų, 
Juodi, rūstūs debesiai, 
Iš poetiškos krūtinės, 
Veržės lūkesčio jausmai.

Tiek girdėjom
- Sujatismingomis spalvom. 

Jį kiekvieną pamylėjęs, • 
Slėpiau širdyje savon.

Pamylėjau tavo žodžius, 
Iš jausmingosios širdies, 
Pamylėjau kartu tave,— 
Tavo žydras akeles.

Tavo šviesūs tie troškimai, 
Įpinti gražioj dainoj. 
Žiba, tartum būt auksiniai, 
Jie krūtinėje manoj.

P. Pilėnas.

Nemunas ir Saule
Plaukdamas iš lėto tykus Nemunėlis

Lietuvą laisvą jau mato,
Nuo kraujo paraudęs jo vanduo, jo smėlis

Po sloga ^-viršžmogių” bato,
Tų, ką užsimanė pasaulį valdyti

Ant darbščios liaudies kapų,
Visų tautų žmones kerštu supjudyti— 

Atvert mirtiniausių opų.
Tų kriminalistų darbams nėra ribų, 

Tai siuntančiai gaujai šunų,
Bet jie ir pajunta galybę Tarybų!— 

Būriai apjakusių hunų.
Per šimtmečius ilgus jie lakė mūs kraują,

Jie vergė ir apvogė mus
O galop užtraukė mirties eigą naują— 

Ir skendo mūs būvis ramus!* * *
Rodos Nemunėlis jaučia mūs likimą

Ir ašarodamas plaukia,
Tarsi partizanų matydams’ veikimą: 

Griežtesnėn kovon juos šaukia.
O tie seka pėdas Vilniaus įkūrėjo,

Jo kovų eigą pažino,
Kai meilę tėvynės širdyje turėjo — 

Juos savi vėjai gaivino.
Drąsa Gedimino jie apsišarvavę

Ir kova už laisvę tvirta,
Ir dėl to grobikai daug smūgių yr’ gavę- 

Mirtis užpuolikams skirta!...
Spėkom’s vieningomis gina savo šalį 

Nuo vergijos spąstų, mirties1

* * *
Nevilksim kai vilkom sloginančią naštą,

Nelies mūsų kraujo brangaus,
O tu ramiai plauksi per laimingą kraštą, 

Kur žmonės daugiau nevergaus.

Tavo vandens sriovės neš gerbūvį naują 
Dėl Lietuvos liaudies minių,

Amžinai nusmogę kryžiokišką gaują, 
Nerinksim jų trupinių.

Gi, sunkųjį darbą mūsų kasdieninį 
Elektra, mašinos pakeis ...

Prašalinus baisų glūdumą naktinį, 
Saulutė mums nenusileis.

A. Dagilis.

NOSTALGIJA
Gaisro dūmuos, degėsiuos, pro apkaso molį, 
Kai dundėjimas tylą padangių plačių, 
Tolimųjų žvaigždžių sidabriniame toly 
Stebuklingą aš balsą girdžiu.
Aš girdžiu tartum tolimą tėviškės dainą, 
Kuri gimė čiurlenime upių vandens, 
Ir daina ta per širdį lyg aidas nueina, 
Lyg mirgėjimas lapų rudens.
Atminty vėl iš naujo pavasaris žiebiąs, 
Dega topolių žvakės sodybų keliuos,
Ir šermukšniai, ir vyšnios žydėdamos stiebias 
Po langais baltais soduos žaliuos.
Aš matau drėgną žemę, ir juodžemį sūrų,
Ir upes; kur sumišo vanduo su krauju,
Ir eglynų tankmes, ir tą smėlį pajūrio, — 
Negaliu, negaliu aš be jų .. .
Negaliu tartum kūnas be dvasios ir kraujo, 
Tartum medis, išdžiūvęs, netekęs šaknų, 
Kurs išgrius, nesulaukęs pavasario naujo, 
žalio vėjo ir saulės dienų.
Negaliu aš be Nemuno, mėlynų marių, 
Vėjuj plazdančių burių ir gervių pulkų, 
Negaliu be saulėlydžio skliauto vakario,

1 Negaliu be pilkųjų laukų ...
Aš gimiau, kad su medžiais šlamėčiau ir gaus- 

' r¥Cad'žydėčiau, kaip’’žyd i'bekraštė lanka, [čiau,
Kad iš tėviškės juodžemio augčiau ir augčiau 
Ir siūbuočiau, kaip javo banga.
Pilnas džiaugsmo ir nerimo, ilgesio, baimės 
Aš taip laukiu, taip laukiu rytojaus dienos ... 
Ten griuvėsiai . . . mirtis ... bet. ir tu. mano 
Jos vienos laukiu aš, jos vienos ... [laimė...

Antanas Venclova.
1944. T. 24.

PUOLAM
(Lietuvos išvadavimo išvakarėse)

Kas valanda artėja, 
Kasdien stiprėja nuolat 
Mūs pergalė. Lauktieji 
Laikai išaušo: puolam!
Į mūs krūtinių uolą 
Sudužo priešo svajos.
Visuos jį frontuos puolam, 
Ir pliekiame, ir vėjam.
Jau valandos arti tos, 
Kai mūs graži tėvynė 
Vergovės pančiam kritus, 
Mus sveikins, kur ją gynėm.
Taip, valandos! Ir Vilniuj 
Mūs vėliavas iškelsim!
Vėl dienos bus ir kilnios, 
Vėl dienos bus ir skalsios.
Vėl Gedimino bokštas 
Išgirs mūs laisvės dainą;
Vėl tai, ko liaudis trokšta, 
Atneš tie, kur ateina.
Taip, valandos! Skubėki 
Bėgt, Rentelne, iš Kauno! 
Pulkai mūs veržias priekin, 
Atgal—fašistai mauna.
Taip, valandos ne dienos 
Jau budeliam paliko.
Ir dreba ten ne vienas
Judošius pakalikas.
O, broliai iš anapus
Tik valandos—ir vėlei 
Atskleisim aukso lapą 
Mūs laisvai tėviškėlei.

Liudas Gira.
6. VII. 44 m.

Kad Suprastų Mano 
Meilę

Kad galėčiau apdainuoti
Savo jausmą širdyje,
Tai dainelės būtų gražios, 
Kaip gėlynas lankoje.

Kiek ten jausmo, kiek tos meilės, 
Man krūtinėj neramioj.
Kad galėčiau tą išreikšti 
Savo mylimoj dainoj.

Bet kilniausiem tiem troškimam 
Surast žodžių negaliu, 
Kad suprastų mano jausmą 
Minios didžiosios žmonių.

Kad suprastų mano meilę, 
Su: įdėjoms kilniom, 
Tai dainuočiau aš dainelę 
Tamsiom naktim ir dienom.

ORSON WELLES 
veikale “Around the World in 
80 Days,” Cresta Blanca radi
jo programoje iš stoties WABC 
nuo 9:30 iki 10 antradienių 
vakarais.

Man jausmingoje krūtinėj 
Tartum audros blaškos vis, 
Tartum jūros bangos plaukia 
Su kilniomis svajomis.

P. Pilėnas.

■ AINIAMS
Rusijos žemėj, stepėj Erelio,
Kur amžina lyguma,
Seniai užaugęs prie viešo kelio 
Stovi kaimelis Litva.

i Waterbury, Conn

Broli lietuvi! Kas tu bebūtum,
Negimei dar, ar gimei,
Jaigu kada čia keliaudamas būtum- 
Stabtelk prie jo pagarbiai.

Gal tada juodos apkasų mylios 
Bus jau sužėlę žole.
Artojų trobos, ramios ir tylios, 
Vasara puošis žalia.

Sniegas ir liūtys apkasų vielas 
Pavers į pilkus rudžius.
Ir pasirodys švelnus ir mielas 
Kaimo kampelis gražus.

Bet nepamirški žalios gūbrelės, 
Kur supas vešlūs javai.
Kur užsiriečia vienišas kelias— 
Miega kareivių kapai.

Kas Turite Veikalą 
“Kryžius?”

šiuomi kreipiuosi pas lais- 
viečius, gal pas kuriuos randa
si veikalas “Kryžius,” 4-rių 
veiksmų drama, parašyta B.

i Vargšo. Jeigu turite vieną ar 
: daugiau knygučių, tai malonė
kite prisiųsti ALDLD 28-tos 
kuopos komisijai.

Mes nutarėme šj veikalą su
vaidinti, bet neturime, knygu
čių. Mes pilnai atsilyginsime, 
arba, pagal pageidavimą, kny
gutes grąžinsime po suvaidini
mo veikalo. Siųskite sekamu 
antrašu:

M. Vaitonaitė,
899 Highland Ave., 
Waterbury, Conn.

Tau apsakys čia karklai suvytę 
Ir stepių žemė pilka, 
Kai tavo broliai mūšyje krito 
Už tą kaimelį Litva.

Pittston, Pa.

Jų karštą kraują smiltys sugėrė, 
Už tai, kad tu gyvas esi, 
Ir glosto vėjas gelstančią svėrę, 
Debesys plaukia melsvi...

Būsimas aini, kurs dar negimęs, 
Broli manosios kartos,— 
Prie šio kaimelio sprendės likimas 
Mūsų brangios Lietuvos.
Jei kartą būsi stepėj Erelio, 
Eisi rugių lyguma,—
Stabtelk prie brolių kapo prie kelio 
Mažam kaimely Litva.

E. Mieželaitis. 
Frontas, kaimas Litva.
1943 m.

Iš ALDLD 12-to Apskr.
Konferencijos

Konferencijoj dalyvavo ke
turių kuopų delegatai. Nedaly
vavo nuo Binghamton, Nanti- • 
coke, Forest City ir Wilkes 
Barre kuopos. Pastaroji buvo 
išrinkus delegatus, bet, matyt, 
nepribuvo.

Scrantono nauja 38 kuopa 
dalyvavo ir sveikino konven
ciją su $5, aukodama raudon
armiečių cigaretams.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutas. Draugai scranto- 
niečiai pageidauja už kalbė
toją Draugijos centro pirmi
ninką A. Bimbą, arba R. Mi- 
zarą. Prakalbų laikas bus vė
liau paskirtas.

M. Kalauskas.

Raudonosios Armijos kariai sulaiko nacių, linijas Rytų Prūsijoj, kada kiti jos da
liniai eina pirmyn, Vengrijoj. Čia matome ataką atvirame lauke junkerių žemėj. 
(Federated Pictures).
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Tarybiniai Lietuvos Rašytojai 
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Rašo KOSTAS KORSAKAS
Į išlaužtą sodą 
Vartai atkili.
Kas stakles bedūzgins? 
Išvogti linai!
Užmerktos audėjos 
Akys amžinai..
Radastas išvartė 
Su šaknim visom. 
Seserį pasmaugė 
Jos pačios kasom ...
Šitokia mūs kaime 
Nū “tvarka nauja”! 
Šitaip ten fašistų 
Siunta šunauja!

Tai hitlerininkų “naujajai tvarkai”, 
kur sesuo pasmaugiama “jos pačios ka
som” (kokia nuostabiai šiurpi savo vaiz
dingumu detalė!) parodyti, visu nuogu
mu atskleidžiant jos baisiąją klaikumą, 
ir yra skirti daugumas karo meto mūsų 
tarybinių rašytojų raštų. Okupantas vo
kietis, kurio šlykštus, grobuoniškas, 
kraugeriškas atvaizdas jau iš seno ran
damas lietuvių literatūroje, šiandien mū
sų tarybinių rašytojų vėl įvairiapusiškai 
parodomas nauju, tik dar šlykštesnių, 
grobuoniškesniu ir kraugeriškesniu savo 
pavidalu.

Vokiečio hitlerininko portretą su bū
dingiausiais to “naujosios tvarkos” at
stovo bruožais randame Liudo Giros 
publicistinių eilėraščių eikliuje “Smur
tas ir ryžtas”. Nuduodamas išliekančios 
meninės vertės poezijos autorius savo 
eiliuotuose feljetonuose su publicisto į- 
karščiu ir satyriko aistra nuplėšia kau
kę nuo hitlerinių okupantų ir nuo jų 
“naujosios tvarkos”. Kaip kadaise Mai
ronis—aprašydamas poemoj “Mūsų var
gai” kaizerinės vokiečių okupacijos siau
tėjimą Lietuvoje, ryškiai parodė ano me
to vokiečių grobuoniškumą, žiaurumą ir 
veidmainiškumą, taip šiandien Liudas 

Gira savo publicistinėje poezijoje duoda 
mums hitlerinės okupacijos Lietuvoje 
vaizdą, tik dar labiau sukrečiantį, dar 
ryškesnį ir detališkesnį, persunktą kar
čios neapykantos ir giliančios pašaipos 
vokiškiesiems grobikams. Iš Liudo Giros 
“Smurto ir ryžto” feljetonų, sueiliuotų 
prityrusio poeto lengvumu, daugiausia 
mūsų liaudies dainuškų stiliumi, prieš 
mus iškyla tikrai pasišlykštėtinas hitle
rinio vokiečio pavidalas — beatodairinis 
grobikas, vagis ir smaguriautojas, —tik
ras “svirnų žvinė” žmogžudys ir sadis
tas, prisiekęs budelis, ištvirkėlis ir prie
vartautojas, besielis, mechaniškas smur
to automatas — tikras erzac-žmogus, ap
svaigęs idijotiška uber-vokiška manija, 
niekinąs, vergiąs ir naikinąs visų kitų 
tautybų žmones, amžinas, nenumaldomas 
lietuvių tautos priešas, su kuriuo negali 
būti jokio kito santykiavimo, kaip tik 
žūtbūtinė kova — toks yra Liudo Giros 
parodomas šiaudinis vokietis, tas hitle
rininkų “grynosios rasės” atstovas, apie 
kurią poetas sako:

Nėra biauresnio gyvatyno 
Už fašistų “rasę gryną.”

P. Cvirka eilėje karo meto novelių ir 
pasakų su jam įprastu gyvu humoru taip 
pat išryškina daugelį būdingųjų vokiečio 
grobiko ir okupanto bruožų. Savo talen
tingai parašytoj pasakų knygoje “Sidab
rinė kulka” jis iškelia ir atnaujina visą ' 
eilę mūsų tautosakos priešvokiškų mo
tyvų bei tendencijų. Autorius savo pasa
kose, gausiai paremtose lietuvių tauto
sakine medžiaga, atskleidžia ne tik 
vokiečių groboniškumą bei žiaurumą, 
bet ypač pabrėžia mūsų liaudies taikliai 
pastebėtąjį vokiečių rajumą, bukaprotiš
kumą, nepasotinamąjį trumparegiškumą, 
kuris, pagaliau, vokiškuosius grobikus ir 
priveda prie prarajos. P. Cvirkos pasa
kų ir kai kurių jo satyrinių novelių ko
miškosios situacijos, į kurias patenka 
nepasotinamasis, nuo besaikio įsivaizda
vimo ir pasipūtimo apžlibęs vokietis, tar
tum turi tikslą pailiustruoti, kaip vokie
čiai savo grobuoniškoje istorijoje jau 
nebe pirmas kartas stengiasi apžioti tai, 
ko jie negali nukąsti ir suvirškinti ir kas 
jiems, pagaliau, mirtinu kaulu įstringa 
gerklėje. Ir P. Cvirkos priešvokiškasis 
humoras, nors dažnai ir apribotas siau
ro anekdoto siužetu, šiuo atžvilgiu įgy
ja žymiai platesnės reikšmės. Tačiau ne 
vien kandaus humoro bruožais P. Cvir
ka vaizduoja vokiškojo grobonies veidą.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Dega jūra, dega bangos,
Dega smėlio kopos,
Tai gaisrai gyvatėm rangos, 
Šnypščia, šliaužia, kopia.
Suka paukščiai ties pušynu, 
Klykia išsigandę.
Virš stogų varnai ugniniai 
Į padangę skrenda.
Griūva namas. Liepą žalią 
Vėsulai nudraskė.
Mažas vienišas paukštelis 
Lizdo neberas jau.
—Mama! Kur tu? Oi, mamyte!
—Mama! Oi, baisu man!
Jokio kelio nematyti 
Pro gaišini gausumą.
Mama! Ar girdi? Nelauki— 
Niekad nebsulauksi
Birutėlės geltonplaukės, 
Rymantėlio, Auksės...
Kūdikių nekaltas kraujas 
Girdo baltas kopas.
Braido jį prakeiktos gaujos, 
žmogžudžio kanopos.

Ši lyrinė Sal. Nėries poema yra vienas 
baisiausiųjų ir sunkiausių kaltinimų mū
sų poezijoje hitleriniams barbarams, taip 
pasibaisėtinai žiauriai nekaltų Lietuvos 
vaikų kraujumi užliejusiems Palangos 
pajūrio gelsvąją smiltį. Ir kaip nenumal
domo keršto reikalavimas skamba pas
kutinieji, švelniai vaikiško tragiškumo 
pilni poemos posmai, siunčią prakeikimą 
vokiškiems žmogžudžiams:

Būkit, žmogžudžiai, prakeikti 
Rytmetėlį ankstų!
Būkit prakeiksmu prakeikti, 
Peržengę mūs slenkstį!
Būkit motinų prakeikti
Už nekaltą kraują!
Tegu maras jus, prakeikti, 
Nuo žemelės rauja!
Žūkit, žūkite, prakeikti,
Saulei patekėjus!
Skradžiai griūkite, prakeikti, 
Vakarui atėjus!
Būkit, kraugeriai, prakeikti 
Už išplėštą saulę!
Būkit amžinai prakeikti
Visame pasauly!

Nyki hitlerinių užpuolikų sugriauto, 
išdeginto, į bežadę dykumą paversto 
miesto klaikuma šaukia prakeikimo vo
kiečiams ir iš Sal. Nėries poemos “Griu
vėsių miestas.” Simboliškuose vaizduose, 
išaugančiuose poemoj į bendrinį hitleri
nio barbarizmo paveikslą, mums atsi
skleidžia ne vieno Lietuvos miesto liki-

• mas, kur —
Sienos kiauros, akmenys aprūkę —
Šala ir nemiega ...

kur tik vėjas —
Vaiko suodžių plaštakes, 
Sėja plėnis vien lakias.
Naktį juodą, naktį baisią
Vėjo pasėliai bevaisiai, 

kur vis dengia pilka mirties marška —
Pilka, pilka čia nūnai —
Pelenai, vien pelenai.

Išdeginta ir išgriauta, pasruvusi krau
ju ir ašaromis — tokia iškyla mūsų ta
rybinėje literatūroje vokiečių užpultoji 
Lietuva.

Liudas Gira vaizdingai palygina už
pultąją Tarybų Lietuvą su žaliąja, ne
gailestingai ištrypta ir išmaigyta veja, 
giliai liaudiškos intonacijos posmuose be
ne pirmasis duodamas hitlerinių okupan
tų Lietuvon atneštosios vadinamos “nau
josios tvarkos” vaizdus, kartu ir tikro
viškus, ir simboliškus:

Kas išmindė veją
Žaliąją tą, kas?
Mylima sesulė 
Laužo ko rankas?
Išmalė, išmaigė 
Priešo tankai ją, 
O pravirkdė sesę 
Budelių gauja.
Paukštelius išvaikė
Dūmai ir ugnis.
Klėtyje smogikai 
Dūksta naktimis.
Išmarintos bitės

L v Tyli avily. į ,

T

EalftvJ—lafeePty, UthuAnfan DaK?
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Su šautuvais, gatavais veiksmui, amerikiečiai kariai žygiuoja pirmyn pėda už 
pėdos per Hurtgen mišką prie Vossenack, kur žiaurūs mūšiai siautė per visą per-
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REIKALINGI
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Laboratorijos
Pagelbininkai

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių ir

Baigę

ter- 

elek- 

High

Vyrai ir 

fizikiniam 

mostatiškų

trinių junginių.

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Nat. Liet. Bencf. Kliubas kviečia 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
prakalbose (bus ir įdomus progra
mas), lapkr. 26 d., 2 vai. dieną, 
928 E. Moyamensing Ave. Bus ro-I 
doma naujausi iš karės lauko kai-! 
banti krutami paveikslai. Matysite į 
ir girdėsite žymių kalbėtojų, bus1 
svarbių kalbų apie United War 
Chest ir apie Lietuvos žmones nu
kentėjusius nuo karo. Priimsime 
drapanas mūsų įbroliams ir seserims 
Lietuvoje, karo nukentėjusioms. 
Kviečiame visus.

PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, lapkričio 26 d., 2 v. I 
po piet įvyks masinis parengimas, i 
apvaikščiojimui 27 metų Sovietų j 
Sąjungos sukaktuvių, 1144 N. 4th I 
St. Bus graži muzikalė programa:) 
dainos, balalaikų orkestrą, tautiniai , 
šokiai, prakalbos. Kviečiame visus' 
skaitlingai dalyvauti. įžangos nebus. I 
—Rengimo Komitetas. (276-277) j

a- a

PHILADELPHIA, PA.
ALDLP 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 26 d. lapkr., 2 v. 
dieną, 143 Pierce St. Draugai da
lyvaukite susirinkime. — L. T.

(276-277)

Tel. TRO bridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. In man St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

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

PIRKITE KARO BONUS

si. -TO I

L!WUViK4

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Lšbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

GERIAUSIA DUONA

O

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

5

•ši

F. W. Shalins 
(8HAJANSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažames 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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2.

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

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. 14. — 2 P. 14.

GREEK 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

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

&

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

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.)

< 4

; DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
i Telephone Stagg 2-8842

PARi KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAI8. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną. EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimų. 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

Čtej*»a»»wnifeaAMikaiMLiiMtu.iJiilBMlilfeM r ---- — ----
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Cigaretę Brangininkai 
Francijoj Bus Ati
duoti Karo Teismui

Francija. — Generolas 
Eisenhower įsakė karinei 
policijai tuojau suimt ir ka
ro teismui atiduot cigaretų 
pelnagrobius Francijoj. Tie 
išnaudotojai Paryžiuje su
tartinai lupo iš amerikiečių 
karių po $2.75 už pakelį ci
garetų.

Aukštoji komanda įsakė 
kariniu paštu pristatyt po 
5 pakelius cigaretų per sa
vaitę amerikiečiams daly
vaujantiems fronto veiks
muose ir po 2 pakeliu esan
tiems užnugarėje. Fronto 
kareiviams dabar prie kiek
vieno pavalgio yra padali
nama po 4 cigaretus.

linijos

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

gyvųjų tarpo

dar jauna mo- 
amžiaus. Mirė

VYRAI!
VYRAI

FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

Jungtinių Valstijų Ka 
riai Veržiasi Gilyn 

Į Vokietiją

Prie Siegfriedo 
šaltas. Jankiai juokauja, 
ant Siegfried “line,” jie 
photo per Federated Pictures).

mūšiai yra karšti, bet oras 
jog negali džiauti drabužių 
sušaltu. (U.S. Signal Corps

Montreal, Canada
Mirė P. Tauraziėnė

Lapkričio 7-tos dienos popie
tį, atsiskyrė iš 
P. Tauraziėnė.

Velionė buvo 
teris, 48 metų
paralyžiaus liga, katra sirgo 
septynias' savaites.

Velionė buvo labai maloni 
ir del visų gera ir draugiška 
moteris. Jos atsiskyrimas nuo 
gyvųjų visiems buvo skaudus 
smūgis.

Laike šermenų ją lankė la
bai daug. žmonių ir prinešė 
daug gražių vainikų.

Lapkričio vienuoliktos die
nos ryte išlydėjome savo ge
rą draugę į amžinasties vietą. 
Laidotuvėse taipgi dalyvavo 
daug žmonių, kurių veiduose 
matėsi liūdesys šios visiems pa
sitarnavusios moters.

Velionė P. Tauraziėnė pali
ko didžiausiame nuliūdime gy
venimo draugą, tris dukteris ir 
du sūnus kareivius.

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

Nacionaliai žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiltais.
Gera alga ir darbo sąlygos, proga 

viršlaikiams ir pokarinė ateitis. 
Kreipkitės j Mr. King, Oakite Products, Inc. 

34—35th St. (Bldg. 4, Bush Terminal) 
Brooklyn, N. Y.

(283)

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

OFISO VYRAI
Su Patyrimu prie Plumbing ir Šildymo. 

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga.
HOME ESSENTIALS

88 CLIFF ST., N. Y.
(283)

MERGINOS!
MOTERYS!

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ 

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave.
Long Island City, N. Y.

(281)

PADĖJĖJAS IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
PAKAVIMUI IR IŠSIUNTIMUI. PLASTIC 

FIRMA. $30. VIRŠLAIKIAI.
MAVCO SALES, INC., 14 E. 38TH ST.

(278)

MEDŽIU APIBUDAVOTOJAI
ANT TROKŲ VIRŠŲ 

GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Mokama Aukšta Alga!

POKARINĖ ATEITIS 
KREIPKITĖS I MR. SCHERER

9 A..M.—12 M. ar 2 P.M.—5 P.M. Kasdien 
520 WEST 20TH ST., WA. 9-8086

(277)

(281)

Paryžius lapkr. 24. —Pir
moji Amerikos armija pa
žygiavo 2 mylias pirmyn 
nuo savo užimto Eschwei- 
ler miesto, Aacheno srity j, 
Vokietijoj, linkui Cologne 
didmiesčio, stovinčio vaka
riniame Rheino upės šone. 
Tieč-ioji amerikiečių armija 
užėmė Kesslingeną ir Bien
ville ir įsiveržė tris myVas 
į Vokietiją. Devintoji Ame
rikos armija išmušė nacius 
iš Pattern miestelio ir pa
ėmė pozicijas už 24 mylių Į 
vakarus nuo Cologne. Vo
kiečiai ypač šiame fronte 
desperatiškai gina kiekvie
ną pėdą žemės.

pirkus reikalingų drabužių. Vi
sa tai yra perduota Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui, 
417 -Lorimer St., Brooklyn, N.

MEDUS

Sovietai lapkr. 22 d. su
naikino bei sunkiai sužalojo 
10 vokiečių tąnkų ir 
ve 18 jų lėktuvų.

nušo-

klam- 
viena

Purvynai ir gilios 
pynės Vengrijoj yra 
iš kliūčių, su kuriomis Rau
donoji Armija ten susidu
ria.

Kanados valdžia nutarė 
draftuot savo piliečius ir 
verstinam siuntimui į Eu
ropos karo frontą.

Great Neck, N. Y
Lapkričio 12 d.‘mirė Marijo

na Yogienė. Paliko nuliūdime 
vyrą, Joną Yogj, 3 sūnus ir 2 
dukras, taipgi 2 posūnius ir 1 
podukrą. Du jos sūnūs, Petras 
ir Simonas jau nuo seniai tar
nauja frontuose, o jauniausias 
—Jonas ant rytojaus po palai
dojimo motinos, išėjo į armiją.

Laidotuvių apeigomis rūpino
si graborius šalinas. Jis gražiai 
ir draugiškai patarnavo. Velio
nė palaidota į Westburg ka
pus su religinėmis apeigomis. 
Reiškiu Yogių šeimai užuojau
tą šioj nuliūdimo valandoj.

Mūsų kolonijos pažangūs 
lietuviai rūpestingai darbuoja
si pagalbai Lietuvos žmonių. 
Iki šiol jau daug surinkta įvai
riausių drapanų, taipgi nema
žai ir piniginių aukų, kad nu-

Vėlus ruduo atėjo, vasari
niai parengimai baigėsi ir da
bar persikėlėme i svetaines. 
Mūsų Pirmyn Choras ruošia 
šaunų bankietą su šokiais. Jis 
atsibus sekmadienį, 3 d. gruo
džio. KasmoČių Svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6:30 
vai. va k a i-c.

i
Kaina tik $1.50. Prašome I 

bilietus įsigyti iš kalno. Visus i 
ir visas kviečiame atsilankyti, i

F. Kl-ton.
2

Spalių 29-tą dieną mirė J. 
Grinius, sulaukęs 60 metų. Mi
rė plaučių uždegimu. Paliko 
beliūdinčią žmoną ir gimines.

Tebūnie jiems lengva Kana
dos juodoji žemelė!

Susižiedavo
Šių paskutinių dienų bėgyje 

susižiedavo G. Kielaitė su jau
nuoliu A. Degučiu.

Sandėlis Knygy ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ...........
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ..........
Mikaldos Papasakojimai
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėjc ....................
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu....................

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ... .... 
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas . .

Sapnas Marijos Alyvų Kaine ...........
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, su 

paveikslais ...............................
Istorija Abclna, 500 pusi..........«..........
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
saugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ......................

Kabalas, Zobovos Knygutė ..................
Dainų Knygutė apie Keptos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai ....................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti .

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ........................................

Virėja, knyga anie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....

Pekla, su paveiksi, 
vietoj ji randasi

Parodo, kokioj 
ir kaip kankina

5 Oc

10c

30c
25c ,
25c
25c
25c

25c

50c ;
25c i

$1.25 I
$1.25 į

ŽOLIŲ

užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ........................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiškų sausgėlų ......................

ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..............
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........
Vyriškumo Pataisymui ...........,..........
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Viduriu Liuosuotojas ............................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po ................................................
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ........... ..............................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........

Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 
apdegintų, nubrūžijimų, .....

įsikirtimų ir 1.1..............................
M. ŽUKAITIS 

384 Dean Street, • 
SPENCERPORT, N. Y.
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Norėjo Nusižudyti
Gesais norėjo nusižudyti 

Ema Radz. (Padvaiskaitė). 
Nelaimingoji tapo nuvežta li
goninėn ir atgaivinta.

Kiek pasveikus, tapo nuvež
ta kalėjimai! už kėsinimąsi nu
sižudyti. žudymosi priežastis 
dar nežinoma.

4

bū ti- 
žmo-

svci-

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir 
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 

i arba $2.00 už Va galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co.
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Nesinešiokite Daug Pinigų
Vienas Montrealo lietuvis, 

išėjęs iš darbo laukė gatveka- 
rio. Tuo momentu jį užpuolė 
trys vyrai, atėmė pinigus, ra
šomą plunksną, sykiu nusinešė 
ir registracijos kortą.

Apvogė Drg. Bernotus
Pereito mėnesio pabaigoje, 

dienos metu, apvogė draugus 
Bernotus. Vagių pritaikintas 
raktas, atsirakintos durys ir 
išnešta, kas jiems patiko. Du
rys liktos visur užrakintos.

Palangos Birutė.

$1.25

20c
25 c 
35c

$2.50
10c
15c I
10c |
10c

35c

25c

30c

$1.00

. 30c

85 c
60c
60c
85c
60c '
60c !

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25
85c

$1.25

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

• kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir i
, į Apdraudos Organizacija į
į • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000. Š

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. j
Į • Visiems įstojimas veltui. I

• Mėnesinė mokestis pigiausia. |
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki Į

60 metų amžiaus. Į
ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Įsirašyk dabar

Mano vardas

Antrašas

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

kartu su mokesčiu už naują 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

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
PLUMBERIŲ
D ATLYDŽIŲ
UPHOLSTERIŲ
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG PATYRIMO
BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJŲ

VAGONŲ VALYTOJŲ
NEREIKIA PATYRIMO

GEROS DARBO SĄLYGOS.
VIRŠLAIKIAI PO 8 VALANDŲ.

NUOLATINIS DARBAS.
.KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
NEW EXPRESS- BUILDING

ROOM 204
GALE JOHNSON AVE.,

JERSEY CITY, N. J.
(Važiuokite 7th ar 8th Avenue subve iki

Chambers St., ir C.N.J. Ferry iki 
Jersey City).

ARBA
KREIPKITĖS Į RAILROAD

RETIREMENT BOARD,
577 SUMMIT AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

Iš Aplikantų reikalaujama pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

(283)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(277)

MERGINOS, PLASTIKAI, NAUJIENYBĖS 
ABELNAS DARBAS, LINKSMA, GERA AL

GA, PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
LU CITEX, 301 ADAMS ST., BROOKLYN.

(279)

MOTERYS, ABELNAM DARBUI GUZIKŲ 
DIRBTUVĖJE. PATYRUSIOS PRIE SUKU- 

JAVIMŲ IR SUJUNGIMŲ GUZIKŲ.
FRANK RICH, 259 W. 35TH ST.

(278)

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
BURLAP BAGS 

Patyrimas Nereikalingas
MOKAMA LAIKE M0KIN1M0SI 

Nuolat. Pokarinė ateitis.
YOUNG & METZNER 

48-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS
KAVOS KEP1NIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

VYRAI IR JAUNI VYRAI. PADĖJĖJAI 
PRIE IŠSIUNTIMŲ. 40 VALANDŲ.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
DREYER, 119 W. 19TH ST.

______________________________________(277)

VYRAI (5) PADĖJĖJAI PRIE SPICE SU- 
MALIMO. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI.
HUDSON TEA & SPICE CO., 
201—46TH ST., BROOKLYN.

(277)
MERGINOS

Lengvas Sustatymo Darbas. 40 Valandų.
5 Dienos. $22, Prisideda viršlaikiai.

BRANSTON, 10 W. 47TH ST., N.Y.C.
(277)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

TOOLMAKERS
MOTERYS PRIE STALŲ 

SUSTATYMAMS
Lengvas Darbas

VYRAI'PRIE STALŲ 
SUSTATYMAMS

Dieną ir Naktį

LATHE
GRĘŽIMO PRESS 
MILLING MAŠINOS 

OPERATORIAI 
PIRMOS KLASĖS

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAS KARO METU IR 

PO KARO DARBAS.

Sparkes Mfg. Co. Ltd.
318 Jefferson St.
NEWARK, N. J.

MARKET 3-0919
(282)

VYRAI—MOTERYS
100 KARO PASTANGOM 

Patyrimo Nereikalaujama 
Užtikrintas Pokarinis Darbas. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

BEST MFG. CO.
1200 GROVE STREET 

IRVINGTON, N. J.
(278)

VYRAI (45 IKI 58)
Lengvas pasiuntinių darbas. Pastovus. 

6 dienų savaitė.
TAIPGI REIKIA PATYRUSIO 
IŠSIUNTIMU RAŠTININKO 

PRIE PAKAVIMO.
JELENKO

136 W. 52ND ST.
(277)

GRĘŽIAMŲJŲ PRESU 
OPERATORIAI

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
50 VALANDŲ SAVAITE

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

(279)

VYRAi-BERNIUKAI
DARBAS VIDUI

Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

Sunshine Laundry
29 E. 30TH STREET

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(277)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas. 

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

subvės (eras j Queens. 6th—8th Avė.,5c
išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CO.
11TH ST. IR 44TH ROAD

LONG ISLAND CITY.
(277)

VYRAI
Atlikimui lengvo fabriko darbo.

PUIKI ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

(279)

HELP WANTED—FEMALE 
. REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Atlikimui lengvo fabriko darbo.

PUIKI ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIU

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.

W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

„ (281)

RAŠTININKĖS
KIEK NORS SUPRATIMO STENOGRAFI

JOS. 5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINĖ PROGA 

JELENKO, 136 W. 52ND 8T.
(277)

MOTERYS (6) PAKAVIMUI SPICES. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

$18 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI. 
HUDSON TEA & SPICE CO., 
201—46’fH ST., BROOKLYN.

(277)

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI 

NUOLATINIS DARBAS
V AKACIJOS SU ALGA 

Kreipkitės
Home Town Laundries, Inc.

Front & Water Sts. 
Teaneck, N. J.

(281)

...

(282)

OFISU DARBININKAI
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokytis 

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKES
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠUJE SUMINĖTI DARBAI YRA PIL- 
NAM AR DALIAI LAIKO DARBININKAM

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR,
156 WILLIAM ST., N. Y. C.

(278)

MOTERYS — 18 IKI 50 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

NUOLATINIS DARBAS 
Geros Algos, Vakacijos Su Alga 

Home Town Laundries, Inc. 
Front & Water Sts. 

TEANECK, N. J. 
Teaneck 6-8700

MERGINOS

(281)

Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITE
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

____________________ 12211
RAŠTININKĖS—TYPISTĖS

Primama Pradinės .
40 Valandų. Pokarinė Proga.
NUOLAT. PAKILIMAI. $25.

LACKAWANNA 4-6698.
(281)

RAŠTININKĖS 
TAIPISTĖS 

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO

SAVO DARBININKŲ 
KAFETERIJOJ 
5 Dienų Savaitė

Iš anksčiau patyrimas nereikalinga*.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčiu* 

ir kitokios progos.
KREIPKITĖS f

Employment Department
SEARS ROEBUCK & CO.
360 WEST 31 St. (5-tos lubos)

Kampas Oth Avenue
(279)

MERGINOS
Lengvas Darbas prie Štampų.

6 Dienų Savaitė. $20 PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

STAMP & ALBUM CO.
OF AMERICA

5 UNION SQUARE WEST, N. Y.
(277)
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NewWko^z&WZlniia
Šeštoji Karo Paskola 
Išperkama Greičiau 

Penktosios
Aprokavus pirmųjų dviejų 

dienų pasekmes, pastebėta, jog 
šeštosios Karo Paskolos vajus 
New Yorko valstijoj einasi 
sparčiau, negu ėjosi Penkto
sios. Sukelta pusketvirto mili-l 
jono daugiau.

Viso iki vidurnakčio antra-1 
dienį buvo sukelta $57,100,-1 
000, arba 7.1 nuošimčiai.

Visa valstijos kvota yra $4,-j 
000,000,000 (keturi bilijonai).! 
Vieno tiktai finansų distrikto j 
— Wall Stryt — kvota 
$600,000,000.

Laisvės raštinės štabas 
yra pasiryžęs atlikti savo.

yra l

irgi

r F!-“ ?

Armija Taipgi Renka 
Popierą

Sulaikė Šimtus Kėlusių 
Kalakutienos Kainas

Kaip Veikia Armijos 
Raišty Mūšiuose

Visi į Aido Choro Koncertą 
--Balių Lapkričio 25-tą!

Gražus Aido Choro dainų- 
muzikos-šokių vakaras Įvyks
ta jau šiandien, šeštadienį, lap
kričio 25-tą, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 

65c. 
pro-

Ave., Brooklyne. Įžanga 
Pradžia 7 vai. vakaro. Po 

! gramos šokiai.
Programoje girdėsime:
Aldoną DeVetsco (Klimai- 

tę), solistę. Ją girdėsime pir
mu ir gal paskutiniu kartu šį 

nes jinai neužilgo iš- 
apsigyventi tolimame 
pas savo vyrą.

Kazakevičiūtę su

IDS Kuopy Delegatams 
Priminimas

Susivie-1 
metinė 
sekma- 
Laisvės

nijimo 3-čio apskričio 
konferencija Įvyks ŠĮ 
dieni, lapkričio 26-tą, 
salėj, 419 Lorimer St. Pradžia
10 vai. ryto. Delegatai prašo
mi pribūti laiku.

sezoną,

mieste,
Florence 

jos armonika.
Aido Chorą ir jo atskiras 

grupes, vadovybėje Aldonos 
Anderson (Žilinskaitės).

Planuoja Leisti Karo Ša 
poms Skolintis 

Darbininkus
mūsų stoji- 

choru jo sezono ati- 
vakarą duos chorui 

energijos sėkmingam 
Duos ir mums patiems 
energijos didiems vi-

Choras yra mūsų dainos pa
žiba. Draugiškas 
m as su 
darymo 
naujos 
sezonui, 
naujos
suomeniškiems darbams. Jeigu 
dainuojančios armijos yra ge
riausia kariaujančios armijos, 
tai ir dainuojančios darbo ar
mijos turėtų būti geriausiomis 
darbo armijomis. O mes, pa
žangieji Amerikos lietuviai, 
juk ištiesų esame didžiųjų dar
bų armija.

Tad visi Į Piliečių Kliubo sa
lę šio šeštadienio vakarą!

Iki pasimatymo Aido Cho
ro koncerte! G. N.

Išsiunčiame 7-tą Siuntinį Dovanų Lietuvos 
Žmonėms; Prašome Talkon, Kviečia

me Pamatyti Išsiuntimą

R. E. Mizarai Išvyko i
Kanadon i

Rojus ir Eva Mizarai perei
tą penktadienį išvyko Kana
don. Rojus išvyko pasakyti 
prakalbų ir organizaciniams 
pasitarimams su Kanados lie
tuviais. Ten praleis apie savai
tę laiko. Eva išvyko savo pro
fesijos reikalais Į Detroitą ir 
kitur. Kelyje sustos aplanky
ti jos gimines Hamiltone, iš 
ten aplankys torontiečius lie
tuvius. Nuo ten jinai patrauks 
į Detroitą, — jisai link Mon
treal.

Septintasis Siuntinys dovanų 
Lietuvos žmonėms išsiunčiamas 
gale šios savaitės.

Išsiuntimo darbas pradėtas 
penktadienį, lapkričio 24-tą. 
Per visą dienelę krauta milži
nai trekai, kol išvežta iki lu
bų priloduota manta iš trijų 
krautuvių. Supakavimo darbas 
pradėta penktadienio popietį 
nuo 5 vai.

Šeštadienį, lapkričio 25-tą, 
bus dirbama nuo 8 ryto iki 
vakaro. Vakare nedirbsimų nes 
įvyks Aido Choro koncertas, 
šeštadieni darbininkų reikės 
labai daug, nes turėsime dvi 
“bėlavimo” mašinas.

Ateikite iš ryto, kurie gali
te. Kurie negalite dirbti visą

j dieną, ateikite porai valandų, 
• pavaduosite, išleisite anksty- 
■ buosius pavalgyti, pasilsėti.

Kurie negalite dirbti, atei
kite pažiūrėti, kaip eina tasai 
didelis, Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto fabrikas, kaip 
išeina jūsų dovanos Lietuvos 
žmonėms!

Ateikite darbininkai, ateiki
te svečiai!

Vieta: 401 
tai’p Laight 
New Yorke.
Desbrosses stotis, ant IRT 9th 
Avė L. BiskĮ toliau nuo Canal 
St. stoties ant 7th Avė. ir 8th 
Avė.

Washington St., 
ir Hubert Sts., 
Arčiausia yra

linijų.
Lietuvai Pagelbos
Teikimo Komitetas.

MES JAU 18-KOS METU — IR 
VIS DAR DiDŽIAUSIAS 2 už 1 
TEATRAS! L ADD SUGRĮŽO 
kaip daktaras, kuris paneigė iš
didžią gražuolę ir privertė ją ta
tai mylėti! 
drama

Mėgstate Briedienos-Zui- 
kienos Pietus?

Nauja romantiška

EORETTA 
YOUNGLADD

“AND NOW 
TOMORROW”
su SUSAN HAYWARD ir

BARRY SULLIVAN 
* ASMENIŠKAI * GLEN GRAY 
ir CASA LOMA ORKESTRAS, 
ir DAR ANDY RUSSELL, JERI 
SULLAVAN ir EXTRA PA
TRAUKLUS PRIEDAS 
WALLY BROWN ir ALLAN 
CARNEY, komedijantai.

BROADWAY ir 43rd STREET

Matyk Naujausius Sensacingus 
žinių J tulžius Embassy!

Matyk didvyriškus lenkus nušiuo- 
jant visą, nacių pulką! Matyk su
jaudinančius vaizdus iš pergalės 
Filipinuiose! Matyk J. V. Kariuo
mene sutriuškinant japonų pasi
priešinimus Carigaroj, Leyte, Ta- 
clobane! Matyk Gen. MacArthurą!
Matyk Premjerą Churchlllą Pa
ryžiuje su Gen. de Gaulle! Matyk 
tūkstančius vokiečių, pasiduodant 
nelaisvėn VVelcherene! Matyk 
Gen. Stlwell’j sugrįžusį iš C’hi- 
nijos fronto! Matyk Prezidantą 
Rooseveltą atidarant 6-tos Karo 
Paskolos vajų! Girdėk žinių fo
rumą “Youth’s responsibility in 
the Post-war World” ir dar nau
jausias žinias iš visų pasaulio 
karo frontų! -
FMRA^V NEWSREEL THEATRE 
HT1D/100 J BROADWAY ir 46 ST.

Walter Ambrose, kurs už
laiko gražią užeigą 406 South 
3rd St., Brooklyn, kampas Un
ion Avė., buvo išvažiavęs me
džioti ir parsivežė briedžių ir 
zuikių. Jis dabar rengia parę 
savo užeigoje, 406 So. 3rd St. 
Parė Įvyks lapkričio 28-tą.

Kviečia visus draugus ir pa
žįstamus užeiti Į parę, kur jis 
gardžiai pavaišins su briediena 
ir zuikiais.

Mrs. Anna Rosenberg, Kari
nes Darbo Jėgų Komisijos di
rektorė šiai apylinkei, sako, 
jog planuojama leisti “skolin
tis” darbininkus būtiniausioms 
skubiems darbams. Tos nuo
monės prieita direktorių kon
ferencijoj.

Planas, sakė jinai, neturės 
vertės, jeigu samdytojai ne
kooperuos. Savininkai tūlų, ne 
taip skubiai daromus darbus 
dirbančių fabrikų ir Įstaigų bū
sią prašomi leisti labai reika
lingus kitur darbininkus laiki
nai išeiti kitur Įvairiems laiko
tarpiams. Tie laikotarpiai gal 
bus 30, kitur 60 ar 90 dienų, 
ar taip ilgam, kaip reikalinga. 
Tuo pat sykiu bus susitarta, 
kad jie turės būti grąžinami 
darban su senų darbininkų tei
sėmis senojon darbavietėn, ne
žiūrint buvusios pertraukos.

“Bet jeigu samdytojai neno
rės kooperuoti,” sakė direkto
rė, “mes turėsime panaudoti 
visas galimas priemones, ko
kios leista einant prezidento 
karo laiko sankcijomis.

“Kad tą pravesti, mes rei
kalausime paramos iš vyriau
sybės kožnos agentūros. Mes 
galime prašyti Karui Produk
cijos Tarybos sulaikyti medžia
gas arba galime nustatyti ma
žesnį kiekį darbininkų turėti 
ten, k ui’ jau nustatyta kiekiai 
ir uždėti lubas ten, kur dar 
nebuvo uždėtos.”

“Iš kitos pusės,” sako di
rektorė, “kooperuojantiems ša
pų savininkams mes galime 
pakelti darbininkų kiekio lu
bas, leisti dasisamdyti mote
rų atpildymui nedatekliaus ki
tur išleistų vyrų darbininkų.”

Mrs. Rosenberg sako, jog 
dabar, tuojau, kritiškai indus
trijai New Yorko mieste rei
kia 58,000 darbininkų. Iš būti
niausių, 749 esą reikalingi 
dirbti prie radar.

Laivų budavojimo ir taisy
mo industrijoms esą reikalin
ga 32,000 darbininkų. Kitose 
Įvairiose industrijose esą pa
reikalauta 40,000, kaipo “turi
mų gauti” ir “kritiškai reika
lingų.”

Attikusios popieros rinkimas 
nėra vien senukų, vaikų ar šei
mininkių darbas, bet visų, ku
rie nori padėti karą laimėti. 
Armija irgi nesidrovi tame pa
dirbėti.

Armijos 2-ji Tarnybos Ko
manda, veikianti Borooklyne, 
per pirmuosius 10 mėnesių šių 
mt. surinkus 26,000,000 sv. po
pieros. Tas vyriausybei davė 
virš $256,000 Įplaukų.

Kariškiai ne tik surenka, 
bet ir perrenka, suskirsto po- 
pierą rūšimis. Tas taip pat pa
didino Įplaukas, kadangi už 
sumaišytą visokių rūšių popie- 
rą gaudavo tik po $11 už to
ną, už perrinktą gauna po $25 
už toną. Gi už pačią geriau
sią gauna ir iki $48 už toną 
(2,000 svarų).

Armija tiek Įsvarbina rinki
mą perdirbimui Į naują atti
kusios popieros, lead attikusios 
dėželės parvežamos net iš už
jūrių. Tonai tokios popieros 
parvežta atgal.

Merginoms Kursai
Brooklyn© YWCA skelbia i 

11-kos vakarų kursus dirban
čioms merginoms, norinčioms 
veikti atsisteigimo (rehabilita
tion) projektuose. Vienas kur
sas prasidės ateinančio antra
dienio, kitas trečiadienio vaka
rą ir bus tais pačiais vakarais 
kas savaitė. Vieta: 30 Third 
Ave. Mokins asmens priežiū
ros ir pasiruošimo pokariniams 
darbams ir sąlygoms.

Kursams programą Įstaiga 
paruošė bendrai su Civilinių 
Apsigynimu ir ŪSO.

Pereitą trečiadienį Miesto 
Turgaviečių Departmento ir 
Kainų Administracijos inspek
toriai pašaukė teisman dar 240 
stambių ir smulkių prekėją. 
Didžiuma iš jų prasikaltę atė
mimu kalakutienos pietų iš 
tūkstančių šeimynų. Esant sto
kai kalakutienos, kiti bandė 
užkelti iki padangių ir kitų 
paukščių kainas.

Ant kalakutų inspektoriai 
rado užkeltas kainas nuo 6 iki 
25 centų per svarą virš lubinių 
kainų. Jeigu nebūtų griežtai 
paimta kontrolei!, žmonės bū
tų buvę priversti už kalakutie
ną mokėti po $1 ir iki $1.50 už 
svarą.

Vietomis inspektoriai radę 
štai kokį triksą: Iš pirkėjo pa
ima neva rankpinigių $2 iki 
$3. Paskiau jis grįžta pasiimti 
jau gatavai paruoštą kalakutą 
ir sumoka tūbinėmis kainomis 
pagal kiekį svarų. Niekas ne
gali primesti pardavėju ėmimą 
virš lubinių kainų. Bet tų sa
vo rankpinigių pirkėjas negau
na atgal. Gudriai sugalvota, 
tačiau kada daug tokių per
kančių su “rankpinigiais” atsi
rado, inspektoriai tai pastebė
jo.

Armijos grupė pademons
truos, kaip veikiama atakose 
raistų srityje. Paroda bus sąry
šyje su pardavimu karo bonų 
Šio sekmadienio popiečio 3 vai. 
ir antradienio popiečio 4 vai., 
prie Queens Borough Hall, 
Kew Gardens.

Kumštynės už Karo Bonus
Brooklyniečiams kumštynių 

mėgėjams bus įdomu žinoti, 
jog gruodžio 6-tą, Broadway 
Arenoje, bus kumštynės. Kum* 
ščiuosis vien tik kariškiai iš 
mieste ir artimoje apylinkėje 
esančių kempių. O publikai 
Įžanga Į tas kumštynes bus tik 
perkant karo bonus.

Tikisi per tas kumštynes su
kelti milijoną dolerių.

Ethel Barrymore, 65 metų 
amžiaus žvaigždė aktorė, iš
vyko Į Hot Springs, Va., pasil
sėti po ligos plaučių uždegi
mu. Jai susirgus, lapkričio 13- 
tą, veikalas “Embezzled Hea
ven” užsidarė iki ji pasveiks. 
Tikimasi iš naujo pradėti už 
savaitės ar poros.

(Skelbimas).

PIRKITE KARO BONUS

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTONIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
• BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn.
DEWEY 2-0240.

i ZXCA RESTAURANT
Vis Del Tos Audros

se- 
te- 
šią 
už-

Audra, rodos, buvo jau 
nokai, bet miesto iždą ji 
bepersekioja ir dabar. Tik 
savaitę Budžeto Taryba 
gyrė Parkų Departmento
laidoms dar $100,000. Tai pra- 
šalinimui 7,000 vėsulos išvar
tytų medžių. Iki šiol atitaisy
mui audros padarytų nuostolių 
išleista jau $701,000.

PARDAVIMAI

RADIO CITY MUSIC HALL
TEAT?INft TAUTOS.^^-.ROCKEFELLER CENTER

Juoko pilnas komediškas romansas, trykštąs džiaugsmingu’smnmimu 
ir juokingais prietikiais! gu sma£umu

. 'K-
“TOGETHER AGAIN”

su CHARLES COBURN
SCENOJE: "CURTAIN TIME” šaunūs reginiai .• r,

MUSIC HALL ROCKETTES. BALETO ’ CRfiPe ^r ^'‘8®1 io Markei't. su 
SIMEONUOS ORKESTRAS, v.d° y“. ERNO raprfUB 'r

Pakeitė Pajūrio Sargybon 
Priėmimą

Vienų metų vidurinės mo
kyklos bereikalauja vieton pir
miau reikalautų dviejų (kaipo 
minimum mokslo stažo) iš 
stojančių liuosnoriai Į Pajūrio 
Sargybą, kaip pranešama iš 
rekrutavimo raštinės, 42 
Broadway, New Yorke. Priima 
ne jaunesnius 17 metų. Jau
nuoliai privalo pristatyti tėvų 
ar globėjų sutikimą.

Parsiduoda Bar & Grill biznis. 
Listas yra ant 10 metų. Renda 
$50 į mėnesį. 2 Bowling Alleys 
Basemente; 1 Shuffleboard. Išmokė
ta (cash). Visi rakandai (fixtures) 
yra nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 
į savaite. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ir šiltą vande
nį apskritiem metam. Priežastis 
pardavimo, pasitraukiu iš biznio. 
Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., East 
N. Y. Section. Važiuodami Jamaica 
Linija, išlipkite ant Cleveland sto
ties. ' (275-277)

Šešta Didele Savaite!
Puikiausia pagaminta, 

baisus realizmas... galinga...'
N. Y. Times

4Opr«en,J 1

2^x»~„„..«-"“’. xO' ^"?-k«.

Pirmas svarbus judis, rodąs keb
lumus, su kuriais susiduria atei
vis, kol prisitaiko prie Amerikinio 
gyvenimo būdo... pagarba pa
tarnavimas, kuriuos sveturgimiai 
atliko Amerikai!

KING VIDOR’S Kųrinys

“AN AMERICAN

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d <51 Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
■teičlui su naujausiai! Įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

Vėlus 
Rodymas 
Šeštadienį

bos V v Y
Ho''e"0X>a»«"l’"”USS'(

STANLEY
7th Ave. bet. 42nd & 41st St 
■Continuous Doily from 9 a. m.

ROMANCE” 
žvaigždžiuoja BRIAN DONLEVY su 
ANN RICHARDS. WALTER ABEL

DABAR RODOMA 11 LOEW’S 
TEATRU.

METROPOLITAN 
Fulton St., B’klyn. 
VALENCIA 

. Jamaica Ave.
OLYMPIA 
B’way. ir 107 St. 
83rd STREET 
ir Broadway 
JERSEY CITY 
Loew’s

NEWARK
Loew’a -State

LOEW’s STATE 
Times Square 
PARADISE 
Concourse, Bx. 
LEXINGTON 
51 St. 
72nd STREET 
ir 3rd Ave. 
175th STREET 
ir Broadawy

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
■k naujus 

lūs ir 
Vb. sudarau 

įrikoniškais. Rei- 
I kalu i esant ir 
Į padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

■F pogi atmaliavoju
- ^3*!.^ Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.

Savininkas
Kainos
Avenue

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. 4. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: 9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta.

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

k HowTo S4

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT UPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriškai 
Žiedai

ii

$19.08
aukštyn

$19.95 
aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

BIRTHSTONE

Žiedai $g.95 
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-3173.

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




