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nio įtalpa. Pasiusta daug dra
panų ir čeverykų. Lai tik lai
mingai pasiekia laisvąją Lietu
vą. Džiaugsis Lietuvos žmonės 
ir dėkavos amerikiečiams.

KRISLAI
Tuojau Sužinosite.
Gražus, Bet Apgavingas 

Atsišaukimas.
Jis Turi Eiti Laukan.
Laukė, Bet Nesulaukė. 
Juodoji Grieky Knyga. 
Mikolaičik ir Kvapinski.

Rašo A. BIMBA

Tuo tarpu darbas 
myn ir toliau. LPT 
paskelbtas specialis 
kalėdines dovanas
vaikams turėtų susilaukti pri
tarimo iš visur.

eina pir- 
Komiteto 
vajus už 
Lietuvos

Vienas draugas prisiuntė 
iškarpą iš Rochesterio angliš
ko laikraščio. Ten sako, kad 
kun. Jonas Bakšys, vardu Ben
drojo Fondo, renka drapanas.

Savo atsišaukime kun. Bak
šys sako:

“Negalėdami per keturius

4

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LEKIANČIOS TVIRTUMOS 3CJĄ KARTA PLEŠKINO TOKIO
SOVIETAI LAIMĖJO DIDŽIAS PERGALES VENGRIJOJE
Raudon. Armija Paėmė Tris Tvirtoviškus 

Miestus ir 330 Kitų Vietovių Va
kariniame Dunojaus Šone Vengrijoj

London lapkr. 30.— Tre
čioji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo F.

metus nieko nusipirkti^ Lietu-( Tolblichino, drauge SU Ju- 
igoslavijos partizanais Ven- 
Igrijoj šturmavo ir užėmė 
Pecs ir Bataszek miestus su 
geležinkelių mazgais ir 
stambu Mohacs miestą su 
geležinkelio stočia, vakari
niame Dunojaus upės šone. 
Mohacs buvo svarbi hitleri
ninku tvirtove. Mohacs ir 
Pecs, angliakasyklų pramo
nės centras, stovi už 98 my
lių į pietų vakarus nuo Bu
dapešto, Vengrijos sostą- 
miesčio, o Bataszek — 85 
mylios į pietus nuo jo. Bet 
Raudonoji Armija, perme
tusi didžias savo jėgas iš 
šiaurinės Jugoslavijos per 
Dunojų, yra numaršavus 93 

Vaino A. mylias pirmyn į žiemius, 
nušluodama vokiečius ir 
vengrus vakariniame tos 
upės šone iki 37 mylių nuo 
sostinės Budapešto, kaip 
Maskva oficialiai pranešė. 
Karinės slaptybės sumeti
mais, tačiau, Sovietai neį
vardija savo užimtų vietų 
arčiausiai Budapešto toje 
Dunojaus pusėje.

čia Raudonoji Armija 
gręsia apeiti Vengrijos so
stinę iš vakarų pusės o ant
rajame Dunojaus šone So
vietai jau pasiekė pietiniai- 
rytinius Budapešto priemie
sčius.

Šiame pietiniai- vakari
niame Vengrijos fronte So
vietų kariuomenė išvien su 
jugoslavų partizanais per 
dieną nuvijo hitlerininkus 
iki 26 mylių atgal ir atėmė

vos žmonės randasi skarma
luose. Neturėdami apsigynimo 
nuo šiaurinio žiemos šalčio, 
tūkstančiai laukia tikros mir
ties, nebent mes jiems padėsi- 

_ >> me.

Skamba labai jautriai ir 
karštai. Betgi Bendrasis Fon
das nežada surinktas drapa
nas siųsti Lietuvos žmonėms. 
Surinks ir laikys per žiemą su
vertę bažnytiniuose skiepuose. 
Tegul jos ten pūsta!

š priešų daugiau kaip 330 
gyvenamųjų vietovių, tame 
skaičiuje 16 geležinkelių 
stočių — Moragy, Bata, 
Palotabozsok, Feked ir ki
tas.

Per 24 valandas raudon
armiečiai suėmė bent 1,500 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių ir vien ties 
Pecs miestu pagrobė 55 jų 
kanuoles, 102 kulkosvai
džius, 400 arklių, 8 amuni
cijos sandėlius ir daug gar
vežių ir vagonų.

Berlynas pranešė, jog 
rusai įsiveržė ir į Eger

miestą, geležinkelių centrą, 
60 mylių į šiaurių rytus nuo 
Budapešto; sako, verda mū
šiai Egerio gatvėse.

Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, komanduojama gener. 
Ivano Petrovo, grumiasi 
pirmyn Slovakijoj per kal
nus ir ištvinusias upes. 
Raudonarmiečiai taip pat 
baigia apvalyt nuo priešų 
Dūkią, Karpatų tarpkalnę; 
tada Sovietai gautų tiesio
ginį susisiekimą geležinke
liu iš Lenkijos per šią tarp
kalnę j Slovakiją ir Veng
rija.

JANKIAI TREČIĄ SYKĮ Jungtinių Valstijų Kariai
SMOGE JAPONU 

SOSTINEI
Washington. — Du stam

būs būriai galingiausių A- 
merikos skraidančiųjų tvir
tumų B-29 naktį per dvi va
landas bombardavo kari
nius pastatus Japonijos so
stinėje Tokio ir priemies
čiuose. Tai buvo jau trečias 
jų smūgis Tokio per šešias 
paskutines dienas. Visi A- 
merikos bombanešiai sugrį
žo ir po šio žygio.

Žygiuoja Linkui Cologne 
Ir Duesseldorfo Miestų

nuo Vokietijos sienos. Šios 
armijos kariai paėmė pozi
cijas už dviejų mylių nuo 
Merzigo miestelio, stovinčio 
nacių Siegfriedo Linijoje. 
Pattono kovūnai per dienų 
prasiveržė mylią pirmyn.

Į šiaurių rytus nuo Aa- 
cheno Devintoji jankių ar-
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Sukilimas Suomijos social
demokratų partijoje. Kairia- 
sparnis tos partijos narys Ke
to sako: “Jeigu Socialdemo
kratų Partija nori palaikyti 
žmonėse pasitikėjimą būsimuo
se rinkimuose, tai 
Tanner turi eiti laukan.“

Tanner yra socialdemokratų 
bosas. Jis daugiausia nusidėjo 
Suomijai ir žmonijai. Tanner 
šuniškai tarnavo Hitleriui lai
ke karo. Jis teisino socialde
mokratų susidėjimą su naciais.

Dabar jis turi eiti šunims 
šėko pjauti.

Overseas News agentūros 
korespondentas Poulos sako, 
kad Graikijos žmonės labai ne
pasitenkinę ir nusivylę. Jie ne
supranta, kodėl Graikijon pri
buvo tiktai Anglijos armija. 
Jie laukė amerikiečių ir nesu
laukė !

Džiugu, kad amerikiečiai vi
sur turi gerą vardą. Apie tai 
rašė ir Willkie savo knygoje 
“One World.“

Tarybų Sąjungoje greitai iš-, 
eis penkių tomų knyga. Ją re
daguoja Uja Erenburgas. Tai 
bus knyga, kurioje bus sura
šytos nacių kriminalystės prieš 
žydus.

Tai bus “Juodoji Knyga.“ 
Pasaulis susipažins su baisio
mis vokiečių kriminalystėmis. 
Lai pasiskaitys tie, kurie plepa 
apie “minkštą taiką.“

Pieriot Globoja Nacių 
Bendradarbius

Streikų Judėjimas prieš 
Belgų Valdžią ir Socia

listų Vadai

KVOČIAMA 600 ŽYDU 
DĖL ANGLIJOS AT
STOVO NUŽUDYMO

Amerikiečiai Nu
skandino 13 Laivų

Su 4,000 Japonu

Paryžius, lapkr. 30.—Pir
moji ir Devintoji amerikie
čių armijos dar tris ketvir
tadalius mylios pastūmė na
cius atgal linkui Cologne ir 
Duesseldorf, vokiečių did
miesčių. Jie puola priešus 
25 mylių frontu ir kai kur 
pralaužė nacių linijas. Jan
kiai įsiveržė į Lindern irjmija visai išmušė vokiečius 
Beeck. Pirmoji Amerikos iš Koslaro ir galutinai pra- 
armija užėmė Jungersdorfą siveržė iš Huertgen miško, 
ir Kleinau. ; Į gruodus sušalusi žemė

Toliau į pietus Trečioji;padeda amerikiečių tankam 
amerikieč. armija, gen. Pat- ir motorinėms kanuolėms 
tono komandoj, sakoma, už-i plačiau veikti prieš vokie- 
ėmė Sarre miestą, 12 mylių čius.

/
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Grigaitis savo Naujienose 
(lapkričio 27 d.) džiaugiasi, 
kad Mikolaičikas iš lenkų po
nų valdžios rezignavo, o lenkų 
socialistų lyderis Jan Kva
pinski apsiėmė sudaryti kabi
netą.

Girdi, socialistų partija “yra 
mažiau linkusi daryti kompro
misus su b°Iševikais.” Pavyz
džiui, Mikolaičikas jau buvo 
sutikęs *nebereikalauti Vilniaus 
Lenkijai, o Kvapinski griežtai 
stoja už senąsias Lenkijos sie
nas.

Tegul lenkai pasiima nors 
ir visą Lietuvą, bile tik jie 
“mažiau kompromisų darys su 
bolševikais!” 
pozicija.

London. — Kada naciai 
veržėsi Belgijon 1940 m., tai 
belgų premjero Pierloto 
valdžia, pirm pabėgus į An
gliją, paskyrė Belgijos ban
kininkų ir fabrikantų ko
mitetą palaikyt biznį ir fab
rikų veikimą laike vokiečių 
okupacijos. Dabar Pierloto 
valdžia nekliudo nei šių, nei 
kitų gaivalų, 
hitlerininkam, 
M. McEweno 
darbininkiškai 
spaudai.

Brussels, Belgija. — Te- 
bestreikuoja Brusselio, Bel
gijos sostąmiesčio, pašti
ninkai. Tik retkarčiais pra
dėjo vienas kitas gatveka- 
ris važinėti. Sustreikavo 
pustuzinio angliakasyklų 
darbininkai. Streikieriai 
reikalauja, kad pasitrauktų 
premjero Pierloto valdžia. 
Jie vadina ją palankia fa
šistams ir nurodo, kad Pier
lot nuginkluoja patrijotus 
partizanus, bet nieko neda
ro buvusiems nacių bendra
darbiams.

Socialistų Vadų Elgęsis
Socialistų vadas Spaak 

lankėsi pas premjerą Pier- 
lotą ir išsiderėjo, kad Pier- 
lotas paskirtų dar vieną so
cialistą ministerį vieton pa
sitraukusio komunisto mi- 
nisterio, daktaro Alberto 
Marteauxo’.

Socialistų laikraščiai pra
dėjo smerkti komunistus 
už streikus ir už demons
tracijas, prote stavusias 
prieš patrijotų nuginklavi
mą.

Kairo, Egiptas. — Prane
šama, kad anglų vyriausybė 
Palestinoje suėmė ir kvočia 
bent 600 žydų. Anglai sten
giasi surast kaltininkus, ku
rie užmušė Anglijos atstovą 
Viduriniams Rytams lordą 
Moyne, lapkričio 6 d.

United Press teigia, jog 
Egipto valdžia reikalaus, 

“kad susiregistruotų visi žy
dai tame krašte, ne tik at- 
keleiviai, bet ir Egipto pi
liečiai.

(Žymėtina, jog žydų di
džiųjų organizacijų vadai 
Amerikoje, Anglijoje ir Pa
lestinoje pasmerkė tuos te
roristus savo tautiečius, ku
rie nužudė minimą Anglijos 
atstovą.)

Leyte, lapkr. 30. —Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
ir lengvieji lėktuvai nu
skandino dar 13 japonų lai
vų, kuriais jie mėgino {ga
bent pastiprinimų saviš
kiams į Leyte salą, Filipinų 
salyne. Tarp dabar nuskan
dintų laivų buvo ir trys ka
riniai japonų laivai - naikin
tuvai. Kartu su visais tais 
laivais nuskandinta bei už
mušta 4,000 Japonijos ka
riu.

Per šešis japonų bandy
mus įgabent pastiprinimų į 
šią salą prieš amerikiečius 
liko iki šiol nuskandinta vi
so 17 karinių Japonijos laiT 
vų, 29 prekiniai jų laivai ir 
sunaikinta daugiau kaip 21,- 
000 japonų karių.

Am. Darbo Federacija 
Prieš Streikus Dabar

LENKŲ PONŲ BAIMĖ DEL 
VARŠAVOS VALDŽIOS

tarnavusių 
kaip sako 
pranešimas 
Amerikos

NEGERAI ITALIJOS 
FRONTE

Roma. — Vokiečiai taip 
smarkiai atakavo amerikie
čius ir anglus, kad šie turė
jo apleist tris tvirtas pozi
cijas į pietus nuo Bolognos, 
Italijoj.

Chinai užėmė 3 kaimus 
arti Bahmo, Burmoje.

NACIAI ŠIMTAIS ŠAU
DO PRIEŠINGUS JIEM 

DARBININKUS
Berne. — Atkeleiviai iš 

Vokietijos į Šveicariją sako, 
kad Himmlerio žandarai 
urmu sušaudė 300 darbi
ninkų Mannheime, vakari
nėje Vokietijoje, už tai, kad 
darbininkai sustreikavo. Jie 
metė darbą po to, kai talki
ninkų lėktuvai neseniai 
bombardavo Mannheimą.

Duesseldorfe prieš strei- 
kierius buvo pašaukta dau
giau žandarų kariuomenės 
iš kitur ir tapo sušaudyta 
keli šimtai darbininkų.

Šveicarų spauda įtalpino 
pranešimą, kad spalių mė
nesį Vokietijoj sušaudyta 
dėl politinių priežasčių 298 
vokiečiai ir 165 kitataučiai.

Kanados Premjer. Sako, 
"Nėra Sukilimo” prieš 

Verstiną Kariavimą
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London. — Londoniškiai 
lenkų ponai bijo, jog kai 
Sovietai paims Varšavą, tai 
ir ten įsikurs demokratinis 
Lenkų Komitetas Tautai 

kaipo laikinoji 
Bet jie

Vaduoti, 
Lenkijos valdžia, 
pavarė premjerą Mikolaiči
ką, kurio vadovybėje galė
jo būti įsteigta bendra Len
kijos valdžia Varšavoj, ne 
tik iš to komiteto vadų, bet 
ir iš londoniškės lenkų val
džios narių.

New Orleans. — Ameri
kos Darbo Federacijos su
važiavimas užgyrė ir pa
kartojo pirmesnius tos uni
jų organizacijos pasižadėji
mus nestreikuot, kol 
karas.

Federacijos vadai 
puldinėjo CIO unijas,
jos nenorinčios vienytis su 
Federacija. CIO vadovybė 
yra parodžius, kad Federa
cijos vadai atmeta lygią vie
nybę ir siekia išsklaidyt bei 
pavergt industrines CIO u- 
nijas.

GEN DE GAULLE JAU 
SOVIETŲ ŽEMĖJE

Australija paskelbė, kad 
japonai žudo belaisvius.

užsi-
kad

London. — Paryžiaus ra
dijas paskelbė, kad laikina
sis Franci jos prezidentas 
generolas de Gaulle atvyko 
į Baku uostamiestį, prie 
Kaspijos Jūros. Iš Baku jis 
traukiniu važiuoja į Mas
kvą pasitarti su premjeru 
Stalinu. Kelionėje de Gaul
le staptelės Stalingrade.

Ottawa. — Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Mac
kenzie King seime užreiŠkė, 
jog kanadiečių armija nėra 
sukilusi prieš verstiną jų 
siuntimą Į karo frontus už
sieniuose.

Krašto gynimo ministeris 
gen. McNaughton sakė, 
kad ne daugiau kaip ket
virtadalis Kanados kariuo
menės išstojo prieš verstiną 
siuntimą karan.

Pranešama, kad francū- 
ziškai ir angliškai kalban
tieji kareiviai vis dar or
ganizuotai priešinasi vaka
riniame Kanados ruože.

Iš Terrace stovyklos, 
Britiškojoj Kolų mbijoj, 
išvažiavo pulkas kareivių, 
kelionėje į Europą. Versti
no kariavimo priešininkai, 
kiti kareiviai, pikietuodami 
stovyklą, buvo sulaikę tą 
pulką 24 valandas.

Lenku Komitetas Neliečia 
Bažnytiniu Žemiy

I

Paryžius. — Kai kurie 
suimti naciai sako, talkinin
kai laimes pirm kalėdų.

London. — Lengvieji 
riniai norvegų laivukai 
skandino tris vokiečių lai
vus ir sužalojo tris kitus iš 
tų, kurie plaukė pro Sogne, 
šiaurinės Norvegijos pajū
ryje.

ka- 
nu-

Lenkų Komit.Taut.Vaduot 
Liubline dalina dvarų žemes 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams; bet jis ne
kliudo bažnyčių ir vienuoly
nų žemių. Tačiau kunigai ir 
klerikalai lenkų vyriausybės 
nariai Londone prakeikia 
tą demokratinį lenkų ko
mitetą, apšaukdami jį “rau 
donų ir bedievišku.” 
—j-----------------------

ANTRAS SOCIALISTAS BANDO SUDARYT LENKU MINISTERIŲ KABINETĄ
London. — Iškriko socia

listo Kvapinskio bandymai 
Tokia Grigaičio suclaryt naują londoniškės 

lenkų valdžios ministerių 
kabinetą. Tos valdžios pre-

Maskva. — Sovietų laku-1 zidentas Račkievičius to
nai nuskandino dar du vo-! dėl pakvietė kitą socialistą, 
kiečių transporto laivus Tarną Arciševskį suorga- 
Liepojos uoste. Tiedu laivai nizuot ministerių kabinetą, 
turėjo 9,000 tonų įtalpos iš Arciševskis 
viso.

yra artimas 
Kvapinskio draugas ir bu-

JMM&

B

vęs velionio diktatoriaus 
Pilsudskio bičiulis.

Londoniškių lenkų minis
terija visų pirma suiro, ka
da jie privertė pasitraukti 
premjerą St. Mikolaičiką. 
Jie priešinosi Mikolaičiko 
pastangoms greitai susitar
ti su Sovietais dėlei rube- 
žiaus tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos ir tūlais ki-

Mikolaičikas ir Kiti Valstiečiu Partijos Vadai Atmetė Kvie
timus j Reakciniu Lenku Organizuojamu Ministeriją

tais klausimais.
Pranešama, kad Mikolai- 

čikas ir jo draugai, lenkų 
valstiečių partijos nariai, 
atmetė Kvapinskio ir Arci- 
ševskio kvietimus įeiti į 
busimąjį ministerių kabine
tą. Jungtinės Valstijos ir

Anglija norėtų, kad Miko
laičikas vėl taptų londoniš
kės lenkų valdžios premje
ru.

Maskvos Pravda, pritar
dama Mikolaičikui, rašė, 
kad lenkų reakcininkai iš
stūmė jį iš premjero vie-

H-------------------------------------------------------- -

' tos. Tas Sovietų Komunis
tų Partijos laikraštis nuro
do, jog lenkų ponai pir
miausiai pakvietė reakci
ninkų sėbrą Kvapinskį su
daryt naują ministerių ka
binetą. Jis, kaip ir jie, kur
sto Angliją ir Jungtines 
Valstijas net karan prieš 
Sovietų Sąjungą po Vokie
tijos sumušimo. O preziden-

to VI. Račkievičiaus dabar 
skiriamas premjeru Arci- 
ševskis yra tos pačios spal
vos politikierius, kaip ir 
Kvapinskis.

Mikolaičiko pavarymas 
sunaikino paskutinę viltį 
susitarimui tarp londoniš
kės lenkų valdžios ir Sovie
tų Sąjungos, kaip pareiškė 
Pravda.
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Nebus ir Nesulauks.
Amerikos Darbo Federacijos konven

cija parodė, kad visgi yra aukštų virši
ninkų, kurie tikrai nori Amerikos darbo 
unijų vienybės. Už vienybę ir susitarimą 
su CIO ypatingai šiltai kalbėjo Interna
tional Typographical Union prezidentas 
Woodruff Randolph. Jis mano, kad Fe
deracijos vadovybė yra užsispyrus ir 
nenori nuoširdžiai tartis su CIO vadais. 
Tarp kitko, jis pasakė:

“Jeigu galima prezidentui Roosevel- 
tui nuvažiuoti net i Teheraną tartis su 
premjerais Churchillu ir Stalinu — 
premjerais, kurie atstovauja skirtingas 
filosofijas apie valdžią — ir susitarti dėl 
programos, tai kodėl gi negalima mums 
čia pat Jungtinėse Valstijose .padaryti 
daug trumpesnę kelionę ir tartis su 
CIO vadais!

“Aš manau, kad dauguma mūsų esame 
tos nuomonės, jog negalima tikėtis, kad 
CIO likviduotųsi ir įstotų į Federaciją. 
Mes tą faktą turime pripažinti.”

O William Green, Mathew Woll ir 
kitų Federacijos lyderių kaip tik tokia 
pozicija: Tegul CIO pasinaikina, o uni
jos, kurios 1935 metais išėjo iš Federaci
jos, sugrįžta Federacijom Su kitomis 
unijomis, kurios naujai susiorganizavo 
po 1935 metų skilimo, pasikalbėsime at
skirai.

Teisingai Randolph sako, kad tokio ste
buklo nebus ir Federacijos vadai to nie
kad nesulauks.

Bus Reikalinga Ir Po Karo
Karo pradžioje prezidentas Roosevel- 

tas įsteigė Fair Employment Practices 
Committee. Komitetas tebeveikia ir da
bar. Jo pareiga kovot prieš diskrimina
cijas pramonėje. O nuo diskriminacijos 
daugiausia nukenčia juodveidžiai. Taip 
pat su diskriminacija tenka susidurti ir 
ateiviams.

Jau vien dėl fakto, kad tokia valdžios į- 
staiga gyvuoja, kuriai nuskriaustas žmo
gus gali pasiskųsti, daugelyje pramonių 
vengiama diskriminacijos.

Bet kaip bus su tuo Komitetu ateity
je? Ar jo pareigos pasibaigs su karu?

Tais klausimais susirūpinę ne tik juod
veidžiai, bet visa pažangioji visuomenė. 
Iš visur kyla balsai, kad Fair Employ
ment Practices Komitetas būtų padary
tas pastovia įstaiga. Tokioj dvasioj jau 
priimta rezoliucija New Yorko miesto 
taryboje. Rezoliucija ragina Jungtinių 
Valstijų Kongresą balsuoti už to komi
teto palaikymą ir po karo.

Panašus bruzdėjimas reiškiasi kituose

miestuose. Tiktai Kongresas gali tatai 
padaryti. Todėl ant jo reikia masinio 
spaudimo.

Diskriminacija pramonėje prieš neg
rus yra visos šalies reikalas. Minėtasai 
Komitetas turės dar pilnesnes 
rankas darbo po karo. Dabar vi
sur s t o k u o j a darbinio kų, tai 
bosams nėra iš ko pasirinkti: dažnai tu
ri samdyti tokius, kokius gauna. Bet kai 
karo sąlygos pasibaigs, darbų bus mažiau, 
bosams pasirinkimas bus didesnis. Dis
kriminacija prieš negrus turės tendenci
ją didėti. Jau dabar prieš tai reikia ap- 
sidrūtinti. Ir todėl Kongresas turėtų be 
atidėliojimo Fair Employment Practices 
Komitetą padaryti dalimi valstybės apa
rato.

Amerikos Respublikų 
Konferencija

Mūsų naujasis valstybės sekretorius 
ponas Stettinius susiduria su svarbia 
problema dėl Amerikos respublikų vie
nybės. Keliamas klausimas apie konfe
renciją. Manoma, kad tokia konferenci
ja būtinai reikalinga. Amerikos respub
likų konferencijos nėra buvusios nuo 
1942 metų. Tada tarpe respublikų santy
kiai buvo gana geri. Atrodė, kad viskas 
eina sklandžiai. Bet smarkiai apsirikta. 
Tie santykiai yra žymiai pablogėję.

Argentinoj įsigalėjo fašistinė diktatū
ra ir griauna Amerikos respublikų vie
nybę. Mūsų valdžia teisingai atsisako 
pripažinti dabartinę Argentinos valdžią. 
Aišku, konferencijoj negalėtų dalyvauti 
tos valdžios atstovai.

Bolivijoj irgi pronaciškos dvasios ne
trūksta. Čilėje reakcionieriai kelia galvą. 
Brazilijoj, kuri pirmutinė pasekė Jung
tines Valstijas ir paskelbė karą Vokieti
jai, taip pat įsigali konservatoriai. Visur 
padėtis labai rimta ir pavojinga.

Tokia Šiaurinės, Pietinės ir Centrali- 
nės Amerikos respublikų konferencija 
padėtų nesusipratimus išlyginti ir su
krėstų hitlerinio elemento intrigas.

Nuvažiavo Londonan Diskredituoti 
Ameriką

Nei iš šio, nei iš to paaiški, kad net 
septyniolika Amerikos kongresmanų va
žinėja po Europą neva kokio ten Ame
rikos armijų apginklavimo tyrinėjimo 
reikalais. Tarpe jų randame vardus re- 
publikonų J. Parnell Thomas iš New 
Jersey, ponios Lucy iš Connecticut. Abu
du yra pasižymėję reakcionieriai. Tho
mas priklauso prie Dies Komiteto šai- 
kos. Jis dabar, vos įkėlęs koją į Londoną, 
paleido liežuvį prieš Amerik. organizuo
tus darbininkus. Girdi, mūsų armijoms 
trūksta amunicijos, už tai kalti organi
zuoti darbininkai, nes jie nedirba, o 
“streikuoja!” Thomas tiesiog pamini 
Sidney Hillman ir Harry Bridges, kaipo 
kaltininkus!

Kongresmanas Thomas elgiasi tikrai 
akiplėšiškai ir per akis meluoja. Visi ži
no, kad ypatingai Hillman ir Bridges 
nepritaria karo metu streikams ir viso
mis jėgomis remia karo pastangas. Bet 
tik todėl, kad šitie vyrai nesutinka su 
Thomas, Lucy ir kitų reakcionierių po
litinėmis pažiūromis, tai jie niekinami ir 
šmeižiami svetimuose kraštuose.

Bėda, kai čia, namie, republikonai re
akcionieriai neima atsakomybės už savo 
žodžius. Bet kai jie nuvažiavę Europon 
nesuvaldo savo liežuvių ir verda smalą 
prieš Ameriką, tai jie elgiasi kriminali- 
škai. •:

Ponia Rooseveltienė kalba CIO konvencijoj, Chica- 
goj. Ji patarė toliau palaikyti Politinės Veiklos Komite
tą ir sekti naujai išrinktojo Jungtinių Valstijų Kongreso 
darbus.

Žinios iš Laisvosios Lietuvos

■M

Kas Ką Rašo ir Sako
NACIŲ SUKURTAS 

“NAUJASIS LIETUVIS” 
IR NAUJIENOS

Chicagos dienraštis Vil
nis labai tinkamai primena 
Naujienoms, kaip jos nuo
dijo savo skaitytojus naciš
ka propaganda apie “naują 
lietuvį,” nacių sukurtą. 
Laikraštis sako:

Paprūsėje atrasta nacių 
kempė, kurioje išžudyta 2,- 
000 lietuvių. Vienoje ilgoje 
duobėje rasta 200 lavonų. 
Naciai šion duobėn buvo su
grūdu 2,000 lietuvių. Bėgda
mi iš Lietuvos, naciai nužudė 
suimtuosius ir suvarytus toj 
kempėj.

Tokia kempė buvo prie 
Vilniaus, kurioje irgi apie 3,- 
000 žmonių išžudyta.

Tokios kempės buvo ir Es
tijoj ir Latvijoj.

Traukdamiesi naciai sten
gėsi palikti tik kapus ir griu
vėsius. Tai jie daro, matyti, 
ne vien iš keršto, bet sistema- I
tingai naikinti kitas tautas, 
kad jiems būtų galima pasau
lį valdyti.

Tūkstančiai Lietuvos žmo
nių nacių išžudyta jiems lai
kant pavergus Lietuvą ir kiti 
tūkstančiai išžudyti naciams 
bėgant iš Lietuvos, bet “Nau
jienos,” gegužės 22, 1942 me
tais, gyrė nacius budelius, 
kad jie būk Lietuvą rekon- 
struktuoją ir naują lietuvį su
kurią. Tas laikraštis dėjo štai 
kokią nacių propagandą:

“Naujasis lietuvis mums to
li gražu nereiškia nuo praei
ties atitrukusio žmogaus, ko
kius kad kaldina bolševikinis 
naujų žmonių fabrikas. Jis 
naujas ta prasme, kad sten
giasi ryžtingai išsinerti iš 
praeities neigiamybių ir su
geba ne tik neatsilikti nuo

naujojo gyvenimo, bet dargi 
Į j j Įsijungęs tapti jo varo
mąja jėga.”

Nereikia aiškinti, kad tai 
yra gryna, atvira nacių pro
paganda. Vietoj parodyti na
cių brutalumą, čionai giriama 
naciai kaipo sukūrėjai.

Koncentracijos kempės prie 
Vilniaus ir Paprūsėj rodo, 
kad naciai “išnėrė iš praei
ties” tūkstančius lietuvių. 
Ten yra lavonai, ten yra ka
pai tūkstančių lietuvių, ku
riuos naciai “rckonstrukta- 
vo.

Reikia sakyti, kad tai yra 
ne vien nacių propaganda, 
tai yra niekšystė. Hitlerio bu
deliai žudo Lietuvos žmones, 
o “Naujienos” dumia savo 
skaitytojams akis, kad jie 
naują gyvenimą Lietuvoje su
kūre, kurio pasekmėj ir pats 
lietuvis tapo tobulesnis.

Koncentracijos kempės, žu
dynės yra ne vien produktas 
paskutinių nacių okupacijos 
dienų Lietuvoje. Nuo pat pra
džios jie torio j o Lietuvos 
žmones,

1942 metais naciai Lietu
vos žmones žudė, teriojo. Ra
šyti apie juos kaipo naujo gy
venimo sukūrėjus, reiškia tal
kininkavimą jiems savo pro
pagandos skleidime Ameri
koje.

Tokia propaganda galėjo 
suklaidinti bent dalį lietuvių, 
kurie “Naujienas” skaito, jei
gu kiek tiki joms. O suklai
dinti, aišku, entuziastingai 
karo pastangų nerėmė. .

Lietuvoje naciai žudo žmo
nes, verčia 200 lavonų į vie
ną duobę, o Chicago j lietu
vių laikraštis dumia savo 
skaitytojų akis, kad naciai 
naują lietuvį sukuria.

Tai prie ko veda grigaiti- 
nis “socializmas.”

ATVADUOTOJE UK- |poliklinikos: 1 Ligoninė, II 
MERGĖJE (Ligoninė, Raudonojo Kry-

Mūsų apskrities miestas žiaus Ligoninė, Tub. Sana- 
— Ukmergė jau atsikratė torija, Apkrečiamųjų ligų 
vokiškų okupantų. Frontas 
pasistūmėjo nuo Ukmergės 
tiek, kad šiandien vos-vos 
begirdima sunkiųjų pabūk
lų kanonada. Ukmergė, pa
lyginti,. nuo vokiečių ne
daug tenukentėjo. Skubiai 
bėgdami iš miesto, okupan
tai visą miestą buvo palikę 
sveiką, bet kitą naktį at
skridę vokiški banditai nu
metė sprogstamas ir pade
gamas bombas ir tokiu bū
du buvo sudaužyta elektros 
stotis, spaustuvė, gimnazi
jos rūmai ir kiti pastatai.

Vokiečiai traukdamiesi 
miestą smarkiai apiplėšė ir 
dabar sandėliai beveik vi
sur tušti. Vietos gyventojai, 
gelbėdamiesi nuo vokiečių 
(kad neišvežtų į Vokietiją) 
ir nuo karo mieste, išsislap
stė apylinkės kaimuose ir
oniškuose. Dabar, praslin
kus karo bangai, gyventojai 
grįžta atgal į savo buvei
nes.

Apylinkės valstiečiai lau-1 
kuose kerta javus. Darbas i 
visur virte verda. Pačioje 
Ukmergėje jau susikūrė ta
rybinė vietos valdžia.

ligoninė, Vaikų Ligoninė, 
Odos Tub. Ligoninė, Onto
logijos Ligoninė, Psichiatri
nė Ligoninė, Nervų ir Vi
daus ligų Ligoninė, Akių 
Ligų Ligoninė, Kūdikių 
Namai, I Poliklinika, II Po
liklinika, Vaikų Poliklinika, 
Higienos Laboratorija, De
zinfekcijos Stotis, Greitoji 
Pagalba.

Prie I ir II Poliklinikos 
veikia rajoninės ambulato
rijos visuose miesto 
rajonuose. Prie Vaikų Poli
klinikos — visuose miesto 
rajonuose veikia Konsulta
cijos punktai.

Visose ligoninėse sudary
ti gydytojų ir administraty- 
viniai personalai.

Dezinfekcijos Stotis vei
kia intensyviai. Ji rūpinasi 
miesto apvalymu nuo lavo
nų.

Iš 20 vaistinių 4 visai su
naikintos. Kitoms padaryta 
labai rimtos žalos.

Ligoniai yra gydomi vel
tui. Ilgainiui bus išleisti 
nuostatai, pagal kuriuos 
ligoniai bus priimami gydy
ti.

JAU VEIKIA LIGONINĖS
IR POLIKLINIKOS

Vilniaus miesto ligoni
nės, išskyrus Genekologinę 
ligoninę, — pradėjo veikti. 
Kai kurios 
veiksmus yra nukentėjusios, nių lapus”, pagal kuriuos 
ypatingai 1-oji Vilniaus Ii- bus nustatytas duonos kon- 
goninė, kur sugriautas ge- tingentas dirbantiesiems i- 
nekologinis ir vaikų sky- ki bus įvestas maisto pa- 
riai. skirstymas pagal kortelių

Veikia šios ligoninės ir sistemą.

DIRBANTIEJI BUS AP
RŪPINTI DUONA

LTSR Prekybos Liaudies 
Komisariatas išsiuntinėja 

iš jų per karo įmonėms ir įstaigoms “Ži-

Naminis Frontas
Kai Kurioms Mėsos Rūšims 

Pakeltos Kainos
šimčiais brangesnė už Fran- 
cijos. Be to, suteikiant para- 

jmą duotojo dydžio pajėgai Pa- 
dvigubai 

laivų, nes 
bazės yra

Rytu Prūsijoj Smarkėja 
Kariniai Veiksmai

Karo Laivai Bombardavo Ja
ponus Ormoc’e, Leyte

WASHINGTONAS. — Kai-! 
nų Reguliavimo Įstaiga prane
ša, kad aukščiausios kainos 
jautienai, veršienai, avienai ir 
“mutton sweetbreads (neck)” j 
pas mėsininkus pakeltos nuo Uždaviniui atlikti, dabar 
vieno iki dviejų centų už sva-j reikia didesnio skaičiaus visų 
ra. Tuo pat metu Kainų Regu- rūšių pabūklų : reikalinga dau- 
liavimo Įstaiga pranešė, kad giau B-29 superfortresų, kai- 
sūdytai jautienai ir veršienai i nuojančių po 600 tūkstančių 
ir rūkytiems liežuviams kainos dolerių kiekvienas; daugiau 
nužeminamos nuo vieno ikijP-47 thunderboltų, po 50 tūks- 
trijų centų už svarą, šie aukš- tančių dolerių kievienas; dau- 
čiausiųjų kainų pakeitimai giau M4 tankų su bulldozer 
pradėjo veikti nuo 1944 m., I peiliais, po 67,417 dolerių 

kiekvienas. Dar reikalinga di
desnio skaičiaus tankų, lėktuv
nešių, prekybinių laivų, gaso
line, aliejaus ir šaudmenų.

Dėdė Samas kviečia visus

cifike, reikalinga 
daugiau prekybinių 
nuotolis nuo namu 

į nepaprastai didelis.
Uždaviniui

lapkričio 20 dienos.

Per Rugsėjo Mėnesį Gavo Tar
nybas 80,444 Veteranai 

WASHINGTONAS. — Paul

3-k^xs

Besitraukdami vokiečiai nuo Raudonosios Armijos smūgiu sunaikino tiltus per 
upes. Bet Sovietų inžinieriai tuojau nutiesia pontoninius tiltus, per kuriuos ar- 
rhija ir karo pabūklai sėkmingai pergabenami.

London. — Nacių radijas 
pranešė, kad ties Goldapu 
ir Pilkaimiu (Schlossber- 
gu), Rytinėje Prūsijoje bu
vo gana smarkių susikirti
mų tarp vokiečių ir rusų.

Maskva pranešė, jog trys 
pulkai nacių su tankais 
kartotinai puolė sovietines 
pozicijas vienoje siauroje 
fronto dalyje ir buvo pra
siveržę į raudonarmiečių 
apkasus. Bet Sovietų kariai 
išmušė vokiečius laukan ir 
atmetė atgal iki pirmiaus 
buvusių jų pozicijų. Daug 
nacių liko nukauta ir 
naikinta bei apšlubinta 
jų tankų ir motorinių 
nuolių.

Filipinai, ‘ lapkr. 29. — 
Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai - naikintuvai per pus
antros valandos įkandžiai 
bombardavo japonų naudo
jamą uostamiestį Ormoc’ą, 
vakariniame ' Leyte salos 
pajūryje. Lai$ų šoviniai už
kūrė didelius gaisrus ir 
sprogimus. Pąkrantinės ja
ponų kanuolės, nežinia ko
dėl, neatsiliepė į amerikie
čių ugnį.

V. McNutt, Karo Darbo Jėgos amerikiečius stoti talkon. Sko- 
Komisijos pirminmkas,_ prane- i)nant pinigus Dėdei Šamui, at- 
ša, kad per rugsėjo mėnesį J- liekama ne tik aukšto patrijo- 
V. Samdos Tarnybos pagalba, i tingumo veiksmas, bet ir gera 
tarnybos suteiktos 80,444 vete-; pinigų investacija, nes ji pa
šilams, šio ir pereito karo. Į rernįa dideliais valstybės ištek- 
šį skaičių įeina ir 12,492 tarny-1 ]jajs> 
bos, suteiktos nuo karo fiziniai 
nukentėjusiems veteranams.

linant pinigus Dėdei Šamui, at-

su-
15 

ka-

Washington. — Kongre
sas pradėjo tyrinėti, kodėl 
trūksta cigar etų. Nurodo
ma, kad šmugelninkai ne
žinia kur dėjo bilioną sva
rų tabako per metus.

Pranešama, kad Belgijoj 
prasidėjęs generalis strei
kas.

s>

Vakariniame Vokietijos 
ruože amerikiečiai veda 
žiaurius mūšius su naciais 
tarp griuvėsių tuzinų mies
telių ir kaimų.

Washington. — Yra siū
loma paskirt $1,250,000,000 
pastatyt 3,050 naujų sto
vyklų lėktuvam ir pagerint 
esamąsias 1,625 lėktuvų sto
vyklas.

Washington. — Keli se
natoriai jau pasisakė už į- 
vedimą veltino kareiviavi
mo Amerikoj po karo.

Svetimos kilmės amerikiečiai 
šiame kare pasirodė esą mil
žiniškas ir labai patikimas pa
ramos šaltinis, kai tokia dau
gybe jų giminių kentėjo bril

Šeštoji Karo Paskola
WASHINGTONAS. —

toji Karo Paskola, kurios tiks- taluma ir sauvaliavimą to pa
las surinkti keturiolika bilionų j 
dolerių, kurių penkis bilijonus 
tikimasi surinkti iš pavienių 
asmenų, oficialiai prasidėjo 
lapkričio 20 dieną ir tęsis iki 
gruodžio 16 d.

Karo pabaiga, kurios net ii 
patys vokiečiai laukia, nepai
sant visų pranašavimų, dar nė
ra matoma, ir įžymiausi armi
jos ir laivyno autoritetai su
tinka, kad Vokietiją sumušus, 
praeis mažiausiai pusantrų me
tų iki Japonijos sutriuškinimo.

Vokietija ginasi visomis pa
jėgomis, todėl Europos karas 
tęsis iki iš nacių bus gautas be
sąlyginis pasidavimas. Naciam 
pasidavus, mums teks tęsti dar 
brangesnes kovas Pacifike. 
Vien tik krovinių transportaci- 
ja į Paėifiko bazes yra 25 nuo- •

1z ' 
k»i.’.M l I !■

šeš-

ties elemento, kurį šis karas 
yra pasiryžęs nušluoti nuo že- . 
mės paviršiaus, šis karas stoja 
už dorą ir teisybę* ir kovoja 
prieš žvėriškumą ir sadizmą. 
Todėl šis yra visų garbingų 
žmonių karas. Ir jis tebetęsia- 
mas. Visi privalo prisidėti prie 
jo užbaigimo. Kai kiti lieja 
kraują, tu paskolink Ameri
kai savo dolerius. Pirk bonų, 
kiek tik išgali; pirk daugiau, 
negu bet kada pirmiau esi jų 
pirkęs. OWI.

My Thinking...
My Money... My Time 

will stay in this 
war to the finish

♦
* — Every American
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Trejas pttslapia

A.L.D.L.D. REIKALAI
Kas Paseks 7-tą Apskritį?

Sekamais metais Lietuvių 
Literatūros Draugijai sukanka 
30-ties metų jubiliejus. Centro 
Komitetas jau paskelbė planus 
to jubiliejaus atžymėjimui.

Vienas iš vyriausių mūsų 
darbų bus, tai vesti vajų už 
naujus narius per šešis mėne
sius, nuo sausio 1 d. iki liepos 
1 dienos, kad gauti 1,000 nau
jų narių.

Centras išleis padidintą 
“Šviesos” No. 1, 1945 metų.

vo seną ir naują antrašą, taip
gi ir kuopos numerį, kuriai jis 
priklauso.

NAUJI DARBAI IR 
DUOKLĖS.

Su naujais metais prasideda 
mūsų didysis darbas už gavi
mą 1,000 naujų narių. Kuopos 
ir apskričiai privalo rengti 
prakalbas, paskaitas, prelekci- 

I jas ir kitokius apšvietos vaka- 
; rus.

Greta to mokėkite duokles už 
1945 metus tuojau. Kurios kuo-

Po $2: K. Radivanas, Placi
das Dudonis, Jos. Kazačiūnas, 
Joseph Diepetris, Dr. Gold, 
Mrs.' Johnsonienė ir Feliks Na
vickas.

Po $1: S. Kruda, Luis Kre
pas, Joseph Murauskas, Anna 
Lipčius ir J. česna. Viso su
rinkta $89. Visiems širdingai 
ačiū.

Antanas Agentas du kartus 
aukavo po $5, tai viso $10.

Taip, mūsų kolonijos lietu
viai remia savo brolius,, sesu
tes, tėvus ir gimines Lietuvoj, 
kurie baisiai nukentėjo po Hit
lerio jungu.

V. Gutauskas.

Mūsų Kalėdines Dovanos Lietuvos Vaikams

Kviečia visus narius, galinčius; 
vartoti plunksną, rašyti iš or
ganizacijos istorijos ne vien į 
žurnalą, bet taipgi į “Laisvę” ‘ 
ir “Vilnį.”

Centro Komitetas išleis ma-; 
žą brošiuraitę su informacijo- i 
mis apie Draugiją, žinoma, ji I 
taikoma ne nariams, bet orga-į 
nizatoriams ir supažindinimui 
būsų simpatikų, kuriuos nori
me gauti į Draugiją.

Išleidimas padidinto “švie
sos” numerio ir broši Giraitės 
sudaro naujų išlaidų. Todėl,. 
Centro Komitetas prašo, kad, 
apskričiai, kuopos ir nariai ne-1 
apsunkindami savęs, bet paau-: 
kotų tiems ju'biliejo darbams.! 
Mūsų narinė duoklė yra ta pa- i 
ti, kaip praeityj, o karo sąlygo
se viskas labai pabrango.

Pirmiausiai į šį reikalą ir 
labai nuoširdžiai atsiliepė, tai 
ALDLD 7-tas Apskritys, Bos
tono apylinkės. Jis savo kon
vencijoj nutarė pasveikinti 
Draugiją su $30, tai yra, do
leris už kiekvieną jubiliejaus 
metą ir paaukavo dar $15 Ap
švietos Fondui. Reiškia, Lite
ratūros Draugiją parėmė su 
$45 auka! Kas gi paseks 7-to 
apskričio pavyzdį ?

L. L. DRAUGIJOS 19-ta 
KUOPA, Chicago, pasveikino 
Draugiją su $10. Pinigus pri
siuntė kp. sekretorius K. Ma- 
tukaitis.

DRG. ALF. MISEVIČIUS iš 
Detroit Apšvietos Fondui au
kavo $5. ♦

JURGIS SARPALIUS, De
troit, tam pačiam reikalui au
kavo $3.

A. ČEKANAUSKAS, Spring
field, paaukavo $1.

JONAS RAGAUSKAS, ku
ris neseniai Lietuvos žmonių 
pagalbai aukavo $100, dabar 
vėl tam reikalui paaukavo $20 
ir $10 dienraščiui “Laisvei” 
pasimokėjo “bausmės,” kad ne
galėjo dalyvauti metiniame 
koncerte.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Prašome 
paaukoti Lietuvių Literatūros 
Draugijos jubilėjaus proga, pa
remti mūsų didelius darbus.

BAIGIANT METUS.
Metai jau ir vėl eina prie pa

baigos. Kada mes ruošiamės 
naujiems darbams, Centro Ko
mitetas išdirbo planą jubilie
jaus atžymėjimui ir greitai bus 
išsiuntinėtas visoms kuopoms, 
tai tuo pat kartu dar turime 
eilę nebaigtų darbų.

Dar vis yra keli šimtai na
rių, kurie nepasimokėję duok
les už 1944 metus. Spalių pra
džioj buvo 706 skolingi, kurie

pos nariai sumokės savo duk- 
les anksti, tai-ji turės daugiau 
laiko gavimui naujų narių ir 
kitiems darbams. Jau patirta, 
kad kurios kuopos nariai vilki
na duoklių ' pasimokėjimą, vis 
lalikia, mano, kad “dar laiko 
yra,” tai kuopa negauna ir 
naujų narių, nes dažnai valdy
bos nariai užimti iškolektavi- 
mu duoklių iš narių ir neturi 
laiko kitiems darbams.

Draugai nariai! Nelaukite 
kuopos valdybos raginimo, at
minkite, kad ir kiti draugai 
turi daug darbų, turi ir savo 
reikalų. Tuojau nueikite į se
kamą kuopos sus^’inkimą ir 
pasimokėkite duokles, o jeigu 
negalite nueiti, tai matykite 
kuopos viršininkus ir atlikite 
.savo narystės pareigą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Chester, Pa.
Pagalba Lietuvos žmonėms.
Vytauto Lietuvių Pašalpinio 

Kliubo komitetas pagalbai Lie
tuvos žmonių susideda iš V. 
Gužausko ir P. Šlajaus. Jis su
rinko ir pasiuntė į Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, 417 
Lorimer St., Brooklyn, daug 
švarių drabužių ir 35 poras če- 
verykų. Viso bendrai susidarė 
10 baksi]. Drapanomis auka
vo: A. Agentas, M. Muraus
kienė ir P. Šlajus po $25 ver
tės; Anna Navickienė, Nellie 
šilinskienė, Mrs. Yeva, Mrs. 
Šatkienė, Anna Rackienė, ir J. 
Valukonis po $15. K. Pakulnis, 
W. Bilskis, Mrs. Babelienė po 
$10. Mrs. Damininkas ir Mrs. 
Simanonienė po $5, M. Yapka 
$3 ir J. Pieta $2. Visiems šir
dingai ačiū.

Drg. Krividienė padeda 
mums rinkti drapanas.' Ji su
rinko apie $70 vertės drapanų 
ir kur reikia pataiso. Drg. Kri- 
vidai turi vieną sūnų, jis mo
kėsi muzikos, buvo aukštai pa
kilęs, siekė (būti muzikos mo
kytoju, bet turėjo eiti į kariuo
menę. Ten lavinosi karinio mo
kslo. Dabar jis yra Francijoj, 
kovos lauke pirmo laipsnio lei
tenantas.

Ant blankos sekamai aukavo 
Lietuvos žmonių pagalbai: po 
$15: A. Lipčius ir J. Urbon; 
po $10: J. Valukonis ir V. Gi- 
žauskas; po $5: Antanas Agen
tas, Hipolitas Prots, Nap. Du
donis ir Paul Šlajus.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Susirinkimo
Lapkričio 17 d. atsibuvo Lie

tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto susirinkimas. Iš raportų 
pasirodė, kad pereitą vasarą 
tam tikslui buvo surengta du 
piknikai. Pasekmės geros, pir
mas piknikas davė pelno $245 
ir aukų ten surinkta $107. 
Kalbėjo K. Petrikienė. Paskui 
dar surinkta $180 ir pasiųsta 
į Centrą nupirkti reikmenis, 
tik paliekant ant rankų reik
menų pasiuntimui, kaip tai, su
rinktų padėvėtų drapanų.

Antras piknikas tam pačiam 
tikslui davė pelno $175 ir su 
aukomis buvo sukelta $220.78. 
Už tuos pinigus nupirkta 166 
kavalkai drabužių ir pasiųsta 
į centrą, kad pasiųstų į Lietuvą 
su šeštu siuntiniu.

Padėvėtų drapanų surinko
me 2,500 svarų, kurie jau pa
siųsta ir ant rankų jau vėl 
turime 500 svarų. Vietos ko
mitetas pinigų turi $159.63.

Nutarta nupirkti apie 30 
porų viršutinių kelnių. Vietos 
lietuviai aukoja geras padėvė
tas drapanas. Mūsų komitetas 
jas atydžiai apžiūri ir krauna 
į dėžes.

Tame darbe labai daug dar
buojasi M. Kučauskienė, M. 
Svinkūnienė, M. Strižauskienė, 
M. Meisonienė, Kutonienė, Ida 
Ambložienė, K. Jankeliunienė, 
O. Marozienė, P. Bokas ir Nor
kienė. Atleiskite, kurių' vardus 
nesužymėjau. Komiteto užra
šų raštininkas yra J. Strižaus- 
kas, iždininku V. Jakubonis.

Mūsų komitetas labai gerai 
veikia. Dirbkime ir ant toliau.

Stasys.

Nashua, N. H.
Lietuvių Darb. Susivieniji

mo 128 kp. ir Liet. Literatūros 
Draugijos 42 kuopos susirin
kimas šaukiamas gruodžio 2 
d., 7 :30 vai. vakare, svetainėj, 
168 Main St., kambario No. 
14.

Atlaikius kuopų susirinkimą 
ir išrinkus valdybas sekamiems 
metams, bus-Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto susirinki
mas. Taigi, visi susirinkimai la
bai svarbūs. Visi ir visos pra
šomi būtinai ateiti.

V. Vitkauskas.

priklauso į 73 kuopas. Dabar
tas skaičius ant poros šimtų 
sumažėjo, bet dar skolingų na
rių yra 57-se kuopose. Prašo
me tuos draugus ir drauges pa- 
simokėti, o kuopų valdybas pri
siųsti jų duokles į centrą.

Taipgi dar daug kuopų yra 
skolingų už knygas ir brošiū
ras. Visoms toms kuopoms pa
rašyti laiškai ir prašome atsi
teisti už literatūrą.

“ŠVIESOS” ANTRAŠAI.
Visi nariai, kurie pilnai mo

ka, privalo gauti žurnalą 
“Šviesą.” Būna atsitikimų, kad 
narys negauna žurnalo, o tai 
todėl, kad neturime jo antrašo. 
Kada jis persikelia į naują vie
tą gyventi, nepraneša mums, 
tai mes siunčiame “šviesą” se
nu antrašu. Tada arba žurna
las eina be tikslo, o jo narys 
negauna, arba mums paštas 
praneša, kad adresatas ten jau 
negyvena ir mes sulaikome.

Visi nariai, kurie tik pamai
no gyvenimo vietą, privalo 
pranešti į centrą ir kuopą sa-

Ne vien tik Europoj kariškius vargina purvas. Chini- 
jos darbininkai, primityviškais Įrankiais nuvalo purvą 
nuo Burma kelio, kuri užgriuvo žemes per didžiuosius 
lietus. (U. S. Signal Corps photo per Federated Pic
tures).

Ši mergaitė yra tiktai viena iš tūks
tančių Lietuvos našlaičių. Jų pilna 
kiekviename mieste ir kaime. Jų tė
veliai žuvo nuo vokiečių kulkos arba 
vergauja Vokietijoje.

Pasiųskime tiems našlaičiams kalė
dinių dovanėlių! Tegul jie nors tiek 
turės džiaugsmo.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tas pradeda specialį kalėdinių dovanų 
Lietuvos vaikams vajų. Vajus prasi
deda su gruodžio 1 diena ir tęsis iki 
Kalėdų. Jos. bus išsiųstos tuojau po 
Kalėdų.

Prisidėkite ir jūs. Pagal savo išgalę, 
supirkite drapanų berniukui ar mer
gaitei, nuo 1 iki 16 metų amžiaus. 
Mes pasiųsime Lietuvon jūsų vardu. 
Prie savo dovanėlės prisegkite kortą 
su savo vardu ir adresu.

Drapanas nereikia vynioti į kokią nors nepaprastą popierą bei dėti į baksą. Suriškite 
kaspinu bei paprastu siūlu, arba, susegkite špilka. Špilkos Lietuvoje irgi labai reika
lingos.

Prie pasiuntimo Lietuvos vaikams kalėdinių dovanų gali prisidėti ir organizacijos. 
Iš iždo gali paaukoti tam tikslui arba suruošti parengimą ir už padarytą pelną nupirkti 
dėl vieno ar kelių vaikų kalėdinių dovanėlių. Tos dovanėlės gali būti tiktai naujos dra
panos. Jokių kitų dovanų nepirkite. Drapanos gali būti visokios. Taipgi jų kokybė pa
liekama pačiam pirkėjui, kiek jis ar ji gali tam tikslui išleisti ir kokias drapanas nori 
pasiųsti.

Antroje pusėje šio lapelio rasite pavyzdžių, maždaug, kas už kiek galima nupirkti ir 
kokio amžiaus berniukui bei mergaitei.

Savo dovanas galite ant vietos priduoti Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto Skyriui, 
arba siųskite tiesiai į Centrą žemiau paduotu adresu.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R. W. R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

I

Už Kiek Galima Aprengti Berniuką bei Mergaitę
Čia paduodame tik “maždaug” už kiek ir kokio amžiaus vaikui galima nupirkti ir 

pasiųsti kalėdinių dovanėlių. Ne visuose miestuose vienodos kainos. Taipgi nebūtinai, rei
kia pirkti tai, kas Čia sužymėta. Kiekvienas aukotojas gali pats apgalvoti ir nupirkti 
tokias drapanas, kokios jam atrodo geriausios ir kokių ant vietos galima gauti priei
namomis kainomis.

GIRLS
Ages 2-6—$5.00 Ages 2-6—$10.00

underwear corduroy jumper
stockings sweater
corduroy jumper chenille robe
sweater snow suit

Ages 7-11
underwear

matching hat 
mittens

stockings Ages 7-11
sweater shirt or jumper
scarf shirt or blouse
mittens underwear

Ages 12-16 stockings 
sweaterjumper 

blouse Ages 12-16
underwear jumper, 

blouse 
slip 
stockings 
gloves 
scarf

Ages 2-4—$15.00 < Ages 12-16—$15.00
coat & legging set twin sweater set
underwear jumper
mittens blouse
stockings gloves
hat scarf
flannel pajamas dress
sweater

Ages 5-6 Ages 7-11—$25.00
coat or jacket jacket
skirt sweater
sweater skirt or jumper
underwear blouse
mittens underwear
woolen babushka flannel pajamas
wool socks scarf

Ages 7-11 woolen hat
mittensjacket

sweater Ages 12-16
skirt or jumper teddy bear coat
blouse snow suit
stockings scarf
underwear (2) woolen hat
scarf mittens

BOYS
Ages 2-6—$5.00
- corduroy overall 

sweater 
underwear 
socks 
mittens

Ages 7-11
2 underwear
2 pr. socks 
mittens 
scarf

Ages 12-16 
sweater 
underwear 
2 pr. socks

Ages 2-4—$10.00 
coat &’ legging set 
mittens 
underwear

Ages 5-6 
woolen mackinaw 
mittens 
woolen cap

Ages 7-11 
trousers 
shirt 
underwear 
socks 
sweater 

Ages 12-16 
slacks 
underwear 
2 pr. socks 
shirt

Ages 2-4—$15.00 
coat & legging set 
mittens 
underwear 
socks 
sweater 
woolen cap 
cordui'oy overall

Ages 5-6 
woolen mackinaw 
mittens 
underwear 
socks, sweater 
woolen cap 
pants

Ages 7-11 
jacket 
sweater 
trousers 
shirt, socks 
underwear (2)

Ages 12-16—$15.00
reversible short soat 
underwear
slacks

Ages 7-11—$25.00 
jacket 
sweater 
trousers 
shirt 
socks 
underwear 
scarf 
mittens 
cap

Ages 12-16 , 
mackinaw 
slacks 
coat sweater 
underwear 
shirt

Krieniškos Pastabos
Knygą parašyti — didelis 

darbas; ją atspausdinti — 
taip pat didelis darbas, Bet 
dar sunkesnis darbas yra 
knygą išplatinti, — jau pa
tyręs sako Atliktas Kriukis.

Mažas kelmas vežimo ne
verčia, jeigu vežikas ne 
žioplys.

Grigaičio akys dūmų ne
bijo ir toliau jo nosies ne
mato.

Kelias ant galo liežuvio. 
Jeigu klaidžioji — niekas 
nekaltas.

Tarptautinis durnelis — 
labai tinkamas šiandieninio 
socialisto pavadinimas.
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PITTSBURGH, PA.
Lietuvos Priešai Dūko Prieš 

Rooseveltą, Dūksta ir 
Prieš Lietuvą.

Pereiti prezidentiniai ir kitų 
viršininkų rinkimai gal buvo 
trukšmingiausi Amerikos isto
rijoj. Republikonai, fašistai, 
pro-fašistai jdūkusiai rėkė 
prieš prezidentą Rooseveltą, iš
galvojo visokių nebūtų dalykų, 
gąsdino Amerikos žmones “ko
munizmo” ir “bolševizmo”

naciams, skleidžia Hitlerio pro
pagandą. štai ką pareiškė vie
nos fašistės sūnus: “Tegul ne
sidžiaugia komunistai, kad So
vietai 'bus Lietuvoj. Mūsų žmo
nės dirba, dirba tie, kurie pa
bėgo iš Lietuvos į kitas šalis, 
organizuoja armiją ir nuversi
me burlokų valdžią.” “Burlo- 
kais” jie vadina Lietuvos žmo
nes, kurie nenori fašistams ir 
Hitleriui vergauti.

baubais. Man rodosi, kad tų pabėgė-
Gi lietuviški smetonininkai, 

visoki liaudies priešai neatsili
ko šioj kampanijoj. Jie netu
rėdami rimtų argumentų prieš 
Rooseveltą ir gąsdino lietuvius 
“komunizmu,” melavo, purvi-

lių yra ir Amerikoj, o ką jie 
čia daro? Ar jie padeda karo 
laimėjimo pastangoms? Jie gie
da Hitlerio giesmę prieš Ame
rikos talkininkę Sovietų Sąjun
gą, kurią gerbia kiekvienas pa-

no, kiek tik galėjo. Pas mus 
yra lietuviškas radio pusvalan
dis, kurį veda ponas Dargis. 
Tas jo pusvalandis yra pavyz
dys tos neamerikoniškos takti
kos laike rinkimų.
• Per kelis sekmadienius tas 
lietuvių pusvalandis buvo pa
vestas republikonams gąsdinti 
žmones “komunizmutai da
rė amerikiečiai ir tūlas lietuvis 
K. Pikelis, žinoma, jam pra
kalbas parašė tas ponas, kuris 
iš demokratų duoną valgo, tai 
jis viešai negalėjo niekinti de
mokratus, todėl susirado Pikelį. 
Na gi, Pikelis nėra politikas, 
neturi iškalbumo nei sugabu- 
mo, bet jis kartojo tą, ką jam 
kiti pagamino, kaip rekordinė 
plokštelė.

Lietuvos liaudies priešai ir 
demokratijos neprieteliai ne 
vien laike rinkimų -virė bjau
rią smalą, jie tą daro ir Lie
tuvos žmonių pagalbos reikale. 
Dabar jie gąsdina žmones, me
luoja, apgavinėja, būk Lietu
vos žmonės “negaus” pagelbos 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo-j 
Komitetą, būk “vięką gaus tik’ 
burliokai.”

Vesdami jie tą bjaurią .kam-; 
paniją, stengdamiesi ištraukti 
iš Lietuvos žmonių drabužį iri 
kitokią pagalbą, jie patys ren-1 
giasi šelpti “iš Lietuvos pabė-j 
gelius.” Kas gi yra tie “pabė-i 
geliai,” kurie su nacių, budelių1 
pagalba pabėgo į fašistų Ispa
niją, Portugaliją arba Švediją? 
Tai tie gaivalai, kurie pirmiau 
prie Smetonos terorizavo Lie
tuvos žmones, o dar bjauriau 
prie nacių viešpatavimo, kurie; 
per virš tris metus Hitleriui 
padėjo plėšti ir apvogti Lietu- ■ 
vos žmones, o dabar bijodami i 
liaudies teismo pabėgo, tai Į 
kvislingai !

Visi žinome, kad Lietuvos' 
žmonės nebėgo nuo ateinančios! 
Raudonosios Armijos ir jos ei-Į 
lėse lietuvių pulkų, visi žmonės; 
sveikina ją ne vien Lietuvoj,! 
bet net Rumunijoj, Bulgarijoj, 
Finlandijoj, nes ji naikina fa
šistus ir suteikia žmonėms pro
gą demokratiškai gyventi. 
Raudonoji Armija kovoja už 
pergalę, kaip ir Amerikos mo-Į 
tinų ir tėvų sūnai, už žmonijos.

dorus amerikietis!
Lietuvos liaudies priešai nie- 

I kiną Lietuvos žmones, jie nori 
ten vėl grąžinti Smetonos lai
kų fašistų terorą, jie net ren
giasi ten Smetonos sūnų, kaip 
kokį “kraunprincą” nuvežti. 
Bet Lietuvos liaudis daug išmo
ko ir ji niekados daugiau fašis
tams nevergaus. Jeigu ten ka
da bus nuvežtas Smetonukas, 

j tai ne savo kruvinojo papeš 
I vietoj viešpatauti, bet bus pa- 
; statytas prieš liaudies teismą.

štai kodėl jų kalbėtojai ir 
. spauda visaip šmeižia tuos 
žmones, kurie Amerikoj dirba 
Lietuvos liaudies pagalbai. 

■Jiems ta liaudis svetima, jie ją 
neapkenčia už tai, kad Lietu
vos žmonės nenori būti ant to
liau jų vergai.

Pittsburghe lietuviški fašis
tai net asmeniškai užpuldinė
ja demokratinius ir padorius 
lietuvius, jie kolioja žmones 
gatvėj, kurie renka drabužius 
ir kitą pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Jie visaip grasina, bet 
apsiriks. Jie užmiršta, kad gy
vena demokratinėj Amerikoj, o 
ne Hitlerio Vokietijoj, arba bu
vusio Smetonos fašistų paverg
toj Lietuvoj. Taip jų gaivalai 
padare užpuolimą Soho dalyj. 
Nusvils nagus!

Lietuvos neprieteliai, įpuolę 
į desperaciją, patys nežino už 
ko tvertis. Ir kaip bjauru, kad 
jie tą fašistinį darbą atlieka 
neva Lietuvos žmonių gerovės 
vardu. Taip darė ir jų “pape” 
Hitleris, puolė kitas šalis, žmo
nes žudė, bet visada sakė, kad 
būk jį kiti rengėsi užpulti. Jo 
galas arti. Ateis galas ir Ame
rikoj lietuviškų fašistukų dū
kimui. Greitai žmonės gaus 
šimtus ir tūkstančius laiškų iš 
Lietuvos, kur papasakos Hitle
rio ir lietuviškų fašistų bjau
rų viešpatavimą.

Nepaisant visokių kliūčių, ko
kias daro hitleriškas elementas, 
Pittsburgh ir apylinkės demo
kratiniai lietuviai nuoširdžiai 
dirba Lietuvos žmonių pagal
bai. Kiekvienas protaująs žmo
gus supranta, kodėl tie gaiva
lai taip dūksta. Su melu jie toli 
nenueis.

Mūsų darbas yra teisingasi

Protestuotojai prieš diskriminaciją sako savo iškabo
se, jog Metropolitan Life Insurance Co. surenka iš neg
rų milijonus dolerių, bet jiems teduoda tik keletą ir tai 
prasčiausių darbų. (PM photo per Federated Pictures).

PHILADELPHIA, PA.

Haverhill, Mass
Vieningas ir Nuoširdus Drau

gu Darbas Davė Geras ' 
Pasekmes

Kad suteikus pagelbą nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms, tai tam tikslui Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 85 kuopa 
turėjo surengus vakarienę, 
spalių 21 d., Lietuvių Piliečių 
Gedimino Kliubo svetainėje, 
324 River St.

Rengiant virš minėtą vaka
rienę, tai kai kuriems drau
gams reikėjo pusėtinai sun
kiai padirbėti, ypač toms 
draugėms moterims, kurios bu
vo liuosnoriai apsiėmę gaspa- 
dinėmis. Jos prirengė valgius, 
tai yra drauges: M. Yocums-

Norint parengimą padaryti 
pilnai pasekmingu, tai yra 
svarbu tikietus iš kalno išpla
tinti ir tas buvo padaryta, per 
draugų ir draugių pasidarba
vimą. Rengiant parengimą, 
taipgi yra svarbu turėti ir vi
suomenės pritarimą, o neturint 
tai, nebūtų galima parengimą 
padaryti pasekmingu.

Kad minėtos vakarienės pa
rengimui turėta visuomenės 
pritarimas, tai faktai patys 
kalba už save. Atėjus pažymė
tam parengimo laikui, tai LPG 
Kliubo svetainė prisipildė pil
na svečių, kaip vietinių, taip 
ir iš'daugelio kitų miestų, kaip 
tai iš Bostono, Lawrenceo, 
Lowell’io, Exeter, N. H. ir net 
iš Lewiston, Me.

Iš kitų miestų daugiausia 
svečių turėjom, tai iš mūsų kai
myninio miesto, Lawrence.

gaspadinėms: M. Yocumskie- 
nei ir O. Pečiukonienei pagel
bėjo aptarnauti svečius šie 
draugai ir draugės: Gėrimu 
aptarnavo J. Glaveckas ir A. 
P. Dambrauskas, o maistu ap
tarnavo dvi jaunos, grakščios 
lietuvaitės, Helen Ivanauskiū- 
tė ir Helen Paplauskiutė. Joms 
pagelbėjo drg. A. Carrigen, T. 
Černauskiene ir O. Pilsuckienė. 
Dar turiu pažymėti ir tai, kad 
drg. O. Pilsuckienė atvežė ga
tavo pagaminto tam tikro 
maisto dėl vakarienės. J. Sau- 
lėnas parūpino gėrimų dėl 
“veiterių.”

Svečiams užkandus, pirmin. 
A. P. Dambrauskas pakvietė 
kai kuriuos tarti po žodį kitą.

Drg. S. Penkauskas (law- 
rencietis) savo kalboje pažy
mėjo, kad jie jau daug yra 
pasidarbavę nuo karo nuken-

kienė ir O. Pečiukonienė. Rei
kalui esant, joms pagelbėti 
buvo apsiėmę šie draugai: O. 
Pilsuckienė, J. Saulėnas ir A. 
P. Dambrauskas, čia minėti

laisvę. Kas gi nuo jos bėgs, jei-j ir nuoširdus. Mūsų dovanos 
gu ne demokratijos priešas? | pasiekė pirma lietuvius Sovietų 
Kaip gi pabėgsi prie nacių be I Sąjungoj, nuo jų 'amerikiečiai; 
jų pagelbos? O žinoma, kad na-įgavo šimtus padėkavonės laiš-j 
ciai gelbėjo bėgti ne demokra- Į kų, o dabar jau" pasiekia iš
tarus, bet fašistams. laisvintoj Lietuvoj. Dirbkime

O ką tie pabėgėliai veikia ki- mūsų prakilnų darbą.
tose šalyse? Nagi, agentauja E. K. Sliekienė.

Their Bonds and Stamps Buy a Jeep

"We’re buying one,” yelled youngsters at the Whittier School, Sioux Falls, 
South Dakota, when they saw the jeep above. Actually they expect to have 
bought enough war stamps and bonus by the middle of December to pay 
fer two jeeps for the armed forces. The army sergeants in the picture 

I motored over from Sioux Falls Air Field to-show the boys and girls just 
r what their savings are purchasing. (Army Photo)

'u ■ . ■ ■ ■

Žmogus “Be Nugarkaulio”
William C. Paschall (Poške- 

vičius) metai atgal buvo demo
kratas. Miesto nominaciniuose 
rinkimuose kandidatavo mies
to mero vietai. Gavo 3,950 bal
sų prieš Bullitto 57,972. Visi 
lietuviai demokratai rėmė jo 
kandidatūrą.

šių metų lapkr. 7 d. prezi
dentiniuose rinkimuose tas 
žmogus, kaip amerikiečiai sa
ko: “he has no backbone” — 
be nugarkaulio — persimetė 
prie republikonų. Anot Laisvės 
reporterio, lietuvis pro-nacis 
persikrikštijo į republikoną. 
Kad ponas Paschall perėjo iš 
vienos partijos kiton — nieko 
nepaprasto, bet kas nepapras
ta, .kad žmogus, kuris nepajė
gia protauti, velkasi gudresnių 
pro-nacių uodegoj — iškirto 
“šposą” savo buvusiems drau
gams.

Lietuvių Republikonų Lyga 
išleido anglų ir lietuvių kalbo
se lapelius su vardais ir antra
šais buvusių jo, Paschall, rė
mėjų demokratų partijoj, be 
jų žinios.

Tuos lapelius Charles iChele- 
den su savo štabu išsiuntinėjo 
paštu visiems lietuviams, kurių 
antrašus turęjo. O antrašų jis 
turi daug, mat visi karo bonų 
pirkėjai yra jo banke suregis
truoti.

Kų Jie Atsiekė?
Didelė didžiuma Philadelphi- 

jos lietuvių yra demokratai. 
Gavę tuos lapelius, kur taip 
buvo bjauriai niekinamas mū
sų šalies prezidentas, labai pa
sipiktino. Su kuriais tik kalbė
jau, visi labai įtūžę ant Chele
den ir Paschall, taipgi ir ant 
tų lietuvių, kurių vardai lape
lyje sudėti.

Pavyzdžiui, Jonas Grigona- 
vičius užlaiko mūsos krautuvę 
(jo vardas įdėtas lapelyje be 
jo žinios). Lietuviai demokra
tai sako: “Jei jis su republiko- 
nais, mes pas jį daugiau ne
pirksime.” Matote, kaip Pas
chall ir Cheleden nekaltai 
įtraukė žmogaus vardą be jo 
pavelinimo į savo juodą listą 
ir kenkia jo bizniui.

Paschall nežino ką daro; jis 
tik klauso vyresniųjų koman
dos. Bet Cheleden inteligentas 
ir dar advokatas, 'bankierius, 
turėtų daugiau suprasti. Nau
doti skirtingos partijos žmo
nių vardus be jų leidimo, savo 
politinei propagandai, tai jau 
negražu!

benorėjo grįžti į tuos laikus, 
kuriuos pergyveno prie Hoove- 
rio administracijos.

Visi lietuviai demokratai, su 
kuriais turėjau progą pasikal
bėti yra geri katalikai, šv. Jur
gio parapijos nariai. Nors jie 
yra priešingi komunistams, bei 
už komunistų remiamą kandi
datą balsavo. Jie gerai supran
ta, .kad Rooseveltas yra geras 
karo vadas ir gabus šalies vai
ruotojas. Senas Rimbas.

Minersville, Pa.
Kiekviename darbe mes vis 

pasigendame Juozo Rama
nausko; nors jis ir buvo se
nas amžiumi, bet veikime daug 
dirbo. Pasigenda ne vien lie
tuviai, bet ir kitataučiai. Mir
tis išplėšė jį iš mūsų tarpo ir 
kartu Laisvės vaj įninką.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 14 kuopa jau antru kartu 
surinko dikčiai drabužių pa
galbai Lietuvos žmonių ir pa
siuntė į centrą, Brooklynan.

Drapanos geros. Aukojo se
kami draugai ir draugės: M. 
Kaminsky, J. šilkaitis, O. 
šmaikštis, P. Raubienė, G. 
Kupčinskas, Mrs. Ritzel, Mrs. 
Philips ir O. šomberienė.

G. Kupčinskas daugiausiai 
padėjo drapanų rinkime; jis ir 
nuvežė jas į stotį savo karu, 
nors labai mažai turi gazolino.

Girdėjau, kad ir M. Rama
nauskienė didelę dėžę drabu
žių išsiuntė į centrą pagalbai 
Lietuvos žmonių. Tai labai ge
ras pasidarbavimas mūsų ko-

draugai joms pagelbėjo, bet 
tai tik pripuolamai.

Draugėms M. Yocumskienei 
ir O. Pečiukonienei reikėjo 
sunkokai padirbėti, rengiant 
vakarienę, nes jos visą vaka
rienės parengimo darbą turė
jo dirbti per naktis, nes die
niomis dirba dirbtuvėse dėl sa
vo pragyvenimo.

Kadangi minėtos draugės 
turi ganėtinų gabumų vakarie
nių rengime, tai josios dėl va
karienės buvo viską taip pui
kiai prirengę, kad jau geriau 
ir nebuvo galima.

Gal Laisvės skaitytojai pa
manys sau, kad Dambrauskas 
tas dvi drauges perdaug kre
dituoja už jųjų pasidarbavi
mą? Nieko nepadarysi, jeigu 
josios to užsitarnavo.

Vakarienės tikietų platini
me taipgi nekurie draugai ir 
draugės yra užsitarnavę kre
dito. Kadangi daugelis drau
gų ir draugių darbavosi tikie
tų platinime, tai prašau neįsi
žeisti, kad ne visų vardai bus 
pažymėta, nes tai labai daug 
brangios vietos užimtų laikraš
tyje. Pažymiu tik tų draugų ir 
draugių vardus, kurie daugiau
sia tikietų išplatino, kaip tai: 
M. Yocumskienė, P. Ivanaus
kas, S. Paplauskienė ir J. Ma- 
seiHčius.

čia turiu pažymėti ir tai, 
kad pora dienų prieš vakarie
nę, susidarius gaspadinėms 
daugiau darbo, tai josios sau 
į pagelbą buvo pasikvietę dar 
ir šias drauges: T. černaus- 
kienę, M. Kasparavičienę ir A. 
Carrigen, kurios ir pagelbėjo 
tam tikrą darbą padaryti.

Jonijoj. Dirbkime ir toliau, Lie

Draugai lawrencieciai buvo 
pasižadėję mūsų parengime 
dalyvauti masiniai, tai jie sa
vo pažadą ir išpildė.

Draugai lowellieciai taipgi 
skaitlingai dalyvavo parengi
me. Drg. J. Daugirdas buvo 
atvežęs draugų pilną savo “Ii- ‘ 
moziną.” Iš kitų miestų ture-I 
jome svečių po mažiau.

Laike vakarienės draugėms

tėjusių Lietuvos žmonių šelpi
me ir dar daugiau darbuojasi 
tam pačiam tikslui.

Drg. S. Paulenka (lowel- 
lietis) savo kalboje pažymėjo, 
kad jie jau daug pasidarbavo 
Lietuvos žmonių šelpime ir dar 
daugiau pasidarbuosią. Princi
palis parengimo kalbėtojas 
buvo prof. B. F. Kubilius iš 

(Tąsa 5-me puslapyje)

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

NEDALINAMA 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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8342

tuvos žmonėms mūsų pagalba 
yra reikalinga.

Ona Šemberįene.

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST,
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NOTARY 
PUBLIC

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

TELEPHONE 
STAGG 2-8048

I

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETVV1SKAS KABARETAS

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

* 4*
PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

štai vienas sakinys “perlų” 
iš to lapelio: “Lietuviai, Ame
rikos geri piliečiai, dabar aiš
kiai matome, kaip visokie blo
gos valios Hillmanai, Browde- 
riai ir kitokį turmininkai, ko- 
munistai-kvisli'ngai, bedieviai, 
su pritarimu dabartinio prezi
dento, nachališkai spraudžiasi 
į šios šalies valdžią...” Ot, ko
kie jie yra! Persikrikštiję į 
repubįikonus nežino, kad Hill
manai, Browderiai net nebuvo 
nė .kandidatai į jokias valdvie- 
tes! O betgi j ieškojo už save 
žioplesnių, baugindami nesa
mais baubais, vienok nerado. 
Lietuviai turi gerą atmintį. Jie

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki 
tos Mėšlažamės 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

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

$
i
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Stimson Atmeta Demokrati 
jos Pamokas Naciam

iHl Haverhill, Mass

*

Cambridge, Mass.— Har
vardo Universiteto profeso
rių grupė ragino Amerikos 
karo departmentą duot de
mokratijos pamokas vokie
čiams belaisviams stovyklo
se. Karo sekretorius Stim- 
sonas atmetė tų profesorių 
planą. Sako, jeigu vokie
čiams stovyklose būtų už
karta tokios pamokos, tatai 
jie laikytų prievarta, prie
šintųsi ir trukšmautų. Kas 
liečia bendros apšvietos, 
tai Amerikos karo depart- 
mentas duoda belaisviams 
progą, stengiasi parūpinti 
mokytojus, knygas ir kitus 
reikmenis; nepraleidžia į 
stovyklas tiktai tokios lite
ratūros, kuri skleidžia na
cišką propagandą.

nuo 
tuo-

kal-

Ar Tai Hitlerio Laiškas?

Muniche. Bet a- 
Hitlerio

London. — Berlyno radi
jas paskleidė neva Hitlerio 
rašytą lapkr. 12 d. laišką 
vadinamajai liaudies ka
riuomenei
bejojama, ar tai 
laiškas.

Hitleris 
pasirodė nuo liepos mėne
sio, kada vokiečiai karinin
kai buvo pasimoję bomba 
nužudyti.

niekur viešai ne-

JI

Dvikova Rytų Prūsijoje
Maskva. — Rytų Prūsijoj 

Sovietų kariai vedė artile
rijos, minosvaidžių, kulko
svaidžių ir šautuvų dviko
vą su vokiečiais. Raudonie
ji lakūnai, nepaisant blogo 
oro, bombardavo ir apšau
dė nacių traukinius ir ka
riuomenę fronto ruože 
užfrontėje.

ir

FRANCŪZŲ - KANADIE
ČIŲ IŠSIŠOKIMAI 

Montreal, Canada. — 
Daugiau kaip 1,000 jaunų 
francūzų - kanadiečių de
monstravo Montreal miesto ! 
centre, šaukdami: “Šalin 
verstiną rekrutavimą ka
rui!” ir išdaužė langus 
francūzų dienraščio Le Ca
nada leidyklos ir rekrutavi- 
mo centro, trejetas blokų 
toliau.

Policija, pagaliaus, išvai
kė tuos padaužas.

Penktžs puslapis

REIKALINGI
CHAUFFEURIAI

KREIPKITĖS Į MR. CANN
TAIPGI

(288)

(287)NEW JERSEY ASBESTOS CO
(282)

(285)

(282)

PAPRASTI
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
Apskritiems Metams

Būtina Pramonė
(282)

(286)VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

SCANLAN WOOL CO

(284)

(282)

(285)

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pokarine Ateitis Garantuojama.
MATYKIT C. S. FITZGIBBON

Nacionaliai žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiftais.
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.

Reikalaujama Paliuosavimo 
Pareiškimo.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramone.

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.

Pensijos ir Apdraudos Pianas 
Vykinamas.

VYRAS VIDAUS RUOŠAI 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
STANHOPE HOTEL, 995 FIFTH AVE.

(81ST ST.)

613 West 40th Street, 
NEW YORK.

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas. 
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET 
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITYAPVALYTOJAI

Pilnam ar Daliai Laiko
Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai; 

moderninė krautuvė, 
Lengvas Darbas. Nuolat.

Kreipkitės į Mr. Morgan
WALLACH’S 

kampas Court ir Montague Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

INDŲ ATEMĖJOS. GERA ALGA, VALGIAI 
IR UNIFORMOS. SEKMADIENIAIS NEDIR

BAMA. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
CORTLANDT CAFETERIA.

20 CORTLANDT ST., N.Y.C.
(284)

OFISO VYRAI
Patyrimu prie Plumbing ir Šildymo. 

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga.
HOME ESSENTIALS

83 CLIFF ST., N. Y.
(281)

MERGINOS
KAIPO PASIUNTINĖS

Patyrimas Nereikalingas 
Turi Būti Valyvos 

Linksmos Darbo Aplinkybės

MARK CROSS CO.
655 — 5TII AVE.

(287)

VYNIOTOJOS
PATYRUSIOS
Prie Mažų Pakelių.
Krautuvės Darbas.

Linksmos Aplinkybės

MARK CROSS CO
655 — 5TII AVE.

(287)

J

mauskas su savo motere sūrį ir 
kopūstų, S. ir O. Pilsuckiai 
morkų ir kopūstų, drauge M. 
Yocumskienė suteikė dėl va
karienės nemokamai šakutes, 
peilius,' lėkštes, stiklus, popierį 
apdengti stalam ir visus puo
dus. Jeigu tas viskas būtų rei
kėję pasirendavoti, tai nebūtu
me galėję gauti be kokių $25, 
o ji suteikė viską be jokio at
lyginimo, tai yra didelė auka, 
be ne d augeliu žmonių- tokią 
auką įvertina. Už tai drg. Yo- 
eumskienei priklauso didelis 
ačiū ir pagarba.

Reikalui esant, šie draugai 
su savo automobiliais, suteikė 
patarnavimą: S. Benkus, J. 
Aukščiunas, W. Pilsucki, O. 
P. Ivanauskas.

Kadangi, vakarienė buvo 
rengiama iš puakštienos, tai 
drg. M. Saulėnas surado, kur 
paukščiai tupi ir visus atvežė 
dėl vakarienės. Taip visiems 
vieningai ir nuoširdžiai dir
bant, tai ir geras pasekmes tu
rėjome.

Visiems vietos lietuviams ir 
iš kitų miestų draugams, kurie 
dalyvavote vakarienėj, prof. B. 
F. Kubiliui už pasakytą pra
kalbą ir abelnai visiems, kurie 
tik kuom nors prisidėjote prie 
v a k a r i enės pasekmingumo, 
varde ALDLD 85 kp. ir nuo 
karo nukentėjusių Lietuvos 
žmonių rengimo komisija ta
ria širdingai ačiū!

A. P. Dambrauskas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS
Patyrę ir Be Patyrimo

Nuolatiniams Darbams Būtinose Pramonėse 
Su Pokarine Ateičia.

ALGA MOKINANTIS
Reguliariai algos pakėlimai, 
Vakacijos su alga. Pomirtinė 

apdrauda. Aprūpiname ligonine, 
ligoje pašalpa.

KREIPKITE S Į 
PERSONNEL DIRECTOR

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Reiklingas atliekamumo pareiškimas.
' (285)

AUTO MECHANIKAI
VISIEMS DEPARTMENTAMS

MES DABAR ESAME PASKIRTAIS. KAIPO 
OFICIALĖ "BUICK” AGENTŪRA ŠIOJE 
SRITYJE. ŠTAI JŪSŲ PROGA ĮSTOTI ANT 

PIRMUTINIŲ LUBŲ, ĮRODANT SAVE
TINKAMU

NUOLATINIAM DARBUI
IR SUTAPTI

SU MŪSŲ ŠTABU
LARSON BUICK CO.

.36-11 Northern Blvd. L. I. City
Telefonas STILLWELL 4-6037

(285)

DAUG TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.— 

12 VIDURNAKČIO 
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus. 
NUOLATINIS DARBAS

$28 PRADŽIAI 
KREIPKITfiS J 

SUPERINTENDENT

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI
Mokama Laike Mokinimosi

MERGINOS—MOTERYS 
AR JOS GALĖTUMĖT® 
SUNAUDOTI KELETĄ 
EKSTRA DOLERIŲ?

Ixmgvas, Svarus ir įdomus darbas, dėjimas 
plieno į rekes. Patyrimas nereikalingas. Daliai 

ar pilnam laikui. 50c Į VALANDĄ.
KREIPKITĖS Į

WALLSTEIN INDUSTRIAL 
CORPORATION
17 HOPKINS ST., 

BROOKLYN. (284)

1i

MECHANIKAI
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS 9 IKI 5

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTO 
PAGELB1N1NKAS

MATYKITE 
MR. WEAVERBAUER

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Bostono. Jis kalbėjo dviejuose 
klausimuose. Amerikos prezi
dentinių rinkimų klausimu ir 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vos žmonių šelpimo reikale. 
Pirmoj dalyje savo kalbos pla
čiai išaiškino apie kandidatų 
tinkamumą būti išrinktais šios 
šalies prezidentu. Patarė vi
siems svečiams balsuoti už da
bartinį prezidentą, Franklin D. 
Rooseveltą.

Perėjęs savo kalboje į Lie
tuvos žmonių šelpimo reikalą, 
jis nurodė vargingą padėtį, 
kurią užkorė vokiški rudieji 
žmogžudžiai ir kvietė visus 
darbuotis, kad kuo daugiausia 
suteikus nukentėj tįsiems 
karo Lietuvos žmonėms 
jautinės pagelbos.

B. F. Kubiliui užbaigus
bėti pirm. A. P. Dambrauskas 
paprašė pas visus svečius, kad 
kiekvienas paaukotų pagal sa
vo išgalės dėl Lietuvos žmo
nių. Į pirmininko prašymą vi
si svečiai atsinešė labai prie
lankiai, nes tam labdaringam 
reikalui aukavo duosniai.

Aukavo sekamai:
A. Berželionis $50.
Po $25: A. ir M. Kazlaus-

A. P. Dambrauskas. 
Stančikas $14. 
Masevičius $13. 
Saulėnas $12.

V. ir A. Račkauskai $11.
Po $10: J. ir J. Glaveckai, 

ir P. čečėla.
Po $5: A. J. Navickas, S. ir

O. Pilsuckiai, J. Aidiukonis,
P. Ivanauskas, O. Pečiukonie- 
nė, S. ir A. Uždaviniai, M. Yo
cumskienė, S. Benkus, O. Hi- 
nick.

T. černauskienė $3.
O. Ačienė $2.
Po $1: P. Simanavičienė, B. 

Gumauskas, J. Kvedaravičius, 
P. Maskvytis, J. Benkus, P. 
Kuzminski, M. Miškinienė, Dr. 
McAreie, L. Saulėnienė, A. Bu
tėnas, S. šlekis, A. Aleksionis, 
M. Račkauskienė, A. Gross, T. 
Tartonis, V. šleivienė, V. Kra- 
likauskas, Ig. čiulada, J. Šiu- 
petris, S. Penkauskas, R. Su
kackas, M. Balevičius, J. Ve- 
lečka.

Po 50c: M. Saulėnas, E. Čer- 
nauskas, D. černaųskas.

Laike vakarienės suaukota 
$244.50. Po vakarienės per A. 
P. Dambrauską aukojo seka
mai :

Po $10: J. Kibildis, B. 
Baublys ir P. Yocumskas, (tar
naujantis Dėdės Šamo laivy
ne).

J. .Ziminskas ir V. šlaičiu- 
nas po $1.

Per A. P. Dambrauską su
aukota $32.

Sutrauka
Laike vakarienės suaukota 

$244.50. Per A. P. Dambraus
ką suaukota $32. Vakarienes 
pelnas $123.50. Kartu Lietu
vos žmonėms $400.

Čia turiu pažymėti ir tų 
draugų vardus, kurie 
kavo dėl vakarienės, 
aukavo sekami: A. ir 
tinai maišą bulvių,

INDŲ ATĖMĖJAMS
INDŲ ATĖMĖJOMS

INDŲ MAZGOTOJAMS
PRIE BUFETO

DARBININKAMS

BEE LINE, Ine
Nassau St.

Rockville Centre, L. L

kai,

Kai Jungtim Tautos pra
dės valdyti Vokietiją, tada 
bus Nauji Metai. O kai bus 
supliekta Japonija, tuomet 
jau bus laimingi Nauji Me
tai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 

mezgėjų susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., 5 v. v. LPK, 408 Court 
St., Kviečiame mezgėjas ir nemez- 
gėjas dalyvauti. — L. S., sekr.

(282-283)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyr. 

sirinkimas įvyks gruodžio 2 d. Liet, 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad pageidaujama, kad visos narės 
dalyvautų, nes apart visų kitų rei
kalų, turėsime išsirinkt ir komite
tą ateinantiems metams. Tad yra 
svarbu dalyvauti. Taipgi nepamirš
kime ir naujų narių atsivesti. — O. 
Girnienė, sekr. (281-282)

su-

Kreipkitės į Employment Ofisą

184-10 JAMAICA AVE.
JAMAICA, LONG ISLAND.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(285)
1 WATER ST., N.Y.C. 

(ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui. 

Linksmos Aplinkybės. 
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY

NEW YORK CITY
PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, paprastoj vietoj 
paprastu laiku. Dalyvaukite.

(281-282)

ir

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d., 1 vai. dieną. YMHA 
salėje, 
nariai 
kime. 
tams 
sekr.

Ferry & Walnut Sts. Visi 
malonėkite dalyvauti susirin- 
Rinksime ateinantiems me- 
valdybą. — Evelyn Farion, 

(281-282)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

NUOLATINIS DARBAS 
KARINĖJE PRAMONĖJE 
UŽTIKRINTAS DARBAS 

TAIKOS METU.
REIKALINGI U.S.E.S. AIŠKUMAI

METALSALTS CORP.
27 FIRST AVENUE 
PATERSON, N. J.

(28.3)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 1:30 v. dieną, pas 
Kasparius, 191 S. Sherman St. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turime svarbių reikalų ap
tarti, kaip tai, Koncerto ir tt. — 
Sekr. (281-282)

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.

ką au- 
Maistu 

A. Aks- 
Ig. Kli-

THESE WOMEN . . . HER ONLY CHOICEV
Gregory D'Alcssio

Washington. — Po Vo
kietijos sumušimo, Amerika 
pusiau sumažins Anglijai 
paskolas iš Lend-Lease fon
do.

Italijos valdovas, karalai
tis Humhertas, vėl paskyrė 
Bonomi sudaryt naują mi- 
nisterių kabinetą.

Japonai įsiveržė į chinų 
provinciją Kweichow.

“Sorry you don’t like it, Mą am. May I suggest a bond then, for a REAL 
foundation.”

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 2 vai. dieną, 15-17 
Ann St. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes šis susirinkimas bus 

svarbus. — V. W. Zelin.
(281-282)

labai
Su

Moterų Kliubas rengia 
Kviečiame 
vietines ir 
bus K. 

N. Y. Bus
naujais pasauliniais įvy-

visas lietuves 
iš apylinkes. 
Petrikienė iš 
įdomu išgirst

HARTFORD, CONN.
ALDLD 

prakalbas, 
dalyvauti, 
Kalbėtoja 
Brooklyn, 
jos kalbą
kiais ir apie mūsų tėvynę Lietuvą. 
Prakalbos įvyks gruodžio 3 d., 3 v. 
dieną. 155 Hungerford St. Po pra
kalbų turėsime draugišką pasikal
bėjimą ir vaišių. Kliubo narės nu
tarė atsinešt užkandžių.

(281-282)
Kom.

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© Liet. Taut. Kapinių 

Bendrovės specialis susirinkimas 
įvyks 3 d. gruodžio, 2 vai. dieną, 40 
Ferry St. Visi šėrininkai ir sklypų 
savininkai malonėkite pribūt. 
pų savininkai turės išlygint 
ir būt su pilnom teisėm prie 
nių. Šiandien tik šėrininkai
Kapines. Tad prašome visus sklypų 
savininkus pribūt ir išspręst taip 
svarbų klausimą. — C. S. Kaspa
ras, sekr. (281-282)

Skly- 
Šerus 
Kapi- 
Valdo

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Republikonų Susivienijimas 

rengia prakalbas ir masinį mitingą, 
3 d. gruodžio, 1218 Wallace St., 2 
vai. dieną. Kalbės Jona^ Gasiūnas 
ir J. A. Bekampis. Philadelphijos 
lietuviai prašomi dalyvauti šiose 
prakalbose ir paremti Lietuvos 
žmones. — Rengėjai. (281-282)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. gruodžio 

įvyks susirinkimas, 2:30 v. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts.
Malonėkite visi būti, nes yra svar
bių dalykų apkalbėjimui.

d.3 
dieną.

Sekr.

MONTELLO, MASS.
Lietuvai Pagelbos Teikimo vieti

nis Komitetas rengia šurum-burum, 
gruodžio 2 d., 7:30 v. v. Kviečiame 
visus dalyvauti, nes ir kartu bus su
sirinkimas. Svarstysime planus toli
mesniam veikimui. — W. Yurkevi- 
čius, sekr. (Salė?—Adm.)

(281-282)

BALTIMORE, MD.
LDS 25 kp. rengia metinį bankie- 

tą ir šokius. Gruodžio 2 d., 8 v. v. 
Lietuvių Salėje, 852 Hollins St. Bus 
gėrimų ir valgių. Gera muzika šo
kiams, gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Kviečiame visus da
lyvauti. (281-282)

&&&>£

NEWARK, N. J.
Netvarko Rusų Amerikonų Pašel- 

pinės Draugijos (IWO) skyrius ren
gia pramogą, kur bus parodyta So
vietų filmą vardu “Mashenka.” Pa
rengimas įvyks subatoj, 2 d. gruo
džio, 8 vai. vakare Rusų Liaudies 
Name. Apart filmos “Mašenka” bus 
parodyta vaizdai iš Kazachstano So
vietines Respublikos. Kaina bilieto 
45c. Kviečiame visus lietuvių 
lankyti. Sekr. I. Semionovič.

atsi-

REIKIA S
BROOKLYN YARD

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.

OFISŲ DARBININKĖS
HIGH SCHOOL MERGINOS
Daliai Laiko—Rytais ar popiečiais, mokytiB 

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 RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 6 v. v., 407 Lafay
ette St. — A. Jocis, F. Rašt.

(281-282)

MEDUS
,fe' ‘Ų<

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 būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
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, 
arba $2.00 už V-z 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.

1

2

3

4

*

Lydytojai - Svėrikai - 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 Į 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(307)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TH & CHESTNUT STS.,

PHILADELPHIA, PA.
(282)

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR,
156 WILLIAM ST., N. Y. C. 
_____________________________________ (286) 

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
BURLAP BAGS

Patyrimas Nereikalingas 
MOKAMA LAIKE MOKINIMOSI 

Nuolat. Pokarinė ateitis.
YOUNG & METZNER 

48-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(282)

RAŠTININKES
Patyrimas nereikalingas. Pastovus darbas, 

proga pakilimams.
PROGRESS SHOE CO.,

476 JEFFERSON ST., BROOKLYN.
(282)

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
• 600—11TH AVENUE

NEW YORK CITY

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moldinimui minkštų saldainių ir 

ČOKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

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

(284)

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ 
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ 
PLUMBERIŲ
DAILYDŽIŲ 
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
a 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
KREIPKITfiS Į RAILROAD 

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

Iš Aplikantų reikalaujama pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

(283)

BERNIUKAI-VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarinė ateitis 

garantuota.

MATYKITE
C. S. FITZGIBBON

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

( ARTI SOUTH FERRY)
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)
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NewYorko^a0žfci7liiloi
Vaidyla, Veikalą Auto

rius ir Režisierius
Jonas Juška — Šimanovskis
Jonas Juška yra Brooklyno 

lietuvių scenos veteranas — 
vaidyla ir režisierius. Kaip vi
si kiti, taip ir Juška šiam svar
biam kūriniui surado laiko ir 
energijos, kad pastačius scenoj 
“Prieš Srovę.”

Bronxietis Karys Reikalauja 
Kainų Kontroles po 

Paragavimo Infliacijos

Vienas Mirė Nuo

Jonas Juška

Jonas Juška pradėjo sceno
je vaidinti dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir to karo lai
ku. Jis vaidino ir vadovavo di
delius veikalus. Veikalai, ku
riuose Juška vadovavo arba 
vaidino, yra gerai žinomi, bū
tent, “Erškėčių Taku,” “Gra
ži Mageliona,” “Kryžius,” 
“Nepasiektas Tikslas,” “Ta- 
myla” ir daugelis kitų.

Ypatingai komedijas, kurio
se Juška vaidino, tai nei jis 
pats visas negali suskaityti. Be 
to, Jonas Juška yfa ir parašęs 
keletą veikalų.

Veikale “Prieš Srovę” Jonas 
Juška vaidina gimnazijos mo
kytojo šimanovskio rolę. Jo ro
lė, kaipo mokytojo, nėra visai 
maloni, šiam veikale Juška bus 
prieš progresą, prieš biednuo- 
menę, prieš Strazdelį. Juška 
bus gimnazijos mokytojas ši- 
manovskis, o ne Juška, jis bus 
prieš progreso srovę.

Šiame sename gyvenime mes 
matysime Jušką sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 3:30 vai. po 
pietų, Labor Lyceum svetainė
je, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Visi būkime 
laiku. ^11

Pašalietis.

Kainų Administracijos rašti
nė, Empire State Bildinge, 
New Yorko mieste, pereitą 
trečiadienį gavo iš Francijos 
laišką nuo korporalo William 
A. Fagan. Jisai paeina iš 
Bronx. Jo žmona su 18 mėne
sių sūneliu gyvena 1776 Sed
gwick Ave.

Kainų kontrolė Faganui nė
ra naujiena. Jis pirm išėjimo 
karinėn tarnybon buvo OPA 
inspektoriumi. Tačiau jis lai
kęsis minties, kad kainų kon
trolė esanti reikalinga tik karo 
laikui. Bet po žygiuotės su ar
mijomis per Franciją, Belgiją 
ir Hollandiją jisai permainęs 
savo mintį.

Kas jo mintį permainė?
Tuose kraštuose nėra kainų 

kontrolės, veikia taip vadina
ma “laisva prekyba,” kuri pri
vedė prie infliacijos. Pastaruo
ju laiku norėdamas pavalgyti 
ne iš armijos katilo, štai kiek 
jis užsimokėjęs. Bet, lai tas ka
rys papasakoja savo žodžiais:

Laiške Kainų Administraci
jos viršininkui, Fagan rašo:

“Mort, tiesą pasakius, aš te
mačiau mažai ar visai nema
čiau priežasties kainų kontro
lei pokarinėj Amerikoje. Bet, 
vardan Dievo, dabar matau ir 
meldžiuosi, kad būtų kainų 
kontrolė. Ne dėl to, kad mes 
dirbame dėl OPA. Faktinai, aš 
nežinau, ar aš pas jus grįšiu, 
bet noriu pasakyti vieną daly
ką — mes atlikome velnioniš
kai gerą darbą’ Jungtinėse 
Valstijose palaikymu kainų to
kiomis, kokiomis buvo. Tas 
matosi žiūrint iš Čionai. Nuo 
jūsų, namiškių, priklauso išlai
kymas kainų kontrolės. Bet, ti
kėk manim, Mort, jūs nematė
te, nežinote infliacijos.

Jums neteko sėsti prie liver- 
wurst su bulvėmis pįetų ir už 
juos užsimokėti trisdešimt še
šis amerikoniškus dolerius. Jūs 
nemokėjote dviejų amerikoniš
kų dolerių už pakelį cigaretų. 
Neigi jūs mokė,jote dolerio už 
penkcentinę šokolado plytukę 
arba dolerį už penkcentinę 
plytukę muilo.

. Ne, Mort, jūs matėte 1919 
metų pakilimą ir 29-tų metų 
kraką, bet, tikėkite man, jūs 
nematėte nieko lygaus inflia
cijai. Be kokios nors kainų 
kontrolės po šio karo, Amerika 
ir viskas, už ką mes kariauja
me, bus žuvę, čionai yra daug 
vaikinų, kurie pirmiau niekad 
nematė šimtinės dolerių. Bet 
būnant frontuose, neturint kur 
praleisti ir su Dėdės Šamo 
taupmenų planais, jie grįš “ap
sikrovę” ir išsiilgę “palinks- 
mauti.”

Su infliacija ateina juodasis 
turgus, o su jais abiem neiš
vengiamai eina pažeminimas 
tautos. Lai nebūna Jungtinėse 
Valstijose infliacijos.

Aš manau, jog aš kalbu už 
visus vaikinus čionai, kuomet 
sakau, sunaikinkime juoduo
sius turgus, kad galėtume iš
laikyti mūsų moteris namie ir 
mūsų vaikus tikinčiais į Santa 
Claus. Gaila, kad aš “taip pa
leidau savo kaminą,” bet aš 
turėjau palengvinti savo krū
tinę.”

Taip ’ infliacija yra baisus 
dalykas. Baisu pamislinus apie 
$36 kainuojančius liverwurst 
pietus. O ką daro tie, kurie ne
turi tų $36 amerikoniškų dole
rių ? Badauja, miršta be lai
ko.

PRANEŠIMAS
REAL ESTATE

Williamsburghe atimtas už skolą 
3-jų šeimų, atskirai pastatytas mū
rinis namas, su 15 kambarių; vidu
rinės lubos neužimtos. Prie subvių. 
Prekė $1600. Tel. REpublic 9-1506.

ZINS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(282-284)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res

tauracijos darbo. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis pas: L. 
Aleksiejus, 33 Hudson Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (282-284)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

METINIS SUSIRINKIMAS.
Ateinantį pirmadienį, gruodžio 3, 

Jvyks Liet. Komunistų Kliubo svar
bus metinis susirinkimas, Laisvės 
salėje, 7:30 vai. vak. Visi nariai pri
valo dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui. 
Būkit laiku. — Sekr. (282-283)

EAST NEW YORK-RICH
MOND HILL, N. y.

Kurie tik nusipirkę tikietus dėl 
ALDLD 185 ir LDS 13 kp. vakarie
nės, malonėkite laiku atsilankyti. 
Vakarienė įvyks 2 d. gruodžio, pra
džia 7 vai. vakaro. A. Daukanto sa
lėje, 948 Jamaica Ave. Be tikietų 
vietų neturime. — V. Paukštys.

(281-282)

PAJIEŠKOJIMAI
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)

Sugrįžo iš Ligonines
Josephine Skirmont yra jau 

sugrįžus iš ligoninės namo, 
Maspethe. Sveikata pamažu 
gerėja.

Skirmontai prašė per dien
raštį Laisvę pareikšti viešą pa
dėką visiems, lankiusiems as
meniškai, gėlėmis, kitomis do
vanėlėmis ir laiškais.

Paštas Jieško Darby- 
metei Talkos

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle atsišaukė lai
kinų darbininkų pagelbėti lai
ku išnešioti kalėdines atviru
tes ir siuntinius. Reikia suskirs
tytoj ų čia atsiunčiamiems ir iš 
čionai išsiunčiamiems siunti
niams. Ypatingai reikia išne
šiotojų. Ims 5,000 darbininkų.

Priima nuo 18 metų. Moka 
po 75c per valandą dirban
tiems nuo 6 lig 6 dieną ir 81c 
per valandą už darbą nuo 6 
lig 6 naktį. Norintieji darbo, 
privalo tuojau kreiptis į Post
master laišku.

Mizarai Kanadoje 
Gerai Sekasi

Laisvės redaktorius R. Miza- 
ra iš Toronto rašo:

Prakalbos nusisekė neblo
gai. Mitingas taipgi buvo ge
ras. Rytoj vykstu į Hamiltoną, 
o po to — į Montreal}. Pas 
žmones ūpas čia pakilęs. Ge
riausių linkėjimų nuo Evos ir 
manęs.

Motorui sugedus ore, Robert 
Schwartz su savo lėktuvu nu
krito Harlem Upėn ir išliko 
nesužeistas, tik sušalęs. Iš šal
tos maudynės jį ištraukė du 
policistai.

Pašto Žinios
Brooklyno pašto viršininkas 

Quayle skelbia, kad į visas iš
laisvintas Francijos dalis at- 
steigta siuntimas asmeniškų ir 
biznio laiškų. Galima siųsti ir 
pundelius ne didesnius 4 sva
rų ir 6 uncijų. Bet pundeliam 
reikia dėti štampas po tiek 
pat per unciją, kaip laiškams. 
Reiškia, pundelių siuntimas 
dar labai brangiai atsieitų.

Taipgi siunčiama registruoti 
ir special delivery laiškai.

Jeigu keliomis ateinančiomis 
dienomis nepadaugės siunti
niai, daugelis žmonių gaus ka
lėdines dovanas pavėluotai. 
Atsižvelgiant į faktą, jog tran- 
sportacija priklauso nuo kari
nių reikalų ' ir kad paštuose 
stoka darbininkų, pavėluotų 
siuntinių pristatymas laiku ne
užtikrinamas.

Įspėja visus siųsti kalėdines 
dovanas tuojau.

Vogęs Filmas, Kad Jose 
Rodė Gražią Merginą
Sugautas pavogus iš teatro 6 

rolius filmos “Bathing Beau
ty,” Allen Artenchųck, 25 m., 
teisinosi, jog jis negalėjęs iš
kęsti neėmęs filmos po to, kai 
jis filmoje pamatė gražuolę 
Esther Williams. Jis norėjęs 
filmą turėti ir pats vienas, na
mie, žiūrėti.

Visgi tas-jo noras gražuolę 
egzaminuoti parsinešus name 
ir dar iš šešių rolių, teisėjui 
Leibowitz pasirodė keistas. Jis 
Artenchųck pasiuntė į Kings 
County ligoninę ištyrimui, o 
po to spręs, kaip jį teisti.

Artenchųck gyvena 562 Mc
Donough St. Filmas išnešęs iš 
Empire Teatro, 10 Ralph Ave., 
Brooklyne, spalių 17-tą.

New Yorkas Pasiekęs 
30.1 Nuoš. Kvotas

Individuališkų bonų parduo
ta New Yorko mieste vertės 
$179,738,439. Tiek buvo par
duota pirmomis septyniomis 
vajaus dienomis, pasibaigusio
mis lapkričio 28-tą. Tai buvo 
30.1 nuošimtis miesto kvotos. 
New Yorkas stovėjo pirmoj 
vietoj tos rūšies bonais, Brook
lyn as antroj.

Fabrikantą Org. Patiekė 
Savo Programą Poka

riniam Darbui
The National Association of 

Manufacturers, sutru m pintai 
žinoma kaipo NAM, pateikė 
šešių punktų programą. Joje 
nurodoma, kaip biznis veiks 
užtikrinimui darbų ir aukštes- 
,nio gyvenimo lygio pokariniu 
laikotarpiu.

Walter B. Weisenburger, 
NAM .veikiantysis vice-prezi- 
dentas, paskelbdamas ateities 
programą, pabrėžė, jog: “Iki 
atsieksim pergalę visi indus
trijos ištekliai bus mobilizuoti 
už pečių milijonų Amerikos 
kariaujančių vyrų ir moterų 
mūšių frontuose. Karui pro
dukcija neprivalo sulėtėti iki 
tas svarbus darbas bus užbaig
tas.”

Savo programą NAM pasiū
lys Amerikos Industrijos Kon
gresui, įvyksiančiam New 
Yorke gruodžio 6-9 dienomis. 
Jame tikisi dalyvausiant 4,000 
industrijos atstovų. O po to 
programa būsianti plačiai gar
sinama kožname dienraštyje 
Amerikoje visuomenei susipa
žinti. NAM atstovauja 12,000 
industrinių kompanijų, apie 
75% visos industrijos, kuri pa
gamina apie 85% visų indus
trinių gaminių.

“Visuomenės priėmimas 
NAM programos,” sako p. 
Weisenburger, “bus čarteriu 
biznio veiklai.” Tos progra
mos 6 punktai yra:

1. Duoti vartotojams geres
nes vertybes pagerinimu pro
dukcijos ir paskirstymo me
todų, kuomi gausis daugiau ir 
geresnių reikmenų ir akstims 
daugiau darbų.

2. Reikalauti pilnos ir lais
vos kompeticijos numažinimui 
kainų, akstinimui steigimo 
naujų darbaviečių, tųomi vėl 
akstinant daugiau darbų.

3. Drąsiai invesdint kapitalą 
paramai naujų įstaigų ir plėti
mui produkcijos, kas taip pat 
padarys daugiau darbų.

4. Prisilaikyti algų politikos, 
kuri duotų darbininkams tin
kamą atlyginimą už atliktą 
darbą.

5. Parūpinti geresnius įran
kius ir darbo sąlygas kaipo pa
galbą aukštesnei produkcijai 
ir geresniem uždarbiam atski
riem darbininkam.

6. Palaikyti atviras progas 
pakilti atskiriem darbininkam, 
akstinti iniciatyvą ir didesnę 
produkciją užtikrinimu, kad 
tokios asmens pastangos iš 
darbininkų pusės bus atlygin
tos.

NAM programos platesnius 
apibūdinimus ir įvertinimus 
matysime dienraštyje vėliau, 
kada jie bus pačių industria- 
listų konvencijos diskusuojami 
ir priimti.

Pedro Urbanez, 45 m., dar- 
binkas skalbyklos, kurioje įvy
ko eksplozija, mirė nuo apde- 
gimo. Nelaimėj buvo sužeisti ir 
kiti trys skalbyklos darbinin
kai, o vienas susižeidė šokda
mas pro langą iš kitos šapos, 
esančios to paties bildingo 
tram c aukšte.

Praktiška Dovana

an-

American Relief for France 
šiomis dienomis paskelbė rink
liavą juodo satyno, kurį varto
jo langų užlaidoms laike už
temdymų (blackouts). Iš jų 
siūs Francijos mokiniams žiur
stelius. Ten priimta mokiniams 
turėti juodus žiurstelius moky
klose, nes apsaugo drabužius 
nuo susitepimo. O tai labai 
praktiška sąlygose, kur stoka 
muilo ir parankumų daro tan
kų skalbimą ir prosinimą ne
prieinamu.

Ch. Metazas, sargas, susi
žeidė nukritęs 30 pėdų keltuvo 
olon, 203 W. 25th St., N. Y.

Cukraus stoka gal dar pra
sitęsianti iki po Naujų Metų. 
Vyriausiomis priežastimis lai
koma sumažinimas laivų cuk
raus parvežimui ir daug suvar
tota kenavimui.

Popieros Reikalas Dar 
Nesibaigs su Karo 

Pabaiga
Atliekamos popieros surinki

mo vedėjai įspėja, kad pasta
raisiais šių metų mėnesiais rei
kalas atliekamos popieros yra 
labai padidėjęs. Taip pat nu
rodoma, kad popieros štokuos 
dar per kelis mėnesius ir po 
užbaigimo karo. Prašo neap
leisti rinkimo-taupymo atlieka
mos popieros.

Dėl lietingo oro, praeitą tre
čiadienį mieste gauta mažiau 
popieros.

Palaidas Šuo, Ar Laiškas?
Mūsų kaimyniškos Ilgosios 

Salos miestelio Patchogue paš
to viršininkas pranešė, kad 
miestelio gyventojai arba pri
valo pririšti šunis arba negaus 
laiškų. Keli laiškanešiai Įkąsti 
pastaruoju laiku. O šunų sa
vininkai tik paglosto savo šu
nį ir pasako: “Jis nieko neuž
kabina.”

Kūrenantieji aliejumi iki 
lapkričio 26-tos turėjo būti iš- 
vartoję ne daugiau 15-to nuo
šimčio šiai žiemai skirto šėro. 
Išvartojimo kiekis nustatoma 
ne pagal kalendorių, bet pagal 
orą.

Paštininkai Aukoję 
Daug Kraujo

Brooklyno 16-kos pašto sto
čių du tūkstančiai darbininkų 
esą suaukoję Raudonajam 
Kryžiui 4,000 puskvorčių 
kraujo. Kai kurie iš jų yra 
nuolatiniais kraujo davėjais, 
80 paštininkų esą jau suaukoję 
po galioną ar daugiau.

Vaikai Dingę Iš Namų
Bronx policija jieško 13 me

tų mergaitės Joan Galvin ir 
jos broliuko Raymond, 7 metų. 
Vaikai išsiųsta mokyklon an
tradienio rytą, bet vakare ne
grįžo. Sužinota, kad jie ir mo
kykloj tą dieną nebuvo. Iš ki
tų mokinių nugirsta, būk mer
gaitė rengusis bėgti iš namų.

Gaivinai gyvena 60 Feather
bed Lane. Tėvas dirba Harlem 
ligoninės ambulanso vairuoto

ju, o motina — pašte. 1
—

Statybai naujo banko bildin- 
go prie 508 Fifth Ave., New 
Yorke .planuojama išleisti $1,- 
003,000.

Mrs. Nuta Thorner, 152 W. 
57th St., New Yorke, nubaus
ta pasimokėti $50 už leidimą 
savo stuboj gembleriauti.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės i
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat |
Savininkas

411 Grand St Brooklyn :
AAAAAMMMMMaiAaMMaAAWWkMMMVWVWWV

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
Dfek naujus 

lūs ir 
sudarau 

ffe^Mrikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 

prį^Upadidinu tokio 
raHv dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

1 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos
306 Union

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Kainos
Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j ^vakare

Penktadieniais uždaryta.

F. W. Shalins 
(ŠHALINSKAS) 

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.

J. GARŠVA I 

tlTTATinirnTTS-TTrVnK.nT'AKK'R.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

“TOANfl
STANLEY RUTKūNAS J

SAVININKAS •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE J 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, • 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
282 UNION AVE. BROOKLYN J

Tel. EVergreen 4-9612 *

— 0 —O —OOO^O — O —O —O —O^O — O<—CM—O—o —o —o—o —0 — 0 — 0 —o —o —o —, —

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 dienų 
iki vėlai.

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

■JL HowTo $4 to

forthose
/ Ir YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

Rankpinigius
Da i mon to 
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

ir
$19.95
aukštyn

$19.95
ii aukštyn

BIRTHSTONE
Žiedai $0,95
Ir aukštyn

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

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.
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