
KRISLAI
Užgintasis Vaisius.
Moterys Pralenkė Vyrus.
Lietuvos Žmonių Teisė.
Gandų Gandai.
Neįtikinantis Pasiteisinimas.

Rašo A. Bimba.

Dievas uždraudęs Adomui 
ir dievai ragauti užgintojo vai
siaus, bet šie neiškentė ir pa
ragavo. šėtonas juos prigun- 
dęs prie to baisaus grieko!

Lygiai taip mūsiškių kleri
kalų, tautininkų, fašistų ir 
menševikų spauda. Ji negali 
iškentėti. Ji žino, kad labai 
didelis griekas kenkti karo 
pastangoms, kurstyti lietuvius 
prieš Jungtines Tautas. Bet, 
ot, hitlerinis šėtonas ją kursto 
tatai daryti ir jinai negali iš
kęsti negrieži jus.

Nei Draugo, nei Naujienų, 
nei Vienybės, nei Keleivio ne
išeina nei vienas numeris, ku
ris būtų švarus ir laisvas nuo 
anti-sovietinės, prohitlerinės 
propagandos.

Adomas ir Jieva katalikų 
tikėjime pateisinami silpnybe, 
bet kuomi galima pateisinti 
Grigaičius, šimučius, Pruns- 
kius, Michelsonus ir Stilsonus?

Federal Bureau of Investiga
tion galva Edgar Hoover pa
skelbė davinių apie Ttrimina- 
listes ir kriminalistus. Jis tei
gia, kad 1942 metais prasi
žengimai prieš dorą ir įstaty
mus tarp vyrų pupuolė 29 
nuošimčiais, o tarpe moterų 
pakilo 18 nuošimčių!

Kodėl karas sustiprino vy- 
mų valią ir protą, o moterų 
susilpnino? Hooveris atsaky
mo neduoda.

šeši ar septyni milijonai 
jaunų vyrų paimta karo tar
nybon. Ten jie suvaržyti ir 
nusižengimui progų labai ma
žai teturi.

- Tuo tarpu moterys, ypatin
gai jaunos merginos, pasiliko 
namie. Jų vyrai ir vaikinai 
atskirti nuo jų. Jų siela nera
mi. Jos jieško susiraminimo ir 
užmiršimo. Daugelis tatai su
randa “gatvėse”, užeigose ir 
prie svaigalų.

Tai, žinoma, nčra vieninte
lė priežastis. Bet ji gali būti 
viena iš daugelio griežtai pa
sikeitusiose gyvenimo sąlygo
se.

Dar pernai Naujienų redak
torius viešai pareiškė, kad 
Lietuvos žmonėms neturinti 
būti suteikiama teisė po karo 
pasisakyti, kokios santvarkos 
jie nori. Dabar tatai visu 
grieŠtumu pakartoja Draugo 
redaktorius.

Smerkdamas pulk. Lanzą, 
Draugo redaktorius sako: 
“Pulk. Laižos keliamas klau
simas plebiscito lietuviams, 
latviams ir estams yra tiesiog 
naivus.” (Draugas, rugs. 20).

Vadinasi, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonės turi klausy
ti ir pildyti, ką jiems prisakys 
šimučiai, Smetonos, Bilmaniai 
ir Pūstos. Jie turi taip užsi
laikyti, kaip užsilaikė Pittsbur- 
gho konferencijos delegatai, 
arba užsilaiko vierni parapijo- 
nai . Nors jiems kuolą ant 
galvos tašytų, jie turi klausy
ti ir tylėti!

Tas parodo, kad Draugo re- 
• daktorius bijo Lietuvos žmo

nių valios. Jis nenori apie ją 
nė klausyti. Jis nepasitiki tais 
žmonėmis. Jis žino, kad jie 
demokratiškai 1940 metais pa
sisakė, ko jie nori ir to pasi
sakymo laikysis po karo.

Todėl jis reikalauja, kad 
Amerikos ir Anglijos ginklai 
užkartų ant jų naują Smeto
nos diktatūrą. Atlanto čarte- 
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PATYS NACIAI SKUBI 
NUSKANDINT SAVO LAI
VUS NEAPOLIO UOSTE
Italija, rugs. 23. — Patys 

vokiečiai nuskandino 30 sa
vo laivų Neapolio uoste, su
prasdami, kad Talkininkai 
galėtų juos pagrobti.

Amerikiečiai ir anglai už

Nenori Paleist Generolo 
Maršallo į Antrojo 

Fronto Komandierius
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso karines 
komisijos atstovai, atėję 
pas karo sekretorių Stimso- 
ną, užprotestavo, kad val
džia palnuoja išsiųst Euro
pon generolą. George Mar- 
shallą kaipo vyriausią Tal
kininkų komandierių įsiver
žimui antruoju frontu iš 
Anglijos į vakarinę Europą 
prieš vokiečius.

Tie kongresmanai ir se
natoriai, protestuodami, už- 
reiškė, jog generolas Mar- 
shallas, Amerikos karo šta
bo galva Washingtone, turi 
ir toliau pasilikti šioje vie
toje. Jie teigė, kad Marsha- 
llas, kaipo gabiausias Ame
rikos karininkas, labai pa
tarnavo Talkininkų strate
gijai suplanuoti prieš fašis
tų Ašį visuose užjūriuose; 
o karui smarkėjant, gen. 
Marshallo gabumai ir paty
rimai būsią juo reikalinge
sni Washingtone, kaip sakė 
kongreso karinės komisijos 
atstovai.

Karo sekretorius Stimson, 
apsimąstęs, atsakė, jog dar 
nėra galutinai nutarta siųst 
Marshallą kaip vyriausią 
komanduotoją būsimam an
trajam frontui Europoj.

Michailovičius Užpul
dinėja Jugosl. Kovūnus

London, rugs. 23. —Lais
vosios Jugoslavijos radijas 
pranešė, kad gen. Michailo- 
vičo četninkai užpuolė tūk
stantį jugoslavų partizanų, 
liaudies kovotojų ties Co- 
milja.

New York. — Jugoslavas 
Louis Adamic, garsus Ame
rikos rašytojas, užreiškė, 
jog nuo 1941 m. rudens Mi- 
chailovičo četnikai neturė
jo nei vieno mūšio prieš vo
kiečius ar italus fašistus, ir 
tik komerciniai laikraščiai 
monija žmones, pasakoda
mi, būk Michailovičius ko
vojąs prieš nacius.

Užtat jis išvien su fašis
tais atakuoja liaudies par
tizanus.

Maršalas Stalinas Pažymi, kad 
Ameriką Dave Didelės' Ginklų

Paramos Sovietam prieš Nacius

RAUDONOJI ARMIJA JAU 
VISAI ARTI KIJEVO 
IR DNIEPRO UPĖS

i

tuzino mylių į pietus nuo 
Neapolio girdi ir mato, kaip 
vokiečiai sprogdina ir degi
na įvairius miesto pasta
tus.

Naciai žino, kad netrukus 
jie bus išmušti iš Neapolio.

Dideli Angly Oro Žygiai 
Prieš Hannoverį ir Kt. 

Vokietijos Miestus
London, rugs. 23. — Šim

tai Anglijos bombanešių 
naktį degino ir ardė Han
noverį, geležinkelių centrą, 
dirbtinio žibalo ir kitų ka
rinių fabrikų miestą, šiau
riniai -vidurinėję Vokieti
joje. .

Tuo pačiu laiku kiti ang
lų bombanešiai pleškino 
Emdeną, Vokietijos subma- 
rinų stovyklą, Nurnbergą ir 
Oldenburgą.

Anglai neteko 26 bomba
nešių.

Amerikos lakūnai bom
bardavo dvi vokiečių lėktu
vų aikštes- į vakarus nuo 
Paryžiaus ir įvairius kitus 
tarinius punktus Franci- 
joj.

Šluoja Hitlerininkus 
Korsikos Saloje

Italija, rugs. 23. — Smar
kuoliai amerikiečiai “rein
džeriai” kartu su francūzų 
komandomis ir italais užė
mė jau daugiau kaip pusę 
Korsikos salos • iš vakarų 
šono. Per dieną jie nelais
vėn paėmė 1,000 nacių.

Likučiai vokiečių stengia
si valtimis ir laivais pa
sprukti iš Korsikos. Talki
ninkų lakūnai pleškina tuos 
laivus ir valtis..

PAVOJUS! RĖKIA JAPONAI

Japonijos ministeris pir
mininkas Tojo per radiją į- 
spėjo, kad Talkininkai grei
tu laiku gali pradėt daug- 
meniškai iš oro bombarduot 
japonų miestus. Jau daro
ma žingsniai iškraustyt 
valdžios įstaigas, civilius 
žmones ir kt. iš Japonijos 
didmiesčių.

Gen. MacArthur iškėlė 
laivais dideles amerikiečių- 
australų jėgas prieš japo
nus ties Finschhavenu, į 
šiaurių rytus nuo užimto 
Lae miesto, Naujojoj Gui- 
nejoj.

WASHINGTON. — Premjeras Stalinas atsišaukė į 
amerikiečius, kad sėkmingai išpirktų Trečiosios Jungti
nių Valstijų karo paskolos bonus, viso už 15 bilionų do
lerių. Asmeniškame savo atsišaukime į Amerikos žmo
nes maršalas Stalinas pripažįsta stambią amerikinių gin
klų paramą Sovietų Sąjungai ir sako:

ATSIŠAUKIMO TEKSTAS
Jau 26 mėnesiai, kai Sovietų Sąjunga veda sunkų 

laisvinimo karą prieš bendrąjį mūsų priešą, hitlerinę 
Vokietiją, ir jos pastumdėlius — Suomiją (Finliandi- 
ją), Rumuniją ir Vengriją, šiame milžiniškame kare 
veikia daugiau kaip 500 divizijų iš abiejų pusių.

Šiandien Sovietų armija, Raudonoji Armija, žygiuo
ja pirmyn nuo Smolensko iki Juodosios Jūros krantų, 
vydamasi niekšišką priešą ir grūsdama jį laukan iš 
sovietinės žemės. Šioj kovoj Raudonoji Armija taip pat 
sėkmingai naudoja lėktuvus, tankus, kanuoles ir kitus 
ginklus ir įrengimus gautus iš talkininkiškų Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos.

Visi Sovietų gyventojai neatlaidžiai dirba frontui, 
kad priartint pergalės valandą. >

Mūsų draugai amerikiečiai, gamindami ginklus-amu- 
niciją ir kitus reikmenis, teikia didelės paramos kovai 
prieš bendrąjį mūsų priešą.

Kiekvienas Sovietų pilietis ne tik padeda savo ar
mijai ir savo valdžiai sumušt priešą, bet duoda didžios 
finansinės paspirties Sovietų vyriausybei, pirkdamas 
karo bonus.

Geistina, kad Amerikos žmonės, sėkmingai dalyvau
dami pirkime karo paskolos bonų Jungtinėse Valstijo
se, tuomi smarkintų augimą Jungtinių Valstijų karinės 
galybės ir padėtų bendrosioms Talkininkų pastangoms 
laimėti pergalę prieš žiaurųjį priešą kuo trumpiausiu 
galimu laiku.

Šį Stalino atsišaukimo laišką į amerikiečius perskai
tė Sovietų generolas majoras A. L Beliajevas ameriki
nės armijos parodoje Back the Attack dėlei bonų pirki
mo Washingtone. — Gen. Beliajevas yra pirmininkas 
sovietinės pirkinių komisijos Jungtinėse Valstijose.

Amerikos Iždo Sekretoriaus Atsiliepimas
Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Morgenthau, atsi

liepdamas į Stalino atsišaukimą, pareiškė:
Mes Jungtinių Valstijų žmonės labai džiaugiamės, 

kad mūsų ginklai ir kiti teikiami reikmenys pagelbėjo 
jums atmušti vokiečius. Visi žinome, jog bonai didžią
ja dalim užmokėjo už tuos ginklus ir reikmenis. Tre
čiosios mūsų karinės paskolos pavykimas užtikrins ir 
tolesnį mūsų paramos jums teikimą ir net jos augi
mą.

Savo kalboj pirm Stalino laiško skaitymo, iždo sek
retorius Morgenthau priminė, kad pirmąjį šios trečiosios 
karo paskolos boną pirko Anglijos ministeris pirminin
kas Churchillas.

“O šiandien mes turime kitą liudijimą, kaip gyvybi
niai svarbus yra šis reikalas,” sakė Morgenthau:

“Tai liudijimas lygiai aukšto autoriteto — į Amerikos 
žmones atsišaukimas maršalo Juozo Stalino, vyriausio 
Sovietų Sąjungos ginkluotų jėgų komanduotojo.”

Talkininkai Pirmyn 
Neapolio Srityje

Italija, rugs. 23. —- Ame
rikiečiai ir anglai Neapolio- 
Salerno srityje pažygiavo 
dar iki 14 mylių pirmyn 
prieš vokiečius.

Amerikiečiai p a ėjn ė 
Aeerno miestelį, o anglai 
Avigliano, 10 mylių nuo Po- 
tenzos, pietiniai vidurinėję 
Italijoje.

20,000 Talkininkų Belaisvių 
Vėl Kovęs prieš Nacius

Alžyras. — Italijos mar
šalo Badoglio valdžia su
grąžino Talkininkam 20,000 
amerikiečių, ir anglų belais
vių, kad jie galėtų vėl ka
riaut prieš vokiečius, nors 
nacių komandierius Rom- 
melis siūlė italam po 90 do
lerių už kiekvieną anglą ar 
amerikietį belaisvį, kuris 
būtų atiduotas naciam.

i

Berlyno radijas ketvir
tadienį iš ryto paskelbė, 
kad vokiečiai pasitraukę iš 
Poltavos, Sovietų Ukraino
je.

Poltava yra gubernijos 
miestas, keturių geležinke
lių mazgas ir buvo paskuti
nė didi nacių tvirtuma į ry
tus nuo Dniepro upės.

Pirm karo Poltava buvo 
turtingas lauko ūkio, arklių 
ir galvijų pramonės cent
ras. Jau pagal 1930 metų 
skaičiavimą, Poltava turėjo 
92,000 gyventojų.

Antra Istorinė Pergalė
Rusai - Ukrainai, dabar 

atimdami Poltavą iš nacių, 
laimėjo antrą didžią istori
nę pergalę prieš įsiveržėlius 
kovoj dėl šio miesto. Pirm 
234-rių metų ties Poltava 
rusai, vadovaujami Petro 
Didžiojo, supliekė švedus 
komandoje garsaus tais lai
kais užkariautojo, karaliaus 
Karolio Dvyliktojo. Prie 
Poltavos tada buvo taip iš
taškyta Karolio galybė, kad 
jis po to negalėjo' atsigrieb
ti.

Dabar 'Raudonoji Armija 
jau trečiadienį perkirto hit
lerininkams visus geležin
kelius Poltavos apylinkėje, 
ir naciai iš jos turėjo gal
vatrūkčiais sprukti, kurie 
tik dar paspėjo.

Demidovo Paėmimas
Maršalas Stalinas specia-

Vokiečiai Bėgsią Iš 
Smolensko, Sako 

Madridas
Ispanijos fašistų Madrido 

radijas ketvirtadienį sakė, 
jog naciai bile valandą gal 
turės pasitraukt iš Smolen
sko. Pranešimai iš Vokieti
jos teigia, kad Berlyno ka
rininkai kalbasi, jog vokie
čiai galį greit netekti Smo
lensko.

, . -..

Už Vieną Vokietį Naciai 
Šaudys po 100 Italy
Alžyras. — Pranešama, 

kad nacių komandierius 
'Rommelis įsakė sušaudyt 
po 100 italų už kiekvieną jų 
užmušamą vokietį Neapo
lyje, Italijoj.

Anglų lakūnai paskutiniu 
žygiu numetė 2,000 tonų 
bombų į Hannoverį, Vokie
tijoj.

liai pranešė, jog sovietiniai 
kovūnai atėmė iš vokiečių 
Demidovo miestą, vieną iš 
drūčiausių priešo apsigyni
mo • centrų, 42 mylios į 
šiaurvakarius nuo Smolen
sko. Tokiu būdu raudonar
miečiai dar pavojingiau 
grąsina apeinamam vokie
čių šonui Smolenske ir sta
to pavojun nacius jau neto
limame Vitebske, keturių 
geležinkelių mazge į vaka
rus nuo Demidovo.

Arčiau į šiaurius nuo 
Smolensko Raudonoji Ar
mija paėmė Spasski j e Lip- 
ki ir pasiekė punktus ma
žiau kaip 18 mylių nuo to 
miesto, svarbiausios vokie
čių tvirtumos centraliniame 
fronte.

48-nių valandų kautynėse 
dėl Demidovo sovietiniai 
kariai užmušė 9,000 hitleri
ninkų, suėmė 300 jų ir pa-, 
grobė didelius kiekius gin
klų ir amunicijos.

Jau Matomi Kijevo Bliz
ganti Bažnyčių Bokštai
Raudonarmiečiai jau tre

čiadienį tiek nužygiavo ar
tyn Kijevo, Ukrainos sosti
nės, kad matė auksuotus, 
blizgančius jo bažnyčių bok
štus. Šiuos žodžius bera
šant, radijas sako, jog So
vietų kariuomenė užėmė 
pozicijas arčiau kaip 13 my
lių nuo Kijevo, prie Dniep
ro, ir iš trijų šonų įnirtu
siai atakuoja vokiečius toje 
srityje.

Į rytus nuo Dniepro upės 
Sovietai perkirto visus vo
kiečių geležinkelius linkui 
Kijevo.

Raudonoji Armija paėmė 
Perejaslav miestą su gele
žinkelio stočia į pietus nuo 
Kijevo ir tiktai 5 mylios 
nuo Dniepro; užėmę gi No- 
voiikrainką, raudonarmie
čiai dabar muša nacius ar
čiau kaip 8 mylios nuo Za
porožės, geležinkelių mazgo 
ir fabrikų centro prie Dnie
pro upės. Tik keletas mylių 
telieka Sovietam pasiekt 
Dniepropetrovską, didį pra
monės miestą su milžinišką 
vanden-elektros dirbykla.

šiaurvakariniame Kau
kazo kampe, Kubanėje, so
vietiniai kovūnai paėmė 
Anapą, buvusį svarbiausią 
naciams pabėgti uostą iš to 
kampo į Krimo pussalį. 
Gręsia suėmimas bei sunai
kinimas dešimčiai tūkstan
čių hitlerininkų Kubanėje.

Visuose frontuose rau
donarmiečiai per dieną at
griebė nuo vokiečių 864 
gyvenamąsias vietoves.
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Dėl Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo

Vakar dienos Laisvėje skaitytojas, be 
abejo, bus skaitęs šitoj vietoj įdėtą pra
nešimą, kad š. m., gruodžio 17, 18, 19 dd. 
yra šaukiamas Amerikos Lietuvių Su
važiavimas.

Jau prieš tūlą laiką mūsų dienraštis 
išstojo su redakciniu straipsniu* kelian
čiu mintį, kad tokis suvažiavimas mums 
reikalingas, kad jis yra būtinas. Taigi 
dabar tenka tik pasidžiaugti, kad prie 
suvažiavimo einama, kad jam ruošiama* 
si.

Netenka Čia aiškintų jog karo metu, 
kai važiuotos priemonės yra apsunkin- 
tosv kai žmonės dirba ilgas valandas ka
rinėse pramonėse, suvažiuoti fiėrū lehg- 
va. Ypačiai sunkoka bus tokiems mies
tams, kaip Chicaga arba esantiems už 
jos.

Tačiau prie gerų norų bus galima nu
galėti visi sunkumai, visokios painia
vos ir suvažiavimą padaryti iš tikrųjų 
vienu pasekmingiausiųjų.

Gal kai kurie klaus, kodėl suvažiavi
mas šaukiamas gruodžio 17, 18 ir 19 
dd., kodėl jis nenukeltas į Kalėdų šven
tes bei Naujus Metus?

Suvažiavimo šaukėjai svarstė ir tą. Jie 
tačiau mano, kad per šventes suvažiavi* 
mą šaukti tuo nepatogu, kad per jas va
žiuoti yra labai keblu, kadangi švenčių 
metu labai daug mūsų karių bus pa* 
leisti važiuoti namon ir tuo būdu Važiuo* 
tės priemonės gerokai pasisunkihs. Be to* 
švenčių proga žmonės nori pasisvečiuoti, 
šventes jie nori sunaudoti asmeniniams 
reikalams.

Gruodžio 17, 18 ir 19 dienos suvažia
vimui parinktos dar ir dėl to, kad jūs 
lietuvių tautos istorijoje turi nemažos 
Reikšmės:

Prieš 17-ką metų (1926 m.) tomis die- 
riomis fašistiniai galvažudžiai Lietuvo
je su Smetona priešakyje smurtu nuver
tė liaudininkų vyriausybę ir įsteigė kru
vinąjį fašistinį rėžimą, slėgUsį, naikinusį 
lietuvių tautą net per 14-ką mėtų.

• Šiandien Amerikoje tie patys gaivalai 
ir vėl plepa apie “kohtinuitetUs,” apie fa
šistinio režimo grąžinimą Lietuvoje!

Visai natūralu, kad šis Amerikos Lie
tuvių suvažiavimas bus demokratinis; 
jiš tars Žodį Lietuvos išlaisvinimo klau
simu ir pasiryžusiai pasireikš prieš vi
sokius fašistinius gaivalus ir jų talkinin
kus, dirbančius tam, kad po karo Lietuvą 
supančioti fašistiniais pančiais.
; Taigi suvažiavimui dienų parinkimas, 
mūsų nuomone, yra geras, tinkamas.

Apie suvažiaviman delegatų rinkimą, 
kaip sakyta, bus oficialiai pranešta, kai 
pikiai pasipildys Komitetas sUvažiaVi- 
muisaukti.
’ šiuo tarpu mes neliesime suvažiavimo 
darbų dieftotVarkio. Apiė tai teks dar ne 
sykį šitoje Vietoje pakalbėti.

Mums Čia svarbu tik tas, kad jau da
bar plačioji mūsų visuomenė suvažiavi
mo reikalus svarstytų ir savo nuomonę 
pareikštų tiek pėr spaudą, tiek viėŠūofee 
žmonių susirinkimuose.

Labai svarbu, kad mūsų veikėjai ir 
bendradarbiai išstotų su straipsniais per 
spaudą ir pasisakytų dėl suvažiavimo 
.darbų, dėl jo pasekmingesnio sušauki- 

I BK>.
Laiko iki suvažiavimo nėra perdaug. 

Tenka kiekvienam patriiotingam ameri- 
kfe&ui IfetuViUi jau dabar pradėti Vū» 
plhtife, kad dfemokratinis Amerikos tie* 
tuvių Suvažiavimas butų pasekmingas 

-visais atžvilgiais!
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Ar Žino, Ką Jie Plepa?
Amerikos Lietuvy j (iš rugs. 18 d.)

skaitome:
“Kongresitionas ponas Robert Hale, iš 

Maine valstijos, kalbėdamas Portlande, 
pareiškė reikalavimą, kad Suvienytos 
Tautos, ali j antai, atiduotų tris pabalti- 
jos valstybes, Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Rusijai, pagal jo išvedžiojimus, už gerą 
pašidatbavim^ Kklbčjo iaš koftgrėsmo- 
uas rugsėjo 8* tą dieną?’

J'eigu pohas itale taip Sake, kaip Ame
rikos Lietuvis ražo, tai* žinoma, jis kai* 
bėjo nenuosaikiau kalbėjo apie dalyką, 
apie kurį jis mažai nUšiftiano.

Visų1 pirmiausiai : alijantai negali ati
duoti “Rusijai” to, ko jie neturi.

Antra: kiek mes žin'ome* Rtisija hie- 
kad nėra prašiusi alijantų, kad jai kas 
nors atiduotų “tris Pa balti jos” valstybes. 
Tokio dalyko mes niekur nesame girdėję, 
neš jo nebuvo.

Rusija (FederatyVė Socialistinė Sovie
tinė Rusijos Respublika) įeina į Tarybų 
Sąjungą, kurią sudaro šešiolika paskyrių 
respublikų^ jų tarpe ir Pabaltijo kraš
tai—Lietuva, Latvija ir Estija. Natų* 
ralus dalykas* kad nei viena iš tų respu
blikų negali prašyti ko nors atiduoti jai 
kitas tarybines respublikas—kaip Lietu
va n'egali prašyti atiduoti jai Rusiją, taip 
Rusija negali prašyti ko nors atiduoti jai 
Lietuvą. Visos tarybinės respublikos yra 
lygiai nepriklausomos ir podraug pri
klausomos kita kitau nepaisant to, kad 
vienos jų yra geografiniai ir gyventojų 
skaičiumi didesnės, o kitos mažesnės.

Jeigu p. Hale mano, kad dabar Alijan
tai gali Pabaltijo valstybes atiduoti Ru
sijai, tai jis Vargiai bežino, ką kalba.

Bet mums atrodo, kad p. Hale ne taip 
sakė, kaip A. Lietuvis rašo. Mums atro
do, kad jis reikalauja Amerikos ir An
glijos vyriausybių oficialiai, diplomati
niai užgirti Pabaltijos valstybių žmonių 
nusiiarimą 1940 metais būti dalimi Ta- 
tybų Sąjungos. To alijantai, kaip žinia, 
dar nėra padarę, to dar nėra padariusi 
ir jungtinių Valstijų vyriausybė, dar vis 
palaikanti čia nieko neatstovaujančius 
asmenis “Lietuvos konsulais.”

Bet eisime toliau. Ten pat Amerikos 
Lietuvio redaktorius dar labiau nusigąs
ta:

“ttugsėjo 10-tą dieną> vietinio Worces
ter Daily Telegram redaktorius įdėjo 
ėditorialą užvirdamas ir sveikindamas 
pohą Robert Hale už gerą sumanymą.”

Argi ne baisu?!
Palšai įtakingiausias ir didžiausias 

Worcesterio dienraštis editorialu užgyrė 
Pabaltijo žmonių nuosprendį būti SSSR 
tautų šeimos nariais!

Tragedija!...
Taip, tragedija gali būti smėtoninin- 

kams, šiaUrapročiams ir politiniams 
tamsūnams, kurie nemato toliau savo no
sies. Bėt’protaujančiam žmogui, tai yra 
visai natūralūs dalykas.

JeigU šis karas vedamas už tautų lais
vę, dėl jų teisės apsispręsti savo reika
lus, kaip jos norų tai Visų pirmiausiai 
reikia oficialiai užgirti tąjį Pabaltijo 
tautų apsisprendimą, padarytą 1940 me- 

. tais.
Tokios politikos privalo laikytis Jung

tinės Tautos, nes tokia dvasia remiasi 
Atlanto Čarteris.

Tik tokie žmonės, kuriems Smetonos 
smurtas, atnešęs fašistinį režimą Liėtu- 
Vaį buvo “demokratiškas dalykas?* ne
gali susivokti ir apsiprasti su faktu, įvy
kusiu 1940 metais Lietuvoje. Tįk toki 
žmonės, kuriems liaudis, Visuomenė yra 
niekas, o fašistiniai galvariezai—“tautos 
vadai,” šiandien sielojasi, išgirdę ar per
skaitę kokio nors valštybininko, visuome- 
niniriko ar Valdžios pareigūno kalbą, sto
jančią už tai, kad Pabaltijo kraštų žmo
nės turi lesę gyventi sočijalištinėje san
tvarkoje b

Bet ir Am. Lietuvio redaktoriaus tipo 
vyrai ir tie, kurie buvo, suvažiavę į Pitts- 
burghą, turės apsiprasti SU tuo faktu!

“Nieko Naujo Vakarų Fronte“
Greitu laiku pradesime Laisvėj spaus

dinti garsiąją Remarko apysaką “Nieko 
Naujo Vakarų Fronte?*

•Tai klą'sikihis veikalas* vaizduojąs vo
kiečiu kariu gyvenimą ir sielvartus pir
mojo pasaulinio karo metu. Tas pats vo
kiečiuose reiškiasi ir dabar, ypačiai Ry
tų Fronte.

Maginame gerbiamus skaitytojus sek
ti mipČt^ją apysaką. Taipgi prašome pa* 
sakyti ir savo draugams bei pieteliams 
apie tai, paraginant juos užsisakyti dien
raštį LaisVę. •

Laisve, Lithuaiiian Baily N*ws

Poeto Liudo Giros 
Laiškas New Yorko 

Timesui
New York Times Rugsėjo 21 dieną patalpino žymioje 
lietuvių tautos poeto Liudo Giros laišką. Tai atsakymas 
Brooklyno Lietuviu Tarybos pirmininkui kum Pakalniui, 

kurio pronaėiskas laiškas prieš kiek laiko tilpo tam 
pačiam Timese. Giros laiškas skamba sekamai:

New Yorko Timesui Re
daktoriui :

Kadangi New York Ti
mese. tilpo Brooklyno Lietu
vių Tarybos laiškas, kuria
me randasi idėjų, žalingų 
Jungtinių Tautų reikalui, 
tai aš prašau, kad jūs įdė
tumėte sekamą atsakymą:

Okupuotoj Lietuvoje, to
lygiai Latvijoj ir Estijoj, 
hitlerininkai stengiasi iš
gąsdinti žmones sovietinės 
artilerijos dundėjimo besi- 
artinimu p r i e Pabaltijo 
kraštų. Skleisdami melagy
stes apie ‘bolševizmo baise
nybes? hitleriniai kori
kai bandė išprovokuoti Lie
tuvos žmones į ginkluotą 
priešinimąsi Raudonajai 
Armijai ir paskelbė rekru
tą vimą Lietuviškojo Legijo
no. Bet kadangi nesirado 
savanorių, tai šitas skymas 
pasibaigė fiasku: hitlerinin
kai buvo priversti paskelb
ti, kad ta organizacija ta
po likviduota. Už tai kerši
jimas Lietuvos žmonėms 
pravesta formoje uždary
mo universitetų, 
areštų ir sušaudymų. Bet 
nepaisant fo viso teroro, 
vokiškai okupacijai Lietu
voje pasipriešinimas auga.

Lietuvos partizanų ju
dėjimas paskutiniais keliais 
mėnesiais parodė ypatingo 
augimo. Kovodami po Ta
rybų Lietuvos vėliava, šitie 
partizanai sunaikino dide
lį kiekį hitlerininkų. Jie si- 
stematiškai nuversdinėja 
karinius traukinius ir iš
sprogdinę j a militarinius 
sandėlius. Jie remiasi žmo
nių pritarimu. Lietuvos 
žmonės ne tik suteikia par
tizanams prieglaudą, bet; 
dar aktyviškai jiems pade
da, aprūpindami juos reik- 
menomis ir pagelbėdami 
organizuoti sabotažą pra
monėje. Lietuvos žmonių 
kova prieš vokiškąją oku
paciją yra faktorius Vokie
tijos sumušime. Jie sudeda 
savo viltis ant savo išlais
vintojo — 'Raudonosios Ar
mijos. O vienok minėto laiš
ko rašytojas^ pakartodamas 
G'oebbelso šmeižtą, sako, 
kad Pabaltijo žmonės bijo 
vokiečių pralaimėjimo. Jis 
taipgi bando išgąsdinti 
amerikiečius Sovietų arti* 
lerija. Aišku, kad jis pri
klauso prie toš mažos lietu
viškų fašistų grupės, kurie 
sujungė savo likimą su hit
lerininkais. Naturališka, 
jiems rusų artilerija yra 
baisūs daiktas, nešantis at
pildą ūž kriminalystes, pa-

Lietnvos 
jinai 
var-

masinių

pildytas prieš 
žmohes. Tuo būdu 
skamba jiems mirties 
pu< ''

Įvykių logika įrodė, 
Tarybų Sąjunga buvo

kad 
vie

nintelė jėga, pajėgianti ap
ginti Lietuvą nuo prarijimo 
per Vokietiją, kaip kad 
vokiškieji kryžiūočiūi sū- 
naikino lietuvių giminę 
Prūsijoje. Gerbimas kiek
vienos tautos vystyme jo
sios* tautinės kultūros ir ę- 
konominės gėrovės Sudaro 
Tarybų Sąjungos politikos 
pagrihaį. štai kodėl aš taip 
giliai esu užsirūstinęš dėlei
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santVar*

to, kad toks laiškas buvo 
atspausdintas draugingos 

f šalies spaudoje.
Numatydami sau pražūtį, 

hitlerininkai dar daugiau 
užsiimdinėja savo machina
cijomis. Kai jie buvo su
pliekti prie Stalingrado, jie 
sušaukė Lietuvoje konfe
renciją. K o n f e r e n c i- 
j o j e dalyvavo jųjų pa
čių agentai, kurie leido gan* 
duš, kad bus organizuoja
ma Nfepriklaūsoihos Lietu
vos vyriausybė. Tai buvo 
meškerė, kad pasigauti lie
tuvius savanorius į vokiečių 
armiją. Bet Lietuvos žmo
nės buvo atsargūs.

Šiandien hitlerininkai lai
ko savo “Lietuvių Tarybą” 
rezerve kaip įrankį, kurį 
gali iškišti priešakiu, kaip 
tik jiems prisiartins krizė.

Tai tiek apie hitlerininkų 
planus. Bet Dabar Ameri
kos Lietuvių Taryba ir pa
našios organizacijos deda 
visas pastangas padalinti 
lietuvius kaip tik tuo mo
mentu, kuomet būtinai rei
kalinga vienybė galutinai ir 
sprendžiamai kovai prieš 
hitlerizmą. Jie skleidžia 
gandus, kad Tarybų Lietu
va, kurią sukurė josios 
žmonės, neturi tikros nepri
klausomybės. Jiė ■ bando

priešintis Lietuvos žmonių kad tikti 
valiai pagelba mažytės kli- ka gali užtikrinti jiems lai 
kos politinių avantiūristų, ; 
kurie savo asmeniškus in
teresus stato virš visko.

Minėtojo laiško rašytojas 
stato įstabų reikalavimą, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija susivienytų. Bet kadan
gi tos šalys yra lygiateisės 
respublikos Sovietų Sąjun
goje, tai jų įėjimas į Jung
tines Tautas yra savaime 
suprantamas. Mes vedame 
kovą už Jungtines Tautas 
—už hitlerižmo nušlavimą 
— ne žodžiais, bet darbais. 
Apart partizanų kovos, lie
tuviai, latviai ir estai veikia 
Raudonosios Armijos eilėse 
kaipo tautiški pulkai.

Oriolo fronte Raudono
sios Armijos lietuviškieji 
pulkai nužygiavo 120 kilo
metrų, išlaisvindami šešias
dešimts apgyventų vieto
vių. Latviškieji pulkai, ku
rių pirmutiniai mūšiai su 
priešu buvo prie Maskvos 
1941 m. ir 1942 m., nuo to 
laiko dalyvauja kovose į- 
vairiuose sektoriuose. Eistų 
tautiniai pulkai atsižymėjo 
kovose paėmime Veliki j e 
Lūki ir kituose mūšiuose.
Iš Pabaltijo kraštų Raudo
nosios Armijos pulkai ir 
partizanai yra nudėję apie 
šimtą tūkstančių hitlerinin
kų. Tai gana didelė pagelba 
dėl laimėjimo pergalės prieš 
hitlerizmą, dėl išlaisvinimo 
mūsų šalies ir dėl padėjimo 
Jungtinėms Tautoms. Tai 
atsakymas neatsakomingie- 
siems politikieriams, kurie 
sapnuoja apie ats teigimą 
fašistinio režimo, kuris 
viešpatavo per kelioliką me
tų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, ir kurie grūmoja 
šubioškimu šių kraštų į hit
lerinės Vokietijos rankas.

Mūšį žmonės tvirtai tiki*

svę kaip nuo hitlerizmo, 
taip nuo fašizmo. Tiktai ta
rybinė galia, atstovaujama 
tų, kuriuos žmonės išrinko į 
Aukščiausias Tarybas ir 
tautines vyriausybes, gali 
duoti tikrą nepriklausomy
bę, greitą ir platų tautinės 
kultūros ir mūsų žmonių 
gerbūvio išsivystymą.

Liudas Girat
Maskva, rugs. 20, 1943.

(Laiškas, kaip matome, 
buvo prisiųstas New Yorko 
Timesui telegrama. —Red.)
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Elizabeth, N. J
Apsivedė Anna Paulauskaitė

Anna Paulauskaitė, Willia- 
mo ir jo žmonos Paulauskų 
duktė, 223 Clark Pi., apsive
dė su seržentu William A. 
Zaranka, sūnumi Mr. ir Mrs. 
ZąCanka, 59 Skilman Avenue, 
Jersey City.

Jie apsivedė Šv. Povilo baž
nyčioj, o vestuvių pokilis at
sibuvo Lietuvių Laisvės Sve
tainėj. Medaus mėnesį pra
leido New Yorke, po to Pau- 
lauskaitė^-Zaranka pasiliks gy
venti pas tėvus, . o jos vyras 
seržentas Zaranka grįš į Ma
rinų Korpusą.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo, kada prie
šas bus nugalėtas lihkikhe 
Williamur Zarankai sveikam 
ir linksmam grįžti pas savo 
mylimą žmoną, tėvelius ir gi
mines.

■ ■' Draugai.

PHILADELPHIA, PA.

į rniu Asians 
*’<■ .«> <•»* <'<' ■-> ’. f.^ia 

.į*

Philadelphijds Lietuvių Pergalės Komitetas, kurio pasidarbavimu buvo sukelta 
Karo Pergalės Bbnusais veik pusė miliono dolerių ir nupirktas bombeęis.

Paveiksle iš kairės į dešinę: Jonas Rainys — iždininkas; Genovaitė Ramahauš- ; 
kienė—finansų sekretorė; Juozas Kavaliauskas—pirmininkas; Mrs. Stephen Reas, , 
Phila. Moterų Skyriaus Finansų Karo Komiteto pirmininkė; Kazys Žodeiko—an
tras vice-pirmininkas ir Jurgis Lukoševičius—pirmas viče-pirmininkas. Paveiksle 
nėra Julės Šmitienės, užrašų sekretorės, kuri dėl ligos negalėjo iškilmėse dalyvauti.

PAselCrnih&ąi Sukeltą Bohibe- 
Hb KVbta

Philadelphijoš įvairių pa- 
žvalgų lietuviai prieš kiek lai
ko sudai’ė koifiitetą sukėlimui 
$400,Ū00 Karo Pergalės Bo- 
hafs, kad nupirkus bombėrį. 
šį jų gražų, žygį puolė “ke
leivis”, tUs pro-načių laikraš* 
tis niekino Philadelphijoš lie
tuvius ir rašė, kad būk “bol
ševikai, komunistai apgavo 
Phila’d'elphijos kunigus”, nie
kino katalikus už tai, kad jie 
išvien su pažangiais lietuviais 
dirbą.

Tas dąrbhė baigtas feėkinin- 
gai. Phila. lietuviai sukėlė

(Philadteiphijos
ir “Thtinder”

vos Vytis), “Lituanika of Phi
ladelphia” 
Lietuvaitė)
(Perkūnas). IŠ tų vardų Vy
riausybė pasirinks Vteną. Gar
bė lietuviams už taip prakil
nų darbą! Lai šis lėktuvas 
daužo budeliškus haciūs Ber-

$489,525. Tas darbas baigtas 
rugsėjo 9 dieną tinkamoj iš
kilmėj.

Komiteto pirmininkas Juo
zas Kavaliauskas, laidotuvių 
direktorius, ten tarpe kitko 
pareiškė:

Iki ši&i dienai bendrai Lie
tuviu Pergalės Komitetas par-'lyne! Lai jis atkeršija jiems 
davė jau už $800,000 karo už Lietuvos žmonių kančias* 
bonusų. Ir mes ant to neapsi- už mirtį Datio ir Girėnu, ku- 
slosimė. Mes pasižadahiė, kad rie būvo nušauti virš Vokieti- 
trečios karo Paskolos ihės’jos, kada skrido iš Amerikos 
pardudsimė už $1,000/000 . it 
tatai Atliksime iki rugsėjo pa
baigai.

• Liėtuvių komitetas pasiūlė 
bothbėriui šiūos tris Virduš: 
“Knight of Lithuania”' (LirtU-

į Lietuvą ! GArbė lietuviams 
Už bendrą darbą, kad nepasi- 
d a vėtė “Keleivio” ir kitų skal
dytojų naciškam skaldymo 
darbui. ’ '

lAitve*” Rep.
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ŠYPSENOS
ANT PLIKO SUOLO
Ne vienam dažnai papuola- 
Pagulėt ant pliko suolo, 
Nusirist nuo minkšto sosto — 
Kai likimas jus paglosto.
Gan dažnai padarę klaidą, 
Smūgį gaunate per veidą, 
Gaunat skausmą ir sarmatą— 
Kai likimas jus pakrato.
Kartais bėdos taip sučiumpa, 
Kad jau visko būna trumpa: 
Liekat kiaurai išvalyti 
Ir nežinot ką daryti.
Jeigu kam taip atsitiktų
Ir jausmai dėl to supyktų, 
Leiskit man čionai patarti — 
Nemanykit pasikarti.
Tuščia to — ranka numokit, 
Pagalvoję nusijuokit, 
Ir turėkite kantrumą 
Nugalėti nesmagumą.
Nesmagumai atsilanko
Ir beveik visus aptranko, 
Apkulia ir dar išvėto, 
Kad žinotum savo vietą.
Kad mokėtumėm atjausti, 
Kad nereikia kito skriausti, 
Ir jei kam jau skęsti tenka, 
Kad greičiau paduotum ranką.
Taip gyvenimas mokina, 
Laiks nuo laiko pakankina, 
Pabaudžia, kaip tėvas vaiką, 
Jei blogai jis užsilaiko.
Ir nepaisant, kaip būt bloga, 
Gausit dar ne vieną progą 
Atsigriebt, atsigaivinti, — 
Tik nereikia nusiminti!

A. K—s.

laip jau ponų patvarkyta,
Kad pakelti maisto kainą,

Ir jau matome kas rytą,
Kaip į aukštį viskas eina!

Kuomet šitaip į padanges
Mūsų maistą ėmė leisti,

Kai ten viskas išsidangins •—
Žemę reiks ir mums apleisti...

A. K—s-

PAPRASTUMAS
Kalbėk ir elkis paprastai, 
Nesįstatyk savęs aukštai, 
Nors būtum kažin koks “karalius”;

Puikumas tai — pigus medalis, 
Tai kvailio pažiba tiktai!

Tai kas, kad pats daugiau žinai.
Ar turto daug užgyvenai, — 
Vistiek esi žmogus, kaip kitas, 

Iš žemės—molio padarytas 
Ir būsi vėl tik pelenai!

Žinojimu pasidalink,
Vargdienį brolį prisimink — 
Kas ranką silpnesniam paduoda, 

Tikru didvyriu pasirodo, — 
Didvyrio kelią pasirink!

Gal šiandien sekas tau geriau, 
Bet nežinai, kaip bus toliau.... 
Užtikrintą rytojų daro

Tik nuopelnai už žygį gerą 
Ir paprastumas — pagaliau.

A. K—s.

PEŠTYNES Už DYKĄ
Pešamės už turtą, meilę, 

Už gražiausias merginas;
Pagyvenę metų eilę, 
Matom jas žilas, senas..

Pešamės už vadovybę, 
Jaučiamės galingi mes, — 
O rytoj mirtis biaurybė — 
Žemėn kirminam įmes.

Pešamės už garbę vardo, 
Už ambicijas griežtas;
Laikas viską gi suardo — 
Liekame nei šis, nei tas!

Skonis mūs visų kitokis:
Kas man gera, — jam netiks;
Nor tu verk, raudok, ar juokis-— 
Taip ant amžių pasiliks!

Motina gamta surėdė
Mūsų būdo skirtumus;
Štai dėlko kova begėdė
Nuolat drasko mums jausmus....

Prigimimas, aplinkybės, 
Žmogų valdo, paprastai; 
Nėr blogumo, nėr gerybės, 
Kaip giliai tą apmąstai.

Jeigu vieną griebė galas, — 
Kitąs džiaugiasi proga;
Kai kada naudingas melas 
Ir naudinga net liga.

Jeigu norim mes surasti 
Laimėn vedančius kelius, — 
Reik vieniem kitus suprasti, 
Kaip mokytus, taip kvailius.

Būk tik linksmas, juokaulyvas, 
Nedaryk kitam skriaudos, — 
Būsi tuomet sveikas - gyyas, 
Ir laimingas visados!

Laisve, UthuanVta Dally News

Amerikiečiai traukia j laivą del invazijos Italijon. 
Paveikslas trauktas vienam Sicilijos uoste.

Mass. Veikėjai Stoja už Amerikos
Lietuvių Suvažiavimą

Auto Darbininkų Unija Sako, Kad 
Darbininkai Nedavalgo

BLOGAS ŽODIS
Pasitaiko susibarti,
Blogą žodį išsitarti,
Kitą žmogų apkalbėti, —

Šie blogumai laiks nuo laiko
Kiekvienam vis pasitaiko.

Tad verčiau dažnai tylėti,
Kad nereikt taip . nusidėti;
Pinigų tas nekainuoja,

Kaip gerai neapsvarstytas 
Blogas žodis pasakytas.

A. Ę-s.

KYLANT Į PADANGES
Dvidešimtas amžius eina
Pilnas teknikos stebuklais, 

Ir gyvenimą mums maino 
Nesapnuojamais pabūklais.

Kyla ^ogresas žmonijos,
Tartum koks sparnuotas paukštis, 

Jau skrajoti nieks nebijo. 
Viskas kyla jau į aukštį!

Stratosferon daug kas skrido,
Lėkė orlaiviais toliausia,

Bet dabar, kaip iš pavydo,— 
Oru gyvuliai keliausią....

Kils į aukštį kiaulės, jaučiai,
Avys, karvės, sviestas, pienas.

Kumpiai, dešros, steikas, plaučiai...
Nepasieksim jų nei vienaą!

Mes galėsim tik žiūrėti,
Kaip aukštai tas viskas kabo;

“Aisbaksin” nereiks jų dėti, 
Ir nereiks daugiau nei ledo.

DIDVYRIAI
Pasaulis didžiausią paklaidą daro, 
Puošdams didvyrius laurais;
Išgarbina galvas žalingojo karo, 
O tuos, ką jam duoda visa, kas gero, 

Laiko visai paprastais...
Štai mūsų siuvėjas, ekspertas vienas, 
Drapanas, siuva gerai;
Prie amato savo dirba per dienas, 
Jis pramonėj mūsų—auksas ir plienas— 

’ Tarnas žmonijos, tikrai!
Kiek triūso, kiek proto, kiek sumanumo 
Deda jis švarko darbe!
Kas nejaučia džiaugsmo, ir malonumo 
Iš naujo, puikiai pasiūto kostiumo? — 

Tas, kas jau guli grabe.
Štai šiaučius, vėl geras ekspertas kitas, 
Kojas dabina žmonėms;
Darbuojasi “šapoj” vis uždarytas, 
Didvyrių’ tarpe ir jis neskaitytas, 

“Šiaučius tiktai” jis visiems....
Mes garbinam kumštį tamsaus čempiono, 
Giriam stipruolio rankas, 
Nors proto ten rasti reikėtų žiūrono! 
Dėka vis galybei Dolerio Pono, — 

Giriam net arklio spėkas!
Kažin kaip išrodyt aristokratai,

, Be čeverykų, basi?
Kiek tikro smagumo geri mums batai 
Suteikę yra, ir teikia kas metai — 

Žinote patys visi!
Kirpėjas plaukų pagerbimo vertas, 
Tas, kuris kerpa gražiai;
Ateina žmogelis visas suveltas, 
Išeina gi lyg iš naujo sutvertas, — 

• Reikia stebėtis stačiai!
Dailydė gabus, šį amatą žinąs, 
Stato geriausius namus, 
Kuriuose auklėjam savo šeimynas, 
Kur pačios mums kartais rauna 

čiuprynas, — 
Meilė ir laimė dėl mūs!

Taip lygiai kiti geri amatninkai 
Teikia pasauliui naudos;— 
Jiems dera tikrų didvyrių vainikai! 
Jų galvai protingai, galvai jų plikai, 

Lenktis geidžiu visados!
A. K-s.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
įvyko Mass, valstijos penkių 
apskričių komitetų konferen
cija pas draugus Tamošauskus, 
91 Gardner St., West Roxbu
ry, Mass.

Apie antrą valandą po pietų, 
pažangesnių lietuvių veikėjai 
pradėjo rinktis. Suvažiavo iš 
Bostono ir kitų miestų nema
žas būrys lietuvių ir lietuvai
čių pasitarimui labai svarbiais 
šių. dienų klausimais. Jie at
stovavo penkius stambesnių 
organizacijų apskričius, bū
tent: Lietuvių Literat. Draugi
jos 7-tą Apskritį, Liet. Darb. 
Susivienijimo 1-mą Apskritį, 
Moterų Sąryšį, Meno Sąjungą 
ir Pažangiųjų Lietuvių Tary
bą. Iš viso dalyvavo apie 70 
asmenų.

Konferencijos posėdis ne
greit prasidėjo, kadangi su
važiavę komitętų nariai iš ki
tų miestų norėjo pasigėrėti 
patogia draugiu Tamošauskų 
gyvenimo vieta. Įvairios rūšies 
žydinti kvietkai juos viliojo, 
taipgi visokios daržovės ir 
vaisiniai medžiai. Graži gyve
nimo vieta, ypačiai vasarą.

Vėliau, apie 3-čią valandą 
komisijos nariai paliepė daly
vius susėsti ant gražios pievu
tės tarpe žydinčių kvietkų ir 
tenai prasidėjo konferencijos 
posėdis. Pirmininku vienbal
siai išrinktas prof. B. F. Ku
bilius.

Visų pirma, komisijos na
rys, drg. J. Grybas, paaiškino 
minėtos konferencijos tikslą. 
Svarbiausias dienotvarkio 
punktas buvo iškeltas, tai ap
svarstymas Amerikos Lietuvių 
visuotino suvažiavimo. Sulyg 
daugelio išsireiškimų, pasiro-

lietuvių. šis centralinis komi
tetas vadinsis: Massachusetts 
ir Apylinkės Lietuvių Komite
tas. Jo užduotis bus vienyti 
lietuvių jėgas prisiruošimui į 
visuotiną suvažiavimą ir, pas
kui vykdinti gyveniman minė
to suvažiavimo nutarimus.

Buvo plačiai kalbama apie 
šaukimą masinių susirinkimų 
įžymesnėse lietuvių kolonijose. 
Tokie susirinkimai turėtų bū
ti su prakalbomis, kad ele
mentariškai išdėstyti žmonėms 
visuotino suvažiavimo svarbu
mą ir jo reikšmę. Tuomi, ži
noma, rūpinsis centralinio ko
miteto nariai. Jie padės su
rengti tokius mitingus ir už
kvies visokias draugijas, kad 
jos pasiųstų savo delegatus į 
visuotina suvažiavimą, v v

Pasibaigus konferencijai,
žmonės dar ilgai šnekučiavosi 
tarpe savęs;-Kiti ėjo prie už
kandžių. Visi buvo pilni vil
ties ir entuziazmo, tartum nu
jautė karo laimėjimą ir po ka
ro naują gyvenimą.

S. Baronas.

Binghamton, N. Y.
Susižeidė Drg. Barzdevičienė

Savo namuose paslydo ir iš
sinarino ranką iš peties drg. 
Barzdevičienė, Literat. Draugi
jos 20 kuopos moterų skyriaus 
narė ir Laisvės skaitytoja.

Sunkiai ir jau ilgas laikas 
serga drg. Rubinskienė, ji yra 
moterų skyriaus narė. Linkime 
greitai draugėms pasveikti.

J. K. Navalinslcienė.

DETROIT, Mich. — UAW, 
CIO, paskirtas komitetas darė 
tyrinėjimą, kad patyrus, kaip 
darbininkai maitinasi, kadangi 
nuo tinkamo maitinimosi pri
klauso darbininko ištvermė dar
be ir atsparumas nuo ligų. Tas 
viskas labai svarbu karo dar
bo išleidimo programoje. Tyri
nėjimas buvo pravestas unijai 
gavus daug nusiskundimų, kad 
surinkus faktus atkreipti val
džios atydą į tikrą dalykų sto
vį.

Tyrinėjimas parodė, .kad sto
ka parankamų pačiose karo pro
dukcijos įmonėse ir restauran- 

1 tų arti įmonių daug dasideda 
prie puldymo sveikatos karo 
darbininkų ir tuomi kenkia ka
ro produkcijos išleidimui. Ty
rinėjimas apėmė apie 150 įmo
nių'visoj šalyj ir visur ta pati 
istorija: stoka parankumų, sto
ka maisto ir gaunamas maistas 
labai brangus, bet ne visuomet 
geriausias. Raportas rodo, kad 
75 nuošimčiai, reiškia, apie 
400,000 iš pusės miliono skaito 
maisto klausimą labai nepaten
kinančiu ir kad stoka sanita- 
riškumo.

George F. Addes, pateikiant 
tyrinėjimo rezultatus, sako: 
“Tiesiog netikėtina, kad tokia 
padėtis gali egzistuoti šalyje, 
kuri didžiuojasi savo pasiseki
mu karo produkcijos vajuje. 
Aišku visiems, jeigu nenorime, 
kad ligos ir išlikimai iš darbų 
padidėtų nuo nedavalgymo, ko
kybė ir kiekybė maisto, gau
namo įmonių kafeterijose arba 
aplinkiniuose restaurantuose, 
turės žymiai pagerėti.”

Nacionalė Problema
Kalbant apie tai, kaip unija 

mano veikti šiame klausime, 
Addes pasakė, kad ši problema 
negali būti išrišta kitaip, kaip 
ant nacionalės papėdės. Kopijos 
raporto bus įteiktos maisto pa
dalinimo administracijai, WPB, 
WMC (War Production Board 
ir War Manpower Commission) 
ir armijos ir laivyno viršinin
kams ir bus reikalaujama su
šaukti konferenciją visų atsa- 
komingų grupių, kad išdirbus 
tinkamą' programą.

UAW, CIO, šiame klausime 
siūlo greit pravesti sekamus 
punktus:

‘ L. Kad tuojau būtų numušti 
punktai ant gatavos mėsos 
(lunch meat).

2. Kati OPA užtikrintų, kad 
kafeterijos, restaurantai ir ki
tos vietos, kur darbininkai val
go pietus, gaus ganėtinai mais
to aprūpinti visus darbininkus.

3. Visos įmonės, samdančios 
250 ar daugiau darbininkų, tu
ri suteikti karštus pietus savo 
darbininkams.

Ką Rodo Raportas
Vienuolika nuošimčių darbi

ninkų negali gauti jokio maisto 
įmonėse; 17 nuošimčių gali 
gauti senvičių, kavos ir pajaus, 
bet ne gero karšto valgio.

Trisdešimts nuošimčių įmo
nių neturi tinkamos vietos, kur 
darbininkas gali pavalgyti at
sinešęs savo pietus. Tūkstančiai 
darbininkų priversti valgyti 
prie benčiaus arba mašinos, ne
žiūrint nešvarių aplinkybių. Aš- 
tuoniasdešimts penki nuošim
čiai darbininkų sako, kad mais
tas įmonėse parduodamas per- 
brangiai. Septyniasdešimts sep
tyni nuošimčiai mano, kad res
taurantuose maistas perbran- 
gus.

Sakoma, kad 15 arba 30 mi- 
nutų periodai per trumpas pie
tums ir neduoda darbininkams 
ganėtinai laiko išeiti ir paval
gyti ir kur įmonėse randasi 
valgvietės, prisiėjus išlaukti 15 
ar daugiau minutų, kol gauna
ma patarnavimą, negalima tin
kamai pavalgyti.

Antram ir trečiam šiftui su
laukus pietų laiko restaurantai 
uždarinėti ir negalima visai 
gauti maisto. Restaurantų pa
tarnavimas ir maistas atrastas 
nepatenkinančiu per 80 nuošim
čių darbininkų. Restaurantų sa
vininkai negali padėties page
rinti, nes negauna ganėtinai 
punktų ir darbininkų stoka.

Tankus užsinuodijimas nuo 
maisto ir įmonių kafeterijose 
prisideda prie darbininkų išli
kimo iš darbo (absenteeism).

Tai tokia padėtis su maistu 
darbininkų, kurie šiandien ka
ro industrijose bando prisilai
kyti unijų prižado kuo daugiau
siai išleisti karo produkcijos. 
Unijos rūpesčiu surasti trūku
mai turės būti pagerinti ir tai 
bus žingsnis prie pastovaus pa
gerinimo darbininkų sąlygų, 
kas link svarbiausio klausimo 
Jarfihinko gyvenime.

Vnijistas.

dė, jog virš minėtas suvažia
vimas yra labai reikalingas iš 
daugelio atžvilgių. Tūli nuro
dė grynais faktais, kad tokis 
suvažiavimas būtų naudingas 
netik lietuviam, bet ir abelnai 
žmonijai: visų pirma pagelbė
tų sustiprinti naminį frontą 
tarpe Amerikos lietuvių laimė
jimui šio karo. Antra, pagel
bėtų išlaisvinti Lietuvą iš po 
nacių priespaudos ir suteiktų 
Lietuvos žmonėms tuoj autinę 
pagelbą.

Kad tą viską atsiekt, reikia, 
kad Amerikos lietuvių visuo
tinas suvažiavimas būtų kuo- 
didžiausi'as. Reikia, kad jame 
dalyvautų visokių pakraipų 
Amerikos lietuviai, atstovauda 
mi plačią lietuvių visuomenę. 
Tatai nuo dabar reikia dėti 
pastangas ir planingai dar
buotis kiekviename apskrityje 
ir kiekvienoje lietuvių koloni
joje, idant išjudinti Amerikos, 
lietuvius linkūi didesnio susi
domėjimo šaukiamu suvažia
vimu.

Po ilgų diskusijų prieita 
prie išvados ir likosi nutarta, 
kad veikimas būtų planingas 
ir neatlaidus: Tam tikslui tapo 
išrinktas centralinis komite
tas, kuris ves savo darbą tar
pe Massachusetts ir apylinkės

Conn. Valstijos Darb. Organizacijų Apskričių

Išvažiavimas ir Prakalbos

Rugsėjo 26 Sept

(su taksais)

j

Pradžia 1 vai. po pietų

dienos jau trumpos.

Prašome nesivėlinti, nes

Už Lake wood Ežero

Paskutinės vasaros dienos.
Pasinaudokite vasariniu 

parengimu

Lietuvių Parke

Waterbury, Conn.

ANTANAS BIMBA .

Antanas Bimba, vienas is Laisvės redaktorių, sakys prakalbą apie didžiuosius mūšių 
frontus ir jis nurodys, kuomi mes galima padėti savo šalies karinėms pastangoms. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike. Pasilinksminkime ir prisidėkime prie greitos 
pergalės. RENGĖJAI.

m.
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Rugsėjo 26-tą Dieną Įvyks Pramoga 
“Laisvės” Naudai

šiame vos įžiūrimam kam
pelyje pasiskleidžiusios neper- 
didelės keturios lietuviškos ko
lonijos: Lawrence iš jų, did
žiausia, turi viena tiek lietu
vių, kiek kartu sudėjus kitas 
tris kaimynines: Lowell, Ha
verhill ir Nashua.

Tų keturių miestų susisieki
mas gana patogus, jeigu nė
ra transportacija apsunkinta. 
Bet neperblogiausia ir dabar. 
Visos kolonijos gerai veikia 
savistoviai, neužsileidžia vie
na kitai, mat visuose ketu
riuose miestuose yra gerų ir 
smarkių veikėjų. Lowellis, 
kaipo didžiausis iš viršminėtų 
keturių miestų, nenori užsileis
ti Lawrence didesnei lietuviij 
kolonijai. Haverhill iš praei
ties savo tradicijiniu veiklu
mu neužsileidžia nei vienai iš 
jų. Gi Nashua savo dzūkišku 
pasididžiavimu ir norėdama 
išlaikyti New Hampshire vi
sos valstijos garbę kartais pa
daro surpryzą visiems savo 
kaimynams.

Na, tai žiūrėkite dabar, ko
kioje atmosferoje ir kokioje 
kompeticijinėje dvasioje šios 
keturios kolonijos susikibo 
bendram darbui ir šturmingai 
rengia gražiausi pramoginį 
pikniką šį sekmadienį, rugsėjo 
26 d., Maple Park, Methuen, 
Mass. Tai yra Lawrenco pa
kluonėj. Tai bus nuo mūsų 
keturių kolonijų širdinga pa
rama brangiajam liaudies 
dienraščiui “Laisvei”.

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo Susirinkimas

g-B*;
£' »*
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Rugsėjo 5 d. laikytame Lie
tuvių Keistučio1 Pašalpos kliubo 
susirinkime, kur narių dalyva
vo vidutiniai, po perskaitymo 
protokolo kilo klausimas, kad 
kliubo konstitucija neleidžia pa
prastame susirinkime daryti 
nutarimus kur' iš iždo išleidžia
ma pinigai pašaliniam daly
kam — apmokėjimui delegatų 
kelionių į Pittsburgh, — tai ne- 
tiesotas, prieš konstituciją nu
tarimas.

Po trumpų diskusijų pirmi
ninkas leido balsavimui proto
kolo priėmimą. Už priėmimą 
pakėlė 9 rankas, prieš daugiau 
25 nariai pakėlė rankas. Vadi
nasi, protokolas atmestas. Tas 
labai nepatiko pirmininkui N. 
Klimui ir visiem naujieniečiam.

Klimas norėjo, kad dar kartą 
perbalsuotų, bet Kundroška da
vė jam hitlerišką patarimą, kad 
nepaisytų narių didžiumos ir 
skaitytų protokolą priimtu, 
nors daugiau du trečdaliu nu
balsavo atmesti protokolą ir 
pereito susirinkimo nutarimus 
panaikinti.

Nariai pasipriėšino tokiam 
pirmininko pareiškimui, kad 
būk protokolas priimtas. Jie 
reikalavo balsuotų jeigu nepa
tinka rankų pakėlimas. Bet 
pirminink. bijodamas rezulta
tų, nes gali gauti dar didesnį 
Smūgį, neleido balsuoti, pasiė
mė hitleriškais metodais kliu
bo reikalus vesti.

Po to Kundroška šoko mitin
gą suardyti. Kai pirmininkas 
pareikalavo biznio komisijos iš
duoti raportą iŠ savo veikimo, 
tai jis pareiškė, kad neduosiu 
raporto, nes nariai nenori klau
syti, Jom buvo atsakyta, pirma 
išduok raportą, * negu pradėsi 
Verkšlenti, būk nariai neklauso. 
Galų gale Kundroška pranešė, 
kad komisija turėjo susirinki
mą ir rengia koncertą sausio 9, 
1944 m.

Jis ėmė sielotis, būk nariai 
per paskutinius tris parengi
mus boikotavę kliubo perengi- 
knus; parengimai buvę labai 
Inaži, pelno nedaug. Kundroška 
kaukė: 'Jūs boikotuojat paren- 
įgimūs.” Jeigu jam visi namie, 
kaip žmonės sako, tai turi Ži* 
boti, kad fcliubas turi 1,400 na
rių. Jeigu parengimuose daly
vauja tik 200-300 narių, tai

Mes dabar esame dideliam 
darbe. Visiems dabar trūks
ta laiko ii* kitokių kliūčių tu
rime geriausiam prisirengi
mui. Tą mes visi žinome. Bet 
vis tiek, draugai ir draugės, 
kad ir paskutinėmis dienomis, 
griebkimės visų, galingiausiu 
šturmu, kad piknikas susida
rytų didelis ir atatinkamas 
mūsų pažangiųjų lietuvių rei
kalui. “Laisvė”, — “Laisvės” 
dienraščio vedėjai, kuriems 
tenka daugiausia rūpintis laik
raščio išlaikymu ir kaip pla
čiausias mases pasiekti gerais 
raštais, idant atmušti prona- 
cijinių elementų šmeižtus 
visokius puolimus ant 
nių Tautų; dienraštis 
tikisi gražios paramos 
sunkiame karo laike, 
ir parodykime
kovotojui prieš kruvinąjį fa
šizmą ir fašistuojančią reak
ciją savo geriausį nuoširdumą 
dalyvaudami šioje puikioje 
rudeninėje — “Laisvės” pra
mogoje.

Važiuokim visi! 
kim visi! Suprasti 
savo pareigas, tai 
miečių dvasia. Ant
čių pergalėsime, ant tiek 
vei” pagelbėsime. Ant 
“Laisvę” sustiprinsime, 
tiek pasaulio demokratijai pa
sitarnausime. Tad visi už per
galę ant baisiausio žmonijos 
priešo pasauliažudžio fašiz
mo! Jūsų Kaimynas.

---------- ■ ■ ................................................ * ■ ■ - *
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yra bloga su kliubo valdyba ir 
tų parengimų komisija, jeigu 
apie 1,200 narių net nepaiso 
ateiti į kliubo parengimus. Iš
eina, sulyg Kundroška, kad tie 
1,200 narių yra sabotažninkai.

Tačiau buvo laikai, kad tie 
nariai lankydavo kliubo paren
gimus, kai nebuvo tokių kaip 
Kundroška kliubo komitete ir 
kliubo komisijose. Ta nelemta 
kundroškinė — kliminė politi
ka privedė prie to, kad ant na
rių uždėjo nepaprastų mokes
čių po $1.00, kurių pirmiau ne
buvo.

M. Zaldokas pareikalavo iš 
Kundroškos, kad jis raštiškai 
patiektų įrodymus, kur ir kada 
nariai boikotavo padengimus. 
Jis prisižadėjo tatai padaryti.

Diskusuojant kliubo parengi
mų klausimą, Aleliunienė, kuri 
iki kaulų permirkus hitlerine 
propaganda, rėkė ir pirštu rodė 
į tūlą moterį, sėdėjusią netoli 
jos. Ana moteris atsistojo ir 
užprotestavo prieš pirmininką, 
kad jis leidžia kitus narius Ale- 
liunienei visaip kolioti. Tačiau 
pirmininkas Aleliūnienės ne
draudė, tai ją sudraudė nariai 
ir turėjo ta mamytė atsisėsti.

Shaltmanas bando lošti vidu
rio rolę, dangstytis veidmainy- 
bėmis. Bet jis aiškiai palaiko 
Kundroškos reakcinę ir prieš 
narius politiką. Jis šoko padėti 
Kundroškai ir kartoti tą pačią 
nesąmonę, būk nariai kliubo 
parengimus boikotuoja, bandė 
mesti nešvarų Žodį ant Zaldoko, 
būk jis parengimus boikotuo
ju.

Kiek liečia šio šmeižto, tai 
ZaldOikas pats jam gali atsaky
ti, bet aš tiek noriu pasakyti, 
kad lai ponas Shaltmanas ne
mano, kad narius galima visaip 
kolioti, atimti jiems teises, po 
teismus tąsyti ir tikėtis, kad 
kliube būtų vieningumas ir pa
skui sėkmingos pramogos, kei
kia vieningumo. Meskite naci
nę politiką; dirbkite demokra
tiškai kliubo naudai, ir vėl bus 
skaitlingi parengimai, kaip se
niau buvo.

Klimas, kuris buvo Pitts- 
burghe, pasakė, kad jis tik vie
nas yra sugryžęs, tai nėrapor- 
tuosiąs. Matyti bijojo pasakyti 
bent ką apie Grigaičio-Šimučio- 
Vaidylos konferenciją.

Klfabietis.

NEW ORLEANS, LA

reikia

rastas 
laivų

Rasines Neapykantos 
Priežastis

Pastaruoju laiku vis daugiau 
ir daugiau pasikartoja rasinių 
susikirtimų. Daugelis manome, 
kad tai kokia epidemija, arba 
žmonės sužvėrėjo. Faktinai ta
me glūdi daugiau kas, kartais 
net gana rimtos atydos 
jog tą visą įmatyti.

Dar neseniai pas mus 
nušautas ir apiplėštas
darbininkas. Tas įvyko apie 
pusė bloko nuo French ligoni
nės. Nelaimingasis buvo balt- 
veidis. Pradėjus jieškoti kalti
ninkų, ligoninės slaugė ir ten 
buvę lankytojai ligonių aiškino, 
kad jos nuo antro aukšto žiū
rėjo per langą, bet kad ir buvo 
tamsu, tačiau joms atrodė, kad 
žmogžudys-plėšikas buvęs ne
gras.

Policija pasileido jieškoti pik
tadario ir pasėka to, jau yra 
suareštuotų arti 600 negrų.- Di
džiumoje jauni vyrai, karo in
dustrijos darbininkai., Nuimta 
jų pirštų antspaudos, tačiau 
kol kas pats kaltininkas dar ne
surastas, bet tyrinėjimo darbas 
tęsiasi masiniu areštavimu ne
grų.

Daugumoje jie dirbo dirbtu
vėje tuo laiku, kada apiplėši
mas padarytas. Kiek darbinin
kų atitraukta nuo darbo, kiek 
valandų atimta nuo karo reik
menų gamybos.

Nebus prasikaltimo, jei pa
plausime savęs, kodėl tiek 
daug masiniai nekaltus žmones 
persekioja? Jei baltveidis būtų 
buvęs tas žmogžudys, ar ir ta
da tie visi masiniai areštai bū
tų buvę pravesti? Vargu 
būtų.

Pažiūrėkime į Detroite 
kusias riaušes, kokia ten 
pradžia ir galų gale, kokios pa
sekmės pasirodo dabar, suimta 
nacių trys šnipai: Dr. F. W. 
Thomas, Mrs. Behrens ir B. C. 
Hoffman, reikia manyti, kad 
pasiseks ir daugiau surasti tų 
niekadėjų. f '

Kada mūsų Šalis liko užpulta 
kruvinųjų fašistų, baltveidžiai 
ir negrai pasisakė už solidarų, 
bendrą ir atsidavusį darbą ka
ro pastangoms. Jie savo pasiža
dėjimą pildo ir tas fašistuojan- 
čiam elementui nepatinka, jie 
suranda būdus, -sufrėmuoja ne
kaltus žmones, tuom sukelia 
paniką- ir kartu kenkia karo 
stangoms.

Reikia manyti, kad šios 
damos pastangos paskleisti 
moralizaciją ir sugriauti dar
bininkų vienybę neturės pasek
mių. Ilgainiui tie elementai pa
gaunami, vėliau paaiški visi jų 
niekšiški skymai.

Darbininkai turėtų tik vie
ną žinoti, kad karo laimėjimas 
turi visiems apeiti ir juo vie
ningiau visi dirbsime, juo dau
giau turėsime jėgų ir užbaigsi
me tą pasaulio nelaimę-karą ir 
kartu visus fašizmo pasekėjus 
išnaikinsime.

Daugiau vienybės, daugiau 
susitarimo tarpe darbininkų 
abelnai! Vietinė.

tas

įvy- 
buvo

pa-

de- 
de-

Milwaukee, Wis
Užpuolus mūsų šalį fašis

tams, pas daugelį žmonių kilo 
klausimas, kuom ir kaip jis ga
li prisidėti prie karo paramos. 
Vieni pasirinko darbą karo in
dustrijose, kiti dirba blokų ko
mitetuose, treti ėmėsi pardavi
nėti karo (bonus, žodžiu, kiek
vienas švarus amerikonas sten
gėsi kuom nors tiesioginiai ka
rą laimėti. Jaunesnieji ėjo į ka
ro tarnybą.“

štai J. Ulevičius, kuris turė
jo Milwaukee, Wis., apdraudos 
biznį, jis paliko jį ir pasiskyrė 
sau už pareigą pardavinėti ka
ro bonus. Ir jis nepadarė klai
dos, nes vargu rasime kitą taip 
sėkmingai pravedantį tą darbą. 
Jis jau nuo vajaus pradžios iki 
dabar pardavė už $6,000,000 
karo bonų.
Kada jb klausia, kaip jis par

duoda taip Sėkmingai karo bb- 
nus, tai jis labai gražiai atka
ko: — Paprašau pirkti boną ir

(Tąsa 5-me pūsi.)
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Bridgeport, Conn.
Bridgeport© Lietuvių Draugijų 
Komitetas Puikiai Darbuojasi

Jau pirmiaus buvo spaudo
je minėta, kad čionai, kaip 
ir daugelyj kitų kolonijų, yra 
susitvėręs visų, lietuvių drau
gijų komitetas. Komiteto pa
stangomis sukelta ir perduota 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui $1,000 ir vietos lietuviai 
buvo nustebinti, kad be didelio 
darbo tokią sumą sukėlė. Bet 
tai pasekmės bendro visų dar
bo.

Perdavus Raud. Kryžiui tūks
tantinę, Komitetas nusitarė pa
dirbėti lietuvių jaunuolių Jung
tinių Valstijų karinėj tarnyboj 
naudai, pasiuntimu laiškučių, 
dovanėlių ir tt. Jau apie porą 
šimtinių komitetas išleido jau
nuolių dovanėlėms ir toli nuo 
užsibrėžto tikslo, kad kiekvie
ną jaunuolį tarnyboje apdova
noti, nežiūrint ar jis prigulėjo 
prie kokios organizacijos, ar ne, 
vienodai ir pagal išgalę.

Nuo daugelio jau aplaikyta 
padėkos laiškučiai už aplaiky- 
tus pundelius. Ir .kas gali saky
ti, kad jaunuoliai nemoka iš
reikšti gražios padėkos. Rašo: 
“kaip smagu žinoti, kad būda
mi namie neužmirštate manęs. 
Pargrįšiu nugalėjęs fašizmą, 
stengsiuosi atidėkavoti darbu.” 
Arba: “Jūsų prisiųsta dovana, 
labai nustebino, kad rodos nie
kam nežinomą suradot ir apdo- 
vanojot, o mes visi ‘buddies’ 
pasidalinam, kaip ir visada ir 

i LIAUDIES BALSAS I
Kanados Lietuvių Savaitraštis

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

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu
Skaitykite jų savaitraštį B

LIAUDIES BALSĄ ' |
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestj uz g
Liaudies Balsą, galite jj užsisakyti per dienraštį Laisvę g

LIAUDIES BALSO KAINA |
$3.50 Metams g

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

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią |j| 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite ^Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

lllllllllliuililllllllllllllllllllll 
_  _____ ___ ______ i_____ i_____ :_________________

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mės darome Šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didėlio paki
limo kainų ant visų akimam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas zėmas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

sų akimam naudojant 
senas zėmas kainas.

Akiniai 
už $7.50

būkite Amerikos pihečiais
• •' t

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybes pamokų , nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Čharles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustraciją, ir taip pat 
92 klausimai, su atsakymais angly ir lietuvių kalbose*

knytelSu Antoritb

i* kAt

KAINA 35c.
I.cokėStį galite prisiųsti U. S. paŠtd 

įtampomis 5c. arba 3c. vertės, viso ūž 
85 centus.

Reikalaudami tašykite j

LAISVĘ
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

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

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

sunkus pristatymai anglies.

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 $7.66.

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

| t .I. A     ■ i ■ i ■ ■ Į
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Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
’ turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

visi kartu dėkojam.” Kiti sako: 
“Pargrįžę stengsimės atsimokė
ti stodami į jūsų organizaci
jas,” ir daug kitų gražių išsi
reiškimų.

Dabar minėtas komitetas 
rengiasi sukelti $500 tam pa
čiam* tikslui. Ruošia teatrą ir 
šokius šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
vakare, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 443 Park Ave. Bus 
sulošta 1 akto komedija “Mir
ties Laižybos.” Lošėjai vetera
nai, scenos mylėtojai, tikimasi, 
nesuvils atsilankiusius. Būtų 
prasižengimas pasilikti namie.

Tėvaį arba giminės, kurių 
jaunuoliai yra tarnyboje, pra
šomi suteikti antrašus Komite
tui — V. Kaminskas, Sekr., 
526 Atlantic. St, Bridgeport, 
Conn. Kurie simpatizuojat tam 
darbui, nors nesanti komitete, 
prašomi ateiti prie komiteto 
kaipo liuosnoriai pagelbėti savo 
patarimais ir darbais. Lai 
Bridgeporto lietuviai šiame dar
be būna .kaip nariai vienos di
delės šeimynos.

Komiteto Narys,
J. J. Mockaitis.

giiiiiiw^
Į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
| Telefonas: IlUmboldt 2-7964

| 530 Summer Avenue3
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Worcester, Mass.
Rugsėjo 24 d., penktadienio 

vakare, 7:30 v., 29 Endicott 
St., įvyks nepaprastai svarbus 
susirinkimas, apkalbėti dien
raščio Laisves vajų.. Taipgi 
turėsime ant dienotvarkio Am. 
Pažangių Lietuvių Suvažiavi
mo klausimą ir rėmimas su
vienytų tautų karinį vajaus 
fondą. Šį susirinkimą šaukia 
abi LDLD kuopos ir nuošir
džiai prašo organizacijų ir 
draugijų veikėjus ir valdybas 
dalyvauti.

J. M. Lukas, 11 kp. sekr. 
(223-225)

So. Boston, Mass.
. . Ekstra susirinkimas Laisvės 
vajaus reikalu įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 d., 3 valan
dą, Am. Liet. Piliečių Kliubo 
salėje, 376' West Broadway. 
Kviečiame visus dienraštį Lai
svę branginančius žmones iš 
Cambridge, Dorchester, Rox
bury ir Brighton dalyvauti 
šiame mitinge. So. bostoniečiai 
visi privalo būt šiame mitinge. 
Turime gerai prisirengti va
jui ir turime gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų savo 
dienraščiui. Kviečia Vajaus 
Komitetas. (224-226)
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. ruošiamas vaka
rėlis neįvyks 25 d. rugsėjo, nes ko
misija sužinojo, kad mūsų kaimy
nai rusai, IWO Skyrius rengia kon
certą tą patį vakarą, ir jų viskas 
buvo surengta daug anksčiau negu 
mes pradėjome, ir labai svarbiam 
tikslui. Todėl mūsų vakarėlis atidė
tas ant toliau. — Kom. (224-225)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausią

i alus ir

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas PopUr 4110

Penktadiėn., Pugsėjo 24, 1943

ELZABETH, N. J.
Laisvės vajininkų vakarėlis įvyks 

šeštadienį, spalių 2 d., 7:30 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Kviečia
me iš Hillside, Linden ir Bayonne 
svečius dalyvauti. O Elizabethiečiai 
tai privalo dalyvauti, kad paliktų 
vėl garbės miestu. Pelnas nuo šio 
parengimo eis Laisvės vajininkams 
gavimui naujų skaitytojų. Taipgi 
šiame parengime dalyvaus keletas iš 
Laisvės štabo, turėsime progą pasi
matyti. — Komisija. (225-226)

4b

ROCHESTER, N. Y.
Didelis pažmOnis, dienraščio 

Laisvės naudai, įvyks 25 d. rug
sėjo, 6:30 vai. vak., Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave. Bus gera 
mėsos vakarienė. Tik $1 asme
niui. Kviečia ALDLD 50 kuopa.

(224-226)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. rengia kugelio ir ko

pūstų pietus. Šis parengimėlis įvyks 
26 d. rugsėjo, 2 vai. dieną, 243 
Front St. Rengėjai kviečia visus 
ateiti praleisti dieną linksmai. įžan
ga bus veltui. (224-226)

HARTFORD, CONN.
Darbininkiškos spaudos ir Raudo

nojo Kryžiaus naudai įvyksta pa
rengimas. Rengia Liet. Darb. Org. 
Komitetas. įvyks sekmadienį, 26 d. 
rugsėjo, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 1 vai. dieną, 
įžanga 75c. Visus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti. — Kom. (224-226)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas įvyks rugsėjo 26 

d., Liet. Taut. Namo Parke. Prasi
dės 12 vai. dieną. Bus įvairių val
gių, gėrimų ir muzika pasilinksmini
mui. Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti, nes Jau baigiasi vasara. 
Kviečia Apšvietos Komitetas.

(224-226)

Traktyrius
(VAIDYKLA IR AL. IN F)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u i S j i m u i gru
pėms. Nedėliomls 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
są šermeninė. Mūsą pa* 
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
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PeJilu PulųUi

SPARČIAI AUGA KARINS 
AMERIKOS GAMYBA

Washington. Karinės 
Gamybos Taryba praneša, 
jog rugpjūčio mėnesį Šie
met keturiais procentais 
daugiau pagaminta visų ka
ro pabūklų abelnai, negu 
liepos mėn.

Tuo tarpu didžiųjų bom- 
banešių statyba pakilo II 
procentų, o lengvųjų lėktu
vų — 7 procentais. Viso 
Amerikoje rugpjūčio mėne
sį pastatyta 7,612 lėktuvų, 
tačiaus dar nepasiekta to
kio skaičiaus, kokio reika
lauja valdinė programa.

O karinių laivų užbaigta 
rugpjūtyje statyti net 40 
procentų daugiau, negu lie
pos mėn.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

ris jiems neturi būti taikomas!

Amerikos ambasadorius So
vietų Sąjungoje, ponas Stand- 
ley grįžta namo. Sakoma, jis 
yra rezignavęs ir daugiau ne
begrįš Maskvon.

Welles pasitraukė iš valsty
bės sekretoriaus pagelbininko 
vietos ir dabar atostogauja 
Naujojoj Anglijoj. Bet gal jis 
būsiąs pasiųstas Maskvon į 
trijų valstybių konferenciją 
atstovauti sekr. liuli.

Gen. MacArthur esąs nepa
sitenkinęs, kad talkininkai 
(Churchill ir Rooseveltas) ne
paskyrė jo būti vyriausiu ko- 
mandierium Azijos karo tea
tre prieš japonus.

Gen. Marshall būsiąs išsiųs
tas Europon vesti ofensyvą 
prieš hitlerinę Vokietiją iš va
karų. Jis dabar yra karinio 
štabo galva.

Bet tai visa tik gandai. 
Washingtone valdžios oponen
tai kelia triukšmą. Jiems tiė 
pakeitimai nepatipka.

Kaip neskaityk premjero 
Churchillo pranešimą parla
mentui, bet jo pasiteisinimas 
dėl paleidimo Mussolinio į 
Hitlerio rankas yra be galo 
Silpnas. Gen. Eisenhower pa
sitikėjo Badoglio, Badoglio pa
sitikėjo kalėjimo sargais, o 
kalėjimo sargai, pamatę vo
kiečius, nusigando ir atsisakė 
šaudyti!

Jei tik tiek atsargumo ir gu
drumo tebus panaudota, tai 
paspruks ir vyriausias šio karo 
kriminalistas, Hitleris! Kas 
nors “pamirš” jam kakton 
kulką paleisti. O jis kur nors 
Argentinoj ar Ispanijoj nusi
pirks dvarą ir gyvens iki gy
vos galvos, kaip po pereito 
karo kaizeris gyvėno rfolan- 
Ūijoj.

Binghamton, N. Y.
Dienraščio Laisvės vajus už 

Naujus skaitytojus jau Čia pat. 
Tai bus labai svarbus darbas 
Šiuo momentu, kad užrašius 
jiems dienraštį, kad jie galėtų 
susipažinti su Lietuvos tikra 
padėčia, taipgi, .ką ir kaip mes, 
Amerikiečiai, galime padėti mū
sų .broliams ir sesutėms, vargs- 
tamJems Lietuvoje po budelio 
Hitlerio bizūnu.

Nesiduokime išnaudoti Gri- 
gaičio-šimučio klikai! Skaityki
me Laisvę ir Vilnį ir žinokime 
tiesą. Iš tos spaudos, kari Šla
kuoja Hitlerio propagandą, hiė* 
ko gero nesužinosime, tik jie 
per ją siekia išvilioti savo na
cinei veiklai mūsą pinigų.

Tikru Lietuvos išvadavimo 
darbu užimti yra lietuvių pul
kai Raudonosios Armijos eilė
se, kurie išvien su kitomis So
vietų Sąjungos jėgomis kfiuši- 
ha hitlerininkus. Tikrais Lie
tuvos išvaduotojais yra jie ii* 
lietuvių paYtižanai, kurtė nesi
gailėdami savo gyvasties veda 
ŽOtbūtingą kovą prieš ruduo- 
sius bestijas.

Višiėftis mums linksma girdei 
ti, kad galingoji Raudonoji Ar
mija pliekia ir naikina tą plė
šikų gaujas ir veja lauk, vis ar
čiau ateinant Lietuvos. Ir neuž
ilgo išmuš ta laiminga valanda, 
kada išgirsime, kad ir Lietuva 
jau išlaisvinta iš po nacių. Ta
me nepadės nei Grigaitis, nei 
Šimutis, nei jų tos pro-naciškos 
Tarybos, įkurtos Amerikoj. Gi 
tos aukose tie tūkstančiai, ką 
lietuviai katalikai sudės, tai eis 
tų ponų latravojimui, pasigėri- 
mui, jų naudai.

Tatai turėtų įsitikinti kiek
vienas lietuvis katalikas ir ne
duoti nei cento socialistų uba
gui Grigaičiui, neduoti tiems, 
kurie jau daug kartų apgavo 
Amerikos lietuvius su visokiais 
“Vilniaus gelbėjimais” ir .kitais 
bizniais.

Dienraščiai Laisvė ir Vilnis, 
tai visų lietuvių darbo žmonių 
ir anti-fašistų dienraščiai, tai 
jie visus organizuoja pergalei 
ant hitlerizmo. Tai jie iškelia 
lietuvių liaudies priešus ir tuos 
Berlyno “svečius,” kurie atvy
kę Amerikon kursto vienus lie
tuvius prieš kitus.

Skaitykime Laisvę ir Vilnį, 
žinokime tiesą, kas darosi pa
saulyje, kas reikia daryti .karo 
laimėjimui. Užrašykime gimi
nėms tuos dienraščius, kaipo 
kalėdines dovanas, tegul jie 
skaito per metus laiko, lai ži
no tiesą, tai bus jiems geriau
sia jūsų dovana. Užrašykime 
mūsų giminėms katalikams, lai 
jie žino tiesą, tas pagelbės jiems 
kovoti už laimingesnį gyveni
mą ir apsaugos jų kišenes nuo 
naujų monelninkų, kurie Lietu
vos vardu vilioja iš jų pinigus.

Smetonnacių Priešas.

Milwaukee, Wis.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

paaiškinu to svarbą, dar nei 
vienas iki šiol neatsisakė, kad 
nepirks. Juk bonų pirkimas yra 
tvirtinimas' savo šalies ir apgy
nimas savo teisių. Be to, tai ge
riausias būdas darbininkui tau
pyti pinigus.

Ulevičius sako, kad daugiau
sia išpardavė jis bonų “E” 
($25 vertės), kuriuos išpirko 
darbininkai. Tarp kitko jis sa
ko:—Darbininkai tai yra tie 
žmonės, kurie turi daugiausia 
taupiriti. Jiems daugiausia rei
kalinga laisva šalis, aš tai ži
nau, nes 1909 m. atvažiavau iš 
Minsko, tai Baltarusijos sosti
nės. Caro valdymo laiku gyve
nau ir pilnai suprantu, ką reiš
kia turėti tokia laisvė, kaip 
mes čia turime.

Jokūbas gailisi, kad negali 
dalyvauti .karo mūšiuose, nes 
amžius neleidžia jam. Bet jb 
sūnus Dr. Milton Ulevich jati 
Šiaurės Afrikoje ir eina leite
nanto pareigas oro laivyne. O 
tėvas pasisakė, kad jis daug 
dirbs dėl Trečios Karo Pasko
los.

žiūrint į šio veiklaus žmo
gaus faktus, turt kai ką pasa
kyti. Jis visoje savo kalboje tik 
tekalba apie darbininkus, nes 
j ie perka daugiausia bonus, 
jierhs laisvė rėikaliftga. Kodėl 
tik darbininkam, į tai atsakyti 
nebus sunku, ftėš darbininkai 
tai yra šalies jėga ir kūnaš. 
Dar daugiau, turtuoliams ne
baisu fašizmo, juk tai jų reika
lus gina. Kiek senai dar prieš 
.karą, kiek Hitleris prisiuntė tū
liems turčiams medalių, b ar 
gavo nuo Hitlerio medalį nors 
vienas darbininkas — negirdė
jau.

Teisinga, kad sunaikinus fa~ 
šižmą darbo žmonių laisvė buš 
užtikrihta. O tas bus galima, 
jėi Visi Žmonės jausimės, ‘ kad 
kiekvieno iš mūsų būtina pa
reiga Širdingai remti karo pa
ramos darbą, pirkti juo dau
giau karo bonų, kad galėjus pa
gamini daugiau ginklų, su ku
riais pergalėsime visos žmoni
jos priešą fašizmą. J. Š.

Nariiį radijas Norvegijoj 
pasakojo, kad Talkininkai 
bandę įsiveržt į Jugoslav^ 
j%-

Laltv*, Lithuanian Daily Ntfwa

MALE and FEMALE MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—-MALE
VYRAI 1R MOTERYS vyrai ir MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGI VYRAI’

CHEMIKALAI

SCHERING CORPORATION
Morris Avenue, Union, N. J. Fabriktii Reikia

VYRŲ IR MOTERŲ
CHEMIKŲ

Išlavintų cheminių darbininkų
Nelavintų pagelbininkų mokytis kaipo chemikų

Mažiausia alga nemokantiems darbininkams, $36.40 už 48 valandų savaitę. 
nuolatinis darbas. reguliaris pakilimas.

VAKACIJOS SU ALGA.
DUODAMA DARBINIAI DRABUŽIAI IR APSKALBIMAS NEMOKAMAI.

MODERNINE APSAUGOS PROGRAMA. LINKSMIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS KASDIEN.

SCHERING CORPORATION
(ESSENTIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS).

Morris Ave. and Lehigh Valley Railroad, Union, N. J.
Viena mailė nuo Elizabeth’o Gelžkelio Stoties

Reguliaris Bušo Patarnavimas
Vakarais ar sekmadieniais pasitarimai gali būt pritaikomi pasitariant per telefoną ar 
parašius Mr. J. Byrne, 86 Orange Street, Bloomfield, N. J., Telefonas: Bloomfield 2-4676.

Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramonėse nebus priimami be darbdavio paliūdijlmb 
jų ntliekamumo iš dabartinės dirbtuvės ar United States Employment Service.

(226)

TANŽYRAS - HITLERIO 
AGENTŲ GūšTA

London. — Vokietijos 
agentai laisvai veikia Tan- 
žyre, šiaurvakariniame Af
rikos kampe, kaip seimui 
pranešė Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Eden.

Pirm 1940 m. Tanžyras 
buvo tarptautine sritis, ben
drai kontroliuojama Angli
jos, Francuos ir kitų vals
tybių. Bet paskui fašistinis 
Ispanijos diktatorius pasi
grobė visą Tanžyro kontro
lę į savo nagus. Anglija 
stengsis atitaisyti dalykus 
Tanžyre, sakė Edenas.

FOR VICTORY
BACK 

THE 
ATTACK

Buy An 
Extra $100 
War Bond 

During
3rd WAR LOAN

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS'IŠRADIMAS

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

Atydžiai tėrhykite mbsčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

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

Mortis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, ųžsivietrijimą ir su- 
štiprina smagenis. Švelni v'artot if 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIO PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

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

NO. 8 — M. J. šVlLPA’S
Miracle salve.

Stebūkliriga thostis, kuri visados 
pagelbsti huo fnynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo , ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių Ūdos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 ož. dėžutė $1.

NO. 4 — M. j. ŠVILPAS NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir hub kitokių 
užšisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, hiottey-orderį 
ar čeki. Nemažiaus $1. Kurie nori-, 
te prišiųskite stąfnpų 3Qč, likUsiūs 
apmokėsite C.6.D. Kanadoj 25c eks- 
tfk uŽ orderi.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. 

lurtford 8, COniL '

MALE and FEMALE
VYRAI 1R MOTERYS

MERGINOS—
SODĘ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PAGYRIMO

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 Ž3RD ST., N. Y.

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDĖLYJE PAGELBININKAMS

VYNIOTOJAMS

IR
BERNIUKAI KOLEKTORIAI

ALGA $18 »
Kreipkitės j Personnel Ofiftfį 

8-tos lubos

5T11 AVĖ., PRIE
38-TOS GATVES

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik
smų nebus priimtini be darbdavio paliudiji
mo jų atliekamumo.

f (230)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED-FEMALE

MERG1N0S-M0TERYS

VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

INDŲ ATEMEJOS 
KASIERfcS
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ-STIKLŲ MAZGOTOJOS 

MAISTO TVARKYTOJOS
VIRTUVĖJE DARBININKES
SANDWICH, SALAD DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODA 
STĖAM TABLE

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

Reikalaujame Paliuosavimo Parėiškimo

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER
Kreipkitės kaSdiėn 9 A.M. ikf 4 P.M.

Miss Gibbons, Room 1809
50 W. 50th St., Rtekefelfer Center

(225)

Maskva, rugs. 23. — Mas- 
kviečiui suelektrižūoti naty 
jais lūkesčiais. Jie laukia iš 
fronto dar didesniu žiniiį, 
negu Poltavos atėmimas iš 
narių.

Nuo savo užimto Demido- 
vo raudonarmiečiai audrini 
gai šluoja Vokiečius atgal j 
linkui Vitebsko, gręsdaiūi! 
tUO žygiu atkitst hacius ir 
Smolenske, j

Sovietų aHilerija jau pa
siekia nacius Kijeve.

MERGINOS
PAKUOTOJOS

B* ALTMAN & CO*
FIFTH AVE. PRIE 34th ST.

Merginos Vynlojlnatti ir ėgzarfiinavimui 
pirkinių.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
DALIAI AR PiLlMAM LAIKUI

Kreipkitės ant 9-tų lubų • Personnel Office.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

liudijimo.

MERGINOS — MOTERYS
Patikrintojos ir statytojos, taipgi opera

torės lengvo drill ir punch prešso darbo.
Dabar yra karinis darbas, tačiau jis tęsis 

ir po karo. Asmenys iš karinių darbų ar 
būtinų veiksmų nepriimami be darbdavio 
paliūdijimo jų atliekamumo,

WM. CRAftB & CO.
3rd A Ve., ir 4th St., 
arti Bloomfield Ave.,

NEWARK, N. J.
(231)

MOTERYS IR MERGINOS
Lengvas fabriko darbas; būtina maisto 

pramonė; kariniai kontraktai ; 40 valandų 
savaitė, laikas Ir pusė už viršlaikius.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Meserole St., Brooklyn

(227)

MERGINOS, be patyrimo, lengvam fabriko 
darbui. $20 už 40 valandų.

CELOMAT CORP.
521 West 23rd St.

STENOGRAFĖ
Kompeten tiška ir Patyrus

Linksmas darbas. 40 valandų, 5 dienų sa
vaitė. Alga $30. Kreipkitės

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(227) 
‘ ’ ■< r • - __________

REIKIA MOTERŲ
Valdžios darbas, sustatymam, nuliejimam 

dirbti prie stalų, išsiuntinėjimui. Gera 
alga, nuolatinis darbas, kreipkitės 
COLUMBIA PROTEKTOSITE CO. 
631 Central Ave., Carlstadt, N. J.

(226)

MERGINOS
Jaunos ir suaugusios moteriškės len
gvam fabriko darbui, 40 valandų sa
vaitė; šeštadieniais uždara; apskritų 

metų darbas. Kreipkitės: 
allen Baldwin 
106 John St., Brooklyn.

(229)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
bESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
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 t*.M. iki 9 1).M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APT VAR
ŽYTOJOS

..PATYRŲ. DIENINIS DARBAS... 
VAtAND. g RYTO IKI 4 PO PiEr. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y.Č.; NETELEFONUOKiTE 
_______________________ (Y)

ARMOUR & CO.
BŪTINA KARINĖ PRAMONE 

reikalauja moteriškių, darbininkių gyvybiniai 
mkišto (ramybM karinėms pajėgom š ir civilių 

reikalavimams. Patyri m ks nereikalingas.
Kreipkitės:

ARMOUR EMPIklYMĖNT OFFICE 
324 17th St., Jersey City.

Tiė, kurie dirbate būtihūs karinius darbus 
nesikreipkite.

(225)

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

mul Kreipkitės i Housekeeper.
hotel dixie

250 West 48rd ^t., New York Ulty 
 (X)

MERGINOS

MERGINOS 
VISOKIAM DARBUI 

LEbiGVAŠ FABRIKO 
kariniš darbas 

PASTOVŪS VIRŠLAIKIAI 
Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 

Rreipkitės 9—11 A. M. 
WHITEHOUSE LEATHER 

PRODUCTS, Ihc. 
Š«0 IhtiririAn St. 

Brooklyn.
______________________________________ (227)

mfrginOs-motfrys
KARiRikM MbiMkut ASfžiktrs 17—45 

Patyrusio? ir be patyrimo. Radio sudėjimų, 
rtiafiimpčš daTOs; grMiM 'ph^iHMM. 

RelkatairSata ceWfi'ktto.

CARDWELL
8'1 p^o^pččt St., feooYiyh.

.' (22«)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PtfobŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRŲ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI 

PEČKORIO 
INDŽINIĖRIO

PLATFORM LOADERS (NIGHTS) 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
pastovus Darbas 

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 West 23RD sT., n. y. 

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

(X)

VALGYKLŲ DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATEMEJAI 
VIRĖJAI

BUFETO DARBININKAI
INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 

MAISTO TVARKYTOJAI 
VIRTUVĖJE PAGELBININKAI 

APVALYTOJAI
SANDWIČIŲ DARYTOJAI 

VYRAI PRIE SODA 
SANDELYJE PAGELBININKAI

STALŲ PATARNAUTOJAI
(Puikiausi Tipai) 

Reikalaujame paliuosavimo pareiškimo.

RESTAURANTS 0F
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. iki 4 P.M.
MISS GIBBONS, ROOM 1809

50 W. 50th ST., ROCKEFELLER CENTER
(225)

MOULDERS-LIEJIKAI
Užsakymų darbas ant bronze ir alumi

num. Viršlaikiai.
SCOTT FOUNDRY

32 Scott Ave., Brooklyn
(227)

VYRAI
Reikalingi pagelbėjimui išsiuntimų de- 

partmente. Gera alga, linksmas darbas. 40 
valandų savaitė. $25 pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(227)

REIKALINGI
v Nelavinti darbininkai 

Pusiau patyrę ir patyrę bučeriai j 
mėsos pakavimo fabriką.
Kreipkitės į Employment ofisą

UNITED DRESSED BEEF
780 1st Ave., (44th St.) 

Dienos laiku.
(227)

VYRAI
Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Asto

ria, L. L Paprastiem darbininkam 80c j 
valandą. Laikas ir puSė Už viršlaikius vir
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandų.

GAS PURIFYING MATERIALS CO.
3-15 26th Ave., Astoria, L. L

(231)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

................... -____________
REIKIA VYRŲ

Maisto Apdirfcimo Fabrikui 
NūdIAtiniš datbaa, pHdfedaht viršlaikius 

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės kasdien 9 iki 5 

Šeštadieniais 9 iki 12 
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Avenue Brooklyn
(228)

VYRAI
Su ar be patyrimo reikalingi mašinšapėje ar 
prie sheet metai darbo. Dienų ar Paktų šil
tai komunikacijų pramonėje. Asmenys iš ka
rinių Ar būtinų veiksmų nebus priimami be 

darbdavio paliudijimo jų atliekamumo.
CARPWELL

81 Prospect St., Brooklyn.
(226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Bendram Darbui
FABRIKE
Patyrę prie

METALO APDIRBIMO
taipgi

VYRAI
Bendram Darbui

Chemikalų Laboratorijoje
Taipgi

METALO TIRPINTOJAI
Patyrę ar be patyrimo

UNIJINĖS ALGOS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų velka
mų nebus priimami be darbdavio paliūdi- 

jimb jų atliekamumo. \

Kreipkitės

American Platinum Works
225 New Jersey Rail Road Ave., 

Newark, New Jersey
(225)

APVALYTOJAI
Nuolatinis darbas. $25 už 40 valandų sa

vaitę. Kreipkitės:
GUIDE PRINTING—K A LKHOFF PRESS 

216 E. 45th St.
Tel. MUrray Hill 2-7350

(22$)
■ ■■■■> ■■■ ii N, .1 BĮlthl

BERNIUKAI
Linksmas darbas, 40 valandų savaitė, leng

vas išsiuntinėjimo darbas, nuolatinis dar
bas. $20 iki $25 pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(22$)

BERNIUKAI.
Žymi Brooklyn© žmonių naudojimui dršr 

bužių krautuvė turi vietų berniukams moky
tis biznio ir išsilavinti kaipo išsiuntėjams—• 
shipping clerks; geras uždarbys. Kreipkitės 
į Mi. Morgan

WALLACH’S
16 Court St., kampas Montague

(Boro Hall) Brooklyn
(227) , ■ ............  . - . . ------

VYRAI-—BERNIUKAI
lengvas fabriko darbas, būtinoje maisto 

pramonėje; kariniai kontraktai ; 40 valandų 
savaitė, laikas ir pusė už viršlaikius. Jau
nesni kaip 18 m., atsineškite gimimo p8r 
liūdijimą.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Meserole St., Brooklyn.

(227)
- - - « ■ ■ --------------- ■ ii*.

MAŠINISTAS
lengvam mašinos darbui; taipgi

TOOLMAKER

NUOLATINIS DARBAS
Asmenys iš’ karinių darbų ar būtinų veik

snu) nepriimtini be darbdavio paliudijimo Jų 
atliekamumo.

WM. CRABB & CO.
3rd Ave. ir 4 th St.
arti Bloomfield Ave.

) NEWARK, N. J.
/ (227)

BERNIUKAI IR VYRAI
Nepatyrę, Kariniam Fabrikui

$26 I SAVAITĘ PRADŽIAI
48 valandos; nuolatinis darbas; 

geros sąlygos.

u. s. Electric meg. corp.
222 West 14th St.

(prie 7th ir 8th Ave. subvių)

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

mechanikai ir
PAGELfelNlNKAI

Plieno išdii-binlų fabrike 
100 nuošimčių Kariniai Darbai 

EASTERN STEEL TANK CORP.
200 Stewart Ave., Brooklyn 

________ _ .... . ^111 -n. ^...^.,....^4,

BERNIUKAI —- VYRAI
Pastovūs darbai. Gera alga. Patyrimas ne*- 

reikalingas. Kreipkitės
J. ELISHEWITZ & SONS CO., INC. 

721 BROADWAY
(227>

Finishers & cabinetmakers
Gražiam ant užsakymų namų rakandam. Ge
ra algai nuolatinis darbas.

CABINET CRAFTSMEN 
20 West 20th St.

.......... , . _______ (228>

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI 
Valandos nuo 8 Ryto iki 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNE& 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

................. ........................... 31
FABRIKO DARBAI

Nuolatinis darbas. Būtina pramonė. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuO $80 iki $40 $ savaitę. 
Darbininkai j labiau svarbius darbus privali) 

turėti paliuosavitną.

METAL LITHO CORP.
4603 1st Ave., Brooklyn

.............. ............-___ _——..
REIKIA VYRŲ |

Valdžios darbas, sustatymam, nuliejimart 
dirbti prife stahj, išsiuntinėjimui. Gera alga* 
nuolatinis darbas, kreipkitės

^COLUMBIA PROTEKTOSITE CO. 
€31 Central Ave., Carlstadt, N. J»
_____________________________

cabinetmakers &
FINISHERS i;

Patyru. 40 valandų tovkftfc, virtlkikiai. • 

CUSTOM CABINET
1072 Atlantic Ave., Brooklyn wi
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NowYorkivW-W/zZiiiiot
Eddie Sako, Chicaga, Kaip 

New Yorkas TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Lietuviai Ir Kiti Raudonarmiečiai 
Maršuoja Išlaisvint Lietuvą 

Nuo Naciy; Ką Darome Mes?

Rašo Du Saržantai Iš 
Dviejų Pasaulio 

Kampu

Reikalaus Prašalinti 
Antisemitišką 

Policistą

ir kiti su karo laimėji- 
Lietuvos išlaisvinimu, 

teikimu Lietuvai pagal-

Tas 
mu ir 
taipgi 
bos surišti klausimai bus nuo
dugniai aiškinami prakalbose 
šio penktadienio vakarą, rug
sėjo 24-tą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kalbės A. Bimba ir D. M. 
Šolomskas.

Prakalbų rengėjai kvietime 
sako:
“Gerbiami Lietuviai!

Pulkai, išvien su 
Armija, kirto hit- 
jau daug smūgių.
Armija kasdien

jėgos uždavė ' kelis smūgius 
Japonijos samurajam. Kas 
reikia mums daryti, kad sėk
mingiau ir greičiau galėtume 
užbaigti pergalingai karą? 
Kokios pareigos Amerikos lie
tuvių, kad pagelbėjus išlais
vinti Lietuvą iš po nacių jun
go ir kas reikės daryti jos at- 
budavojimui. Kas buvo kleri- 
kalų-socialistų-tautininkų kon
ferencija 
Amerikoj 
kratinis 
mas ?

“šie ir
bus išaiškinta. Ateikite visi ir 
visos!”

Akyvaizdoje svarbių pasau
linių įvykių, visiems, kas tik 
liuosas nuo darbo šapoje to
mis valandomis, reikėtų daly
vauti šiame mitinge. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama.

pi-

Pittsburghe ir kodėl 
reikalingas demo- 

lietuvių suvažiavi-

daug kitų klausimų

Antanas 
kad 
Jis 

pik- 
Kai 
bu—

Raudonąja 
lerininkams 
Raudonoji 
energingai varo į vakarus Hit
lerio govėdas ir artinasi išlais
vinti mūsų brangią tėvų žemę 
Lietuvą.

“Amerikos ir Anglijos karo 
jėgos mušasi Italijoj. Mūsų

New Yorkui Pristatoma 
Daugiau Mėsos

Jieško Motery Kenavi 
mo Darbams Šapose

Pereitą savaitę New Yorko 
miestui pristatyta 29,369,259 
svarai, keturiais milionais sva
rų daugiau, negu užpereitą sa
vaitę. Tačiau tos savaitės kie
kis mėsos buvo 3,444,435 sva
rais mažesnis už pereitų metų 
tą pačią savaitę įvežtą kiekį. 
Taipgi nežinoma, kiek davinio 
paskirta mieste esančioms mi- 
litariškoms įstaigoms ir kiek 
civiliniams.

Valstybinė samdymo įstai
ga, 44 E. 23rd St., New Yorke 
pereitą antradienį atsišaukė į 
moteris važiuoti į New Yorko 
“up-state” padirbėti .kenavi- 
mo fabrikuose nors 
savaičių.

Važiuojančios turi 
dirbti bent porą
Joms atmoka kelionę į vieną 
pusę 
gos.
Įima 
quin

po keletą

sutikti iš- 
savaičių.

Sviesto įvežta mažiau. Tuo 
pasinaudodami tūli krautuvi
ninkai pradėjo kainas kelti, 
nors tas yra neįstatymiška.

Master Saržantas Ant. Vasa
ris Rašo iš Afrikos, o Saržan- 

tas Julius Lazūnas — Iš 
Utah Valstijos.

Šiomis dienomis Mizarai ga
vo nuo dviejų Dėdės Šamo 
saržantų po laišką.

Master saržantas
Vasaris rašo iš Afrikos, 
jam viskas gerai sekasi, 
buvo susirūpinęs Laisvės 
nikų Bostono apylinkėje, 
jis sužinojo, kad piknikas
vo atkeltas, pradėjo nekant
rauti, manydamas, kad antru 
sykiu rengiamas piknikas ne
pavyks.

' Bet jam buvo parašyta, jog 
bostoniečių piknikas pavyko, 
nors buvo ruošiamas antru kar
tu.

Nors gyvena šiaurės Afriko
je, master saržantas Vasaris 
rūpinasi visokiais mūsų lietu
viškais visuomeniniais reika
lais.

Beje, jis siunčia visiems savo 
draugams sveikinimusu

Saržantas Julius Lazūnas 
Turėjo Įdomų Prietikį.

Štai laiškas nuo kito lietuvio 
saržanto — brooklyniškio Ju
liaus Lazūno, — einančiojo pa
reigas USA armijos finansų 
departmente Wendover, Utah 
valstijoje. Julius Lazūnas 
(brooklyniečių draugų Liepų 
žentas) 
keltas į 
vena su 
aidiete,
taipgi eina atsakomingas parei
gas.

Lazūnai nuvyko į Utah vals
tijos sostinę, Salt Lake City. 
Pavažinėję po tą istorinį mies
tą, susipažinę su svarbiomis 
vietovėmis, jiedu sau eina sker
sai gatvę, bet eina “ne pagal 
taisykles,” kurių ten griežtai 
laikomasi. Juodu sulaiko vienas 
karys, einantis Military Police 
pareigas, ir “duoda velnių.”

Besikalbant, nagi pasirodo, 
kad tasai M. P. yra brooklynie- 
tis lietuvukas, nuo Ten Eyck 
St.!

Koks buvo malonumas!
Pasirodo, kad šiandien neži

nai žmogus, kur sutiksi lietuvį, 
— net ir garsiajame mormonų 
mieste jų rasi!

Abu Lazūnai siunčia savo 
draugams sveikinimus!

Grupė žymių, atstovingų 
liečiu dalyvaus vfetos organiza
cijų delegacijoj, kuri eis pas 
majorą LaGuardią ir policijos 
komisionerių Valentine šį šeš
tadienį prašyti, kad prašalintų 
iš pareigų policistą James L. 
Drew.

Delegaciją suorganizavo Wil- 
liamsburgo-Greenpointės CIO 
taryba karo pastangoms remti 
surengtame masiniame mitinge 
ant Greene Ave. prie Tompkins 
Parko, kuriame tūkstantis da
lyvių priėmė rezoliuciją, kad 
Drew būtų prašalintas, žmonės 
sako, jeigu siunčiame savo vai
kus lieti kraują sumušimui fa
šizmo svetur, tai koks išroka- 
vimas laikyti fašistiškai nusi
teikusį asmenį miesto vyriausy
bės įstaigoje, kuomet jis gali
ma prašalinti be lašo kraujo. 
Antisemitizmas yra vienu iš 
žymiausių fašizmo veiksnių.

Delegacijai vadovauti pakvie
stas ir sutiko kongresmanas 
Emmanuel Celler, taipgi daly
vaus valstijos senatorius Louis 
Heller, miesto tarybos narys 
Peter V. iCacchione ir valstijos 
seimelio nariai Robert Crews 
ir Bernard Austin.

Jauniausias laisvietis, išvy
kęs į Jungt. Valstijų Laivyno 
tarnybą, Edwardas Sidney, at
siuntė pirmą laišką iš Great 
Lakes jūrininkų stovyklos.

Rašo tėveliams ir drg. Sin
kevičiui, širdingai ačiuodamas 
už piniginę dovaną, kurią jam 
laisviečiai draugai įteikė ir 
sakosi buvęs Chicagoj, kuri 
jam atrodanti, kaip New Yor- 
kas. Eddie siunčia geriausius 
visiems linkėjimus ir prašo 
pranešti, kad jis stengsis būti 
geru jūrininku ir kovotoju už 
mūsų 
laisvę 
ma.

šalies ir visos žmonijos 
ir pergalę prieš fašiz-

Partijos Turi Bėdos 
su Aurelio

no-New Yorke po pereitų 
minacijų buvo iškelta aikštėn, 
kad teisėjas Thomas A. Au
relio patekimui ant baloto 
naudojęsis paskubusių gengs- 
terių šaikos pagalba ir tame 
jis prisipažino. Jis buvo no
minuotas demokratų ir repu- 
blikonų partijų 
teismo teisėjus, 
gavęs užgyrimą 
pažangiųjų.

Iškilus aikštėn jo santykiam 
su gengsterininkais, abi par
tijos užvedė bylas numesti 

bet vy- 
Dineen 
baloto.

į vyriausio 
taipgi buvo 

net kai kurių

bylas
Aurelio nuo baloto, 
riausio teismo teisėjas 
patvarkė jį palikti ant

Rado Primuštą Karį
Trečiadienį anksti rytą prie 

garadžiaus ties 209 W. 102nd 
St., New Yorke, rastas su per
mušta galva karys, prie kurio 
radę dokumentus su užrašu 
Michael Meldiun iš militariš- 
kos policijos, Camp Edwards, 
Mass. Nugabentas ligoninėn. 
Tiriama ar ta bus tikra jo pa
vardė ir kaip*jis ten atsirado.

Welfare Salos įnamiai, John 
Koruchn, 64 m., užsimušė, nu
šokdamas nuo balkono, o Frank 
Lingg, 59 m., pasikorė.

Vieni&ose jos lūpose Šypsą . . . 
Spindinčiose jos akyse viltis , . . 
Jos meilės bučkyje drąsa . . . 
kad jos vyras didžiuotųsi I 

BETTE DAVIS 
su kitomis žvaigždėmis 

PAUL LUKAS 
veikale, kuris laimėjo N. Y. Kritikų 

Dovaną, o dabar jo judis laimės 
viso pasaulio žirdj. 
WARNER BROS.

“WATCH on the RHINE”
su 

GERALDINE FITZGERALD
Lucile Watson, Beulah Bondi, 

George Couiouris 
. . . ASMENIŠKAI . . .

ABE LYMAN ir Jo Californians 
JERRY LESTER. Taipgi 

BOBBY LANE Ir EDNA WARD
STRAND

BROADWAY ir 47th ST.. N. Y.

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Savaitė nuo 3 iki 9 spalių 
bus oficialė gaisrų išvengimo 
savaite visoj New Yorko valst.

Queens
pen-

Areštuoti trys jauni 
vyrukai kaltinami bent 
kiuose apiplėšimuose ir auto 
vagystėse.

dar neseniai buvo pa- 
saržantus. Jis ten gy- 
savo žmona, buvusiąja 
Lillian Liepaite, kuri

ti p art ten mokamos al- 
Daugiau informacijų ga
ganti pašaukus Algon- 
4-8500.

Areštavo Du WPB 
Inspektorius

Du Karui Produkcijos Tary
bos inspektoriai pereitą trečia
dienį areštuoti moteriškų dra
bužių fabrikanto Irving Wiener 
įkaltinimu, kad jie iš jo reika
lavę ir paėmę kyšių. Jis sakė, 
kad įkaitintieji atėję pas jį ir 
užreiškę esant prieš vyriausy
bės patvarkymus dėti išvirši
nius kišenius ant moteriškų 
kostiumų, bet sutikę apie tai 
užmiršti už $1,500, o paskiau 
nusileidę už $1,000.

Įkaitintais yra Francis A. 
Capell, 40 m., 4721 41st. St., 
Sunnyside, ir Richard C. At
herton, 32 m., 1830 E. 28th St., 
Brooklyne.

Pinna Diena Rudens

Buttermilk kanale prie 
keman St. rastas 10 dienų 
dikio kūnelis. Mirties priežas
tis ir paėjimas tiriama.

MIRĖ

Di- 
kū-

William Zakaras, 66 metų, 
325 Maujer St., Brooklyn, mi
rė rugsėjo 21-mą, namie. Pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko šermeninėj, 660 Grand 
St., Laidos penktadienį, rug
sėjo 24-tą, 10 vai. ryto, šv. 
Trejybės kapinėse.

Zakaras našlys, žmona Ma
ry mirus seniau. Liko sūnus 
William, Charles ir John, duk
terys Anna, Frances ir Elene, 
ir 3 anūkai.

Rugsėjo 23-čios prievakariais 
oficialiai prasideda ruduo, nors 
praktikoje ir pastarosios pora 
savaičių jau buvo gana rudeni
nės, protarpiais perdaug vė
sios. Šiemetinė vasara, kaip ro
do rekordai, buvo* karščiausia 
žinoma vasara, temperatūra, 
paėmus bendrai visą sezoną, 
buvo po 74.9 laipsnius šilumos, 
trečdaliu laipsnio karštesnė už 
1900 metų vasarą, kuri lig šių 
metų buvo rekordinė karščiau
sia.

Nauju savo sekretoriumi 
majoras LaGuardia pereitą 
antradienį paskyrė savo padė
jėją įstatymdavystės srityje 
Rubin Lazarus,' vietoj Lester 

i B. Stone, kuris rezignavo užė
mimui vietos komercinėj vi
suomenės santykių organiza
cijoj.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN
ALDLD 55 kp. rengia vakarienę.

, - ■ ■ Įvyks spalių-Oct. 27 d., šeštadienio
20 d. rugsėjo. Kūnas pašarvo- j vakare. Todėl’kuopa prašo visų šios 
tas pas Aromiskį, 423 Metro- apylinkes draugijų, bei kuopų ne- 

1 rengt pramogų minėtos dienos vaka
re. — Komisija. (225-227)

Ona Reseska (Jaciniutė), 34 
m. amžiaus, gyvenus 105 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y., mirė

Brooklyne. 
rugsėjo, šv.

Kazimieras,

Bus
Jono

duk- 
Jaci- 
3 sė

politan Avė., 
laidota 24 d. 
kapinėse.

Liko vyras
tė Elena, motina Regina 
nienė, tėvas Aleksandras, 
serys, Margaret, Helen, Nellie 
ir brolis Peter.

LAISVAS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos

ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, (x)

»■ > <i . U >

nV Lons Mand City' only by Pepsi-Col»Wg^^^

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsi-Cole New York Bottling Company

Sūnelis į Namus, Dukrelė 
Iš Namu

Mrs. Harry Corker, 31-47 
Steinway St., Astoria, pereitą 
antradienį linksmai ruošėsi 
grįžti iš ligoninės namo su nau
jagimiu sūneliu, visai nežino
dama, kad vienatinė namie pa
silikusi jos dukrelė iškrito pro 
langą ir atvežta į tą pačią li
goninę mirė.

Lankėsi Brooklyne
Ona Bagdonavičienė iš Cres

sona, Pa., lankėsi Brooklyne 
pas brolį Adomą Kavaliauską, 
taipgi pas brolduktes Liliją 
Kavaliauskaitę, laisvietę, ir 
pas Kudirkienę ir Jurevičienę, 
New Jersey, čionai pabuvo
jus apie trejetą savaičių, iš
vyko namo trečiadienį.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
l'|„ Ii OI STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
r širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
4 

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legąlėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
TeL EVergreen 4-9612
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotos $1.00 Ir aukščiau 
Auicsinis $8.50 Ir aukščiau.

Puikinusi modeminiai žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukočiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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F. W. Slialins
(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

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
51? ftĮęyion 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 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8/1158

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį

kad visados

Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY

PUBLIC

yįąįjgg vo/sw
TELEPHONE

STAGG 2-5048

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llfidfisto valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST




