
KRISLAI
Menševikai Apmovė 

Katalikus.
Viskas Ramu tik iš Viršaus.
Daugiau Melagių.
Kodėl Jie Neskaitė

Rezoliucijų ?
Lietuva Bus Išlaisvinta.
Amžina Garbė Kritusiems

Kovoje.

Rašo A. BIMBA

Vienas chicagietis veikėjas, 
kuris gerai supranta ir pažįs
ta tarybininkų bėdas, rašo:

“Savo tarpe jiems nekaip iš
ėjo. Visiems delegatams buvo 
užčiauptos burnos. Net Vilei
šiui neleido kalbėti. Per spė
ką Vileišis buvo užšokęs ant 
estrados, bet buvo Gegužio 
nuprašytas. Labai nepatenkin
ti Daužvardis ir Šaltimieris. 
Juos perstatė kalbėti kai dele
gatų salėje nebeliko. . .

“Socialistai ir sandariečiai 
atėmė iš katalikų vairą. Pild. 
Komitete prieš Šimutį du lais
vamaniai, Grigaitis ir Vaidyla. 
Iždo globėjai ir vice-pirminin- 
kai: Pivoriūnas — tautininkas, 
Bagočius socialistas, Vinikas— 
sandarietis; Kvietkus — šiau
dinis katalikas. Dar komiteto 
nariais yra Laučka, Žvagždys, 
Stilsonas ir Michelsonas.

“To komiteto sudėtis: ketu
ri socialistai, keturi klerikalai 
ir trys sandariečiai. Vadinasi, 
septyni laisvamaniai prieš ke- 
turius katalikus. Klerikalai ne
kontroliuoja komiteto ir tas, 
matyt, jiems labai nepatin
ka...n

Socialistai ir sandariečiai ne
turi jokių organizacijų ir jokių 
iždų, bet jų žmogus iždinin
ku. Vadinasi, jie tikisi, kad 
katalikai sudės pinigus, o 
menševikai - sandariečiai juos’ 
kontroliuos.

Katalikai turi daug organi
zacijų, dideles parapijas. Men
ševikai gi turi viso labo ke
turias ar penkias LSS kuope
les, vienok Taryboje jie turi 
savo keturius žmones. Tokia 
menševikiška demokratija.

Dabar jau turime net ketu
rias versijas dėl Pittsburgho 
konferencijos delegatų skai
čiaus. Tysliava sako delegatų 
buvę 450, Dr. Colney — 417, 
Naujoji Gadynė — 375, o sa
vo pasveikinime prezidentui 
Rooseveltui tarybininkai giria
si konferencijoje turėję pen
ktus šimtus delegatų!

Ne tik nepadoru, bet la
bai ir negražu šitaip negražiai 
meluoti krašto prezidentui.

Beje, tarybininkai dar nėra 
svietui parodę savo priimtųjų 
rezoliucijų.

Kodėl ? Ar bijo ?

Kodėl Pittsburgho konfe
rencijoje nebuvo skaitytos de
legatų bei organizacijų pa
tiektos rezoliucijos? Ko bijo
ta?

Vienas delegatas buvęs pa
siūlęs rezoliuciją, kad Konfe
rencijos vardu būtų pasveikin
ti Lietuvos partizanai ir lie
tuviškieji Raudonosios Armi
jos pulkai.

Konferencijos lyderiai tą re
zoliuciją, matyt, visai nu
kniaukė, konferencijai nė ne
parodė.

O tas tik dar kartą parodo, 
kam tarybininkai tarnauja ir 

, kaip jiems rūpi Lietuvos išlais
vinimas iš nacių vergijos. Tas 
parodo, kaip jie bijo Raudono
sios Armijos pasisekimų ryti
niame fronte.

Jeigu jie primanytų ir ga
lėtų, tai tuos lietuvių tautos 
sūnus, kurie savo gyvybę au
koja partizanų eilėse arba lie
tuviškuose pulkuose kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, šaukšte 
vandens paskandintų.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Talkininkai Visai Už
ėmė Salamauą ir 
Apsupa Japonus Lae
Australija, rugs. 14.—Aus

tralai ir amerikiečiai štur
mu paėmė jau patį Sala- 
maua miestų ir uostų, šiau
riniai rytiniame Naujosios 
Guinejos salos pajūryje. 
Diena pirmiau jie išmušė 
japonus iš didelės priešų 
lėktuvų aikštės ties Sala- 
maua.

Išgrūsti iš Salamauos, ja
ponų likučiai galvatrūkčiais 
bėga linkui Lae, kitos savo 
karo bazės, 18 mylių į šiau
rius nuo Salamauos, palik
dami didelius kiekius savo 
ginklų ir amunicijos.

Tuo tarpu australai ir a- 
merikiečiai iš pietų ir va
karų šonų, kaip replėmis, 
veržia japonus Lae srityje. 
Nuo australų dabartinės 
linijos telieka tik aštuonios 
mylios iki paties Lae uosta
miesčio, kuris žymia dalim 
jau suardytas talkininkų o- 
ro bombomis ir karo laivų 
sviediniais.

Naciai “Kidnapinsią” 
Popiežių

Berlyno radijas skleidė 
gandus, kad Talkininkai iš 
oro bombarduosiu ir popie
žiaus valstybėlę Vatikanu. 
Naciai neva bijų, kad jis 
netaptų užmuštas. Todėl 
gal reikėsių, girdi, perkelt 
popiežių į kokių saugių vie
tų Vokietijoje.

(Paprastai pasakius, hit
lerininkai w planuoja “kidna- 
pint” popiežių.)

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia areštavo Tal
kininkam pritariantį Jose 
Augustį, laikraščio Noticias 
Graficas leidėją.

Centro Komitetą 
Nariu ir Veikėją 

Susirinkimas
šeštadienį, rugsėjo 18 d., 

7 vai. vakare, Laisvės Sve
tainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, yra šaukiamas 
labai svarbus susirinkimas 
aptarimui būsimo Amerikos 
Lietuvių Visuotino Suva
žiavimo.

Į šį susirinkimą yra kvie
čiami visi ALDLD Centro 
Komiteto, LDS Centro 
Valdybos, Menlo Sąjungos 
Centro, Lietuvių Komiteto 
Pagelbai Sovietų Sąjungos, 
Pundelių Komiteto nariai 
ir Laisvės štabas, taipgi 
visi ir visos Brooklyn^ ir 
apylinkės veikėjai. Susirin
kimas labai svarbus ir kvie
čiama atsilankyti laiku.

KRUVINIAUSI AMERIKIEČIU MŪŠIAI
SU VOKIEČIAIS TIES SALERNO
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ITALAI IR ROMOJE 
TEBEKOVOJA PRIEŠ 

HITLERININKUS
Berlyno radijas pranešė, 

kad, girdi, “tam tikri neat
sakingi, kriminaliai gaiva
lai Romoje vis dar priešina
si vokiečiams.” Naciai grū
moja kuo žiauriausiai nu
bausti tuos, kurie tuojau 
nepasiduos.

Hitlerininkai įsakė Ro
mos italam iki sekamo vi
dunakčio sunešt ginklus ir 
atiduot vokiečiam. O kurie 
to nepadarys, tai būsią be 
ceremonijų sušaudyti.
VISUR ITALAI PRIEŠI

NASI NACIAMS
Alžyras, nigs. 14. — čio- 

naitinis Jungtinių Tautų 
radijas pranešė, jog italų 
kariuomenė visur Italijoj 
ryžtingai kaujaši prieš vo
kiečius.

Jau 67 Italijos Karo 
Laivai Perplaukė 
Pas Talkininkus

Malta, rugs. 14. — Į ang
lų salos Maltos uostą Valet- 
tą atplaukė jau penktas 
Italijos karo didlaivis, Giu
lio Cesare, 23,622 tonų. 
Pirm to keturi didieji italų 
karo laivai, po 35,000 tonų, 
ištrukdami nuo vokiečių, 
pasiekė Maltą ir pasidavė 
anglams.

Dabar pranešama, jog 
Malton atplaukė 27 kariniai 
Italijos laivai - naikintuvai 
ir 19 sumbarinų. Pirmesnė
mis žiniomis, į Talkininkų 
uostus atvyko 6 ar 7 vidu
tiniai Italijos karo laivai- 
šarvuotlaiviai ir 10 kitų ka
rinių laivų. Taigi Talkinin
kam teko bent 67 kariniai 
italų laivai.

Anglų - amerikiečių ko- 
mandieriai su džiaugsmu 
pareiškė, kad tie Italijos lai
vai yra tinkami kovai prieš 
vokiečius ir Japoniją.

NEPAPRASTAI DRĄSŪS LIETUVOS PARTIZANŲ ŽYGIAI
Maskva. — Rašo R. Šar

maitis :
Lietuvos partizanų būrys, 

Griko vadovaujamas, suse
kė, kad vokiečiai ruošėsi 
daryt žingsnius prieš vieti
nius partizanus. Reikėjo 
suardyt įsiveržėlių sąmoks
lą. Tad buvo pasiųsta par
tizanai prie vieškelių, ei
nančių tarp Švenčionių ir 
Tverečiaus ir Godutiškio ir 
Švenčionių. Tais vieškeliais 
vokiečiai rengėsi siųsti tro- 
kais savo žandarus, kaip 
ekspediciją partizanams nu
bausti. . I ;j

Vokiečiai per Savųjų Lavonus 
Truputį Kai Kur Laimėjo

šiaur. Afrika, rugs. 14.— 
Baisiai įtūžę mūšiai verda 
tarp Penktosios amerikie
čių armijos ir vokiečių Sa
lerno pajūriuose, į pietus 
nuo Neapolio, Italijoj. Dvi 
nacių tankų ir šarvuotų au
tomobilių divizijos ir viena 
pėstininkų divizija nuolat 

desperatiškai kontr-atakuo- 
ja amerikiečius siaurame 
24-rių mylių ilgio pajūrinia
me ruožte. Siaučia tokios 
kruvinos, įnirtusios kauty
nės, kokių niekur nebuvo 
nei Tunisijoj, nei Sicilijoj.

Lietuviai kariai Briansko fronte puola vokiečių ap- 
drūtintą kaimą. Paveikslas parodo anti-tankinę grupę, 
vadovaujamą Saržento Stasio Janusaičio. Kova buvo 
pasekminga, .vokiečiai buvo išmušti iš kaimo, lietuviai 
pilnai laimėjo!

...

Po riakties priedanga 
partizanai pasiekė vieškelių 
tiltus, aplaistė juos dega
muoju skystimu ir padegė. 
Pirm negu hitlerininkai su
prato, kas čia dedasi, jau 
buvo sudeginta trys tiltai. 
Pravažiavimas abiem vieš
keliais liko sustabdytas ke
lioms dienoms.

Toje pat srityje lenkai 
turėjo dvarų. Vokiečiai įsi
taisė sau lizdų jame. Dva
ras buvo atiduotas “visiš
kai gryno kraujo ‘arijui” 
(vokiečiui), SS žandarme
rijos nariui Saxui Wirtui.

Ir hitlerininkai, turėdami 
kur kas daugiau kariuome
nės Salerno srity j, atgriebė 
nuo amerikiečių kai kurias 
vietines pozicijas. Pats Sa
lerno uostamiestis kelis 
kartus perėjo iš vienų ran
kų į kitas.

Anglų kariuomenė, nesu
laikomai žygiuodama pir
myn pietiniai-rytiniais Ita
lijos pajūriais, jau pramar- 
šavo pro svarbų uostamiestį 
Bari ir užėmė Cazenzą. Na
cių kariuomenė traukiasi iš 
pietų Italijos.

Ta pati vieta buvo parink
ta kaip sėdyba nacių vadui 
žemdirbystės reikalais ta
me apskrityje. Vietiniai 
valstiečiai vadina jį plėši
ku Fricu. Čia vokiečiai kro
vėsi iš valstiečių išplėštus 
grūdus ir pašarų, iki galės 
tatai išsiųst savo armijai.

Apie tai sužinojo Griko 
partizanai. Vienų naktį jie 
padegė grūdų sandėlius ir 
pašarų. Taigi vokiečiams 
nepavyko pasinaudot su
grobtais iš valstiečių darbo 
vaisiais.

Kaime M. vokiečiai įsi

1

NACIAI SAKOSI VĖL 
PASTATĘ MUSSOLINI 
ITALUOS VALDOVU
Berlyno radijas ir antra

dienio rytą vis dar tebepie- 
šė, kaip, girdi, vokiečiai 
“drąsiavelniai” - parašiutis- 
tai ir žandarai, pagal paties 
Hitlerio planą, išplėšę įka
lintą Mussolinį iš pat jo 
sargų panosės Italijoj. Na
cių radijas pasakojo, kad 
Mussolinio vardu esanti jau 
sudaryta nauja fašistų val
džia Italijai ir pats Musso- 
linis komanduojąs tą val
džią.

Hitlerininkai giriasi, kad 
jie taip pat išlaisvinę Mus
solinio šeimą ir tūlus kitus 
aukštus juodmarškinių va
dus, kuriuos maršalas Ba- 
doglio laikė kaip belaisvius.

SPĖJAMA, KAD MUSSO-
LINIS NUŽUDYTAS
Berne, šveic. — Bepusiš- 

kų kraštų diplomatai Švei
carijoj nužiūri, kad Musso- 
linis tikrumoj gal jau seniai 
negyvas, o vokiečiai, girda
miesi jo išvadavimu ir val
džion sugrąžinimu, tik sten
giasi “sumaišyti galvas” kai 
kuriem italam, kovoj an tiem 
dabar prieš nacius.

(Anglijos užsienių reika
lų ministerija sakė, kad an
glai nežino, kur Mussolinis 
dabar yra, ir kad jis nie
kuomet nebuvo atiduotas 
anglam - amerikiečiam.)

Amerikos Kariuomenė 
Dodekanese Salose?

♦

Turkijos radijas be patvir
tinimo, pranešė, kad Jung
tinių Valstijų kariuomenė, 
išlipus iš laivų, įsiveržė į 
•Dodekanese salas, tarp 
Turkijos ir Graikijos. Šių 
vo Italija.

Paskutinėmis dienomis 
buvo smarkių susikirtimų 
tarp vokiečių ir italų ka
riuomenės Dodekanese sa
lose. ■ i 

steigė grūdų ir įrengimų 
sandėlius savo armijai. 
Tuos sandėlius sergėjo 
skaitlingi nacių kariai.

Griko vadovaujami par
tizanai nutarė sunaikint 
tuos sandėlius. Kad tikrai 
žygis pavyktų, tai Grikas jį 
darė kartu su kitu, kaimy
nišku partizanų būriu. Lie
tuviai partizanai bendromis 
jėgomis užpuolė vokiečių į- 
gulų, supliekė juos ir šalin 
nuvijo.

Nuožmiame susikirtime 
tapo užmušta ir sužeista 42

(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietai Šturmu Pa
ėmė Brianską, Nacių
Svarbiąją Tvirtumą

London, rugs. 14. — Ber
lyno radijas pranešė, kad 
vokiečiai pasitraukę iš Bri- 
ansko miesto, kuris buvo 
viena iš stipriausių Hitlerio 
tvirtumų centraliniame na
cių fronte prieš Sovietus.

(Ne patys naciai apleido 
Brianską, bet raudonarmie
čiai juos laukan išmušė.) z 

Berlynas per radiją 
džiaugėsi, kad vokiečiams 
pavykę išvengt visiško apsu
pimo Brianske ir pasišalint 
• v • 1S JO.

Jau pirmadienį Sovietų 
kovūnai persigrūmė per 
Desnos upę ir prasiveržė į 
patį Brianską, stovintį va
kariniame tos upės šone. Jie 
tuojau atėmė iš priešų dvi 
Briansko geležinkelių stotie 
ir užėmė kelias stotis arti* 
moj apylinkėj; tuomet na* 
ciam teliko tik vienas iš 
.penkįų geležinkelių, suei
nančių į Brianską. Hitleri
ninkai buvo jau apsupti iŠ 
šiaurių, pietų ir rytų.

Vien pirmadienį ties Bri- 
ansku liko užmušta 2,000 
vokiečių.

Raudonoji Armija štur
mavo nacius Brianske per 
minų prisodintus apylinkės 
miškus.

Pagaliaus, priversti bėgt 
iš Briansko, vokiečiai pali
ko daug savo ginklų ir ki
tų karo reikmenų.

Brianskas yra mazgas 
penkių geležinkelių, einan
čių į Maskvą, Viazmą, Smo
lenską, Oriolą ir Kijevą.

Atkariaudami Brianską, 
Sovietų kovūnai nukirto vo
kiečiam visus geležinkelių 
ryšius tarp šiaurinio ir pie
tinio frontų, rytiniame 
Dniepro upės šone.

Brianskas pirm karo tu
rėjo 85,000 gyventojų ir bu
vo plieno ir mašinerijos 
dirbinių centras.

< Vokiečiai beveik dvejus' 
metus išsilaikė Brianske, 
nuo 1941 m. spalių 13 d., iki 
dabar jie tapo išmėsinėti ir 
'jų likučiai išvyti iš to be
galiniai svarbaus jiem ka
rinio centro.

Maskva, rugs. 14. — So
vietų kovūnai pietiniame 
fronte per dienų užmušė a- 
pie 2,000 vokiečių, o viso
se fronto dalyse atvadavo 
dar 350 gyvenamų vietų, 
tame skaičiuje Krūty gele
žinkelio stotį, keletas mylių 
nuo Niežino, stovinčio už 
72 mylių į šiaurių rytus 
nuo Kijevo. Sovietinė arti
lerija jau pasiekia Niežiną,

Kai kurie raudonarmie-' 
čių pulkai dasigrūmė iki 30 
mylių nuo Černigovo, gu
bernijos miesto ir Gomelio* 
Odessos geležinkelių maz
go.
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Kisį Akys į Ateitį ir Naują 
' • Gyvenimą

Jungtinių Valstijų vice-prezidentas 
Wallace.savo kalboje rugs. 11 d. užreiš- 
ke, kad jeigu norime išvengt naujų Hit- 

4ėrįų ir Trečio Pasaulinio Karo, tai pir- 
inojon vieton turime statyti demokrati
ją ir laisvę nuo’bado namie ir užsieny
je; tuo tikslu turime nušluoti ir viešpa
tavimą tarptautinių trustų-kartelių ir 
mpnąpolinių biznių, kurie turi “slaptą
sias savo valdžias” virš reguliarių val
džių ir kaip plėšikai stumia į karą. Ta 
šaika dabar Jungtinėse Valstijose šūkau
ja: “Amerika pirmiausiai!” ir rėkauja, 
kad šis kraštas laikytųsi izoliacionizmo, 

’ v reiškia, kad Amerika po karo atsitvertų 
nuo pasaulio, žiūrėtų tik tai savęs ir vi
sai nesirūpintų kitų šalių reikalais. Dėl 
to Wallace pareiškė:

“Dailūs skelbimai ir gudragalviai edi- 
torialai sako: ‘Tegu musų kariai grįžta 
namo tokion Amerikon, kokia pirmiau 

' buvo? Bet tikrumoje jie nori pasakyti: 
‘Grįžkime į normalumą, nedarbas, kar
teles ir į karą kas dvidešimt penki me
tai.’

“Pirmajame Pasauliniame Kare męs 
kovojome, kad padaryti pasaulį sau
gią demokratijai vieta. Ąlųms nepavyko: 
pakilo JJitleris, ir atėjo Antrasis Pąs.aiį- 
lįųįsKąras; tai toęlel, kad mes negana 
ęųpinoiįięs paprasti? žmoęąps Įjū^Įe į|ti- 
eagię pasaulyję. tašą npsuprąti?^, 
įqg ekonomine demokyątija turį būtį su
jungta Siį politike deą|Qkrąti j ą, 0 j eigų 
ne, tai įpi^s Įr ppU|ine dęįnokrdtiją?

“Dabar mes turime kovoti, kad pasta
čius demokratiją pirmon vietop pasau
lyje. Tūli žmonės sako, ‘Amerika pir
miausiai.’ Su šitokiu obalsiū mes tegali
me turėti tik karą, nes jp ląikantis, 'tai 
pavydžios, alkanos tautus, turinčios ma
žiau kaip penktadalį reikmenų žmogui, 
lygint su mumis, neišvengiamai pakils, 
kad nuplėšt inus žemyn.

. “jeįgtj mes tinkamai dalykus planuo
sime, tai galės būti pasiekta laisvės ni^o 
bado ir laisves nuo baimės, pavargėlių, 
senatvės.”

Ketąrįos ląiąves ir kapitalistiniai 
lupikai

1 *

Čia vice-prezįdentas Wallace suminėjo 
kęturias prez. Rposevelto paskelbtas lai
svės, o ketvirtąją —laisvę nuo bado — 
paryškino, išdėstydamas ją septyniais 
punktais.

Kalbėdamas apie tarptautinius trus- 
tus-kąrteles, Wallace netiesioginiai nuro
dė į Amerikos Standard Žibalo Kompa
niją, kuri buvo slaptąi susitarus su Vb- 
kj^tįjoę chemikalų trustu ir slėpė nuo 
Jungtinių Valstijų valdžios pagerintus 

įr patentus dirbtinei gupiai (rp- 
j jąminti net po to, kai Amerika bu

vo užpulta įr karau įtraukta.
” Tarptautiniai mopopbliniai plėšikai 
“šneka apfe laisvesnę prekybą, bet tarp 
savęs pasidalindami pasaulio rinkąs, var
žydami gamybą, smaugdami kitų pinigų 
įvesdinimus, nustatydami vieną tautą 
prieš kitą, jie nesužįniai perėjo pasaulinę 
depresiją (nedarbą),” kaip pareiškė vi- 
ce-prezidentas Wallace: “Ir milžiniška 
dauguma kitų biznierių ir beveik visi 
Vartotojai yra priversti mokėt donį 
tiems tarptautiniams lupikams...”
; “Senatui įteikta rezoliucija num. 114 
siūlo, kad Jungtinės Valstijos šauktų 
Jungtinių Tautų susirinkimus, kad būtų 
įsteigtas teismas ar taryba spręsti tarp
tautinius ginčus, sudaryta karinė jėga 
atremt karinius užpuolimus, ir t.t. Bet 
dar tųrętų būti pridėta punktas, kad bū- 

ztų darpmį bendri yęįkęmai spręsti klau
simui nędąrbo ir peędięlęĮjo dirbinių pri- 

(vįvl-prodųkęijąs),' kylančio- 
dėl tafptautinių priežasčių.”

........ =
Pąprąstą žiųągąus siekimai

Vice-prezidentas Wallace sakė, jog 
dabar paprasti žmonės siekia štai kurių 
tikęlų:

“1. Hitleris, Mussolinis ir jų politika 
turi būti kuo greičiausiai nušluota.

2. Laikas taikos sąlygom padiktuoti 
bus tą£ą, kąf įnpsų armijos bus Berlyne 
iri'TpKiq’ (Jąpgnijds sostinėje).

3. Neturi bųtį yiętps tarptaųtiniarąs 
^pąppolistams prie £ąikpš darymo sta
lo.

4. Oro erdvė turi būti naudojama taip, 
kad tarnautų paprasto žmogaus verslui 
ir’kelionei... per ‘ tarptautinį bendradar
biavimą.

5. Turi veikti tarptautinė politinė or
ganizacija taikai palaikyti, bet pastovią 
taiką sukurti jinai tegali tik nuolatiniai 
tarnaudama paprasto žmogaus reika
lams visur — jo darbui, progai, svei
katai ir saugumui.

6. Nuolat reikia kovoti prieš izoliacio- 
nizmą vis tiek, ar jis veiktų kaipo pa- 
tęptų-įšrądimų smąugė j as, ar sląptomis- 
kartelių sutartimis, ar peraukštais mui
tiniais mokesčiais ar kokiais kitais go
džiais varžymų būdais.”

Wallace taipo pat siūlė po kąro pa
lengvinti keliones iš vięno krašto į kitą, 
padėti ątsilikusiems kraštams (kaip kad 
Čhmijai) išvystyt savo pramonę ir lau
ko ūkį, teikiant paskolon mašinerijos ir 
inžinierių-speciąlistų. Tokiais tai būdais 
galima užtikrinti • taiką, sakė Wallace, 
baigdamas:

?‘Lai išmintis ir supratimas vadovauja 
mūsų prezidentui ir 96-ms senatoriams, 
besistengiant jiem paversti senąją sva
jonę apie visuotinąją taiką į tikrenybę.”

Jungtinių Valstijų Kongresui 
Besirenkant

«

WashingtonaiT suplaukė reprezentan
tai ir senatoriai. Prasideda Kongreso po
sėdžiai. Visa Amerika tikisi, kad gana 
ilgos yakacijos išėjo ant naudos: repre
zentantai ir senatoriai pabuvojo su savo 
žmonėmįs ir daug ko pasimokino iš jų. 
Jeigu jie turėjo akis ir tęmijo, turėjo 
ausis ir klausosi, tai turėjo įsitikinti, 
kad ^.rpęrikoš žųionės buvo labai nepa
tenkinti Kongreso darbais prieš šias va
kari j as. Ypatingai darbo žmonės pikti
nasi Kongreso reakciniais žygiais. Prieš 
vakacijas Kongresas ne tik nepadėjo 
karo pastangoms, bet jas trukdė.

Kais Kongreso Ąmęrikos žmonės ti
kisi dabar ? Kokie gręįciausi darbai prieš 
jį stovi?

Labai teisingai Daily Workerio wa- 
shihgtdninis korespondentas Ądam La
pių apibūdina dabartines Kongreso pa
reigas. Pirmiausia, jis sako, ką darys 
Kongresas, kad pagreitinus pergalę prieš 
hitlerinę Vokietiją ir kad pagelbėjus ati
daryti antrą frontą vakarinėje Europo
je?.............* ' A ; " *•

Antra, ką darys Kongresas, kad už
tikrinus aukščiausia Jungtinių Tautų 
vienybę dabar ir po karo?

Svarbesnių darbų, kaip šie du, dabar 
nėra. Kąrąs dar toli grąžų ne laimėtas. 
Jeigu Kongresas vęl užsiirndinės politi
nėmis intrygomis ir varžymu valdžios 
karinių įstaigų ir pareigūnų, kaip darė 
anoje savo Sesijoje, tai jis neprisidės 
prie paskubinimo karo pabaigos ir per
galės prieš Vokietiją. Tai būtų didžiau
sia krašto nelaimė. Bet nuoširdžiai ko
operuodamas su pręzidęntų, Kongresas 
galėtų pakelti visas karo pastangas iki 
negirdėtų aukštumų.

Taipgi pokariniai reikalai laukia 
Kongreso atydos. Ameriką ir visą pasau
lį ištiktų nauja didžiausia katastrofa, 
jeigu Kongresas pasielgtų su preziden
tu Roosęveltu ir tautų kooperacijos pro
gramą po karo taip, kąip ’Kongresas pa
sielgė'su prezidentu Wilsohu po Pirmo
jo karo. Reikia žinoti, kad Kongrese ne
trūksta žmonių, kurię norėtų'ir po šio 
karo matyti Ameriką pilnoje izoliacijo
je. Tokie Wheeleriai ir Nyesai tik kaus- 
tosi ir laukia karo pabaigos. Jie vėl pa
sileis darban ištraukti Ameriką iš atsa
komybės už taikos palaikymą.

Kongresas turėtų nedvejotinai pasisa
kyti prieš Amerikos izoliaciją ir praves
ti tokius praktiškus žygius, kurie užtik
rintų Amerikos dalyvavimą taikos palai
kyme.

Rittsburgho konferenriįi 
praėjo. Sugrįžę namon, tųli 
josios dajyviąi rašo savo į- 
Spūdžius. Tai vis tie dele
gatai, kurie jaučiasi esą šio 
to verti.

Dauguma, tačiau, tyli ir 
tylės. Jų, mat, jau yra tokis 
likimas. Jie buvo sukviesti 
Pittsburghan tylėjimui: 'jie 
sugrįžę namon tyli. Kon
ferencijoje, kaip jau buvo 
rašyta, jiems neduota nei 
žodžio pasakyti, nes už 
juos kalbėjo ’■•Devčnienė ir 
aštriais liežuviais Tarybų 
Sąjungai niekinti ponai bei 
klebonai.

Vienas Devėnienės kai
mynas, drg. M. J. Colney’- 
jus, taipgi buvo konferenci
joje. Jis dabar rašo Vieny
bėje (rugs. 10 d.), pareik
šdamas, jog konferencijoje 
ybuvo matyti didelis entu
ziazmas ir pasirįžimas.” 
Konferencija sudarė “labai 
gero įspūdžio,” sako dr. 
Colney. (Nežinome, kokios 
tautybės tasai dr. Colney. 
Sprendžiant sulyg pavar
dės, jis neatrodo esą lietu
vis. Bet tiek to.)

Apsidžiai iręs konferenci
jos entu: u \ dr. Colney’- 
jus atsir. :■ tad konfe- 
renci j oje k ■ \ o ‘' u j del is t r ū- 
kumas, khris visą įspūdį 
gadino.” Taigi, atsiet, jis 
gadino ir entuziazmą.”

Ir šis dr. Colney’jaus pa
sakymas man primena 
francūzų rašytoją Marce- 
lių Proustą. Šis rašytojas 
kartą pamate vieną labai 
dailią damą, kuri iš karto 
Proustą labąi sužavėjo. Bet 
juo arčiau 'rašytojas prie 
ponios ėjo ir ėmė ją stebėti, 
tuo daugiau josios veide 
surado požymių, darančių 
ją negražia net iki pasišlyk
štėjimo.

Ar nebūtų dr. Colney’j ui 
taip atsitikę ir su Pitts- 
būrgho konferencija, jei ji 
būtų pasitęsusi ilgiau ir 
joje būtų jam tekę pabuvo
ti daugiau?

Jeigu konferencijoje bu
vo “didelis trūkumas”, tai 
joje negalėjo būti “didelis 
ęųtuziązmas.” Vieno arba 
kito elemento ten stokavo.

Kodėl gi ten buvo “dide
lis trūkumas”?

Dr. Colney’jus atsako: 
todėl, “kad viena, labai 
svarbi vieta toje konferen
cijoj enebuvo užpildyta..^

Bombs fer immediate Delivery
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Vadinasi, kur nors ten 
buvo tuščia kėdė, kam nors 
paskirta, bet neužsėta. Ir 
“didelįo entuziazmo” kon- 
fęrencija matė7 tą tuščią, 
nelemtąją kėdę ir jautė di
delį trūkumą! /

Dr.' Colney’jus . rašo to
liau: /

“Konferencijoje dalyvavo 
žymių žmonių: senatorių, 
miesto atstovų, estų ir lat
vių atstovai ir kiti (Kas tie 
“kiti”?—R. M.). Jų kalbos 
buvo pilnos entuziazmo, jie 
ragino pilną bendradarbia
vimą, vieningumą, solidaru
mą ir visų jėgų pajungimą 
(Dievai žino, kas tuo nori
ma pasakyti!— R. M.) ben
dram darbui ir nurodė, kad 
tik tuomet galime tikėtis 
laimėjimo.”

(Mūsų korespondetas pa
sakoja, kad tuomet, kai 
latvių ir estų atstovai “ra
gino pilną bendradarbiavi
mą,” tai konferencijoje bu
vo tokis entuziazmas, jog 
daugelis išvargusių delega
tų sumigo — saldžiai sumi
go. — Red.)

Bet tiek dėl to.
Tas viskas, rašo dr. Col

ney’jus, “mums badė akis.”
Vadinasi, tasai “didelis 

entuziazmas” šąlo, slūgo. 
Nes koks gi ten gali būti 
entuziazmas, kai tau kas 
nors ima badyti akis!

Kam gi toji “labai svarbi 
vieta” konferencijoje buvo 
paskirta, bet neužimta?

Dr. Colney’jus atsako 
klausimu:

“Jeigu dalyvavo ‘Lietu
vos ministras/ ‘konsuįąį’ įr 
kiti žymūs žmones, tai Lo
dei nęjalyvavo Lietuvos 
prezidentas? Ar mes jį 
kvietėme ?...”

Dalykai išsiaiškino ir iš
siryškino. Viskas konferen
cijoje buvo gerai, tik joje 
nedalyvavo Antanas Smeto
na. Smetonos dvasia ir jo 
apaštalai konferencijoj bu
vo, bet Smetonos kūnas tebe- 
kentejo “dėl tautos laisvės” 
kur nors Clęvęlande, — Cle- 
velande, kuomet “labai 
svarbi vieta” konferencijo
je, jam paskirta, nebuvo už
imta!

Šitaip rašo dr. Colney’
jus.

Iš viso rašinio tono pasi
rodo, kad dr. Colney’jus yra 
smetonininkas — ne bet ko- 

t K »

kis, bet karštas, uolus sme

tonininkas. Ir jis konferen
cija pilnai pasitenkinęs, jo
sios dvasia jam patiko, 
prieš josios tarimus jis ne
taria nei žodžio. Viskas, va
dinasi, buvo nutarta ir pa
daryta pagal smetonininkų 
skonį, pagal jų politikos li
niją.

Dr. Colney’jus nesuranda 
nieko, kas būtų jį skyrę nuo 
Grigaičio, šimučio ar Vai- 
dylos. Ne! Visi jie geri vy
rai. Su jų politika rašinio 
autorius sutinka, o anie su 
jo. ' ;

Kodėl gi ten nebuvo už
pildyta viena “labai svarbi 
vieta”? Kodėl ten nebuvo 
Antano Smetonos?

Dr. Colney’jus atsako, 
jog Smetonos ten nebuvo 
tik dėl to, kad “mes esame 
užsispyrėliai ir netoleran- 
tingi.” Jei tik būtų buvę 
daugiau tolerancijos, mažiau 
užsispyrimo, tai viskas bū
tų pasisekę šimtu nuošim
čių gerai!

Šis Vienybės (kuri • eina 
išvien su Smetona .ir su 
Pittsburgh o konferencija) 
bendradarbis patvirtina tą, 
ką mes sakėme: politiniai 
tie žmonės — Grigaičiai, 
Šimučiai, Vaidylos ir Sme
tonos — susitaria. “Ame
rikos Lietuvių Tarybos” 
viršininkai P i 11 s b urgho 
konferencijon Smetonos ne
prašė atvykti ne dėl politi
nių nesusipratimų, bet dėl 
užsispyrimo ir baimės, kad 
žmonės gali pradėti “revo
liuciją” prieš juos kelti.

Dėl to jie pasikvietė Sme
tonos agentus: Žadeikį, 
Daužvardį, Budrį. Jie pasi
kvietė ir garbės svečiais 
padarė atvirus smetoninin- 
kus (Tysliavą ir jam pana
šius). Jie pilnai patenkino 
tokius, kaip dr. Colney’jus.

Nes visų jų tikslas vienas 
ir tas pats: grąžinti po ka
ro Lietuvon smetoniškąjį 
režimą: grąžinti santvar
ką, kurią Lietuvos žmonės 
1940 metais išmetė į šiukš
lyną.

Kad Lietuvos žmonės 
1940 metais nusitarė gy
venti nauju gyvenimu, kad 
jie. nusitarė įsikurti soči j a- 
listinę santvarką ir eiti iš
vien su SSSR tautomis, — 
Pittsburgh© konferencijos 
viršyloms mažiausiai tas 
rūpi. Jie mano, kad Lietu
vos liaudis, išsilaisvinus iš
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hitlerizmo prięspaudps, 
lės įr žiūrės, kaip Pittiįiur- 
gho konferencijos eUinUi, 
delegatai, o jię, vadai, ųž: 4 
kars jiems, Lietuvos žmo
nėms, ant sprando smeto- 
nizmą, — gal padailintą, 
gal pazalatintą, bet vis vien 
smetonizmą.

Klysta tie ponai, jei jie 
mano šitaip savo planus gy- 
veniman pravesti.

Užsigrūdinusi kovų sū
kuriuose prieš vokiškuosius 
okupantus, Lietuvos liaudis 
kovos už laisvę, už naują, 
šviesų socijalistinį gyveni
mą, kurį jie buvo pradėję z 4 
kurti, bet rudasis vokiečių j 
žvėris laikinai jį nutraukė! (

Amerikos lietuviai, ku
riems rūpi matyti išlaisvin
tą, laimingą ir laisvą savo 
tėvų šalį, privalo dabar,tuo
jau rūpintis pagalbos teiki
mu tiems lietuvių tautos sū- 
nams ir dukroms, kurie 
kovoja dėl Lietuvos laisvės. 
Jie privalo tiesti pagalbos 
ranką Raudonajai Armijai 
ir kovoti prieš tuos ponus, 
kurie Tarybų Sąjungą 
šmeižia, ją su purVais mai
šo.

Mes privalome rūpintis 
vienyti Amerikos lietuvių 
visuomenę ir karinėms mū
sų krašto pastangoms rem
ti.

R. Mizara.

Baltimore, Md.
Trumpai iš Sėkmingo Pikpiko

Nepaisant lietaus, piknikas, 
kuris įvyko rugpjūčio 29 d., 
sekmadienį, J. O. Deltuvą far- 
moje, buvo geras. Publikos 
skaičius buvo nedidelis. Bet 
kaip komisijos, taip pritarian
čių mūsų draugų ir draugių 
pagalba, turėta pasekmės ge
ros. Veikiausia todėl, kad pu
sė peiW'Skiriam a LietuVbs 
raudonarmiečiams ir Lietuvos 
našlaičiams, gyvenantiems gi
liau Sovietų Sąjungoje.

Šiame darbe pirmoje vieto
je tenka tarti ačiū, tai drau
gams Juozui ir Ona Dęltu- 
vams už suteikimą vietos vel
tui, taipgi didelės pastangos 
draugei O Deltuvienei pa- 
gelbstint valgių gaminime. Be 
to, pati padarius gražų dide
lį sūrį pardavus tikietukus iš-_ 
laimėjimui sukėlė $10.75. Ta
da pareiškė: — Iš šių pinigą 
nei cento kuopoms, kaip tai: 
LDS 48-tai ir LLD 25-tai, ren
gusioms šį pikniką, bet visas 
pelnas tam, kad Lietuvos rau
donarmiečiai, grįžę namo, ga
lėtų motušės sūriu, vaišinami 
būti.

Mūsų geras simpątikas, 
draugas M. K., irgi prisidė
jo svarbiu darbu prie šio pik
niko. Nuoširdų ačiū.

Kadangi buvo dovanos duo
damos pinigais, tai, kad su
kelti fondą, * draugai S. Rei- A 
mond, J. Mūinaitis, A. Jana- 
vyčia, J. Kaspąr, Ig. Krivickas 
gerai pasidarbavo. Dovanas 
laimėjusieji yra šie drąugai- 
draūgės: Pirmoji dovana B. 
Petraitis, 1421 W. JLpmbąrd 
St., Baltimore, Md. No. 476 
$7.50. praugąs, gavęs dovaną, 
aukojo 2 ‘dol. raudonarmie
čiams. Antroji dovana, tai mū
sų moterų judėjimo vetęranė 
draugė Kastancija Stanienė, 
833 fįollįns St., No. 799, pen
kis dolerius.

Trečioji dovana, tai kovoto- Mf 
jui nuo kovotojų LDS 48-tos 
kp. nariui, kuris randasi gin
kluotose spėkose Amerikos ka
reivio uniformoje, Albertas
Kareškevičia, 29 S. Stricker 
St., No. 311. Suma $2.50.

Toliau draugė V. Lapatienė 
aukojo $5, Bevardis $4. To
dėl aukomis piknike sukelta
$21.57. Pridėjus parengimo
pelną pasidaro suma $56.34 ir
lieka pelno dar kuopoms, ka
dangi jos buvo darbuotojos, 
kad'sukėlus šią skaitlingą ’au
ką nuo mūsų, Baltimorės lie
tuvių. Vinco Puktė.
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Kiekvienas darbas, koŽnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

»
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugijų! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

lig fr1 »i i i.y yBrooklyno Apylinkės 
Mezgėjų Raportas

Gal kas mano, kad vasaros 
karštas oras daug pakenkė 
mezgėjų darbui. Visai ne. Mez
gėjos, kaip žiemą, taip ir va
sarą mezga be pertraukos ir 
jos nenustos dirbti, pakol bus 
reikalas.

Mezgėjų mes neturime daug, 
bet jos daug darbo nudirba. 
Mes turėtumėm kožnas ir kož- 
na prie to darbo prisidėti. Mes 
visi žinome, kad mezgėjos mez
ga dėlto, jog supranta to reika
lą. Mes irgi turime žinoti rei
kalą to svarbaus darbo ir pasi
rūpinti, kad jos turėtų vilnų, 
turėtų iš ko mėgsti tuos šiltus 
sveterius, šalikus, kojines ir 
kepures.

Yra tokių kolonijų, kur nega
lima sudaryti mezgėjų grupės. 
Tos kolonijos turėtų rūpestin
gai prisidėti prie vilnų fondo 
ir tokiu būdu paremti tą svar
bų darbą. Tas pats paliečia ir 
mezgėjų kolonijų tuos žmones, 
kurie nemezga. Turiu pasakyti 
teisybę, kad mūsų mezgėjos la
bai daug sykių pačios prisideda 
su aukomis į vilnų i fondą.

Mes prašome visus, kas kiek 
galite prisidėti aukomis prie to 
svarbaus darbo, kad mūsų 
mezgėjos nuolat galėtų mėgsti 
Lietuvos raudonarmiečiams, 
kad jie turėtų kuo šiltai užsi
vilkti ir turėtų, daugiau sveika
tos ir energijos sutriuškinti tą 
juodąjį fašizmą.

Iki šiol gauti mūsų mezgi
niai sutaisyti į keletą desėtkų 
pundelių ir jau paduoti pasiun
timui. J pundelius įdėta 1 sve- 
teris, 1 šalikas ir kojinės. Tai 
graži dovana mūsų kariaujan- 
tiem broliam lietuviam. Apie 
pundelius plačiau bus rašoma 
atskirai.

Megstinių Pridavė 
Maspethietės

poras

M. Kupčinskienė 2 šalikus.
B. Kutkienė 1 šaliką.
A. Lideikienė 2 poras koji

nių.
Pinigais iš Great Necko gau

ta į vilnų fondą $22.15,
Greatneckiečių dirbiniai tuo

jau buvo pavartoti į pundelius 
dėl raudonarmiečių. Gražus pa- 
vyzdis. Jie prisidėjo su dideliu 
pundu dirbinių ir labai gražiai 
padarytų ir su geru pluoštu pi- 
nigiškai. Maža kolonija, bet la
bai gražiai pasirodo. Paėmusios 
iš jų pavyzdį ir kitos kolonijos 
turėtų imtis už tokio gražaus ir 
naudingo darbo. O. Depsienė.

Wilkes Barre Lietuvaitė 
Tarnyboje Mūsų 

Kraštui

X y - V'

JULIA NDRBUT

COL. HOBBY LT. COMDR. McAFEE LT. COMDR. STRATTON MAJ. STREETER 
O Reading from left to right the officers are: Colonel Oveta Culp Hobby of the WACS; Lieutenant 
Commander Mildred 11. McAfee, of the WAVES; Lieutenant Commander Dorothy C. Stratton of the 
SPARS, and Major Ruth Cheney Streeter of the United States Marine Corps (W. R.).

Dešimtmetė Nastutė be
veik visą dieną užimta na
mų ruoša. Ji neša vandenį, 
girdo karvę, verda pietus. 
Po darbo ji žaidžia su savo 
dviejų metų sesute, kurią 
Nastutė labai myli. Be to’, 
ji' slaugo savo ligotą senelę.

Nastutė neturi motinos, 
o jos tėvas kažkur fronte 
kaunasi su vokiškaisiais 
grobikais. Ji gerai supran
ta, kad turi nešti ant savo

Taupumui ir Praktišku
mui Pritaikytos Mados

Karo laike, kada kiekvienas 
nuliekams centas norima įves
dinti į karo bonus, kada nori
ma paremti kariuomenei pa- 
gelbstinčias organizacijas au
komis, norima paremti nuken
tėjusius nuo nacizmo mūsų 
talkininkių šalių žmones, nie
kas nenori išleisti perdaug pi
nigų parėdams. Prie to, karo 
ir kituose darbuose ilgesnes 
valandas dirbančios, taipgi 
veikiančios organizacijose mo- 

I terys neturi nei laiko tinkamai
mažų pečių atsakomybę už prižiūrėti daugelį drabužių.

Detroit, Mich

K. Petlitzkienė 
jinių.

K. Reklienė 12
R. Laukaitienė

24 ko-

kojinių.
sveterį su 

rankovėm ir kalnieriumi.
Brooklynietės

F. Kazakevičienė 2 šalikus.
O. Čepulienė 2 sveterius su 

rankovėm ir kalnieriais.
A. Kalakauskienė 1 šaliką.

Iš Elizabeth, N. J.
Burkauskienė 7 poras ko-

P.

Julija Norbutaitė, M. 
butų dukrelė, yra viena 
garbingų lietuvaičių, kurios at
siliepė į Dėdės Šamo pašauki
mą tarnauti mūsų kraštui jo 
militariškose jėgose.

J. Norbutaitė pirmesniais 
laikais priklausė prie Aido 
Choro, Wilkesbarriuose, ir 
šiaip yra pažangi mergina.

Jos tėvai yra seni Laisvės 
skaitytojai, Pastaruoju laiku 
išvykę New Yorkan, kur ke
tina apsigyventi, jeigu jiems 
patiks gyvenimas didmiestyje.

Nor
is tų

M. 
jinių,

M.

Šeimininkėms
Užkurėnienė 4 p. kojinių.

Kardauskienė 2 šalikus.
L, Vaičionienė 1 sveterį 

rankovėm ir kalnierium ir 1 
kojinių.

B. Krutienė 1 p. kojinių.
Ona Augulienė 1 p. kojinių.

su
p.

Miss America

;?/ '■ V* J A / i.* U

su

su
2

C. Rufe 1 svet. su ran- 
ir kalnierium ir 2 kepu-

W. Mahre 1 svet. su

A. Lipskienė 2 sveterius 
rankovėm ir kalnieriais.

Mrs. Tho. Keegan 2 svet. 
rankovėm ir kalnieriais ir 
kepures.

Mrs.
kovėm 
res.

Mrs.
rankovėm ir kalnieriumi.
• A. Bečienė 1 svet. su ranko
vėm ir kalnieriumi.

Mrs. D. K. Werben 1 svet. 
su.rankovėm ir kaln.

J. Klastauskienė 1 sveterį be 
rankovių.

Rugsėjo 12-tą Įvykusiame vi
sų valstijų gražuolių parade 
Atlantic City, N. J., Miss Ame
rica of 1943 išrinkta blondinė, 
aukšta jaunuolė Jean Bartel iš 
Los Angeles, Calif., 19 metų, 
dainininkė. Antrą vietą laimėjo 
Muriel Smith iŠ Floridos, o 
trečią Frances Mack iš Bosto
no.

Džiovintos Daržovės 
Ir Vaisiai

Džiovinti gerai tinka obuo
liai, pyčios, grūšės, slyvos, 
morkos, burokai, pipirai, taip
gi vynuogės.

Visokias pupeles ir žirnius 
pataria laikyti ant virkščių iki 
šalnų ir šalnoms pasirodžius 
nurauti su visomis virkštimis ir 
sustatyti ar sukabinti kur pa
stogėje visiškam išbrendimui.
Žiemai Padedamos Daržovės

Visokios žemėj augančios 
daržovės, kaip morkos, buro
kai, bulvės, svogūnai, ropės, 
kručkai galima laikyti ir sau
same skiepo kampe ar rūsyje, 
bet geriausiai ir skaniausios iš
silaiko apkastos smėlyje. Dau
gelis smėlyje laiko ir kiauši
nius.

Kas žino, kaip geriausia iš
laikyti iki vėlybos žiemos la
puotas ir minkštąsias daržo
ves : kopūstus, mažuosius ko
pūstėlius (brussel sprouts), 
seterius, squash, pumpkin, pra
šome patarti. Mums niekad ne
teko jų laikyti, bet žinome, 
kad šiemet daug kas jų užsi
augino savo daržuose ir norė
tų išlaikykti ilgesniam laikui.

Rauginti Kopūstai
Ankstybam arba po mažai 

vartojimui raugintų kopūstų 
galima pasidaryti taip :

Apie L.M. Pažangos Kliubą
Rugpjūčio 19 d. buvusio su

sirinkimo L. M. Pažangos Kliu
bo žinutės biskį suvėluotos, bet 
vis geriau vėliau, negu nieka
dos. Susirinkimas įvyko pagir
tinai skaitlingas narėmis ir bu
vo gana entuziastiškas tari
mais ir sumanymais dėl atei
ties.

Smagu priminti tas, kad pa
žangiečių kliubas nestovi ant 
vietos ne tik su progresu, bet 
ir naujomis narėmis; įstojo į 
LMP Kliubą keletas naujų na
rių, ir, kaip matėsi, dauguma 
lankėsi susirinkime ir tėmijo 
kliubo tarimus.

Pažangietės turėjo choro 
vakacijas per vasarą, o dabar 
nutarė skubiai pradėti pamo
kas nuo rugsėjo 8 d., kas tre
čiadienį, 8 vai. vakare, 4097 
Porter St. Mokytoja bus ta pa
ti, Mrs. B. Altschuler. Choro 
komisija ragina ir draugiškai 
kviečia visas moteris ih mergi
nas stoti į chorą ir bendrai 
veikti .

Pažangos Kliube įvyko vie
na pakaita, tai mūsų, buvusi 
nuoširdi veikėja d. J. Butėnie
nė, ilgai dirbusi dėl raudonar
miečių rankdarbius ir daug 
dirbusi dėl RWR, rezignavo 
dėl sveikatos aplinkybių. Da
bar jos vietą turės atpildyti ki
tos narės. Kad darbas Russian 
War Relief eitų sparčiau, iš
rinko komisiją iš keturių drau
gių, įėjo K. Kraptavičienė, Z. 
Dantienė, M. Andriulienė, ir 
U. Jurkevičienė. Girdėjau, kad 
šios draugės lankėsi Rusų Ka
ro Pagalbos Skyriuje ir ener
gingai dirbo drabužių išskirs
tyme ir pataisymo darbe, 
labai pagirtinas darbas.

Pažangietės rūpinasi 
vien tik savais reikalais,
jos stengiasi suteikti paguodą 
ar atjautą kliubietėms narėms 
nelaimėse. Todėl vienos iš mū
sų kliubiečių draugės Emilijos 
ir Domininko 'Rugienių sūnui 
žuvus nelaimėj aeroplano, na
rės nuoširdžiai aukavo dėl gė
lių nupirkimo, ir susirinkime 
visos narės atsistojimu išreiš
kė liūdesį ir pagarbą žuvu
siam jaunuoliui ir sykiu užuo
jautą jo tėvams ir jų šeimy
nai. i . *1 '

žinote, draugės, kad mes į 
korespondencijas negalim vis
ką surašyti, kiek mes turime 
svarbių reikalų, todėl visados 
lankykite kliubo susirinkimus 
ir daug plačiau ir geriau daly
kus savo kliubo žinosite. Todėl

sekamas susirinkimas įvyks] 
rugsėjo (Sept.) 16 d., 7:30 v. 
vakare, 4097 Porter St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti. 
Nes žiema netrukus prasidės, 
tad mes dirbkime pagal išga
lės dėl kliubo ir svarbų visuo
meninį darbą. 4

M. Alviniene, 
LMPK Pirmin.

Waterbury, Conn.

$

Tai

ne 
bet

Rochester, N. Y
Iš Rochesterio Mezgėjų 

Veikimo
Jau mes išpildėm savo pa

žadą, lietuvių raudonarmiečių 
vienetui jau pasiuntėm 35 sve
terius su ilgom rankovėm ir 
aukštais kaklais, 9 sveterius be 
rankovių, 21 poras kojinių, 3 
poras pirštinių, du šalikus. Vi
so 70 kavalkų. Kad tik lai
mingai gautų mūsų brangūs 
draugai kovotojai. Lai šildo jų 
karžygiškas krūtines. Mes dir
bom ir dirbsim, kiek tik galė
sim ir ant toliau, kad tik ko 
greičiausia išnaikinti krauge
rį fašizmą.

Rugpjūčio 29 turėjome pik
niką pas Bekeštus sode, kuris 
pavyko labai gerai. Diena bu
vo labai graži ir draugų ir 
draugių susirinko apstus bū
relis. Visi gražiai laiką pra
leido ir pelno liko pirkimui 
vilnų.

Vilnoms aukavo šie draugai 
ir draugės: A. M. $2.70, Poš
kienė $2.15, Mrs. Van Apel- 
doorn $2. Po $1: M. Lesyk, 
Shoske, B. Donneshin, Balta
kienė, P. Bugailiškis, V. Bullie- 
nė, J. Totoriai $1.40, Snaiderie- 
nė 90c, Miss. H. 
Viso aukų $15.40. 
liko $43.51.

Varde mezgėjų 
ačiū visiems
dalyvavusiems mūsų 
me. Brangūs draugai ir drau
gės, jūs nuoširdus aukavimas 
ir lankymasis mūs parengimuo
se gelbsti sumušti fašizmą ir 
sutrumpinti tą žiaurų karą. 
Širdingai ačiū visiem dirbu- 
siem šiame parengime ir pra
šom toliau mums pagelbėti, o 
mes, mezgėjos, megsime ir 
megsime, kiek galėdamos.

Bonai LDS Bombanešiui.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 49 kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 1 dieną. Narių 
nedaug dalyvavo, bet padary
ta gerų nutarimų. Vienas iš 

tai prisidėti prie nupirki- 
Lietuvių Darb. Susivieniji- 
vardu bomberio, kurio va- 
paskelbė Centro Valdyba 
$175,000. Mūsų kuopa už- 

Valdybos

jų, 
mo 
mo 
jų 
už
gyrė tokį Centro 
žygį, nutarė iš kuopos iždo 
pirkti boną už $25, išrinko 
komisiją pardavinėjimui bo- 
nų.

Man jau teko matyti vieną 
komisijos narę, kuri sakė, kad 
jau turi pasižadėjusių pirkti 
už $400 bonų bomberio nupir
kimui. Tai gera pradžia. Kvie
čiami visi pirkti ir kredituoti 
LDS bomberio nupirkimui. Ko
misijos narė yra visiems pa
žįstamą M. Strižauskienė.

Rogers 25c.
Viso pelno

širdingiausis 
aukavusiems ir 

parengi-

Gale pereitos savaites New 
Yorke buvo tik 18.4 nuošim
čiai reguliariai miestui prista
tomo sviesto.

Nuvalius galvas, supjausty
ti, ant 5 svarų įberti apie 3-4 
šaukštus druskos, sudėjus į 
kokį dubenį pamušti grųstuvu, 
kad išleistų sunką ir apsisem- 
tų, sudėti į dvikvortines ar di
desnes bonkas , ir palikti ne 
aklinai uždaras apie 70 laips
nių temperatūroje her 5 die
nas. Po to aklinai užsukti ir 
padėti sandėlyje. Tiks varto
jimui už 3-4 savaičių.

N. G.

Wake Up, Amerkansl

Wake up, Amad- 
canal

Make America's 
answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—back them1 
with work and money.

Statea Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newsnaner.

atgal 
Pilie-

dirbti

Rugpjūčio 31 dieną mirė 
Vincas Zubrickas, išgyvenęs 
Amerikoj 55 metus. Buvo 
laisvas žmogus ir daug dirbęs 
Lietuvių Laisvų Kapinių nau
dai, o tapo kaž kodėl palaido
tas ant kitų kapinių. Gal taip 
giminės norėjo.

Vincas Zubrickas buvo apie 
75 metų. Pirmiau per kokį 20 
metų laikė krautuvę, o vėles
niais laikais dirbo šapoj. Prieš 
mirtį sirgo apie 4 mėnesius. 
Priklausė prie kelių draugijų, 
kurios jau keli metai 
prisijungė prie Lietuvių 
čių Politikos Kliubo.

Velionis mylėjo
draugijose, buvo valdybose ir 
įvairiose komisijose. Yra daug 
pasidarbavęs pažangių žmo
nių naudai. Vincas prisidėjo 
prie suorganizavimo Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubo, ku
rio ir buvo pirmas preziden
tas ir taip daug pasidarbavo 
kliubo naudai.

Waterburyj, apie 40 metų 
atgal ląisvi lietuviai negalėjo 
pakęsti kunigų persekiojimų, 
tai pradėjo organizuoti Lietu
vių Laisvas Kapines. Velionis 
Vincas stojo prie to darbo ir 
daug dirbo. Jis ir mirė būda
mas Laisvų. Kapinių gaspado- 
rium. Jis visada rūpinosi, kad 
kapinės būtų gerai apžiūrėtos.

Kada Vincas jautė, kad ne
ilgai teks gyventi, tai kapinių 
narių susirinkime paprašė lo
to. Susirinkimas nutarė su
teikti jam lotą, dėl keturių 
duobių veltui, kaipo senam 
kapinių darbuotojui.

Bet kada jis mirė, tai tapo 
palaidotas ant kitataučių, ka
pinių, Riverside kapinėse. 
Daugeliui yra neaišku, kodėl 
Vincas liko ten palaidotas, o 
ne ant Lietuvių Laisvų Kapi
nių, kurių naudai .jis tiek daug 
dirbo ? Gal tai šeimos tokis pa
geidavimas, nes velionio mo
teris yra vokiečių tautos. Lai 
būna lengva žemelė! Jo drau
gai jį visada atmins, kaipo ge
rą ir nuoširdų lietuvį.

namus, už silpnąją senelę, 
už mažąją sesutę.

Nastutė viską spėja. Bū
dama vikri, gudri, ji daug 
kuo primena suaugusį žmo
gų, ir jos didelėse akyse 
spindi nesuderinamas su 
jos amžium rimtumas.

Laisvalaikiu Nastutė at
sisėda kampe ir žiūri į ko
votojus, gyvenančius pas 
juos. Apie ką galvoja tada 
Nastutė? Gal ją domina 
nauji žmonės, kalbą jai ne
suprantama lietuvių kalba, 
o gal ji galvoja apie savo 
tėvą? Iš pradžių buvo sun
ku tai suprasti.

Kartą visi kovotojai pasi
ruošė pilnoje kautynių ap
rangoje išžygiuoti. Nastutė 
greit nušoko nuo krosnies 
ir išsigandusi paklausė:

—Jūs išeinate? O ką gi 
man ir senelei veikti?

—Kaip tai? — nesupra
tęs jos paklausiau.

— Jūs išeinate — atęis 
vokiečiai, — pasakė tyliai 
Nastutė. — Aš nenoriu su» 
jais pasilikti. . . . :

Nuraminau Nastutę, kad 
mes tik frumpam išeiname, 
kad mes dar grįšime, o jei 
ir išeitume, ateis kiti rau
donarmiečiai. Ir kad nieks 
neįleis čia vokiečių. — jie 
bus vejami dar toliau. Nu
džiugusi Nastutė nusišyp
sojo ir nusiramino.

Nastutė gerai nusimano į 
ne tik apie namų ruošą, bet' 
ir apie tai, kas vyksta ap
linkui. Ji supranta, kad 
mes kariaujame su vokiš
kaisiais fašistais, kad Rau
donoji Armija laisvina ta
rybinę žemę. Nastutė neap
kenčia vokiečių ir karštai 
myli raudonarmiečius.

Ji samprotauja visai pa
prastai: jei vokiečiai iš čia 
pabėgo, vadinasi, raudonar
miečiai juos išvijo. Ir kad 
vokiečiai vėl negrįžtų, rei
kia juos vyti kuo toliau, rei
kia juos visai sumušti.

— Nastutė, tu nemėgsti 
vokiečių? — paklausiau aš 
ją-

— Jie norėjo mane 
karti, — atsakė ji.

— Už ką gi ?
— Už tai, kad aš 

juos nedirbau.
,Po to ji pridūrė:
— Jie privertė visus vai

kus mokytis vokiečių kalbos 
ir sveikinti komendantą, 
kai sutinki jį. Neapkenčiu 
komendanto.

Nepasisekė man sužinoti, 
kaip ten iš tikrųjų buvo. 
Bet Nastutė visuomet tai 
kartodavo nepaprastai rim
tai ir įtikinamai.

A. Talc as.
(“Tėvynė šaukia.”

Apie 65 metų moteriške rasta 
vaikščiojant betiksliai ant New 
Yorko Fifth Ave. ir pasiųsta 
į Beltevue ligoninę. Menama, 

Korespondentas, kad ji prarado atmintį.
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9071

Tai numatydami, madų ga
mintojai, pritaiko drabužius 
keleriopiems tikslams, štai nu
meris 9071, žaismei ar stubos 
bei kieme darbui patogi bliu
ze su sijonui panašiomis kel
naitėmis. Bet suskambėjus du-- 
rų skambučiui, prireikus eiti 
krautuvėn ar kur kitur, užsi
mėtei greit užsisupamu sijonu 
ir esi pasirengus sutikti 
čia ar “eiti į svietą.”

sve

9356

Mergytės suknelė numeris 
9356 taikyta ekonomijai, pa
siuvama iš dviejų skirtingų 
medžiagų ar spalvų.
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Parašė
Leonid Andrėj ev KRIKŠČIONYS Verte

J. Burkus

CIEVEIANDO ŽINIOS PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(Tąsa)
Padėtis darosi gana netikusi. Susi

raukęs, pirmininkas tariasi su teismo 
nariu iš kairėsės pusės ir rengiasi pra
bilti; bet atsimena, jog ir dešinėje pu- 
šėje yra teismo narys, kuris visą laiką 
šypsosi, tai klausia ir to pritarimo. Šis 
atsako ta pačia šypsą ir galvos linkte
lėjimu.

“Liudininke Karaulova! teismas pasi
ryžo išaiškint jums jūsų klaidą. Rem
damasi tuomi, jog jūs užsiimate prostri 
tucija, jūs neskaitote save krikščione ir 
atsisakote prisiekti, ko iš mūs reikalau
ja įstatymas. Bet tai klaida,— jūs su
prantate? Kokie ten jūsų užsiėmimai 
nebūtų,-tai jūsų sąžinės dalykas, ir mes 
į tą dalyką maišytis negalime; o į jūsų 
priklausymą kokiam nors žinomam ti
kėjimui tie užsiėmimai įtakos daryt ne
gali. Jūs suprantate? Galima netgi bū
ti žmogžudžiu arba plėšiku ir tuo pat 
laiku skaitytis krikščioniu arba žydu, 
arba mahometoniečiu. Štai čia mes vi
si, prokuroro padėjėjas, ponai prisaikin- 
tieji posėdininkai, skirtingu darbu už
siimame: kas tarnauja, kas pirkliauja, 
ir tatai nekliudo mums būti krikščioni
mis.”

Kairėje pusėje esąs teismo narys šnib
žda: * ”

“Kad jau jūs ir griebėte... žmogžudys 
— o paskui prokuroro padėjėjas!... Ir 
paskui pirkliauja,— kas pirkliauja? Lyg 
tai čia krautuvėlė, o ne teismas. Nega
lima, negudru!...”

“Taigi štai,” nusikreipdamas nuo teis
mo nario ir žodžius tęsdamas, kalba pir
mininkas, “liudininke Karaulova, darbai 
čia nieko nekliudo. Jūs pildote žinomas 
Religines apeigas: vaikščiojate bažny
čion.... Jūs vaikščiojate bažnyčion?”

“Ne.”
“Ne? Kodėl gi?”

. “Kaipgi aš tokia bažnyčion eisiu?”
“Bet išpažinties einate, švenčiausią 

komuniją imate?”
“Ne.”
Liudininkė atsakinėja negarsiai, bet 

suprantamai. Jos rankos su krepšeliu 
tarsi sustingo ant juosmens ir ausyse 
vos įmatomai juda auksinės rinkės. Ar 
tai nuo elektros šviesos, ar nuo susijau
dinimo, ji biskį paraudo ir išrodo jau
nesnė. Kiekvienam naujam “ne” pasi
girstant, publikoje vienas kitas šypsoda
miesi žvalgosi; vienas užpakalinėse ei
lėse, išrodąs kokiu amatninku, liesas, 
nušiurenta barzdžiuke ir ploname kak
le iškilusiu “Adomo obuoliu,” džiaugs
mingai šnibžda visų žiniai:

“Ot, tai užvažiavo!”
“Na, o Dievui gi juk jūs meldžiatės?”
“Ne. Pirmiau melsdavausi, o dabar 

lioviausi.”
Teismo narys užsispyrusiai šnibžda:
“Nagi jūs kitų liudininkių paklauski

te! Jos juk irgi iš tokių.... Paklauskite, 
z ar jos sutinka?”

Pirmininkas nenoriai ima sąrašą ir 
sako: J

“Liudininke Pustoškina! Jūsų darbas,

jei neklystų....”
“Prostitutė 1” greitai, veik linksmai at

sako liudininkė, jaunutė mergina, taipgi 
su skrybėlaite ir madinga jekute. Jai 
taipgi patinka teisme, ir porą kartų ji
nai jau persimetė žvilgsniu su gynėju; 
tas pamanė: “Gerutė tai. būtų kambari
nė tarnaitė, daug' arbatpinigių prisiran- 
kiotų....” ■'itfcjAailJ

“Jūs sutinkate prisiekti?”
“Sutinku.”
“Na, štai matote, Karaulova! Jūsų 

draugė sutinka prisiekti. O jūs, liudinin
ke Kravčenko, jūs taipgi... jūs sutinka
te?” .. * i hįi’ęi

“Sutinku!” storu kontraltu, veik basu 
atsako stora, su dvilinkų pasmakriu, 
Kravčenko.

“Na, štai matote, ir dar!... Visos su
tinka. Na, tai kaip gi?”

Karaulova tyli.
“Nesutinkate?”
“Ne.” v,-— - •
Pustoškina jai draugiškai šypsosi. Ka

raulova atsako lengva šypsena ir vėl su
rimtėja. Teismas tariasi, ir pirmininkas, 
padaręs malonų, šiek tiek religingą vei
dą, kreipiasi į kunigą, kuris pasirengęs, 
prisiekos belaukiant, stovi prie pastolio 
su biblija ir tylėdamas klausosi.

“Dvasiškasis tėve, kadangi liudininkė 
užsispyrusi, tai gal jūs imsitės darbo ją 
įtikint, jog jinai yra krikščionė? Liudi
ninke, prieikite arčiau!”

Karaulova, nepakeldama nuo juos
mens rankų, žengia du žingsniu pirmyn. 
Kunigui nesmagu: paraudęs, jis kažką 
šnibžda pirmininkui.

.“Ne, tėveli, ar negalima gi čia pat?..«. 
O tai aš bijau, kad ir tos kitos neužsi- 
spirtų.”

Pasitaisęs ant krūtinės kabantį kry
žių ir dar labiau 
girdimai sako:

“Tamstele, jūsų 
pagarbos, bet tai 
jausmai...”

“Aš ir sakau: kokia čia aš krikščio
nė?”

Kunigas beviltingai žvelgia į pirminin
ką ; tas sako:

“Liudininke, jūs klausykite tėvelio; jis 
jums išaiškins.”

“Visi mes, tamstele, esame prasikaltę 
prieš Viešpatį, kas mintimi, kas žodžiu, 
o kas ir darbu, ir Jam Daugmaloninga- 
jam išpuola mūsų sąžinę teisti. Nusiže
minę ir nuolankiai, kaip tasai Dievo iš
rinktinis Jobas, privalome mes priimti 
visus tyrimus, kokius Viešpats mums už
krauna, atsimindami, jog be Jo valios 
nei vienas plaukas nuo mūs galvos nenu- 
puls. Kaip didelis jūsų prasikaltimas ne
būtų, tamstele, save smerkimas, sava
valis atskyrimas save nuo bažnyčios yra 
dar sunkesnis prasikaltimas, kaipo kęsi- 
nimasis perkeist Dievo valią. Gal būt, 
jūsų prasikaltimas leistas jūsų išmėgini
mui, kaip kad užleidžia Viešpats ligas 
bei neturtą: jūs gi, savo išdidume...”

(Bus daugiau)

įraudęs, kunigas vos

jausmai teikia jums 
vargiai krikščioniški

.' Cleveland, Ohio. — Gelžke
liečių Brolija čia laikė savo 
Nacionalę Legislatyvę Konven
ciją. Konvencijoj kalbėjo Sid
ney Hillman, kriaučių unijos 
(Amalgamated Clothing Wor
kers of America) prezidentdš 
ir pirmininkas CIO Politinio 
Veikimo Komiteto.

Tarp kitko Hillmanas pasa
kė, kad darbo liaudis su jos or
ganizaciniais patyrimais ir bal
savimo jėga, turi netik garan
tuoti pergalę ant Ašies, bettur 
ri žiūrėti, kad “negryžtų obud- 
lių, pardavinėjimo dienos it ne
prasidėtų kitas, trečias pasau
linis karas.”

Hillmanas pasakė, kad da
bartiniam kongresui su jo re
akciniu ir prieš-darbininkišku 
rekordu negalima pavesti po
karinės taikos reikalus, ir dau
gelis iš kongresmanų turės bū
ti pamainyti 1944 m. rinkimuo
se.

“Jeigu reakciniam elementai 
pasisektų išrinkti tokį kongre
są ir Nacionalę Administraciją, 
kokios jie pageidauja, pergalė 
atsidurtų į pavojų, jei dar bū
tų nelaimėta, ir bile atsitikime 
mes pralaimėtume taiką.” Reiš
kia, jei’ ir karas būtų laimėtas 
iki kitų rinkimų, taika vistiek 
būtų pralaimėta.1 > t

Socialiai laimėjimai Naujo
sios Dalybos, kurie nušvietė 
mūsų šalį, būtų visi panaikinti, 
sakė Hilmanas.

Hillmanas nurodė daug blė- 
dingų žygių, atliktų dabartinio 
kongreso pereitoj sesijoj ir ra
gino konvencijos delegatus par- 
gryžus į savo apielinkes dar
buotis sulyg CIO Politinio Vei
kimo Komiteto.programos dėlei 
išrinkimo tinkamų atstovų pre
zidentiniuose rinkimuose. Jis 
priminė, kad žmonės bus sun
kiai aptaksuoti, jei nesiims to
kio veikimo, nes yra numato
ma, kad bus priduotas naujas 
“sales tax” bilius ir jis uždės 
visą naštą ant darbo liaudies. 
Legislatyvis komitetas priėmė 
rezoliuciją taksų klausime, rei
kalaujant, kad taksai būtų su
tvarkyti taip, kad kurie gali 
daugiau mokėti, tie mokėtų 
daugiau, o visai mažai uždir
bantys būtų visiškai paliuosuo- 
ti. Griežtai pasisakjrta prieš 
federalius taksus (sales tax).

Delegatas.

kom-
CIO 

visas

niją 125, o 21 balsavo, kad jo
kios unijos nereikia.

' NLRB paskelbė, kad 
panija turi skaitytis su 
visais unijos reikalais ir
savo unijas turi tuojau panai
kinti. Tai puikus darbininkų 
laimėjimas, tas rodo, kad dar
bo žmonės pradeda suprasti sa
vo reikalų gynėjus ir su jais 
veikti bendrai.

Antras CIO unijos laimėji
mas. UERM darbininkai Gene
ral Electric Co. lempų skyriuje, 
1175 E. 152nd St., turėjo bal
savimus. Didelė didžiuma bal
savo už CIO. NLRB pareiškė, 
kad CIO turi pilną teisę atsto
vauti darbininkus unijos reika
luose.

Jei darbininkai ir toliau da
rys tokią pažangą, suprasdami 
unijų svarbą, ir ypač tokių uni
jų, kurios tikrai^ gina jų reika
lus; tai bus galima sulaukti 
greitoje ateityje organizuotos 
darbininkų jėgos.
Prakalbos Rinkimų Klausimu.

Gelžkeliečių Brolijos prezi
dentas A. F. Whitney kalbėda
mas Clevelande plačiai aiškino 
savo, kalboje ką reiškia ateinan
ti kongresiniai rinkimai ir kaip 
į juos unijos turi reaguoti. Jis 
sakė, kad nėra svarbesnio dar
bo unijistams, kaip sucementuo
tomis jėgomis bendrai veikti, 
kad juo daugiausia statyti uni- 
jistų kandidatų ir už juos bal
suoti sekančiuose prezidenti
niuose rinkimuose.

Nei viena minutė nei sekun
da bei jėgos lašas neturėtų bū
ti praleistas nesunaudojus už 
sekamus rinkimus. Darbininkai 
turi 
dos, 
kus 
bus
gins darbo žmonių reikalus.

Darbininkai ne tik unijose 
tuo turėtų rūpintis, bet kiekvie
nas turėtų nepamiršti pasirū
pinti, kad jo kvartale gyvenan
tis žmogus turi dalyvauti rin
kimuose. Mes' žinome, kad re
akciniai elementai dar daugiau 
dirbs, kad sudėjus savo žmories, 
kurie galėtų priešintis prieš 
darbininkų reikalų pagerinimą. 
Jie tuo būdu galėtų vėl viso
kius prieš-darbininkiškus bi- 
lius pravesti ir tuom atimti 
tas teises, kurias iki šiol darbi
ninkai per kovą atsiekė.

Įsidėmėkime, kad kiekvienas 
pasikalbėjimas su savo kaimy
nu arba bile žmogum neturi 
praeiti be priminimo, kad šiuo
se rinkimuose visų darbo žmo
nių pareiga dalyvauti ir bal
suoti už pažangius kongresma- 
nus bei senatorius.

Be to, mes turime 
kad CIO ir AF of L 
susitartų ir vestų
kampaniją tame darbe.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 19-tą, Maple 
Parke, kaip 3 valandą po pietų. Ma
lonėkite dalyvauti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

(217-219)

BAYONNE, N. J.
Ateinantį penktadienį, tai yra, 

rugsėjo 17, 1943, bus rodomi Sovie
tų Sąjungoj gaminti judžiai, 
“Shors,” istorija apie partizanus. 
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 37 
centai. (Kur bus rodomi?—Adm.). 

217-218)

■
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Easton, Pa.

suprasti kartą ir ant visa- 
kad tik savo žmones išrin- 
į atsakomingas valdvietes, 
galima tikėtis, kad jie ten

PITTSBURGH, PA.
31 spalio (Oct.) įvyks svarbus 

rengimas, kurį ruošia North Sides 
LLD 8 kp„ LDS 160 kp. ir Liet. Mo
terų Apšvietos Kliubas.

Nuo • šio parengimo pelnas yra 
skiriamas pirkimui ambulanso. Tai
gi prašome Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti šiame parengi
me. — Rengimo Komisija. (217-218)

pa-

Traktyrius
(VALGYKLA Ml ALIN®)
Rhe In gold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

DETROIT, MICįH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 16 d., 8 v. v., Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Narės visos 
esat prašomos būtinai dalyvauti, nes 
artinantis dideshiam žiemos veiki
mui turim daug reikalų svarstyti. 
M. G. Sekr. (215-217)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, 15 d. rugsėjo, įvyks 

mezgėjų susirinkimas, 408 Court St., 
7:30 v. v. Draugės iš apylinkės yra 
kviečiamos dalyvauti. Turime svar
bių reikalų. B. M., Sekr.

(215-217)

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
g Telefonas: HUmboldt 2-7964

! 530 Summer Ąvenue -
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

j VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
I Nėra valandų sekmadieniais. S

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

t

Atsilankę 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.

a*—........ ■■■................. —• —• • ' i ■

MATEUŠAS SIMONAVICIUS|
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

g:
Vietos ir impor
tuotos degtinas ir 
vynai, g e r iausią 
bravorų alus ir 
Clius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

<c

Cleveland© darbininkai vis 
daugiau ir daugiau laimi balsa
vimuose CIO unijos pripažini
me. Rugpjūčio 16 d. įvyko bal
savimai Nacionalių Įrankių Iš- 
dirbystės dirbtuvėje, čia dirba 
469 darbininkai. Kompanija 
dėjo visas pastangas, kad suda
ryti savo uniją. Kada buvo pa
keltas balsavimo klausimas, tai 
kompanija bandė balsavimo lai
ką juo toliausia nukelti, kad ji 
per tą laiką galėtų užsukti ma
šiną ir savo uniją suorganizuo
ti. 1

CIO unija apsižiūrėjo laiku 
ir pareikalavo iš NLRB, kad 
juo greičiausia paskelbti balsa
vimus, kas ir buvo padaryta. 
Tas kompanijai uždavė netikė
tą smūgį. Balsuojant gauta se
kamos pasekmės: Už CIO ga
vo balsų U. E. 256, už kompa-

stengtis, 
vieningai 
vieningą

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

S

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

A. Kvedis iš Phillipsburg, N. Amerikos Lakūnai Bom 
bardavo Japonų Salas

už viršlaikius kaip kur moka 
dvigubai, tai kiti parsineša ga
na didelę algą.

Russian War Relief.
Komitetas netenka vieno iš 

veikliausių drapanų rinkėjų, 
Jono Katinio, laidotuvių direk- ' 
torio, kuris tapo pašauktas į 
Dėdės Šamo armiją mušt mū
sų neprietelius nacius ir japo
nus. Tarnybą Jonas pasiskyrė 
į jūrininkus. Išvažiavo rugsė
jo 6 dieną. Draugas Stukanas 
man sakė, kad Russian War 
Relief komitetas didžiumoj 
susideda iš garbingų ameriko
nų, ačiū jam. Bet rinkime 
drabužių, apart Katinio, pasi
žymi West Eastono Ukrainai ir 
tūli žydai, ypač Aronas^ ir 
šiaip amerikonai. Sunkveži
mį (troką) daugiausiai skoli
na ponas Sokob Ęąstono skal
byklos savininkas, žodžiu sa
kant, komitetas nesnaudžia, 
varo darbą su geromis pasek
mėmis pirmyn.

Išėjo į Kariuomenę
Jonas Katinis, Jr.,. Walter 

Markauskas, kurią pernai bu
vo paleistas iš Kariuomenės, 
dabąr iŠnaujo pašauktas į ar
miją; Juožas Bražinskis tar- 
nąuja nuo įjėrei|d m4į(ė^io*’ir

Mūsų, teismabutyj gavo pil
nas pilietiškas popieras Franė 
Meškauskienė ir Juozas Kriks- 
Krikščiukas, savininkas duon- 
kepyklos iš Bethlehem*.
Kas Remia Dienraštį Laisvę

Draugas Vladas Daniel, už
simokėjo prenumeratą už Lai
svę, paaukavo $2 Laisvės ap
sigynimui ir $2 pundelių vaji- 
ninkam. Juozas Puida paau
kavo $1 Laisvės popieros fon
dui. Draugė Ona Vaurienė 
užrašę Laisvę metams našlei 
F. Rauktienei, kurios vyras ne
seniai mirė, o vienintelis sū
nus neseniai buvo pašauktas į 
U. S. kariuomenę. Vaurienė 
ir Rauktienę, abidvi jautrios 
moterys ir supranta savo kla
sės reikalus, už tai garbė 
joms.

Darbų Laukas.
Antroj pusėj Delaware upės 

yra milžiniškas fabrikas, In
gersoll Rand Co., kur išdirba 
siurblius, pumpas ir motorus. 
Darbai susilpnėjo, viršlaikių 
dirbt darbininkams jau neduo
da. O nekuriu skyrių uždarė 
trečią pakaitą-šiftą. Darbinin
kai apmokami kuopigiausiai. 
Pradžioj šių metų1 IngersoIIo 
darbinirikal nusikaldavo už C. 
1.0. uniją, trim tūkstančiais 

į balsų prieš vieną tūkstantį, 
g Bet kompanija su unija nesi- 
I* skaito. ’ • . \

Dęnn. Plush Mill,— plušinė. 
Darbymetės laiku ten dirba 
daugiau kaip šimtas darbinin
kų. daugiausiai audėjų. Da
bar didžiumą atleido nuo dar
bo, pasiliko tiktai apie 20 dar
bininkų. Užvėizdos aiškino, 
kad iš karo priežasties negau
na medžiagos plušui aust. 
Darbininkai ąusiorganizavę į 
stiprią uniją. Šiaip per visą 
plačią apylinkę darbai eina 
labai gerai, ypač prie amuni
cijos išdirbysčių, tūli darbinin
kai juokaudami pasisako, kad 
dirba po 24 valandas į’parą,

e. I
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Mirę.
Peręįtą mėnesį mirę plačiai 

pažįstamas lietuviam, Joįin 
Ąįayrash, 76 metų, slavas iš 
Austrijos, savininkas Kueblers 
bravoro. Buvo turtingas. Turi 
tąm pradžią, pasidarė, rodosi, 
iŠ butjegerystįs; buvo katąU- 
kiškų pažiūrų .Jo vaikai už 
graborių pasikvįete Joną Ka 1 
tini.., • ’

Asbury Park, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 5, nuo 

ryto buvo apsiniaukę, bet nuo 
pietų saulutė išlindo iš po mi
glų ir debesų, kaitino visus 
karštai. Dabar OPA valdžia 
pavėlino vartot automobilius, 
tai kuo ne visi susikrapštė pas
kutinius gorčius gazolino ir 
leidosi visais garais į artimiaų- 
sį pajūrį Asbufy Parką, mau
dynes už 85 mylių, nuo Eas
tono. Apie trečią valandą 
miestas buvo perpildytas ma
šinom ir pūblika. Apart to As
bury parke stovi daug anglų 
ir ąĮnerįįonų kąriupmenes. Jū
rių vanduo buvo šiltas, visi 
maudėsi. Yakąre ąnt Board- 
walko tiek svieto .ir kareivių 
buvo prisigrūdę, kaip silkių 
statinėj. Visi linksmi, Visi čiau
ška/ rodos, kad to karo nėra 

į ir ne-a kraujo praliejimo.
V. J. Štęnkus.

i 1 ........ •"

Japonijos radijas paskel
bė, kad 18 'Amerikos lėktu
vų bombardavo karinius 
įrengimus Kuriluose, šiau
rinėse Japonijos salose. Ja
ponai pripažino, kad ameri
kiečių bombos padegė du 
Japonijos transporto lai
vus, o šiaip tai, girdi, tik 
mažai nuostolių tepadarė. 
Japonai, be jokio patvirtini
mo, giriasi, kad jie nušovę 
aštuonis Amerikos bomba- 

. nėšius.

Naujas Chinu Preziden
tas, ChiangKai-shek
Chungking, rugs. Į3. — 

Chip!jos prezidentų tapo iš
rinktas gen. Chiang: Kai- 
shek, vyriausias karinis chi- 
nų vadas. <Įis žadėjo už me
tų po karo įvesti konstituci
nę valdžią, kurioj galėtų da
lyvauti: visos partijos.

MM «

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Mwg?r
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LAIDOTUVU} 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie 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.

5 *0 'L « J f .
Telefonas Poplar 4110 m
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Panirta a Puslapis

Amerikos Lakūnai Vėl 
Smogę Japonijos Tvir

tumai Kurilų Salose
Washington. — Didieji 

ir vidutiniai Jungtinių Val
stijų bombanešiai vėl, jau 
ketvirtų kartą, smogė Pa- 
ramushiro » uostamiesčiui, 
didžiajai japonų karo lai
vyno bazei Kuriluose, šiau
rinėse Japonijos salose. A- 
merikos lakūnai sunaikino 
bent vieną priešų trans
porto ląivą ir sužalojo ke
turis Paramushiro uoste, 
sykiu padarydami gana 
nuostolių įvairiem kitiem 
japonų įrengimam.

Amerikiečiai nušovė bent 
10, gal iki trylikos, iš paki
lusių priešintis Japonijos 
lėktuvų. Oro mūšyje japo
nai sunaikino keturis Jung
tinių Valstijų bombanešiu^, 
o šeši kiti amerikiniai bom
banešiai negrįžo. Spėjama, 
kad pastarieji buvo viduti
niai bombanešiai, kuriem 
pritrūko gazolino, ir todėl 
jie turėjo nusileist kur nors 
žemyn priešiškoje srityje.

Menama, kad tai iš Ale- 
utų- salų pakilę Amerikos 
bombanešiai dabar atakavo 
Paramushiro. Nuo Aleutų 
salos Kiskos lėktuvų stovyk
los yra 965 mylios iki Pa
ramushiro.

NACIAI IŠMUŠTI Iš 
ŠPICBERGENO SALOS

London, rugs. 14. — At
plaukė būriai anglų kariuo
menės su kanuolėmis ir ki
tais pabūklais į arktiškąją 
Norvegijos salą Špicberge
ną. Naciai rugs. 8 d. buvo 
užpuolę toj saloj grupę nor
vegų karių. Ęet vokiečiam, 
kaip matome, nepavyko at
silaikyti špįębergę&ę,Piro > 
tą salą Talkininkų laivai tu
ri plaukt į Sovietus.

Washington.—Kainų Ad
ministracija ketina papi- 
gint vaisius ir tūlus kitus 
maisto produktus, damokė- 
jimais gamintojams ir ver
slininkams.

• * I '

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Chicagos Draugas (rugs. 11 
d.) bando paneigti Lietuvos 
žmonių valią, pareikštą 1940 

. metais. Tie rinkimai ir balsa
vimai buvę negeri ir tiek.

Tie balsavimai, žinoma, bu
vo negeri Chicagos Draugui. 
Bet argi tas dabar svarbu? 
Šyarbu, kad Lietuvos žmonės 
(įemokratiškai pasisakė, ko
kios Lietuvos jie nori. Jie pa
sisakė, kad jie nori laisvos so
cialistinės Lietuvos — Lietu
vos be ponų, be ubagų ir be 
utelių.

Tokią Lietuvą jie turės ir po 
karo. Niekas nebepajėgs po 
karo juos įtikinti, kad jiems 
geriau gyventi ponų vergais. 
i|ie žino, kad jie gali gyventi 
laisvai ir prabangiai.

Labai gaila tarybininkų pa
stangų, bet tos jų pastangos 
bus veltui. Smetonos šaiką Lie
tuvos nebevaldys, žemė ir įmo
nės priklausys Lietuvos1 irno- 
nėpis. Lietuvoje klestės socia
listinė kultūra.

JJetuva pavergta tik laiki- 
naį. Raudonoji Armija ateina 
ją išlaisvinti ir išlaisvins, ne
paisant visų tarybininkų pik- 
tųjjų liežuvių prieš ją. Toje 
armijoje geriausi Lietuvos sū
nūs užima garbingą vietą.

Mes jais didžiuojamės. Mes 
juos saliutųojapię.

Amžina garbė tiems lietu
viams, kurie krito arba kris 
Šioje kovoje prieš hitlerinius 
barbarus!

Nepaprastąi Drąsūs Lie
tuvos Partizanų Žygiai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
vokiečių kareiviai ir 18 po
licininkų. Partizanai sude
gino vokiečių garažą ir 
grūdų ir įrengimų sandė
lius. Po to jie pasitraukė 
atgal į savo ceptrus, iš ku
rių veikią.

Balandžio 25 d. partiza
nai nuvertė vokiečių trau
kinį su kariuomene nuo py
limo, suardydami garvežį ir 
tris vagonus. Balandžio 26 
ir 27 d. Griko partizanai 
pasiuntė žemyn nuo pylimų 
dar du vokiečių traukinius 
geležinkelio linijoj, einan
čioj iš Vilniaus į Daugpilį.

Vienas iš tų traukinių ve
žė kareivius į rytų frontą, 
kitas buvo prikrautas įvai
rių karinių įrengimų: Po 
vagonų griuvėsiais buvo ra
sta daug užmuštų ir sužei
stų vokiečių kareivių.

Griko vadovaujamas lie
tuvių partizanų būrys su
naikino 84 yokiečių karius 
ir policininkus, neskaitant 
tų, kurie žuvo minimuose 
traukinių suardymuose.

Griko partizanai išvijo iš 
savo apskričio 15 vokiečių 
kolonistų šeimų, kurios ti
kėjosi pralobti iš laukų, 
permirkusių mūsų v alstie- 
Čių prakaitu.

Mūsų žemė nepenės hit
lerinių žomgžudžių. Tuomi 
pasirūpins žmonių mylimie
ji, garbingieji mūsų pabi
jotai — Lietuvos partiza
nai.

NAUJAS BULGARIJOS 
PREMJERAS

Vokietijos radijas prane
šė, kad nauju Bulgarijos 
ministeriu pirmininku pa
skirtas Dobri Bojiloff vie
ton pasitraukusio Filoffo. 
Pastarasis tapo nariu komi
teto, kuris veiks kaipo pa
vaduotojas karalaičio Si
meono, 6 metų berniuko, iki 
šis subręs.

Amerikos bombanešiai ar
dė japonų geležinkelį Sa- 
gainge, Burmoj.

Romoje vis smarkėja mū
šiai tarp italų ir nacių.

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.

Atidžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

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

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

FOR rdų^iatic paIns.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavinlo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo Cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžute.

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, nū^utinimo, nušašimo ne
sveikumą iš biimos ar nosies ir pra
šalina komų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir (vairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — tyl. J. ŠVILPA’? NEW 
Discovery šaLvė for 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimu. Taipgi £ėra ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prišiųskUO ir pinigus, rnoney-ordėrį 
ar čeki. Nemažinus $1. Kurie nori
te prisiųskitę štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderi.

Adresuokite:
W j. ?• Q. I)OX 73, S ta. Ą.

Hartford 6, Conn.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 
: t •. . ». t a v ». 1 .

MERGINOS, 16 IKI 35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Maisto dirbtuvė. Lengvas darbas, išlėto, nuo
latinis, $16.50 pradžiai.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJQS

..PATYRĘ. 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)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

SKALBYKLOS PROSŲ 
OPERATORES 

KAMBARIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
Kreipkitės 

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

(218)

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
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

LĖKTUVŲ VALYTOJOS 
REIKALINGOS

AMERICAN AIRLINES’ 
FLAGSHIP FLEET

Palaikymui savo Flagships blizgančiai švariai, 
daugeliui svarbių karinių kelionių, American 
Airlines įstaigai reikia moterų tuojau bendram 

valymo patarnavimui.
Apliknntės turi būti mažiausia 21 metų am
žiaus. Skiriamos dirbti į La Guardia Field, 

48 vai. darbo savaitė.

ALGA $104 J MĖNESI
Pasitarimai žemiau paduotu antrašu kas die
nų 9 A.M. iki 5 P.M. Ketvirtadieniais iki 9 
vakaro, šeštadieniais iki 12:30 P.M. Prašome 

kreiptis tik mokančias skaityti ir rašyti 
angliškai

American Airlines, Iric.
Į03 East 41st Street 

New York City,

Asmenys iš būtinų pramonių nebus priimami 
be darbdavio paliudijimo jų atliekamumo.

(218)

SVEČIŲ PRIĖMĖJOS
Jaunos moteriškės, kurios interesuojasi links

mu dalies laiko darbu.

DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 
\ . • . , > i ■ ...

Prielankios Aplinkybės 

Patyritnas nereikalingas

EMPLOYMENT OFFICE 8TH FLOOR
* ’■. • • < t .. * ♦ . ’ • 3

JAMES McCREERY 
5TH AVĖ. IR 34TH ST., 

New York City.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nesikreipkite be darbdavio paliūdijimo savo 

A' .' atliekamumo.' '

(219)

KAMBARIŲ TVARKYTQJOS-ĄPVĄLYTOJOS
ReiWingos’ viešbučiui. Pasirinkimas pakili- 

mui. Vakacijos su alga. Kreipkitės.:
ESSEX HOUSE

165 West 58th St.

MOTERIŠKES REIKALINGOS
LENGVAM FABRIKO DARĘŲI 

5 ŲIENŲ SAVAITĖ 1 '■ 
NUOLATINĖS DARBININKĖS 

Atsižvelgiant į ateiti pokariniu perijodu.
SAYFORD CO.

50 WASHINGTON 'sT.' ŠROOKLYN.

(219)

HELP WANTED—MALE 
REIK ALINGI VYĘAI

STOGDENGIAI
DARBAS IŠ VIDAUS

FABRIKO DARBININKAI

PAPRASTI DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas

Fabrikui Stratford, Conn.
a

55-60 valandų savaitė pridedant bonus. Nerei
kia gimimo paliūdijimo. Nereikia pilietinių 
popierų. Nuolatinis darbas. Transportacijos 
išlaidos gražinamos. Kreipkitės pirmadieniais 

ir antradieniais 10 iki 4.

TILO ROOFING CO.
239 E. 44th St., 3rd floor 

arti 3rd Avė., matykite Mr. Smith

MAŠINISTAI (2)
OPERAV1MUI LATHE WITH 20” SWING 

BŪTINA PRAMONĖ 
GERA PROGA 

PASTOVUS DARBAS 
Kreipkitės dienom 9 A.M. 

(išskirant šeštad. ir sekmad.
SURFACE TRANSPORTATION CORP. 

129TH ST., & 3RD AVE., MANHATTAN.
Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliūdijimo apie jų 

atliekamumų.
(218)

Sugabus vyras .naudojantis įrankius, stiprus, 
su patyrimu kūrenti steam boiler.' (Tik žie
mų) ir galėtų būt naudingas bendrai prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga $120 į mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A.M. darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canarsie linijų iki Grand St. stoties.

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE

BUFETO PATARNAUTQJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA.
KREIPKITĖS:

FARMSTEAD, INC.
Commodore Passageway,
Grand Central Terminal

(217)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA

STOCK CLERKS
MECHANIKAI 

užsakymų išvežiotojai ' ' v 6 ’
PILIETYBES NEREIKALAUJAMA
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠAUS 

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio paliūdijimo jų 
atliekamumo.
KLAUSKITE:

W. C. WATSQN
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVE., 
BROOKLYN, N. Y. 

TELEPHONAS MAIN 2-7704
(223)

MERGINOS—
SODĘ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

INDŲ MAZGOTOJOS
DIENINIS AR’VAKARINIS DARBAS '

APVALYTOJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBĖS

PENNSYLVANIA DRUG CO.
140 WEST 33RD ST., ĮL Y.

(219)

VYRAI - MOTERYS
BŪTINI KARO DARBAI 

PAGELBININKAI 
ELEKTROS DARBININKAI 
FABRIKO DARBININKAI

PLIENINIŲ STATINIŲ 
PRAMONĖ

AUKŠTOS ALGOS
48 valandos, 5 dienų savaitė. Asmenys iš 
karinių darbų nepriimami be darbdavio' pa
liūdijimo jų atliekamumo.

Kreipkitės į Employment Ofisų.
9 A. M. Iki 4 P. M.

INLAND STEEL 
CONTAINER CO.

353 Danforth Ąv.» Jersey City
(219)

IŠSTĄTĄMS ŲA^GUOSE 
' ’• '' (bžiūlerlų) • ‘ ”

VYRAI IR MOTERYS
Tvarkymui parodinių dėžučių ir pastatėlių.

• i

MOREL MFG. CO.
38 West 32nd Št., N. 'Y. C.l... . f , (2l7)

HEL? WANTED—M|ALE 
REIKALINGI VYRAJ

Y X K a I
40-50 METŲ AMŽIAUS

Naudingi sukrovimų ir išsiuntimų kambaryj. 
40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius 
Kreipkitės Mr. 'McGuirl 
’ HITYLER’S ' 

30-30 Northern Blvd., L. I. C.
(220)

STGGpĖNGĮĄI 
ŠŲ N GELI t JOTO J AI 

Aukščiausios'galimhl alkos mokama. Visi dar
bai randasi Queens County. ’ 

Kreipkitės visų savaitę 
AMERICAN PROJECTS CORP. 

109-01 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, Long Island

(220)

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

apvalYtojai, DIENOM ir naktimis 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ gamintojai 
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRĄFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P-M- IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

• : ' (X)

GĄMYĘOS
DARBININKAI
CHEMIKALŲ IŠD1RBYSTEI

NEW JERSEY
. . . ' • t . . ...

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
MOKINANTIS

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS
AUTOMATIŠKI PAKĖLIMAI

DIRBAMA MAŽIAUSIA

48 VALANDOS Į SAVAITĘ

Greitas, Pigus
Bušu Patarnavimas
Tiesiai į Fabriką

AMERICAN
CYANAMID CO.
159 GREENWICH ST.
Tarpe Cortlandt ir Liberty Sts.

NEW YORK CITY
ATDARA NUO PIRMADIENIO

Į imant penktadienį
9 A. M. IKI 7 P. M. '

Žmonės, . dabar dirbanti karinius darbus, ne
turėti) kreiptis be darbdavio paliūdijimo apie 

savo atliekamumų.
(220)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Reikalingi viešbučiui. Pasirinkimas pakilimui. 

Vakacijos su alga. Kreipkitės: , 
ESSEX HOUSE 

165 Wešt 58th St.

MAŠINISTAI
DRAFTSMEN

ELEKTRINIAI, MECHANINIAI

PASISIUNTIMUI BERNIUKAI
REIKALAUJA MIDTOWN 

ELECTRONIC MANUFACTURER 
AMERIKOS PĮLIĘCIĄI 

SU DRĄFTO PRĄrVĘSIMU 
KREIPKITĖS

Richardson-Allen Corp,
15 WEST 20TH STREET

PRISILAIKOMĄ WMC TAISYKLIŲ
(2l8)

AUTO MECHANIKAI
TURI BŪTI PATYRĘ ANT
ŲIESEL BNGINĘS

Ir Turi Mokėti l^aūdoti Micrometer 
Kreipkitės dienomis 9 *A.M.
(išskiriant šęšt. ir sekm.) 

SURFACR TfĮUNSPORTAtlON CŲRP. 
129TH sf.,' 9t 1^9 kvę:, IJĮANHAĮTAN.

Asmenys iš karinių ar būtinų veiksmų nebus 
priimami be darbdavio paliūdijimo apie jų

atliekamumų, “
' * "'V (?is),

p akuoto jai ir Berniukai ’
Pagelbėjimui išsiųptimų department?. Gera 

pradžUt. PdW k^aitt. * n* 
ĘRO0KLY^ ART TURŲISH1NG cq.

43 W. 23rd S.t., Nl Y. CUy.
■; • ? -*■ •. * : (218)

GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.
PUIKIAUSIOS DĄRBO SĄLYGOS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(221)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINL

PATYRĘ IR BE PATYRIMO

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

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

REIKIĄ KARINIŲ DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

JERSEY CITY, N. J.
AR

SAVANORIAI D£L PERGALES 
DftDEI ŠAMUI 

užbaigimu; gyvibinių 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

didele alga 
VALDŽIOS UŽGIRTAS 

SVETIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
KĄRPENDERIAMS, $360 
MAŽIAUSIA MĖNESINE GARANTIJA

Karpenderiai turi turėti savo įrankius ir turi 
būt 2 metų ’patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 į valandų, pridedant laikų ir pusę už 

visų darbų viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagelbininkams, 
$300

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 
Valandų kaina $1.25, pridedant laikų ir pusę 

už visų darbų viršaus 40 valandų.

Bėgių Darbininkam, $279.60 
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 

Turi būti išimtinai stiprūs šiam darbui. Kai
na $1.16% į valandų, pridedant ^ifšlaikius 
laikų ir pusę už visų' darbų virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$231.60

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA 
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama 96%c į 
valandų už visų darbų viršaus 40 valandų.

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

“KANSAS CITY BRIDGE CO.
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC
44 East 23rd St., N. Y. C.

Nuo pirmadienio, įimant šeštadienj 9 iki 
‘ 11 A.M. ; 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų darbų 
nebus priimami be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo
(217)

VYRAI PRIE KROVINIŲ
Mes turime štabe vietų 

nuo drafto atidėtiem vyram

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

BLOOMINGDALE’S 
Pasitarimui valandos — rytais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT OFISE 

LEXINGTON AVE., IR 60th ST., 
New York City

Tie, kurie dabar esate būtinuose darbuose 
nesikreipkite.

(220)

BERNIUKAI—BERNIUKAI
LENGVĄS FĄBRIKO DARBAS 

NUOLATINIS
$18.50 PRADŽIAI.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

GELEŽINKELIO
VAGONŲ ^ROVĖJAI

VYRAI AMŽIAUS 17 IKI 55
BŪTINAS DARBAS

i ■ * ■ ' •'

8 VAL. DIĘNA, 68c PER VALANDĄ .
UŽ' VIRŠLAIKIUS $1.02 Į VALANDĄ

ATSINEŠKITE SOCIAL SECURITY KORTĄ 
IR ĮRODYMĄ GIMIMO DIENOS

Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veiks
mų ’nesikreipkite bė darbdavio paliūdijimo 

jūsų atliekamumo.

KREIPKITĖS
FREIGHT AGENT, L. I. R. R.

21ST ST. IR JACKSON AVE., 
SKERSAI NUO POST OFFICE 

' long Island city,
8 A.M. IKI 2 P.M.

(223)
-‘ Į-* ■

RE1RIX VYRŲ
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI

ALLYRĮ BĄCON
Publishers

11 EAST 36TH ST.
7th Floor

(219)

BERNIUKAI IR SENYVI VYRAI
Pagyrimas nereikalingas, darbas chocolate 
dirbtuvėje. Nuolatini* ’ darbias. ’ Pasirinkimas 

pakilimui, gaukite

ę^COLJNE P39PVVFS’ inV 
40-20 22nd SL, Long Island City.

(218)

VIRTUVEI DARBININKAI $228 
Mažiausia Mėnesine 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 {imant šeštadieni, 
9 iki 11 A.M., '1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 
priimami be darbdavio paliūdijimo 

jų atliekamumo.
(217)

1

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI.
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVĖ., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE-* 1 
fonuokite.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI I \
PATYRĘ :

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

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

•* (?) •

FABRIKO PĄGEILBININKĄĮ 11 
STIPRŪS

55 CENTAI J VALANDĄ 
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

VINCENT J. SPELMAN & CO.
3rd AVE., & PACIFIC ŠT.» 

BROOKLYN
f •> i ♦ * ♦

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

(218) 1

BERNIUKAI
17 IR VIRŠAUS 

t <- ->■>.,< . ,<

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. ‘

(218)

MALIAVOTOJAI 
ROPE SCAFFOLD MEN 

Nuolatinis darbas su viršlaikiais.
Tiktai patyrė vyrai 

$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 
Pageidaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ąvo., Long Island City 

Vernon Ave. Station, Inteiboro Subway.
' (219)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

PAKUOTOJAI 
Bendras fabriko darbai 

Būtinoj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMED PAPER CORP.

1 Main St., Brooklyn, 7tk floor
(220)

p8d? te
tavo šalies reikalu* pir

kite bonus ir atampa«.

ŽUVŲ VALYTOJAI 
ir KAPQTQJAI

Unijinės algos, nuolatinis darbas. Patyrę vy« 
ral gali uždirbti

$60 IKI $70 j SAVAITĘ
su viršlaikiais. Kreipkitės:

TEDDY’S
155 South Street,

.. New York City
(219)
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MASINIAME MITINGE GIRDES1ME 
AIŠKINIMĄ SVARBIU {VYKIU

Ragina Atmesti Con
nally Aktą

Prie Darbo Partijos Įsi
steigė Sveikatos Skyrius

Matykite Judį “Sta 
lingradas”

Šio ketvirtadienio vakarą 
įvyksiančiame masiniame mi
tinge Grand Paradise salėj, 
318 Grand St., Brooklyne, tu
rėsime progą išgirsti William 
Z. Foster, jau antra gentkar- 
tė stovintį pirmosiose eilėse 
darbininkų judėjimo, veiklų 
kovotoją už pergalę ant fašiz
mo karo ir namų frontuose.

Fosteris jau prieš 20 su virš 
metų buvo žinomas kaipo 
vienas iš geriausių ir žymiau
sių darbininkų vadų. Jisai va
dovavo didžiosioms plieno dar
bininkų kovoms už unijizmą ir 
žmoniškesnį p r a g y v e nimą. 
Kaipo kovotojas, jis dar jau
nose dienose įstojo į Ameri
kos Komunistų Partiją, joje 
be atlaidos aktyviai dalyvau
ja, jos budavojimu rūpinasi 
ir per eilę pastarųjų metų yra 
tos partijos nacionaliu pirmi; 
ninku.

Mitinge taipgi kalbės miesto 
tarybos narys Peter V. Cac-

chione, dainuos lietuvių Aido 
Choras ir bus rodomi judami 
paveikslai. Pradžia 8:30 v.

WILLIAM 2. FOSTER

V.

Įžanga 25c Lietuviai komunis
tai tikietus platina iš anksto, 
kam galima, įsigykite pas 
juos.

Rengėjai.

New Yorko komunistai, per 
savo pirmininką Israel Amter 
pareiškė kongresui reikalavimą 
atšaukti Smith-Connally aktą. 
Komunistu vadas nurodo, kad 
tas aktas ne stabdo, bet akstiną 
streikus trukdymui produkci
jos, kuri yra taip be galo rei
kalinga laimėjimui karo.

Primindamas kongresma- 
nams, jog jų balsai gali pagel
bėti arba gali trukdyti karo 
laimėjimui, jisai pasiūlė devy
nių punktų programą “sustip
rinimui namų fronto” ir “pri
artinimui vakarinio fronto” 
Europoje.

Amteris ragino išrišti darbo 
jėgos .klausimą, atmušti bile ko
kius taksus ant pirkinių, numa
žinti kainas ir paremti farme- 
rius subsidijomis, priimti prieš 
balsivamo taksus bilių H. R. 7, 
priimti Gavagan bilių prieš 
Connally aktą, priimti Wagner- 
Dingell bilių praplėtimui’ socia- 
lio saugumo, nustatyt New 
Yorko miestą rendų kontrolės 
sritim.

Prie Amerikos Darbo Parti
jos didžiajame New Yorke įsi
steigė Sveikatos Taryba vado
vybėje Dr. Alfred Asgis. Jos 
tikslas būsiąs organizuotai 
veikti socialei ir ekonominei 
profesionalų apsaugai darbinin
kų judėjimo ribose ir suintere
suoti profesionalus darbininkų 
judėjimu.

Vakacijomis Dirbs Prie 
Kenavimo ir Vaisią 

Rinkimo

Mažiau Vaiky Grįžo 
Mokyklosna

Svečią Pasveikino 
Kanuolių Šūviais Seimelyje Keliama 

Rendų Klausimas

New Yorko miesto darbinin
kai, šimtai jų, esą pasiryžę 
padėti farmeriams ir kenavimo 
fabrikams sutaupyti brangius 
maisto produktus nuo sugedi
mo. Tarpe jų randasi visokių 
amatų ir profesijų darbinin
kai.

Obuolių skynimui gauta net 
tokių ekspertų — rašomos 
plunksnos ekspertų — kaip 
Art Shields, angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Wor
ker kolumnistas.

metų 
kuri buvo di- 

Yorko miesto is-

superintendentas

Brazilijos karo ministeriui, 
vyresniajam generolui Enrico 
Gaspar Dutra atsilankius į 
Governor’s Island, New Yorke, 
pereitą pirmadienį, jisai buvo 
pasveikintas su dešimčia salvių. 
Toks saliutas duota pirmu kar
tu po gruodžio 7-tos, 1941 m.

Ministras New Yorko srityje 
pasiliksiąs per savaitę ir pas
kiau keliaus per 30 miestų po 
visą kraštą kaipo Karo Depart
ment svečias.

New Yorko valstijos seime
lio mažumos vadas Irvin Stein- 
gut skelbia gavęs daug skundų 
nuo rendauninkų apie kėlimą 
rendų. Jis žadėjo įnešti seime
liu bilių, kuriuomi rendos būtų 
užšaldytos pagal buvusią nor
mą kovo menesį, 1942 metų.

Bet, rašo Shields, farme
riams ir kenavimo fabrikams 
reikia daugiau talkos. Pagelbi- 
ninkų ateina tik šimtai, o rei
kia tūkstančių.

Jeigu norite suprasti, kaip 
Sovietų Sąjunga veda perga
lingą karą, kuris ištaškė visus 
Hitlerio pasaulio pavergimui 
planus, kuris į dulkes sudaužė 
“blitzkrigus,” tai matykite ju- 
dį “Didvyriškas Stalingradas” 
arba “Miestas, Kuris Sulaikė 
Hitlerį.” Dabar jis yra rodo
mas Victoria Theatre, Broad
way, ir 46th St., New Yorke.

Tai nėra kokis įvaidinimas, 
tai yra oficialių paveikslų, fil
mą. Hitlerio armijos, besiverž- 
damos pirmyn prie Stalingra
do, buvo pačių vokiečių fil
muojamos, kad vėliau parody
ti, kaip jie atliko “blitzkrigą.” 
Sovietų Sąjungos fotografistai 
ėmė paveikslus didžiausių ir 
pavojingiausių kovų.

Ir kada pergalingoji Rau
donoji Armija suėmė Hitlerio 
armiją prie Stalingrado, tai 
suėmė ir vokiečių filmą. Iš So
vietų, oficialių paveikslų ir tos 
vokiečių filmos ir buvo paga
mintas šis veikalas. Taip, kad 
jis parodo abiejų pusių veiks
mus.

Stalingrado kovos pasiliks 
visos laisvos žmonijos atminty
je. Tai prieš šį miestą Hitle
ris vedė miliono armiją, tūks
tančius tankų ir lėktuvų, tūks
tančius visokių kanuolių. Tai 
per Stalingradą Hitleris manė 
apsupti Sovietų sostinę Mask
vą, paimti ją ir sunaikinti Rau
donąją Armiją, taip, kaip jam 
pavyko Franci jo j.

Bet viskas pasibaigė nacių, 
didžiausia katastrofa. Jų ar
mija buvo apsupta, sumušta ir 
suimta iki paskutinio kareivio 
su visais ginklais ir maršalu 
Paulium. Tokio įvykio karinėj 
istorijoj dar niekados nebuvo. 
Ir tą matysite šioj filmo j. Ma
tysite, kokie buvo nacių pla
nai, kaip kovojo Sovietų did
vyriai, kokius planus paruošė 
maršalas Stalinas sunaikinimui 
priešo ir kaip jie buvo praves
ti.

Judis yra karinis, bet su
prantamas kiekvienam. Kas jį 
pamatys, tai žinos ne tik tą, 
kas atsitiko prie Stalingrado, 
bet jam bus lengviau supran
tami ir kiti mūšiai Sovietų Są
jungos milžiniškame fronte.

Matęs.

“pilniausia užgiriu, jeigu tik 
kas bus padaryta, bet jeigu tik 
bus paskelbimas be tikros nau
dos vartotojui, tai tas labiau
sia nupuldo ūpą.”

Jis priminė, kad turėjo bū
ti neva numažinimas mėsos 
kainų, bet kad to numažini
mo vartotojai nepajuto. Jis 
sakė, kad vyriausybė “moka 
$1.10 ant kožnų šimto svarų 
mėsos tikslu numažinti kainas 
vartotojui, viso tam išleidžia
ma $170,000,000. Bet iš to 
mes neturime naudos.”

“Dėlto,” dar kartą pabrė
žė jis, “patvarkymai nustaty
ti kainoms, kuriomis mes ne
galime pirktis, neduoda nie
kam nieko gero.” Jis kalbėjo 
už tai, kad išleisti patvarky
mai turi būti griežtai pravesti 
gyveniman arba iš viso nėra 
naudos juos išleidinėti.

Majoras Pritaria Maži 
rimui Kainų, Jeigu Iš- 

tikro Jas Mažintų

žaidžiant “plėšikus” su re
guliariu revolveriu, Newarke, 
Steve Zushama, 16 m., nušovė 
savo draugą Mike Strashinsky, 
15 m.

Rugsėjo 13-tą prasidėjo nau
ji mokslo metai. Aprobuoja
ma, kad per visas miesto mo
kyklas susiregistravo 887,080 
vaikų. Registracija skaitoma 
mažiausia bėgiu 22 metų, 57 
tūkstančiais mažiau pereitų 
metų registracijos ir 234 tūks
tančiais mažiau 1935 
registracijos, 
džiausią New 
torijoj.

Mokyklų
Wade ragino mokytojus sužiū
rėti visus tuos mokinius, kurie • v c f* 1 1 <• gale mokyklos sezono išėjo į 
darbus ir raginti juos grįžti 
mokyklon. Menama, kad dau
gelis vaikų, nepratę turėti sa
vų pinigų, dabar gavę šiokius 
tokius, o tūli ir gerokus uždar
bius, nebenori grįžti mokyklon 
prie sunkių studijų be pinigų.

George Stork, 14 metų ber
niukas, kuris nenorėjo mokytis, 
bet norėjo kariauti, po išbuvi
mo laivyno bazėj 6 savaites, 
sugrąžintas mokyklon Staten 
Islande.

Prasidėjo Teismas 2-jy 
Kaltinamų Šnipavime 
Federaliame Teisme, Brook- 

lyne, pereitą pirmadienį prasi
dėjo teismas Erwin Harry De 
Spretter ir Ernest Fritz Leh- 
mitz, kaltinamų tarp nekalčiau
sių laiškų eilučių, nematomu 
rašalu, rašius naciams naudin
gas informacijas apie Ameri
kos militariškus ir industrinius 
veiksnius. Tuos laiškus jie siųs- 
davę įvairiais keliais nacių 
agentūroms Portugalijoj, Ispa
nijoj

Salė Buvo Perpildyta 
Sutikimui Delegatų 

Iš Sovietuos

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q, LIETUVIŠKAS KABARETAS
i>zll OI STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS j
geriausi gėrimai

ir Namie Gaminti Užkandžiai
Daug Stalų Kompanijom

ir Argentinoj.

PRANEŠIMAS
MOTERŲ ATYDAI

Brooklyno Moterų ApŠvietos Kliu- 
bo susirinkimas nukeliamas iš 16- 
tos į 23-čią rugsėjo, nes daugelis 
moterų pareiškė pageidavimą išgir
sti žymių darbininkų vadų prakal
bas 16-tos vakarą, Grand Paradise 
salėj. — Kliubo Valdyba.

(21/-218)

Svečias Kariškis

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu svarbų reikalą su Mrs. 

Swansoniene (vedusi su švedų tauty
bės vyru). Gyveno Brooklyn, N. Y. 
Prašau jos pačios atsikreipti arba 
Jei kas apie ją pranęš, būsiu dėkin
gas. (Atsikreipusi nesigailėsi.) Ra
šykite: Ch. Ak., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (216-217)

Brooklyniečiuose svečiavosi 
karys R. Baranikas, pirmė išė
jimo kariuomenėn dirbęs dien
raščio Vilnies redakcijoj, Chi- 
cagoje. Gavus iš tarnybos ato
stogų, norėjo atlankyti New 
Yorką. Ta proga atlankė 
sviečius.

Parkway Teatras prie St. 
John’s Place ir Eastern Park
way, Brooklyne, pereitą sekma
dienį buvo perpildytas virš 
dviem tūkstančiais brooklynie- 
čių, suėjusių pasveikinti ir iš
girsti prof. Solomon Michoels 
ir pulkininką Itzik Feffer. Jie
du čia yra atvykę oficialiais 
Sovietų Sąjungos delegatais pa
sveikinti Amerikos žydus.

Mitingą rengė bendrai kelios 
žydų draugijos. Ir nors dauge
lis brooklyniečių jau buvo da
lyvavę delegatų susitikimui 
rengtuose masiniuose mitinguo
se New Yorke, kur tūluose da
lyvavo po kelis desėtkus tūks
tančių publikos, tačiau ir čia 
publika netilpo, šimtai grąžinta 
nuo durų.

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 4-6864
473

Prie ILK.O. Republic. Teatro

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

ir lai- “Oficialiai Miręs”

meti 
109tI

Majoras LaGuardia savo pa
sikalbėjime su miesto gyvento
jais savaitinėj radio prakalboj 
iš miestavos stoties WNYC 
pereitą sekmadienį, 1 vai. die
ną, pareiškė pilną pritarimą 
Kainų. Administracijos pa
skelbtam numažinimui kainų 
keturiais nuošimčiais.

Bet, sakė toliau majoras,

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Skalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, 15 d. rugsėjo, 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Ave., |vyks Litera
tūros Draugijos 185 kp. susirinki
mas. Nariai, kurie tik galite, daly
vaukite, nes reikės išspręsti klausi
mą, ar šiemet rengsime vakarienę 

Yra ir daugiau svarbių da- 
- V. Paukštys.

(215-217)

ar ne. 
lykų.

MIRĖ
Kasimir Teiberis, 74 

amžiaus, gyvenęs 121-20
Ave., Richmond Hill, N. Y., mi
rė namie, rugsėjo 13-tą. Bue 
palaidotas rugsėjo 17-tą, 10 v 
ryte, šv. Jono kapinėse. Pašar
votas namie.

Paliko nuliūdime du sūnus 
Charles ir Peter, dvi dukteris 
Anną Rottmund, ir Ursulą 
Dapkevich, taipgi brolį John ir 
seserį Margaret. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
46 kp. susirinkimas ĮvyksLDS 46 kp. susirinkimas {vyks 

trečiadieni, rugsėjo 15 d., 8 v. v., 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. Valdyba.

(215-217)

LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
Ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
įvyktų. (x)

“Cresta Blanca” 
Programoje

Alec Templeton, pianistas- 
kompozitorius - improvizorius, 
ir Morton Gould, kompozito- 
rius-orkestrų vadas vėl daly
vaus paskilbusioje “Cresta 
Blanca” radio programoje šio 
trečiadienio vakarą, rugsėjo 
15-tą, iš stoties WABC, 10:30 
v. vak.

Slaptosios policijos seržantas 
Patrick J. Walsh, dingęs prieš 
keturis metus, pereitą pirma- 
iienį Policijos Department© 
paskelbtas “oficialiai mirusiu,” 
tada nutarta išmokėti jo našlei 
ar gyvanašlei pensiją po $1,- 
750 metams.

Walsh, paskiausia buvęs ma
tytas prie viešbučio 72nd St. ir 
West End Ave. rugsėjo 4-tą, 
1939 m. Nuo to niekas daugiau 
jo nematė ir nesusekta, kas su 
juo atsitiko: nerado, nematė 
niekas gyvo, nei lavono, tačiau 
menama, kad jį nudėjo Esposi
to gengsteriai, kurių sekiojimui 
jisai buvęs paskirtas.

Suėjus 7 metams, jis bus lai
komas jau “legališkai mirusiu.”

Naujas Teisėjas
Francis Ellis Rivers, negras, 

dirbęs vyriausiu padėjėju New 
Yorko apskričio prokuroro, pa
skirtas vyriausiu miesto teisėju 
vieton mirusio James C. Madi
gan. Alga yra. $17,500 metams.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612
■ y V •

—r-

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi modeminiai žiedai.
Setas $30.00 Ir aukščiau.

Iniclallnls žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

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

nblllQIllOIIIQIIIQIIIGillQIllOIIIOIIIQIIIGlTlCIIIG.MIQIIICIIIOIIIQIIIDIIICillClllblllCIIIDIIICIIIQIIIu;

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. • 

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti if. pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.

kad visados

Ateikite pasimatyt! su Glvlals 
Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




