
KRISLAI
Ką Jie Darytų Su Tais 

Pinigais?
Žuvo Viltis.
Didžiosios Nelaimės.
Klerikalai Meluoja.
Kas Šelpia Lietuvius?
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Dienraštis 
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Metams

Tarybininkai imsią ir sukel- 
sią penkius milijonus dolerių 
Lietuvos atstatymui ir Lietuvos 
žmonių šelpimui!

Labai didele suma pinigų. 
Dieve jiems padėk.

Bet pirma, negu lietuviai 
duos jiems savo dolerius, turi 
turėt užtikrinimą, kad jų pini
gai nenueis ten, kur nuėjo pa
našiai surinkti milijonai dole
rių po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro.

Antra, daleiskime, kad po ka
ro Lietuva pasilieka socialisti
ne ir dalimi Tarybų Sąjungos, 
ar tarybininkai duoda užtikri
nimą, kad visi tie doleriai iki 
vienam vis tiek nueis Lietuvon 
jos atstatymui ir jos žmonių 
šelpimui ?

Viskas turi būti jau dabar 
aišku, kaip ant delno.

“Viltis užkariauti Rusiją iš
nyko,“ sako The New York 
Times (rugs. 8). Mylia po my
lios hitlerininkai grūdami iš 
Tarybų žemės.

Tą viltį jiems sudaužė didvy- 
ringoji Raudonoji Armija. Ta 
armija žygiuoja pirmyn — pie
tuose linkui Kijevo, centre lin
kui Smolensko.

Raudonoji Armija išlaisvins 
Ukrainą, Baltgudiją, Lietuvą, 
Estiją ir Latviją.

Išskyrus lietuvius tarybinin- 
kus, visi Amerikos lietuviai iš
troškusiai laukia tos išlaisvini
mo dienos. Tarybininkai gi sa
ko, kad jų širdys dreba, kai jie 
išgirsta Raudonosios Armijos 
laimėjimus ir artėjimą Lietu
vos išlaisvinimo iš nacių vergi
jos.

Vienoje traukinio nelaimėje 
užmušta 78 žmonės, kitoje trys. 
Supleškėjo senas viešbutis ir 
sudegė 47 žmonės!

Tai nelaimės tik dviejų die
ną.

Tyrinėtojai nesuranda, .kad 
traukinių nelaimes būtų pagim
dęs sabotažas. Kaltas buvęs ne
apsižiūrėjimas.

Bet tų neapsižiūrėjimų jau 
per daug. Kažin ar tie neapsi
žiūrėjimai nėra keno nors tiks
lus darbas?

Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Tarybos suvažiavime 
kalbėjęs smetonininkas Dauž- 
vardis. Jis gyręs katalikus, kad 
jie surinkę šimtą tūkstančių 
dolerių “Lietuvos reikalams.“
Tais pinigais, girdi, buvę šelp

ta Tarybų Sąjungoje esą lietu
viai! (Draugas, rugs. 4).

Tai bjaurus, juodašimtiškas 
klerikalų melas. Tai tokia ap
gavystė, kuria turėtų pasipik
tinti kiekvienas žmogus.

Tegul jie parodo, kur ir ko
kie Tarybų Sąjungoje lietuviai 
gavo nuo klerikalų tarybos pa
šalpą?

Taip, Tarybų Sąjungoje lie
tuviai yra šelpiami, bet su tuo 
šelpimu nieko bendro neturi jo
kia Katalikų Federacijos Tary
ba. Jiems nors nedidelę pagal
bą iki šiol teikia tiktai pažan
gioji visuomenė formoje dova
nų.

Vienas dovanų siuntinys pa
siųstas jau senokai. Dabar ruo
šiamas ir tuojau bus išsiųstas 
kitas siuntinys. Neskaitant as
meninių pundelių, tos paramos 
lietuviams per abu siuntiniu bus 
pasiųsta už apie aštuonius tūks
tančius dolerių.

Gi visi' tarybininkai — .kleri
kalai, tautininkai ir menševi
kai — ne tik nė vieno cento 
nėra tam tikslui paaukoję, bet 
dar pikčiausiai kenkia aukų bei 
dovanų rinkimui.

Nežinia, kur Mussolinis. 
Neoficialis radijas sakė, 
kad iš Romos jis kaip be
laisvis išgabentas į vieną 
mažiukę Italijos salą.

No. 213 LAISVĖS ANTK™^honlf sT?gIiI12-F3878STKEICT Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo-Sept., 10, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIIL Dienraščio XXV |

TALKININKAI IŠLIPO Į D1 
ITALŲ UOSTŲ, KERTASI

PREZIDENTAS SVEI
KINA PERGALĘ

Washington, D. C.—Rug
sėjo 8 dienos vėlai vakare 
'prez. Rooseveltas atidarė 
Trečiosios Naminės Pasko
los vajų su gerai paruošta 
ir labai iškalbinga prakal
ba. Jisai nurodė, kokios 
problemos tebestovi prieš 
amerikiečius. Prezidentas 
labai apsidžiaugė praneši
mais apie Italijos galutiną, 
pilną ir besąlyginį pasida
vimą. Bet jis taipgi per
sergėjo Amerikos liaudį 
prieš perdėtą optimizmą, 
prieš nepateisinamas viltis. 
Italijos pasidavimas dar ne
reiškia karo pabaigą. Prie
šingai, sakė prezidentas, 
patys didžiausi ir kruvi
niausi mūšiai tebelaukia.

Mūsų tikrasis tikslas, tei
gė prezidentas, tebėra Ber
lynas ir Tokio (Japonijos 
sostinė). O tai dar labai il
gas ir sunkus kelias. Mes 
esame tikri, kad mes laimė
sime, bet turime būti pasi
rengę didžiausiems pasiau
kojimams.
i Todėl prezidentas karštai 
ragino pirkti karo bonus, 
skolinti valdžiai pinigus. Jis 
sakė, kad mes turime steng
tis aprūpinti mūsų armiją 
ne tik bile kokiais ginklais, 
bet geriausiais ir galin
giausiais. Jis ragino visus 
žmones suvienyti savo jė
gas ir remti karo pastan
gas. Tiktai suvienytomis jė
gomis mes laimėsime.

\

Pluki Gen. Eisenho- 
werio Strategija

Dabar paaiški, kad dery
bos tarpe italų vadų ir gen. 
Eisenhowerio- buvo veda
mos daug pirmiau, negu bu
vo paskelbtas pasidavimas. 
Pasirodo, kad jau rugsėjo 3 
dieną buvo susitarta ir Ita
lijos valdžios nutarta besą
lyginiai pasiduoti. Tačiau 
taip pat buvo susitarta, kad 
pasidavimo paskelbimas tu
ri būti atidėtas iki to laiko, 
kuomet Talkininkams pasi
rodys parankiausia pa
skelbti.

Paskelbimas pasidavimo 
atidėtas iki rugsėjo 8 die
nos. Tuo tarpu anglų Aš
tuntoji Armija išsikėlė Ita
lijos pietinėn dalin ir ame
rikiečių ir kanadiečių ar
mijos pasiruošė išlipti į ki
tas Italijos vietąs, paskel
biant pasidavimą. Tai, ma
tyt, padaryta^ kad nedavus 
vokiečiams užimti strategi
škus uostus ir pastoti kelią 
sėkmingam Talkininkų ar
mijų įsiveržimui Italijon.

Šita^ strategija puikiai iš
degė.

Japonija atsiuntė pasti- 
.prinimų saviškiams prieš 

■ Talkininkus N. Guinejoj.

ITALAI NUGALI NACIUS

ne BIS
KORSIKOS SALOJE

Lietuviai kariauja Briansko sektoriuje. Vokiečių lėktuvai daro nuolati
nius puolimus ant Raudonosios Armijos' lietuviško regimento, bet mūsų 
didvyriai moka prieš juos atsikirsti. Jie mašininėmis kanuolėmis šaudo į 
vokiečių lėktuvus. Čia parodomi saržentas Juozas Leliunas ir saržentas 
Dambrauskas.

ŠALIN KRUVINAS RANKAS NUO LIETU
VOS! ŠAUKIA LIET. KOMUNISTAI

Broliai Lietuviai!
Kova prieš hitlerinius 

žmogėdras įėjo į spren
džiamąją fazę.

Diena, iš dienos Tarybinė 
ir Talkininkų aviacija (lėk
tuvai) tūkstančiais bombų 
daužo priešų transporto ke
lius ir jų pramoninius cent
rus. Artėja ta diena, kai 
Tarybų Sąjungos, Anglijos 
ir Jungtinių-Amerikos Val
stijų ginkluotosios pajėgos 
iš rytų ir vakarų, iš šiaurės 
ir pietų suduos hitlerinei

Vokietijai lemiamą mirties 
smūgį.

Nujausdami savo artė
jantį galą ir bijodami tei
singo keršto už visus jų pa
darytus nusikaltimus, hitle
rininkai siekia pavergtų 
tautų krauju atitolinti savo 
katastrofą. Patys riedėda
mi į bedugnę, okupantai no
ri nusitempti paskui save 
ir lietuvių tautą. Tuo tikslu 
jie vykdo Lietuvoje savo 
visuotiną mobilizaciją. Jos 
tikslas — išnaikinti pajo

ATSIŠAUKIA Į ITALIJOS JŪREIVIUS 
NEATIDUOT LAIVU VOKIEČIAM

Šiaurinė Afrika, rugs. 8 
d. — Talkininkų laivyno 
komandierius Cunningham 

atsišaukė į Italijos jūrinin
kus. Jis ragina italus neati
duoti vokiečiams laivyno. 
Jis įsako jiems tuojau plau
kti į saugius Talkininkų 
uostus, arba, jeigu tatai pa
sirodytų negalima padaryti, 
tai kad jie laivus nuskan
dintų. — Italijos laivams 
Juodojoj Jūroj įsakyta vyk-

ti į Sovietų prieplaukas.
Dar nėra žinios, kokios 

buvo pasekmės to atsišau
kimo į jūrininkus. Apie Ita
lijos laivyno likimą nieko 
nesigirdėti. Kad vokiečiai 
bandys jį pasigrobti ir at
kreipti prieš Talkininkus, 
tai nereikia abejoti. Klau
simas, kaip Italijos laivyno 
jūrininkai ir komandieriai 
pasielgė, išgirdę, kad Bado- 
glio valdžia pasidavė.

HITLERIS IŠSIGANDUS ITALIJOS 
PASIDAVIMOPLOSTA ITALUS

Londonas. — Po pusant
ros valandos nuo praneši
mo, ;kad Italija besąlygi
niai pasidavė Jungtinėms 
Tautoms, Berlyno radijas 
irgi tarė savo žodį. Prane
šėjas,’ pripažinęs Italijos 
pasidavimo faktą, tarp kit
ko, pasakė:

> “Nuo kriminališko suo
kalbio prieš II Dučę (Mus- 
solinį) liepos 25 dieną ir 
pravesto sukilimo su pagel- 
ba anglų ir amerikiečių 
prašalinti fašistinį režimą, 
Vokietijos vyriausybė buvo 
pasirengus tokiai atvirai iš
davystei ir todėl padarė vi
sus reikalingus žygius, ko-

kių tiktai situacija reikala
vo. Kriminališkas suokalbis 
prieš Europos apgynėjus il
gainiui suklups, kaip kad 
yra suklupę kiti panašūs 
veiksmai.”

Iš to reikia suprasti, kad 
Hitleris yra pasiruošęs per
siimti su Talkininkais Itali
jos žemėje.

Berlyno radijas sakė, 
kad naciai užėmę Milaną, 
didžiausią pramonės miestą 
šiaurinėj Italijoj.

i

Talkininkų lėktuvai pri
mėtė atsišaukimų į Bulgari
jos žmones prieš nacius.

giausius mūsų tautos žmo
nes fronte ir pafrontėje, iš
varyti juos į katorgą Vo
kietijoje, išmarinti juos ba
du, o Lietuvos žemę koloni
zuoti vokiškaisiais dvarpo
niais.

Šią pražūtingą mūsų tau
tai programą kruvinieji 
okupantai, kubiliūnpalai- 
kių padedami, vykdo dabar 
pagreitintais tempais. Lie
tuvai varomi į frontą guL 
dyti savo galvas už hitleri
nių žudikų reikalus. Vis 
nauji lietuvių būriai ver
gais išvaromi į pražūtį pa
frontėje. Neseniai aplankęs 
Pabaltijį vergų medžiotojas 
Zaukelis įsakė greičiausiu 
laiku išvaryti į Vokietijos 
katorgą naujas dešimtis 
tūkstančių lietuvių. Jis at
virai paskelbė, kad hitleri
nei Vokietijai reikalingos 
ne tiktai lietuvių rankos, 
bet ir jų kraujas.

Broliai lietuviai, neleiski
te vokiškiesiems žmogėd
roms įvykdyti kruvinųjų 
planų.

Nestokite į banditiškus 
nacių SS legionus! Prievar
ta išvaryti į frontą, perei
kite į Raudonosios Armijos 
pusę!

Nesileiskite išvežami į 
Vokietijos katorgą! Slėpki
tės nuo hitlerinių vergų me
džiotojų! Daužykite hitleri
nius darbininkų verbavimo 
biurus, naikinkite fašisti
nius vergvaldžius!

Stokite į partizanų bū
rius, pieškite ginkluotą ko
vą prieš okupantus, padėki
te Raudonajai Armijai ga
lutinai sutriuškinti bandi
tišką Hitlerio armiją!

Artėja hitlerinės Vokieti
jos žlugimas. Broliai ir se
serys, visi į kovą dėl mūsų 
tėvynės išvadavimo iš oku
pantų jungo!

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva!

Lietuvos Komunistų Par
tijos (bolševikų)

CENTRO KOMITETAS.

šiaur. Afrika, rugs. 9.— 
Italų kariuomenė nugalėjo 
vokiečius Korsikos saloje ir 
užėmė visus ten karui 
svarbius punktus.

Talkininkų komanda atsi
šaukė į italus Duodekanese 
salose, netoli Turkijos, kad 
sunaikintų bei suimtų visus 
ten esamus hitlerininkus.

šiaur. Afrika, rugs. 9.— 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados armijų dideli būriai 
išlipo Italijos uostuose Ne- 
apolyj, Genoa, Pisa, Gaeta, 
Civitavechia. Taipgi ame
rikiečiai keliasi į Sardinijos 
salą.

Talkininkų atsišaukimas 
sako :

“Galingos anglų, ameri
kiečių ir kanadiečių armi

jos išlipa krantan įvairiuo
se Italijos širdies punktuo
se. Pribuvimas šių armijų, 
gerai ginkluotų ir apgina
mų Talkininkų lėktuvų ir 
galingo Viduržemio Jūros 
laivyno, suteikia jums, ita 
lai, puikiausią progą, 
dedama Talkininkų 
Italija dabar gali
vokiškam agresoriui ir pri 
sideti prie iššlavimo 
cinio priešo iš Italijos že
mės.” ’
Talkininkų jėgų iškėlimas 

įvairiuose uostuose į šiaurę 
turi tikslą užkirsti vokie
čius pietinėje Italijoje ir 
ten juos sunaikinti. Vėliau
si pranešimai sako, kad 
kai kuriuose punktuose jau 
susisiekta su vokiečiais ir 
prasideda dideli mūšiai.

Raudonoji Armija Atvadavo Visa Pramoningiau-
■

šią Doneco Sritį ir Paėmė Dar 200 Vietovių 11
Maskva, rugs. 9. — Mar

šalas Stalinas vakar pareiš
kė, kad hitlerininkai visiš
kai iššluoti iš Doneco Ba
seino, svarbiausios Sovie
tuose angliakasyklų, gele
žies kasyklų ir fabrikų sri
ties.

Raudonoji Armija atva
davo jau daugiau kaip du 
trečdalius derlingiausių 
Ukrainos laukų.

Sovietų kovūnai įvairiose 
vietose užėmė punktus ar
čiau kaip 70 mylių nuo 
Dniepro upės.

Atvadavusieji miestą Sta
lino raudonarmiečiai plie
kia hitlerininkus šonan iš 
pietų pusės ir stato pavo- 
jun visą pietinį vokiečių li
nijos “sparną”. Sovietiniai 
kovotojai taip pat grumia
si pirmyn linkui Mariupo- 
lio, svarbiausio Azovo Jū-

ros uostamiesčio.
Didmiesčio Stalino atva

davimas buvo pasveikintas 
Maskvoj griausmais iš 224 
kanuolių.

Per dieną Raudonoji Ar* 
miįa ateivė iš priešų.. -200 
miestų, miestelių ir kaimų. 
Rusai, tarp kitko, šturmu 
paėmė vokiečių tvirtumos 
miestą Borzną, 100 mylių 
nuo Kijevo. ,

Centraliniame fronte, 
raudonarmiečiai šturmu už-' 
ėmė Nylia miestą, 30 mylių 
nuo Briansko, užmušdami 
1,200 vokiečių. Sovietų ko
vūnai čia pagrobė 25 nacių 
kanuoles ir daug kitų gink
lų ir amunicijos.

Apsupamo B ach mačo a-, 
pylinkėje raudonarmiečiai 
užmušė 1,000 priešų ir už
grobė įvairius karinius. jų 
sandėlius.

J

a į

Hitleris Suorganizavęs 
Italų Fašistų Valdžią -
Gautas pranešimas iš Vo

kietijos, kad naciai suorga
nizavo fašistinę Italijos 
valdžią. Valdžia esanti su
daryta iš Mussolinio pase
kėjų. Dabar vokiečių gink
lai hąndys tą valdžią užkar
ti Italijos žmonėm. Tas pa
rodo, kad buvo klaidingai 
manyta, jog pats Hitleris 
prisidėjo prie prašalinimo 
Mussolinio ir pastatymo 
valdžios pryšakin Badoglio.

Vokietijos Žmonės De
monstruoja Prieš 

Nacius
London, rugs. 9. — Pra

nešama, jog Berlyne ir ki
tuose Vokietijos miestuose 
įvyko didelės ir smarkios 
demonstracijos prieš na
cius. Darbo žmonės demon
struodami reikalavo nuver
sti Hitlerio režimą ir susi
taikyt su talkininkais.

Anglai-Amerikiečiai 
Siekia Sukapot Nacius

London, rugs. 9. —Jungi 
tinių Valstijų ir Anglijos 
kariuomenė, įsiveržus į * 
daugelį uostamiesčių vidu
riniai - pietinėje Italijoje, 
stengiasi perkirst vieniems 
vokiečių kariuomenės dali
niams susisiekimą su kitais.

Italijos valdžia, pasida
vus Talkininkams, atsišau
kė į darbininkus užgrobt 
visus naciam gabenamus 
reikmenis. Italų premjero 
maršalo Badoglio vyriausy
bė šaukia žmones niekur 
nesipriešinti amerikiečiam 
ir anglam, bet mušt vokie
čius, kurie išstotų prieš pa
sidavusius Talkininkam ita
lus.

i J. •v

2J

London, rugs. 9. — Pra
nešama, kad jugoslavai-kro- 
atai atėmė iš fašistų visą 
Dalmatiją, pajūrinę Jugo
slavijos provinciją, tik 
skersai siauros Adriatiko 
Jūros nuo Italijos. Dar nė
ra žinios, ar italų kariuo
menė priešinosi jugosla- SS 
vams.
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ne vieųp On^lp, Charkovo, Tagaūrogo 
bęi Stalinę! Pat* ręikes nę vienoj Tuni- 
sijos bei Sicilijoj. Mū$ų, amerikiečių ka
riuomenė turės sų priešų rimtai susikib
ti- ' ’ ” 'k

Pę! to kiekvienas Amerikos pilietis 
šiandien privąlo rimtai susirūpinti sti
prinimu mūsų fronto.O vyriausia paspir
tis bus, jei mes kiekvienąs prisidėsįnąe 
prie sukėlimo trečiosios paskolos, prie 
sukėlimo ir pęrviršyjimo penkiolikos mi
lijonų dolerių trumpiausiu laiku!

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

Act of March 3, 1879.

Italija Pasidavė
Trečiadienio popietį skersai ir išilgai 

pasaulį nuskambėjo džiugi žinia, kad 
Italija pagaliau pasidavė Jungtinėms 
kautoms— ir pasidavė besąlyginįai! 
Paliaubas priėmė ir užgyrė Amerika, 
Anglija ir Sovietų Sąjunga. Badoglio 
^ake Idalijos armijai sųdefi ginklus ir 
pasiduoti Talkininkams — priešintis tik
tai kitai pusei, tai yra, vokiečiams.

Taigi, Italija išmušta i$ karo. To buvo 
tikėtasi ir trokšta. Badoglio nepasidavė 
iš geros širdies. Pasidavė todėl, kad 
Jungtinių Tautų militąrįnė galybę pri
vertę.

Amerikos ir Anglijos armijos skaitlin
gais būriais keliasi Italijon per uostus. 
Kas liečia Italijos armiją, su ja pilnai 
apsidirbta. Bet tai dar nereiškia, kad 
Ifąliją jau laimėta. Naciai turi kelioliką 
divizijų Italijoje ir yra užgrobę jos šiau
rinę dalį. Juos iš ten reikės išmušti ar
ba sunaikinti. Reikia tikėtis didelių ir 
kruviųų mušiu. Bet taipgi reikią tįkętis, 
kad italai dabar padės Talkininkams ap
valyti kraštą nuo hitlerinių banditų.

Fašistinė Italija mirė! Ateina kalęina 
hitlerinei Vokietijai!

15-ka Bilijonų Dolerių, Kuriuos 
Mes Sukelsime!

Rugsėjo 9 d. prasidėjo didelė kampa
nija sukėlimui mūsų kraštui paskolos— 
cjįdžiausios paskolos, vienu sykiu suke
liamus mūsų istorijoj. h

* 15-ka bilijonų dolerių!
Tai pasakiška pinigų suma, sunkį net 

įąivaizduoti, sunki bet kuriam piliečiui 
suprasti.

Tai trečioji paskolą šio karo laiku.
Mūsų krašto vyriausybė, mūsų iždo 

sekretorius, mūsų krašto atsąkąpingięji 
Ęąreigūnai, tačiau, puikiai įsivaizduoja,

Vįsųpirmiausiai, todėl, kad yra reika
las.

Antra,—kad mūsų kraštas turi užten
kamai resursų tą padaryti.

v . Karo eiga priėjo prie tos vietos, kada 
n$sų ginkluotosios jėgos nesitenkina 
apsigynimu, bet kada josios muša prie
šą, atakuodamos, puldamos jį. Jungti
nės Tautos atėjo į ofensyvo stadiją. Jo
sios atėjo į tą vietą, iš kurios priešas 
pradedamas pulti, pradedamas mušti ir 
bus mušamas iki karo laimėjimo.

Tiesa, mes dar neturime antrojo fron
to 'Europoje. Tiesa ir tai, kad milžiniška 
mųsų kariuomenės dauguma dar nematė 
mūšio lauko.

gį ■ Bet ji yra tam paruošta — milijonai 
mūsų karių. Ji yra apginkluota. Ji lau- 

į®<kia tik įsakymo pradėti žygius Europo
je, arba Pacifike.

K . Kada kariuomenė yra tokioje stadijo
je, tuomet mes, pasilikusieji namieje, ne
privalome nei minutei pamiršti, kad ji, 
kariuomenė, nesitrauktų dėl ginkit) sto
kos arba kitokių trūkumų, bet kad ji žy
giuotų, eitų pirmyn ir muštų priešą vi
sais garais.
' Štai, kam reikalingi pinigai. Štai kam 
reikalinga ši paskola — 15-ka bilijonų 
dolerių!

Jrėčiosios paskolos vajus prąsidedą 
kaip tik tuomet, kada didelė Ašies dalis 
atlūžo — kada Italija besąlyginiai pasi
davė, kada fašistinėje Ašyje bendrai 
prasideda visų galų suirimas.

Šiandien susmuko fašistinė Italija, ry
toj ar po ryt pradės smukti ir atlūžti gal 
Suomija, gal Bulgarija, gal Rumunija, 
gal Vengrija.

Bet fašistinės Ašies centras—Vokieti
ja ir Japonija,—dar vis laikosi. Ir jo
sios’laikysis, iki bus visiškai sumuštos, 
sunaikintos. Vokietija dar stipri. Japo
nija dar stipri. Joms nugalėti reikės dar
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Pittsburgho Konferencija: Dikta
torių “Rubber Stamp”

Tarybininkų spauda giriasi, kad jų 
konferencijoje Pittsburgh e buvę 450 de
legatų. Jie daug padarę ir daug nutarę. 
Ątęičįai tasai klerikalų, tautininkų ir 
menševikų bendras frontas pasimojęs 
labai didelius darbus. Konfėrencijon su
plaukę septyni tūkstančiai dolerių aukų. 
Dabar Amerikos Lietuvių Taryba turė
sianti devynįus tūkstančius dolerių savo 
iždinėje.

Bet kaip buvo mūsų spėta, taip atsi
tiko. Pittsburghan buvo suvažiavę robo
tai. Ta konferencija buvo tiktai “rubber 
sįamp”. Viskas buvo iš anksto iškepta. 
Delegatams nebuvo duota progos nei iš
sižioti. Tarimus padarė ir kalbėjo tiktai 
lyderiai. Naujienose (rugs. 7 d.) skaito
me sekamų:

“Nors ręzoliuciji| komisija buvo skait
linga, bet galutinąjį savo darbą pavedė 
trims rezoliucijų iy įnešimų ekspertams: 
Kun. Vaškui, Dr. Montvidui ir adv. Jur- 
gėlai- Kada šie skirtingų filosofijų trys 
vyrai bet kurią rezoliuciją rekomenda
vo, visiems buvo aišku, kad joje nėra 
nieko ginčytino, nieko nereikalingo ir 
yrą viskas, kas privalo būti, todėl kiek
viena rezoliucija ir kiekvienas įnešimas 
buvo priimti vienbalsiai...”

Vadinasi, viskas ėjo mašininiai, auto
matiškai. Netgi rezoliucijų komisija re
zoliucijų ir įnešimų nesvarstė, nedisku- 
savo. Ji buvo apgavystė, paskirta apga
vimui delegatų. Trys vyrai viską apsvar
stė ir nutarė. Tai ko ten tie delegatai 
važiavo: paūžti, gaišuoti laiką, sorkių pa
sižiūrėti ?

Apie tuos “tris vyrus,” arba “eksper
tus”, tiek reikia pasakyti, kad nei vie
nas jų nei vienos rezoliucijos nerašė. Nei 
vienas jų nei vieno įnešimo nesvarstė. 
Kun. Vaškas, Dr. Mpnfvidas ir adv. Jur- 
gėla buvo tiktai “jes-menai”. Ką jiem 
pasakė ir padavė Tarybos čyfai — Gri
gaitis ir Šimutis, tą jie patiekė konfe
rencijai, o konferencija turėjo vienbal
siai priimt!

Tai tokia buvo tos tarybininkų kon
ferencijos procedūra.

Konferencijai nebuvo duota progos iš
rinkti Tarybą. Ir čia jinai turėjo vien
balsiai išreikšti pasitikėjimą tiems, ku
rie pyieš kiek laiko girtoje puotoje patys 
pasiskyrė. Vadinasi, Tarybos vadai, kaip 
tikri diktatoriai, pasilieka amžinais va
dais, nepriklausą nuo jokios masinės įta
kos. Jokia demokratinė procedūra nepri
pažįstama. Be to,

“Kadangi visi trys Vykdomojo Komi
teto nąriai — pįrmiųinkas šimutis, sek
retorius Grigaitis ir iždįųinkąs Vaidyla 
—gyvena vieųaiųę mieste, Čhicagoje ir 
todėl gą|i veikti sparčiau, negu visą 
valdyba, išsimėęįusį įvairiuose miestuo
se, taį Amei’iH^ LįetuYįų Tarybą nuta
rė suteikti Vykdomajam Komitetui 
sprepdžiąmąją galią visuose klausimuo
se, ALT įstatų ir suvažiavimo ntitariųių 
ribose.”

Tas reiškia, kad net ir Tarybos liku
sieji aštuoni nąriai išstumti laukan iš 
atsakomybės, iš svarstymų. Visa galia 
pavesta Grigaičiui, Šimučiui ir Vaidylai 
—trims ekspertams!

Taigi, vietoj įvesti daugiau demokrati
jos ir vadovybę praplėsti, Pittsburgho 
konferencija pasibaigė paneigimu viso
kio demokratiškumo, paskyrimu trijų 
diktatorių. Nuo dabar, kurie išdrįs nors 
vępteiti’ prieš Grigaitį ir Šimutį, tie bus 
paskelbti išgamomis.

Visa padorioji žmonija upeliais krau
ją lieja ir milijonais galvas guldo kovo
dama prieš fašizmą, prieš diktatorius, o 
lietuviški tarybininkai praktikuoja bjau
riausi fašizmą.

Kitą sykį pakalbėsime apie Pittsbur
gho konferencijos apolitinius darbus. Pa
žvelgsime į konferencijoje viešpatavusią 
dvasią ir kur link tarybininkai pasimo- 
ję žygiuoti savo konspiracijoje prieš Lie
tuvos žmonių interesus. ,

PABALTIJO KĘAšTĄI IR 
TARYBINES RESPUB

LIKOS ;
Po tokia antrašte š. m. 

rugpjūčio 30 d. dienraštyj 
The Boston Globė tilpo tū
lo latvio patrijoto laiškas, 
kurį mums prisiuntė vienas 
geras mūsų bendradarbis. 
Po laišku pasirašo E. M. 
Čia perduodame tąjį laišką 
vertime:

“Tuomet, kai Pabaltijo 
valstybių žmonės rūpinasi dėl 
išvalymo hitleriniij banditų 
iš savo žemių ir kai jųjų, jau
ni vyrai, susibūrę į Latvių, 
Lietuvių ir <■ Estų divizijas 
Raudonojoj > Armijoj ryžtin
gai kovoja, mūsų krašte at
siranda žmonių, kurie rūpi
nasi tuo, kas bus su Pabalti
jo ‘demokratijomis’, kai jų 
pačių kariuomenės sugrįžš 
namon.

“Atsakymas yra šis: Trys 
mažosios Pabaltijo tarybinės 
respublikos sunkiai dirbs, 
kad atsteigti savo sugriau
tuosius kraštus, — dirbs taip, 
kaip ir kitos Tarybų Sąjun
gos respublikos.

“1940 metais žmonės turė
jo nuspręsti, ar joms eiti iš 
vien su Hitlerio Vokietija — 
kaipo vergais ‘parinktinei 
ponų rasei' — ar su Tarybų 
Sąjunga ir būti lygiais su ki
tomis respublikomis. Ir 
nuoš. žmonių pasisakė 
ėjimą išvien su Tarybų 
junga.

“Kaipo Tarybų Sąjungos 
piliečiai, Pabaltijo valstybė
lių kraštai turi teisę ir pro
gą įsigyti nuosavybę, patapti 
pasiturinčiais ir netgi samdy
tis savo prietelius piliečius 
namų tarnautojais, slaugė
mis, etc., jei tik jie sutinką 
mokėti samdomiesiems uniji
nes algas. Jie praranda tu
rėtąją teisę . išnaudoti kitus 
žmones turtams susikrauti ir 
dalyvauti spekuliacijose, ir 
tas, savo ruožtu, eliminuoja 
(pašalina) morgičius ir fore- 
klozavimus — nors tai gali 
būti ir labai didelės įstagos.

“Neskaitant tųjų federali- 
nių apribavimų, mažosios 
respublikos turi pilniausią 
autonomiją. Josios vartoja 
savo kalbą mokyklose, teis
muose ir valdiškose įstaigo
se; leidžia savo įstatymus ir 
renka savo įstatymdavįus vi
suotinu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu.

“Ir Pabaltijo kraštų žmo
nės kovos — taip pasirįžu- 
siai, kaip jie kovoja prieš 
Hitlerį — prieš bet kokį ar
ba kokius ‘prietelius’, kurie 
bandys antdėti ant jų prieš 
1940-metinę ‘demokratiją’ —
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fašistinių ‘furjerių’ valdžią, i laikraščiai stoja už 
atneštą vokiško banditiško VovinSa Tn 
generolo. Pabaltijo kraštų 
tautinės divizijos tuo rūpin
sis.

“Būkite tikri, kad Pabalti
jo kraštuose nebus ‘demokra
tinių’ Frankų arba Petainų. 
Tuomi galite nesirūpinti. Aš 
esu tikrasis latvis. 

E. M.
“Roxbury.”

Mūsų nuomone, 
žodžiuose pasakyta labai 
daug tiesos. Ką sako šis 
latvis, tą sako ir tūkstan
čiai Amerikos lietuvių, nuo
širdžiai remiančių Ameri
kos ir visų Jungtinių Tau
tų karines pastangas ir 
laukiančių, kad tik greičiau 
pasibaigtų karas, kad jų 
gimtiniai kraštai būtų išlai
svinti.

Būtų gerai, kad šį latvio 
balsą atydžiai perskaitytų 
tie žmonės, kurie dalyvavo 
Pittsburgho konferencijoje 
ir buvo priversti klausytis 
visokių pro - hitlerininkų 
pliauškalų, siunčiamų Ta
rybų Sąjungos adresu.
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“NUO BADO, MARO IR 
SMETONOS...”

Šiomis dienomis mus pa
siekę lapelis, parašytas 
Juozo Gįrkąus, kanadiečio. 
Lapelio antraštė: “Nuo ba
do, maro ir Smetonos val
džios, išgelbėk mus viešpa
tie!” Po lapeliu pasirašo 
LYGIŠIS”.
Lapelis prasideda:
“Kanados padangėj, Ed- 

montono mieste, Universiteto 
ligoninėj, džiovos ligos pri
spaustas prie lovos, beskaity
damas laikraščius, užtikau 
pranešimą, kad buvę Lietu
vos valdonai atbėgę į Ameri
ką kartu su savo vadu Anta
nu Smetoną, su kunigų ir ki
tokių dykaduonių pagelba, 
ręnka aukas. Renka aukas 
būk tai gelbėjimui Lietuvos, 
kad po karo Smetona su sa
vo bendradarbiais galėtų 
pargrįžti į Lietuvą ir atsteig
ti kruvinąją diktatūrą, kurią 
jie vadino neprikląusoma 
Lietuva.”
Juozas Girkus, paragavęs 

smetoniškosios demokrati
jos Lietuvoje, ir atsidūręs 
Kanadoje, lapelyje surenka 
pluoštą atsiminimų, gyvų, 
bet šiurkščių vaizdų, dar 
stovinčių jo vaizduotėje iš 
tų laikų, kuriais Lietuvoje 
viešpatavo Smetona.

Jeigu dabar Keleivis, 
Naujienos ir jiems tolygūs

; “prieš
karinės Lietuvos” atsteigi- 
mą, tai lapelio autorius ši
taip sako:

“Visų didžiausia šių laik
raščių redaktorių baimė, kad 
Sovietų Sąjungos kariuomenė 
pila kailį vokiečiams plėši
kams ir neužilgo pasieks Lie
tuvą, kuri bus laisva nuo vo
kiečių, kartu ir nuo Smeto
nos kruvinosios valdžios.

“O tai tas ir varo smetoni- 
ninkus į pasiutimą, kad jie 
ne tik negales būti Lietuvos' 
valdovais, ale ir į svečius ne
galės parvažiuoti. Važiuoda
mi į Lietuvą, turėtų vežtis ir 
grabą su savim, ba Lietuvos 
piliečiai kiekvieną pasitiktų 
su tuomi, ką jie yra užsitar
navę bevaldydami Lietuvą 
per tiek daug metų. O jų 
gražūs darbai yra visiems ži
nomi, kaip tai: šaudymas 
valstiečių, šimtus laisvės ko
votojų nukankino bętardyda- 
mi visokiomis kančiomis, ko
kias tik galėjo išmislyti Sme
tonos žvėriška žvalgyba; 
tūkstančiai Lietuvos sūnų ir 
dukterų, laisvės kovotojų, 
kurie išliko gyvi nuo Smeto
nos kruvinosios žvalgybos, li
ko nukankinti kalėjimuose— 
mirė nuo žaizdų, ligų, alkio 
ir utėlių. P kiek laisvės ko-
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votojų, negalėdami iškęsti 
kruvinosios žvalgybos inkvi
zicijos, neteko proto. Tūks
tančiai Lietuvos piliečių bu-

kio prasižengimo, vien tik 
dėl to, kad turėtų uždyką 
darbininką prie valdiškų dar
bų.”
Toliau lapelyje (kuris y- 

ra keturių puslapių, nedi
delio, tankaus šrifto) sude
damą visa “litanija” pavyz- 
džių'tų kriminąlybių, kurios 
buvo smetoniškoje Lietuvoj 
paprastais dienos nuoty
kiais. Apie mušimus, apie 
karininkų vogimus (pats 
Juozas Girkus tarnavo Lie
tuvos kariuomenėje), apie 
paskyrų individualų, fašis
tų lobimus — lobimus žmo
nių prakaitu ir krauju. Ir 
lapelis šitaip baigiasi:

“Broliai ir sesės Amerikos 
lietuviai, kurie iš jūs turite 
švarią lietuvišką širdį ir svei
ką protą, jum gėda ir susi
tikti su dvidešimtojo amžiaus 
smetoniniais faraonais, kurie 
šaukia prašydami aukų dėl 
atsteigimo kruvinosios Sme
tonos valdžios Lietuvoj.

“Nepamirškite, kad Smeto
nos koja niekuomet į Lietu
vą daugiau neįžengs. Ir už 
jūsų aukas niekas nei ačiū 
jums nepasakys. Neduokite 
nei cento. Lai jie pradės 
dirbti ir maitintis iš savo pra
kaito.”

Reikalinga Savanorių

Buvo pranešta, kad Denmarko jūrininkai yerčiatT nų 
skąpdino keletu šąVo ląivų, ^I0gu ęųjtįįco pąvęsti vpkie-
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Manoma, kad savanoriai 
paaukojo net 975,000,000 
valandų žmonijos naudai, 
kas yra puikus rekordas 
Amerikos moterų, kurios 
dirbo po Raud. Kryžiaus 
vėliava praeitais metais. 
Daugiau negu 3,000,000 mo
terų padėjo įsteigti šį pui
kų rekordą. Dabar, kada 
vasara baigiasi, Raud. Kry
žiaus savanorių patarnavi
mai vėl prasidės.

Rapprtaį iš visų šalies da
lių pabrėžia, kaip svarbiai 
Amęrikos svętimos kilmės 
moterys prisidėjo prie šių 
milžiniškų pastangų. Visur 
jos aukavo, savo laiką ir dė
jo pastangas, kad tik visi 
Rąud. Kryžiaus darbai bū
tų pasekmingi.

Daugelis iŠ jų dirbo kai
po slaugių pagelbėtojos. Jos 
padėjo palengvinti kritišką 
trūkumą slaugių. Kitos vei
kė. moterų korpuse ir kan- 
tynų korpuse, teikdamos 
svarbų patarnavimą jų apy
linkėms ir Armijai ir Lai
vynui. Kąi kurios tarnauja 
Raud. Kryžiaus skyriuose, 
namuose, Kaud. Kryžiaus 
informaęijų vietose, krautu
vėse ir kitur, ir dar kitos 
nenuilstančiai veikę Karo 
Fondo vajuje, kad organi
zacija galėtų tęsti jos svar
bų darbą per sekamą metą. 
Dideli skaitliai moterų ga
mino chirurgiškus banda
žus, drabužius ir įvąirių rū
šių mezginius netik mūsų 
kareiviams ir jūreiviams, 
bet nelaimingoms karo au
koms visame pasaulyje.

Portlandę, Oregon valsti
joj, daugiau negu 5,000 na
rių Norway Social Club re
guliariai susirenka Norsę 
svetainėje siūti ir megzti. 
Pačiame mieste, Janai, fi
nai ir Įcito.s grupės irgi pri
sidėjo savo laiku ir pastan
gomis prie Raud. Kryžiaus. 
Iš Oąkląnd įr kitų Californi- 
jos mięstų ateina raportai 
apie ilgas sunkaus darko 
valandas, kurias praleido 
grekai, portugalai, jugosla
vai, japonai, chiniečiai, me
ksikiečiai, ir kitos Lotynų- 
Amęrikos vięnętos if daug 
kitų svetinių grupių RauJ. 
Kryžiaus darbams.

Savanoriai dirba ne tik 
vakaruose. Kiekviena apgy
venta kvadratinė mylia 
Jungt. Valstijose turi savo 
Raud. Kryžiaus darbinin
kus. Tampa, Floridoj, gru
pė moterų iš Kubos suor
ganizavo kliubą ir kas sa
vaitė siunčia kliubui aukų. 
Tie pinigai padeda vieti
niam Raud. Kryžiaus sky
riui tęštV savo darbą tarny
bos vyrams, ir dar kliūbo 
nariai gausiai aukauja savo 
laiką. Nuo Floridos į šiau
rę ligi Maine ir į vakarus 
ligi Pacifiko, kur tik ran
dasi grupės amerikiečių, gi
musių svetimose šalyse ar
ba naujesnės svetimšalių 
grupės, ten rasis Raud. 
Kryžiaus savanorių, kurie 
pašvenčia savo laiką šiam 
darbui todėl, kad jie gerai 
žino, ką Raud. Kryžius 
reiškia.

Šie savanorių vięnetai re
prezentuoja kiekvieną sve
timą tautą šioje šalyje ir, 
kas daugiau, jie atstovauja 
tas svetimas tautybes. Jų 
pastangos šiuo metu daug 
reikalingesnes negu kada 
nors buvo. Su karo eiga vis 
pasirodo daugiau darbo; 
daugiau darbo palengvinti 
kęntėjimą ir vargus,’ ku
riuos karas palieka savo ei
goj-

Raud. Kryžius ima kiek
vieną savanorį, kurį 'gali 
gauti. Ar tas savanoris ga
li pašvęsti valandą arba 
Jięną Raud. Kryžiaus dar
bui, nędaro skirtumo. As
menys ir grupės raginami 
paskambinti į Raud. Kry
žių ir pasiūlyti savo patar
navimą.

Am. Raud. Kryžius.

Redakcijos Atsąkymai .
Drg. W. Jurkevičiui, Mon-
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tello: Negalėsime sunaudoti 
jūsų korespondenciją apie ku
nigo Prunskio prakalbąs ir 
šmeižtus Amerikos falkininkė§ 
Sovietų Sąjungos, 'nes jau ki
tas Jyaugąę pirmjau aprašu.

Ispanų faįįgįų lakūnų 
grupė taipgi veikia prieš 
Sovietus.
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Ne Viskas Ramu Vakarų Fronte
Prieš liepos 5 d., š. m. ir 

apie porą savaičių po tos 
dienos, vakariniame fronte 
(politiniame) viešpatavo 

“normali ramybė” reakcio
nierių tarpe. Tuo laiku Hit
leris buvo pradėjęs galin
gą ofensyvą prieš Sovietus 
Kursko rajone. Tuomet vi
soj anti-sovietinėj spaudoje 
švyturiavo pasitenkinimo 
šypsą, ištisos špaltos ir pus
lapiai kalbėjo apie užėmi
mą Maskvos. Tilpo didžiu
liai žemlapiai su riebiomis 
strielėmis, nurodančiomis, 
kaip ir kur nacių govėdos 
eis bei privalo eiti. Tuomi 
rykiausia pasižymėjo New 
Yorko “Daily News”...

Bet toji pasitenkinimo 
šypsą greitu laiku virto į 
konvulsingas širdperšos 

grimasas; rytų fronto žem
lapiai susitraukė iki mikro
skopinio didumo, nes Rau
donoji Armija, kaip ir pir
miau, taip ir dabar, sumaišė 
reakcionierių planus ir su
trukdė šventą ramybę. Dar 
daugiau, šiuo sykiū^tą pa
darė ne žiemos laiku, o va
sarą, ko visai nesitikėjo an- 
ti-sovietinės grupės.

Kaip žinome, Raudonoji 
Armija nė tik pavertė į 

nieką Hitlerio ofensyvą, 
bet išvystė savąjį kontr- 
ofensyvą ir nesulaikomai 
grūda nacius iš savo teri
torijos 600 mylių ilgio fron
te. Kasdien ateiną praneši
mai skamba: šimtai mies
tų ir kaimų išlaisvinta vie
name bei kitame sektoriuo
se— Oriolas, Charkovas, 
Taganrogas ir kiti svarbie
ji punktai iš nacių atimti; 
dar kiti, be abejo, seks pir
muosius.

Tokie Sovietų kertami 
smūgiai nacių mašinai ir 
tęsiama neatiaidi ofensyvą, 
aišku, negali patikti Hitle
riui ir jo visai šaikai. Tai 
natūralu, nes eina oficialis 
karas tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos. Tačiaus 
keistoka atrodo, kuomet 

nusigando Sovietų ofensy- 
vo ir tam tikros grupės tal
kininkų tarpe. Vieni jų pa
rodo tą nugąstavimą atvi
riau, kiti pridengtoj for
moj, bet abelnai, ištisame 
vakarų fronte jaučiama, 
jog ne viskas ramu.

Taip vadinami “<" 
tai” buvo įsitikinę, 
Raudonoji Armija gali 
Kauti tik žiemos laiku, 
nėra ko sielotis, laiko 
kankamai. Bet įvyko 
tokio visai netikėto, Sovie
tai parodė dar vieną “sur- 
pryzą” ir dabar kertami 
skaudūs kirčiai nacių maši
nai tuo pačiu sykiu smar
kiai pritrenkė ir anti-sovie- 
tinį elementą talkininkų ša
lyse. Iš visų pusių ir kam
pų momentaliai pasipylė is
teriški šūkalojimai ir verk
smai, atkreipti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Iš kitos pusės, Sovietų 
pasekmingi veiksmai džiu
gina visą anti-fašistinį pa
saulį. Sovietų prestižas dar 
daugiau pakilo tarpe pla
čiųjų masių. Sovietų veik
smai ir talkininkų tupčioji- 
mas ant vietos paaštrino 
kovą ir taip vadinamame 
naminiame fronte. Įvyko 
aštrių susikirtimų tarpe 
antifašistų ir antisovietinio 
elemento visur, įskaitant ir 
augštas valdžios įstaigas.

Tas dar sykį patvirtina, 
jog tai yra žmonių karas 
prieš fašizmą ir reakciją, 
reakcionierius, kurie pa
gimdė ir išauklėjo fašizmą 
ir Hitlerį; kurių tikslas bu
vo ir yra sunaikinti Raudo

eksper- 
jog 
ka- 
tad 
pa
kas

nąją Armiją ir nuversti So
vietus. Hitleriui gelbėjo ir 
padeda įvairiais būdais vi
sokios pabėgėlių Valdžios 
Europos tautų, kurios sėdi 
Londone, ypatingai Lenki
jos. Tame darbuojasi reak
cinės jėgos Anglijoj ir A- 
merikoje. Tos visos jėgos 
darė ir tebedaro viską, kad 
sulaikyti atidarymą antrojo 
fronto vakaruose, t. y., 
Franci joje bei Olandijoje.

Iki šiol tos jėgos turėjo 
pasisekimo, turėjo todėl, 
kad randasi žmonių val
džiose, kurie pritaria re
akcijai. Gi reakcijos politi
ka buvo ir yra delsimo po
litika: “lai bolševikai ir na
ciai išsiskerdžia vieni kitus, 
o tuomet mes padiktuosime 
abiem savo patvarkymus a- 
la Darlan”; tačiau Sovietų 
“katiušų” dundėjimui artė
jant vakarų link, Sovietų 
neatlaidus reikalavimas an
trojo fronto ardo planus 
anti-sovietiniame liogeryje. 
Talkininkams susidarė ne
jauki padėtis. Reikalinga 
greito veikimo, tik, žinoma, 
ne tam, kad patenkinus So
vietus, bet tam, kad kaip 
čia užbėgus už akių bedidė- 
jančiam Sovietų prestižui 
ir, be to, pasiteisinti ma
sėms savųjų šalių už delsi
mą. Rezultatas: Quebeko 
konferencija.

Pirm tos konferencijos, 
jos eigoje ir po jos oras 
buvo pritvinkęs neskaniu 
anti-sovietiniu poku. Kokiu 
tikslu tas buvo daroma ir 
koks tikslas pačios konfe
rencijos, dar ir po šiai die
nai mažai kas žino. Kitais 
žodžiais, dūmų buvo labai 
daug, bet ugnies nematė
me. Aišku tik vienas, jog 
tai buvo pasekmė Raudono
sios Armijos kontr-ofensy- 
vo ir reikalavimas antrojo 
fronto — reikalavimas dar
bų, o ne žodžių.

Į tą reikalavimą Quebe- 
kas oficialiai Churchillo lū
pomis gana dusliai atsakė: 
dar mes neprisirengę atida
ryti antrąjį frontą ir dar 
kartą pažadėjo tą padaryti 
pridėdamas gražių pagyros 
žodžių Sovietam. Apart to, 
Quebekas pasiūlė dar vie
ną konferenciją, kurioje 
kviečiamas ir Stalinas daly
vauti.

Tiek oficialiai mums da
vė Quebekas. Neoficialiai 
sudarė tokias ūkanas ir 
spėliojimus, kas davė reak
cionieriams progos išlieti 
nemažai tulžies ant Sovietų. 
Toji anti-sovietinė propa
ganda, tačiaus, kaip kam 
neišėjo ant sveikatos. Tos 
begalinės diskusijos apie 
tai, ką Sovietai mano dary
ti, tą ir kitą, kodėl atšaukė 
Litvinovą, Maiskį; koks 
tikslas vokiečių, lenkų ko
mitetų Maskvoje, ir eilė ki
tų statomų klausimų ir iš
vedžiojimų įvėlė net val
džios augštus pareigūnus. 
Pavyzdžiui, įvyko aštrus 
žodžių apsišaudymas tarpe 
Drew Pearsono ir p. Hul
lo, valstybės sekretoriaus.
Drew Pearsonas padarė 

tiesioginį užmetimą p. Kul
iui anti-sovietinė j veikloj. 
Ponas Hull griežtai užgin- 
čind tą viešai ir pavadino 
Pearsorią melagium. Už se
kretorių užsistojo net pats 
pre zidentas Rooseveltas. 
Nekurie kiti radio komen- 
tariai davė nemažo kredito 
Pearsonui už jo drąsą. San
tykiai gana įtempti.

Žinoma, ne mums spręs
ti, kas tame incidente tei
singas. Gal būt; Pearsonas 
ir žino, ką kalba, nes jis

nuolat randasi Washingto
ne... Tas dalykas veikiausia 
išsiaiškins kada nors vė
liau. Pats tas incidentas, 
be abejo, ne taip jau svarbu, 
svarbu tas, kad valstybės 
sekretorius matė reikalą 
viešai išeiti ir užginčyti už
metimus asmens, kuris ne
turi niekur jokios oficialės 
vietos valdžioj; kuris yra 
tik radio komentatorium ir 
rašė j as laikraščiuose ko- 
lumnos “W ashing ton’s 
Merry - Go - Round.”

Ką tas parodo? Parodo 
nervingumą politiniuose ra
teliuose šioje šalyje. Paro
do griežtesnį pasidalinimą 
politikoje linkui Sovietų, 
už ir prieš. Valdžios miglo
ta politika tuo klausimu, 
kokietavimas su Ispanijos 
budeliu Franco, Italijos Ba- 
doglio ir kitais pro-fašisti- 
niais kvizlingais, erzina 
plačiąsias mases ir nemažą 
dalį liberalų, kurie aiškiai 
nusistatę prieš fašizmą ir 
už kooperaciją su Sovietais. 
Net ir liberalams jau nusi
bodo tas tupinėjimas vieto
je, garsiau ir garsiau pra
deda reikalauti konkrečių 
žingsnių ir veiksmų, reika
lauti konkrečios programos 
šiame kare už pergalę, už 
panaikinimą fašizmo.

Reakcionieriai, iš kitos 
pusės, irgi dirba sušilę. Jų 
mažai, bet jie turi strategi
nes pozicijas ir jų veikla 
jaučiama greitai. Jiems pa
sisekė išstumti iš svarbių 
valdžios vietų nemažą skai
čių pažangesnių žmonių. 
Paskutinė jų auka buvo p. 
Welles. Jų galinga kampa
nija daug paveikia ir ant 
prezidento Roosevelto, ku
ris neturėdamas pakanka
mos paramos iš masių, nu
sileidžia rekcionieriams.

Tokie tai faktoriai išaiš
kina ir nebuvimą> antrojo 
fronto. Iš Quebeko konfe
rencijos rimtų žygių irgi 
negalima laukti, nes ten, 
kaip pasirodo, buvo numes
tas gurban tas garsiai 
skambantis Casablankos o- 
balsis—besąlyginio pasida
vimo (unconditional sur
render) !

Tiesa, po konferencijai 
padarytas įsiveržimas Itali
jon. Tai, žinoma, svarbus 
žygis, bet tai veikiausia lai
ko supuolimas. Tai grei
čiausia bus tąsa programos 
Casablankos konferencijos. 
Prie to, pats gen. Eisenho-- 
wer, pareiškė, jog tai nėra 
antras frontas. Jei taip, o 
kad taip, niekas r nebando 
ginčyti, tai klausimas ant
rojo fronto pasilieka dieno- 
tvarkyje, kaip ir pirma. So
vietai nepaliovė reikalavę 
jo. Talkininkų šalyse masės 
reikalauja jo. Amerikoj tas 
klausimas irgi gyvas, į re
akcionierių manipuliacijas 
plačiosios masės pradeda į- 
sisiubuoti ir reikalauti veik
smų, o ne konferencijų.

Kad tie reikalavimai daug 
reiškia, parodo paskutinė
mis žiniomis gauti faktai. 
Jau daromi žingsniai prie 
sudarymo bendro su Sovie
tais Komiteto tvarkymui 
teritorijos, užimtos Italijo
je, taipgi duotas leidimas 
Sovietų atstovui vykti į Al- 
žiriją, Afrikon, pasitari
mams ir t.t. O dar garsesni 
reikalavimai iš žmonių ga
li pakeisti visą padėiį visai 
geroj on pusėn. Organizuo
tas spaudimas iš masių tai 
vienatinė priemonė ton 
linkmėn, geriausias ginklas 
prieš reakcionierius. Tuo 
ginklu yra pirmoj vietoj 
darbo unijos su 15 milio-
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Visus Mass. Valstijos 
Apskričių Narius
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Tai vaizdas prie Brewster Aeronautical Corporation dirbtuves Long Island, 
N. Y. Darbininkai laiko susirinkimą. I juos kalba automobilistų unijos lokalo 
365 prezidentas DeLorcnzo. Jis ragina darbininkus balsuoti už streikavimą. 
Tuo tarpu nacionalis unijos prezidentas Thomas atsišaukė j darbininkus, kad 
jie neklausytų trockistyojančio DeLorenzo ir nebalsuotų už streiką. Darbininkai 
paklausė Thomaso.

Bostono ir Apylinkes Žinios
1940 m., kuomet Lietuva 

patapo sovietinė, ten pasidarė 
ankšta visokiems spekulian
tams; jie, nujausdami atsako
mybę, kriko į visas dalis pa
saulio. Aišku, apsukresni pa
siekė laisvąją Ameriką. Kad 
jie čia apsigyveno, tai niekas 
jiems to nepavydi, jeigu jie 
nesiimtų praktikuotis tuo savo 
amatu, kuriuo jie buvo dideli 
ekspertai Lietuvoje, mulkinda
mi mūs. brolius Lietuvoje. Nors 
čia ir laisva šalis, bet yra ir 
tam tikri rubežiai, kuriuos per
žengus, galima pasilsėti patai
sos namuose.

Iš daugelio tų Lietuvos pa
bėgėlių Amerikon atsibeldė 
kunigas J. Prunskis. Jis me
luoja taip bjauriai ir durnai, 
kad reikia manyti, jog taip 
galėtų elgtis tik be sąžinės 
žmogus. Jis atsibaladojęs į 
Bostoną, 29 rugpjūčio, bažny
čios skiepe sakė prakalbą, ku
rios suėjo pasiklausyti arti 
penkiasdešimt žmonių. Dabar 
tik pasiklausykite vieno iš 
daugelio perlų:

— Kaip bolševikai vežė 
Lietuvos žmones į Sibirą, tai 
visus kaip gyvulius suvarė į 
vagonus ir aklinai uždarė, jog 
nei oro neįleisdavo. O jeigu 
katras paprašė vandens ar 
maisto, tai tą bolševikai nu- 

išaudavo ir palikdavo vagone; 
tokius gal tik išmesdavo kur 
nors Sibire, kaip traukinys su
stodavę.

Taip meluoti nedrįstų jokis 
gatvinis latras, kaip meluoja 
Kristaus tarnas, kuris kitus 
mokina: “nekalbėk netiesos 
prieš artimą savo.” Visų pir
ma, reikėtų šio ' melagiaus pa
klausti, k,aip bolševikai galėjo 
žinoti aklinam vagone, kuris 
nori vandens arba maisto ir 
kaip jį atskirai nušauti? Bet 
reikia pastebėti, jog kas dėjo
si prie “bolševikų” Lietuvoje, 
tai J. Prunskis būdamas Berly
ne mažiau galėjo žinoti, negu 
mes čia būdami.

Be to, Prunskis čia atvažia
vęs sumanė perspausdinti vys
kupo P. Bučio knygą ; 
Liurdą, kurią spausdina “Dar
bininkas”. Jis su “Darbinin
ko” administracija paštu siun
tinėja apgavingus laiškus ir 
kaulina iš žmonių pinigus. Vie'- 
name laiške rašo:

— Septynerius metus para
lyžiuota iš vietos nepajudėjo, 
septynerius metus niekam žo-

džio nepratarė, o dabar juda 
ir kalba.

Kitame:
— Staiga sugyja perlaužti 

kaulai, pasveiksta nepagydomi 
džiovininkai arba akli praregi.

“Darbininką” redaguoja 
kunigas Urbanavičius, bet ar 
jūs manote, kad jis tiki-į tuos 
Liurdos stebuklus? Nereikės 
tų baikų. Jeigu jis tikėtų į 
Liurdą, tai jis būtų nedavęs 
nupjauti koją. Jeigu kunigai 
tikėtų į Liurdą, tai kunigas 
Plevokas džiovos kamuojamas 
nesišildytų So. Bostone prieš 
saulę, o smuktų į Liurdą, kaip 
Prunskis į Berlyną. Aa, kuni
gai netiki į jokias Liurdas, tik 
jūs tikėkite į tuos stebuklus 
ir duokite pinigų kunigam.

Liurdos stebūklai nekitoki, 
koki 1930-1931 m. buvo Bos
tono priemiesčio Maldeno ka
pinėse. Maldeno kapinės taip 
greitai stebuklu pagarsėjo, jog 
į mėnesį laiko net iš Europos 
pradėjo važiuoti į Maldeną. 
Čia Bbstono miesto majoro 
moteris taip “pasveiko”, N jog 
už savaitės pasimirė. Kumšti
ninko Šarkio mergaitė ir da
bar “sveika”. Ačiū, valdžia 
įsikišo ir sustabdė tą “šventą” 
šmugelį.

Žios vasaros dienos ir mes ne
bematysime, kaip ateis žiema. 
Pereitą žiemą mes atlikome 
daug gerų ir labai naudingų 
darbų. Padarysime ir šiemet, 
tik pasistengkime, draugės. 
Būtų malonu matyti, kad ir 
draugų vyrų kuo daugiausia at
silankytų į šį išvažiavimą. Ap
kalbėję pirmiau nuveiktus dar
bus ir nutarę, ką veiksime at
eityje, galėsime visi gražiai 
pasilinksminti prie lengvų už
kandžių ir skanių gėrimų.

Y. Niaurienė.

Gerb. draugės ir draugai! 
So. Boston ir apielinkės veikė
jų pasitarime, kuris' atsibuvo 
rugpjūčio 19 d., 1943 m., So. 
Bostone, apsvarstę pažangiųjų 
lietuvių atliktą didelį karo 
pastangoms darbą, sukėlime 
pakankamai pinigų nupirk!- ■_ 
mui trijų ambulansų ir kurie 
buvo įteikti Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir Sovietų Kon
sulato atstovui Povilui Rotom- .. 
akiui, mes visi džiaugėmės ir 
'didžiuojamės tuo dideliu gar
bingu darbu. Tik lietuviški | 
hitlerininkai iš “Keleivio” ir 
kitų pakampių nepasitenkinę 
tuo Mass, lietuvių garbingu 
darbu. Betgi karas dar nesi
baigė, kovos aštrėja, liaudies 
kančios didėja ir mūsų pažan
giųjų lietuvių darbuotė negali 
baigtis. Mes pormatom, kad 
mums būtinai reikalinga vėl 
visiems susieiti pasitarimui ir 
išdirbimui naujo plano nau-’ 
dingam veikimui už vieningą 
lietuvių veikimą karo pastan
goms prieš Ašį ir aptarti, ko
kiu būdu geriausiai galėsim 
pagelbėti mūsų gimtiniam 
kraštui Lietuvai išsilaisvinti iš 
po kraugerio Hitlerio ir atsi- 
budavoti po karo.

Todėl So. 
susirinkimas 
šaukti Mass, 
organizacijų
mitetų susirinkimą dėl išdirbi- 
mo naujų planų veikimo.

Šių organizacijų apskričių 
komitetų nariai yra kviečiami 
susirinkti: Amerikos Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugijos - 
7-to Apskričio, Lietuvių Darb. 
Susivienijimo 1-mo Apskričio, 
Moterų Sąryšio, Meno Sąjun
gos ir Lietuvių Pažangiųjų 
Tarybos.

Susirinkimas yra šaukiamas 
šį sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
pas draugus Tamašauskus, 91 . 
Gardner St., W. Roxbury, 
Mass.

Su mašinom važiuojant reL. * 
kia važiuoti keliu 1. Iš Fo
rest Hills reikia imti su užra
šu : Charles River car ir va
žiuokit iki Gardner St., W, 
Roxbury. Pradžia susirinkimo 
2-rą valandą po pietų. Tą pa- ! 
čią dieną įvyks So. Bostono 
ir apylinkės moterų mezgėjų 
išvažiavimas pas draugus Ta
mašauskus, todėl meldžiam 
pribūti laiku, kur išdirbsime 
planus veikimui.

Komisija:
Prof. B. F. Kubilius 

G. Jusius 
J. Grybas.

Bostono veikėjų 
įgaliojo mus su- 
pažangių lietuvių 
ir apskričių ko-
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Easton, Pa

Rugsėjo 13 d., 10:00 valan
dą iš ryto, Bostono gatvėmis 
važiuos “trokai” ir surinks 
drabužius dėl Sovietų Rusijos. 
Drabužiai turi būt surišti į 
pundelius ir padėti prie ke
lio ant šalygatvio—jeigu lytų, 
tai pundelius reikia palikti 
'prie durų.

Kokius drabužius galima 
aukoti? Aukokite ką tik turi
te: nuo vystyklų iki senelio 
ausinės. Drabužiai turi būti 
aukojami tik toki, kuriuos dar 
galima dėvėti. Kandžių pra- 
ėstas skylutes ir ištrūkusius 
guzikus reikia sutvarkyti. Če- 
verykai turi būti gerame sto
vyje ir surišti į poras. Labiau
siai pageidaujama: blanketai 
ir paklodės.

Supakiavus į popierinę dėžę 
apie ' arba surišus storam popieryje, 

reikia užrašyti: “Clothes for 
Russia.”

Nepamirškite, jog rinkliava 
bus pirmadienį, 13 rugsėjo 
(September) !

Jaunutis.

Jonas Katinis Išvyko Tar
nybon

Jonas Katinis, Jr., laidotu
vių direktorius, kuris užlaikė 
direktoriaus įstaigą po num. 
2101 Northampton St., Easto- 
ne, nuo 1941 metų, pirmadie
nį, rugsėjo 6 d. išvyko tarnau
ti į- laivyną. Jis laidotuvių di
rektoriaus amato mokėsi New 
Yorke, todėl ir buvo pašauk
tas tarnybon per New Yorko 
militarės tarnybos bordą.

Jonas Katinis yra sūnus Jo
no ir Elzbietos Ratinių. Pir
miau jis dirbo Garšvos laido
jimo įstaigoj ir lankė balsa- 
mavimo akademiją New Yor
ke. Vėliau laidotuvių apeigo
mis rūpinosi išvien su J. S. 
Burkholder, 1601 Hamilton 
St., Allentown ir tūlą1 laiką iš
vien su Walter B. Cooke, ku
ris turi' didžiausią pausaulyj 
laidotuvių, įstaigą New Yorko/ 
mieste.

M
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nų narių, kiti milionai na
rių organizacijų — politi
nių, kultūrinių ir kitokių ir
gi gali daug pagelbėti. Bal
sas tų milionų žmonių gali 
daug padėti prezidentui 
Roosveltui pravesti progra
mą dėl pergalės prieš fa
šizmą ir įkūnijime jo skel
biamų keturių laisvių.

Vacius S—čius.

Moterų Vietory Club rengia 
puikų išvažiavimą, sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 12 d., draugų 
Tamašauskų gražiame ūkyje, 91 
Gardner St., W. Roxfbury.

Draugės, pasistengkime pa
daryti šitą išvažiavimą kuo pa- 
sekmingiausiu, nes prieš mus 
dar stovi daug nebaigto darbo.

Dabar, kuomet mūsų sūnūs 
ir mūsų vyrai taip narsiai ka
riauja su didžiausiu žmonijos 
priešu beveik po visą pasau
lį, mes irgi privalome daugiau 
pasidarbuoti. Jau baigiasi gra-
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John C. Katinis,

Po to Jonas Ratinis grįžo į 
Eastoną ir čia atidarė savo 
laidotuvių biurą. Jono jaunes
nysis brolis Victor jau nuo 
birželio, 1941 metų, tarnauja 
Amerikos laivyno pakraščių 
apsaugos skyriuj ir dabartiniu 
laiku yra Philadelphijoj.

Jonas katinis daug dirbo vi
suomenes labui ir Sovietų Są
jungos pagelbai. Jo tėvai per 
daugelį metų yra mūsų dien
raščio skaitytojai. Linkime Jo
nui Katiniui sėkmingai tarnau
ti Dėdės Šamo militarėse jėgo
se, o kada bus nugalėtas bar
bariškas hitlerizmas ir Japo
nijos imperializmas, tai svei
kam ir linksmam sugrįžti ir 
vėl praktikuoti jo amatą.

Seattle, Wash
Mašinistai Kviečia į Bendrą 

Veikimą

Kelios dienos atgal čia įvyko 
trijų valstijų mašinistų konfe
rencija. Konferencija tęsėsi tris 
dienas. Dalyvavo 136 delegatai 
atstovaujant 170,000 narių.

Užbaigę sa^o unijos reikalus, 
mašinistai diskusavo pereitos 
kongreso sesijos atliktus dar
bus ir žiūrint į padėties rimtu
mą, nutarė ragint visas didžią
sias šalies unijas būtinai veikti 
išvien, kad išjudinti visus pilie
čius dalyvauti rinkimuose kitą 
metą. Priėmė veikimo progra- 
mą, sulyg kuria bus kuo dau
giausiai veikta politinėj srity! 
nuo dabar iki išrinkimo prezi
dento ir visų atstovų 1944 me
tais.
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Kas Yra Nauja Partija Kanadoj?
Jos Manifestas ir Platforma

The Labor-Progressive Par
tijos Manifestas, Priimtas 

Konvencijoj
Kanadiečiai!

Mes, darbininkai, farhteriai 
ir vidurinės klasės žmonės, vy
tai ir moterys, susirinkome 
Toronte rugpjūčio 21 ir 22, 
jšteigimui naujos kanadiečių 
partijos, Labor - Progressive 
Partijos.

Tikėdami į nepaveržiamas 
kanadiečių teises sudaryti sa
vo politines organizacijas, mes 
savo konvencijoj padėjome 
patrintus stipriai socialistiniai 
protaujančių kanadiečių par
tijai ir pasižadėjome pergalei, 
demokratijai, taikai ir progre
sui.

Mes kreipiamės į visus tuos, 
kurie sutinka su mūsų siekiais, 
Stoti į mūsų eiles, kad mes 
taptume stipria jėga mūsų ša
lyje dėl pergalės, gerovės ir 
taikos, ir demokratinio pro
greso linkui socialistinės Ka- 
hados.

* 
Invazija Dabar!

Tuo metu, kada 
gatai iš industrijos 
mų, laikome savo 
mą Toronte, daromi sprendžia- 
irii tarimai sąjungininkų karo 
Vadų konferencijoje sename 
Kvebeko mieste. Kvebeko 
konferencijos taritnai bus la
bai reikšmingi dėl žmonių ka
ro prieš fašizmą laimėjimo.

Tie tarimai gali patenkinti 
degančius žmonių troškimus 
tiktai, jeigu jie numato tuojau- 
tinę išsilaisvinimo armijų in
vaziją Europos sausžemio. Nei 
joki kiti tarimai nepatenkins 
valandos reikalavimų. Dabar 
momentas veikimui!

Karo logika reikalauja, kad 
mūsų armijos pultų nacių le- 
gijonus vakaruose su tikslu 
priversti juos ištraukti 50 ar 
60 divizijų iš rytų, kad pa
gelbėti Raudonajai Armijai 
sudaužyti Hitlerio rytines ar- 
inij as. Jeigu tas būtų padary
ta dabar, karas Europoj gale 
(U būti išspręstas 1943 metais 
ir mes galėtume pagreitinti 
sudaužymą Japonijos galios.

Ataka ant priešo Europoj 
perskros dabartinę netikrumo 
it abejonės ūkaną, kaip skais
ti šviesa. Ji sukels okuopuotos 
feuropos žmones į didvyrišką 
kovą ir sudarymą žmonių de- 
hiokratinių valdžių vakarinėj 
ir centralinėj Europoj.

Italijos žmonės sukilo, ka
dangi užpulta Sicilija. Aišku, 
prieš nacius nusistatę Vokie
tijos žmonės pasinaudos inva-
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zijos proga nuvertimui nacių, 
viešpačių.

Invazija Europos paliuostios 
mūsų sąjungininkus rusus rilio 
baisios naštos, kurią jie neša 
kovodaihi prieš 211 nacių divi
zijų, kuomet mūsų armijos ko
vojo tik prieš 6 divizijas. Ka
nados žmonės remš ataką su 
dar nematyta energija. Mūsų 
kareiviai, jūrininkai ir orlaivi- 
ninkai, Sicilijos herojai, laukia 
tolimesnių įsakymų.

Tokios tai Kvebeko konfe
rencijos pareigos, žmonės pri
valo žiūrėti, kad puolimo po
litika būtų užtikrinta. Tik to
kiu būdd karas bus sutrum
pintas. Tik tokiu būdu bus su
mušti tie elementai, ktifie no
ri derybinės, dalines taikos, 
kad pastoti kelią laisvai, de
mokratinei Europai, kadangi 
jie bijo demokratijos.

Labor - Progressive Partija 
šaukia visus prie didesnės tau
tinės vienybės. Ji šaukiasi į 
karo darbininkus, ragindama 
daugiau, dirbti, į farmerius — 
daugiau auginti dėl'pergaiės.

Mes imame dalyvuirią ga
lingame darbininkų-farmerių 
judėjime už neprigulmingą 
parlamentinį veikimą, kuris 
dabar iškyla kaip simbolis ir 
instrumentas didesnės žmonių 
karo meto demokratijos, už di
deles tautines reformas, už 
laimingą pokarinę Kanadą ir 
nuolatinę taiką.

Mes kreipiamės į unijistus ir 
ūkininkų grupes ragindami bū
davot! savo prganizacijas ir 
stoti į tą bekylantį judėjimą.

Mes raginame CCF prapla
tinti savo pažiūras ir koope
ruoti didžiulėj Kanados demo
kratų federacijoj, apimant 
unijas ir farmerių grupes, kaip 
afiliuotas sekcijas, įskaitant ir 
Labor - Progressive Partiją, 
kaip afiliuotą šaką.

Mes kreipiamės prie Domi
nijos vyriausybės ragindami 
sustiprinti kariškas pastangas 
visuose frontuose. Ji privalo 
žiūrėti į praėjusius rinkimus 
kaip į išpeikimą jos silpnybių 
ir kaip į reikalavimą pasiduo
ti vienbalsiam darbo žmonių 
nusistatymui laimėti tokias re- 
foririas, kaip kad Darbo Ko
das, kuris užtikrintų, teises ko
lektyviam derėjimuisi, pakeltų 
permažas algas, ypatingai 
Kvebeke, ir leistų darbo žmo
nėms įvykdyti savo pilną ka
rišką produkcijos ir nestreika- 
vimo programą.

Mes raginame Dominijos

valdžią planuoti karo 
agrikultflrinę politiką, 
įtrauktų į pilną partnerystę 
farmerius, ištaisytų negeru
mu* it išbudavoių karo laimė
jimo produkcijos komitetus Vi
suose farriių distriktuose.

Valdžia privalo rengtis da
bar dėl pokarinių metų, pa
dėdama pamatus dėl išlaiky
mo produkcijos ir įvedimo di
džiųjų tautinių reformų, kaip 
kad pakėlimas perkamosios jė
gos, tautinė mihimum alga, 
ekonominis ir socialis lygumas 
kvebekui, nemokamas aukš
tesnis mokslas, konstitucinės 
reformos ir tautinė agrikūltū- 
rinė politika apsaugojimui šei
myninių farmų.

Mes galėtame žiūrėti į gar
bingą ateitį, jeigu darbininkiš
kas ir demokratinis judėjimas 
būtų suvienytas. Mes žiūrime 
į išrinkimą darbininkų-farme- 
rių vai d žiu > kurios praves šias 
didžias reformas, ir kurios 
priešinsis monopoliams, kurie 
trukdo mūsų šalies vystymuisi, 
organizūotai Kanados žmoriių 
valiai.'' Mes sveikiname rinki
minius laimėjimus Ontarijoj, 
kvėbeke ir vakaruose, kaip 
ženklus tokių valdžių.

Mes kovosime už francūziš- 
kų ir angliškų kanadiečių vie
nybę. Mes prižadame savo 
francūziškiem kompatri jotam 
visišką paramą jų kovoje už 
pilną ekohominę ir socialę ly
gybę su visa Kanada. Mes 
kreipiamės į juos, ragindami 
vienytis, nepaisant partijinių 
skirtumų, kad sumušti išdavi
kišką dnti-karinio, pro-fašisti- 
nio Bloc Poįjulair politiką, ku
ris bando suklaidinti Kvebeką, 
pasinaudodamas tais nelygu
mais. Mes kreipiamės į savo 
brolius Kvebeke ragindami 
jungtis su darbihinkiškomis ir 
demokratinėmis jėgomis kito
se provincijose už Kanados 
laisvę ir socialį progresą.
Socialistinė Ateitis

Mes esame socializmo parti
ja. Mes pilnai tikime į kana
diečių sugabumą atsiekti tikro 
mūsų siekio — tapti galinga 
industrine tauta, galinčia duo
ti savo piliečiams aukščiausį 
gyvenimo standardą, sugyveni
mą su kitais žmonėmis, turin
čia stiprias demokratines lais
vės ir institucijas.

Socializmas yra kolektyve 
produkcijos ir paskirstymo 
priemonių nuosavybė, įsteigta 
dafbihinkų 
džios. Mes 
diečiai ras 
lizmo per 
naudodami
opihiją. Mes užsidėjome sau 
pareigą padėti šiam procesui, 
skleidžiant apšvietą, vystant 
parlamentarinį veikimą, orga
nizuojant ir duodant vadovy
bę.
Viskas Pergalei

Šiame rįmtame momente 
žmonijos istorijoj į pergalė ant 
Ašies yra vyriausia užduotis. 
Be pergalės mes neturėtume 
nieko, 
laisvės

Mes
diečius nusikratyti pasitenki
nimo jausmo apie šį baisų ka
rą, o sekti puikų savo rekor
dą, kaip gamintojai ir ginkluo
ti kovotojai, palaikant ataką 
ant nacių laikomos Europos su 
visa savo pajėga.
Mūsų Platforma

MėS patiekiame juiriš srivo 
platfdfrrią d£l Karihdos žmo
nių, Veikiino, kad Atsiekti grei
tos p ergai ės, 
metu ir tautinio 
progf esb:

1. Tu o j autinis 
aht Europos.

2. Darbininkų 
partnerystė šii valdžia, 
Darbo Kodžį, tėises kolektyviai 
derėtis, pakėlimą pefžeriių al
gų, darbihinkjj-vėdfijų koope
raciją produkcijoj ir karo 
lahhėjitno pVodukėijdš kottii-

WdshingtoWe gatvellaviai kalbasi, Ožio sako Savo 
augiii: “Aš prašiau, kad manė perkeltų ant Capitol 

Hillf prie pat Kongrešo ruhfiU. Tėti laiko posėdžius re
akcinis Čdk kdiriitetaš. Mari btis gt-AŽatH darbo ji iš
dalyti.”

tetus kiekviename farmų dis- 
triktė.

3. Lygus užmokestis už vie
nodą darbą moterims ir jau
niems žmonėms virš 18 metų.

4. Viešai paskelbta valdžios 
garantija visiems vyrams ir 
ihoterims ginkluotose jėgose, 
prižadant jiems: darbą paliuo- 
savus; gausią dovaną atlei
džiant; lavinimą amatų, ir pro
fesijos su mokesčiu; atatinka
mą pensiją nukerpėjusiems ir 
žuvusių šeimynoms.

5. Pokarinė rekonstrukcijos 
programa, paremta sekančiais 
bendrais principais:

— Perkeitimas industrijos į 
taikos meto, produkciją.

— Nacionalizavimas tokių 
monopolių, kaip kad pajėgos; 
valdžios nuosavybė if opera
cija kariškų fabrikų, pastaty
tų visdomėnės lėšomis, ir jų 
produkcijos pakeitimas taikos 
meto pfodukcija.

— Ilgo laiko, mažom palū
kanom valstybinis kreditas 
farmeriams; javų apdrauda; 
valstybinė agrikultūrinė poli
tika apsaugojimui šeimyninių 
farmų.

— Valstybinė be mokesčių 
apdrauda nuo nedarbo; vals- 
tibinė sveikatos apdrauda; 
Valstybinė motinystės parama.

— Bilijono dolerių valstybi
nė namų statybos programa 
prašalihirriui lūšnų; viešų dar
bų planas.

— Valstybinė minimum al
gų skalė po $25.00 į savaitę 
visiems darbininkams.*.

— Nuo mokesčių, liuosa 
pensija visiems sveikatos nete
kusiems piliečiams.

— Valstybinė jaūnimo ad
ministracija sistemačiai para
mai dėl jaunimo. Davimas bal
savimų teisių visiems pilie
čiams, pasiekus 18 metų am
žiaus.

— Taksų reforma, paremta 
ant išgalėjimo“ mokėti; padi
dinimas korporacijų taksų.

— konstitucinės reformos, 
kad suteikti parlamentui pil
ną galią pakeisti Kanados 
konstituciją ir prižiūrėjimas ir 
kontrolė socialių įstatymų ir 
apšvietos.

— Visašalis veikimas, kad 
sulyginti ekonomines ir socia- 
les sąlygas Kvebeke su ben
dru Kanados stahdardu, sten
giantis apsaugoti visas Kana
dos francūzų’ institucijas ir 
teises.

— Tarptautinė kooperacija 
su visomis tautomis uždraudi
mui agresijos, sulaikymui ka
ro, išsprendimui ginčų, suda
rymui savitarpinės prekybos 
sutarčių — prisilaikant nesi
kišimo į vidujinius kitų tautų 
reikalus ir kolonijinių žmonių 
išlaisvinimo principų.

Labor - Progressive Partija 
patiekia šitą platformą kaip 
savo kontribuciją pagerinimui 
Kanados. Ji kooperuos su vi
sais kanadiečiais atsiekimui ši
tų didžių, tautinių reformų ir 
ptavediiriui šitų tautinių užsi- 
brėžimų.

Per viferiybę į pergalę ilr 
progresą!

Plfmd Nacibiialė Labbr- 
Prdgrėssivb Partijos 
Korivencija.

Anglai Paėmė Dar Du 
Miestus Piet. Italijoj
Šiaur. Afrika^ rugs. 8.— 

Anglų - kanadiečių kariuo
mene užėmė Melito, uosto 
miėstą su gfeležiiikelio sto- 
čia, ir B o va Marina mies
tų prie pajūrio geležinkelio, 
pačiame pietiniame Italijos 
“iįykščio” gale. Tokiu būdų 
aiiglAi užvaldė jau apie 80 
mylių jūros krahtų nuo Bo
va Marina, pietuose) beveik 
iki Gidia Tauro, į šiaurių 
vakarus. Anglai - kanadie
čiai taipgi paėmė , eilę kitų 
gyvenamų vietų.

Jie randa prikasta daug 
priešų minų kėliuose, jau
kuose ir visur kitur. Dau
giausia anglus sutrukdo tai 
minų išrankiojinias; Šįaip 
gi fašistų kųriuohiėnė* tik

BROCKTON, MASS.
Per pereitus kelius mėne

sius šio miesto Rusijos Karo 
Gfelbėjihio Bendras Komitetas 
buvo labai visokiais darbais 
užimtas.. Rinko iš žmonių dra
bužius ir daug pundulių pa
siuntė į Rusiją, idant aprengti 
tuos žmones, kurie, nenorėda
mi pasiduoti vokiečių Vergijon, 
apleido savo namUš ir be jo
kios nuosavybės iškeliavo į to
lintas vietas. Taipgi, komite
tas atlaikė daug susirinkimų ir 
buvo surengęs kėlias prakal
bas pagelbos klausimais. Abel- 
nai imant, daugiau nuveikė, 
negu jie patys manė.

Nelabai senai buvau sutikęs 
minėto komiteto pirmininką, 
drg. K. Beniulį, ir jis man sa
kė, jog jie yra užsibrėžę dar

daugiau nuveikti ateityje. Jie 
mano šio karo pagelbinį dar
bą išjudinti po visą miestą; 
aplankyti kiekvieną gyvenimo 
namą ir surinkti kuodaugiau- 
sia drabužių.

Šiuo laiku komiteto užduo
timi yra, kad pasekmingai su
ruošti didelį parengimą tyra
me ore. 
piknikas 
madienį, 
Lietuvių 
ke. To
skiriamas parūpinimui medi- 
kalės pagelbos Rusijos ir Lie
tuvos sužeistiems kareiviams.

Rengimo komitetas pilnai 
pasitiki, jog į minėtą pikniką 
atsilankys daug žmonių, ka
dangi yra užkviečiami ne tik į 

lietuviai, bet ir kitataučiai.

Dabartinis karaš paliečia ly
giai mus visus, todėl visi pri
valome remti tokius parengi
mus, kad išlaimėti karą.

X. Kareivis.
>

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 12 d., Wor- 

cesterio Auditorijoj įvyks pulkus 
koncertas, bendrai rengiamas įvai
rių tautinių grupių, Botkino Ligoni
nės naudai, Maskvoj. Pradžia 3 vai. 
dieną. Lietuvius atstovaiis V. TU- 
manis, J. Sabdliauskas, J. Lattimer. 
Šis ligdnbutis turi ir lietuvių sky
rių. Prašome visus dalyvauti.

(213-214)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d. rugsėjo, 8 vai. vak. 
Kasmočių salėje. Susirinkimas bus 
labai svarbus, tad visi kuopos na
riai nepamirškite dalyvauti. — F. 
Klaston, Pirrii. (213-215)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks rugsėjo 13 d., 7:30 
vai. vak. Liet, salėje, 29 Endicott 
St. Malonėkite dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(213-215)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. rugsėjo, 11 v. ryto, 29 Endi
cott St. Draugai prašomi dalyvauti. 
— J. M. L., sekr. (213-214)

SO. BOSTON, MASS.
Draugišką išvažiaviiną rengia 

ALDLD moterys ir mezgėjų grupė 
ateinančioj nedėlioj, rugsėjo 12 die
ną, pas dd. Tarhošauskus, 91 Gard
ner St., West Roxbury, Mass. Kvie
čia Bostono ir tolimesnių kolonijų 
draugus-drauges atsilankyti.

KELRODIS: Iš Bostono važiuoti 
iki Forest Hills, čia imti Charles 
River karą ir važiuoti iki Gardner 
St. Važiuojant automobiliais imti 
No. 1 A kelią iki 115 Spring St., kur 
rasite Gardner Strytą. — Rengėjos.

(212-213)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 10 d., 7:30 v. v., Liet, salė
je, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, yra svarbių 
reikalų. — H. Ž., sėkr. (212-213)

DETROIT, MICH.
z Moterų Pažangos Kliubas rengia 
šaunų išvažiaVimą Dbaugų Smalsčių 
ūkyje, sekmadienį, rūgsėje 12 d., 1 
vai. dieną. Vieta randasi prie 10-tos 
mylios kelio pirmutine pervažiavus 
Schaeffer Highway. Užkviečiame vi
sus dalyvauti. Komitetas. (211-213)

WILKES-BARRE) PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks rug

sėjo 12, 10 v. ryto. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Malonėkite visi dalyvauti. — Sekr. 
O. Zdanienė. (211-213)

HAMTRAMCK, mich.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 12 d,, naujoj vietoj, Yemans 
salėje, 3014 Yemans St., 2 vai. die
ną. Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Vasarai pasibaigus turėsime padidnt 
rudehiriį Veikimą, yra labai daug vi
sokių svarbių reikalų aptarimui. Ne
pamirškite naują Vietą ir valandą.— 
Sekr. (211-213)

PHILAbELHlA, PA.
Sekmadienį, 12 d. rugsėjo, įvyks 

visuotinas mūsų orgahizacijų ir 
Laisvės skaitytojų susirinkimas 1d- 
bai svarbiais klausimais ir raportais, 
7 v. v. Liaudies Name., 735 Fair- 
hibUht Avė. Nesivėluokite. Į šį su
sirinkimą atvyks iš mūsų centrų — 
Laisvės štabo draugdš ir duos švar- 
bėšriiuš prąnešimuš. Taipgi šaukia
mas ir LDLD 6-tas Apskritys. — 
■Sekr. S. (211-213)

Tas parengimas arba 
įvyks ateinantį sek- 
rugsejo 12-tą dieną, 
Tautiško Namo Par- 
pikniko pelnas bus

PAJIEŠKOjIMAl
Aš Veronįka Paęenkaitė. po vyru 

Miknevičienė, pajieškau savo pus
brolio Jono SaudŽio. Prieš pasaulinį 
karą gyveno Eliząbėth, N. J., dirbo 
Singer Machine dirbtuvėje, o dąbar 
girdėjau, kad gyVėha Brddklyn, N.Y. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino ^ranėškite jam, būsiu dėkinga. 
Mrs. V. MikhėVičiėhg, 63 Hillside 
Ave., Bridgeport, Conn. (212-213)

ITw^SlialinsI
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais, i

laMio

iimuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiM

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
^Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. Ji

* LIETUVIŠKAS -fc

Traktyrius
IR ALINft)

Rhelngold Extra Dry Alua 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

fotografas
Traukiu 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 
STOKES 
St., Brooklyn

|±v

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, rugsėjo 14 d. Moniuško 
salėje, 1072 E. 79th St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. Pradžia 8 v. v. 
Turime svarbių reikalų aptarti. — 
Kom. (213-215)

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

4Ž6 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas ntio llewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Suteikiam garbingas laidotuves

M50
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tehl. Virginia 7-4499

II_______________

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brdoklyne, užeiki
te sbsipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užfijimui gru
pėms. Nedfiliomis 
atdafas nuo i Vai. 
dieną Iki vėlai.

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiėthą yta 

slinkus i>Hstatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Dumers. Kūro reikalu prašome kreiptis:

Tfu-Ember Fuel Co., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telėfoiias EVergreėn 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

laidotuvių
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

» IV ’ i ’ ' , * *• ’

PARDAVĖJOS
RETAIL CIGARU KRAUTUVEI 

Pardavimo patyrimas nereikalingas.

D. A. SCHULTE, INC.
336 Broadway. .

(214)

HEĮ.P WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGI VYRAI

*

——    !■»»■■.«■■■    i......,., i i  ' į, ■ ■ ■ i ■■■Tni

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
Reikalingi vyrai reikalingi vyrai

Sumner Węlles, buvęs 
v a I s t y bes sekretoriaus, 
Cordell Hull, pagelbinin- 
kas. Jo rezignacija šuke
le daug diskusijų. Sako
ma, jis buvo pažangiau
sias žmogus iš visų vals
tybės department© parei
gūnų.

Pittsburgh, Pa.
{vairios Žinios

Rugpjūčio 8 d. Literatūros 
Draugijos 87 kuopa turėjo su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
šaukiamas atvirutėmis nomi- 
navimui Centro Komiteto vir
šininkų. Bet nariai į tai ma
žai kreipia atydos, tai susirin
kimas buvo neskaitlingas.

Bendrai, mūsų kuopa gerai 
veikia, nariai sumokėję duok
les, šiemet gauta 9 nauji na
riai dabar kuopa turi 41 narį, 
bet gaila, kad susirinkimus 
lanko neskaitlingai.

I 

t fe 

t -
■K’T’ *» 

‘Mr’ T

i

iW-

Rugpjūčio 29 dieną laikė 
posėdį Pittsburgh© Lietuvių 
Vienybės Karo Laimėjimui 
Komitetas, kuris rūpinasi nu
pirkti du ambulansus, vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir kitą Lietuvių Pulkams 
Raudonosios Armijos eilėse.

Posėdį atidarė pirmininkas 
J. Mažeika ir išdavė raportą, 
iš kurio pasirodė, kad aukos 
nuolatos, bet povaliai, ateina. 
McKees Rocks kuopos rengia 
vakarienę, nuo kurios pelnas 
skiriamas tam reikalui. North- 
sidės draugai nutarė taip pat 
tam reikalui surengti vaka
rienę.

Rugsėjo 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, 1320 Medley St. sve
tainėj yra šaukiamas visų, vei
kėjų susirinkimas aptarimui 
ambulansų nupirkimo reikalo 
ir kitų svarbių reikalų.

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. ŠVILPAS 
MIRĄCLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

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

NO. 3 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi 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
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’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. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

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

Hartford 6, Conn.

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16—50

PILNAM LAIKUI AR DALIAI 
LAIKO

Pa|yriinas 
Nereikalingas

I SEKAMUS DEPARTMENTUS: 
CHECKING 

DRY CLEANING 
FUR STORAGE 

RANKOM PROSYTI 
PROSIJIMUI 

ATRINKIMUI
DALIAI LAIKO DARBAS GALI 

BŪT PRITAIKOMAS SULYG 
DARBININKIŲ PASIRINKIMO 

7:45 IKI 12 A. M. 
12:45 IKI 5:30 P. M.

STANDARD LAUNDRY
951 GARFIELD AVE.,

Jersey City, N. J.
(215)

MERGINOS IR MOTERYS
JIE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DAŲIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TĄĘLE ' 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
56 WEST 23ĘD ST., N. Y.

TARPE 5TH IR 6TII AVENUES
(X)

FABRIKO PAGĘLBĮNINKAI
STIPRŪS

55 CENTAI j VALANDĄ 
PRIPĖPANT VIRŠLAIKIUS

VINCENT J. SPELMAfl & CO. 
3rd ĄVE., & PACIFIC ST., 

BROOKLYN
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nepriimtini be darbdavio paliudijimo dėl 
atliekamumo.

(218)

PARDAVĖJAI
RETAIL ČIGAR STORE 

Pardavimo patyrimas nereikalingas.
D. A. SCHULTE, INC.

386 Brphdway
' (214)

>

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DĄBAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
$18 į savaitę; 45 valandos, 6 dienų savaitė; 
vakacijos; pastovus darbas. Matykite Mrs. 
Quinn, 340 West 57th St., N. Y. C.

(214)

BERNIUKAI VIRŠ 17
Prie Pašto ir Pasiuntinėjimui. 40 valandų. 

Proga pakilimui.

D. A. SCHULTE, INC.
386 Broadway

(214) B

GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.
S 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

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

JERSEY CITY, N. J. flį
AR

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

(221)

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

Buvo parvažiavę kareiviai 
iš Kalifornijos ir Alaskos ap
lankyti saviškius, tai A. Gąi- 
luks, Pranas Mundeikis, J. 
Krasnickas, S. Gustis, A. Kai
rys ir J. Bakūnas ir kiti.

Baigia pasveikti Jonas Šim
kus, kuriam buvo padaryta 
operacija. Manoma, greitai 
parvažiuos į namus. Prie dar
bo sužeidė J. Kuneiką, — gele
žis nukrito jam ant kojos.

Vagys apiplėšė Lietuvos Sū
nų kliubą, išnešė 24 kvortas 
degtinės, alaus ir register). 
Vagys dar nesusekti.

Rugpjūčio 24 dieną aplan
kiau Pittsburgh© Universitete 
lietuvių kambarį, kurį sanda- 
riečiai taip garbina, kurio įtai
symui sakoma $10,000 sudėta. 
Išbuvau porą valandų. Jauna 
merginą išvedžiojo būrį stu
dentų, kareivių ir taip svečių 
ir aprodė 13-kos tautų kąmbą- 
rius. Lietuvių kambaryj yra 
audinių, keletas Lietuvos mo-

Sietyno Choro Piknikas 
Gerai Pavyko

Pereitą1 sekmadienį, rugsėjo 
fe dieną, Polish National Ho
me, Irvingtone, įvyko Sietyno 
Choro, bendrai su Rusų Darbi
ninkų Choru rengtas piknikas.

terų siuvinių ir keletas kitų 
dalykėlių. Nieko ypatingd 
įnęs ten neturime.

D. P. Lekavičius.

žmonių prisirinko gana daug 
abiejų—rusų ir lietuvių; buvo 
atvykę apie desėtkas iš Brook
lyn© ir apie tiek pat iš Great 
Necko. Brooklyniečius atsto
vavo: P. Grabauskas, Judžen- 
tas, Pr. Bunkus, J. Zajankaus- 
kas, Leo Jakštys, K. Juknys, 
Charles Mockus ir J. Byronas. 
Tarp greatneckiečių matėsi: 
Bečiai, Lydeikis, Urbonas ir Al
ma Kasmočiūtė, Pirmyn Choro 
vadovė su .keliomis savo draugė
mis choristėmis; kitą publikos 
dalį sudarė lietuviai ir rusai iš 
Newarko ir apylinkės.

Sietyno ir rusų chorai išpil
dė programą skambiai sudai
nuojant po keletą dainelių ir 
rusų šokikų grupė, kaip ir vi
suomet, žavėjančiai pašoko.

Pasirodo, kad niūdžersiečiai 
labai svetingi ir draugiški 
žmonės. Jie labai dėkingi 
brooklyniečiams ir greatnec- 
kiečiams už atsilankymą ir 
prižadėjo mums “atkeršyti,” 
kuomet Aido Choras rengs sa
vo parengimą, žinoma, neuž
mirš ir Laisvės koncerto ar ki
to parengimo.

Besikalbant ir besivaišinant, 
draugas Jonas Kunickas atsi
naujino Laisvės prenumeratą 
ant metų, o Anna Stelmokaitė 
išreiškė susirūpinimo, kad jau 
vasara baigiasi ir tokių pikni
kų šiemet neteks turėti; o kita, 
tai artinasi jos gimtadienis, o 
jo proga pasveikinimo kortelės 
dar šiemet nei vienos nėra ga
vusi. Jos gimtadienis bus 21 
rugsėjo.. Linkime grakščiajai 
Onytei, — gerai laisvietei ir 
sietynietei, — linksmo gimta
dienio ir daug pasveikinimų.

Visas piknikas vyko labai 
pavyzdingoje tvarkoje ir buyo 
įpks jąukųs, kad, kuomet atė
jo laikas skirstytis, tai ėjorti- 
važiavom į napius labai neno
romis. Gaila, kad piknikų, ren
gimas šiais metais buvo labai 
apsunkintas; gal kitais metais 
bus geriau. Reikia tikėtis to, 
nes tp^ie piknikai labai nau
dingi organizacijoms daugeliu 
atžvilgių.

Brooklynietis.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvų”

MERGINOS 
PARDAVĖJOS

IR STALŲ PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui. 

Ideališkos valandos šeimininkėms.
Esančios būtinuose veiksmuose neprivalo 

kreiptis.

F. W. WOOLWORTH CO.,
585 — 8th Ave.

(arti 39th St.)
(217)

MERGINOS
IR MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAKAVIMUI 
MAIŠTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ 
SAVAITĖ

LAIKAS IR PUSĖ Už 
VIRŠLAIKIUS

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

jų atliekamumo.
KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5 P.M. KASDIEN

SUPT. OFISE
45 WASHINGTON ST., 

BROOKLYN.
(213)

MERGINOS IR MOTERYS, lengvas, švarus 
fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas; ge
ra alga. BENJAC CO., 4077 Park Ave., 
Bronx, N. Y.

(214)

MERGINOS
$18 PRADŽIAI

DAUGIAU SU VIRŠLAIKIAIS
Žingeidus darbas knygų išdirbystėje. Pato
gios aplinkybės; proga pakilimui. Patyrimas 
nereikalingas.

J. J. LITTLE & IVES, 
435 EAST 24TH ST.

(214)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRŲ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

BERNIUKAI VIRŠ 17
Dirbti silk screen ir sign departmente.
Patyrimas nereikalingas; 50c j valandą.

Nemažiau kaip 40 valandos į savaitę.
D. A. SCHULTE, INC.

386 Broadway
(214)

BERNIUKAI
MOKYTIS KNYGŲ APDARYMO AMATO.

Gera pradinė alga, greitas pakilimas. 
GERA ATEITIS

J. J. LITTLE & IVES.
435 EAST 24TH ST.

(214)

I

MAŠINISTAI

MALĘ and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

LIGONINĖS DARBININKAI
VYRĄI—MOTERYS 

ATYDOS!!
THE NEW YORK 

HOSPITAL 
f » I

Reikia:
MERGINŲ PRIE BUFETŲ 
STALŲ PATARNAUTOJŲ 
MOTERŲ PRIE VALYMO 

VIRTUVEI DARBININKIŲ
INDŲ MAZGOTOJŲ

PUODŲ MAZGOTOJŲ
Taipgi Vyrų kaipo: 

ELEVEITERIŲ OPERUOTOJŲ 
LIGONIAM PATARNAUTOJAI 

APVALYTOJAI
SODA FOUNTAIN 
PAGELBININKŲ

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

530 EAST 70TH ST.,
9 A. M. IKI 4 P. M.

NUO PIRMADIENIO iimant PENKTAD.
(214)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City 
(X)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui, makaronų dirbtuvė
je. Nuolatinis darbas ;' puikiausios darbo są

lygos. Patyrimas ner'ėTkalingas. Kreipkitės:

V. LA ROSA & SONS
473 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

(215)

ŠERNIUKAI
17 IR VIRŠAUS

Prie krovimo darbo dideliame sandėlyje. 
Patraukianti alga.
5 dienų savaitė.

Apmokamos vakacijos, pastovus darbas.

UNITED CIGAR—WHELAN STORES CORP.
EMPLOYMENT OFFICE, 1st FLOOR.

Corner 39th St., & 1st Ave.
Brooklyn, N. Y.

(214)

LANGŲ VALYTOJAI
Patyrę vien tik valymui iš vidaus. Nuolati
nis darbas, 6 dienų savaitė. $111 mėnesinė 
alga. Mrs. Quinn, 340 West 57th St., New 
York City.

(214)

REIKALINGI APVALYTOJAI 
COLUMBIA UNIVERSITY 

MEDICAL SCHOOL
630 West lQ8th St., 

Room A 418
Kreipkitės 2-rą vai. po piet.

(214)

SKALBYKLOS PROSŲ 
OPERATORES

♦ KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS
Kreipkitės

blEWARJC ATHLETIC CLUB
16 Park Place, Newark, N. J.

(218)

HĖLP WANTED—MAŲE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA (6) VYRŲ
Gyvibiniui Transportacijos Darbui 
Reikia (6) Automatinių mechanikų 

Priekinių Galų Mechanikų 
ir Bendrai Mechanikų 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
TURI KALBĖT ANGLIŠKAI

Švari modernine dirbtuvė, puikiausios algos. 
Apdraudos, Medikalėš Pagelbos Planai 

Patiekiami.
CHEVROLET CENTER 
East Side Chevrolet Corp. 

ęiST ST. ir 1st. Ąve., N. Y. C.
' ‘ (215)

MEDŽIO KROVĖJAI 
PRIE- LENGVO MEDŽIO. 

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
PR(E KADRINIŲ DARBŲ.

Iš karinių darbų nesikreipkite.
ECKENROTH CO., INC.

5TH ST. & EAST RIVER
(214)

BERNIUKAI 
IR 

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

PILNAM LAIKUI, VIRŠLAIKIAM
AR DALIAI LAIKO 

PATENKINANČIOS DARBO 
SĄLYGOS

GERA PRpŠPĄ PAKILIMUI
KREIPKITĖS

GENERAL PENCIL CO.
67 FLEET ST.
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
: ' ' • . (215)

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI 

PAGELBININKAI ' 
ELEKTROS DARBININKAI

• FAĘRIKO DARBININKAI
PLIENINIŲ STATINIŲ

PRAMONĖ
AUKŠTOS ALGOS

48 valandos, 5' dienų savaitė. Asmenys iš 
karinių darbų nepriimami be darbdavio pa- 
l(ūdijimo jų atliekamumo.

Kreipkitės j Employment Ofisą.
9 A. M. Iki i P. M.

INLAND STEEL
CONTAINER CO.

353 Danforth Ąv., Jersey City
' ’(zioj

SAVANORIAI DEL PERGALĖS 
DPDEI ŠAMUI 

užbaigimui gyvibinių 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

DIDELEI ALGA 
VALDŽIOS UŽGIRTAS 

SVETIMŠALIŲ PR^fiMIMĄS 
KARPENDERIAMS, $360 
mažiausią mėnesinė garantija 

Karpenderiai turi turėti savo įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 j valandą, pridedįant laiką ir pusę už 

visą darbą viršaus 40 valandų.

Karpendąrių Pagelhiflinkams, 
‘ $3QQ

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GĄRANTIJA 
Valandų kaina $1.25, pridedant laiką ir inisę 

už visą darbą viršaus 40 valandų.
Bėgių Darbininkam, $279.60 

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA’ 
Turi būti'išimtinai stipris šiam darbui. Kai
na $1.16% i valandą, pridedant viršlaikius 
laiką ir pusę už visą darbą vifcš 40 valandą!

Paprastiem Darbininkam, 
$23f.6O

mažiausią mėnesini garantija 
Turi būti geroje sveikatoje. Mokamu 9 6 % c Į 
valandą už visą darbą viršaus 40 valandų.

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą 
METCALFE CONSTRUCTION CO. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO.

Kansas city Bridge co. 
us employment service 

OF WMC
44 East 23fd Wf X- C-

Nuo pirmadienio, jiinant šeštadiebį 9 iki 
>' 11 ĄAĄ ; 1 iki 6-p.l^. ’

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priimami bė darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo
. _ (217)

VYRAI
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
J Į >

PATYRIMO NEREIKIA
DABAR DIRBANTIEJI KARINIUS 

DARBUS NEBUS PRIIMAMI

AMERICAN CAN CO.
43rd St., ir 2nd Ave., 

BROOKLYN.
(216)

VYRAI, VALYTOJAI
Dieniniai ir naktiniai šiftai. $110 j mėnesį 
pradžia. Koks tai darbas uniformose. Turi 
būt piliečiai. Kreipkitės po 9 A. M., į Mr. 
Ciiily, Room 81.

N. Y. PUBLIC LIBRARY 
42nd Street Entrance

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs vyrai kelnojimui medžio. Mokestis 
65c į valandą ; 97%c už viršlaikį. Nuolatiųis 
darbas, gerokai viršlaikių. Kreipkitės anksti.

KALT LUMBER CO.
324 East 64th Street

" VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Patyrę: nuolatinis darbas.

, Kreipkitės po 8 Ą.' M.
HOTEL ASTOR EMPLOYMENT OFFICE . . 2l9' U<th ST> > ? • . < >

MALIĄVDTŲJĄI 
Laiptų apt šniūrų valdymui vyrai. 
Nuolatinis darbas su viršlaikiais.

Tiktai patyrę vyrai 
$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 

Prekiaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ąve.» Long Island City 

Vernon Ave. Station, Interboro Subway.
. ’ (219)

TURRET LATHE OPERATORS
FABRIKO PAGELBININKAI 

MOKYTIS MAŠINISTAIS 
PASIKEISKIT PRIE KARINIŲ ŲARBŲ D AB AH I 
100% KARINIS FABRIKAS GAMINĄS UŽDARUS 

GERA ALGA — DAUG VIRŠLAIKIŲ 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

IŠ BŪTINŲ KARO DARBŲ KREIPKITĖS TIK SU DARBDAVIO 
PALIUDIJIMU ATLIEKAMUMO.

TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE D. CASO, SUPT.

KIELEY & MUELLER, INC. 
2613 — 43rd STREET, NORTH BERGEN, N. J. 
PENNSYLVANIA 6-1898. UNION 3-2828.

(215)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I

f

I
<

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.

h 4

(X)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:3p PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(X)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
' PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTO J AI, DIENOM IR NAKTlMt^ 
TAIPGI PATYRŲ VYRAI, KAIPO KIETtf 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami
f

VIRTUVEI DARBININKAI $225 
ĮVlažiausia Mėnesinė Garantija 

Pridedant Kambarį ir Valgį
Stalų patarnautojai, indų atėmėjai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo

mojo kambario patyrimu priimtini

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą 
METCALFE CONSTRUCTION CO. 
HAMILTON CONSTRUCTION CO.

KANSAS CITY BRIDGE CO. 
Svarbūs Canada-Alaska 

kariniai darbai
40 East 59th St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio įimant šeštadienį, 
9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paliudijimo 

jų atliekamumo.
(217)

VYRAI IR 
BERNIUKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

IR PAKAVIMUI
MAISTO PRODUKTŲ 
BŪTINA PRAMONĖ 
DIENŲ, 40 VALANŲŲ 

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.

5

56 WEST 23RD ST., N. Y.
TARPE 5TH IR 6TII AVENUĘS ai

PEČKURIAI. PAVADUOTOJAI, APVALY
TOJAI, ELEVEITORIŲ OPERUOTO  J AI.”

Aukštos klasės eleveitoriai apartmentiniame 
name. Geo. A. Bowman, 100 West 42nd St.

(218)

TARP 45 IR 60
METŲ AMŽIAUS

FABRIKO DARBUI
$25 Už 40 VALANDŲ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS

GENERAL PENCIL CO.
67 FLEET ST. ’
(Near Five Corners)

JERSEY CITY, N. J.
' ' (215)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike. Nuolatini, dar

bas. Patyrimas nereikalinga. 
Kreipkitės dienomis 9 iki 5. k 

• šeštadieniais 9 iki 12 \
BOWEY’S, INC. \

771 Bedford Ave., Brooklyn
' (214)

NAKTINIAI VALYTOJAI 
VYRAI PRIE VACUUM 

MĄŠINOS 
MALIAVOTęjAI

Geros Algos. Prielankios Darbo Sąlygos 
KREIPKITĖS I TIMEKEEPER

HOTEL BARBIZON
140 EAST 68rd ST., N. Y.

3

1

'f

i1

.4

■

’■'a

'i J

(21?)

(218)

galima ąauti 
Apgynimo Bonai

VYRAI KROVIMUI
JAUNI IR SENI

SLIP COVER CUTTERS

APVALYTOJAI
$111 i mėnesį. Nuolatinis darbas; vakacijos. 
Parc Veh<lome, 340 West 57th St., Manhat
tan. Matykite Mr. Burston.

• . . . (214)

DIENOMIS IR NAKTIMIS

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 
RUO 10 RYTO IKI 4 PO PISJ?

FREDERICK LOESER
262 LIVINGSTON ST., BRObKCYN'

Reikalaujama atliekamumo paliūdljimo
(213).

VĮRfejAI (COMMIS.)
PUODU MAZGOTOJAI
INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVĖS VALYTOJAI
Dieną ir Naktį. Kreipkitės į Timekeeper.

SAVOY-PLAZA HOTEL
’ 6 E. 59th ST.
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NewWfaE^^^ZlnlOT
Buvęs Kol. Profesorius 

Įkaitintas Agenta- 
vime Japonams

John C. LeClair, 41 m., bu
vęs New Yorko Miesto Kolegi
joj istorijos profesoriumi, įkai
tintas ir prisipažinęs tarnavęs 
Japonijai kaipo apmokamas 
propagandos agentas. Jo straip
sniai, parašyti Japonijos nau
dai, tilpę keliuose žurnaluose, 
taipgi laikraščiuose. Jisai esąs 
gavęs virš $12,000 už tą savo 
tarnybą.

Talpinusiais jo raštus skel
biama World Trade Review, 
Living Age, Current History ir 
America. Aišku, kaip “švietėsi” 
tų žurnalų skaitytojai, kaip 
“šviečiasi” ir dabar visi skai
tantieji fašistams pataikaujan
čius raštus.

New Yorko Miesto Kolegijoj 
jis mokinęs 1934-38 metais, 
taipgi mokinęs Seton Hall Ko
legijoj, New Jersey, ir St. 
Francis Kolegijoj, Brooklyne. 
Per tūlą laiką pirmiau agenty- 
stės laiko jis vedęs “historical 
portraits” programą iš miest- 
vos radio stoties WNYC. Pas
taruoju laiku buvęs Internatio
nal Telephone ir Telegraph Co. 
personalo direktoriaus padėjė
ju. Gimęs esąs New Yorke ir 
pastaruoju laiku gyvena 3250 
Perry Ave., Bronx.

Italų Mitingas Prieš Fašizmą 
Virto Pergales Miti ngu

New Yorko priešfašistinių 
italų rengtasis mitingas pro
testui prieš fašistus, kurie vis 
tebelaikė Italiją nacių talkinin
kais prieš Italijos žmonių va
lią, pagaliau pavirto į Pergalės 
Mitingą. Tik trejetu desėtkų 
valandų prieš mitingą atėjo ži
nia, kad Italija besąlyginiai pa
siduoda talkininkams.

žinia didžiausio džiaugsmo 
banga užliejo visą miestą, ku
rio tūlos dalys net vadinamos 
Maža ja Italija dėl didelio skai-

čiaus čion gyvenančių italų, ša- 
pose ir susiedijose prasidėjo 
spontaniškos demonstracijos, 
kurių organizuota, masinė išva
da bus pasireiškus didžiajame 
Madison Square Garden mitin
ge rugsėjo 9-tos vakarą, pavir
tusiam iš protesto į pergalės 
mitingą.

Mitinge, be kitų, buvo pasi
žadėję kalbėti majoras LaGuar
dia, Peter V. Cacchione, eilė 
žymių unijistų, teisėjas Pinto 
ir kiti.

Italy Vadai Amerikoj Svei
kina Italijos Pasidavimų

Mirė Įdomus Vaikas
šešių metų berniukas Dickie 

Laswell, kuris gulėdamas mir
ties patale vedė karo štampų 
pirkimo kampaniją ir už tai 
gavo vyriausybės atžymėjimą, 
mirė Beth David ligoninėje, 
New Yorke. Išsiųstas į gim
tąjį Springfield, Ill., palaido
jimui.

Berniukas susirgo leukemia 
—kraujo nykimo liga—perei
to spalio mėnesį ir pereito ko
vo mėnesį buvo atvežtas ligo
ninėn į New Yorką su viltimi, 
gal šio miesto medikai galėsią 
vaiką išgelbėti nuo mirties.

Būdamas ligoninėj, vaikas 
UŽ gautus centus vis pirkdavo 
karo štampas. Kada pasklido 
žinia apie jo taupmenis, jis 
gavo centų nuo karių, nuo ci- 
viliQ, iš visų krašto kampų ir 
prieš mirtį jau turėjo išpirkęs

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker,” tuojau 
po gavimo žinios apie Italijos 
pasitraukimą iš hitlerinės Ašies 
ir iš karo, apklausė keletą žy
miausių Amerikos italų vadų. 
Jie visi pareiškė širdingą 
džiaugsmą dėl to įvykio.

Tarpe džiaugsmingai pasi
reiškusių yra:

Count Sforza, Party of Act
ion vadas, kurio partija yra 
viena iš penkių kovojusių už tą 
žygį pačioje Italijoje.

Peter V. Cacchione, New 
Yorko miesto tarybos narys, il
gametis kovotojas prieš fašiz
mą, tai pergalei priartinti ir 
Amerikos italams mobilizuoti į 
karo pastangų rėmimą pasakęs 
šimtus, gal tūkstančius prakal
bų, per savo raštinę išparda- 
vęs virš ketvirtadalio miliono 
vertės karo bonų ir štampų.

Hamlet O. Catenaccio, repu- 
blikonų ir Am. Darbo Partijos 
tikietu išrinktas assemblyma- 
nas (valstijos seimelio narys).

Nino Capraro, Drabužių 
Kontraktorių Sąjungos sekre
torius.

Pietro Allegra, žymus poetas 
ir priešfašistas.

Apklausta ir spauda.
L’Unitą Del Popolo, priešfa- 

šistinio savaitraščio redaktoriai 
pareiškė, kad “pasidavimas Ita
lijos vyriausybės yra didele 
pergale. Tuomi užduota Ašiai 
mirtinas smūgis.

“Nuo Mussolinio žlugimo

munistai ir demokratai — iš
stojo stipriausiais draugais ir 
talkininkais Jungtinių Tautų 
Italijoj. Mes tikimės, jog ener
gija ir resursai tos koalicijos, 
kuri privertė Badoglio pasiduo
ti, bus mielai priimti mobiliza
vimui Italijos žmonių mūsų pu
sėn už sprendžiamąjį ir mirties 
smūgį nacių Vokietijai.

“Momentas yra pribrendęs. 
Skaisčios pergalės Raudono
sios Armijos rytų fronte ir pa
sidavimas Italijos šaukia tuo- 
jautinės atakos iš vakarų, kar
tų ant visados sumušimui na
cių tvirtumos.”

Kad Italijos vyriausybės 
pasidavimo priežastimi vy
riausia buvo Italijos žmonių 
bruzdėjimas, reikalavimai, ko
va už tą žygį sutinka ir dau
gelis kitų italų vadų. Tarpe 
tų yra Girolamo Valenti, re
daktorius savaitraščio Parola, 
dabartinio Mazzini Draugijos 
organo; Umberto Gualtieri, 
redaktorius du-kart-mėnesinio 
laikraštuko Nazioni Unite ir 
Mazzini Draugijos vice-prezi- 
dentas.

Panašiai kreditavo Italijos 
žmones, ir italų dienraštis II 
Progresso, sakydamas, kad 
Italijos miestų, darbininkų de
monstracijos “sudavė Mussoli- 
niui pirmąjį smūgį” ir kad, 
jeigu talkininkai leis italams 
laisvai apsispręsti, jie praša
lins iš savo krašto “kožną fa
šizmo požymį,” o tarp tų

Siuvėjų Distriktas 
Staiga Pavirto Į 
Demonstraciją

Išgirdus linksmą žinią apie 
Italijos pasidavimą, New Yor
ko drabužių, centras, per lai
kus paskilbęs progreso ir veik
los centru, bematant pavirto 
į didžiulės demonstracijos cen
tra.

Pro langus iš šapų ir rašti
nių pasipylė confetti ir juos 
pavaduojanti skuteliai laikraš
tinės, žurnalinės popieros, iš
siskleidė vėliavos. Darbinin
kai būriais pasileido iš šapų 
į gatves. Prasidėjo nerengti 
mitingai, šauksmai, dainos, 
šokiai.

Demonstracija užtruko visu 
pietų laiku ir gerokai į popie
tį.

Aurelio Numestas Nuo 
Baloto

Rinkimų Taryba pereitą an
tradienį vienbalsiai prašalino 
nuo baloto teisėją-magistratą 
Thomas A. Aurelio, kuris kan
didatavo į vyriausio teismo 
teisėjus demokratų ir republi
konų tikietu.

Taryba taip pat neleido jo 
advokatui pasipriešinti prieš 
demokratų ir republikonų par
tijų norą tuojau uždėti kitus 
kandidatus ant baloto Aure
lio vietoj. Menama, kad tei
sėjas Matthew M. Levy būsiąs 
demokratų ir darbiečių nauju 
kandidatu, o George Franken- 
thaller—republikonų.

Aurelio turėjo ir progresy
vių paramą nominacijose, bet 
kuomet po nominacijų, iškelta 
aikštėn, kad jis, atsiekimui ant 
baloto vietos naudojęsis rake- 
tierių pagalbą^ /visi jį atmetė.

Tarp Lietuvių Milita- 
rinėje Tarnyboje

Jau buvo pirmiau Laisvėj 
rašyta, kad jūreivis Jonas 
Kriaučiūnas buvo parvykęs ap
lankyti savo motiną, Anelę 
Kriaučiūnienę, gana rimtai 
sergančią Kings County ligo
ninėj. Dabar Jonas Kriaučiū
nas gavo dar 10 dienų prailgi
nimą savo iš tarnystės atleidi
mo, kadangi motina dar labai 
silpna ir Jonas nori su ja dar 
kiek ilgiau pasilikti.

Šiomis dienomis lankosi pas 
savo tėvus, Uršulę ir Andrių 
Serbentus, gyvenančius 423 
Grand St., Brooklyne, Pvt. 
Peter Serbent, gavęs 10 dienų 
iš pareigų paliuosavimą. Pe
tro jaunesnis brolis Jonas taip
gi tarnyboje jau antri metai 
ir randasi užjūryje. Tikimasi, 
kad už kelių mėnesių jis su
grįš.

Pv. Petras Serbentas sako, 
kad jis mylėtų, jei kas jam 
parašytų, nes kario gyvenimas 
visgi, monotoniškas. Tik vieną 
paįvairinimą Petras turįs, tai, 
kad netoli nuo stovyklos ran
dasi St. Marie’s upė, kur gali
ma žuvauti, o Petras labai 
mėgsta žuvauti. Sako, kartą 
ten pagavęs 34 Ut colių lyde
ką. Tokia didelė lydeka, tai 
retenybė.

Jei kas norėtų Petrui para
šyti, tai jo adresas yra:

Pvt. Peter Serbent,
196th A.A.A.,
Auto. Wpns. Bn.,
Sault Ste. Marie, Mich-

Seniai jau buvo nesigirdėt 
apie korporalą Povilą Ventą. 
Jis dabar parašė laisviečiams 
ir sako, ilgai nerašęs dėl to, 
kad buvęs kilnojamas iš vie
nos vietos kiton ir neturėjęs 
pastovesnio adreso. Dabar jis 
tikisi būti atsiųstas arčiau prie 
New Yorko, tai gal teks su 
Povilu pasimatyti. Lauksime 
tos progos.

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: PepshCola New York Bottling Company

Sgt. AL Purvėnas taipgi šio
mis dienomis parašė laisvie- 
čiam V-mail laišką. Jis trum
pai rašo ir sako, kad jam vis
kas gerai sekasi. Bet daugiau
siai Al rašo klausinėdamas, 
kaip viskas yra su namiškiais, 
draugais ir organizacijomis 
Brooklyne ir apylinkėse. Jam 
rūpi, kaip pavykdavo pereitą 
vasarą piknikai ir kiti paren
gimai, kuomet transportacija 
yra taip suvaržyta. Išreiškė 
vilties, kad neužilgo fašizmas 
bus sutrėkštas — karas pasi
baigs ir viskas vėl grįš į nor- 
malį arba dar geresnį gyveni

mą, už kokį jis ir kiti mūsų 
broliai ir sūnūs dabar kariau
ja.

Laisvietis.

MIRĖ
Nicholas Zavisky, 54 metų, 

amžiaus, 750 Driggs Avenuo, 
Brooklyne, mirė penktadienį, 
rugsėjo 3 d. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 10 d., 2 vai. dieną, 
Alyvų Kalno kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Gar
švos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTISį Savininkas ’ 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-68G8

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Ątsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
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.
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už tūkstantį dolerių karo 
štampų.

Pereitą savaitę berniukas 
susidomėjo būtinai pamatyti 
atitiestą laivą Normandie ir 
ta proga jam buvo duota nu- 
vežant jį ligoninės ambulan- 
?u- ‘________

Seržantui Alfred Martini, 
įkaitintam apsukime kito kario 
motinos, iškelta kaltinimas ir 
už pabėgimą iš kempės.

REIKALAVIMAI
Reikalingas partneris. Pasekminga 

vaistų išdirbystė, per ilgus metus 
yra žinoma plačiai tarpe lietuvių ir 
kitataučių. Turiu tūkstančius parda
vėjų, aptiekų, agentų, krautuvių ir 
daktarų ir taip pat didžiausios pa
saulio Įstaigos, kaip tai McKesson 
& Robbins, Inc. ir Liggett Drug Co., 
Inc. ir tt. Tai yra milžiniška proga 
ir turtinga ateitis tam, kuris tuo- 
jaus atsišauks. Tuojaus yra reikalin
gas partneris, arba galiu parduoti. 
Rašykite: Partneris, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (212-214)

RANDAVOJIMAI
Vieną Mėnesį Veltui!

Pasirandavoja po 3 ir 4 kambarių 
apartmentai, karštas-’ vanduo, gra
žus kampinis namas. Išmaliavosime 
pagal jūsų skonį. Trys blokai nuo 
Williamsburg tilto Ir nuo visų kitų 
stočių. Renda $15—$20 į mėnesį. 
Kreipkitės pas Janitor, Apt. 4. 95 
Marcy Ave., kampas So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y,(208-213)

SUSIRINKIMAI 
LAISVES VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, ____________ _

priešfašistinė .koalicija — ka
talikai, liberalai, socialistai, ko-

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

LDS 1-mosios kuopos mėne
sinis narių susirinkimas įvyko 
rugsėjo 2 d., Laisvės salėje.

Kuopos valdyba patiekė ra
portą, kuris buvo priimtas.

Skaitytas laiškas iš Centro 
raštinės, kuriame buvo aiškin
ta, kaip LDS -nariai gali prisi
dėti prie nupirkimo Dėdei Ša
mui bomberio fašizmui bombar
duoti. Laiške sekretorius Gasiū- 
nas sakė, kad mes, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, ga
lime nupirkti tokį įbomberį pir
kimu bonų. Nariai, nepaisant, 
kur jie gyvena, gali pirkti bo
nus ir prisidėti prie šio darbo; 
LDS Centras taipgi gali už 
$25,000 bonų ta proga nupirkti.

Apsvarstęs pasiūlymą, susi
rinkimas išrinko komisiją, ku
rion įeina: A. Velička, J. Dai
nius ir G. Kuraitis. Komisijos 
darbas bus suregistruoti tuos 
narius, kurie pirks bonus-bom
berio nupirkimui, — taipgi su
registruoti pačius bonus. Ko
misija suteiks ir kitas informa
cijas tiems, kurie norės bonus 
pirkti. Kurie riorite infprmaci- 
jų, kreipkitės pas Aleką Velič
ką, dirbantį Rutkūnų restorane 
(Union Avė. ir Stagg St.) ar
ba pas G. Kuraitį ir J. Dainių, 
šiuos galima rasti Laisvėje.

Gužas paaiškino^ kad š. m.

“pirmiausia prašalins monar
chiją.”

Praleiskit Linksmai Šio 
Šeštadienio Vakarą
Italija iš karo jau išmušta; 

Raudonoji Armija kasdien nu
žygiuoja desėtkus mylių, grūs- 
dama Hitlerio gaujas atgal į 
Vokietijos pusę! Daugelis 
newyorkiečių tatai su džiaugs
mu pamini, paminėkime ir 
mes šiuos svarbius įvykius. 
Geriausia proga sueiti, pasida
linti mintimis ir smagiai laiką 
praleisti šį šeštadienį bus Lai
svės svetainėj smagiame vaka
rėlyje, rengiamam lietuvių ko
munistų kuopos. Kas norės, 
galės ir polką sušokti, nes tu
rėsime muzikantus. Bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. Įėji
mas veltui. Pasimatysime!

Kom.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

---- ---------------------------------- ;----- —ę-------

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3,50 ir aukščiau.

o

Gražus Pasirinkimas

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $80.00 ir aukščiau.

o

spalių 30-31 dd. New Yąrke 
įvyks Sveturgimiams Ginti kon
ferencija. Delegatais konferen- 
cijon kuopa išrinko J. Gužą ir 
Geo. Warisoną. Be to, kuopa 
nutarė pasiųsti konferencijai 
sveikinimą su $2 aukų.

Kuopos narių stovis: serga 
du, prie susispendavimo eįpa 
du.

Šiame susirinkime, beje, įsi
rašė trys nauji nariai į LDS.

Jurgis Kuraitis, 
Korespondentas.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

J ROBERT LIPTON, Jeweler
I 701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
II Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

® ★ w # w. w w w ★ ★ * * ★ ★ ★ * ★ w • w
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su GiviaU

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Turime Gerų




