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“Prisiųskite Lietuvai Vaduo

ti Sąjungai penkinę kalėdų do
vanų Lietuvos vadavimo dar
bams remti,” sako LVS cen
tras savo atsišaukime.

Duokite jiems pinigų, tai jie 
fašistinę smalą virs.- Lietuva 
jau išlaisvinta, o jie Lietuvą 
“vaduos.” Ar bereikia dides
nės apgavystės?

KRISLAI
Jūs Mokėkite, O Jie 

“Vaduos.”
Vitaminai ir Piliukės.
Nepraustaburnio Plepalai.
Švento Jono Katedroj.
18 Sykiu “Ženijosi.”

Rašo A. BIMBA
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Vitaminai baigia užkariauti 
visą Ameriką. Aš pats jų ne
mažai “sunaikinu.” Nu, gydy
tojai giria, laikraščiai garsina, 
mokytojai mokina, kad be vi
taminų beveik nebeapsimoka 
gyventi, žmogui galvą susuka. 
Nesmagu ir tiek, jeigu vieno 
ar dviejų vitaminų nepraryji.

Pliekia Hitlerininkus 
75 Myliu Frontu

LIUBLINO LENKAI 
TEIS 6 NACIUS 
KRIMINALISTUS

200 Lekiančių Amerikos Tvir
tumų Pleškino Japonų Sostinę 

Ir Thailando Sostamiestį

TIES FILIPINAIS JAN
KIAI NUSKANDINO 

20 JAP. LAIVU

Amerikiečiai Nu
bloškė Nacius dar 

4 Mylias Atgal
noi .. >'donoji Armija pamuše vo

kiečius dar 6 mylias atgal 
Dr. Jullian Ruffin ir d r. Da- 75-kių mylių fronte Slova- 

vid Cayer, Duke Universiteto, kijoj, rytinėje Čechoslova- 
paėmė didelę grupę studentų. 
Visus vienodu maistu maitino 
per 30 dienų. Bet vieniems da
vė vitaminų, o kitiems tiktai 
paprastų saldžių piliukių. Stu
dentai nežinojo, kuris valgo 
vitaminus, o kuris piliukės.

Paskui buvo patikrinta stu
dentų sveikata. Nė per nago 
juodymą nesurasta jokio skir
tumo jų sveikatoje!

Juozas Tysliava užsimanė 
pralenkti ir Grigaitį. Rusų ki
taip nebevadina, kaip “masko
liai.” Ar tai gražu ?

Bet, žinoma, veltui toki 
klausimą statyti Tysliavai. Kai 
“liberalas” virsta fašistu, tai 
apie jokį padorumą su juomi 
nebekalbėk.

randasi New Yorke, 
vyskupas Manning, 
geros širdies žmoge- 
dabar apsiėmė būti 

Russian

, kijos dalyje, ir per dieną 
atėmė iš priešų 50 gyvena
mųjų vietovių. Sovietų ka
riai, bet kitko, paėmė ir 5 
geležinkelio stotis — Rad- 
van, Kozkovce, Velki, Gires 
ir Straszke.

Prasiverždami per Labo- 
|rec upę Slovakijoj, sovieti
niai kariai suėmė 470 vokie
čių kareivių ir oficierių ir 
pagrobė 15 kanuolių ir kie
kius kitų įrengimų. Čia jie 
taip pat sučiupo vengrų 52- 
ros divizijos traukinį su vi-i 
sais kariniais kroviniais.

Bene didžiausia ir puošniau
sia Amerikoje katedra bus St. 
John’s. Ji 
Ją valdo 
Tai senas 
lis. Jis ir
garbės pirmininku 
War Relief komiteto, kuras ve-. 
da vajų už pasiuntimą Tarybų 
Sąjungos vaikams kalėdinių! 
dovanų.

Maskva. — Sovietų kariai 
lapkr. 26 d. sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 21 vokiečių 
tanka.

GRESIA VISUOTINAS 
STREIKAS PRIEŠ 
BELGU VALDŽIA

London. — Sovietų 
atidavė 6 nacius 

piktadarius 
Lenkų 
Vaduoti,

teismas juos teis už

ka- 
valdi- 

Komitetui 
Liubline.

junga 
rinius 
niam 
Tautai 
Lenkų
belaisvių žudymą ir kanki
nimą Maidanek koncentra
cijos stovykloje ir už mer
ginų ir moterų žagimą te
nai. Tie kriminalistai buvo 
nacių žandarų gvardijos 
nariai. Juo suėmė Raudo
noji Armija Lenkijoje. Tų 
nenaudėlių vardai yra: H. 
Vogel, A. Ternes, W. Har- 
tenmeier, T. Schallen, E. 
Pohlman ir H. Stahl.

BUDAPEŠTAS BOSIĄS IŠ 
UŽNUGARES IMAMAS

Berlyno radijas pranešė, 
;kad rusai, prasiveržę į va- 
i karinį Dunojaus upės šoną, 
i iš šiaurinės Jugoslavijos į 
■Vengriją, 107 ir 120 mylių 
i į pietus nuo vengrų sosta- 
i miesčio Budapešto, pastū- 
mė vokiečius dar mylią ar

Brussels, lapkr. 28.—Su-j daugiau atgal. Naciai spė- 
, streikavo gatvekarių kon-!ja, kad Raudonoji Armija 
dukteriai Brusselyje, 

Pereitą sekmadienį šitoje sostamiestyje.
Bei-: vakarinėmis Dunojaus pa-

________ _ Strei-1 krantėmis grumsis į šiau- 
katędroje buvo specials apei-j kieriai reikalauja pavaryti rius, kad galėtų apsupti 
gos tam reikalui. Vyskupas at- premjero Pierloto valdžią, ; Budapeštą iš užnugarės. 
sišaukė į savo žmones sunešti'kuri nuginkluoja belgų pa-i Rytinėje Dunojaus pusėje 
katedron vaikams dovanų. Su- trijotus, bet po pirštus žiū- Sovietai pasiekė pietinius 
sirinko keturi tūkstančiai žmo-1 rį į naciškus gaivalus. Eina ; Budapešto priemiesčius, 
nių ir sunešė daugybę vaikams Judėjimas dėlei visuotino! __________

darbininkų streiko prieš tą j
valdžią. ■ Prezidento Žmona už Versti

ną Karinę Mokybą Taikoj

naujų drapanų.
Vyskupas Manning pasakė 

pamokslą už rėmimą Russian 
War Relief kalėdinių dovanų 
vajaus.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas irgi dalyvauja šia
me vajuje. Jis renka kalėdines 
dovanas Lietuvos vaikams, 
ypatingai našlaičiams. Tos do
vanos bus pasiųstos specialiu 
laivu.

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
ir vėl puikiai pasirodys. Mes 
žinome mūsų žmonių duosnu- 
mą labdaringiems tikslams. 
Kiekvienas patriotingas lietu
vis pasistengs kokią nors do
vanėlę pasiųsti Lietuvos naš
laičiams.

Pražūtinga Amunicijos 
Eksplozija Anglijoj

London, lapkr. 28. — Į- 
vyko nepaprastai smarki a- 
municijos sandėlio eksplozi
ja Burton-on-Trent vietoje. 
Iš griuvėsių išimta 20 lavo
nų. Nežinia, kas atsitiko su 
50 kitų žmonių, buvusių 
sandėlyje laike sprogimo.

Washington. — Apie 200 las, karinius fabrikus ir uo- 
le- stų įrengimus Tokio ir prie

miesčiuose. Per ūkaną ne
galima buvo įžiūrėti taiki
nių, todėl amerikiečiai mė
tė bombas pagal savo mok
slinių instrumentų nurody
mus.

Žygiui prieš Japonijos 
sostamiestį vadovavo gene
rolas H. S. Hansell. Jo 
bombanešiai pakilo nuo' Sai
pan salos, 1,550 piylių nuo 
Tokio.

galingiausių Amerikos 
kiančiųjų tvirtovių B-29 su
davė naują smūgį Japoni
jos sostamiesčiui Tokio ir 
bombardavo Bangkoką, so
stinę japonų pastumdėlių 
valdžios Thailande (Siame). 
Visi tie oro milžinai su
grįžo į savo stovyklas.

Šiuo antru atveju per 72 
valandas B-29 bombanešiai 
sprogdino lėktuvų statyk-

Naujas Amerikos Valstybes 
Sekretorius - Stettinius

prie

73 metų am
ir guli ligoni-

ir Kongreso

Perlų Uostas. — Geriau 
patikrinus žinias, pasirodė, 
jog Amerikos lakūnai pra
eitą penktadienį ties Filipi
nų sala Luzonu nuskandino 
20 Japonijos laivų ir suža
lojo 28, kaip pranešė admi
rolas C. W. Nimitz. Tuo 
pačiu žygiu tapo sunaikin
ta 87 japonų lėktuvai ir 
apšlubinta 32 kiti. Apart 
transportų ir žibalinių lai
vų, amerikiečiai nugramz
dino keturis karinius japo
nų laivus— vieną šarvuot
laivį ir tris naikintuvus.

Paryžius, lapkr. 28.—Ne 
oficialiai pranešama, jog 
francūzų armijos junginiai 
prasiveržė per Rheino upę 
į šiaurius nuo Strasbourgo 
miesto ir įsitvirtino rytinė
se tos upės pakrantėse, Vo-

I 
I

9-j i jankių armija išmušė 
nacius iš Merzhauseno.

Viena jauna žydų tikybos 
mergina pabėgo iš Vokietijos 
į Palestiną. Ji gražiai kalbėjo 
vokiškai. Jos naciai negalėjo 
atskirti nuo vokiškų moterų.

Todėl ji sugrįždavo Vokie
tijon, “apsiženydavo” savo ti
kybos vyrą ir falšyvu paspor- 
tu abudu išvažiuodavo užsie
nin. Taip ta mergaitė išgelbėjo 
18 žmonių. Bet devynioliktu 
sykiu nuvyko Vokietijon ir ne
besugrįžo: buvo sugauta ir nu
žudyta !

Kai karas pasibaigs, kai iš
laisvinti žmonės pradės pasa
koti apie didvyrių pasiaukoji
mus kovoje už laisvę, tai bū
simoms kartoms bus sunku ti
kėti. Skambės, kaip arabiškos 
pasakos, kaip didžiausi ste- 
būklai.

SUŠAUDĖ DU VICHY 
NENAUDĖLIUS

Paryžiaus radijas pa
skelbė, kad francūzų teis
mo sprendimu tapo sušau
dyti du buvusios fašistinės 
Vichy milicijos nariai už 
tai, kad jie praeitą vasarą 
nužudė George Mandelį, se- 
niaus buvusį Francijos vi
daus reikalų ministerį.

Washington. — Prezi
dento žmona pritaria įteik
tiems kongresui sumany
mams įvesti po karo jau
nuoliams verstiną valdinę 
tarnybą per vienus metus. 
Prez. Rooseveltas yra iš
reiškęs, jog ta tarnyba ga
lėtų būti panaši, kaip kad 
buvo CCC darbų stovyklos. 
O prezidento žmona sako, 
kad tuos jaunuolius reikė
tų ir kariniai lavinti. Jinai 
primena, kad Jungtinės 
Valstijos turės dalyvauti 
pasaulinės taikos palaiky
me po karo. Tuo tikslu A- 
merikai reikės paruoštų ka
rinių jėgų.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pranešė, giliai 
apgailestaudamas, kad pa
sitraukė Amerikos valsty
bės sekretorius Cordell 
Hull. Jo vieton prezidentas 
paskyrė Edwardą R. Stetti- 
nius’ą, 44 metų amžiaus. 
Stettinius buvo valstybės 
vice-sekretorium
Hull’o. j

Hull yra 
žiaus, serga 
nėję.

Prezidento
Pagarba HuII’ui

Abiejų partijų senatoriai 
ir kongresmanai taip pat 
gailisi, kad Cordell Hull tu
rėjo dėl nesveikatos atsi
statydinti. Senatorius Al. 
B. Chandler įteikė sumany
mą kongresui, kad prezi
dentas duotų Hull’ui kong
resinį Garbės Medalį, auk
ščiausią pagarbos ženklą, 
už Hull’o patarnavimus 
Jungtinių Valstijų žmonėm

ir už jo nuopelnus pasauli
nės taikos reikalui.

Priimdamas Hull’o re
zignaciją, prez. Rooseveltas 
savo laiške vadino jį “Jung
tinių Tautų idėjos tėvu.” 
Prezidentas pareiškė viltį, 
kad Hull galėtų pirminin- 
kaut būsimai pirmajai 
Jungtinių Tautų sesijai.

Senatas, suprantama, pa
tvirtins Stettinius’ą, kaip 
naująjį valstybės sekreto
rių. Stettinius yra pasižy
mėjęs kaip karinės gamy
bos ir Lend-Lease paskolų 
fondo tvarkytojas. Jis taip 
pat gerai pasidarbavo su
ruošimui Dumbarton Oaks 
konferencijos tarp Angli
jos, Sovietų ir Amerikos at
stovų, dėlei pokarinės 
kos palaikymo.

KOVA SU APSUPTAIS NA
CIAIS TIES JELGAVA

Maskva. — Į vakarus nuo 
Jelgavos (Mintaujos) bata
lionas vokiečių su tankais 
darė 10 atakų prieš apsu
pančią juos sovietinę ka
riuomenę. Visos nacių ata
kos buvo atmestos atgal, 
sunaikinta šimtai vokiečių 
ir keli jų tankai. Kitoj vie
toj sovietiniai žvalgai užė
mė vokiečių apkasą. Per 
dieną liko užmušta apie 1,- 
000 hitlerininkų tame pieti
niai - vakariniame Latvijos 
kampe, kur 300,000 vokiečių 
yra visomis pusėmis apsup
ti ir palaipsniui naikinami.

tai-

Jankiai pradėjo naują 
ką į rytus nuo Aacheno.

ata-

9-ji Amerikos armija nu
grūdo nacius iki Roer upės.

Vajus Prailginta s

Metze Amerikiečiai Pagrobė 
Daug Vokiečių Maisto

Pasirašyta tarpusavio pa- 
gelbos sutartis tarp Kana
dos ir Indijos.

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prailgintas iki 
sausio-Jan. 1 d., 1945 m. To reitalavo vajininkai A. Bal
čiūnas ir kiti. Vajininkai pastebėjo, kad dabar pats įsi
siūbavimas vajaus ir nutraukimas to darbo- su 1 d. gruo
džio būtų nuostolis.

Vajininkų reikalavimą Laisvės bendrovės direktoriai 
primė ir vajų pratęsė iki sausio 1 d. A. Balčiūnas sako, 
kad jis dar tik pusę darbo teatlikęs.

Prašome visų vajininkų pasispausti, gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų ir visas gautas prenumeratas 
prisiųsti ne vėliau, kaip iki 1 d. sausio-Jan., 1945 m.

Iš toliau laiškai, prenumeratos ir pinigai už jas turi 
būt išsiųsti ne vėliau, kaip 1 d. sausio-Jan., 1(945 m.

Dar kartą prašom visų dienraščio Laisvės skaitytojų 
pasirūpinti gavimu nors po vieną naują skaitytoją šiuom 
vajum. Laisves Administracija.

Paryžius. — Atimdami iš 
vokiečių Metz miestą-tvir- 
tumą Franci jo j, netoli Vo
kietijos sienos, amerikiečiai 
sučiupo 150 tonų šaldytos 
jautienos, 20 tonų pagamin
tų valgiui kukurūzų, 200 
vagonų miltų ir didelius 
kiekius sūrio ir “kenuotų” 
valgių. Tą maistą jankiai 
padalino francūzams 
miesto gyventojams.

Metz

GEN. DE GAULLE 
TEHERANE

London, lapkr. 28. —Lai
kinasis Francijos preziden
tas de Gaulle ir užsieninis 
ministeris Georges Bidault, 
keliaudami į Maskvą, stap
telėjo Teherane, Irano-Per- 
sijos sostamiestyje.

Trečioji Amerikos armija 
užėmė vokiečių miestelius 
Kerprich, Hemersdorf ir 
Rurweiler, o Francijos pu
sėje išmušė nacius iš Vel- 
vingo ir Tetercheno ir pa
ėmė tvirtovišką St. Avoid 
miestą, iš kurio naciai be 
mūšio paspruko. Trečiosios 
armijos kariai per dieną 
pažygiavo tris iki keturių 
mylių pirmyn ir pasiekė po
zicijas tik 10 mylių nuo Sa- 
arbrueckeno, svarbaus vo
kiečių pramonės miesto. 
Kiti šios armijos daliniai 
atvadavo Eywillerj ir Dru- 
lingeną, toliau į pietus.

AMERIKA NUSTOJO
KELIŲ ŠIMTŲ LAI

VŲ KARE IKI 1944
Washington, lapkr. 28.— 

Nuo karo pradžios iki 1943 
m. pabaigos priešai nu
skandino 754 prekinius A- 
merikos laivus, 22,161,000 
tonų, kaip pranešė valdinė 
Karo Žinių Įstaiga. Tuo 
tarpu Anglija, Amerika ir 
kiti talkininkiški ir bepusi- 
ški kraštai viso nustojo 5,-« 
758 laivų. Bet Amerika 
nuo 1939 m. pasistatė 4,- 
308 laivus, 44,082,000 tonų.

Kanados Seimas Spren 
džia Drafto Klausimą
Ottawa, lapkr. 28. — Ka

nados seimas susirinko į 
slaptą sesiją ir sprendžia 
klausimą dėlei verstino ka
nadiečių siuntimo į užsienių 
karo frontus. Premjero 
Mackenzie Kingo valdžia 
nutarė juos ten varu siųs
ti. Dėl to pakilo bruzdėji
mas prieš valdžią, ypač 
tarp francūzų-kanadiečių. 
Premjeras pareiškė, kad 
jeigu seimas stipriai nepa- 
rems jo tuo klausimu, tai 
jis pasitrauks iš valdžios.

Suomija, vykdydama pa
liaubų sutartį, pervedė So
vietams 20 savo garlaivių.

TARYBINIAM KAUNE VEIKIA 13 GIMNAZIJŲ IR 38 PRADINES MOKYKLOS
Rašo Ruzgas, Kauno ap- 

švietos direktorius:
Kaune atsidarė ir veikia 

12 reguliarių gimnazijų, 
viena suaugusiems gimna
zija ir 38 pradinės mokyk
los.

Pirm vokiečių užplūdimo, 
tarybiniame Kaune 1941 
m. buvo 51 pradinė mo-

kykla. Jas lankė 10,530 vai
kų, tai daugiau negu bet 
kada, o mokė 352 mokyto
jai. Dabartiniu laiku pradi
nes Kauno mokyklas lanko 
6,607 vaikai ir tėra 191 mo
kytojas. Stokuoja mokyto
jų, nes daugelis jų buvo 
prievarta išvežti Vokieti
jon.
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Dar aršiau naciai pablo
gino gimnazijų dalyką. 
Šiuo tarpu Kauno gimna
zijos teturi 626 mokinius, o 
1941 m. turėjo 6,651. Ta- 
čiaus, mokinių skaičius gim
nazijose auga.

Šį mėnesį,atsidaro Liau
dies Universitetas. Renka
ma knygos Kudirkos vardo

knygynui, kurį vokiečiai su
degino. Bus atidaryta ir 10 
kitų viešųjų knygynų Kau
ne.

1,300 vaikučių lanko 34 
kindergartenus, tai yra, 

pačius pradinius viešųjų 
mokyklų skyrius. Veikia du 
prieglaudos namai vaikam; 
bus neužilgo atidarytas ir

trečias. Tarybų valdžia pa
skyrė gražų vieno dvaro 
centrą kaipo namus vai
kams, dar perjauniems mo
kyklas lankyti.

Kauno švietimo skyrius 
tikisi, jog 1945 m. mokinių 
jau bus tiek, 
diniais 1941

kaip ir rekor- 
metais.

Vokiečių šeimininkavimas
Daugelį Kauno mokyklų 

rūmų vokiečiai vartojo kaip 
savo sandėlius bei dirbyk- 
las. Likusiuose mokykli
niuose rūmuose jie leido pa
mokas tik po 15 iki 20 mi
nučių. Nacių kareiviai ir o- 
ficieriai plėšė mokyklų į- 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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vokiečiai atėmė jo arklį ir jis neturi kuo 
parsivežti javus. Raudonosios Armijos 
vadai, pulk. Riabininas ir Ivanovas, su
teikė jam arklį, paspaudė ranką ir pa
sakė: “Linkime laimingo gyvenimo, bro
leli !”

Lietuva baisiai nukentėjo po hitleri
ninkais. Per tris metus naciai ir jų pa
kalikai smaugė Lietuvos žmonelius, šau
dė, korė, žudė dujomis, tūkstančiais į vo
kiečių vergiją vare, bet lietuvis nenusi
lenkė. Jis kovojo, ėjo į mišką, buvo tik
ras, kad broliškos tarybinės respublikos 
neapleis savo sesutę, jauną Tarybinę 
Lietuvą. Ir sulaukė išlaisvinimo ir lais
vės !

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Paveikslai iš Išlaisvintos Lietuvos
Šiomis dienomis L.P.T. komitetas gavo 

apie 100 įvairiausių paveiklsų iš išlais
vintos Lietuvos. Tie paveikslai parodo 
hitlerininkų žvėriškumą ir žiaurumą, ku
rie, grūdami Raudonosios Armijos ir lie
tuvių pulkų, viską naikino ir draskė, kad 
nieko nepalikus čielybėj.

Vilnius pavaizduotas 17-koj paveikslų, 
kurių tarpe randame Gedemino Aikštę, 
vokiečių susprogdintą tiltą per Viliją, 
sugriautus namus, grįžtančius iš miškų 
žmones į išlaisvintą tarybinės Lietuvos 
sostinę, vokiečius suimtus į nelaisvę ir 
naujai besitvarkančią tarybinę vyriau
sybę. ‘ ’

Kaunas atvaizduojamas 18-koj pa
veikslų. Nacių sugriautas Kauno gelžke- 
lio peronas, susprogdinti tiltai per Ne
muną, išgriauti namai, milžiniški kapai, 
kur buvo laidojamos hitlerininkų aukos. 
Ir Čia pat matome, kaip Kauno gyvento
jai liuosa valia puolė į pagalbą Raudo
najai Armijai, valo gatves, gelžkelio bė
gius, padeda' atsteigti transportaciją, 
skaito “Tarybų Lietuvą”, iš Vilniaus at
gabentą, lietuvaitės, pilnos džiaugsmo, 
sveikinasi su jas išlaisvinusiais kovū- 
nais, koncertai ir naujai besitvarkantis 
gyvenimas.

Šiauliai, Panevėžys, Švenčionys ir kiti 
miestai. Išgriauti namai Panevėžyj ir 
griuvėsiai Šiauliuose, Švenčionyse. Kur 
buvo namai, tik kaminų miškas. Su
griauti Audutiškio, Pastovų ir Maletų 
miesteliai.

Po to seka visa eilė paveikslų, kurie 
parodo, kaip žmonės grįžta iš miškų lin
kui savo namų. Vieni randa juos čielus, 
apdaužytus, o štai senelė rauda tik prie 
išlikusio kamino!

Partizanai. Pirmu kartu gauti Lietu
vos partizanų vadų ir kovūnų paveiks
lai. Pirmiau jie kovojo už Lietuvos lais
vę, turėjo slapstytis, o dabar pilni 
džiaugsmo grįžta į Vilnių, Kauną, Šiau
lius, Panevėžį ir kitus miestus, kaipo 
pergalėtojai. Štai “Borisas”, “Jurgis”, 
’’Albinas” ir kiti kovūnai.

“Mūsų žemė, mūsų javai ir mūsų lais
vė!” Mažiau nukentėjo Lietuvos valstie
čiai vėlesniuoju laiku, nes Raudonoji Ar
mija urmingai grūdo razbaininkus hit
lerininkus iš Lietuvos, Sovietų lakūnai 
bombardavo juos ant kelių, taip, kad na
ciai nedaug turėjo laiko viską atimti ir 
išplėšti nuo ūkininkų.

Štai plačiausi laukai rugių, lietuvis su 
šypsą veide pusto dalgį, ir patenkintai 
sako: “Ir laukas vėl mano, ir javai vėl 
mano!”, o toliau matosi eilių eilės pėdų. 
Kitur jau veža rugius nuo laukų.

O štai Matas Šimonis, iš Duokliunų 
kaimo, atėjo į Kauną, apsiskundė, kad

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Mūsų dienraštis jau nuo seniau gauna 

laikraščius ir šiaip leidinius iš išlaisvin
tos Tarybinės Lietuvos. Mes stengiamės 
kuo daugiau iš jų paduoti žinių ir faktų 
apie Lietuvos vargus po naciais ir nau
jai kuriamą gyvenimą.

Dabar jau pradėjo ateiti ir tiesiai laiš
kai iš Lietuvos. Gavo St. Jasilionis, gavo 
K. Čiurlis, gavo ir eilė kitų žmonių tie
siai nuo savo giminių.

Mes sveikiname atsisteigusius ryšius 
tarpe amerikiečių su išlaisvinta Lietu
va! Mes tikri, kad Lietuvos žmoneliai 
savo laiškais ne vien padės išblaškyti 
hitlerininkų anti-lietuvišką, anti-sovieti- 
nę propagandą, bet ir paakstins savo gi
mines Amerikoj prie enėrgingėsnio dar
bo karo pergalei.

Kapitonas Nieves Fernandez, vienatine žinoma Fili
pinuose moteris partizanė, rodo kariui Andrew Lupi- 
ba, kaip ji užmušincjo japonus ant Leyte salos pirm 
atėjimo J. V. kariuomenės. Pirm karo ji buvo mokyto
ja. (Federated Pictures).

Generolas Be Armijos ir 
Be Kelinių

(Feljetonas)

Kas Ką Rašo ir Sako

Ponų "Valdžios” Galas
Lenkų londoniškė “valdžia” kaip koks 

skaudulys ant Jungtinių Tautų kūno. Vi
sas laikas ji tik provokuoja, suokalbiau- 
ja, deda pastangas, kad kaip nors nusta
čius Anglijos ir Amerikos vyriausybes 
prieš Sovietų Sąjungą, kad pakrikdžius 
Jungtinių Tautų vienybę. Aišku, kad iš 
to laimėtų tik Hitleris, Japonija ir jų 
sėbrai. i

Ta “valdžia” visada susigieda su hit
lerininkais propagandoj prieš Sovietų 
Sąjungą. Jos pastangomis buvo iššauk
tas Varšavoj pirmlaikinis sukilimas, ku
ris ne vien daug gyvasčių kainavo, bet 
ir susilpnino lenkų pastangas iš vidaus 
išsilaisvinimui. Ta jų valdžia vis dar 
sapnuoja, kad kada nors viešpataus Ta
rybų Lietuvos sostinėj Vilniuj, Vakarų 
Ukrainos sostinėj Lvove, laikys paver
gus apie 11 milionų baltrusių ir ukrai- 
nų.'

Buvęs jos premjeras S. Mikolaičikas 
mato, kad tie ponų planai neišdegs. Jis 
pasiūlė ne vien susitaikyti su Sovietų 
Sąjunga, bet ir praktiškus žingsnius da
ryti susitaikymui su demokratine lenkų 
valdžia Liubline.

Tai dvarponių valdžiai tas planas ne
priimtinas. Mikolaičikas pasitraukė. 
Šlėktos turi užtektinai ponų užimti mi- 
nisterių ir jų pirmininkų vietas, bet jau 
net jiems pataikus korespondentas Mr. 
C. Daniel mano, kad ta “valdžia” ant vi
sados pasiliks Londone.

Aišku, kad Lenkijos žmonės galės la
bai gražiai apseiti be tų ponų, kurie tik 
išnaudojo darbininkus, valstiečius ir in
teligentiją. Mums atrodo, kad londoniš
kė lenkų “valdžia” klampos savo purve, 
o tuo pat laiku gyvenimas eis savo keliu. 
Mes galime tik palinkėti lenkų tautai at
sikratyti tų, kurie išnaudojo ir ją ir ki
tų tautų pavergtus žmones, susirasti ti
krąjį darbininkiškos demokratijos ir lai
svės kelią maloniam ir laisvam gyveni
mui ir sugyvenimui su savo laisvais kai- 
mynais. . į■

Buy at Least an Extra 8100 Bond Today!

PATARIA AMERIKOS 
LIETUVIAMS BUDĖ
TI IR SAUGOTIS PO
LITINIŲ APGAVIKŲ , 
Kanados Liaudies Balsas 

plačiai analizuoja susidariu
sią padėtį dėl šelpimo Lie-; 
tuvos žmonių. Laikraštis 
mano, kad padėtis labai; 
rimta ir visuomenei tenka 
saugotis nuo tų apgavysčių, 
kurias šiandien tūli blogos 
valios sutvėrimai panaudo
ja vardan Lietuvos žmonių 
šelpimo. Liaudies Balsas 
sako:

Dabartiniu laiku Jungtinių 
Valstijų ir Kanados visuome
nė kaip tik reikalinga įspėji
mo, kad ji būtų atsargesnė, 
nes dabartiniu metu susida
rė tokia situacija, kurioj 
lengviausia visokiems apgau
dinėtojams pasinaudoti lietu
vių geraširdyste, duosnumu.

Amerikos kontinento lietu
vių padėtis šiandien yra labai 
miglota. Mažiau galvojan
čiam žmogui sunku permaty
ti visas pinkles. Ypatingai tą 
padėtį blogina tas faktas, 
kad didžiuma Amerikos kon
tinento lietuvių vadų šiandien 
tapo aukomis to bjauriojo fa
šistinio slibino ir tarnauja 
jam su visu savo gudrumu.

Šiandien paprastam ameri
kiečiui ar kanadiečiui labai 
sunku tikėti, kad socialistų, 
katalikų ir kitų srovių vadai 
tarnautų blogam tikslui. 
Jiems nesuprantama, kaip tai 
galėjo atsitikti, kad tokie 
Grigaičiai, šimučiai ir kiti 
tarnautų blogam tikslui.

Pažangių, blaiviai protau
jančių lietuvių pareiga, su
lig išgalės, sklaidyti tuos rū
kus, šviesti lietuvių padangę, 
apsaugoti visuomenę nuo fa
šistinių apgaudinėtojų, kurie 
moka prisidengti visokiomis 
maskomis. Tai pažangaus 
žmogaus pareiga. Tai atsako
mybė prieš visą demokratinį 
pasaulį. Rasi iki šiol mažai 
buvo veikta, mažai aiškinta, 
pasitenkinta siauru darbu, 
kad lietuvių visuomenė taip 
giliai miglose paskendusi.

Grigaičio, šimučio, Vaidy- 
los ir kitų veikimas šiandien 
pasirodė dar bjauresniu vei
kimu, negu kad buvo pir
miau. Pirmiau jų veikimas 
buvo atviresnis. Jie neturėjo 
tokios geros maskos, kaip da
bar. Dabar jie prisidengia 
Lietuvos žmonių rėmimo mas- 
ka, o tikrenybėje, darbuojasi 
Lietuvos žmonių priešų nau
dai.

Kad taip yra, nesunku įro
dyti. Viena, jie patys prisi
pažįsta, kad savo renkamų ir 
gaunamų aukų nesiųs į Lietu
vą, jeigu Lietuvos žmonės lai
kysis tos valdžios, kurią jie 
įsisteigė. O kad Lietuvos 
žmonės nemainys to ant ke
lių . desėtkų tūkstančių dole-.

rių, ;tai aišku. Taigi, jų kelia
ma parama nepasieks Lietu
vos liaudies.

Jų paramą, kokią jie galės 
sukelti,- gaus užsienin pabė
gusieji hitlerininkų tarnai, 
kurie padėjo hitlerininkams 
plėšti Lietuvą. Iš Lietuvos ne
pabėgo vargšai žmonės. Vie
na, jiems nebuvo reikalo. Ki
ta, kuogi jie būtų pabėgę? 
Pabėgo tiktai tie, kurie kar
tu su vokiečiais lupo Lietu
vos žmonių kailį.

Tas faktas, kad į Lietuvą 
atėjo Raudonoji Armija, pro
tingam žmogui akių neuž
temdo. Sovietų Sąjunga yra 
šeimyna įvairių tautų. Jeigu 
taip blogai toms tautoms bū
tų, tai jos būtų pasinaudoju
sios karo proga ir atsisuku
sios prieš Rusiją, kuri, kaip 
smeton-nąciai aiškina, turi 
pavergusi visas tauteles. Bet 
mos matome, kad visos, dide
lės ar mažos, kovojo labai 
vieningai.

Lietuvos įstojimas į Sovie
tų Sąjungą daug gera jai su
teikė. Ji atgavo Vilnių, ji at
gaus Klaipėdą ir kitas vietas. 
Ji gavo ir gaus daug para
mos iš kitų respublikų. Lietu
voj gyvenantieji žmonės tą 
puikiai mato. Jie taip pat ge
rai žino, kad jei ne sovietinių 
tautų šeimyna — Sovietų Są
junga, tai šiandien Lietuva 
būtų amžinai palaidota, nu- 
smerkta mirčiai.

To viso akyvaizdoje, Gri
gaičių, šimučių ir kitų veiki
mas šiandien yra fašistinių 
apgaudinėtojų darbas, pri
dengtas Lietuvos žmonių šel
pimo maska. Hitleris dar ne- 
parblokštas. Jo agentai dar 
nenuleido rankų. Kas liečia 
Amerikos lietuvius, jie įsi
traukė į savo tinklą dar dau-| 
giau veikėjų.

NEBETURI VILTIES 
LAIMĖTI

Nors Julius Smetona rei
kalauja karo prieš bolše
vizmą, bet jo kantaro tas 
Dirvos redaktorius ponas 
Karpius nesitiki pergalės. 
Sako jis:

“Netenka specialiai įro
dinėti, kad Sovietų Sąjun
ga šiandien ne tik karo ve
dime, bet ir taikos ruošime 
vaidina vyraujamą vaidme
nį. Gandai, kad netolimoje 
ateityje Maskvoje įvyks A- 
merikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Prancūzijos 
konferencija gana vaizdžiai 
parodo bolševikų svorį. Iš 
to visko matyt, kad apie 
bolševikų eliminavimą ar, 
tuo labiau, apie jų panaiki
nimą bent tuo tarpu ir kal
bos negali būti...”

(Dirva, lapkr. 24). 
' Vadinasi visos lietuviškų 
fašistų pastangos eina vel
tui.

Kai Amerikos Lietuvių 
Taryba pagimdė Informa
cijų Centrą (LAIC), tai iš
girdęs tą naujieną, jūsų 
Paulius apsidžiaugė, kaip 
profesorius Pakštas, suor
ganizavęs Baltoskandiją. Po 
šio įvykio, buvau tikrai į- 
gavęs tokį supratimą, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
baigiasi rūpesčiai, kaip su
kelti finansų savo veiklai. 
Gerai žinodamas, kad vi
siem pro-naciam dolerių 
skambėjimas girdisi malo
niausiais muzikos garsais, 
neabejojau, kad Informaci
jų Centras bus sugabus 
nucieliuoti savo informaci
jų šūvius tiesiai į Ameri
kos lietuvių visuomenės 
kišenių.

Kadangi Centro sąstatą 
sudarė advokatas, profeso
rius, pulkininkas ir gies
mininkė, tai buvo galima ti
kėtis, kad jų teikiamos in
formacijos sudarys palan
kias aplinkybes vedimui la
bai pinigingų kolektų. Iš 
to jūsų Paulius darė išva
dą,'kad centras netik suge
bės išlaikyt pats save, bet 
mokės publiką taip užčėra- 
voti, kad Amerikos Lietu
vių Taryba be didelių pa
stangų galės sukelti kolek- 
tomis apie pusę milijono 
dolerių metinių įplaukų. 
Jeigu šiuo klausimu Infor
macijų Centras jūsų Pau
liaus nebūtų suvylęs, tai 
šiandie pro-nacių darbas 
galėtų neštis šuoliais pir
myn ir kiekvienas pro-na- 
cis jaustųsi visa galva di
desniu. Žinant kiekvienam 
pro-naciui, kad ALT iždinė
je pinigo netrūksta, ūpas 
būtų labai aukštai pakilęs, 
saulė skaisčiau šviestų, bol
ševizmo raudonumas nebū
tų taip baisiai gąsdinančiai 
raudonu, geresnis sutiki
mas reikštųsi tarpe pro- 
nacių ir didesnis pasiryži
mas būtų darbuotis “Lietu
vos išlaisvinimui” iš bolše
vizmo “vergijos.” Deja, ant 
mūsų nelaimės, tokios in
formacijos, kokias Informa
cijų Centras pagamina ir 
pro-naciniai laikraščiai sa
vo skiltyse spausdina, vie
toj prirengti dirvą pasipini
gavimui, tai visas progas 
tokiam darbui užmuša. Kas 
jūsų Paulių labiausia ste
bina, tai tas, kad dr. Gri
gaitis, kuris visam svietui 
sako pamokslus, visiem da
vinėja patarimus, kaip ir ką 
kas privalo veikti, atsidėju
siai egzaminavoja, kas turi 
smegenų ir kas ne, o ALT 
reikalais, tartum akim už
rištom “putiutes” gaudyda
mas, nieko nemato. Tokios 
“informacijos”, kad bolše
vikai visus lietuvius “už
mušė”, visus ’’sušaudė”, vi
sus ’’išdeportavo” ir, ant 
virš visko, “visus nuteisė 
mirtin”, aiškus dalykas, pri
veda visuomenę prie tokio 
supratimo, kad jau neliko 
kas gelbėti ir netik nemato 
reikalo tarybininkam pini
gus aukoti, bet ir pačios A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
su jos Informacijų Centru, 
egzistanciją skaito nereika
linga.

Tai ką reiškia 
žioplumas, ponai gene
rolai. Tokias geras pro
gas pasipinigavimui in
formatoriai paverčia nie
kais. Už pavyzdį paimkime 
dr. Garmaus su jo giminai
čiais incidentą. “Garmus 
Baltiko jūroj prigėrė, gimi
naičius sušaudė” ir baigta! 
Pinigų kolektavimo proga

dingo, kaip nebuvus. Ką gi 
Taryba ir visi pro-naciai 
šitokiame nuotikyje gali 
Garmui ir jo giminaičiams 
pagelbėti? Užpirkti mišias 
už prakeiktas dūšias, tai ir 
viskas!

O buvo galima Garmaus 
nuotikyje pasidaryti gra
žaus pinigo. Jeigu informa
cija būtų buvus suredaguo
ta šitokioje formoje: “Dak
taras Garmus, kaip ir visi 
pronaciai, už bendradarbia
vimą prieš Lietuvos žmones 
su hitlerininkais, baisiai bi
jojosi Lietuvos žmonių ker
što. Kaip tik pradėjo gir
dėtis Raudonosios Armijos 
kanuolių trenksmai, kurie 
Garmaus ausyse skambėjo, 
kaip Dievo rūstybės garsai 
už atliktą baisų prasikalti
mą prieš savo tautą, Gar
mus nei neatsisveikinęs gi
minaičių, leidosi bėgti, kiek 
tik įkabina linkui Baltiko 
jūros. Garmaus giminaičiai, 
atsipeikėję iš nuostabos, 
priėjo išvados, kad Gar
mus bėga prisigirdyt. Ne
norėdami, kad Garmus vi
sai Garmų giminei užtrauk
tų savižudy stės dėmę, jie 
leidosi Garmų vytis. Kada 
jie pasiekė Baltijos jūros 
pakraštį, tai Garmus jau 
buvo pavogęs žvejų mažytę 
valtelę ir skubiai irklavo 
linkui Švedijos. Giminai
čiam betrypiant ant kranto, 
žuvėdra, lėkdama, šmekšte- 
rėjo sparnu visai arti Gar
maus ausies. Garmui pasi
rodė, kad bolševikas jį grie
bė ir visas pastyro nuo per- 
sigandimo, ko pasekmėje, 
išleido irklus iš rankų. Gar
maus giminaičius net šiur
pas supurtė, matant, kas 
atsitiko, bet tuomi dar jų 
striokas nesibaigė. Valtelei 
be kontrolės blaškantis ban
gose, milžiniškas rąstagalis 
visu savo sunkumu trenkė 
valtelei į šoną, ko pasėkoje, 
Garmus, kaip pelų maišas, 
kvėsterėjo iš valtelės į Van
denį. Ant laimės, Garmaus 
švarko kišenius užsikabino 
už valtelėje išlindusios vi
nies, kas davė Garmui pro
gą, per dideles pastangas, 
įsikibti rankomis už valte
lės krašto. Bet valtelė jau 
netoli pilna vandens ir Gar
mui rangytis į ją nebuvo 
prasmės, kadangi valtelė 
galėjo nugrimsti dugnan bi
le momentu. Įsivaizdinkite, 
gerbiami prieteliai, kiek čia 
baisaus strioko Garmų gi
minei šiame nuotikyje. Dr. 
Garmus jau žymiai nusilp- 
nėjusiu balsu šaukėsi ra- 
tunko,o jie, neturėdami gel
bėjimui priemonių, tirpda
nti, iš gailesčio laužydami 
rankas, beviltiškai bėgioja 
jūros pakraščiu, o bolševi
kai, žiūrėdami j šią liūdną 
Garmų giminės likimo dra
mą, juokiasi pilvus susiė
mę.

Vienintelė priemonė, ku
ria Amerikos Lietuvių Ta
ryba šioje Garmų giminės 
baisiai kritiškoje padėtyje 
gali pagelbėti, tai labai 
stambi suma pinigų, kurią 
neapsakomu skubumu rei
kia jiems pasiųsti nupirki
mui gyvasties gelbėjimo į- 
rankiam ir kitiem skubiem 
reikalam. Todėl visi, ku
riem tik pro-nacių reikalai 
yra branginami, greičiau
siai neškite savo dolerius ir 
kraukite ant pronacinio au
kuro, nes jeigu Garmų gi
minė žūtų, tai mūsų šeimy
noje pasidarytų neužlopina- 
ma skylė.”

(Tąsa. 5-me. puslapyje) .
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Trečiadienis, Lapkr. 29, 1944

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 

’ fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

liečiąs puslapi®Laisve—Liberty, Lithuanian baily

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!

Motery Atstovybė Mūsų 
Šalies Kongrese

Juodajame Turguje Pirktis 
Yra Rizikinga

Mes jau seniau minėjo-1 Tai naujosios kongresma- 
me, jog yra mažiausiai vie-’ nes.
na moterimi perdaug mūsų i Iš naujo išrinkta Mrs. 
šalies kongrese. Ir tuo per- Mary T. Norton iš New 
viršiumi minėjome esant I Jersey. 78-me Kongrese ji- 
ponią Clare Boothe Luce, j nai buvo vienintelė moteris 
Apie ją jau yra buvę minė- demokratė.
ta, .kad ji graži ir gabi, bet kuris susirinks 
liežuvis nuodingas denio- 7' 
kratijai, kaip angies gylys. pageTbininkes.
Labai naudingas fašizmui | Keturios kitos kongres- 
ir abelnai reakcijai. I manės buvo dabartiniame 

Kokios tos kitos moterys! kongrese ir tapo iš naujo iš- 
mūsų aukščiausioje • įsta-l rinktos. Visos yra republi- 
tymdavystės įstaigoje? konės, bet anaiptol ne visos 

Yra tokių, kuriomis, mesi tos rūšies, kaip Luce.
manome, galėsime pasidi- Artima poniai Luce yra 
džiuoti, kada susirinks nau- i Mrs. Sumner iš Illinois.

Bet jos figuravimui, kaipo 
vieninteliai moteriai iš Il
linois, padaryta galas išrin
kimu geros demokratės 
Mrs. Douglas.

Mrs. Bolton iš Ohio buvo 
išrinkta su parama CIO. 
Jos praeities rekordas mū
sų krašto užrubežinės poli
tikos ir darbininkų klausi
mais praeityje buvo geras.

Pastarosios dvi, Mrs. Ro
gers iš Mass, ir Mrs. Smith 
iš Maine, taipgi negali būti 
lyginamos su Luce ar Sum
ner, nors jos ir nėra iš pa-

jasis kongresas. Jos ir nu
ėjo ,kongresan ne veltui, bet 
kad turėjo visuomenei nuo-

Viena iš tų labai įspūdin
gų priedų yra jauna, gra
ži, gabi Mrs. Helen Caha- 
gan Douglas iš Kaliforni
jos. Tai iškalbi, inteligen
tiška ir širdingai demokra
tiška moteris. Iš profesijos 
aktorė, o dabar ir žmona 
paskilbusio aktoriaus kariš
kio ir motina jaunų vaikų. 
Joje ne tik Hollywoodas, 
bet ir visa demokratiškų 
moterų pi lieti j a 
pišką demokratijos atstovę.

Kongrese bus ir kita Mrs. 
Douglas. Tai Emily Taft 
Douglas iš Illinois. Ji lai
mėjo 
phen 
bune 
aršų 
velto 
glas’ienė yra buvus aktorė. 
Ji — duktė skulptoriaus ir 
žmona 
jančio 
riaus. 
ne dėl 
vardo, 
uoli demokratijos rėmėja ir 
turėjo nuopelnų savo susie- 
dijai.

Iš Connecticut, be ilga
liežuvės republikonės Luce, 
kuri vos, vos praslydo apie 
poros tūkstantėlių balsų 
didžiuma, laimėjo Mrs. 
Mary Woodhouse, 
naujokė kongrese anaiptol 
nėra naujokė visuomeniš
kam darbe ir įstatymų sri
tyje. Jinai yra autorė ir 
yra buvus Conn, valstijos 
sekretore.

turės ti- žangiųjų.

rinkimus prieš Ste-1 
A. Day, Chicago Tri- 
daugiausia globotąjį 
izoliacininką, Roose- 
nekentėją. Šioji Dou-

kariuomenėj tarnau- 
kolegijos profeso- 

Tačiaus ji išrinkta 
tėvo ar vyro garsaus 
bet kad pati buvo

Šioji

9120
SIZES
34 48

Russian 
Moterų 
Moterų

reikia 
žiemą, 
stulpe

Du iš kiekvienų trijų kūdi
kių Jungtinėse Valstijose gims
ta ligoninėse.

Girdi,
Merginoms-moterims džium- 

perio ir bliuzės forma gauna
ma nuo 34 iki 48 dydžio.

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

Ateinančiame, 
i po Naujų 

Metų, jinai jau turės tris

Grožė ir Kare Randa 
Įvertinimą

Korporalas Ruby Newell 
iš Long Beach, Kaliforni
jos, kariškių išrinkta kaipo 
“gražiausia WAC” Euro-: 
pos karo zonoje. Ta proga 
ji apdovanota rožių bukie
tu ir nufotografuota su lt. 
generolu James H. Doo
little.

Paukščiai-Daržininko 
Draugai

Žylės, geniai ir kai kurie 
kiti paukščiai yra labai 
naudingi daržininkams ir 
sodų augintojams. Paukš
čių specialistai sako, kad 
viena žyliukė (chicadee) 
sunaikina per dieną nuo 
200 ir 500 vabalų ir iki 5000 
vabalų ir kirmėlių kiauši
nių.

Geniukai (woodpeckers), 
jieškodami kirmėlių pusė
tinai garsiai barškina iki 
prakala medžių žieves ir 
kai kas juos dar už tai įkai
tina. Bet paukščių žinovai 
sako, kad genys tikriausia 
žino, ką daro. Jie tikrina, 
jog genys niekad nepraka
ląs sveiko medžio. Jeigu ji
sai ten prakaituoja, tai ne 
už dyką. Ten yra kirmėlių, 
kurios, jeigu ne genelio 
darbas, sunaikintų ne tik 
tą, bet ir daug kitų medžių.

Norint paukščius prisi
pratinti vasarai, 
juos atsiminti ir 
Paukščiams maitinti 
ar medyje įtaiso ant vielos 
parištą lėkštą blėtą, su vir
ve užkeliamą ir nuleidžia
mą. Jon įmeta duonos tru
pinių ar kitų maisto liku
čių, sumaišytų su grūdais, 
supjaustytų .taukų, riešu-

k '

Chinijos gyventojai — maži ir dideli, sveiki ir ligoniai — bėga tolyn nuo atei
nančių japonų. Čia matome visa šeimyną važiuojant pasirišus po traukinio vagonu, 
tarp ratų. Kiti važiavo užsikabinę ant stogų, durų ir nukritę rado mirtį po vagonų 
ratais. Dar kiti bėgo pėsti. Už tokį pat bėgimą nuo hitlerininkų, Amerikos lietuvių 

kvislingai, socialistų, klerikalų ir tautininkų vadai, apšaukė Lietuvos žmones “Lietu
vos išdavikais.” Bet Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė, priešakyje su Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetu, Lietuvos žmonėms užjautė ir šiandieną tebegelbsti. (Fe
derated Pictures).

San Francisco—-Oakland, Cal.
Mezgėją - Rėmėją Kliubo Tre- 

ją Metą Sukakties Bankietas
Spalių 29 d., Mezgėjų-Rė- 

mėjų Kliubas surengė bankietą 
trejų metų sukaktį Kliubo gy
vavimo. šis parengimas buvo 
įdomus ir pavyzdingas. Per
bėgta veikla kliubo rėmime 
karo. Daug išaukota raudonar
miečiams, Lietuvos žmonėms, 
medikalei pagalbai, Raudon. 
Kryžiui, ŪSO, pundeliam. Nu- 
megsta daug mezginių.

Pirmininkė šio parengimo, 
drg. K. Mugianienė, pakvietė 
kliubo sekretorę drg. V. But
kienę, kuri nuosekliai, smulk
meniškai išdavė raportą ir at
sišaukė į publiką, kad, kurie 
dar nepriklausė prie kliubo, 
pristotų ir kartu dirbtų šį reD 
k alip^ą-^l^bą—tm u i k a- 
ro.

Kliubo pirmininkė, drg." M. 
Radienė kalbėjo. Jos kalba su
jaudino publiką. Ji sakė — 
mūsų jaunuoliai žūva karo 
fronte, kad mes galėtume gy
venti. Sako, mūsų priedermė 
dirbti, aukoti, duoti kraują, 
pirkti bonus. Kiekvienas iš mū
sų galime vienaip ar kitaip 
prisidėti savo darbu.

M. Radienė dirba daug dėl 
laimėjimo karo. Ne tik kad ji 
dirba lietuvių tarpe, taip pat 
ji dirba Slavėnų organizacijo
se. Jos sūnus dabar randasi 
Franci jo j.

Gavom Sveikinimą nuo Kitą 
Tautą ir Iš Kitą Miestą

Kalbėjo drg. J. K. Chapli- 
kas, Karosienė, Šatas. Jie nu
rodė reikalingumą remti klįu- 
bą, nurodė reikalingumą sek
ti su dienų klausimais.

Atstovė nuo TWO mezgė ji] 
grupės sveikino Kliubą su $5. 
Ji sako —< jūsų vieningas dar
bas Pabaltijo Komitete sukė
lė milžininšką sumą pinigų.

Atstovės nuo latvių, estonų 
sveikino kliubą. Atsišaukė tęs
ti darbą iki bus fašizmas nu
šluotas nuo pasaulio.

Sveikinimia nuo 
War Relief, Chicagos 
Kliubo, Los Angeles
Kliubo, M. Janonienės eilės, 
Skeberdytės, K. Abekienės iš 
Chicagos, A. Merkis iš Valle
jo, Calif., su $5, K. Jankaus
kienės iš Oakland su $2, J. 
Šeikienės iš Chicagos su $5. 
Šie pasveikinimai džiugino pu
bliką, kad iš tolimų vietų įver
tina šios mažos grupelės lie
tuvių darbą.

Apie Jauną Didvyrį 
šiame įvykyje turėjome ir 

liūdną pranešimą, kad vienas 
iš mūsų tarpo jaunuolis, Vikto
ras Pakrosnis iš Oaklandę, tik 
sulaukęs 17 metų, žuvo karo 
fronte. Jis būdamas tik 16 me
tų įstojo į Marines. Jo brolis, 

Aldonas Pakrosnis, tarnauja 
irgi Dėdei Šamui. Mes, čion 
susirinkę, siunčiame Viktoro 
tėvui Pakrosniui gilią užuojau
tą jo liūdnoje valandoje. Jo 
sūnus žuvo išliuosavimui žmo
nijos nuo fašizmo.

Auką Surinkta
Po $5: J. K. Chaplikai, A. 

Lietuvis, Karosienė, Senbernis, 
F. M. Strausiai, Winup, A. Ša
tas, Shubins, Sutkai, Radiai, 
Šimkus, Aukščiai, iš Stockton, 
Calif.

Po $3: Bilbavo, E. Vilkaitė, 
Kazlauskas.

Po $2.: Baronai, Bitiai, Je- 
zukavičius, J. Veseliaij

Po $1.50: šilkaitienė, Demi- 
kis.

Po $1: Palskienė, Raine; 
Mugianienė, Anderson, Le
ming, Cann. T.- King, J. Kob- 
lin, M. Paukštienė. Viso $105. 
Nuo baro $70.35. Tįkietukų 
parduota už $133.75.. Nuo py
rago $10. Viso ' sukelta 
$319.11. Taip sveikino kliubo 
trejų metų gyvavimą, !

Dovanų šiam vakarui auka
vo: J. Baker kvortą degtinės, 
'draugė Dansot išsiuvinėtą stal
tiesę ir napkins, Senbernis nu
šovė zuikių medžiodamas. Zui
kiai labai buvo skanūs. A. Lie
tuvis pagamino didelį pyragą. 
Buvo daugiau valgių aukota, 
neatsimenu 
už tai.

Tikietukų 
pardavė už 
$17.50, Stockton $10. Pasiro
do, kad visi gana puikiai dar
bavosi.

Gaila, kad negalėjo daly
vauti viena iš mūsų narių, tai 
drg. Burdienė. Ji turėjo eiti į 
ligonbutį ant operacijos. Da
bar randasi namie ir eina svei- 
kyn. Linkim drg. Burdienei 
greitai pasveikti ir vėl kartu 
veikti. .i ..

Linksmas ŪSO Vakaras
Spalių 31 d., Mezgėjų-Rė- 

mėjų Kliubas turėjo už garbę 
prisidėti pavaišinti jūreivius, 
kareivius. Tai buvo lietuviškas 
vakaras. J. šeikiutė (Veseley) 
buvo šio vakaro kliubo atsto
ve. Ji buvo apsirengus lietu
višku kostiumu.

Tikrai graži, geltonplaukė, 
kliubietes džiugino jos atsto
vybė.

Atėjos paskirtą laiką dirb
ti kliubietės-kliuįiečiai: Kob- 
linas, Mugianienė, Karosienė, 
E. Vilkaitė, pirm. M. Radienė, 
Šilkaitienė, šilkaitienės duktė 
Barba Main, Sutkieilė, Tilda 
King, E. Karosiutė, M. Baltu- 
loniute (Strausienė).

Turėjom daug juokų iš Ka- 
rosienės pagaminti] pyragaičių 
(ausiukių). Atėjęs vienas jū
reivis sako: “Jūs — lietuviai, 
aš irgi lietuvis. Mano motina 

vardų, atleiskite

San Francisco
$105.75, Oakland

pagamindavo tokių ausiukių.” 
Ateina kitas jūreivis. Jis sako 
Šeikiutei: “žinau. Tu esi lie
tuvė, pažįstu iš kostiumo.” 
Taip, buvo smagu susitikti tuos 
jaunus vyrus. Jie kalba lietu
viškai, džiaugiasi, kad susiti
ko lietuves. Tai buvo įdomus 
vakaras. Tikiu, kad kliubas 
vėl panašų įvykį parengs.

Korespondentė, K. M.

Ar Matėte Sukneles 
Skrendant į Orą?

New 
sek-

Aš mačiau. Ir man pikta, 
kada pasidairius po krau
tuvę neberandi bliuzės po 
98c ir po $1.98. Tokio pat 
apdar prastesnio skudurė
lio bliuzę dabar pirksi už 
$2.95 ir iki $4, o už geres
nes mokėsi ir po dikčiai 
daugiau.

Suknelių kainose tas 
pats: 3 iki 6 metų mergai
tei skalbiamoms suknelėms 
visai nesigėdyta uždėti kai
nos $13.95, o vyresnei $15.- 
95. Jaunuolei skalbiama 
suknelė $22.95. Marškininio 
audeklo, trumpom ranko
vėm bliuzei $6.95. Balinė 
suknelė, pati prastutėlė, 
$24. Mokama iki virš šimti
nės rayoninei suknelei. Plo- 
ščiukas kiek gerėlesnės vil
nonės medžiagos (be kai
lių) $25. (Iš skelbimų 
York Times’e pereitą 
madienį).

Kame priežastis?
Priežasčių daug. Kai ku

riems audeklams pervėlai 
dėta lubos ir per tęslios už
dėta. Bet dar daugiau kalti 
tų lubų laužytojai.

Viena iš audinių firmų, 
The Pacific Mills, Law
rence, Mass., buvo sugauta 
pardavus virš 20,000,000 
yardų vilnonio ir worsted 
audimų po 2 ir iki 45 cen
tų per yardą virš lubinių 
kainų. Ją nubaudė pasimo- 
kėti $2,165,842.02 pabaudos. 
Kelios tokios firmos nubaus
ta. O kiek dar yra nepa
gautų ir nenubaustų?

Komercinė spauda teisina 
tas firmas, o kaltina Kai
nų Administraciją,
taisyklės buvusios kokios 
neaiškios, negalėję tikslin
gai nustatyti kainų. Vienok 
stebėtina, kad nepasitaikė 
“per klaidą” numažinti kai
nas, vien tik aukštyn užkė
lė. B-tė.

Niekada ir niekam nepa
tartina pirktis reikmenų 
juodajame turguje. Reikia 
žinoti, kad jeigu juodasis 
turgus nugalėtų kainų kon
trolę, tai niekas nebegalėtų 
nusipirkti prekių prieina
momis kainomis. Ir niekas 
nebegalėtų suspėti žinoti 
kainų, nes jos galėtų pasi
keisti po kelis kart per die
ną.

Juodasis turgus veda 
prie infliacijos. O infliacija 
gali per kelias dienas, per 
kelias savaites sunaikinti 
ne tik mūsų šiuolaikinius 
uždarbius, bet ir viso am
žiaus, visos šeimos taupme- 
nis. Juodasis turgus gali 
šiandieną centais nuperka
mų prekių kainas pakelti 
iki desėtkų ir šimtų dole
rių.

Prie pirkimo judajame 
turguje yra ir kitas pavo
jus, tai apsipirkti puvėsių, 
apsinuodyti.

Kartkartėmis teismuose 
ir kitose įstaigose buvo iš
kelta tyrinėjimuose atrasti 
faktai, kad planuojantis 
parduoti prekes auksu at- 
sveriamomis kainomis ne
žiūri, kur perka, ką perka. 
Jiem svarbu gauti trūksta
mos prekės kuo daugiausia.

Pavyzdin, pirm pereitos 
Padėkų Dienos, buvo atras
ta, kad tūlas Brooklyno 
prekybininkas pirkęsis tūk
stančius svarų kalakutienos 
be vyriausybės sveikatos in
spekcijos žinios. Gal pasi
taikė sveiki tie paukščiai, 
o galėjo būti ir dveselėna. 
Tokios inspektoriai nepra
leidžia, atmeta. Ir už tą 
sveikatingumo atžvilgiu 
abejotiną mėsą buvo ima
ma nuo 6 iki 28 centų dau
giau ant svaro, negu ėmė 
ne juodojo turgaus preky
vietėse, kur mėsa buvo in
spektorių patikrinta.

Armijos Slaugės Yra Kariams 
Gražiausiomis Merginomis
“Įsivaizduokite sau”, ra

šo karo korespondentas, 
“išblyškusią, susikaupusiu 
veidu merginą, purvinose 
kelinėse (overalls), su nuo
vargio 1 rinkėmis .paakiuose, 
su lietaus plaujamais plau
kais žiupsniais išsidrieku
siais iš po gobtuvo, bren
dančią per purvą lietuje.

“Bet tai tokia mergina 
yra skaisčiausia mergina, 
tai ji per kančias ir purvą 
dasigavo į šviesiausią vie
tą.” Į

Taip pasakojo ką tik su
grįžęs iš Burmos mūšių 
lauko kapelionas John Hen
ry Justus iš Spartanburg, 
S. C.

“Armijos slaugė laimi ka
rą Burmoje. Mes seniau 
galvodavome apie gražias 
merginas iš atžvilgio į gra
žius drabužius, bet dabar 
tos slaugės darbinėse uni
formose mums atrodė pui
kiausiomis.

“Lietinguoju sezonu ka
riai ir slaugės būdavo šlapi 
per ištisas dienas. Batai ir 
drabužiai susidėvėdavo per 
mėnesį i laiko. Bet slaugės 
išlaikydavo gerą ūpą. Kada 
vyrai taip pavargdavo, jog

Tai tik vienas iš daugelio 
nuotikių, kokių buvo daug 
visame didžiajame New 
Yorke ir visame krašte.

Nesunku suprasti, kas 
dėtųsi, jeigu vyriausybe 
leistų grobikams siausti 
laisvai. Net prie dabartinių 
sąlygų, kada grobikai drau
džiami ir baudžiami, maža 
grupė prekybininkų spėjo 
susigrobti kalakutienos po 
tiek, jog gyrėsi užteksią 
pardavinėjimui iki po Kalė
dų. O kitiems neliko nieko. 
Jie jau per porą dienų 
prieš šventę neturėjo ko 
parduoti savo reguliariams 
kostumeriams.

Visai nestebėtina, kad, 
nežiūrint trūkumo, šeimi
ninkės kartais gauna ne
skaniu poku atsiduodan
čios mėsos ar sviesto. Tai 
reiškia, kad kas nors, kur 
nors laikė suvertęs, lauk
damas kainų pakilimo.,Lai
kė, kol prarūgo. Sunku pa
sakyti, kas taip darė—gal 
fabrikantas, gal perkup- 
čius. Mažieji, po svarą par- 
davinėjantieji savo kostu
meriams maistą krautuv
ui n-kai, sakoma, tame te- 
prasikalsta mažiausiai. Di
džiuma iš jų norėtų savo 
kostumerius patenkinti, bet 
nuo jų tą progą atima kas 
nors iš stambesniųjų.

Visada išeis geriausia 
sveikatai šeimynos ir visuo
menės, jei pirksime tik to
kį šėrą maisto ir kitų reik
menų, kokį gauna visi. Kad 
pirksime atsakom i ngose, 
pasitikėtinose vietose ir tik 
ribotomis kainomis. Ko ne
galima pirktis normalėmis 
kainomis, bandykime apsi
eiti be to, pavaduokime kuo 
kitu. Bado musų krašte nė
ra. Niekam nereikia juodo
jo turgaus išlaikymui gy
vasčių. N. Šeimininkė.

jautėsi nebegalį nei žings
nio daugiau žengti, Jie ma
tydavo slauges tebeinant 
savo pareigas lietui pilant. 
Tas kažkaip juos sustiprin
davo ir jie žygiuodavo pir
myn.”

Kapelionas pasakojo, jog 
slaugės buvo taip jau grei
tos teikti pagelbą chinie- 
čiams, kaip kad ir ameri
kiečiams. Jos gaudavo pa- 
silsio laikotarpius lygiai su 
kariškiais, kas ; 10 dienų. 
Jos guli purvinuose ravuo- 
se (foxholes), kad būti ant 
vietos suteikimui pagelbos 
sužeistiems kariams.

Buvęs ramios klebonijos 
dvasiškis grįžo iš karo 
fronto vežinas nuomonę, 
kad daugelis vyrų grįš iš 
fronto linijų su visiškai 
skirtingomis pažiūromis į 
moters grožę.

Rūpestingos, rimtai į šei
myninį sugyvenimą žiūrin
čios moterys gal būt taip 
pat turės daug kame pakei
sti. savo pažiūras ir 
kad prilygti tiems 
supratimams, naujoms pa
žiūroms ir pakitusioms są
lygoms.

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Tarybiniai Lietuvos Rašytojai 
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Worcester, Mass

Rašo KOSTAS KORSAKAS
(Tąsa)

Viršum tėvų sodybų plakės tamsios 
liepsnos,

Verguvėn varėt moteris, vaikus.
Daug amžių braidėte po mūsų kraują. 
Arkliai jūs trempė mūs derlius laukus.
Norėjote, kad būtume vergais jūs, 
Norėjote, kad būtume kaliniais!
Jus ne be reikalo tauta mūs pavadino 
Plėšikais, vagimis, piktais velniais.
Mokėdavo tėvai su buožėmis, saidokais 
Naikinti jus, daužyt — pasiutusius 

šunis.
Jus keikdavo kiekvienas akmuo ant 

kelio,
O motinos dėl jūsų išverkė akis.
Dabar ir vėl.. Ir vėl jūs mūsų šalį 
Naikinate, teriojat, draskot, spardot. 
Įsiveržėt ir vėl, plėšikai neprašyti, 
Kur nieks žinot nenori jūs prakeikto 

vardo.
Salomėjos Nėries poezijoje tie kruvi

nų praeities skriaudų atsiminimai sieja
si su didvyriška senovės lietuvių pasi
priešinimo vokiškiesiems grobikams ko
va: _

Nuožmus teutonas nuolat kilo 
Su debesim iš vakarų. \ 
Iš atminties mums neišdiljJ 
Ugniniai pėdsakai karų.
Kiek kartų brangų kraštą mindė 
Kanopos vokiškų gaujų,
Tiek kartų kiekvieną žemės sprindį 
Vadavo karžygiai krauju.
Juk myli tėviškę lietuvis
Jausmu kaip Nemunas giliu!
Kaip Margiriai, Gražinos žuvę
Byloja pelenas pilių.
Tą patį motyvą, tik dar giliau ir pla

čiau, poetė išreiškė viename poemos 
“Mama, kur tu?” eilėraštyje, su origi
naliu lyriniu jautrumu išgirsdama Bal
tijos bangų ūžime kaltinantį istorijos 
balsą:

Įsiklausėm — jūra sakė: 
Buvo čia vienuoliai, 
Buvo riteriai patrakę 
Ir laukiniai šuoliai.
Puolė, verždamies į rytus, 
Lyg per audrą bangos. 
Trypė gaujos nematytos 
Lietuvą mūs brangią.
Jos norėjo, kad vergi j on 
Ji po kryžium bristų, 
Kad nuo juodo kalavijo 
Mūs tėvynė kristų.
Jūs žemaičiai ir lietuviai, 
Tiek iškentę smūgių, 

Laisvę gynėte nežuvę, 
Kryžių nepabūgę.
Jums garbė, kad nesuklupot, 
Laikė t kardą saujoj.
Jums garbė, kad narsiai lupot 
Riterius prie Saulės.
Priešas erke įsisiurbęs
Į tėvynės kūną.
Sunaikino jį prie Durbės 

Jos narsuoliai sūnūs.
Skundės, verkė, aimanavo 
Jūros balsas rūstus, 
Kai minėjo, apdainavo 
Nelaimingus prūsus.
Ūžė bangos iškilmingai, 
Puldamos į krantą, 
Apie karžygį garbingą, 
Apie Herkų Mantą.

Taigi, didžiojo Tėvynės karo dienomis 
vėl su tokiu nepaprastu naujumu ir jėga 
atgiję mūsų poezijoje istoriniai motyvai, 
be praeities skriaudų priminimo ir pa
giežos priešui, pilni dar ir pasididžiavi
mo tos istorijos didvyriškumu. Senovi
niai lietuvių tautos didvyriai — Vytau
tas, Kęstutis, Gražina, Mantas, Margi
ris mūsų tarybinių poetų šiandien iške
liami kaip šviesiausieji patriotizmo ir 
tautinio sąmoningumo pavyzdžiai. To
kiu būdu, garbinga, didvyriška, kruvina 
ir tragiška Lietuvos pareitis mūsų ta
rybinėje poezijoje atgyja šaukimu į ko
vą prieš amžinuosius Lietuvos priešus— 
vokiečius. Žūt-būtinėse kovose su kry
žiuočiais žuvusių senovės lietuvių kaulai 
ir dvasia šiandien mūsų poetų lūpomis 
vėl kviečia lietuvius nenuleisti kardo, 
kovoti ir priešintis, semiantis ryžtingu

mo, ištvermės ir drąsos iš praeities. Tą 
kovon šaukianti praeities balsą ypač su- 
gestyviškai perduoda kai kuriuose savo 
eilėraščiuose Liudas Gira:

Kryžiuočių senasai wer da 
Kapuos senuolių kaulus kelia.
Ir kelia nerimą laukuos,
Ir mūs miškų ramumą ardo. 
O žemė laukia mūs aukos, 
Jos seną, šventą ginant vardą.
Ir, rodos, klausiasi kariai, 
Su Kęstučiu kariavę, žuvę: 
“Ar viską tujen padarei 
“Sutriuškint vokiečiui, lietuvi?”
Ir, rodos, šaukia rūsčiai mums
Pilėnų didvyriškas vadas:
'Nejau ramiai jiems leisti drumst 
“Kapų mūs tylumą jūs žadat?
“Mus irgi buvo puolę jie,
“Bet, kai palūžo mūsų plienas,
“Mes patys žuvome ugnyj, 
“Bet žuvome laisvuos Pilėnuos!
“Nerado priešas pelenuos,
“Ką jis laimėti vylės šičia:
“Grūdų šalinės nė vienos
“Nei mūsų merginų ant patyčių.”

Žalgirio, Saulės, Durbės laimėjimai 
mūsų tarybinėje poezijoje iškyla kaip 
pasididžiavimas praeities lietuvių perga
lėmis, kaip kvietimas šiandien vėl pakar
toti tas pergales ir kaip hitlerizmo ga
lutinio sutriuškinimo simbolis.

Ne pirmąkart dalis ta Lietuvą ištiko, 
Kad ištiesia nagus j on vokiškas 

grobikas,
Kad vokiški keiksmai mūs panemunėm 

ąidi;
Ne pirmą kartą matom vokietį dviveidį. 
Du šimtmečius karai kadais mūs žemėj 

šėlo.
Bet vis palūždavo nuo dūžių mūs 

kryžiuočiai,
Ir keršto šventojo turėdavom lig sočiai. 
Net jų grosmeisterius puikuolius po 

mūs kojom
Pas Durbę, Saulę ir ties Žalgiriu 

paklojom.
Priminki, Lietuva, žemaičių nūn senovę, 
Kai metų metais ten tėvai ir sūnūs 

kovės.

Tai, ką čia taip glaustai ir tvirtai iš
reiškė Liudas Gira, randame ir Sal. Nė
ries, ir Ant. Venclovos, ir kitų mūsų po
etų kūryboje. Visi jie atiduoda duoklę 
garbingajai Lietuvos praeičiai, savo did
vyriškomis, priešvokiškomis tradicijo
mis šiandien keliančiai lietuvius į kovą 
su germanizmo antpuoliu. Istorinis jaus
mas, suvokimas germanizmo kaip amži
nojo ir pavojingiausio lietuvių tautos 
priešo ligi šiol dar niekada nebuvo taip 
giliai ir stipriai išreikštas mūsų poezijoj, 
kaip šiandien Liudo Giros, Sal. Nėries, 
Ant. Venclovos ir kt. tarybinių poetų ei
lėraščiuose ir poemose. Ir tai nėra tik 
aimanuojantis skundas apie praeityje 
patirtas skriaudas bei kančias, kaip kai 
kurių senesniosios kartos mūsų rašytojų 
raštuose, bet gyvas, karštas kvietimas 
į kovą.

Mūsų tarybinių rašytojų karo meto 
kūryboje neapykanta vokiečiams, jų 
plėšikiškų, kruvinų darbų vaizdavimas 
visada siejamas su ryžtingos kovos jau
smu. Prieš grobuonį okupantą čia vi
sada pastatomas kovojantis Lietuvos 
laisvės gynėjas, lietuvių liaudies keršyto
jas — partizanas ar lietuvis raudonar
mietis. Nualintos, apiplėštos, trempia
mos ir naikinamos Lietuvos likimas vo
kiškųjų okupantų vergovėje sukelia ker
što ir pasipriešinimo jausmą, gimdo liau
dies kovotojus, naikinančius hitlerinius 
įsiveržėlius. Tai labai įtikinamai su tik
ra poetine jėga išreiškė Ant. Venclova 
savo eilėraštyje “Partizanas:”

Grįžtu aš į tėviškės sodą, namus.
Prie kojų man unkščia tik šuo neramus. 
Nebėr avilių, ir tuščiom akim švyti 
Išlaužtos durys, langai išdaužyti.
Namuos neradau nei mamos, nei sesers. 
Kas skaudamą sielvartą mano ištvers? 
Į šalį prakeiktą, į alkaną tolį 
Išsivežė vokiečiai tėvą ir brolį.

(Daugiau bus)

Apsilankius j Maple Parką
Spalių 22 d. buvo vėsi, bet 

giedra. Aš ir dainininkas Jo
nas Sabaliauskas buvome, susi
tarę aplankyti Maple Parką, 
Lawrence, nes buvo minėjimas 
30-ties metų nuo nupirkimo to 
parko.

Jau prabėgo 25 metai, kaip 
aš išvažiavau iš Lawrėnce ir 
gyvename Worcesteryje. Daug 
kartų buvau Lawrence} mieste, 
bet nei karto nebuvo taip sma
gu, kaip dabar, laike šio jubi- 
lėjaus. Juk tada tapau šėri- 
ninku šios bendrovės ir pasili
ksiu ant visados. Daug darbo 
reikėjo įdėti, kad padaryti tą 
gražų parką; kirtome krūmus, 
kelmus rovėme, kelius padarė
me. Ir dabar ant sienos kabo 
paveikslas, kur aš vedu ark- 
li, o drg. Mikeliunas laiko
plūgą.

Daug laiko prabėgo. Mede
liai, kurie tada buvo maži, da
bar jau gražūs medžiai, žmo
gus matai tą visą ir pergyveni 
malonų jausmą. Dalis veikėjų 
išvažiavo, dalis mirė, o kurie 
gyvena Lawrence mieste, tie 
gražiai ir sutartinai darbuoja
si laisvos žmonijos naudai ir 
Maple Parkas tam daug pasi
tarnauja. Yra ir tokių, kurie 
30 metų atgal dirbo naudingą 
darbą, o dabar spjaudo į savo

draugus, neapkenčia juos, ne
myli ir laisvos Lietuvos. Gerai, 
kad jų yra mažai.

Draugai ir mane, kaipo se
ną veteraną, pasodino kartu su 
dabartiniais veikėjais. Teko ir 
pakalbėti apie tai, kaip orga
nizavome, kaip mes dirbome 
įsteigimui jcn Ne visus pažįs
tu, yra naujų draugų, bet yra 
ir seni veteranai: čiulada, Ru
dis, švelnis, Kralikauskas, Šlie
kis.

Dabar parkas gražus, svetai
nė puiki, tvarka gera. Valio, 
draugai I

Dainininkas J. Sabaliauskas 
padainavo “Stasio“ dainą, ku
ri tiko visiems. Jau rengėmės 
važiuoti namo, kaip štai atva
žiavo dd. Lukai iš Worceste- 
rio. Skliutas su žmona ir Pil
kauskas su žmona. Mat, tą 
dieną atsibuvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos 7-to apskri
čio konferencija So. Bostone, 
tai iš konferencijos jie ir atvy
ko į šį jubilėjinį parengimą. 
Vėl, tartum iš naujo, prasidė
jo kalbos, taip ir laikas grei
tai bėga, o čia jau pusė po 
dešimtos valandos vakaro. Rei
kia grįžti, kad galėtume dirbti 
reikalingus darbus pergalei. 
Laimingo pasisekimo lawren- 
ciškiams.

Great Neck, N. Y Japonai Giriasi, būk Galėtų 
Bombarduot Ameriką

J. J. Bakšys.

Chinai tebestumia japonus 
atgal Burmoje.

“O dėl ko aš neturėčiau kartis? Su Rooseveltu ir uni
ja aŠ esu įstrigęs kitiems keturiems metams.”

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-6048

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<

Paskutinis Pranešimas
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 3 d., įvyksta Pirmyn Cho
ro vakarienė-bankietas. Reikia 
pasakyti, kad choras rūpestin
gai rengiasi prie šio bankieto. 
Kad ne tiktai aprūpinti visus 
svečius skaniais valgiais ir gė
rimais, bet ir duoti nepapras
tai gražią dailės programą. 
Net tam tikslui choras, po va
dovyste mokytojos Almos Kas- 
močiutės, yra susimokinęs 
daug gražių, naujų melodingų 
lietuviškų dainelių.

žodžiu sakant, mes esame 
prisirengę visus palinksminti ir 
užganėdinti. Todėl, mes kvie
čiame visus, kaip Great Nec- 
ko, taip pat ir apylinkės ko
lonijų draugus ir drauges at
silankyti ant šio parengimo. 
Jūs savo atsilankymu paremsi- 
te chorą ne tiktai moraliai, bet 
ir materialiai. Vakarienė bus 
duodama 6:30 vai. vakare, A. 
J. Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y.

Japonų profesorius Hay
ashi gyrėsi per radiją, būk 
Japonijos bombanešiai ga
lėtų kasdien po du kartu 
bombarduoti New Yorką ir 
Washingtoną.

Jis pasakojo, kad jie, di
džiuose aukščiuose, pavėjui 
lėkdami, išmetę bombas į 
Washingtoną ir New Yor
ką, paskui perskristų per 
Atlanto Vandenyną ir nu
tūptų Vokietijoje. Anot Ha
yashi, tai substratosferos 
aukščiuose vėjas nuo Ja
ponijos pučiąs 155 mylių 
per valandą linkui Jungti
nių Valstijų. Tatai, esą, la
bai palengvintų japonam o- 
ro žygius prieš Ameriką.

PIRKITE KARO BONUS

Rengėjai.

Jei gailitės kovūnų brolių 
ir draugų, — nesigailėkit 
bonam pinigų!

F. W. Shalins 
(8IIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

TeL. Virginia 7-4499.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IK PILVO, HEMORRHOIDAI lr ki- 

| *°® 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-spindūlių, 
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 <^28nt) .

110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

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* 4* 
PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN'S

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

' ■ . ' •
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSNEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

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 jan tams.)

DRS?STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

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

★

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Tarybiniam Kaune Vei
kia 13 Gimnazijų, 38 
Pradinės Mokyklos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rengimus. Vokiečiai uždarė 
universitetą ir gimnazijas, 
apart vienos suaugusių 
gimnazijos, bet jinai netu
rėjo pirmųjų klasių, taigi 
buvo neprieinama naujiems 
studentams.

Vokiška Mokykla
Vienintelė mokykla, ku

rią vokiečiai Kaune atida
rė, tai buvo vokiečių kalbos 
mokykla. Naciai kėlė algą 
tiem, kurie baigė jų moky
klą, ir visaip stengėsi pa
trauki lietuvius į ją, bet 
visai mažas skaičius lietu
vių ją telankė.

Kudirkos Knygyno 
Sunaikinimas

Kada Raudonoji Armija 
užklupo vokiečius Kaune, 
jie sprogdino ir degino žy
mesnius rūmus, kokius tik 
paspėjo. Šalia kitko, jie su
degino ir garsųjį Kudirkos 
vardo knygyną, turėjusį 
30,000 knygų. Jie sunaiki
no 15 iki 20 procentų pra
dinių mokyklų ir 10 procen
tų gimnazijų ir išplėšė 30 
iki 40 procentų mokslinių 
prietaisų ir įrengimų, kurie 
buvo verti daugiau kaip 2 
milionu rublių.

Amerikiečiai Apleido 
4-tą Bazę Chinijoj

Chungking. — Amerikos 
lakūnai apleid o Nanningo 
lėktuvų aikštę, sunaikinda
mi jos įrengimus. Tai jau 
ketvirta amerikiečių aplei
sta oro bazė pietinėje Chi- 
nijoje, kur chinai nepajė
gia atremt žygiuojančių 
pirmyn japonų.

(Chinų valdovas Chiang 
Kai-shek naudoja apie pusę 
miliono geriausios savo ka
riuomenės kovai prieš Chi- 
nijos komunistus, ažuot su
būręs visas jėgas prieš ja
ponus.)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos. Rengia Liet. 

Republikonų Susivienijimas, gruo
džio 3 d., 1218 Wallace St., 2 vai. 
dieną. Kalbės Jonas Gasiūnas ir J. 
A. Bekampis, Philadelphijos lietu
viai prašomi atsilankyti j šias pra
kalbas ir paremti Lietuvos žmones.
— Rengėjai.

ROOHESTER, N. Y.
Didelis pažmonis, įvyks grug^žio 

2 d., 6 v. v. Gedemino salėje. Ren
gia Draugijų Komitetas Pagelbai 
Lietuvos žmonių. Bus gerų valgių.
— W. C. (280-281)

BROCKTON, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi

teto susirinkimas įvyks gruodžio 2 
d.. Liet. Taut. Namo apatinėje sa
lėje. Po susirinkimo bus draugiškas 
pasikalbėjimas. I šį susirinkimą 
kviečiame visus lietuvius dalyvauti, 
be skirtumo pažvalgų bei tikybos, 
įžangos nebus.

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v. Visus na
rius kviečiame dalyvauti šiame su
sirinkime, atsiveskite ir naujų pri
rašyti. (280-281)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkr. 30 d. Savoj sa
lėje,z 155 Hugerford St. Pradžia 7.30 
v. v. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus svarbių klausimų aptarti. — B. 
Muleranka. (280-281)

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 geriausi atlyginimą už įdėtus 
savo pinigus, nes jeigos yra nepaprastai aukštos sulyg investuotų 
pinigų, ir išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų prašome kreiptis pas—

Degtukai Prie Cigaretų

Washington. — Kainų 
valdyba įsakė cigaretų ver
slininkams duoti degtukų 
prie cigaretų pirkikams, 
jeigu tik turi degtukų. Už
draudė atskirai imt už deg
tukus, kuomet pirkikas už
moka nustatytą reguliarę 
kainą už cigaretus.

“Viršžmogiai” Verkšlena
Vakarinė Vokietija.—Kad 

ir sunkiausiai sužeisti, a- 
merikiečiai mėgina juo
kauti, o sužeisti vokiečiai 
ligoninėje nuolat verkšlena 
ir skundžiasi, kaip sako a- 
merikietė slaugė leitenante 
Julia Blandford. Bet vokie
čiai dedasi “viršžmogiais”, 
kol jiem sekasi.

Japonai per savo radiją 
gyrėsi, būk jų lakūnai nu
skandinę tris Amerikos lek- 
tuvlaivius ties Filipinais. 
Niekas to pagyro nepatvir
tina.

Kariniai Sovietų laivai 
nuskandino Baltijos Jūroje 
dar vieną prekinį vokiečių 
laivą.

Armijos Slaugės Yra Kariams 
Gražiausiomis Merginomis

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Prie sąlygų pakitimo pri

sidės ir tas faktas, kad 
daugelis vyrų negrįš iš ka
ro, taipgi, kad tūkstančiai 
grįžtančių parsiveš žmonas 
iš kitų kraštų.

Pakitusios sąlygos palies 
ne tik jaunas moteris suža
dėtines ir žmonas, bet taip 
pat ne vienai uošvei ir mo
tinai teks persiorientuoti 
savo pažiūrose. Įvairių at
sakingų įstaigų duodami 
kursai ir prelekcijos socia
liais klausimais galėtų 
daug pagelbėti. Laimės tos, 
kurios bus išsidirbusios pla
tesnę protavimo skalę ir į- 
sigijusios praktiškų, paties 
gyvenimo iškeltų pamokų.

M-tč.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už ’/a galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimoke- 
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.

Generolas Be Armijos ir 
Be Kelinių

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Jeigu Informacijų Cent

ras tokio turinio informaci
jas gamintų, kaip viršuje 
paduota, • tai jūsų Paulius 
gali pasibažyt, kad ir ang
liški laikraščiai tokias in
formacijas talpintų be jo
kio patepimo ir mūsų pro- 
naciniai laikraščiai galėtų 
gauti naujų skaitytojų ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
būtų visai lengva pravesti 
labai pelningas kolektas. 
Informacijų Centras savo 
“informacijas” per ne čie- 
nią pesimistikom spalvom 
maliavoja. Jeigu “viskas iš
mušta, viskas išžudyta, su
šaudyta”, tai publikoje su
sidaro toks įspūdis, kad ir 
pačios Lietuvos “gelbėji
mas” liekasi nereikalingu.

Visada reikia orientuo
tis prie pinigų, gerbiami 
generolai, o tas geriausiai 
galima, palaikant visus mū
sų tautos razbaininkus gy
vais, nurodinėjant jų sun
kią būklę ir degantį reikalą 
juos šelpti. Štai jums pa- 
vyzdis iš svetimtaučių in
formacijų: Šiomis dienomis 
atėjo informacija iš Londo
no, kad generolas Draja 
Michailovičius, lietuviškų 
pro-nacių labai gerbiamas 

patronas, visai netikėtai 
buvo užkluptas nakties lai
ke maršalo Tito partizanų, 
bet suspėjo pasprukti per 
langą be kelnių! Kaip ma
tote, informacija visai 
trumpa ir apie pinigus vi
sai neužsimenama, o vienok 
tokia informacija kvėpuoja 
gyvais pinigais. Tik jūs pa- 
mislykit: generolas Michai- 
lovičiųs, kurį įietuviški 
pro-naciai pripažino Jugos
lavijos valdonu, iš kurio 
hitlerininkai išspaudė viską 
kas buvo galima ir išmetė, 
kaip suvalkiotą skudurą, 
rūpintis savo likimu, pasi
liko generolu ir be armijos 
ir be kelnių!

Kam gi gali būti neaiš
ku, kad, šitokiam atsitiki
me, kiekvienas asmuo, ku
ris tik prijaučia hitleriz- 
mui, padės visas pastangas, 
kad pagelbėt Michailovičiui 
jo nelaimės valandoje. Ši
taip reikėtų informuoti ir 
apie lietuviškus parsidavė
lius hitlerininkam.

Amerikos Lietuvių Tary
ba daro stambią klaidą, 
samdydama keturis peni
mius gaminimui informaci
jų, kurių išlaikymas kai
nuoja net 25 tūkstančius do
lerių metams ir kurios gerą 
melam medžiagą paverčia 
tokiu jovalu, iš kurio Tary
bai nėra nei pelno, nei una- 
ro. Keista, kad Taryba ne
sugeba pasirinkti sau tin
kamų darbininkų.

Sakysim, jūsų Paulius, 
kaipo garbės narys Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Ta
rybai visai sąžiningai pa
tarnautų tik už 10 tūkstan
čių dolerių metinės algos ir 
prikeptų eibes tokių infor
macijų, kad Tarybos iždan 
doleriai capsėtų, kaip pava-

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 EVėrgreen 7-1661

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS
KAVOS KEPIN1MO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281) 

l„.—   ii  — I- ............    .
VYRAS VIDAUS RUOŠAI 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
STANHOPE HOTEL, 995 FIFTH AVE.

(81ST ST.) !
 (282)

AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRĖTI VIEN
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELį
600—11TH AVENUE

NEW YORK CITY
(280)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimo Nereikalaujama
DARBAS PO KARO. NUOLAT.

STERLING DIE CASTING CO.
743 39TH ST., BROOKLYN

WINDSOR 5-1420
į (284).

REIKIA GELEŽIES DARBININKU )R PA-
GELBININKŲ. LENGVAS GEŲEŽIES DAR
BAS. NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

KREIPKITĖS TARPE 8 IR 10 A.M.
BURGLAR PROOF LOCK INSTALLATION 

CO., 120 W. 25TH ST., N. Y. CITY.
(280)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
Patyrę ir Be Patyrimo 

Nuolatiniams Darbams Būtinos)* Pramonėse 
Su Pokarine Ateičiai 

ALGA MOKINANTIS
Reguliariai algos pakėlimai,

• Vakacijos su alga. Pomirtine 
apdrauda. Aprūpiname ligonine, 

ligojo pašalpa.
KREIPKITĖS [ 

PERSONNEL DIRECTOR

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Reiklingas atliekamumo pareiškimas.
* (285)

DAUG TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT 
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS
INDŲ ATĖMĖJAMS
INDŲ ATĖMĖJOMS

INDŲ MAZGOTOJAMS 
PRIE BUFETO 

DARBININKAMS

Kreipkitės į Employment Ofisą

184-10 JAMAICA AVE.
JAMAICA, LONG ISLAND.

(285)

sarį sula iš beržo į uzboną.
Linkėtina, kad Taryba šį 

pasiūlymą ateinančiame sa
vo susirinkime visapusiškai 
apsvarstytų.

Paulius.

Kas ką sako, ar rašo — 
tai vienas dalykas, bet kas 
ką daro, tai jau svarbus 
dalykas!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMU DEPARTMENTO 
PAGELBIN1NKAS

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramonė.

Pokarine Ateitis Garantuojama.
MATYKIT C. S. FITZGIBBON

NEW JERSEY ASBESTOS CO.
1 WATER ST., N.Y.C. 

(ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

SANDĖLIO KAMBARIUI
VYRAI IR BERNIUKAI

JOS PASITENKINSITE DARBU MŪSŲ 
MODERNIŠKAME, ŠVARIAME FABRIKE. 
PUIKIAUSIAS VALGIS ŽEMŲ KAINŲ KA- 
FETERIJOJE. MALONŪS SANDARBININ- 
KAI.

BUS 70 NUO NEWARKO VAŽIUOJANTIS 
J SUMMIT, MADISON IR MORRISTOWN 
SUSTOJA PRIE MŪSŲ ĮSTAIGOS.

KREIPKITĖS TUOJAUS.

CIBA
Pharmaceutical Products, 

Ine.
Junction Morris Avė. ir River Rd.

SUMMIT, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(281)

BERNIUKAI--VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais . gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarine ateitis 

garantuota.

MATYKITE
C. S. FITZGIBBON

NEW JERSEY ASBESTOS CO.
1 WATER ST., N.Y.C.

( ARTI SOUTH FERRY)9
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

VYRAI!
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)

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 
del jų atliekamumo.

(283)
Vii --------------- ;.................. . . )

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

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

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

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

(284)

OFISO VYRAI
Su Patyrimu prie Plumbing ir Šildymo.

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga.
HOME ESSENTIALS

83 CLIFF ST., N. Y.
(284)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI t

GRĘŽIMO PRESŲ 
OPERATORIAI
NAKTINIS DARBAS 

Daug Viršlaikių. 
GERA ALGA. 

Pokarinė Proga.
Pakilimai

PERMUTIT CO.
5401—1st Ave. 

BROOKLYN, N. Y. 
WINDSOR 9-9050

 (281)

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko

Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai; 
moderninė krautuve, 

Lengvas Darbas. Nuolat.
Kreipkitės į Mr. Morgan

WALLACH’S
kampas Court ir Montague Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
(285)

PAPRASTI 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS

Apskritiems Metams 
Būtina Pramonė

Pensijos ir Apdraudos Planas 
Vykinamas.

SCANLAN WOOL CO.
613 West 40th Street,

NEW YORK.

’ (285)

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moklinimui minkštų saldainių ir 

ŠOKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

Gera Alga. Linksmos Darbo Sąlygos.
TALLY HO CANDY CO. INC.
36 STONE AVE., BROOKLYN.

(284)

REIKIA SS
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrlkai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

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 J
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI 

NUOLATINIS DARBAS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Kreipkitės
Home Town Laundries, Inc.

Front & Water Sts. 
Teaneck, N. J.

(282)

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 

________________________________________(280)

BALTIMORE & OHIO R.R.
•Turi Vietų 

PAPRASTIEM
1 DARBININKAM

IR
TROK^ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(282)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
BURLAP BAGS 

Patyrimas Nereikalingas
MOKAMA LAIKE MOKINIMOSI 

Nuolat. Pokarinė ateitis.

YOUNG & METZNER
43-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(282)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Patraukiančios aplinkybės. Gera alga, 

atskiras kambarys.
H. I. GOODMAN, 30 — Bth Avė., N. Y. C. 

GRAMERCY 5-6816.
(281)
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

...... oi

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)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas. 
Linksmos Aplinkybės. 

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET 
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY 
NEW YORK CITY

(282)

RAŠTININKĖS
Patyrimas nereikalingas. Pastovus darbas, 

proga pakilimams.
PROGRESS SHOE CO..

476 JEFFERSON ST., BROOKLYN.
(282)

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui. 

Linksmos Aplinkybės. 
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET 
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITY 

_______________________________________ (282)

VYNIOTOJOS
PATYRĘ PRIE FOSTER 

MAŠINŲ
TAIPGI MERGINOS 

MOKYTIS
Alga Laike Mokinimosi. 

Nuolat Dabar ir Po Karo.
LA SALLE YARN 

WINDING CO.
8 WILSON AVENUE 

BROOKLYN.
(286)

OPERATORES
Patyrusios prie Bandinimo. Taipgi merginos 
abelnam darbui. Patyrimas nereikalingas.

Aukščiausios Algos. Nuolatinis darbas.
SEAL SAC, 6 E. 39 ST., N.Y.C.

(281)

MERGINOS—MOTERYS
$26 PRADŽIAI.

48 VALANDOS. LINKSMAS DARBAS.

KELICO PRODUCTS
85 MAIDEN LANE

HANOVER 2-1869
(280)

MERGINOS , SU VIRŠLAIKIAI $32.50. 
NUOLAT, LINKSMAS DARBAS. PAKAVI
MAS, LEIBELIŲ UŽDĖJIMAS KOSMETIKŲ. 
WELLA, 104—5TH AVE. (7-TOS LUBOS)

(280)

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

(281)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarine Ateitis.

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

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

operuoti ditto ir tabulating' mašinas.

RAŠTININKES
Mokyt s I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS

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

namų, kreipkitės virš nurodytu antrašu.

Pageidaujama su žinojimu atenografijo*. 
tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO |
OPERATORĖS |

Patyrusios ar be patyrimo.
FAILIŲ RAŠTININKĖS |
Paprastam sulyg numerių failiavimuL

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

KREIPKITĖS

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

(286) |
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KALO “PRIEŠ SROVĘ” 
PERSTATYMO

Aidas su Dainom ir Smagiu 
Pažinomu Pradėjo Sezoną

Perdėti Linksniavimai ir 
Motinystė Kartu 

Nesiriša

į
I

Lapkričio 25-tą, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėje, Ai
do Choras turėjo sezono atida
rymo vakarų. Duota trumpa 
dainų-muzikos programa, o už
baigtu vėms — balius.

Programa netgi negalima 
vadinti trumpa. Choras bend
rai ir jo vyrai ir moterys at
skirai, vadovybėje savo moky
tojos Aldonos, Anderson, su
dainavo 18 dainų. Jie tik su- 
taupino laika dainuodami be 
pertraukų, tik dviem išstoji
mais.

I

f
Ii-

M;

'V

tai 
jo 

žie-

Prie “Prieš Srove” Rengtasi 
Jau Nuo Pavasario

Brooklyno Liet. Liaudies Te
atras pradėjo rengtis scenon 
perstatyti dramą iš kun. A. 
Strazdelio gyvenimo jau nuo 
praeito pavasario. Kadangi, ka
ro metu didelė dalis teatrinin
kų išvažinėje Į kitus miestus 
kariniams darbams, kitų dar
bo sąlygos tokios, kad nelei
džia jiems niekuom kitu užsi
imti, kaip savo darbu karinėse 
pramonėse, o dar kiti eina ka
rines pareigas ginkluotose jė
gose, o pagalinus ir pats vei
kalas yra sunkus-didelis, 
susimobilizavimo darbas 
su vaidinimu i užsitęsė iki
minio sezono. Dabar jau galu
tinai susimobilizuota ir baigia
ma jis susimokinti perstaty
mui scenon 10 dieną gruodžio, 
3:30 vai. po pietų, Labor Ly
ceum svetainėje, 949 Wil-! reikėtų 
loughby Avė., Brooklyne.

Svarbu Pamatyti
Veikalas svarbus yra kiek-; 

vienam pamatyti iš daugelio, 
taškaregių : Jis yra istorinis,: 
liečiąs baudžiavos laikus Lie-, 
tuvoje. Jis perstato vieną dva
siškį, kuris išdrįso kovoti prieš ' 
savo viršininkus, lenkinimo iri 
rusifikacijos apaštalus. Už tą 
savo drąsą ir už atlikinė-Į 
jimą veltui bažnytines apeigas, 
kun. A. Strazdelis prieš mirtį, 
buvo suspenduotas ir mirė var- i 
ge ir neturte.

Veikale taipgi matysit, kaip 
tais laikais buvo kovota prieš 
baudžiavą, prieš bajorų žiau
rumą; Jasinskis, Stoka ir Kos-' 
ciuško buvo tų laikų sukilėlių ; 
vadai. Strazdelis buvo sukilė
lių draugu, nors aktyviai pats 
sukilimuose ir korime bajorų i 
nedalyvavo.

Tik Viena Proga Pamatyti

Dainuota Aleksandravičiaus, 
Strolio, Šimkaus, Norvaišos, 
švedo, Žilevičiaus, Aleksio, 
Sasnausko ir kitų kūriniai. Di
džiuma išėjo harmoningai ir 
stipriai.^ Kai kurios silpniau, 
matomai, ne visų dainininkų 
pilnai išmoktos. Choristams 

prisispausti daugiau,
1 išlaikyti ne tik daina, bet ir 
tą harmonijos aukštumą, kokia 
chorui yra įprasta jau per 
daug metų. O tai reiškia nu
galėjimą daugelio kliūčių, 
trukdančių pilnai lankyti prak
tikas. Ne visos kliūtys galima

apeiti karo laiku, bet dalinai 
galima.

Jaunutė choristė Florence 
Kazakevičiūtė m u z i k ališkai 
pagrojo harmonika “Blue Da
nube” valcų ir daugelį žinomų 
lietuvių liaudies melodijų.

Aldona DeVetsco (Klimai- 
tė), kaip paprastai, saldžiai 
sudainavo “Si mi” iš “La Bo- 
heme,” “Pierrot Dagmor,” 
Rybnerio; “Lopšinę,” Grečani- 
no; “Gėlės iš šieno,” Jakubi- 
no. Prašoma, pridėjo porų ki
tų. Aldonai įteikta raudonų ro
žių puokštė. Jai akompanavo 
Aldona Anderson.

Užbaigus programą, atrodė, 
publika dar nenorėjo keltis. 
Dainų klausytis buvo malonu. 
Bet kada jos nutrūko, prasidė
jo šokiai salėj ir linksmas vai- 
šinimasis apatinėj salėj, ir čia 
atrodė laiko trumpa. Išsibaigus 
vienų ir kitų laikui ir ištek
liui, žmonės taip pat skirstė
si lėtai, sakydami, kad dar ne
sinorėtų viskas baigti. Skirstėsi 
linkėdami chorui ir toliau sėk
mingai dainuoti ir daugiau to
kių smagių vakarų surengti.

Rep.

apie trejetą 
ma namo ji 
apartmente, 
N. Y., buvo

Svečiuojasi Brooklyne Pasiųstas Ligoninėn
šeštadienį atvyko Vytautas 

Morkis, iš Montreal, Canada. 
Jis svečiuojasi Brooklyne ir 

■ apylinkėje biznio reikalais. Jo 
tėvai yra savininkai kepyklos 
Montreale—užsivadina Health 

i Bread Bakery. Atvyko tikslu 
pasikalbėti su Brooklyno ke- 

; pėjais, reikale kepimo lietuviš
kos duonos — nori Įsigyti dau
giau patyrimo. Mat, kanadie- 

! čiams patinka juoda lietuviška 
| duona.

Pabuvojęs Laisvės Įstaigoje, 
Į paaukavo $5 Laisvės reika- 

Prieš karą Lietuvoje, Kauno ( Jams, vėliau išvyko į New York 
Valstybinis Teatras veikalą City — pasidairyt.
“Prieš Srovę” statė scenon per 
šešius metus su didžiausiu pa
sisekimu. Dabar, ir vėl ten ruo
šiamasi prie jo statymo sce
noj!.

Liet. Liaudies Teatras, nors 
ir deda visas pastangas, bet 
pats vienas, be pašalinių orga
nizacijų talkos visgi nepajėgė 
apsieiti. Kadangi pelnas yra 
skiriamas Lietuvos žmonių pa
galbai, tai LLT pasikvietė tal
kon brooklyniškį Liet. Pagal
bos Teikimo Komitetą ir su jo 
parama “Prieš Srovę” pasta
tys scenon.

Nesinorėtų tikėti, kad bent 
kuri amerikiečių lietuvių 
trališka grupė pajėgtų 
kartą paruošti šį veikalą 
non. Todėl veikalą “Prieš 
vę” pamatyti amerikiečiams 
.yra tik viena proga — 10 d. 
gruodžio, Labor Lyceum.

Aišku, visi amerikiečiai lie
tuviai neigi ten sutilptų Labor 
Lyceume. Bet brooklyniečiai ir 
galintieji atvažiuoti iš toliau, 
turėtų šios vienatinės progos 
nepraleisti. Esu tikras, kad 
“Prieš Srovę” perstatymas pa
darys į jo stebėtojus tokį įspū
dį, kuris pasiliks atmintyje ir 
širdyje visam gyvenimui.

Teatrininkas.

Svečias bus Jungtinėse Vals
tijose iki trečiadienio, 
vyks atgal į Montreal.

tada

Apvogę Raštines

tea- 
dar 

sce- 
Sro-

Svečias su Dovanomis 
Lietuvos Žmonėms

Antanas Montvila su šeima, 
iš Elizabeth, New Jersey, at
važiuodamas į svečius pas 
draugus M. Klimus į Rich
mond Hill, N. Y., per Tanks- 
giving dienų atvežė daug ge
rų ir švarių drabužių Septin
tam Siuntiniui į Lietuvų. Jis 
taipgi paaukojo $10.00 Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
tui nupirkimui kitokių reika
lingų daiktų. Draugas Montvi
la yra nuolatinis rėmėjas to 
Komiteto, tankiai prisiunčia 
aukų tam geram tikslui.

Joseph Marcinkewich, 23 
m., gyvenęs 25 McKibben St., 
Broolyne, buvo įkaitintas plė
šikavime. Jis buvo sulaikytas 
teismui už apiplėšimą alinės, 
547 Broadway, pereito rugpjū
čio 26-tą. Pereitą pirmadienį 
Įvyko jo teismas. Nustatyta, 
kad jo prasikaltimas buvęs dėl 
protinės nesveikatos ir nu
sprendė jį pasiųsti į Mattea- 
wan State Hospital.

Prapuolė Rendauninkas 
Ir Stuba

Gale savhitės, švenčių pro
ga, naktivagiai New Yorke- 
Bronxe septyniose vietose iš
daužę saugiąsias šėpas ir išsi- 
nešę $13,000 pinigais, pašto 
stampomis ir karo stampomis.

Penkios iš tų septynių va
gysčių papildytos viename bil- 
dinge, 625 W. 55th St., New 
Yorke, šešta — 1379 Jerome 
Ave., Bronx, ir septintoji — 
529 W. 42nd St., New Yorke.

Daugiausia nuostolio pada
ryta Bronxe. Ten buvę sudėta 
šeštadienį parduotų karo bo- 
,nų pinigų $11,000 ir $660 
vertės karo štampų.

Parveš iš Italijos 
Teisti Brooklyne

Vito Genovese, įkaitintas 
mušime Ferdinand Boccia, 
Brooklyne, esąs areštuotas Ita
lijoj ir būsiąs pargabentas teis
ti Brooklyne. žmogžudystė bu
vo papildyta 1934 metais, Ge
novese dėdės užeigoje, 533 
Metropolitan Ave., Williams- 
burge. Genoveše su kitais pen
kiais buvo įkaitintas žmogžu
dystėje, bet nei vienas nebuvo 
suimtas ir nuteistas, žmogžu
dystė papildyta dėl nepasidali
nimo gengsteriškais būdais 
įgytu turtu.*

Sakoma, kad Genovese kaip 
nors buvęs patekęs Amerikos 
militariškai vyriausybei per- 
kalbėtoju Romoje.

Kiti penki taipgi esą žinomi 
ir išduoti įsakymai juos areš
tuoti, bet kol kas jie kur nors 
tebėra laisvi.

uz-

Pirkite Karo Bonus!

Kada Mrs. Gladys Doherty 
Bursky nesulaukė savo ren- 
dauninko atnešant rendos, ji 
nuėjo pažiūrėti. Bet, žiūri ir 
savo akimis netiki. Kur buvo 
jos stuba, 508 Dean St., Brook
lyne, spoksojo tuščias lotas.

Nusigandusi, moteriškė nu
skubino į policijos stotį, bet ir 
čia jai negalėjo išaiškinti, kur 
ir kaip stuba nuėjo. Bet pri
žadėjo ištirti.

Pasirodo, kad stuba, kaipo 
“nesaugi,” miesto buvusi nu
griauta lapkričio 16-tą. Ir sa
vininkė apie tai nežinojus. Ka
da ji pirkosi stuba, 1940 me
tais, iš Home Owners Loan 
Corporation, 2 Park Ave., jai 
nebuvę sakyta, jog namus ne
saugus, kad reikalaujama na
mas pertaisyti arba nugriauti.

Stubai ji išleidus $2,800. 
Dabar ji turėsianti dadėti 
$275 nugriovimo ir inspekcijos 
lėšoms. Tiek jai prirašyta sko
los.

Sprendimas nugriauti buvęs 
padarytas lapkričio 13-tą. Ne
radus savininko, taip ir nu
griauta be žinios. Pėdsakus su
maišyti padėjęs tas faktas, kad 
nuosavybė buvo užrašyta jos 
pirmesnių vardu, Doherty, o 
dabar ji vadinasi Bursky.

Jis Atmokėjo už Jūsų 
Kalakuto Brangumą
Isaac Geffner, 146 Have- 

meyer St., nubaustas pasimo- 
kėti $25 ir dvi dienas kalėti 
už pardavimą kalakutienos 
virš lubinėmis kainomis. Kar
tu su juo nuteisti ir keturi ki
ti. ,

Juos nuteisęs teisėjas An
drews sakė, kad jis teis kalė- 
jiman kiekvieną prasikaltusį, 
kad ir pirmu kartu. Paprastai 
teisėjai už pirmą baudžią tik 
pinigais, o už antrą prasikal
timą kalėjimu.

re ik a-

282 UNION AVE

SUSIRINKIMAI

•ra

VALANDOS:

žvaigždės iš filmų, scenos, 
radijo, muzikos ir sporto pa-

įkaitintam užmušime žmo
nos, Joseph Volpe, 69 m., teis
mas pribuvo į Kings County li
goninę, kur jis būna nuo pasi- 
šovimo pereito rugsėjo 19-tą.

trigu- 
Taip 

kainų

Sacred Heart mokykla, New 
Yorke, turi įsteigus žaislų da- 
rytuvę, kurioje vaikai mokiniai 
liuosnoriai daro žaislus vai
kams našlaičiams.

LPT BROOKLYNO
KOMITETO NARIAMS

Lietuvai Pagelbos Teikimo Brook
lyno Komiteto labai svarbus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 30-tą, 8 vai. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Visi 
nariai būkite. — A. Mureika.

(280-281)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRI BARBERIAJ

MATEUsAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

*

Patraukė Teisman Mė
sos Gamintuves

32Mrs. Dorothy McCątfran, 
m., sumanė šeštadienį išeiti 
palinksmauti su grupe į kalė
ją už kampo nuo savo namų. 
Prie stiklelio ir pašnekesių lai
kas neprailgo, ji prasėdėjus 

valandų. Grįžda- 
sužinojo, kad jos 
1137 Third Ave., 
gaisras. Kad jos

du kūdikiai, 4 ir 2 metų, mirė, 
nežiūrint kaimynų ir gaisrage- 
sių pastangų juos atgai 
taip pat sužinojo, kad 
kia areštas ir teismas 
leidimą vaikų.

Nelengva bus išsiaiškinti ir 
vyrui jūrininkui, kuris, sako
ma, randasi kur nors Jungtinė
se Valstijose ir parvyksta į vai
kų šermenis.

vinti. Ji 
jos 1 au
ti ž a p-

Atidaro Naują Vaikams 
Prižiūrėtuvę

Queens apskrityje, New 
Yorke, atidaroma nauja auk- 
lėtuve vaikams nuo 2 iki 6 
metu amžiaus. Mokestis nuo 
$1.20 iki $7 per savaitę, atsi
žvelgiant į tėvų išgalę mokėti.

Auklėtu ve yra Majoro Ko
miteto priežiūroje. Jos išlaiky
mui dvi dalis lėšų apmoka 
New Yorko valstija ir miestas, 
o vieną trečdalį palieka su
kelti pačiai įstaigai už vaikų 
priežiūra gaunamomis mokes- 
timis.

Įstaiga randasi 89-16 North
ern Blvd., Jackson Heights. 
Registracija prasidės gruodžio 
5 ir 6-tą, 89-12 Northern Blvd.

MIRĖ
William Orden, 61 metų 

amžiaus, gyvenęs 332 Chaun
cey St., Brooklyne, mirė lap
kričio 26-tą, Unity ligoninėje. 
Bus palaidotas lapkričio 30-tą, 
10 vai. ryte, Kalvarijos kapi
nėse. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvų, koplyčioje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Pa
liko nuliūdime 2 sūnus ir duk
terį.

Kada Brooklyno teisme pa
šaukė buvusį policista (Wilbur 
Ehrlich liudyti gatvekario ne
laimės byloje, jo teismabutyje 
nebuvo, 
vokiečių 
jo, 1943 
rėsianti 
laikui.

Priežastis: randasi 
belaisvėje nuo rugsė- 
m. Pasirodo, byla tu- 
būti atidėta ilgokam

Paštas skelbia pradėjimų 
siųsti Belgijon paprastų; nede
koruotų atviručių. Stamp a 3 
centai. Taipgi siunčiama ne- 
okupuoton Chinijon pundeliai 
ne didesni 4 svarų, be apdrau- 
dos. Ir reikia gauti Foreign 
Economic Administration lei
dimas. i

Hotel Imperial gaisre perei
tų ketvirtadienį žuvęs vyras 
pažintas esant Thomas Den- 
nahy, iš Albany.

Kempė Upton, L. I., visiškai 
pakeista į karo ligoninę.
CO---------------------------------------------

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-
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Trečiadienis, Lapkr. 29, 1944

Kario Sūnelis Boną 
Pardavėjas

i

Kainų Administracijos rašti
nė patraukė teisman 37 mėsos 
kompanijas. Jas kaltina esant 
atsakomingomis už juodojo 
turgaus kainas delicatessens 
mėsoms, daugiausia corned 
beef ir liežuviams.

Firmos kaltinamos bėgiu 
metų perkainavusios produk
tus ant $1,600,000. O kada 
perkainuoti produktai nueina 
pas mažmenomis pardavinėto
jus, jie turi kelti kainas arba 
negali išsiversti. Tad OPA ap
skundė firmas atmokėti 
bai (treble damage), 
skųsti ir teisti leidžia 
kontrolės įstatymas.

Kaltinamieji, sakoma, 
lavę nuo 10 iki 20 centų eks
tra per svarą mėsos. To pasek
mėje teisingieji smulkūs pre
kiautojai negalėjo gauti mė
sos, buvo stumiami iš biznio.

Dvidešimt iš įkaitinamųjų 
firmų turi savo centrus New 
Yorke, keturios Bronxe ir 13 
Brooklyne. Bet jų biznis esąs 
išsišakojęs toliau ir pasekmėj 
jų kėlimo kainų, tas pats at
sitiko ir visame krašte.

Laivo Gaisre Priduso 
31 Asmuo

Dvidešimt astuoni gaisrage- 
siai ir trys civiliniai gaisro tė- 
mytojai buvo pridusę dūmais 
nuo užsidegusio Liberty laivo 
Henry S. Lane. Laivas stovėjo 
Bethlehem Steel Co. doke, prie 
27th St., Brooklyne. Menama, 
kad kibirkštis nuo metalo su
lydytojo padegė laivo baltinių 
sandėlį. Užgesino neišleidus 
gaisro į laivo kitus skyrius.

Penki iš pavojingiausia su
sirgusių nuvežti ligoninėn. Ki
ti, ant vietos suteikus pirmąją 
pagelbą, tapo pasiųsti namo.

PA JIEŠKOJIMAI
Vyras 43 m. amžiaus, doras ir ne

blogai išrodantis, pajieško apsivedi- 
mui lietuvės merginos arba našlės. 
Esu lietuvis-amerikonas. Pageidau
jama, kad ji būtų dora ir nevarto
janti svaiginančių gėrimų. Dėl dau
giau informacijų rašykite po seka
mu antrašu: A. M., 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Su pirmu laišku 
prašau prisiųskite ir paveikslą. Grą
žinsiu atgal jeigu reikalausite.

(280-282)

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Prie Queens Borough Hall, 
Kew Gardens, įvykusiame bo- 
nų pardavimo mitinge pereitą 
sekmadienį turėta vienas labai 
jaunas kalbėtojas. Tai buvo 
Patrick O’Donnell, 7 metų, sū
nelis generolo Emmett O’Don- 

’ nell, kuris pereitą penktadienį 
vadovavo bomberių atakai ant 
Tokyo. Berniukas sakė: T

“Pirkite bonus, kad mano 
tėvelis galėtų vėl nuskristi ant 
Tokyo ir kad jis galėtų grei
čiau sugrįžti namo.”

“Žvaigždės Švies” 
Mūs Jaunuoliams

Scena iš smagios romantiš
kos komedijos “Together 
Again,” Radio City Music 
Hall, 6th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Irene Dunne, Charles
Boyer ir Charles Coburn va- šaulio švies mjisų jaunimui ir 
dovaujančiose rolėse. senimui, susirinkusiam į Madi-
—---------------------------------------- j.son Square Gardeną gruodžio

12-tą. Vakarą rengia Policijos 
Atletiška Lyga (PAL), para
mai sporto ir kitokio švaraus 
pasilinksminimo-pasilsio bied- 
nuomenės jaunukams.

Tikietai “Stars Shine for 
PAL” vakarui (po $1.25 ir 
daugiau) gaunami visose po
licijos stotyse, taipgi Garde- 
ne ir PAL centre, 400 Broome 
St., New York 13, N. Y

į ZXCA RESTAURANT
J STANLEY RUTKūNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

a Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

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

BROOKLYN

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

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

How lb £4 to

THOSE
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

ir
Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95 
aukštyn

VyriSka* 
Žiedas

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

$19.95 
ii aukžtyn

BIRTHSTONt

Žiedai $0.95
Ir aukityn

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ s 9

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




