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Maskva.—Sovietų spauda 
radijas pajuokia nacių

šiaur. Afrika, rugs. 1.— 
Anglijos karo laivai per iš
tisas valandas pylė ugnį į 
pietinės Italijos uostus, til-, 
tus ir geležinkelių mazgus.

New Delhi.— Anglų bom- 
banešiai smigikai sėkmin
gai atakavo japonų įrengi
mus Buthedaunge, Burmoj.

danų 
mies-

Prezidentas sake, kad ge
rai eina planai dėlei Ame
rikos ir Anglijos atstovų 
sueigos su Sovietų atsto
vais.

Washington.—Reikia da 
miliono moterų kariniams 

darbams. i .2

London, rugs. 1.— Vėl iš
lėkė anglų orlaivių būriai 
bombarduot nacius.

kaip jis- sutvarkė 
visi

Madrid. — Dauguma is
panų jau įsitikinę, kad 
Jungt. Tautos laimės karą.

Vienas radijo komentato
rius, kalbėdamas apie Italiją, 
išsitarė:

—Kai Mussolinis pasigrobė 
galią i savo rankas, paskelbė 
pasauliui,
traukinių judėjimą 
traukiniai ateiną ir išeiną lai
ku. šiandien Italijos traukiniai 
ne tik nevaikščioja laiku, bet 
daugelis traukinių visai neju
da, nes mūsų bomberiai su
daužė geležinkelių centrus. 
Tai reikšmingas “amžiną at
ilsį” fašizmui. Tačiau patys 
fašistų vadai, kurie tik gali, 
juda, bėgioja, kaip pasiutę.

Tiesa!

Jungtinių Valstijų Gele
žinkelių Retirement Board 
reikalauja 2,000 darbininkų 
ir darbininkių tuoj aus. At
siverskite Help Wanted 
(D arbininkų Pa j ieško j imo ) 
puslapį Laisvėje ir perskai
tykite tą skelbimą.

Taganrogas, miestas, kuria
me gimė žymusis rašytojas 
Čechovas, išlaisvintas.

Didvyriška Raudonoji Ar
mija išmušė iš ten priešą ir 
įvarė į nacių frontą naują ky-

Vokiečiai sakosi, jie iš Ta- 
ganrogo pasitraukę “pagal 
planą.” Tik pamiršta pasaky
ti, kad ne pagal savo, bet pa
gal Raudonosios Armijos va
dovybės planą.

“Mūsų tėvynės vardu, 
Maskva, mūsų sostinė, 
šiandien, rugp. -31, 7 vai.

KRISLAI
Į Penktuosius Metus. 
Čechovo Miestas Laisvas.
Voina i Rabočij Klass.
Tėmykite!

Rašo R. MIZARA

DIDŽIULES SOVIETU PERGALES SMOLENSKO IR SEVSKO SRITYSE

Pasaulis įžengė į penktuo
sius didžiausio žmonijos isto
rijoje karo metus. Rugsėjo 1 
d. šiam karui sukako lygiai 
keturi metai.

Didesnio, baisesnio, žiaures
nio, pražūt^ngesnio karo pa
saulis nėra matęs ir būtų di
džiausia žmonijai laimė, jei ji 
kito ir nematytų, kai šis pasi
baigs.

Reikia daryti viskas, kad se
kamų metų rugsėjo 1 dieną 
švęstume taikoje, kad šis ka
ras būtų tik istorijoje. * Tam 
reikalingas antrasis frontas. ■

To pageidauja, be abejo, 
kiekvienas padorus žmogus, 
kiekvienas taiką mylįs žmo
gus. Karo tęsimo nori tik sau- 
jalė pelnagrobių, kuriems rū
pi juo didesni pelnai, gauna
mi iš žmonių gyvybių ir krau
jo.

Aną dieną teko matyti vie
ną (No 2-rą) egzempliorių to 
garsiojo Maskvos žurnalo — 
Voina i Rabočij Klass (Karas 
ir Darbininkų Klasė).

Tai žurnalas, gan panašus 
į mūsiškę šviesą, leidžiamą 
Lietuvių Literatūros Draugijos. 
Apie tiek jis turi ir puslapių. 
Gražus, švariai atspaustas lei
dinys.

O kai dėl turinio — užten
ka priminti, kad jo straipsnius 
cituoja viso pasaulio spauda.

Voina i Rabočij Klass išeidi- 
nėja kartą per dvi savaites. 
Tai lyg ir priedas prie SSSR 
profsąjungų organo Trud.

Maksimo Gorkio “žmonėse” 
pasibaigė. Pradedame spausti 
Jono Šimkaus neilgą apysakai
tę —— “Keturi Prie Upės Kran
to.” Tai karą vaizduojanti no
velė: įdomus šių dienų įvykių, 
aprašymas.

Greitu laiku pradėsime leis
ti per Laisvę rusų rašytojo 
Leonido Andrejevo apysaką 
“Krikščionys.” Lietuvių kal- 
bon ją išvertė Jonas Barkus.

Ši Andrejevo apysaka—la
bai įdomus kūrinys, vaizduo
jąs 1905 m. caristinį teismą 
Rusijoj. ‘

Skaitykite ir pasakykite ki
tiems, kad jūsų Laisvėje tel
pa, apart svarbių žinių ir 
straipsnių, įdomių, apysakų,— 
apysakų, sukurtų geriausių ra
šytojų !

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn© $7.00

Metams
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ANGLŲ LAKŪNAI V £LGALINGAI^PLEŠKINO BERLYNĄ
CHURCHILLAS NORI

PASITARIMO SU SO
VIETU ATSTOVAIS

Quebec, Canada. — Čia 
kalbėdamas rugp. 31 d., An
glijos premjeras Churchil- 
las ragino tuojau suruošt 
Sovietų, Anglijos ir Ameri
kos atstovų pasitarimus. 
Churchillas žadėjo ir antro
jo fronto “didįjį smūgį” vo
kiečiams Franci jo j, bet, gir
di, tiktai pagal tikslų kari
nį planą, o “nesivadovau
jant jokiais politiniais su
metimais.”
PATS LAUKIA ANTROJO 

FRONTO
“Aš laukiu tos dienos, 

kada laisvinančios anglų ir 
amerikiečių armijos persi
mes per Anglijos Kanalą 
(jūros sąsiaurį) su visa sa
vo galybe ir akis akin su- 
sirems su vokiečiais įsiver
žėliais Francijoje,” sakė 
premjeras Churchillas:

“Prezidentas (Roosevel
tas) ir aš dėsime pastangas 
sueiti maršalą Staliną.”

KODĖL SOVIETAI NE
KVIESTI Į QUEBEKĄ?
Sovietų vyriausybė nebu

vo kviesta į Quebeko konfe
renciją tarp prezidento 
Rioosevelto ir Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Quebe
ke, Kanadoj, žymia dalim 
todėl, kad jiedu “nenorėjo 
kurstyti karo” tarp Sovie
tų ir Japonijos, su kuria 
Sovietai turi penkių metų 
nepuolimo sutartį, — pa
reiškė Churchillas. Nes So
vietų atstovo pakvietimas į 
tą konferenciją, kur buvo 
planuojama' nauji žygiai 
prieš Japoniją, “būtų įsta
tęs Sovietų vyriausybę į ke
blią padėtį, pastebėjo prem
jeras Churchillas:

“Mes manome, kad mar
šalas Stalinas, tiesioginiai 
komanduodamas pergalin
gas rusų armijas, negali da
bartiniu laiku pasitraukt iš 
kovos fronto, kuriame jis 
vadovauja veiksmams gy
vybiniai svarbiems ne tik 
Rusijai, bet ir bendrajam 
visų Jungtinių Tautų rei
kalui.

“Visa Britanijos Imperija 
siunčia jam mūsų sveikini
mą už spindintį vasarinį jo 
ofensyvą ir už Oriolč, Char
kovo ir Taganrogo perga
les, kurtomis tapo atvaduo
ta tiek daug rusų žemės ir 
nušluota tiek daug šimtų 
tūkstančių įsiveržėlių.”

TEISMAI SPRĘS PRIE
DUS MAINIERIAM

Washington.— Mainierių 
Unijos vadovybė pavedė fe- 
deraliams teismams spręsti 
klausimą dėlei uždarbio 
priedų angliakasiam už su
gaištamą laiką nuo įėjimo 
pro kasyklos vartus iki pa
siekiant pačią savo darbo 
vietą.

Raudonoji Armija Atėmė iš Nacių Jelnią 
Gluchovą ir Kt. Priešų Tvirtumas, Gelžke 

lių Centrus ir apie 400 Įvairių Vietų 
s

London, rugs. 1.— Rau
donoji Armija, pradėjus tie
sioginį ofensyvą prieš Smo
lenską, didžiausią karinę 
vokiečių bazę visame rytų 
fronte, atėmė iš vokiečių 
miestus ir geležinkelių sto
tis Jelnią ir Dorogobužą, 
nlacių apsigynimo tvirtu
mas, už 45 mylių į pietų ry
tus ir tiesiog į rytus nuo 
Smolensko, kaip praneša 
United Press:

Suardydami hitlerininkų 
linijas Sevsko fronte, į 
šiaurius nuo Charkovo, so
vietiniai kovūnhi paėmė 
miestus ir geležinkelio sto-

STALINO ĮSAKYMAI PAGARBAI SMOLENSKO 
IR GLUCHOVO-RYLSKO KARŽYGIU

London, rugp. 31.— Mas
kvos radijas perleido šitokį 
premjero maršalo Stalino 
patvarkymą:

“Generolo Sokolovskio 
kariuomenė vakariniame 
fronte neseniai prasiveržė 
per stipriai aptvirtintą 
priešų apsigynimo liniją ir, 
išvystydama savo ofensyvą 
linkui Smolensko vakar, 
rugp. 30 d., paėmė svarbų 
karo veiksmams kelių maz
gą ir svarbiausią (vokie
čių) pasipriešinimų centrą 
jų apsigynimuose linkui 
Smolensko, — Jelnios mies- 

Maskva Pajuokia Neva Tikslius 
Hitlerininkų Pasitraukimus

ir 
pasakas, kurie šneka, būk 
jie “lanksčiai ginąsi” ir to
dėl “tiksliai pasitraukią” iš 
įvairių punktų sovietiniame 
fronte. Gauna kritikos ir 
tie Talkininkų radijo ko
mentatoriai, kurie spėlioja, 
kad vokiečiai, girdi, trum
pindami savo liniją, patys 
traukiasi iš rytinės Ukrai
nos. Maskvos radijas ir 
spauda nurodo, kad tokius 
spėjimus ir šnekas sumuša 
faktai, patys fronto įvy
kiai.

Pas paimtus nelaisvėn 
hitlerininkus raudonarmie
čiai rado vyriausios vokie
čių komandos įsakymus — 
“žūt ar būt, bet atlaikyt” 
Oriolą, Charkovą, Sevską, 
Liubotiną ir kitas karines 
nacių bazes. Taigi ne savo 
noru vokiečiai apleido tas 
vietas.

Sovietams paėmus Liubo
tiną, hitlerininkų tvirtumą 
ir geležinkelių mazgą, į pie- 

tis Gluchovą, Rylską ir 
Červonnoje, vokiečių tvir
toves. Tokiu būdu raudon
armiečiai perkirto vokie
čiams geležinkelį, einantį 
iš Briansko į Sumy, ir pra
siveržė į šiaurinę Ukrainą.

Vien tik Smolensko fron
te vakar tapo užmušta 5 
tūkstančiai hitlerininkų, o 
Sevsko srityje nukauta 
daugiau kaip 3,000 priešų 
per dieną.

DIDELIAIS ŠUOLIAIS 
PIRMYN

žygiuodami artyn Smo- 
lenlsko, rusai per keturias 

vakare, dvyliką zalpų (sal- 
vų) iš artilerijos kanuolių 
pasveikins garbinguosius 
mūsų karius, laimėjusius 
Jelnios pergalę.

“Amžina garbė didvy
riams, kritusiems kovoj dė
lei mūsų tėvynės garbės ir 
laisvės.” J

Stalinas taipgi patvarkė 
apdovanot Raudonosios Vė
liavos Ordinais bei įvardint 
Jelnios vardu įvairias rau
donarmiečių divizijas ir ki
tus dalinius, pasižymėju
sius mūšiuose dėl Jelnios.

Kitu panašiu patvarky
mu maršalas Stalinas lygiai 
pagerbė ir karžygius, atva
davusius Gluchovą, Sevs- 
ką ir Rylską.

tus nuo .Charkovo, vienas 
suimtas nacių karys pareiš
kė:

“Mūsų pulkininkas sakė, 
jog vadas (Hitleris) ir Vo
kietija niekados mums neat
leis Charkovo praradimo. 
Jis sakė, kad mes galėtume 
apsiplaut nuo tos kaičios 
tiktai krauju, jeigu atlaiky
tume Liubotiną, nepaisant, 
kiek mūsų dėl to kristų, ir 
jei paskui iš Liubotino pra
dėtume ofensyvą Charkovui 
atgriebti.”

Anglą Laivynas Bom
barduoja Italiją 

dienas sutriuškino nacių 
apsigynimo liniją 30 mylių 
ilgio ir nubloškė vokiečius 
20 mylių atgal, paimdami 
daugiau 170 miestų, mieste
lių ir kaimų.

Sevsko apygardoje rau
donarmiečiai 60 mylių ilgio 
frontu numaršavo 40 mylių 
pirmyn ir atvadavo 200 kai
mų, miestelių ir miestų.

Smolensko fronte buvo 
paimta nelaisvėn didelis 
skaičius priešų, o Sevsko 
srityje suimta 800 jų.

Smolensko apygardoje 
viena Sovietų armija ata
kavo nacius iš šiaurių rytų, 
o kita iš pietų rytų.

VARTAI Į VAKARUS
Talkininkų radijai- ir 

spauda teigia, kad jei So
vietai atvaduotų Smolens
ką, tai vokiečiai būtų pa^ 
statyti pavojun ištisame 
600 mylių ilgio fronte. Smo
lenskas yra vadinamas 
“vartais į vakarus.”

Nuo Sovietų užimto Glu- 
chovo telieka tik septynios 
mylios iki geležinkelio, ei
nančio iš Briansko į Kono- 
topą ir Kijevą.

Sovietiniai kovūnai, 
grumdamiesi pirmyn Azo
vo Jūros pakrantėmis nuo 
atvaduoto Taganrogo to
liau į vakarus linkui Mariu- 
polio uosto, per dieną atė
mė iš nacių dar kelis mies
telius, ir užmušė apie 3,000 
hitlerininkų. Kiti Raudono
sios Armijos junginiai ne- 
atlaidžiai naikina priešus, 
apsuptus visomis pusėmis į 
vakarus nuo Taganrogo.

Tuo pačiu laiku Sovietų 
kariuomenė veržiasi pir
myn linkui Stalino, anglies 
ir plieno pramonės miesto 
Doneco Baseine, į šiaurva
karius nuo Taganrogo.

Rugp. 30 ld. raudonarmie
čiai visuose frontuose su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 96 vokiečių tankus. 
Tą pačią dieną buvo nukir
sta žemyn 44 priešų lėktu
vai. Be to, sovietiniai ka
riai pagrobė ir sveikų tin
kamų kovai tankų.

Po 100 Vietovių Per. 
Dieną Atvaduojama

Nuo Hitlerininkų

Maskva, rugs. 1.— Ame
rikietis Unitėd Press ko
respondentas Maskvoje su
skaičiavo, jog paskutiniu 
laiku Raudonoji Armija 
kas 24 valandos vidutiniai 
atima iš vokiečių .po 100 
kaimų, miestelių ir miestų.

Naujausiomis žiniomis, 
sovietiniai kovūnai visuose 
frontuose per dieną užmu
šei 12 tūkstančių nacių.

VOKIEČIAI ŠAUDO
DANUS, LAUKIAN

ČIUS GATVEKARIŲ
Stockholm, šved.— Šar

vuoti nacių automobiliai 
nuolat dūzgia gatvėmis Co- 
penhageno, Danijos sosti
nės; ir vokiečiai važinėda
mi šaudo iš kulkasvaidžių 
danus, sueinančius krūvon 
po penkis ar daugiau, kaip 
liudija pabėgėliai iš Dani
jos į Švediją. Naciai kul- 
kasvaidininkai be jokios 
atodairos žėrė ugnį ir į su
sirenkančius 
laukti danus.

Tebeina visuotini 
streikai devyniuose 
tuose.

Hitlerininkai areštuoja 
vis daugiau danų profeso
rių, redaktorių, karininkų, 
kunigų ir kitų patrijotų.

Teigiama, jog streikam 
tyliai pritaria ir Danijos, 
karalius Christian, apie ku
rį buvo pranešta, kad jis 
areštuotas. :
ŠVEDIJOS PALANKU

MAS DANIJAI
Švedijos karo laivai atly

dėjo 11 pabėgėlių Danijos 
karinių laivų iš vakarinių 
Švedijos uostų į rytinius, 
kur jiem mažiau tegręs -pa
vojus iš nacių pusės.

Rooseveltas Smerkia 
įtariančius, kad Hull

Esąs Sovietų Priešas
Washington.— Pasikalbė

jime su reporteriais prezi
dentas Rooseveltas smerkė 
ir vadino melagiais tokius 
radijo kalbėtojus ir laikraš
čių pastabininkus kaip 
Pearson’as, kuris pasakojo, 
kad Amerikos valstybės mi
nisteris Cordell Hull esąs 
Sovietų priešininkas ir to
dėl, girdi, Hull privertęs 
pasitraukt iš valdžios vice- 
sekretorių Sumnerį Welle- 
są, Sovietų Sąjungos drau-

Jūs Galite Atlikti Sa
va Pareigą — Padėt 

Karą Laimėti

Amerikos Lakūnai ir 
Laivynas Smogė Ja 
ponam Marcus Saloj

London, rugs. 1.— šimti
niai Artglijos bombanešių 
būriai per 45 minutes at* 
kakliai sprogdino ir degino 
Berlyno fabrikus, geležin
kelių stotis ir kitus karui 
svarbius įrengimus. Mies
tas paskendo liepsnose.

Didelis skaičius vokiečių 
lėktuvų kovotojų ir šimtai 
priešlėktuvinių kanuolių 
nepaprastai smarkiai prie
šinosi, ir anglai neteko 48 
bombanešių. Tai buvo ket
virtas anglų oro žygis prieš 
Berlyną per astuonias die
nas. Paskutinis smūgis su
duotas Berlynui lygiai ket
vertų metų sukaktyje nuo 
Hitlerio pradėto karo.

Japonai Sako: Amerikiečiai 
Galėjo Bombarduoti ir

Japonijos radijas rugs. 1 
d. pranešė, kad dideli skai
čiai Amerikos bombanešių 
ir karinių laivų įkandžiai 
bombardavo japonų pozici
jas Marcus saloje, tik 1,200 
mylių Į pietų rytus nuo Td- 
kio, Japonijos sostinės.

Japonų radijas įspėjo, 
kad amerikiečiai būtų galė
ję lygiai pleškint ir pačią 
Japoniją.

KADA PAAIŠKĖS QUEBEKO 
KONFERENCIJOS TARIMAI

Washington. — Anglijos 
žinių ministeris Brendan 
Bracken čia sakė, jogprez. 
Roosevelto ir anglų premje
ro Churchillo padaryti 
Quebeke tarimai paaiškės 
karo veiksmais per tris iki 
šešių mėnesių.

Bracken pripažino, kad 
Italija galės būti šiemet 
parblokšta, bet abejojo, ar 
šiemet galima būtų išmušt 
iš karo Vokietiją ir Japoni
ją

Amerikos Bombanešiai 
Į Šiaurius nuo Romos
šiaur. Afrika, rųgs. 1.— 

Jungtinių Valstijų bomba
nešiai naikino Italijos lėk
tuvų aikštes, geležinkelių 
stotis ir karinius fabrikus 
mieste Pisoj ir apylinkėj, 
165 lųylios į šiaurvakarius 
nuo Romos.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai atakavo įvairius 
punktus pietinėje Italijoje. 
Per dieną buvo nušauta 16 
vokiečių-italų lėktuvų.
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Menševikų Politinis 
Chuliganizmas

Brooklyno (Kings) pavieto rinkimuo
se Pąybo Pąrtijpj aiškiai laimėjo pąžąn- 
giąčįai. Patį rinkimų tąry^ą suskaitė ir 
paskelbė, jog pągangiečįąi Išrinko 5-kiais 
šįintais komiteto narių daugiau, negu 
cįeįsipieji - nięnševįkai. pet štai pirmadie
nį įyyko naujojo komiteto susirinkimas. <> 
įŠųsirmkimą sušaukė senojo komiteto 
Valdyba, kuri susidedu iš nachalįškiausių 
menševikų klikos su tūlu Gėlo pryšakv- 
je. Susirinkime pažangiečių buvo ai^fc* 
dauguma, bet pirmininkas! pasiskyrė sa
vo balsų skaitytojus, neįsilei
iš kairiųjų. Nesiskaitė su jokiomis par
lamentarinėmis taisyklėmis. Susirinkimą 
tiesiog išardė ir pasiliko pavieto virši
ninkais !

Dabar visas dalykas turės eiti į teis
mus. Laikas, išlaidos, energijos eikvoji
mas, piliečių demoralizavimas! Tai tokia 
pasėką menševikų politinio chuliganiz
mo. Jie verčiau sugriaus Kings paviete 
partiją, negu užleis vietą demokratiškai 
išrinktiems vadams.

nei vieno

^Lietuvai Nei Cento!”
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Pasitarimas Londone
Į Lęndoną pribuvo buvęs Sov. Sąjungos 

ambasadorius Maisky. Ten esąs Ameri
kos pasiuntinys Winant. Iš Kanados 
jau sugrįžo Anglijos užsienio reikalų 
minįsteris Anthony Eden. Tie trys vy
tai laiką pasitarimą. Spėjama, jog tas 
jų pasitarimas yra tiktai paruošimui di
desnės ir svarbesnės trijų valstybių kon- 
feręncijos, kuri turėsianti įvykti greito
je aistyje.

Tokios trijų valstybių — Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos — kqnfe- 
rencijos reikalingumas labai aiškus. Tu
rėjo įvykti seniau, bet jeigu neįvyko, tai 
buvo tam tikros priežastys. Dabar pasi
rodo, visos tos priežastys yrą nugalėtos 
ir konferencijos sušaukimas neatidėlio
jamas reikalas.

Kas toje numatytoje kopferencijoje 
dąlyvąus, yra visokių spėlįojimų. Var
giai joje galės dąlyvąuti Churchill, 
•Rooseveltas ir Stalinas. Manoma, kad 
Sovietų Sąjungą atstovaus Molotovas, o 
'Amerika pasiųsianti vieną žymiausių 
diplomatų.

( -----------------------------------------------

., Peter Cacęhione Pirmas 
Laimėjimas

Brooklyno pažangioji visuomenė gali 
didžiuotis savo politine' veikla. Ji labai 
puikiai vėl pasirodė, nominavime kon- 
Cilmanp Peter V. Cacchione antram ter
minui. Įstatymai reikalauja trijų tūk- 
ątancių piliečių parašų, bet į porą savai
čių buvo surinkta 8,660 parašų!
? .Miesto Tarybos rinkimai įvyks šį ru
denį. Cacchiope buvo išrinktas 1941 me
stais ant Komunistų Partijos tikieto. Ir 
dabar, žiųonia, jis kandidątuoja kaipo 
komunistes. Tie parašai parodo jo popu- 
Įiąrumą Bropkįyno visuomenėje. Tarybo
je jis atstovauja ne kokios vienos par
tijos reikalus, bet visų darbo žmonių. 
Jpekyienas žmonėms naudingas suma
nymas gauna jo nuoširdžiausią paramą. 
Piliečiai nori, kad šis kovingas žmogus 
ir vėl būtų išrinktas į Miesto Tarybą.

Pirmosios Smith-Connolly 
Bilious Aukos

Iš Pittsburgho praneša, Oi ten teisė
jas Schoonmaker nubaudė 2? mainįeriųs, 
Jiasiremiant' naujuoju prięš-streikiniu 
statymu, žinopiu Smith-Connolly Bill. 

Įstatymas uždraudžia karinėse pramo
nėse streikuoti, o mainieriai streikavo.

Tiesa, mainieriai nei į kalėjimą, nes 
bausmė tapo suspenduota. Tačiau fak
tas pasilieka faktu, kad šis neteisingas 
įstątymaą bus naudojamas prieš darbi
ninkus. Minėti mainieriai yra pirmosios 
to įstatymo aukos.

Bet tie mainieriai yra taipgi ąųka J. 
L. Lewiso’politikos. Lewiso politika pa
skatino Kongresą tokį įstatymą priimti. 
Lewiso politika sukurstė mainierius 
streikuot, kai įstatymas jau buvo priim
tas. Organizuoti darbininkai yra pasiža
dėję karo metu nestreikuotį. Jie pasi
renka kitokius būdus savo reikalą apgy
nimui. Bet Lewis su tuo pasižadėjimu 
nesiskaito.

Ąm^rikęs Darbo Federacija ir C.I.Q. 
'(Congress of Industrial Organizations) 
pradėjo vąjų U£ ŠĮnith-Conųolly įstatymo 
atšaukimą. Pus daromas organizuotas 
spaudimas ant Kongreso. Būsimuose ru
deniniuose rinkimuose organizuoti dąr- 
binipkąį rengiąsi nepraleisti į valdvietes 
to įstatymo šalininką.

Lend-Lease Pagelba ir 
Sovietų Sąjungą

Nereikia nei aiškinti, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė, liaudis, raudonarmie
čiai didžiai įvertina gaunamą iš Ameri
kos pagal Lend-Lease Bilių pagelbą. 
Tam įrodymų dūugiau negu reikia. Apie 
tąi daug rašė Sovietų spauda, kalba per 
radiją, viešai dėkavoja amerikiečiams 
Sovietų artistai, rašytojai, profesoriai ir 
visi. Tas yrą aišku.

Bet kad tūli žmonės Lend-Lease tei
kiamą pagelbą ■ iškraipo, perdeda ir net 
to pagelba niekina Sovietų Sąjungą, tai 
taip pat yra tiesa. Yra tokių bukų žmo
nių, kad jie sako, kad jeigu ne “Ameri
kos pagelba, tai jau visi Sovietų žmonės 
būtų išmirę.” Yra ir tokių, kurie sako, 
kad “Sovietai nieko neturi,” kad jeigu 
ne “toji pagelbą, tai 1941 metais Hitleris 
būtų paėmęs Maskvą.”

M'r. J. F, Stone, dienrąštyj “P. M.,” 
rugp. 23 pateikę faktų tuo .svar
biu klausimu. Pasirodo, kad <1941 metais 
per tris mėnesius po Hitlerio užpuolimo 
mes nieko nedavėme Sovietams, nes Wa
shingtone generolai manė, kad Hitleris į 
tris mėnesius užkariaus Sovietų Sąjun
gą. Jų supratimas buvo, kad pasiųstos 
mašinos pateks kaip tik į Hitlerio ran
kas. Todėl nedavė ir laukė nacių perga
lės. : 1 !

Kada jų “numątyipąs” neišsipildė, 
tai 11941 metais iš 1,000,000,000 vertės- 
Lend-Lease pasiųstos pagelbos Anglijai 
ir kitoms šalims, Sovietų Sąjungai buvo ’ 
pasiųsta tik už yienią milioną dolerių. 
Tąį jau aišku, kad mes neprisidėjome 
prie Maskvos įšgelbėjimo!

Į942 metais, pagal Lend-Lease bilių, 
mūsų šalis davė už $8,000,000,000 reik
menų talkininkėms, daugiausiai Angli
jai ir jos kolonijoms. Į Sovietų Sąjungą 
buvo išsiųsta už $1,500,000,000 arba 18% 
visos Lend-Lease pagelbos, nors ji pati 
viena nešė sunkiausią naštą už visas 
Jungtines Tautas. Ir čia dar tenka j)ą- 
stebeti, kd tarpe to, kiek mes išsiuncįą- 
ipę ir kĮek Sąvietų Sąjunga gaupa, yra 
skirtumas^ o kaip kada ir didelis. Jeigu 
to Sovietų Sąjungą nepasako, tai tik to
dėl, kad nenori priešui atidengti, ant kiek 
jo užpuolimai ąpt konvojų yra jaučiami.

Prezidentas vėliausioj kalboj sakė, 
kąd į Sovietų Sąjungą pasiųsta už $2,- 
400,000,000 reikmenų. Ęet tai dąr nereiš
kia, kad jie visi išvežti. Kaip kurie y pa 
Amerikoj, nes pervežimo priemonės rei
kalingos kįt°kiem dalykam nuvežti mū
sų armijai į užjūrį. Kąip kurios reik
menys buvo pasiųstos, bet negautos.

Įdpmu yra tas, kad prezidento šnipi
nėta suma sudaro tik 2.4 nuošimčius 
mūsų visų karipių išeigų. Q\kas liečia 
pasakas, kad būk Amerikoj “r.ęra svies
to”, nes į Rusiją “išveža,” tai jau Lend- 
Lease reikalų tvarkytojas aiškiai pareiš
kė, kad iki šiol į Sovietų Sąjungą šviesto 
išvežta tik tiek, kad į metus Įniko kiek
vienam atskiram amerikiečiui sumažėjo 
ant vienos 96-tos svaro dalies, arba vie
nų svaru ant 96 žmonių!

Taip yra su Lend-Lease pagelba So
vietų Sąjungai. Ji yra sVąlbi, - bet nei ji 
išgelbėjo Sovietų Sąjungą, nei del tos ; 
pagelios yra kokia stoką reikmenų Ame
rikoj. Ęąs tą pasakoją, tąs daro tai tik 
todėl, jįąd nori niekinti mūsų talkininkę 
ir kenkti Jungtiniu Tautų vienybei.

uošimčius

Laikas nuo laiko lietuviš
kieji tautininkai ir klerika
lai primeną savo dabarti
niam bičįūiiui Grigaičiui jo 
obalsį “Lįetųyąi nei cento!” 
vartotą pabaigoje pirmojo 
pasaulinio karo.

Išgirdęs tai, Pijušas kož- 
nu kartu išlieja po porą lit
rų tulžies prieš /‘šmeiži
kus.” Girdi, jis tokio obal- 
sio niekados nevartojęs. Su 
kūnu ir dūšia esąs atsida
vęs Lietuvai. Pagatavąs net 
paskutinį centą (ne savo, 
bet tų mulkių, kurie jam 
aukauja) atiduoti Lietuvos 
labui.

Manau, laikas šį klausi
mą nuodugniau pagvilden
ti.

Nebepamenu ar pabaigo
je pirmojo pasaulinio karo 
Grigaitis sakė neduoti Lie
tuvai nei cento, ar ne. Šian
dien tas netaip jau ir svar
bu. Šiandien svarbu, kad 
Grigaitis renka aukas su-

džįagi-moralinės, bet ir nū 
nes paramos.”

Bet jau kelintas metas,' 
kaip Amerikoje veikia įsta
tymas, nusakąs visą užsie
niam teikiamą paramą už
registruoti Valstybės De- 
partmente. Iš aukų rinkėjų 
taipgi reikalaujama smulk
meniško raporto: Vardai ir 
antrašai, kas renka aukas; 
suma pinigų, kiek surinko; 
vardai ir antrašai aukų pri
ėmėjų užsienyje ir kokiem 
tikslam kiek pinigų sunau
dota.

Šio įstatymo negali apei
ti nei Grigaitis, nei šimutis, 
nei juodviejų dvasios vadas 
Antanas Smetona. Dėlto 
pats Pijušas šiom dienom 
buvo priverstas viešai pasi
sakyti, kad kiek jų “tary
ba” čia surenka aukų “Lie
tuvai gelbėti” nei vienas 
centas neteks Lietuvai! 
Viskas bus sunaudota čįa 
ant vietos tokiems tikslams, 
kokiems Grigaitis ir Šimu
tis numatys reikalo!
Kaip Grigaitis Prisipažino

Grigaičio išpažintį, kad 
jo autfitas nemano siųsti 
nei cento Lietuvon, išprovo
kavo SLA vice-prezidentąs 
J. K. Mažukna. į

“Naujienose” šio mėnesio 
21-os dienos laidoje, J. K. 
Mažukna iškelia klausimą 
“Amerikos lietuvių tary
bos” fondo “Lietuvai gel
bėti.” Mažukna sako, kad 
rinkti aukas Lietuvąi, o pa
skui iš jų atsiskaityti “ta
rybos” išlaidas — meta ne
gražią nuožiūrą ant tarybi- 
ninkų. Taigi, jis siūlo su
tverti dar vieną fondą, iš 
kurio būtų padengtos visos 
čionykštės lėšos, o dabarti
nio fondo pinigus, kada bus 
galima, pasiųsti Lietuvon.

Prie p. Mažuknos straips
nio “Naujienos”, ątseįt, 
pats “vyriausias” re4ąkto- 
rįųs, duoda sekamą priera-

0Visų gandų ir tuščių 
priekaištų nesupaisysį. Bet 
ąpie Amerikos Metųvįų Ta
rybą joks sąžiningas žmo
gus negalėjo sakyti, kąd 
‘renka aukas Lietuvai, p čia 
viską praleidžia/ Nes Lie
tuvos žmonių šelpimui ALT 
niekuomet aukų nerinko. 
Prašydama finansinės pa
ramos iš visuomenės, ALT 
visuomet aiškiai pasako, 
kad ta parama yra reika
lingą jos darbui čia, Ame
rikoj. Gaila, kad nev>si 
žmonės atidžiai perskaito 
kas būna spaudoje parašy
ta ir daro faktais nepagrįs
tas ‘išvadas’.”

Matote, Grigaičiui ga^la 
žmonių, kad jie neatsimė- 
na, ką skaitė spaudoje! O 
man dar daugiau gaila, kad 
paties senio “pomietis” to
kia trumpa, kad nebeatsi
mena nei to, ką pats rašęs 
.tik keli mėnesiai atgal!

] Pirmutiniame “Amerikos 
lietuvių tarybos” atsišauki
me, kuris tilpo “Naujieno
se” šių metų sausio 15 die
ną, tarpe kitko, štai ką ra
šė pats Grigaitis:

“Mes kviečiame jus, bro
liai ir seserys lietuviai, į 
nuolatinį ir neatlaidų dar
bą Lietuvai gelbėti. Stoki
me bendron talkon ne tik 
moraline, bet ir medžiagine 
parama.”

Po atsišaukimu pridėta 
pastaba, kad siunčiant če
kius ir money orderius ne
pamirštų užadresuoti “ta
rybos” sekretoriaus P. Gri
gaičio vardu ir' pasiųsti į 
“Naujienas”.

Diena vėliaus, sausio 16, 
tas pats atsišaukimas tilpo 
“Drauge”. Bet Šimutis, ma
tyt, nepasitikėdamas Gri
gaičiu, nukirto tą pastabą, 
kurioje nurodyta aukas sių
sti “Naujienų” antrašu.

Jeigu dabar Grigaitis sa
ko, kąd “finansinės para
mos” Liętuvąi jie niekados 
neprašė nei nemano teikti, 
tai ką jis supranta po žo
džiais “Medžiaginė para
ma?” Nejaugi Grigaičio 
“editorialai”' ar kun. Pruns- 
kio mišios gali suteikti ko
kią medžiaginę paramą Lie
tuvai?

Kodėl Grigaitis Padarė 
Prisipažinimą?

Pats davęs suprasti pub
likai, kad iš “tarybos” su
rinktų aukų bus teikiama 
Lietuvai “ne tik moralinė, 
bet ir medžiaginė parama,” 
Grigaitis ėmė ir paskelbė 
viešai, kad “Lietuvai nei 
cento!” Be rimtos priežas
ties tas “daktarukas” nieko

nedaro. Tad kas jį paską- 
tino tokį pačiam kenksmin
gą žygį daryti? Juk pasi
skaitę “Naujienose,” kad 
tarybininkai nei nemano 
šelpti Lietuvą surinktom 
aukom, ir patys karščiau- 
sieji socialistai (visa dvyli
ka jų!) nebeąukaus.

Numatė, nabagas, kad rei
kės išduoti rokuhdą sume- 
nės. Laike Amerikos Lietu
vių Kongreso gyvavimo čia 
dar nebuvo perleistas įsta
tymas verčiąs išduot smulk
menišką atskaitą užsie- 
niuosna siunčiamų aukų. 
Tada galėjo dar ir “mistei- 
ką” padaryti: nutarti pa
siųsti pinigus vienai įstai
gai Lietuvoje, o “per klai
dą” užadresuoti juos kitam 
—Smetonos bernui, social- 
fašistui Bieliniui!

Dabar tas jau nebegali-

ma. Dėlto Grigaitis bažiją- 
si, kad jis niekados nei ne
prašęs aukų Lietuvai. Vis
kas ko jis prašė, tai kad 
“broliai ir seserys suteiktų 
Lietuvai medžiaginės para
mos.”

Prie progos paklausiu 
Grigaitį: O kaip su tais 300 
dolerių, kuriuos tamstos 
įsakymu tebelaiko panelė 
Mikužiųtė ?

Jau ilgokas laikas atgal 
pasiūliau tuos $300 paau
koti lygiom: Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, ŪSO 
ir Russian War Relief. jo
kio atsakymo nedavėte nei 
pats “daktaras,” nei Miku- 
žiūtė. Gal manote, kąd vi
suomenė pamirš apie tai, 
kaip pamiršo apie Vilniaus 
lietuviam šelpti aukas? 
Vargiai!

L. Jonikas.

Federally Taksy Mokėtojams
Federalės iždinės sekre

torius išsiuntinėjo federalių 
taksų mokėtojams taksų 
pareiškimo blankas ir seka
mo turinio pareiškimą - pa
aiškinimą, kuriuomi pasire
miant mokėtojas sužinos, ka
da, kur ir kaip užpildyti ir 
priduoti taksų pareiškimo 
blanką ir ar taksai reikalin
ga mokėti, arba, jei permo
kėti, kiek esama kredito.

Iždinės sekretoriaus laiš
kas seka:

Kadangi taksai dabar y- 
ra kplektuojami iš algų, tad 
reikalinga visiems taksų 
mokėtojams iki rugsėjo 15, 
1943, patirti, ar samdytojų 
išėmimai iš jų algų yra už
tektini, kad apmokėti pilnai 
jų taksus už įplaukas bėga
mu laiku.

Apie du trečdaliai iš 42 
milionų Amerikos taksų 
mokėtojų atras, kad jų tak
sai yrą pilnai sumokėti, su
laikant iš jų algų; apie vie
nas trečdalis, dėlto, kad jų 
algos didesnės, negu abel- 
nos arba iš algų atskaity
mas jų neliečia, turės išpil
dyti pareiškimą apskaitlia- 
vimo įeigų ir taksų iki rug
sėjo 15 d. Kai kurie iš šių 
turės sumokėti taksus. Far- 
meriams nereikalinga pil
dyti pareiškimo iki gruo
džio 15 d. šių metų.

Abelnai kalbant, jums ne
reikės užpildyti pareiškimą 
ir mokėti taksus iki rugsėjo 
15 d., jeigu iš jūsų įeigų ar 
algų yra atskąitoma tak
sams nuošimtis ir jeigu jū
sų įplaukos neviršijo $2,700 
per metus, jei nevedęs ir 
neviršijo $3,500, jei vėdęs.

Sų rugsėjo 15 d. pareiš
kimu, jei jis jums reikalin
gas pildyti, jūs turėsit su
mokėti už sumą, jei tokia 
randasi, už kurią dar sko
lingas valdžiai virš tos iš
skaitomos iš įplaukų-algų,

:<<S$

Tai ąhipiš apierikipčių, kurie užėmė sąl$ Kišką Pači f i ko Vandenyne.

kurios jau yra sumokėtos 
bėgyje 1943 metų.

Lygiai, kaip ir iki šiol, į- 
statymai reikalauja, kad iki 
ar ant kovo 15, 1944, jūs 
turite užpildyti galutiną 
taksų mokėjimo blanką už 
praeitus 1943 metus. Šis A 
pareiškiipas ant taksų mo
kėjimo blankos turi įrodyti: 
(1) jūsų tikrą atskaitą 
1943 metų įplaukų, (2) tak
sų mokėjimo Šurną, (3) tak
sų sumą, išskaitytą iš algų 
pereitais metais, ir (4) ko
kius kitus taksų mokesčius 
jūs mokėjote pereitais me
tais. Tada jūs užmokate, li
kusius taksus, kuriuos dar 
valdžiai skolingas arba, jei 
permokėjęs, valdžia pada
rys atskaitliavimą.

Visi reguliariai taksų 
mokesčiai, mokėti pereitais ' 
1948’ metais; įskaitant • at- ■ 
skaitą mokėtų taksų kovo 
iki birželio, 1942, jums bus 
kredituota prieš taksus, 
mokamus už 1943 metus.

Remiantis nauju taksų }- 
statymu, taksai pripuolant! 
už 1943 metus, bus 1943 
metų sąskaitoje, arba tak
sai, raportuoti ant 1942 me
tų taksų mokėjimo blankos, 
atsižvelgiant, kuri suma 
bus didesnė. Mažesnėj i tak
sų suma, kaip buvo sąskai- j 
tuota už 1942-1943 metus, 
bus pilnai dovanojama, jei 
ji neviršija $50. Jei suma y- 
ra tarp $50 ir $66.67, $50 
dovanojama ir skirtumą— 
liekanas reikia sumokėti. 
Jei suma viršija $66.67, trys 
ketvirtadaliai jos dovanoja
ma ir likusi suma sumoka- 
m pilnai iki kovo 15, 1944, 
kuomet galutina taksų at
skaita išpildoma už 1943 
metus, arba pusė tos sumos 
mokama tuo ląiku, o kita 
pusė bile kada iki kovo 15 
d., 11945, pasirenkant, kaip 
patogiau.

Taksų pareiškimo blanka, 
sąskaituojanti įplaukas ir 
Pergalės Taksus už 1943 
m. prisiunčiama kartu su 
šiuo paaiškinimu. Kiekvie
nas asmuo, gavęs, tuos pa
aiškinimus (ši yra tokio 
paaiškinimo kopija, išversta 
lietuvių kalbon. — Vertė
jas), turi juos atydžiai per
skaityti ir nustatyti ar jam 
reikalinga pildyti taksų pa
reiškimo blanką iki ar ant 
rugsėjo 15, ar ne.

Pastaba: Klausimai, lie
čianti pareiškimų blankas 
ir taksus turi būti adresuo
jami: Collector of Internal 
Revenue tame distrikte, ku
riame taksų mokėtojas mo
ka savo taksus ar priduo- * 
da pareiškimus.

Ęeųiry Morgenthąp, Jr.
Iždinės Dept. Sekretorius,

-
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Hitlerininkams Nepa
vyko Apgauti

LIETUVIAI TARYBŲ SĄJUNGOJE

Lietuvius
Amerikiečiai esam girdėję, 
kaip naciams nepavyko 

pravesti Lietuvoje mobiliza 
ciją. Dabar paaiški, kad 
prieš tą mobilizaciją Lietu
vos Komunistų Partija bu
vo išleidus ir plačiai pasklei 
Idus daug lapelių. Mes ga
vome du tokių lapelių ir 
žemiau talpiname amerikie
čių lietuvių informacijai.

— Redakcija.

Šalin Hitlerinę Mobili
zaciją Lietuvoje!

—■ ■... .11 ■— /

Tautiečiai! Vokiški oku
pantai pradėjo mobilizuoti 
lietuvius į savo kariuomenę. 
Jie nori išsiųsti Lietuvos 
vyrus į frontą, į tikrą pra
žūtį, o patys pasilikti šei
mininkauti Lietuvoje.

Lietuviai! Ties mūsų 
tauta pakibo mirtinas pa
vojus. Hitlerininkai non, 
kad jūs guldytumėt už juos 
galvas, kad jūs eitumėte 
kariauti prieš Raudonąją 
Armiją, kovojaAčią dėl vo
kiškųjų grobikų sunaikini
mo ir mūsų Lietuvos išva
davimo.

Nepasiduokite įbaugina
mi ir, visi kaip viertas, at
sisakykite eiti į hitlerinės 
plėšikų armijos eiles.

Nestokte šaukiami regis
truotis ir raginkite kitus 
taip pasielgti.

Įregistruoti — slėpkitės 
nuo paėmimo į kariuomenę, 
eikite į partizanus, kovo
jančius prieš vokiškus oku
pantus dėl laisvos Lietu
vos. Prievarta išvaryti į 
hitlerinę kariuomenę — de- 
zertiruokite ir visais būdais 
priešinkitės siuntimui į 
frontą.

Prievarta išsiųsti į fron
tą — pirma proga pereikite 
į Raudonosios Armijos pu
sę, paėmę su savim gink
lus.

Raudonosios Armijos lie
tuviškuose junginiuose did
vyriškai kaujasi geriausi 
Lietuvos sūnūs. Amžino 
prakeikimo ir visos mūsų 
tautos paniekos susilauks 
tas, kuris išdrįstų pakelti 
ginklą prieš mūsų tautos 
išlaisvintoją Raudonąją Ar
miją.

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva! Šalin hitlerinę mo
bilizaciją Lietuvoje. Tegy
vuoja Raudonoji Armija ir 
jos lietuviški junginiai! Te
gyvuoja didvyriški Lietu
vos partizanai — kovotojai 
prieš vokiškus okupantus!

Mirtis vokiškiems oku
pantams !

Lietuvos Komunistų Par
tijos (bolševikų)

Centro Komitetas.

Šalin Totalinę 
Mobilizaciją!

Broliai lietuviai!
Raudonoji Armija žiemos 

kampanijos metu sudavė 
fašistinei vokiečių kariuo
menei sunkių smūgių. Ta
rybinė kariuomenė sudavė 
didžiausią karų istorijoj 
smūgį priešo kariuome
nei prie Stalingrado, su
mušė vokiečius šiaurės

Kaukaze ir Kubanėje, su
davė eilę sunkių smūgių 
priešui Dono vidurupio’ ir 
Voronežo rajone, likvidavo 
priešo placdarmus Centri
niame fronte (Rževas — 
Gžatskas — Viazma) ir 
Demiansko rajone, pralaužė 
Leningrado blokadą.

Per 4 mėnesius ir 20 die
nų puolimo Raudonoji Ar
mija sunkiomis žiemos są
lygomis pasistūmėjo į va
karus kai kuriose vietose i- 
ki 600-700 kilometrų. Rau
donosios Armijos žiemos 
puolimo metu vokiečiai ne
teko 5.090 lėktuvų, 9,190 
tankų, 20,360 pabūklų. Ta
rybinė kariuomenė paėmė 
nelaisvėn 343,525 priešo ka
reivius ir karininkus. Per 
tą patį laiką priešas neteko 
vien užmuštais daugiau 
kaip 850,000 kareivių ir ka
rininkų.

Nujausdami artėjantį ne
išvengiamą savo galą, hit
lerininkai griebiasi pasku
tinių priemonių kruvinam 
savo viešpatavimui gelbėt. 
Jie. paskelbė totalinę mobi
lizaciją, tikėdamiesi jos pa
galba atitaisyti savo nepa
taisomą padėtį.

Hitleriniai okupantai vyk
do totalinę mobilizaciją ir 
Lietuvoje. Jie varo mūsų 
tautos vyrus j vokiečių ar
miją ir ypač į banditiškus 
esesininkų legionus lieti sa
vo kraują už hitlerinių plė
šikų interesus. Jie masiš
kai veža mūsų brolius ir se
seris į hitlerinę katorgą Vo
kietijoje.

Mirti fronte arba žūti 
hitlerinėje katorgoje —štai 
ką reiškia lietuviui totalinė 
mobilizacija.

Lietuvių tautos budeliai, 
visi tie ložės ir rentelnai, 
—kurie, pirmųjų karo mė-, 
nėšių laimėjimų apsvaigin
ti, įžūliai tyčiojosi iš lietu
vių tautos ir viešai skelbė, 
kad mūsų tauta turinti žū
ti ir savo vietą užleisti vo
kiečių kolonistams, šiandien 
bando prisigerinti lietuvių 
tautai. Užgniaužę lietuviš
kumą, sutrypę savo purvi
nu batu istorijos eigoje su
sidėjusią lietuvišką kultū
rą, jie šiandien veidmainiš
kai dedasi lietuvių kultūros 
globėjas. Lupdami devynis 
kailius nuo Lietuvos vals
tiečių, jie šiandien dedasi jų 
užtarėjais, žadėdami “grą
žinti nuosavybės teises.”

•Lietuvi, netikėk klastin
giems okupantų pažadams.

Melas, apgaulė ir šmeiž
tas — tai vokiečių fašistų 
įprastos priemonės. Už be
vertį “nuosavybės doku
mentą” okupantai nori tave 
suvilioti į hitlerinę žmog
žudžių kariuomenę. Judo- 
šiaus sidabriniais papirktų 
mūsų tautos išdavikų kubi- 
liūnpalaikių konferencijo
mis — balaganais jie nori 
apsukti tau galvą, kad leng
viau duotum save apiplėš
ti, kad greičiau galėtų pa
siųsti tave į frontą arba į 
hitlerinę katorgą Vokietijo
je, kad tu ten žūtum, o tavo 
ūkį atiduoti vokiečių kolo
nistui.

Lietuviai, totalinė mobili
zacija neša pražūtį mūsų 
tautai. Kiekvieno lietuvio

Laiškas iš Taškento
Šitam laiške norėčiau pa

rašyti apie piniginę para
mą, teikiamą Lietuviškųjų 
dalinių kovotojų šeimoms, 
gyvenančioms Uzbekijos,

Viršuje Maksimas Litvi
novas, buvęs Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Washing
tone. Apačioje naujasis So
vietų ambasadorius Andrėj 
A. Gromyko.

patrioto pareiga — stoti į 
kovą prieš mūsų tautos nai
kintojus — hitlerinius oku
pantus.

Broliai ir seserys!
Nesileiskite varomi į hit

lerinę kariuomenę. Kas sto
ja į hitlerinę kariuomenę ir 
su ginklu rankose kovoja 
prieš Raudonąją Armiją, 
nešančią laisvę visoms hit
lerininkų pavergtoms tau
toms, tas tampa savo tėvy
nės išdaviku.

Broliai lietuviai!
Prievarta išvaryti į fron

tą, pereikite j Raudonosios 
Armijos pusę!

Broliai ir seserys!
Nesileiskite mobilizuoja

mi į katorgos Idarbus Vo
kietijoje. Slėpkitės nuo mo
bilizacijos. Stokite į parti
zanų eiles.

Hitlerio pražūtis neišven
giama. Aktyvia kova padė
kite priartinti šitą jo pra
žūtį.

Sudarykite vokiečiams 
nepakenčiamas mūsų kraš
te gyvenimo sąlygas. Ardy
kite visus jų sumanymui

Muškite be jokio pasigai
lėjimo hitlerinius plėšikus, 
keršykite jiems už visas jų 
padarytas lietuviam skriau
das.

Mirtis vokiškiems grobi
kams !

Lietuvos Komunistų Par
tijos (bolševikų)

Centro Komitetas.

Tadžikijos ir Turkmėnijos 
respublikose.

Raudonarmiečių šeimų 
šelpimas yra reguliuojamas 
specialaus įstatymo. Tačiau 
greta socialinio aprūpinimo 
skyrių (socbesų) bendra 
tvarka teikiamos paramos, 
Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Taryba paskyrė lė
šų specialiai evakuotoms 
lietuviškųjų dalinių kovoto
jų šeimoms sušelpti. Kad 
skiriamos pašalpos ko sku
biau patektų šeimoms, jų 
išdavimo tvarka buvo, kiek 
galima, suprastinta. Padėjo 
mums ta aplinkybė, kad be
maž visi mobilizuotieji lie
tuviai iš Uzbekijos, Tadži
kijos ir Turkmėnijos respu
blikų vyko į dalinius per 
Taškento karinį persiunčia
mąjį punktą. Tai mums lei
do pasikalbėti su mobilizuo
tais draugais, išaiškinti jų 
šeimų sudėtį bei padėtį ir 
pasižymėti jų adresus. Tais 
duomenimis remiantis ir 
buvo skiriamos pašalpos.

Mūsų kovotojų garbei 
tenka nurodyti, kad jais pa
sitikėjimas visiškai pasitei
sino. Tuos duomenis patvir
tino ir vietos aktyvas. LK 
P (b) CK ir LTSR LKT ko
mandiruoti draugai (Jure
vičius, Žukauskas, Moskvi
nas) ir įgaliotiniai, pabuvo
ję sričių miesuose ir rajo
nuose.

Pašalpų skirstymas mūsų 
dalinių kovotojų šeimoms 
iš esmės jau senai baigtas 
darbas. Šiuo metu mums 
nežinoma neviena šeima, 
kuri nebūtų gavusi jai pri
klausančios piniginės pašal
pos, neskaitant, gal būt vie
nos kitos šeimos, apie ku
rios buvimą mūsų srityje 
mes ne dėl savo kaltės neži
nome.*

Evakuotieji įvertino mū
sų Vyriausybės medžiaginę, 
o ypač moralinę paramą.

Štai ką rašo LTSR LKT 
įgaliotiniui Taškente kovo
tojų giminės:

Kovotojo M. Manįgausko 
tėvai:

“Skubinam Jums praneš
ti, kad Jūsų pinigus gavom. 
Labai, labai dėkingi, kad 
atkreipėt į mus didelio dė
mesio. Aš senas ir man tai 
didelė parama. Ačiū, 
žiauraus priešo, nuo hitle
rinių gaujų ir lietuviškoje 
žemėje kurtų laisvą ir švie
sų gyvenimą'.

Su draugiškais linkėji
mais,

R. Dubenskienė.”
Kovotojų A. Tomino ir S. 
Milnerio motina ir žmonos:

“Visų mūsų šeimos narių 
vardu reiškiame Jums savo 

Motina ir tėvas
Mangauskai.”

Kovotojo S. Dubenskio 
žmona:

“Tvirtinu Jūsų pašto per
laidos gavimą ir reiškiu sa
vo padėką.

Norėčiau, kad ir mano 
vyras kartu su kitais drau
gais, greičiausiu laiku išlai
svintų mūsų mylimą Tėvy
nę — Tarybų Lietuvą—nuo 
gilią padėką už tą pašalpą, 
kurią radot reikalinga su
teikti mums —Raudonosios 
Armijos lietuviškųjų dali
nių kovotojų giminėms.

Jau nekalbant apie tai, 
kad mums, evakuotiems, 
medžiaginė parama ne pro 
šalį, dar svarbesnė yra glū
dinti joje moralinė paspir
tis, ypač reikalinga mums 
dabartiniais sunkių mėgini
mų laikais.

Leiskite per Jus, drauge 
įgaliotini, išreikšti savo 
karštą padėką mūsų Vy
riausybei, kuri mumis taip 
jautriai rūpinasi ir taip tė
viškai ateina mums į pagal
bą. Mes šitą suprantam ir 
vertinam.

T. A. Tominienė, R. M. 
Tominaitė, P.

Milneričnė.
Parama evakuotiems tei

kiama ne tik pinigais, bet 
ir pramoninėmis prekėmis. 
Kaip vyksta pramoninių 
prekių paskirstymas evaku
otųjų tarpe, parašysiu kitą 
kartą. Latvys.

LAIŠKAI
Drg. A. Bimbai.
Gerbiamas Drauge: Čia 

rasit banko čekį ant $5.00. 
Tai auka medikalei pašel- 
pai lietuvių raudonarmie
čių.

Manęs klausia1'viena mo
teris, įr renka drapanas dėl 
Sovietų Sąjungos žmonių? 
Aš atsakiau, kad renka did
miesčiuose, bet pas mus ne
renka, ir pavieniem persun- 
ku pristatyti į vietą. Taigi 
aš pats nežinojau, kokį jai 
atsakymą' duoti.

Ar jūs komitetas negalė
tų man apie paaiškinti.

Draugiškai dėl Jūs, '
J. Ramanauskas. 

Minersville, Pa.

Nuo Komiteto:
Taip, Russian War Re

lief organizacija po visą 
Ameriką renka padėvėtas 
drapanas Sovietų Sąjungos 
žmonėms. Beveik visuose 
didmiesčiuose jinai turi sa
vo skyrius. Gaila, kad pas 
jus tokio skyriaus nesiran
da. Pažangieji lietuviai tu
rėtų įsteigti ir parinkti dra
panų tarpe mainierių.

Tuo tarpu galėtumėte to
kias drapanas pasiųsti 
Brooklyno lietuvių moterų 
kliubo įsteigtam Russian 
War Relief skyriui. Jos tu
ri tam vietą. Adresas yra 
toks: 254 Union Avė., 
Brooklyn, 6, N. Y.

Pundelių Vajaus 
Komitetas.

Naciai karo belaisviai, suimti Charkovo fronte.

“Mes sugrįšime!” sako Tarybą Sąjungos liaudis 
razbaininkams hitlerininkams.

Laimėti!
(Kovos raportažas) 

Brolau lietuvi, raudonarmieti 
Tau laisvės samčiu niekas 

įpils.
Pirmyn!
Juk einame laimėti!— 
Ir pūgos dūkusios nutils, 
Ir Lietuva tave pamils: 
Per žemę degančią, 
Padangę rūkstančią 
Mes ritam šviesią ateitį 
Visiems, 
Kurie galingai šūkteli: 
—Gyvensim metų tūkstantį!

ne-

Pirmasis Vaznelis:
—Tik sparčiau, draugai!... 
... Klumpa kareivėliai— 
Prisnigta kalnai.
Danguje ne žvaigždės— 
Skraido devyni.------
Kur gi tu veržiesi?
Kur gi tu eini?

—Į ateitį, broliai, į ateitį!
Paskandinsim priešą kraujd

eketėj. ,
—Su manim! — šaukia Vazne

lis.—
Kaip vienas kovotojai kelias.

Ne varnėnai šneka 
Ant žalių šakų— 
švino kulkos skamba 
Ant baltų šalmų. 
Ne perkūnas skaldo 
Akmenis laukuos— 
Staugia priešo minos, 
Kaip vilkai miškuos.

—Pirmyn, vyrai, draugužiai!
Tėvynė mus mato.
Kraujo gramais nebėr kada 

sverti.
Ištverti!
Kur išlindai, gyvate?
Slink prie žemės prigūžęs!

Sūkuringas Nemunėlis, 
Palanga.
Su tavim kalneliai, gojai,
Šienpjovių daina,
Gervės, grįžtančios namole,
Motina, žmona.
Tavo namas, tavo žemė
Tavo — ką statei,
Ir žvaigždutės, kurios virpa, 
Kaip rasos lašai.

—Vyrai, granatų! 
Vyrai, ^sviedinių! 
Priešas kaip gyvatė 
Lenda iš urvų.
Astrauskas nudėjo
Jau septynis jų.
—Nusilpau aš, vade— 
Negaliu...
—Pirmyn, po velnių!
Išverti!
Kraujo gramais nebėr kada 

sverti!
Tik granatų!
Tik minų!
Iš čia žmonijos ateitį matom— 

’v Lietuva—kaip visas žemynas.

Slinko pirmyn batalionai, 
Ėjo vyrai kaip vienas. 
Dangus buvo raudonas— 
įkaitęs plienas.
Krito vadas, lyg ąžuolas jaunas, 
Didvyrio krauju sniegą nudažęs. 
Bet vyrai jau kaunas— 
Blaškos priešas blindažuos..

Žuvo Vaznelis ...
—Pirmyn, mūsų junginio bro

liai !—
Partsekretorius žolneris kelias.
—Drąsiau, raudonarmiečiai!
Jei kova, tai kova iki galo!
Su mumis panfiloviečiai, 
Stalingrado drąsuoliai!
Su mumis—
Didysis Maršalas!

švilpia .kulkos, riauksi minos... 
Tu eini.
Tebeskraido plieno paukščiai
Devyni.
Teibešyilpia iš anapus
Sviediniai.
Tebeloja, teberiauksi
Dūmų kamuoliai.
Padai svyla prie veltinių—
Rankos prie ginklų.
Diržas pjaunasi į kūną—
Akyse tamsu.
Pro apšalusias blakstienas,
Pro gaisrus
Tu matai, kad priešas tavo
Kruvinas, žiaurus.
Bet atakon tave veda
Lietuva
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Ir žolneris krito ...
Krito ne vienas ...
Ropojo priešas iš savo slėp

tuvių,
Trupėjo jo plienas.------
O balsas ragely, lyg mirštanti 

bitė,
Vis šaukė ir šaukė: tuščios 

virtuvės...

Broli lietuvi, Lietuvos sūnau, 
Tau sunku—žinau ...
Didvyris Gužauskas pakilo: 
—Pirmyn!
Mes turim laimėti!
Žalgirio kraujas mumyse 

bilo.
Per žemę degančią, 
Padangę rūkstančią 
Skeli tu laimės skiltuvą 
Į metų tūkstantį.

Per kraują, per šaltį— 
Sutriuškinsi priešą, 
kaip žaltį!

V

t

■

Vakaruose saulė leidžias, 
Pateka rytuos.
Ateitis paspaus tam ranką, 
Kas už ją kovos.

Nupins tau našlės garbės vai
niką—

Jis niekados jau nenuvys, 
Tavąjį sunkųjį kraujo kelią 
žvaigždėm nubarstys.
Nukals tau paminklą brangi 

tėvynė
Iki pat debesų—
Sutirps akmens, išdžius gel- 

mynai,
Sutrūnys piramidės—
Gyvensi tu!
Ir žemė, raudonai pražydus!— 

Jonas Kovas.
(Iš “Tėvynė šaukia”)
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CHICAGOS ŽINIOS
Diskusuoja Pieno Racio- 

nizavimą
Kainų Administracija, kartu 

su Agrikultūros Departmentu, 
diskusuoja pieno racionizavimą.

Nacionalė Pieno Pristatytojų 
Taryba skelbia, kad šiemet* pie
no pristatoma 5 nuošimčiai 
daugiau, negu pernai. Tačiau 
jo kur kas daugiau vartoja
ma sudžiovinimui.

Kainų Administracijos nuo
monė, pieno stoka atejs rude
niop ir dėl to reikia 
ti jį racionizuoti.

pasireng-

Plinta
plitimas

Paralyžiaus Liga
Paralyžiaus ligos 

eina didyn. 270 susirgimų už
registruota iki antradienio. Kad 
užbėgti ligai už akių, National 
Foundation for Infantile Para
lysis paskyrė komisiją iš spe
cialistų daktarų pagrindiniai 
tyrinėti, iš kur bakterijos plin
ta.

Iki pereito antradienio nuo 
šios pavojingos jaunuoliam li
gos jau mirė 28 asmenys Cook 
apskrityje.

Tuo pačiu sykiu prašo auko
ti kraujo tų, kurie yra sirgę 
paralyžium. Kraujas bus pa
vartotas prirengimui vaisto gy
dymui sergančių.

Paežerės Orlaivių Aikštės 
Klausimas Sustingo

Plačiai-kalbėtas ir aukštai iš
keltas paežerės orlaivių aikštės 
klausimas blanksta. Tik vienas 
majoras dar vis entuziastiškai 
kalba. O tokios aikštės atida
rymas turėtų didelės reikšmės 
miestui. '

B Kitas klausimas, kuris neva 
išrištas, bet atidėtas ir nevy
kinamas, tai iškeltų kelių pra- 
vedimas.

Vienaip ar kitaip, Chicagos 
miestas, sako John A. Mirth, 
bus pasaulinė orlaivių stotis. 
Todėl jis entuziastiškai ragina 
valdžią imtis iš naujo energiš
kai tuo reikalu prašyti para
mos iš federalės valdžios ir ban
dyti įvykinti tuos planus.

Du Chicagiečiai Gerai Pasižy
mėjo Oro Kautynėse

Du chicagiečiai, seržantas G. 
W. Linco ir pirmas leitenantas 
C. R. Beatty oro kautynėse 
prieš vokiečius puikiai pasižy
mėjo. Jie numušė du priešo or
laivius.

C. R. Beatty pirmiau tarna

YOU GANDAI Sill

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Every day INVASION battles are taking the lives of 

gallant boys fighting under the Stars and Stripes. 
Tour dear ones—sons, husband, sweetheart, father, 

brothers, relatives and friends—are, or soon may be, 
engaged in those bloody battles where the scythe 
of the Grim Reaper flashes in every vętlley of the guns.

The 3rd War Loan of 15 billion dollars musfpfty for 
the equipment, ammunition and food pur boys need 
so desperately—and you must raise the moneyl

Buy at least one EXTRA $100 War Bond in Sep
tember besides your regular bond purchases. Go 
all-oui with every dollar you can scrape up and 
keep right on slapping every cent info the world's 
safest Investment—War Bonds!

Make the 3rd War Loan a quick success—back 
up your soldier, sailor or marina ALL THE WAY1

Įsigykite šią naudingą knygelę:

vo Brighton Park policijos nuo
vadoj.

Pakėlė Algas
Karinė Darbo Taryba sutiko 

pakelti Evanston Cab Co. tak
sių vairuotojams algas. Ta 
kompanija turi 284 vairuoto
jus. Jiems algas pakėlė po 40 
nuošimčių.

Tuo tarpu judžių teatrų fil
mų mašinų operuotojams atsi
sakė pakelti algas.

Chicagoj yra 372 teatrų, ku
riuose dirba 609 filmų mašinų 
operuoto jų.

Tačiau 560 Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus darbininkų algų 
pakėlimą užgyrė. Moterys gaus 
po penkis dolerius daugiau al
gos per mėnesį, o vyrai po dvy
liką dolerių.

Gausiai Remia Gerus Darbus
Pereitą sekmadienį Vilnies 

piknike J. Poškus užsimokėjo į 
Kultūros ir Meno Kliubą. $1; 
dienraščio paramai aukavo $1 
ir pasiuntimui pundelių lietu
viam kovotojam į Sovietų Są
jungą $1.

A. Ramonas aukavo Vilniai 
$1; lietuviam karžygiam pun
delių pasiuntimui $2; Maskvos 
Botkino ligoninei $2 ir Raudo
najam Kryžiui $2.

Cicerietis W. Rimdžius pasi- 
mokėjo į Kultūros ir 
Kliubą.

Be to, Mr. Ex aukojo

Mcno

Vilniai

ir

iširi

Užmušė Mergiščią 
Sužeidė Kūdikį

Margie Lattanzio, 16 
si vežė savo broliuką, 11 mėne
sių, pavežioti gatve. Jai važiuo
jant skersai gatvę ties Hoyne ir 
Potomac Ave., automobilis par
trenkė ir užmušė ją, o broliu
ką dikčiai sužeidė.

Mašina
I(ack, 17 metų. Prie 
biliaus lango nebuvo 
saugumo patikrinimo, 
lį policija sulaikė.

vairavo Arthur C. 
automo- 
mašinos 
Jaunuo

Dr. A. Prusis Pas Dėdę Šamą
Pas J. ir M. Šarkiūnus, bu

vo jaukus pobūvis. Susirinko 
būrelis artimesnių žmonių iš
leisti armijon Dr. Algirdą Prū- 
sį. Buvo ir daktaro tėvai.

Dr. Algirdas Rrūsis išvažiuo
ja prie savo pareigų armijon.

Tėvai, giminės ir skaitlingas 

draugų būrys velija daktarui 
geriausio pasisekimo.

Rep.

Karys A. Kvietkauskas 
Sužeistas

Karys Antanas Kvietkauskas 
yra sužeistas, praneša Karo De- 
partmentas. Jo motina A. 
Kvietkauskienė gyvena 4533 S. 
Hermitage avė.

Kviečia Organizacijas Dėtis 
Prie Pol. Veikimo

Ketvirto kongresinio distrik- 
to politinio veikimo komiteto 
pirmininkas Zigmantas Wlodar- 
czyk išsiuntinėjo pereitos kon-. 
ferencijos nutarimus ir rezoliu
cijas dalyvavusiems konferenci
joj. Prie to, jis savo laiške at
sikreipia į visas organizacijas 
to kongresinio distrikto, kad jos 
prisidėtų.

Wlodarczy.k žymi, kad jau 
dabar reikia rengtis prie atei
nančių balsavimų. Tačiau kon
gresinių distriktų komitetai ga
li vaidinti rolę ne tik laike rin
kimų, bet ir dabar. Komitetai 
turi tėmyti, ką veikia kongre
sas. Tenka daryti spaudimas į 
kongresmanus ir senatorius, sa
ko laiške. Taipgi parodo, kad 
reikalinga parama prezidento 
Roosevelto politikai.

Taigi, kurios organizacijos 
neturi savo atstovų legislaty- 
viame 4-to kongresinio distrik
to komitete, tai išrinkite ir pra
neškite sekretoriui, kad jus pa
kviestų susirinkiman. Zigman
tas Wlodarczy.k, 4758 S. Marsh
field Ave.

Numirė L. Lalienė-Krauzytė
Rugpjūčio 19-tą, šv. Kryžiaus 

ligoninėje numirė Liudvika La- 
lienė, po tėvais Krauzytė, susi
laukus virš 40 metų. Kūnas pa
šarvotas Philips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė.

Velionė buvo darbšti moteris. 
Priklausė prie Chicagos Mote
rų Kultūros Kliubo ir prie cho
ro, taipgi buvo kitų organiza
cijų narė ir ilgametė Vilnies 
skaitytoja.’,- . .

Paliko ^dideliame nuliūdime 
vyrą, sūnus Petrą ir Franą ir 
dukterį Stasę. Franas yra ve
dęs. Taipgi Stasė vedus. Pali
ko žentą Baltušį ir anūką Bru
no. Taipgi paliko du brolius 
Viktorą ir Antaną.

Gaila netekus veiklios, nuo
širdžios kliubietės ir darbuoto
jos. Kultūriete.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

TROCKISTAI DEMORALIZUOJA KARO 
REIKMENŲ DARBININKUS

Johnsville, Pa. — Susilai
kė nuo darbo 7000 darbinin
kų, Brewster Aeronautical 
Corp., Kaiser valdomoj įmo
nėj. Čia išdirbama jūriniai 
Amerikos ir Anglijos oro lėk
tuvai.

Šio darbo apleidimo prie
žastis, būk kad- turėta ginčas 
tarpe laivyno pareigūnų ir ke
turių įmonės prižiūrėtojų, ku
rie kaipo produkcijos darbi
ninkai yra UAW 365 lokalo 
nariai. Atsakomybė už tai nu
rodyta Bernard. Rifkin, pava
duotojo direktoriaus ir žino
mo 'kalbėtojo bei šalininko 
trockistų - socialistų klikos.

Rifkin bendrauja su tais e- 
lementais, kurie kalba, kad 
panaikinti pasižadėjimą karo 
metu nestreikuoti. Jis vadova
vo grupei trockistų - socialistų, 
laike CIO konvencijos laiky
tos Pennsylvanijoj. Kalbėjo ir 
niekino mūsų sąjungininkę 
Sovietų Sąjungą, pasiūlė rezo
liuciją prieš Sovietus, pateisi
nimui Hitlerio šnipų Alter ir 
Ehrlich.

Persistatydamas pats save, 
kad kalba varde unijos, tarp 
kitko Rifkin sakė, kad unija 
nedavė įsakymo streikuoti, bet 
toli gražu jis nieko panašaus 
nepasakė apie davimą įsaky
mo darbininkams grįžti atgal 
į darbą. Jis tik tiek pasakė: 
“Jei laivynas paims įmonę, tai 
unija darys viską, kad sugrą-

T

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu
* '* * * “ Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių.

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

F. W. Siūdins
(Shalinskas) I j 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tenl. Virginia 7-4499 "

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI 1 DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygųtS, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,1” parašyta adv. 
Charles P. Kale yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, j kurių įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Knygeli* Anloriuo

427 LoriĮn^r St, , Brooklyn, N. Y,
A&. SHAt Ęt

KAINA 3Sc. —
Uokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

ran-
žinti visus į darbą.”

Generalė lokalo raštinė 
dasi Long Island City, jos ap- 
švietos direktorius G. D. An
gelis užprotestavo, kad Rifkin 
neįgaliotas kalbėti unijos var
du. Kad jis tai darė 
liaudamas.

Kodėl streikas taip 
išsivystė, to nepasako
Bet pasiklausus darbininkų, iš 
kur jie tai sužinojo ir taip 
greit išėjo iš darbo, 
žinota, kad skyriaus 
ėjo ir visiems sakė, 
namo.

Nereikia aiškinti, 
trockistai tik kur .pridės ran
ką, jie visada kuom nors pa
sitarnaus pasaulio priešui fa
šizmui. Darbininkai turėtų rim
tai apsižiūrėti ir juo labiausiai 
vengti jų arba net prisidaboti, 
kad jie nekenktų, karo laimė
jimui.

saviva-

staigiai 
Rifkin.

tada su- 
užveizda 
kad eitų

kad jei

Darbininkė.

Philadelphia, Pa.

Trys Parodos Apie Sovietų 
Sąjungą

Dabartiniu laiku Philadelphi- 
joj yra trys parodos Sovietų 
Sąjungos temomis. Miesto bi
bliotekoj (library) yra foto
grafinė paroda Sovietų rašyto
jų, poetų, artistų ir kitų žymių 
žmonių, apdovanotų Sovietų 
Sąjungoj.

Dailės Muzėjuje yra išstaty-

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STORES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway ir Stpne Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLcnmore 5-6191

-------------- i—X----------------------- —X_______________________ ________________  

ta parodai Sovietų Sąjungos 
dailininkų piešimai. Ir tai yra 
vėliausi jų dailės darbai.

Franklino Institute yra tur
tingas rinkinys Sovietų Sąjun
gos plakatų, vaizduojančių da
bartinį karą. Po jais padėta 
anglų kalboj parašai, o vieto
mis ir eilės išverstos į anglų 
kalbą. Kaip žinoma, šiame In
stitute yra planetarijus, kuris 
gausiai lankomas publikos. To
kiu būdu skaitlinga publika 
apžiūri ir Sovietų Sąjungos 
plakatus.

Rep.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia metinį 

pikniką rugsėjo 5-6 dd. L. T. Namo 
Parke. Per abi dienas bus gražus 
muzikalis programas prie Stepona
vičiaus Orkestros. Bus valgių ir gė
rimų. Abi dienas prasidės 2 vai. die
ną. Kviečiame visus dalyvauti ir pa
silinksminti. — Rengėjai. (207-208)

LINDEN, N. J.
Lithuanian Liberty Park šėrinin- 

kai rengia pikniką — kaipo oficia- 
lis parko atidarymas. įvyks 5 d. 
rugsėjo, 340 Mitchell Ave. Pradžia 
3 vai. dieną. Bus gera orkestrą, 
gros amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Įžanga visiems nemokama. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, smagiai praleisti 
laiką. —Komisija. (207-208)

įvyks
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas 
sekmadienį, rugsėjo 5 d., 1 vai. po
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I DR. J. J. KAŠK1AUCIUSI
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

| VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
| Nėra valandų sekmadieniais
llHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeikim 
te susipažinti. 

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

pietų, YMHA salėje, Ferry ir WaI-< 
nut Sts. Visi nariai dalyvaukite. 
Evelyn Farion, Sekr. (206-208),

NASHUA, N. H.
šeštadienį, 4 d. rugsėjo, 

vak., 171 Main St., įvyks 
ALDLD ir LDS visų narių

Prašome dalyvauti.
Sekr. (206-208)

7:30 v. 
bendras 
susirin-

kimas.
Egeris,

KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas ne

įvyks rugsėjo 5 d., nes toj dienoj 
bus Sietyno Choro piknikas. Todėl 
susirinkimas įvyks 12 d. rugsėje, 2 
vai. dieną. Prašome dalyvauti susi
rinkime, nes turėsime daug ^svarbių 
dalykų apsvarstyti. — V. Zelin.

(206-207)

M?

se

E. NEW YORK-RICH HILL
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. rugsėjo, Buzelio | K 
salėje, kampas Crescent ir Atlantic 
Avė. Pradžia 8 v. v. Malonėkite visi 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. — P. B. Kp. Sekr.

(206-207)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia metinį pik

niką ir šokius bendrai su Rusų Cho
ru. įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
12 vai. dieną Polish National Park, 
16th Avė. ir Speedway, Irvington, , 
N. J. Važiuokite autobus Newark 
No. 1, priveža du blokus nuo parko. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Pasi
šokite prie puikios orkestros. įžan
ga 55c., įskaitant taksus. Kviečiame 
visus. — F. Shimkus. (206-208)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 5 d. rugsėjo, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, bus įvairių 
reikalų šiame susirinkime, malonė
kite ateit ir naujų draugių atsives
kite. — V. K. Sekr. (206-208)

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALINft) 
Rheingold Extra Dry Alos 

Didelis pasirinkimas visokių
Vyną ir Degtinės

Kasdien Turime
karstų užkandžių

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Kiekvieną subątą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa.



Kovose Kritusieji Didvyriai
Š. m. liepos 4 d. ąrgenti- 

niečiai lietuviai suruošė (Bu
enos Aires mieste) mitingą 
kritusioms kovose prieš fa
šizmą lietuviams didvyriams 
pagerbti. Mitinge pasakė kal
bą T- Adamonis, kurią čia iš 
Momento paduodame skaity
tojui. — Laisves Red.

Gerbiamieji ir gerbiamo
sios: šiandien mes čia susi
rinkome minėti šią gėdulos 
dieną ir visi kartu liūdime ne
tekę tų draugų, kurie kartu 
su mumis dirbo visuomenės la
bui. Jie čia kovojo ir kartu 
paaukavo ištisas dienas, nak
tis, mėnesius ir net metus ben- 

. droje kovoje prieš žmonijos 
priešą fašizmą.

Šiandien, prisimindami taip 
brangius kovos draugus, liūdi
me jų netekę, bet kartu ir 
džiaugiamės, kad toli, toli nuo 
mūsų tėviškės lietuvių išeivių 
būrelyje išsiauklėjo didvyriai, 
kurie sugebėjo kovoje užimti 
savo vietą ir palikti savo dar
bo pėdsakus, kuriais kiekvie
nas lietuvis —. lietuvė gali pa
sididžiuoti ir eiti jų. pramin
tais takais.

Kilus Ispanijoje civiliniam 
karui, kitaip sakant, susigrū
mus tarpt, fašizmui su pažan
giomis jėgomis ant Ispanijos 
žėmės, subruzdo visas pasau
lis prieš tarptautinį fašizmą. 
Gal mažai rasis iš čia daly
vaujančių draugų, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu nebūtų 
prisidėję prie paramos tai he
rojiškai liaudžiai, kuri didvy
riškai tęsė 3 metų nelygią ko
vą. Vieni turėjome paramos 
knygutes ir mokėjome mėne
sinę duoklę, kiti prisidėjo vis- 
kuom, o tas viskas t. y. gy
vybė.

Ir štai netoli dvidešimties 
vyrų lietuvių, jų tarpe P. Ule
vičius, St. Talalis, A. Tamo
šiūnas, Kazlauskas, Šilanskas, 
Valius, Pavilonis, Paraščikas, 
Pelėda, Katinas, Račkauskas 
ir kiti vyksta Ispanijon sava
noriais, stoja į republikonų 
armiją, kad atkerimus kruvi
najam fašizmui už padarytas 
žmonijai skriaudas.

Pirmutinis iš Argentinos 
lietuvių būrelio draugų krin
ta Račkauskas, vėliau Valius, 
Šilanskas, Pivoriūnas ir kiti.

Užgniaužus fašizmui, su pa
galba Čemberleno politikos, 
Ispanijos liaudį, mūsų draugai 
kartu su 200,000 kovotojų pa
puolė į koncentracijos stovyk-

M. j. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mostis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. L SVILPA’S SALVE 

FOR fcĖUMATIO PAINS.
Nuo Rheųmatįškų skąųsmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
mQ ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 3 —- M. J. SVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebūklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
Vhrtosį sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus, 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash, 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra- 
šąlina komų gėlimu. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kpjų. Athletes 
Fpot ir įvairių odos nesveikumų. 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties

'ti|c 50c, 2 oz. dėžutė $1.
NO. 4 — M. J. SVILPA’S NEW 

DISCOVERY SALVE FOR 
POISON IVY.

Greit prašalina niežėjimą ir išbė
rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čekį. Nemažinus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 5c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 73, S ta. A. 

Hartford 6, Conn. 

las Francijoj. Reikia pasaky
ti, kad jų pergyventas lai- 
kortapiš lageriuose -yra neap- 
sąkomai baisus, šiurpulingas.

Vos pražydusi Lietuvos 
liaudies laisve, po daugelio 
metų Smetonos jungo, likusie
ji mūsų draugai pateko į lais
vą Sovietų Lietuvą ir jau gy
venimo jų gairės atsivertė į 
laimingą ateitį. Bet čia kruvi
nasis Vokietijos fašizmas už
puola laisvą ir kultūringą So
vietų Sąjungą, šiandien mi
nimi draugai nepasiliko užpa
kalyje, bet stvėrėsi ginklo ir 
kartu su Raudonąja Armija 
atkakliai grūmėsi su užpuoli
ku. Jų ginklas, be abejonės, 
padarė didelių spragų priešo 
eilėse.

Kiekvienos kovos laimėji
mas reikalauja daugybę aukų, 
be aukų, be pasiryžimo nebūna 
ir laimėjimų, tarp tų paauko
tų gyvybių už visuomenės rei
kalus randasi ir jie. Nors jie 
yra žuvę, kartu su tūkstan
čiais, milijonais! aukų, bet tarp 
mūsų jie yra 'gyvi ir gyvens 
amžinai. Mes juos minime, 
juos žmonija įrašė aukso rai
dėmis į istorijos lapus, kaipo 
didvyrius, žuvusius už žmoni
jos laisvę.

Jų pėdomis susipratusi vi
suomenė seka daugiau šian
dien, negu kada nors. Klaidą 
daro tas, kuris nesupranta jų 
žygių, šalinasi dabartiniu mo
mentu nuo jų kilniųjų idealų 
ir to praktikinio darbo, kurį 
jie čia dirbo, ypač kuomet 
verda kruviniausios su fašizmu 
kovos.

Čia uždaromos darbininkų 
unijos, liaudies vadai siunčia
mi į Ugnies žemę, kiti kalina
mi be jokio teismo ir prasi
žengimo. Dabar kiekvieno 
susipratusio lietuvio užduotis 
užimti savo vietą kovoj ir ją 
neapleisti, kol kova bus laimė
ta.

PER PUSĘ MĖNESIO 
SUNAIKINTA 350 JA

PONŲ LĖKTUVŲ

Australija.— Iš generolo 
MacArthuro štabo praneš
ta, jog nuo rugpjūčio 17 d. 
iki šiol viso sunaikinta 350 
japonų lėktuvų Naujosios 
Guinejos srityje.

Dabar Amerikos ir Aus
tralijos bombanešiai supleš
kino dar 25 priešų lėktuvus 
ant žemės, atakuodami ja
ponų orlaivių stovyklą We- 
wake, N. Guinejoj.

GEN. EISENHOWER 
PAGĘRĘTAS

Washirigton.— Generolas 
Eisenhower tapo pagerbtas 
Žymaus Užsitąrnavimo Me
daliu ir pakeltas iš gen. 
pulkininko į generolus ma
jorus už sėkmingą jo ko
mandą žygiams Šiaurinėje 
Afrikoje ir Sicilijoje.

lėktuvų ^Xtyba 
TURĖS BŪTI DAR 
PASMARKINTA

Washington.— Nors lie
pos mėnesį pastatyta Ame
rikoj daugiau lėktuvų negu 
hirželyj, bet vis dar 10 pro
centų mažiau, negu progra
mą reikalauja.

Popiežius savo kalboj tre- 
čiacĮienį sakė, kad, girdų 
artėja karo pabaiga; ragi
no greičiau susitąikyti ir 
neskriausti pralaimėjusių 
tautų.

VOKIEčIALMARAS

Charkove mirė bent 3,550 
asmenų nuo vokiečių užneš
tų apkrečiamų’ ligų: tifo, 
dizenterijos ir kitų per ke
turis mėnesius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
GEROS IŠVAIZDOS, 

ŠVARIOS
LENGVAM PAKAVIMUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$20 PRADŽIAI 
PROGOS PAKILIMUI 

40 VALANDŲ
5 DIENOS

HOTEL BAR BUTTER
365 GREENWICH ST., 

N. Y. C.
(209)

MERGINOS
Mokytis Knygų apdarymo amato 

Dienom ar Naktim
$18 UŽ 40 VĄL. SAVAITĘ

Už viršlaikius fnokama ekstra

TRADE BINDERY
636 lltji Ave., N. Y. City .

(209)

MERGINOS
AMŽIAUS NUO 18 AR VIRŠIAUS 

Lengvas, j vokus sudėjimo, darbas 
Patyrimas nereikalingas

ALGA $18 IKI $22 
5 DIENŲ SAVAITĖ 
Matykite Mr. Kaine 

111 w. 19th St., 2-ros lubos.
(209)

Šeiniininkin 
Atydai

Štai proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje iSdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MALONIOS DARBO APLINKYBES 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA 
Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. I. CITY

13 karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo atliekamumo.

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IRI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
' N. Y.C.; NETELEFONUOK1TE

(X)

BINDERY
(KNYGŲ APDARYMUI)

Merginos, patyrę palygintojos (collators), 
prie stalų dirbti, draty siūti, mažų bindery 
mašinų operuoto jos, taipgi Keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Young.

DENNISON & SONS
35-37 36th St., Long Island City.

(207)

MERGĮNOS-MOTERYS
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
SIUVIMUI RANKOMIS

GERA ALGA - NUOLATINIS 
DARBAS

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CO.
474 JOHNSON AVE., B’KLYN 

14th ST. LINE, MORGAN AVE. STOTIS 
(207)

MERGINOS! MERGINOS!
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Perfumo ir kosmetikų išdirbystėje. 40 valan
dų savaite. Viršlaikiai, jei pageidautume 
prie patogių darbo sąlygų. Turi kalbėt ang
liškai. Kreipkitės po 9 vai. ryto.
Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veik
smų nebus priimami be darbdavio pareiški
mo apie jų atliekamumą.

PARK & TILFORD
543 West 43rd Street

(209)

Wkat With

WAR BONDS
★________ __________________ ★

The 50-caliber Browning machine 
gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces.' It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-fivę caliber bullets per

these I costsOne
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately, 1600. 
Our fighting forėės need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of Wąr Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bond4 every pay day will do the 
trick.*’'' Trtmury Dtfartment

Stockholm, Šved.— Ęina 
gandai, kad vyksiąs taikos 
reikaląįs Ąmęrjkon buvęs 
Italijos ambasadorius Ang
lijai, grafas Dino Grąndi.

MALE sad FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

ATYDOS
VYRAI - 2000. MOTERYS

Ar Jūs Dirbate Būtiną Karo Darbą?? 
Jei Ne, Štai Proga!

Geležinkelių Pramone Yra Būtina Karo Pastangoms.
Ten Yra 2000 Progų Tuojau Gauti Darbą.

JIE NĖRA KARO LAIKO DARBAI

Dalis Surašo Kokie Darbai Gaunami Seka: 
BAGGAGE HANDLERS
BARGE CAPTAINS 
BOILERMAKERS 
BRAKEMEN 
CAR CLEANERS 
CAR INSPECTORS 
CARPENTERS (Rough,
House, Ship) 
CLERKS-CHECKERS 
COAL HANDLERS 
COAL TRIMMĘRS 
COAL UP MEN 
COOKS
DECKHANDS
ENGINE PUMPERS
FREIGHT HANDLERS 
HELPERS (All Crafts) 
JANITORS 
LABORERS
MACHINISTS

Kurie dabar dirba karinių darbų pramonėse nebus priimami. 
Atsineškite Social Security Kortą ir įrodymą savo tikro amžiaus.

Kreipkitės asmeniškai nuo 9 A. M. iki 4 P. M.

IINITFD STATFS
RAILROAD RETIREMENT BOARD
577 Summit Avenue (At Five Corners) 

> Jersey City, New Jersey.
(209)

HELP WANTED-FEMALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGI VYRAI

MERGINOS 
IR MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAKAVIMUI 
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ 

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimarpi be darbdavio paliudijimo 

jų atliekamumo.
KREIPKITĖS I A.M. IKI 5 P.M. KASDIEN

SUPT. OFISE 
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvįrš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

muL Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St, New York City
4)

MERGINOS ĮR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DANIAI LAIKO

MERGINOS PRIE SODĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD DARYTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS 

DESERTŲ DARYTOJOS

Duodama Valgis ir Uniformos 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVŪS DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

SCHRAFF T’S 
56 WEST 23RD ST-, N. Y. 

TARPĘ &TH IR 6TH AVĖS.
(X)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI .

BERNIUKAI
Dirbti Prie Knygų Apdirbimo 

Patyrimas Nereikalingas 
$20 UŽ 40 VĄL. SĄVĄITĘ 

U$ viršlaikius^ ekĄtya

TRADE BINDERY
636 — 11th Ąve., N. t. City 

' (299)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MARINE FIREMEN 
MESSENGERS 
PAINTERS 
PULLMAN CONDUCTORS 
RATE CLERKS 
STENOGRAPHERS 
STOCK KEEPERS 
SWITCH TENDERS 
TELEGRAPHERS 
TICKET AGENTS 
TICKET CLERKS 
TIMEKEEPERS 
TOWERMEN 
TRACKMEN 
TĘAINMĘN 
TURNTABLE OPERATORS 
TYPISTS 
WAITERS 
WATCHMEU 
YARD CLERKS

VYRAI
$25 PRADŽIAI
40 VALANDŲ

5 DIENOS
BŪTINA PRAMONĖ

HOTEL BAR BUTTER
365 GREENWICH ST., 

N. Y. C.
(209)

APVALYTOJAI
OFISŲ BUDINKO 

GENERALIAM DARBAM
ALGA $23

AMERICAN 
LAW BOOK CO.

272 Flatbush Aye. Extension 
Brooklyn.

(209)

MAŠINISTAI 
PATYRĘ

Engine lathe Hands 
48 Vąlandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)

PERNIUKALVYRAI
Lengvas fabriko darbas, 40 valandų savaitė. 
$18, pridedant laiką ir pusę už viršlaikius; 
Abelnai uždarbio $26.50 j savaitę. Atsineš
kite įrodymus savo amžiaus.
AUTOMOTIVE SPECIALTY CORP. 

382 Jefferson St., Brooklyn.
14th St., Canarsie Line iki Jefferson St., 
stoties. (208)

~ VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE- 
FQNUOKITE.

(X)

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir Mašinšapėje

T. SHRIVER & CO. 
850 HAMILTON $T., HARRISON, N. J. 
Darį>jn|nkai dabar dirbanti karinėse pramo

nėse nebus priimami.
(208)

VYRAI
Nereikią pątyrlmo. Išmokite gerą amatą. 70c 
i vąĮandą. 85c už dvieju menesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau. 
DYE PIJANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Ąve. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Avė. linija.
(209)

PATTERNMAKERS
NUOLATINIS DĄRBAS 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 flĄtylLTOjt SI.* HARRISON, N. J. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA KARINIU DARBININKU
, PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRHMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO., INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J.
AR

' DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC. 
DOVER, N. J.

(207)

AERO

MES TUKIME GAUTI 
TUOJAUS!

STATYTOJŲ
ŠVIRKŠTIEJŲ 
CILINDERIŲ

PATIKRITOJŲ
KROVĖJŲ
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
VYRŲ PRIE AMARIŲ 
PAGELBININKŲ 
APVALYTOJŲ

DARBAI BELLEVILLE AR BLOOMFIELD.
PASITARIMAI KASDIEN 8 A. M. IKI 5 P. M. 

ŠEŠTADIENIAIS 8 A. M. IKI 1 P. M.
Atliekamumo paliudijimas būtinai reikalingas 

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST STREET, BLOOMFIELD, N. J. (20.8X

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR

5

BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

APDIRBIMUI 
IR PAKAVIMUI

MAISTO PRODUKTŲ
BŪTINA PRAMONĖ
DIENŲ, 40 VALANDŲ

SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ Už 

VIRŠLAIKIUS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nebus priimami be darbdavio paliudijimo 
jų atliekamumo.

KREIPKITĖS 10:30—11:30 A.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

APVALYTOJAI
DIENOM IR NAKTIM 
TURI BŪT PILIEČIAI 

TELEFONUOKITE: 
CUMBERLAND 6-4500 

EXTENSION 701
(209)

superintendent
Reikalingas viduramžis žmogus su pačia. Vy
ras gali dirbti kitur. Sulyg .vėliausios ma
dos, mažas apartmentinis namas Greenwich 
Village. $35 j mėnesį, su apartmentu gyve
nimui ir komisas ant išrandavojimų. Rašy
kite, telefonuokite ar kreipkitės, 511 West 
20th St., N. Y. City. WAtkins 9-6814.

Virtuves Darbininkai—$225
Į MENESI, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

INDŲ NUfiMfiJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IR TT.

VIRĖJAI $810 l MĖNESI 
PROSKAITANT KAMABARf HR VALGJ 

PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ PARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI BŪTI ATIDĖTI NUO DRAFTO. 
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bechtel-Prįce-Callahan
CONSTRUCTORS

KASDIEN, SU PIRMADIENIU, ĮIMANT 
ŠEŠTADIENĮ 8:80 A.M. IKI 4:80 P.M.

U. S. Employjnent Service of WMC 
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.
•, (207)

FOUNDRtS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbininkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER £ Op.

850 HAMILTON ' ST., HARRISON, N. J. 
Dabar dirbanti karinius darbus nebus prii
mami. (208)

LEDŲ KĮLNUOTOJAI
Boxmen ir Ledo Traukėjai

LABAI GERA ALGA
Krepkitės Asmeniškai.

CIRILLO BROS., ICE CORP.
545 President St.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., Brooklyn.
(209)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

/

DABAR YRA LAIKAS
PASIKEISTI PRIE

BŪTINŲ DARBŲ
PUIKIAUSIOS DARBO

SĄLYGOS
KOMPANIJOS KAFETERIJA
DARBININKŲ APDRAUDA
SPECIALIAI. BUŠŲ

PATARNAVIMAI
NAUJI PASTATAI
NAUJI ĮRENGIMAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

t

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
i INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIM 
VYRAI PRIE SODĖS

TAIPGI PATYRĘ KAIPO: 
KIETŲ SALDAINIŲ DARYTOJAI 

KEPĖJAI 
PEČKURIAI

VYRAI PRIE ELEVEITERIŲ 
ELEKTRIKŲ

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS . 
PASTOVŪS DARBAI

Iš Karinių Darbų Nesikreipkite

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TH AVES. (X)

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MAŠINOS 
MALIAVOTOJAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

HOTEL BARpIZON
140 EAST 63rd ST., N. Y.

(2181

BERNIUKAI - VYRAI
APSIGYNIMO FABRIKE 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
PRIE BENDRŲ DARBŲ 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS

GENERAL COAT CO. į
474 JOHNSON AVĖ., B’KLYNj 

14th ST. LINE, MORGAN AVĖ. STOTIS 
(207)

Paprasti darbininkai $231.60
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ 

GARANTIJA 
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJB 

DARBAI 
TRANSPORTACIJA J DARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS IR GUOLIS, $1.25—$1.50 
, I DIENĄ * 

NEMOKAMAI I DARBĄ IMANT 
MEDIKALĖ EGZAMINACIJA

TURI BŪTI PATJUOSUOTI NUO 
MILITARINĖS TARNYBOS 

KREIPKITĖS Į KOMPANIJOS ATSTOVĄ
Bechtel-Pric^Callahari

RSCONSTRU1
Kasdien, su pirmadieniu, {imant šeštadien], 

nub 8:30 A.M. iki 4:80 P.M.
U. S. Employment Service of WMD 

44 E. 28rd St. (4th floor) N. Y. C.
Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebua 

priimami be darbdavio paliuosavimo.
(208)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

(K)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
tavo šalies reikalus — pir

kite bonus ir įtampas.
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NewYorto^z/MffZlniov Komunistai Kandidatai
Gavo Užtenkamai

Piliečių Parašy

Jie Bando Valdyti Geng 
sterizmo Metodomis

Progresyviai Surengė 
Raudonajam Kryžiui 

Pikniką
Rugpjūčio 29-tą, Klaščiaus 

Clinton Parke, įvyko lietuvių 
piknikas Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Jo trumpa istorijukė 
ir išvados labai įdomios, bet 
apie jas vėliau, o dabar apie 
patį pikniką.

Tik įžengus į parką, be vie
no kito rečiau matomų mūs 
parengimuose veidų, matėsi 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, Lietuvių Komunistų 
kuopų nariai, taipgi žinomi 
progresyviai kliuŲiečiai, kriau- 
čiai. Einu toliau: sutinku Za
karauskus ir būrį kitų kliubie- 
čių, kaip paprastai, susėdu
sius prie savo stalo. Kitur vėl 
būrys progresyvių biznierių— 
Liepai, Skuodis, Depsas ir kiti. 
Čionai būrys žmonių iš dien
raščio Neišveš pastogės. Dar 
toliau ESS darbuotojas Ch. 
Rainys svečiuojaŠKsu būriu or
ganizacinių ir asmeniškų drau
gų. Tai vėl atsimušu į būrį 
moterų kliubiečių ir čia besi
tariančių apie karo rėmimui 
dirbamus didelius darbus, čia 
jų veikėjos K. Petrikienė, J. 
Stankaitienė, A. Kanopienė, 
E. Paškauskienė, IL Andruš- 
kevičienė ir daug kitų, negi vi
sas suminėsi.

Iš profesionalų taikėsi suei
ti A. Petriką, taipgi Dr. Al
fred Bičiūną, J. V. Armijos 
leitenantą ir malonią jo sesu-

likimą kokio nors naudingo 
darbo, net sau pramogėlės ne
išgali surengti, tik jame susi
spietę smetoniškų-grigaitiškų 
tarybų šulai vardu SLA narių 
pašūkauja prieš Sovietų Są
jungą ir tuos žmones, kurie 
remia karo laimėjimo pastan
gas. Vienok ir jiems norėjosi 
pasirodyti amerikietiškų, įstai
gų akyse gerais patri jotais, 
bet tam dirbti nenori. Tad ir 
pasikvietė talkon jau minėtas 
draugijas, kad jos atliktų dar
bą, ką jos ir padarė, kiek dar 
buvo galima — pirko iždų lė
šomis tikietų ir šiaip nariai da
lyvavo.

Skaitlingos ir veiklios Lite
ratūros Draugijos ir Darbinin
kų Susivienijimo kuopos, taip
gi dienraštis Laisvė nebuvo 
kviesti, tačiad tų įstaigų na
riai ir rėmėjai, kartu su ponų 
ignoruojamų Pil. Kliubo ir 
Jurginės nariais, sudarė dide
lę didžiumą publikos. Dienraš
tis Laisvė garsino parengimą, 
nors laisviečiai ir pats dienraš
tis buvo plūsti ir šmeižti SLA 
38-tos kuopos susirinkime, ka
da anais metais Ormanas įne
šė pirkti karo boną arba ka
da dar visai neseniai, pereitą 
pavasarį, laike R. K. vajaus, 
laisvietė Sasna įnešė, kad kuo
pa kiek paaukotų, Raudonajam 
Kryžiui; nors buvo ir tebėra 
šmeižiami SLA organe Tėvy
nėje. Bandyta tas viskas už
simiršti Raudonojo Kryžiaus 
naudai, nes žinojome, kad 
SLA ponai nemobilizuos masių 
SLA narių. Taip ir buvo: jei
gu iš šio pikniko išimtum vi
sus progresyvius, ištiesų būtų 
likus tik labai liūdna pariukė, 
ne piknikas.

Tragedija Lietuviškoje Šei 
moję: Bakšienė Pašovė 

Savo Vyrą Mykolą
Julė Bakšienė, 47 metų am

žiaus moteriškė, pašovė savo 
vyrą, Mykolą, 45 metų am
žiaus. Bakšiai gyvena po num. 
739 Church St., Brooklyne.

Tuojau po pašovimo, Julė 
Bakšienė buvo paimta į kalė
jimą ir šiuos žodžius rašant 
eina josios apklausinėjimas.

Mykolas Bakšys tapo pa
imtas į Kings County ligoninę. 
Jam suvaryta pora revolverio 
šūvių.

Suimtoji Bakšienė kaltina
ma dviem punktais: vyro pa- 
šovimu ir nelegaliu revolve
rio laikymusi. Kaip žinia, 
New Yorko valstijoje neleisti
na niekam turėti revolveris be 
valdžios leidimo, o Bakšienė

tokio leidimo nėra turėjusi. 
Bet moteriškė pasakoja, kad 
tasai revolveris buvo josios 
vyro.

Pasak tūlų, Bakšiai jau per 
tūlą laiką ginčijosi ir barėsi 
dėl savo dukters Adelės, (25 
metų amžiaus), esančios Man
hattan ligoninėje. Vienas no
rėjęs ją greit iš ten paimti ir 
namo pargabenti. O kitas, gir
di, tam priešinęsis.

Veikiausiai, kad ši tai ne
buvo pamatinė barnių priežas
tis; galimas daiktas, kad buvę 
daugiau, kitokių nesusiprati
mų, kurie buvo bandyta išrišti 
revolveriu.

Mykolas Bakšys, sakoma, 
dirbąs laivų statyboje. ,

LDS 1-sios Kuopos Nariai, Daly
vauki! Savo Kuopos Susirinkime

Rugsėjo 2-rą dieną (ketvir
tadienio vakarą), Laisvės sa
lėje, įvyks Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1-mosios kuo
pos narių susirinkimas. Reika
linga kiekvienam nariui jame 
dalyvauti, šiuo tarpu mūsų or
ganizacija, kuri rūpinasi ne 
tik savo narių gerove, bet ir 
visų lietuvių gerove ir mūsų 
krašto gerove, pasiryžo daug') ten bus žini 
veikti.

Trumpame pasikalbėjime su 
leitenantu Bičiūnu teko išgirs
ti įdomių (žinoma, tik tokių, 
kurie nėra militarišku sekre
tu) dalykų iš jo patyrimų dar 
ne ilgiausioje, bet plačiai at
liktoje tarnyboje. Kariškoje 
tarnyboje jisai dar nuo perei
to gruodžio, bet jau buvęs 

’ Kloridoj, Kalifornijoj ir vaka
rinėje Afrikoje. Dabar parvy
kęs dešimčiai dienų atostogų, 
paskiau keliausiąs tarnybon į 
So. Caroliną.

Trumpoje p r o g r a mėlėje, 
kalbėjo iš Raudonojo Kryžiaus 
atsiųsta atstovė ir ponas Vi- 
taitis.

Tačiau piknikas buvo ma- 
. žokas. O jis buvo mažokas dėl 

originališkų pikniko rengėjų 
kaltės — jie nemobilizavo sa
vo pasekėjų ir bandė ignoruo
ti tuos, kurie nori ir moka 
mobilizuoti žmones karo lai
mėjimo pastangoms paremti. 
Paskiau
veikliųjų organizacijų, kaip 
Šv. Jurgio ir Dr. Martin Lu
ther Draugijų, taipgi Piliečių 
Kliubo ir Amalgameitų 54-to 
Lokalo tuo trumpu laiku ne
begalėjo visai pataisyti to, kas 
originalių rengėjų, buvo suga
dinta.

Pikniką, mat, pradėjo reng
ti vietinis SLA apskritys, kuris 
yra negyva raidė kas liečia at-

Buvęs.

Įtartas Užpuldinėjime 
Motery

Kiek tai liečia patį Susivie
nijimą, jis dabar veda kampa
niją dėl gavimo naujų narių 
į organizaciją. Naujiems na
riams įstojant per šį vajų duo
damos didelės lengvatos. Va
lininkams, p r i r a š i neto jams 
naujų narių teikiamos gražios 
dovanos.

siveskite į šį kuopos susirinki
mą.

Kitas svarbus dalykas: LDS 
pasiryžo nupirkti Dėdei Šamui 
bomberį, kuriuo jis galėtų 
taškyti Hitlerio karines tvir
tumas. Reikalinga visų mūsų 
talka. Pasistengkime su tuo 
pasiryžimu susipažinti pama- 
tingiau. Dalyvaukime mitinge, 
_  __  žinių.

Taigi kviečiu visus LDS 1- 
mosios kuopos narius ateiti 
šin susirinkiman ir atsivesti 
naujų, kandidatų.

LDS Narys No. 2-ras.

įėję keli žmonės iš

MASPETH, N. Y.
ketvirtadienį, rugsėjo 2-rą 
LDS 14 ir ALDLD 138 kuo- 

susirinkimas, 8-tą vai. vakare, 
Nąme, 56-58 61st St. Visi na- 

! (205-7)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba

rys, 1 ar 2 asmenim. Gali naudotis 
virtuve, garu Šildomas, karštas van
duo dieną ir naktį. Kambarys su 3 

; langais ir yra visi patogumai, 
(i Kreipkitės vakarais nuo 5:30 šiuom 

antrašu: 9415 — 86th Ave., Wood
haven, N. Y. Išlipkite ant Woodha
ven Blvd, stoties. (205-207)

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys Williamsburge. Prašome kreip
ti* vakarais nuo 5-tos iki 9-tai vai. 

B vakarais.—A. Rutkūnas, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (207-209)

SUSIRINKIMAI
LAISVSS VAJUS GAVIMUI

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

s ištrinkime pasitarti Laisvės vajauš 
n įkalu. Turime iš anksto prisirengti 
ii pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

MU . . .________________
■ -

Harold Rouda, 26 m., 2051 
Nostrand Avė., vedęs ir tėvas 
kūdikio, suareštuotas ir kvo
čiamas nuožiūroj, kad jis per
eitą ketvirtadienį sumušęs, iš
žaginęs ir apiplėšęs armijds 
korporalo žmoną. Taipgi ka
mantinėj amas, ar tik nebūsiąs 
turįs ką bendro su užmušimu 
Mrs. Nahamah Baranow per
eito vasario 9 ir Betty Fitle- 
son, liepos 8-tą. Anos atakos 
turinčios panašumo į šią, pas
kiausią, kurios auka jį pažinu
si.

Pereitą antradienį Laisvės 
bendrovės direktorių taryba 
laikė savo mėnesinį mitingą. 
Be kitų dalykų, jie svarstė 
metinio dienraščio koncerto 
reikalus. Išrinkta specijali ko
misija surengimui.

Earl )Browderis, Amerikos 
komunistų vadas, sakys kalbą 
ketvirtadienį (rugs. 2 d.) Man
hattan Center, New Yorke. Jis 
kalbės visuomenininkams, dar
bo unijų vadams ir partijos 
veikėjams.

Todėl tie Brooklyno lietu
viai, kurie dar nesate mūsų 
Susivienijimo nariais, įstokite 
dabar, per šį vajų. Ateikite į 
kuopos mitingą,, čia rasite 
žmones, kurie jus priims ir 
jūsų aplikacijas gražiai išpil
dys. O tie, kurie negalite į 
susirinkimą ateiti, parašykite 
kuopos organizatoriams, arba 
valdybai (galima rašyti) kuo
pos pirmininkui, Alekui Ve
ličkai Laisvės adresu), kad 
jūs norite į Susivienijimą įsto
ti. Ateis pas jus į namus žmo
gus ir jūsų, norą patenkins — 
įrašys į šią puikią organizaci
ją, mūsų Susivienijimą, kuris 
savo nariams teikia pašalpas, 
kai jie suserga, ir jų giminėms 
bei namiškiams pomirtines, 
kai narys riumiršta.

Dabar patiems LDS na
riams : pakai binkite savo 
draugus bei pažįstamus, kurie 
dar nėra LDS nariais, ir at

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Laisveje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

Scena iš filmos “Seeds of Freedom”, parodančios laivo 
Potemkin jūrininkų kovas prieš savuosius pavergėjus, buvo 
sėja šiandieninių narsių, kovotojų už laisvę prieš nacius pa
vergėjus.

Didžiojo New Yorko komu
nistai pastaruoju laiku smar
kiai darbavosi, kad surinkus 
užtenkamai piliečių peticijų 
padėjimui savo keturių kandi
datų į New Yorko miesto ta
rybos kandidatų sąrašą. Jiems 
pavyko surinkti daugiau, ne
gu įstatymas reikalauja. Visi 
sąrašai įteikti Rinkiminei Ta
rybai.

Miesto tarybos narys, Peter 
V.. Cacchione, iš Brooklyno, 
vadovauja parašų skaičiumi: 
už. jį pasirašė net 6,661 pilie- 
tis-balsuotojas, nors jam iš ti
krųjų reikėjo tik 2,000 parašų.

Carl Brodsky, kandidatuoja 
Manhattane; už jį pasirašė 5,- 
031 pilietis-balsuotojas.
/ Isadore Begun, kandidatuo

ja Bronxe; už jį padavė savo 
parašus 4,860 piliečių-balsuo- 
tojų.

Paul Crosbie, kandidatuoja 
Queens apskrityje; už jį pa
duota 3,139 piliečių-balsuotojų 
parašai.

Taigi šitų keturių apskričių 
piliečiai, balsuodami į miesto 
tarybą, galės paduoti savo bal
sus už komunistų kandidatus.

Ir spauda rašė ir atatinka
mieji žmonės skelbė, kad 
Kings kountėje (Brooklyne) 
pereitus balsavimus laimėjo 
kairieji Amerikos Darbo Par
tijos nariai, kairysis progresy
vusis sparnas.

Bet socijal-demokratai ir ki
tokį politiniai pašlemėkai nu
sitarė to nepaisyti. Jie pasi
nio jo naudoti gengsterizmą, 
neperleidimui partijos kontro
lės kairiesiems.

Pereitą pirmadienį buvo 
šaukiamas Kings kountės nau
jai išrinktų jį Amerikos Dar
bo Par Ii josz narių susirinkimas 
nustatymui savo politikos ir iš
rinkimui savo vadovybės. Tų 
komiteto narių yra balsuotojų 
išrinkta keletas tūkstančių ir 
didelė dauguma buvo išrinkta 
kairieji, pažangieji žmonės.

Iki šiol valdę šitoje kountė
je Darbo Partiją dešinieji šau
kė išrinktųjų komiteto narių 
mitingą salėje, Prospect Hall, 
Brooklyne, kurioje nieku bū-

Apvogė Antaną Zizą

Jei pirksi bonus —• mums ir 
viso pasaulio žmonėm* ryto

jus bus šviesus

Pereitą penktadienį, vaka
re įsiveržė piktadariai į Anta
no Zizo namus, 316 Union 
Avė., Birooklyne. Jie nusileido 
nuo stogo, išmušė užpakalinį 
langą, įlindo ir viską išvertė. 
Matyt, jieškojo pinigų. Pavogė 
abiejų, Zizų laikrodėlius ir ki
tokius aukso rūšies 
Banko knygutes 
taupymo bonus 
grindų ir paliko, 
neėmė nieko, tik 

| teliojo ir išmėtė ant grindų.

daiktus.
ir karinius 
numetė ant 
Iš drabužių 
viską išvar-

J. GARŠVA
Graborius-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

L1TUAN1CA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612
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Gražus' Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

Iniclnlinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.
|nBIIISIIIG)IIIBIIIBIIIBHIDIIIBIIISIIIBIIIBIIIOIIIC?IIEIHŪIIICIIIŪIIIEIliOlilGIIISIIieillGIIIEHIEIIIC5

■j

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
iteičius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

salfiji
(guma 
omiteto narių.
kad viskas bus O.

nariais; dau

buvo milži- 
kairiųjų-pa-

du negali tilpti visi išrinktieji. 
Jau nuo 3 v. p. p. susidarė 
prie salės eilė žmonių, lau
kiančių progos įeiti. Aštuntą 
valandą salė persipildė išrink
taisiais komite 
gelis netilpo./

Na, bet 
niška da 
žangiųjų J

Atfode)
K. Bet kur tau!

Reakcininkai atvirai pasisa
kė, kad jie “viską vesią de
mokratiškai” ir jokiu būdu ne
leisią kairiesiems įsigalėti. Jie 
panaudojo bjauriausios rūšies 
steam roller taktiką, neleido 
susirinkusiems balsuoti ir pa
tys “pasiliko vadovybėje.”

Negalėdami nieko daugiau 
daryti, kairieji ten pat pasira
šė po peticijomis, protestuo
jančiomis prieš dešiniųjų 
gengsterišką politiką ir pasi
ryžo eiti į teismą.

Kairieji turi, savo pusėje 
komiteto narių daugumą ir 
dėl to jie yra įsitikinę, kad 
teisme laimės.

Pažangiųjų pirmininku šiuo 
tarpu yra John W. Crawford, 
o sekretoriumi Max Torchin.

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas. <

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway , Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

$ i i f i. i i i t ♦ U
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

NOTART
PUBLIC

Štai

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Guviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST,
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8698

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

L4ISA7UOL4S G/UBOR/l/S
Llūdfislo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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