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Pirma dovana Waterburiui. 
Galima gerai pasidarbuoti. 
Kokiems velniams tas 

karalius?
Darbo nepastovumas.
Pataria nepamiršti Stalino.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

THE LITHUANIAN DAILY
Pereitą sekmadienį buvau 

Waterbury apskričių piknike. 
Kalbėjausi su draugėmis Mei- 
soniene ir Svinkūniene. Jos 
pernai darbavosi išvien Lais
vės vajuje ir gražiai pasirodė.

šiemet tos dvi veiklios ir 
simpatingos draugės vėl stoja 
darban. Jos sako, kad šiemet 
jos laimės pirmą dovaną.

Nuo savęs vėlinu joms ge
riausio pasisekimo. Ne tik Chi- 
cagos Vilnis, bet ir Brooklyno 
Laisvė turi garsių vajinininkių.

Pereitą penktadienį Brook
lyne prakalbose buvo parink
ta aukų Apšvietos Fondui. Su
rinkta $56. Padengus prakal
bų lėšas, Fondui liks keletas 
desėtkų dolerių.

Waterburio piknike Apšvie
tos Fondui surinkome $37. Ot, 
pradžią ir turime. Tegul kitos 
kolonijos pasidarbuoja tam 
pačiam tikslui. Mūsų judėji
mas ruošiasi prie didelių dar
bų šį sezoną. Reikės paskleis
ti daug darbininkiškos propa
gandos.

Literatūros Draugijos Apš
vietos Fondas turi atsistoti ant 
tvirtų finansinių kojų.

Visi Literatūros Draugijos 
veikėjai, kuopų viršininkai, 
apskričių vadai, perkratinėki- 
te savo sąžinę: Ar viską pa
darėte, kas buvo galima ir 
reikėjo padaryti, kad visi se
nieji nariai būtų pasimokėję 
duokles ?

Ar stengiatės gauti Drau
gijai naujų narių? Ar gausi
me šiemet tūkstantį naujų na
rių ?

Connecticut valstijos veikė
jai susirūpinę Demokratiniu 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mu. Jie sako, “iš mūsų valsti
jos pasiųsime skaitlingas de
legacijas.“ Jie, be abejonės, 
savo pasižadėjimą išpildys.

I tai i jos 
Italijoje, iš 
išvijo vo-

buvo ištik i-

Badoglio ir karalius Emma- 
nuelis suorganizavę 
valdžią pietinėje 
kurios talkininkai 
kiečius.

Italijos karalius 
mas Mussolinio pastumdėlis. 
Kam jį pripažinti? Kokia iš 
jo nauda Jungtinėms Tau
toms? Jo Italijos žmonės taip 
neapkenčia, kaip ir Mussoli
nio.

Italijos žmonės turi galvas 
ir gali tvarkytis respublikoniš
kai. Karalius Emmanuelis tu
rėtų būti nubaustas kaipo vie
nas iš šio karo kriminalistų.

Nors ir suvaržyti, bet dar
bininkai meta vienus darbus 
ir jieško kitų. Liepos mėnesį 
nepastovumas buvęs pasiekęs 
aukščiausį laipsnį. Iš kiekvie
no šimto darbininkų septyni 
keitė darbą.

Tai, žinoma, nesveika ka
ro reikalams. Bet ar galima 
už tai labai kaltinti darbinin
kus? Algos labai nevienodos. 
Kiekvienas stengiasi naudotis 
proga ir susirasti geriau ap
mokamą darbą.

Aną dieną vienas žmogus 
parašė laišką New York Ti- 
mesui ir prisiminė apie Stali
ną. Jis pastatė tokį klausimą: 
Amerikos universitetai yra 
apdovanoję visokiais laips
niais Churchillą ir kitus auk
štus svetimų kraštų diploma
tus. Bet kodėl jie pamiršo 
Staliną? Ar tas neparodo jų
jų vienpusiškumą?

Pastaba vietoje, bet jinai 
mažai gelbės. Mūsų aukštosios 
mokslo įstaigos darbuojasi ka
pitalizmo dvasioje. Jos negali 
būti bešališkos linkui vadų so
cialistinio krašto.
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AMERIKIEČIAI PASTŪMĖ 
NACIUS DAR 34 MYLIAS 

ATGAL ITALIJOJ

NACIAI IŠMUŠTI IŠ DNIEPROPETROVSKO PRIEMIESČIO
ANGLAI UŽĖMĖ DIDŽIĄ

LĖKTUVŲ BAZĘ FOGGIA 
IR DAR 3 MIESTUS

Sovietai Paėmė Tvirtumą-Uostą 
Kubanėj; Pradeda Apsupi Nacius 
Gomelyj, Gręsia Vitebskui ir Kt.

šiaur. Afrika, rugs. 28.— 
Aštuntoji anglų armija ry- 
tiniai-pietiniame Italijos 
ruožte per dieną numarša- 
vo pirmyn 20 mylių ir užė
mė didžiąją nacių karinių 
lėktuvų bazę Foggia su 
dvylika mažesnių šalutinių 
orlaiviam aikščių prie jos. 
Bežygiuodami linkui Fog-

Badoglio Valdžia Turi Pri 
siimt Laisvesnius Žmones

London.— Jungtinės Val
stijos ir Anglija išreikala
vo, kad Italijos premjero 
Badoglio valdžia prisiimtų į 
savo tarpą demokratinius- 
liberaliūs žmones.

Pagal Talkininkų reika-

Jungtinių Valstijų Ge
nerolai Įspėja, kad
Priešai Dar Galingi

Washington.— Pasikalbė
jime su pramonės, darbi
ninkų ir laikraščių atsto
vais rugs. 27 d. amerikiniai 
generolai Strong ir McNar- 
ney užreiškė, jog Vokietija 
ir Japonija tebėra galingi 
priešai ir negalima laukt, 
kad jie greitai būtų su
triuškinti.

Gen. McNarney, Jungti
nių Valstijų karinio štabo 
galvos pavaduotojas, teigė, 
kad nors hitlerininkai jau 
neturi vilties laimėti karą, 
bet jie dabar tikisi “su- 
klampinti” karą toj pačioj 
vietoj ir taip ilgai jį tęsti, 
kad Talkininkai pavargtų 
ir darytų derybinę taiką su 
Vokietija, idant jinai netu
rėtų besąlyginiai pasiduot 
Jungtinėms Tautoms.

Generolas Strong, ameri
kiečių karinės žvalgybos 
galva, tvirtino, kad Vokie
čiai dabar turį daugihu 
lėktuvų ir kitokių jėgų, Hė- 
kaip pačioje karo pradžio
je; panašiai, girdi, sustip
rėjus ir Japonija 
iš užimtų kraštų.'

Gen. McNarney 
šitokį pavyzdį: 
amerikiečių ir anglų divizi
jų turėjo penkias savaites 
kovoti Sicilijoj, iki sumušė 
pusketvirtos nacių divizijos 
ir “abejotinos karinės ver
tės” dvyliką italų divizijų. 
O dabar, girdi, mes “Itali
joj susiduriame su beveik 
20 vokiečių divizijų” (tai 
būtų apie 300,000 kariuo
menės).

grobiais

padavė 
Trylika

Talkininkų lakūnai nuo
lat pleškina japonus Finsch 
havene, N. Guinejoj.

Argentinos užsienių mi- 
nisteris žada gerint santy
kius su Anglija.

gios, anglai paėmė Cerig- 
nolą, 36,000 gyventojų mies
tą su geležinkelio stočia ir 
vieškelių centru.

Vakar anglų kariuomenė 
taipgi užėmė rytinio pajū
rio miestą Margueritą di 
Savoia ir Muro miestą, esa
mą viduriniai-pietinėje Ita
lijoje. / 

lavimą, Badoglio taipgi su
tikęs sugrąžint kai kuriuos 
liberalus-laisvininkus, pabė
gusius užsienin, kad ir jie 
galėtų dalyvaut naujoje, 
paplatintoje Italijos val
džioje.
Reikalauja, kad Italija Pa

skelbtų Naciam Karą 
Neoficialė žinia sako, jog.

Amerika ir Anglija parei
kalavo, kad Bagdolio pasi
rašytų pildąs Italija1 pasi
davimo sąlygas ir paskelbtų 
atvirą karą prieš Vokietiją.

Apie tai rašydamas, N Y. 
Times korespondentas J. B. 
Reston prisimena, kad ben
dro prieš-fašistinio fronto 
partijos — liberalai atstei- 
gėjai, krikščionys demo
kratai, darbiečiai demo
kratai, socialistai, veikimo 
partija ir komunistai — 
taipgi būsią priimtini į pa
platintą Italijos valdžią. 
Tačiau, jis pastebi, kad 
trockistai atsisakysią nuo 
to, nors jie pirmiau dalyva
vę bendrame judėjime prieš 
fašizmą.

Anglai Iš Oro Triuškino 
Vokietijos Centrus

London, rugs. 28.— Keli 
šimtai Anglijos bombane- 
šių ir lėktuvų kovotojų vėl 
atakavo Hąnoverį, Bruns- 
wicką ir kitus karo pramo
nės centrus ir punktus Vo
kietijoj, Holandijoje, Fran- 
cijoj ir Belgijoj. Negrįžo 38 
Anglijos bombanešiai ir 1 
lėktuvas kovotojas. Nukirs
ta žemyn 7 vokiečių lėktu
vai.

Anglų lakūnai paleido 
daugiau kaip tūkstantį to
nų bombų į tuos nacių tai
kinius.

Už Sviestą Reikalaus Dar 
Daugiau Punktų

Washington. — Valdinė 
Kainų Administracija pa
tvarkė, jog nuo ateinančio 
sekmadienio bus iš pirkiko 
reikalaujama jau 16 punk
tų štampų už svarą sviesto, 
vietoj ligšiolinių dvylikos 
punktų.

Šiek tiek būsią pakelta 
punktai kai kurioms mėsos 
rūšims.

London, rugs. 28.— Rau-’man pussalio kampą, iš ku- 
donoji Armija per nuož-jrio mėgins perplaukt per 
mius mūšius atėmė iš vo- jūrinį Kerčo Sąsiaurį į Kri- 
kiečių Nižne-Dniepropet- mo pussalį. Bet Associated 
rovską, pramonišką prie- Press spėja, kad galingas 
miestį, stovintį rytiniame Sovietų Laivynas ir raudo- 
Dniepro upės šone, skersai nieji lakūnai neleis jiem iš 
upės nuo Dniepropetrovsko ten pabėgti.
miesto, didžio fabrikų cent
ro ir geležinkelių mazgo. Kubanėje buvo skaičiuoja- 
Mūšiai šėlo pačiose prie-’ ma 10 iki 15 tūkstančių hit- 
miesčio gatvėse ir užsibaigė (lerininkų. Berlynas jau pra- 
žiauriomis kautynėmis dur
tuvais. Likučiai nacių, 
sprukdami valtimis per 
Dnieprą, paliko labai daug 
savo ginklų ir amunicijos.

Sovietų kariuomenė paė
mė paskutinę hitlerininkų 
tvirtumą ir uosto miestą 
Temriuką, Kubanėje, šiau
riniame Kaukaze; pagrobė 
didelius kiekius priešų gin
klų ir kitų karinių reikme
nų ir paėmė nelaisvėn 400 
vokiečių.

Likučiai vokiečių dabar 
ten suvaryti į siauro Ta-

Jugoslavų Partizanai 
Muša Baltagvardiečius
Berne, Šveic.— Generolo 

Juozo Tito ’ vadovaujami, 
jugoslavų liaudies kovoto- 
jai-partizanai Slovėnijoj su
pliekė Michailovičiaus čet- 
nikus-baltagvardiečius, ku
rie padeda naciams užpul
dinėti partizanus. Paimta 
nelaisvėn 700 četnikų.

Jugoslavijos partizanai 
iki šiol suėmė jau 50 iki 60 
tūkstančių italų kariuome
nės. Kai kurie italai prašo
si leist jiem mušt nacius.

Skaičiuojama, kad Tito 
partizanų yra 150,000, gi 
Michailovičius teturįs tik 
30,000 četnikų.

VOKIEČIAI NUSIMINĘ DĖL 
DNIEPRO FRONTO

Berne, Šveic., rugs. 28.— 
Atėjusios Šveicarijon žinios 
iš Vokietijos sako, kad vo
kiečiai labai nusiminę dėlei 
smūgių, kuriuos jiems ker
ta Sovietai Dniepro fronte.

Tenaitiniai Raudonosios 
Armijos laimėjimai taipgi 
supurtę Hitlerio pastumdė
lius — Vengriją ir Rumuni
ją.

Neoficialiai pranešama, 
kad Vengrija jau atšau
kianti savo kariuomenę iš 
to fronto.

Žaibiškas Amer. Lėktu
vo Smūgis Submarinam

Washington, rugs. 28.— 
Vienas Amerikos bombane- 
šis nuskandino tris vokie
čių submarinus ir sužalojo 
keturis kitus Atlanto Van
denyne. Talkininkų šar
vuotlaiviai išgriebė iš van
dens ir nelaisvėn paėmė *65 
nacių submarinų jūreivius.

Dar tik pirm kelių dienų

eitą sekmadienį pranešė, 
kad vokiečiai, girdi, apleidę 
Temriuką.
VOKIEČIAI PRIVERSTI 

ŠIMTAIS PASIDUOT 
NELAISVĖN

Visu frontu į pietus nuo 
Smolensko iki Azovo Jūros 
sovietiniai kovūnai per die
ną nužygiavo 6 iki 10 my
lių pirmyn; užmušė apie 
7,000 nacių ir atgriebė 1,320 
gyvenamų vietų, tarp kurių 
yra daug apskričių miestų 
ir geležinkelių stočių.

(Tąsa B-me pusi.)

Tūkstančiai Nacių Pa
laidota Dniepro Upėj
Maskva, rūgs. 28.— So

vietų artilerija ir lakūnai 
sunaikino dar tūkstančius 
nacių, kurie* prispirti prie 
rytinio Dniepro upės šono, 
metėsi į vandenį, mėginda
mi perplaukt bei valtimis 
persikelt į vakarinį tos 
upės šoną, į pietus nuo Ki
jevo iki Dniepropetrovsko. 
Dniepras tame ruožte turi 
3,200 pėdų pločio.

Maskva.— Sovietų lėktu
vai nuskandino Baltijos Jū
roje dar vieną kareivinį vo
kiečių laivą, 8,000 tonų.

BUS BAISIŲ MŪŠIŲ 
DĖLEI KIJEVO

So-Maskva, rugs. 28. — 
vietų karininkai' supranta, 
jog vokiečiai. desperatiškai, 
iš pačių paskutiniųjų gins 
drūčiausią savo tvirtumą 
Kijevą, Ukrainos sostinę, 
vakariniame Dniepro upės 
šone. Nes hitlerininkai ži
no, kad jeigu Raudonoji 
Armija paima Kijevą, tai 
įstato šimtus tūkstančių na
cių kariuomenės į sunaiki
nimo bei suėmimo pavojų 
visoj didžioj Dniepro alkū
nėj iki Juodosios Jūros 
šiauriniai-vakarinio skver
no, nekalbant jau apie už
kirtimą vokiečiams pabėgi
mo iš Krimo pussalio.

Chicago.— Į stokjardus- 
skerdyklų kiemus čia suva
ryta mėsai daugiau galvijų, 
negu bet kada nuo 1926 me
tų.

Indijoj* Bengalijos pro
vincijoj, vis daugiau žmo
nių miršta, badu.

Šiaur. Afrika.— Penktoji 
Jungtinių Valstijų armija 
per sunkius, nepaprastai 
įveržtus mūšiua nustūmė 
vokiečius dar tris iki ketu
rių mylių atgal Salerno-Ne- 
apolio fronte, Italijoj. Daž
nai tik durtuvais ir ranki
nėmis granatomis iš arti 
tepavyksta amerikiečiams 
žingsnis po žingsnio išmušt

Šaunūs Amerikos Lakūnų 
Žygiai Prieš Vokietiją

London, rugs. 28.— Skai
čiuojama, jog 500 Ameri
kos bombanešių ir jų paly
dovų, lėktuvų kovotojų ple
škino Emdeną, Vokietijos 
laivastatyklų ir submarinųl 
centrą, numesdami bent 
1,000 tonų bombų į jį. Jie 
taip pat bombardavo neto
limą Aurichą.

Žymėtina, jog dar pirmą 
kartą šiame kare ameriki
nius bombanešius gynė lėk
tuvai kovotojai žygyje prieš 
Vokietiją. Šiem lėktuvam 
palydovam buvo pritaisyta 
ekstra gazolino tankai, kad 
jo užtektų kelionei iš Ang
lijos ir atgal.

Kiti Jungtinių Valstijų 
bombanešiai ir lėktuvai ko
votojai tą pačią dieną ata
kavo nacių orlaivių stovyk
lą Beauvais-Tille, Francijo- 
je.

Anglijos lakūnai bombar
davo įvairius kitus taiki
nius šiaurvakarinėje Vokie
tijoje ir Franci jo j e.

Amerikiečiai viso nušovė 
44 vokiečių lėktuvus, o an
glai—14. Patys gi neteko 
septynių bombanešių ir aš- 
tuonių lėktuvų kovotojų.

Amerikos lakūnų pleškin
tas Emdenas yra svarbus 
dar tuomi, kad jis sudaro 
šiaurinę stotį Dortmundo-

Planuoja Daug Dides
nius Taksus Amerikoj

Washington. — Įvairūs 
kongreso nariai įteikė su
manymus padidintais tak
sais sukelt dar 10 bilionų 
dolerių valdžiai pajamų ka
riniams reikalams per me
tus. Vieni siūlo pakelt tak
sus 10 procentų, kiti—net 
30 procentų, pradedant nuo 
mažų bei vidutinių algų, o 
taksus nuo didžiųjų įplau
kų siūloma padidint iki 40 
procentų. Yra sumanymų 
ir įvairius pirkinius aptak- 
suot.

Anglų jūreiviai nuskan
dino dar vieną nacių laivą 
ir sužalojo du arti Franci- 
jos.

Mussolinis, šnekama, 
vykęs į Šiaur. Italiją. 

at-

nacius iš tvirtoviškų jų po« 
zicijų tarpkalnėse ir uolų 
apkasuose.

Šiek tiek lygesniame sek
toriuje dešiniajame sparne 
į šiaurių vakarus nuo Sa
lerno, tačiau, Amerikos ko- 
vūnai diena pirmiau atme-( 
te priešus 11 mylių atgal, 
užimdami Cassano ir Cala- 
britto.

Emdeno kanalo, per kurį 
naciai gabenasi geležies rū* 
dą iš Švedijos ir Norvegi
jos savo fabrikams Ruhr 
srityje, vakarinėj Vokieti
joj-

Raudon. Armija Steng 
sis Užkirst Naciam * 
Pabėgimą iš Krimo

dėl

nu

Berlynas pripažino, 
Sovietai pralaužė vokiečių 
liniją į šiaurius nuo Melito- 
polio, kuris stovi netoli A 
zovo Jūros ir prie svar
biausio naciams geležinke
lio, einančio iš Krimo pus
salio į pietinę Ukrainą.

Tebesiaučia mūšiai 
paties Melitopolio.

Londono karininkai 
žiūri, kad 'Raudonoji Armi
ja nuo Melitopolio žygiuos 
linkui Chersono, idant už
kirst vokiečiams pabėgimą 
iš Krimo pussalio, 
tarp Juodosios ir Azovo Jū 
rų. Chersonas stovi prie 
Dniepro upės įplaukimo į 
Juodąją Jūrą.

Naciams telieka tik silp
nas vienų bėgių (relių) ge
ležinkelis ištrūkimui iš Kri
mo pussalio. Šį geležinkelį 
jie patys yra pravedę per 
Perekopo ‘tarpkalnę,” tarp 
dviejų minimų, jūrų.

Hitlerininkai Sakosi 
Atgriebę Spalato

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečiai, girdi, atkariavę 
nuo Jugoslavijos partizanų 
Split (Spalato) uostą, prie 
Adriatiko Jūros. — Niekas 
to nepatvirtina.

Nacių radijas taipgi skel
bė, kad jie užgrobę Korfu 
salą, į šiaurius nuo Graiki
jos ir arti Adriatiko Jūros

Raudonieji Lakūnai Sprc 
na Nacių Traukinius

Maskva.— Raudonieji 
kūnai susprogdino kelis 
kiečių karinius 
Oršoj, Gomelyj ir kitose 
frontės stotyse. Visi 
tiniai lėktuvai sugrįžo.

sovie-
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Raudonosios Armijos Žygiai ir 
Antrasis Frontas

Didysis Raudonosios Armijos ofensy- 
vas, atrodo, krečia ne tik Vokietijos plė
šikus,—jis smarkiai purto ir tuos “kari
nius strategus”, kurie per ilgą laiką ple
pėjo apie Raudonosios Armijos silpnybę 
ir vokiečių kariuomenės stiprybę.

Daugiau: tasai didžiulis ofensyvas ju
dina ir tūlus Londono ir Washington© 
vadovybės sluogsnius, kurie iki šiol ma
nė, būk antrasis frontas nereikalingas 
skubinti, kad jo norį tik Tarybų Sąjun
gos vadai, tik Anglijos ir Amerikos ko
munistai.

Į Tarybų Sąjungos raginimą, kad ant
rasis frontas reikalingas šiemet, kad ga
lėjus dar šiais metais sunaikinti hitle- 
rizmą, baigti Europoje karą, tie sluogs- 
niai arba, aiškiau, tie ponai, ranka nu
modavo, kaipo į propagandą.

Tuojau, kai Raudonoji Armija liepos 
njėnesį pradėjo savo didžiulį ofensyvą ir 
ragino talkininkus atidaryti antrąjį 
frontą Vakarų Europoje, tūli “kariniai 
strategai” Amerikoje skelbė, būk bolše- 
yikai tuomi norį apgauti talkininkus, 
Angliją ir Ameriką. Girdi, jei Anglija 
ir Amerika paklausys jų raginimo, pra
dės antrąjį frontą, tuomet Raudonoji 
Armija liausiantis kariavus! Tokių afc- 
lavukų buvo ir pas lietuvius, panašiai 
argumentuo j ančių.

Bet Raudonoji Armija^ vykdė savo 
pradėtuosius žygius.. Jokios “apgavys
tės” ji neturėjo galvoje, nes jai rųpejp ir 
rūpi juogreičiausiai galimu laiku sunai
kinti piktąjį priešą. Ir Raudonosios Ar
mijos ofensyvas iki šiol buvo tokjs, kad 
jis sudrebino ne tik nacius, bet “prikė
lė iš miego” ir daugelį Londono ponų, 
iki šiol šnairuojančių į Raudonosios Ar
mijos reikalavimus atidaryti antrąjį 
frontą!

Štai New Yorko Timeso koresppndęp- 
tas Londone, Mr. Middleton, rašo pra
eitą sekmadienį apie naujus rūpesnius 
aukštoje talkininkų karo vadovybėje. 
Tieji rūpesniai kyla ne dėl to, kad rei
kia stoti talkon Raudonajai Armijai, bet 
dėl to, kad Raudonoji Armija galintį 
viską laimėti !

Pagal minėtojo korespondento .prane
šimą, talkininkų karo vadovybėje iki 
šiol veikė tokia nuomonė: Raudonoji 
Armija atstums priešą iki “Dniepro 
tvirtumų linijos” ir sustos. Vokiečiai 
ten apsidrūtinsią ir žiemavosią. talki- 
ninkai gi Italijoje pastūmės vokiečius 
gerokai į šiaurius ir ten žiemavos. bją, 
prie to, talkininkai dėl viso ko dar gal

iškels kąi kur Ęurppųję nedįdelęs jęgąs 
—tai ir viskas šieips metąms. 6 sęka- 
mais metais Tarybų Sąjungos armijos 
pradėsiančios mušti priešą nuo “Dniep
ro linijos” linkui vakarų, tuo pačiu sy
kiu talkininkai prądęsią veiksmus pieti
nėje Įp Vakarų Eųrppoję ir priešas bus 
suplūstas.

Bet dabar žiūrima, kad dalykai eina 
kitaip, negu tūlų aukštų galvų buvo ma? 
nyta: Raudonoji Armija žygiuoja pir
myn. Ji paėmė Smolenską, jaį atsidarė 
vartai į Pabaltijį. Ji žengia per Dniep
rą kituose fronto sektoriuose, toliau į 
pietus. Vadinasi, reiškiama susirūpini
mo tuo faktu, kad Raudonoji Armija 
galinti išvyti priešą iš. Tarybų Sąjungos 
teritorijos pati viena, be antrojo fronto! 
Vokietijoje gali įvykti perversmų. Vo
kietija net galipti susmukti.

Kas gi tuomet būtų? Nagi, Raudono
ji Armija pasiliktų Europos išjaįsviptor 
ja. Jai tektų visas nuopelnas dė| hitle
rininkų sumušimo. Su ja tuomet eitų 
visos pavergtosios Europos tautos. Tal
kininkai pasiliktų nuošalyj.

Dėlto, kaip nurodo Mr. Middleton, tal
kininkų karp vadovybėje pradėjo reikš
tis nuomonė, kad einamųjų faktų švie
soje, reikianti keisti taktika; reikįa sku
binti atidaryti antrasis frontas, kad ne
tektų Tarybų Sąjungai visas nuopelnas 
dėl Hitlerio karo mašinos sumušimo!

Tokis “persiorijentavimas” atrodo gan 
keistas. Jeigu tik dėl to atidaryti antrą
jį frontą Vakarų Europoje, tai ne kaip 
skambės laisvojo pasaulio ausyse.

Bet vistik būtų malonu matyti, kad 
ir tokiais sumetimais padarytą atmainą 
mūsų karo vadovybių strategijoje.

Mums rodosi, anfrasįs frontas turėtu 
būti atidarytas be jokio delsimo. Jis tu
rėtų būt atidarytas tąm, kad juo greičiau 
sumušti naciškąjį plėšiką. Atidarius 
antrąjį frontą neužilgo, kai vokiečiai 
mušami Rytų Fronte, būtų galima kul
kas su mažesnėmis aukomis Europoje 
karą įšlaimėti.

Šitais, o ne kitais sumetimais milijo
nai žmonių Anglijoje ir Amerikoje rei
kalauja atidaryti antrąjį frontą!

Arkivyskupas Apie Tikybos Laisvę 
Tarybų Sąjungoje

O vis tik įdomų pareiškime padarė 
Yorko arkivyskupas, kuris šiuo metu 
svečiųojasį Tarybų Sąjungoje.

Jis pareiškė, jog Tarybų Sąjungoje 
yrą pilniausia ir plačiausia žmonėms lai
svė religiją praktikuoti.

Tątai patvirtiną tą, ką mes rašėme se
niau ir ką pakartojome pereito pirmadie
nio savo ędįtpriale.

Kitas žymus anglų bažnyčios dvasiš
kis, Kanterburio dekanas Johnsonas, yra 
parašę knygą apie SSSR, pavadintą 
“Tarybų Galybė” (ją išleido ALDLD lie
tuviškame vertime), kurioje tas klausi
mas gan plačiai nušviestas.

Reikia pasakyti, kad Amerikos lietu
viuose katalikuose dar yra tokių žmonių, 
kurie, semdamiesi “žinias” iš Darbinin
ko, Draugo arba Amerikos, mano, jog 
Tarybų Sąjungoje visi kunigai yra iš
šaudyti ir visos bažnyčios uždarytos.

Pąsįtaikius progai sutikti tokius žmo
nes, jiems būtinai reikia priminti šis 
Yorko arkivyskupo pąreiškimąs. Mūsų 
pąręiga yra žmones šviesti, rodyti jiems 
kelią!

vj"".

EARL BROWDER APIE vp pranešime Anglijos par- 
CHŲRCIIIELO ĘRĄKĄJr ląmentųį. Pburchillįs pąsa- 
BĄ, ANTĘĄ FRONTĄ IR kė, kad ųiųsų kpvos Įtąjijo-
KARO LAIMĖJIMĄ DAR 
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lyne kalbėjo Amerikos Ko-, 
munistų Partijos generali-' 
nis sekretorius Earl Brow
der dideliam susirinkime* 
sušauktam parėmimui Pe
ter V. Cącębioųe kandida
tūros į New Yorko Miesto 
Tarybą (City Council). To
je prakalboje šis revoliuci
nės partįjos vądas paliete 
visą eilę svarbių klausįrpų, 
surištų su dabartinio karo 
eiga. Kadangi komunistai 
nuoširdžiausiai remia karo 
pastangas ir Roosęvelto ka
rinę politiką, tai bus, be ą- 
bejo, svarbu mūsų skaityto
jams išgirsti jųjų atstovo 
arba spokesmano nuomonę.

Browderis nesutinką, kad 
karo vedimo reikalais galį 
arba turi teisę kalbėti tik
tai militariniai vadai bei 
ekspertai.

“Tiesa”, jis sako, “yra 
daugybe klausimų, surištų 
su karo vedimu, kurie nesi- 
leidžiami viešoms diskusi
joms ir viešam sprendimui. 
Jie paliekami išspręsti tam 
tikslui paskirtoms įstai
gas ąrbą asmenims. Ęet, 
įš kitos puses, yrą tokių 
klausimų, surištu sų politi
ką ir mįįįtanniąis reikalaįs, 
kurį© neišvengiamai dę|U©“ 
kyątijpję yeikąlaųja daugu
mos piliečių puomoųes ir 
atsakymo dęl jųjų pasek
mingo išsprendimo. Ir kaip 
tik šitie k|ąpsįmąi, mano 
supratimu, yra svarbiausi 
klausimai, nuo kurių pri
klauso kąi’P sutrumpinimas, 
greita pergalė...”

Būtent tais klausimais, 
reikalą u jaučiais piliečių 
nuomonės ir atsakymo, E. 
Browderis pasirinko iš
reikšti ir šdvo ir partijos 
nuomonę.
Kodėl Mes Nekertame Prie

šui iš Vakarų?
Browderis paima rytinį 

frontą ir parodo, kaip smar
kiai ir pasekmingai Raudo
noji Armija muša ir grūda 
atgal mūsų bendrąjį priešą. 
Jis sako, kad mažiausia clų 
milijonu vokiečių Raudoni
ji Armija sunaikino rytinia
me fronte, o likusius ąts- 
štumė atgal per kelius šim
tus mylių. Visi gi sutinka, 
kad Hitleris turi išstatęs 
prieš Sovietus mažiausiai 
du trečdaliu visų savo gin
kluotų jėgų. Tąi neginčija
mas faktas.

Vadinasi, prieš Ameriką 
ir Angliją jisai turi pasta
tęs fik vieną trečdalį savo

Amerikiečių: bomberis paruošia? padčtj ęhiniečjąms įpusti japoniškąjį priešu.

jėg||. Jeigu Sovietai ’ vieni | 
gali mušti du trečdaliu, tai 
kodėl šios dvi šalys negali 
taįp pat pasekmingai mušti 
vieną tręčdąįį?

“Jeigu Suvienytos Brita
nijos fiųpęrijos ir Jungtiniu 
Valstijų jėgos muštų priešį 
tiktai ant puses tiek, kiek jį 
muša Raudonoji Armija 
npo liepos 6 dienos,” sako 
Browderis, “tai karas Eu
ropoje būtų laimėtas dar 
šiai§ metais. Tai visai pa
prastas, aiškus, nenunei
giamas faktą^, ipatomgs vi
sam pasauliui.”

“Bet kpdėį pieš pękęrta- 
me mięšpi iš vakarų? klau
sią Browderis.

Fiziškos ir Moralines 
Jėgos

Browderis sako, kad mę$ 
turime būti dėkingi 'phųr- 
chillui u? vieną svąrbų dą? 
lyką, kurį jis, pripąžiųp są-

je nėra anJrh kąd 
tos kovos įięgali pavaduoti 
antrojo fronto, tai yra, 
fronto Francijoje prieš Vo
kietiją, ;arba talkininkų už
puolimo ąnt hitlerinės Vo
kietijos iš.vąkarų. Šis jp’ 
pareiškimas arbą pripažink 
mas gražiai nušluosto nosį 
visiemstiems ekspertam^,' 
kurie seniai pasakoja mums, 
jog mūsų kovos . Afrikoje ir 
Italijoje yra antras frontas. 
Ar jie dabar nutils ir liau
sis nęigę antro fronto idė
ją vakarų Europoje, tai jau 
kitas klausimas. Browder 
pastebi, kad toks New York 
Times ir kiti laikraščiai bu
vo įsimylėję Afriką ir Ita
liją vadinti antruoju fron
tu ir primesdinėdavo Sovie
tams bei tiems, kurie reika
lauja antro fronto Europo
je, nenuoširdumą arba ne
norą pripažinti iki šiol ve
damų Amerikos ir Anglijos 
kovų. Todėl reikia padėka- 
voti Churchilliui už nušvie
timą šio svarbaus klausimo. 
Jis pripažino, kad antrojo 
fronto dar neturime.

Bet kodėl neturime?
Gal mums stokuoja me

džiaginių jėgų — išlavintos 
armįjęs, karę pabūklų, 
ąmųnicijps, laįvų, lėktuvų?

Chprchillįs Paveikė 
Amerikiečius

Browderis kaltina C|iur- 
chillį pasiėmimu ant savęs 
atsakomybės atidėti antrą
jį frontą iki pavasario. E. 
Browderis mano, kad Ame
rikos vądovybę stpjp ųž ąti- 
daryųią antrojo frpnįp be 
tplįųiesniP' dęlsipio. Bet 
Churcbill pąyeikę ir laįipėjo 
atidėjimą. Jeigu, esą, dėl 
4 į p 1 p m a t injų sumetimu, 
mūsų vądąį tyli ir nieko ne- 
^ąkp, tąi tas dąr nereiškia, 
kad jie sutinką su Čhurcbd- 
lio ppzicįją. Browder sako: 
“Jeigu hūtg ii<>dyta, kad ąš 
tams klyktų, yiešai su- 
tinkii Chjiįchillm atsįiirą^y- 
tj. Ąš trokštų, Jtad rei
kėtų fo ąfeiprašyti, tyd ąš 
bijau, įąd nereis..

Churchill pareiškė, kad 
vien tiktai militariniai išro- 
kavipiąi nustatysią antro 
fronto laiką. Betgi, sako E. 
Browderis, Amerikos miji- 
tarinių vadų daugumos nuo
monė yra, kad mūsų milita- 
rinęs jėgos yrą sęijįai pa
kankamos ir papuoštos pfa- 
dėjįipųį ^rięš ‘ VpHĮętiją 
ofensyvo iš vakarų. Jis ci
tuoja mąjorjį genęrplą pe- 
wįč ĮI. Breretop, Jęuris vie
šai pąręiškė, kad dabar tu
rimi Vokietijų be jo
kio ątįdęliojimo Įf uelsįmo.

“ĄųgĮį j p j randasi keli mi- lįjppąi ąnglų ir amerįkięcĮų 
kąęęiyįij,” sąkp Dyowderis. 
“Aiškų, jsųd dauguma įij gą- 
lęs $^|yvįa|iti mųšiųpsę tįk 
typpijet, kųppięi jie bus per
mesti per Anglijos kanalu j 
EUrppu-... Chuychillis nęiš- 
ųįŠkįįip, įfpdėį militariniąi 
išrpkavįmai vędą jį prie ati
dėliojimo antro fronto aįi- 
darymo. Bet primindamas 
mųips DųhJBrgą, jus nętįe- 
sioginiai nurodę, jog mes 
esame mintųrišlmį R®1’ silp- 
pį. Tąciąų liąiį) |ik šituo 
bląusjĮpįĮ iį? pųfes ą^ąkę 
sąų, patiekdamas parląųięn- 
tąį sfmdlfmeniški rąpąrtą 
ąBįp AmerdtpsrĄnglpąs mi: 
litąiįųę piynieųybę prieš 
Vųkipfjją, jąų nėskąitant 
mūsų talkininkės gęyięių 
SąiHngos, tol Wei- 

ągY.e du
liu Hitlerio jėgų.

“Labai nesveika Jungti
nių Tautų atmosferai šian
dien remti didžiąją strate
giją ant SILPNUMO argu
mento iš Anglijos-Amerikos 
pusės šioj koalicijoj. Aki
vaizdoje mūsų milžiniškų 
armijų ir stebūklingįaųsips 
kąrinės gamybos, šis mųsų 
ąrgumęųtąs likusiąją! £ą|iąį 
pasaulio virsta įrodymų m#“ 
su MODALINIO SILpNU-

Tai reiškia, kad męs ne
turime npro ir pasiryžimo 
panaudoti visas savo jėgas 
greičiausiam karo laimėji
mui. Tiktai tas mums truk
do, o ne stoka rmlitarinių 
jėgų.

Ar Mes Norėtume
Pasilikti ?

• f

vienas klausimas.Dar vienas klapsimas. 
“Pągąlįąų laidąs mums ame- 
rįkięčiams pradėti gąlvoti 
ąpįę gąliipybę,” sąko Brow
deris, “kad męs atidėlipsi- 
pię ąųtrąjį frpųtą taip ijgąĮ,

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

jog Raudonoji Apuliją sur 
J’tiuš nącįųs rytiniam© fron- 
e pirmą, nęgu mes įsi- 

trąuksime į didžiąsias ko
vas. .

“Ar tai to mes norime?
“Are mes norim© išveng

ti to, kad mums nereikėtų 
atlikti sąyp dą)įe^ pareigų 
ąioje kovoje?

“Ar įneš turime j|įų?iją, 
įąd Įkąs pers ant sidabrinės 
Įękšbes ątpęš ir įteiks mums 
pergalę?

“Jei mes būtume pasida
vę tokiam reakciniam sap
nui, tąi mūsų Jauktų bai
siausią atęitįs. jeigu taįp 
atsitiktų, tai Apięriko^ mo
ralais autoritetas pasauly
je nepultų iki zero. Mūsų 
vaidmuo atstatyme pasau
lio taikai ir tvarkingam 
progresui būtų sukaneveik- 
tas. Mūsų pačių vidujinis 
politinis gyvenimas butų iš
kraipytas ir sumaišytas. 
Mes būtumėme pąrdavę sa
vo sielą už sriubos bliūdą.”

Todėl Browder ragina 
atidaryti antrą frontą va
karuose prįęš Vokietiją 
tuojau ir dar šiemet laimė
ti pergalę.

DARBININKU 
SVEIKATA

KIRMpUĖS VIDURIUOSE
Drąugę gydytojau, jūs 

daug kam duodate patari
mus, malonėkite ir man pa
tarti.

Aš jau 60 metų amžiaus. 
—Svaiginančių gėrimų ne
vartoju ir nerūkau tabokos.

Aš patėmijau, kąd mano 
pilve yra kirmėlių. Vieną 
kąrtą patėmijau kokių tri
jų colių ilgio kirmėlę. Tai 
man reikia labai tankiai 
spjaudyt. Aš girdėjąu, kad 
lįsnįkai—geras vaistas nuo 
kirmėlių.

Malonėkite man per Lais
vę paaiškinti, ųž ką aš bu
siu labai dėkingas.

Atsiprašau už mąno pras
tą raštą, nes aš sergu: ma
no dešinė ranka nutirpus ir 
visada man galvą skauda.
Atsakymas.

Jūg, Drauge, kalbate apie 
kirmėles. Veikiausia tąi bus 
taip vadinamos dėles. Taip 
bent musų krašte vadinda
vo. Ir duodavo vaikams lis- 
nįko. Lisnikas—glistninkas 
-—nuo lenkų žodžio “glisty.” 
Neblogas'tai vaistas dėlėms 
naikinti ir prašalinti iš žar
nų. Nieko nekenkia. Angliš
kai “wormseed.” Gal gau
site ir šiaip vaistinėj. Lie
tuviškoj be abejo, jei Jūsų 
miestely yra.

Gali būti, tikresnis nuo 
dėlių vaistas yra šitas.

Gaukite “Hexaresorcinol 
crystals, 1 gram, in one or 
two hard gelatine capsules.”

Tuoj iš pat ryto nurykite 
tas kapsules (arba tik vie
ną didesnę kapsulę) ir pa
lūkėkite kokias 5 valandas 
be valgymo'. Galite nugerti 
vandeniu, žinoma.

Tai ir visa. Po penkių va
landų galite sau pasivalgy- 
ti.' Iki tam laikui tas vais
tas jau bus užtroškinęs dė
lės, ir jas paskiau išvarys 
per apačią.

Tas Jūsų galvos skaudėji
mas ir rankos nutirpimas 
gal ką bendra turi su dėlė
mis viduriųpse. Gąl, o gal 
ir ne.

Dėl vįso ko, Jųpis vis vie
na bus naudQS iŠ vitaminų. 
Gąuki|p kpkio gerp vitąmino 
prąpąrątą, pąyĮąnipĮ ąrhą 
bent kelių svarbesnių yitą-

minų mišinį. Multi-vitamin 
arba poly-vitamin tablets or 
capsules. Imkite bent pp 
vieną rytą, pietų ir vąkąrę, 
ląike vąlgymo, su maistu. 
Imkite kad ir visą gyveni
mą. Padės prašalinti tūlus 
mitybinius trūkumus ir da
rys naudps visam organiz
mui.. Beje, nueikite pas vie
toj .-.gydytoją — patikrint 
kraujo slėgimo. Kiekvienam 
tai svarbu, ypač Jūsų am
žiaus žmogui.

CHICAGOS ŽINIOS
Taupykime Kurą

Namų savininkams ir ren- 
dauninkams patartina taupy
ti kurą, kiek galima, šiemet 
numatoma pritruks ne tik alie
jaus, bet ir anglių. Ne tiek 
anglių trūkumas paeitų iš to, 
kad jų nespėtų pagaminti, 
kiek paeina iš to, kad nespė
ja pristatyti.

Tenka pažymėti, kad nors 
jau vėlu pradėti rūpintis apie 
kurą, tačiau kurie dar neturi
te, tai rūpinkitės jo gauti da
bar, nes atėjus šaltam orui ga
lite nukentėti, negauti kas rei
kalinga namų apšildymui.

Karo Bony Pardavimas 
Sparčiai Eina

Karo bonų pardavimas Chi
cago.] sparčiai einą. Jau yrą 
parduoda arti už $100,000,000. 
Per pirmutines £ris bopų par
davimo dienas žmonėą išpir
ko už $68,123,000 bonų.
Aukos Del Pundelių Pasiunti

mo Sovietų Sąjųngon 
šiuomi ačiuoju tiems, kurie 

aukavo dėl pasiuntimo punde
lių lietuviams kovotojams į 
Sovietų Sąjungą. Del šio'svar
baus dalyko aukavo sekamai:

A. Jakaitis ....
A. Klijūnas .... 
F. ir P. Klijūnai 
S. ir P. Senuliai 
A. Jenutavičius 
Po dolerį aukavo

kis, E. Drobus, C. Kvederas, 
P. čeplinskas, A. Grina, W. 
Staigus, P. Juškienė, S. Juška, 
J. ir A. Stukai, K? Jakubaus
kas, R. Samulionienė, J. ir M. 
Kirstukas, U. Jypdaįtįęąp, A. 
$akąįa$, M. Sąkaįięn§ ip 
žantaą W- A. Plęątis.

yįsp sųrm|$ąų $į8.pQ ip 
siunčiau į ęentrą BroQUlynan.

....... .'UHwift'.
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didysis mūsų tautos dailininkas ir 
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Biurlionis. Si sukaktis plati ai 
minima Lietuvoje ir visur, kur gyvena 
lietuvi ai . y b tu vi y m 
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mCIsu tautos did| genijų. FaminB.1 imas 
oūa iliustruotas Čiurlionio tapybos 
kflr i n i u eg zemp1i or i ai s, r od omai s 
ekrane projektorium.

V :1BS 
WMMKMi

'- 3^^’,Ai. •'/•'<
i/ , /;-••■■' •■ _ ‘ ; : . ■> -

: W;;< " : '

■• y:.' ' . . . Vk’V;'
. ■ ■< ,V>7/ y-:

y? w, H
' »' i ■. > 7 \ 'V,.. ' 7*• ax'* JaWUiJrt JfiiMiiiBK

7-!. ?.



lYėČiadiehis, Rugsėjo 29, I$4A
r. ■ R.. . ... .., M.,. ,^u, Į ,rt Įį,

Laisve, Lithuanian Daily News « v ^fcc&aa ^Ubla^fc

—.... i į, .,ą ,< IĮ,.

Apšviesta tauta <
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių Šiame vajuje!
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yra labiau gerbiama iri
. . V _ _ _ • w •< A.—_ A A ’
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 

centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?
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Per Didelį Pasiryžimą į Profesiją ir 
į Tarnybą Lietuvių Visuomenei

Nedaug pasaulyje randame 
žmonių, kurie sunkumus skai
to esamais tam, kad juos nuga
lėti. Ypač tokių drąsuolių sto
ka pastebima tose srityse, į 
kurias asmeniui prisieina kopti 
vienišam.

Su vienišo pilgrimo padėtimi 
dar ir šiandieną tankiai susi
duria asmenys, kurie patys sa
vo jėgomis siekiasi į profesijas, 
į aukštesnį mokslą, nors šian
dieną sąlygos jau nebe tos, ko
kiomis buvo prieš pusšimtį me
tų. Reta universiteto studentė,

JOHANA T. ŽELVIENĖ- 
BALTRUŠAITIENĖ 

daktarės mokslo baigtuvių rū
buose, 1896 metais.

pailsusi per dieną sunkiose stu
dijose, bepagalvos, kad kuri jos 
sesuo yra dirbusi daug sunkiau 
pasiekimui to paties mokslo. 
Sunkiau dėlto, .kad ji neturėjo, 
kas savo gyvenimo taupmeni- 
mis būtų už jos mokymą ap
mokėjęs, kas jos patogų kam
barėlį rūpestingai paruoštų 
studijoms. Pagaliau, aplink 
siautusi tamsa slėgė jos pečius 
ir persekiojo kožną žingsnį. O 
vienok ji žengė pirmyn.

Viena iš tokių pionierių lie
tuvių moterų buvo daktarė Jo
haną Baltrušaitienė. Iš pat ma- 
žystės ji turėjo palinkimą mo
kytis ir išmoktu dalintis su vi
suomene. Bet sąlygos buvo 
anaiptol ne akstinančios. Kada 
jinai, jaunutė, su savo sesute 
pradėjo savo pirmutinius išsto
jimus publikoje su deklamaci-

jomis, buvo žmonių, kurie jos 
darbu grožėjosi — kitaip nebū
tų buvę, kur išstoti. Vienok ra
dosi ir tokių, kurie pradėjo ei
ti su skundais pas jos tėvą — 
Tavo mergelkos šunimis loja— 
tūlas išmetinėjo tėvui.

Silpnadvasę mergaitę toks at- 
sinešimas gal būt paskandinęs 
ašarose ir nugnybęs į visuome
nę besistiepiančią atžalą. Bet 
Johana tik pasiryžo eiti toliau 
ir parodyti, jog tas pats gali
ma atlikti ir mergaitei, kas ga
lima pirmarankiams tvėrėjo 
vaikams — berniukams. Pasi
ryžo atsiekti daktaro profesi
jos, bet kur gauti pinigų? 
Lauksi užsidirbti, suaugsi, gali 
nebepriimti į mokyklą arba ki
tos kliūtys susidaryti. Pasisko
lino pinigų ir pradėjo mokslą, 
o atlikusi mokyklos valandas 
ėjo dirbti, kad mokėtis skolą ir 
išsilaikyti. Finansinius sunku
mus dar labiau užaštrino apie 
tuo pat laiku sudegimas jų na
mų ir visko, kas juose radosi. 
Tačiau per didelis buvo jos sie- 
kimasis šviesos, kad besiduotų 
nelaimėms sulaikyti nuo verži
mosi į ją. Balan. 13, 1896, sėk
mingai baigė Woman’s Medical 
College, Baltimorėj, ir taip pat 
sėkmingai išlaikė Pennsylvani- 
jos Valstijinės Tarybos egzami
nus birželį, 1897 m.

Jauna daktarė pradėjo prak
tiką Plymouth, Pa. Kartu pra
dėjo lankyti ir lietuvių susirin
kimus, kokie tuomet buvo, kad 
veikti tarpe savo žmonių. Juk 
ne tam ji siekė žinojimo, kad 
jį užrakinti nuo žmonių dakta
ro kabinete. Bet susirinkimuo
se iš karto tekdavo sėdėti vie
nai, nesirasdavo kitų moterų 
drąsuolių, nes lankančias susi
rinkimus moteris tamsos apuo
kai apšaukdavo visokiausiais 
vardais ir net gręsdavo pavo
jus fiziško užgavimo per tų 
apuokų sukurstytus tamsūnus.

Kaip tik tuo laikotarpiu 
S.L.R.K.A., kuriame ir jauna 
daktarė priklausė, buvo pas
kelbtas raganų gaudymas, pra
dėtas kryžiaus karas prieš pra
dėjusią pasireikšti nariuose pa
žangą ir 1901 metais, 16-me 
seime, tų laikų progresyviai bu
vo priversti atsiskirti ir sutver
ti dabartinį SLA. Sukilėliai ta
rėsi sutverę “grynai lietuvių 
organizaciją,” kurioje galėsią 
priklausyti visi (be skirtumo 
politinių bei religinių pažiūrų).

Lygios teisės ir progos vi
siems — ot, kas patiko dakta
rei. Ir ji visa energija metėsi 
budavoti organizaciją, niekad 
nei nesapnuodama, kad, narių 
budrumui 
budavotos 
nariai vėl 
skirtingus
jai pačiai bus numestas ne vie
nas skersas žodis tik dėlto, kad 
jinai po virš 40 metų, tebetikė
dama tiems patiems princi
pams, kurių daugelis kitų atsi
žadėjo, išdrįso kandidatuoti į 
SLA daktarus kvotėjus ant pa
žangiųjų narių sleito 1941-42 
metų rinkimuose.

Pačiu 16-to seiino metu sa
vo budrumu išsaugojusi jau
nai organizacijai svarbius do
kumentus, Johana po seimo 
leidosi į kolonijas su maršru
tais perorganizuoti kuopas iš 
senosios į naująją organizaci
ją, o kur tas negalima — su
tverti naujas kuopas ir įraši
nėti narius. Nuo Kanados ru- 
bežiaus už1 Mass, iki Illinois 
vakarinės-pietinės linijos jos 
apkeliauta visos lietuvių kolo
nijos, o kai kurios ir po kelis 
kart. Jos pačios ofise sutverta 
vienų moterų kuopa Plymou
the, kaipo dalis Lietuvaičių 
Draugystės/ pačios pirmosios 
lietuvių moterų organizacijos

Amerikoje. Ji rašė spaudai.
—Ar daug urėdų esate tu

rėjusi toje organizacijoje ? — 
kartą daktarės paklausiau.

—Nei pati nebesurokuočiau. 
Užėmiau vietas pastoviose ko
misijose, rengimuose kuopose, 

i apskrityje ir centralinėje SLA 
valdyboje, kurioje tarnavau 
kaipo vice-pirmininkė ir kai
po centralinė daktarė-kvotėja. 
Tos vietos nustojau kandida
tuojant į SLA prezidentystę 
prieš Gegužį. Buvau 
daugelyje seimų.

—Dėlko rizikavot 
turimą vietą ėmimu 
tūros neužtikrinton kiton vie
ton? — vėl paklausiau dakta
rės.

—Aš ta dariau norėdama 
parodyti lietuviams, kad mo
teris gali, jeigu tik nori, at
likti visokį darbą, kurį tik vy
ras gali atlikti. Nelaimėjau— 
negalėjau prirodyti, bet atsi
ras ir kitos, kurios galės tai 
padaryti, — kukliai atsakė 
daktarė. Ji pilnai pasitiki sa
vo seserimis. Tenka priminti, 
jog ir jai pačiai nedaug trūko 
balsų ton vieton praeiti. Jeigu 
būtų buvę jos šalininkų biske- 
lį daugiau padirbėta, ji galėjo 
laimėti.

Ar pasiekus daktarystės ir 
aukštai sąmoningos veikėjos 
laipsnio jinai susilaukė laurų? 
Ne visuomet ir ne nuo visų. 
Vieni mylėjo ir gerbė, bet pro
greso ir žmonių laisvės prie
šai jai niekad už tai neatlei
do, šmeižė žodžiu ir spaudoje.

delegate

prarasti 
kandida-

pašlijus, tos jos su- 
organizacijos eilėse 
bus persekiojami už 
įsitikinimus ir kad

Vaikai smagiau imsis pa
gelbėti sušluostyti indus, jeigu 
šluostukai bus pagražinti trik- 
sus išdarinėjančiais paukštu
kais.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

7492 
by Alice Brooks

DR. JOHANA 
BALTRUŠAITIENĖ 

visuomeniškos veiklos 50 me^ų 
sukaktyje, 1943 m.

Aišku, kad dėl to nukentėjo 
jos, kaipo profesionalės įplau
kos, bet tuomi jos nesustabdė 
nuo visuomeniško darbo.

Kartą jos asmenį užtiko pu
sėtina audrelė štai dėl kokio 
prietikio: Jų namuose, Ply- 
mouthe, mirė jų gyventojas ir 
kaipo šeimai artimo asmens, 
jo palaikai tapo sutvarkyti pa
gal jų geriausį supratimą — 
laisvai ir dar krematorijoj. 
Tai buvo pirmasis žinomas 
krematorijoj sudegintas lietu
vis — nepalyginamas mūsų 
laikams drąsus žingsnis.

Po 13-kos metų praktikos 
Plymouthe, daktarė persikėlė 
į Pittsburghą ir ten su velio
niu savo draugu, literatu ir 
veikėju Juozu Baltrušaičiu, 
per tris su virš dsėtkus metų 
yra daug nudirbę. Jinai yra 
vadovavus daugeliui mokyklė
lių, veikus organizacijose, są
lygoms susidėjus kartais lė
čiau, siauriau, bet visada su 
noru patarnauti žmonijos pro
gresui. Jinai yra įdėjus nesu
skaitomas valandas įsteigimui 
lietuvių kambario Pittsburgho 
Universitete, kaipo kampani
jos vedėja visu jo steigimosi, 
jam aukų rinkimo laikotarpiu 
1932-1940 metais. Ji buvo de

a?

legate Pasaulio Lietuvių Kon
grese, Kaune, 1935 m.

šiandieną, kada Hitlerio ir 
jo gaujų kruvina kurka su
trempė Lietuvos žmonių lais
ves ir gręsia tautai išnaikini
mu, kada Ašies užmačios.pa
vergti visą pasaulį reikalauja 
visų demokratijos ir laisvės 
mylėtojų vieningų pastangų 
priešų sunaikinimui, mes ma
tome daktarę Johaną Baltru
šaitienę su tais, kurie širdingai 
dirba už pergalę. Su ta pačia 
drąsa, su kuria anais laikais 
padėjo pralaužti tamsos ir 
prietarų ledus, ji atmeta ir 
sugėdina šiandieninius fašizmo 
apaštalus, • sužiniai norinčius 
kenkti pergalei. Darbu už per
galę jinai tinkamai apvaini
kuoja savo visuomeniško dar
bo penkiasdešimtąją sukaktį, 
kuri pripuola šiais metais, di
džiųjų kovų ir pergalių de
mokratijų ant brutališkiausio 
pasaulyje žvėries-fašizmo me
tais.

Ilgų metų ir dar daugelį 
darbų nudirbti linkime vete
ranei profesionalei, lietuvybės 
ir apšvietos skleidėjai daktarei 
Johanai Baltrušaitienei.

M-tė.

Mrs. Roosevelt Grįžo Iš 
Lankymosi Pas 

Kariškius

ELEANOR ROOSEVELT

Iš Brooklyno Moterų Ap 
švietos Kliubo Veiklos

Oakland ir San 
Francisco, Cal.

Eleanor Roosevelt, mūsų 
krašto prezidento žmona, rug
sėjo 22-rą grįžo iš 23,145 my
lių ilgio kelionės po daugerio
pas Pacifiko karo sritis, kur 
jinai apžiūrėjo kareivių kem
pes ir jose gyvenimą, sužeistų 
priežiūrą.

Kelionėje jinai .susitiko ir 
kalbėjos su tūkstančiais eilinių 
karių ir sužeistų, matėsi ir ta
rėsi su vyresniais kariškiais ir 
medikališko štabo, taipgi ka
riams pagalbos teikimo įstai
gų viršininkais. Sakoma, jog 
jinai vyksianti į kitą panašią 
kelionę. Menama, jog’ tai bus 
anoj pusėj Atlantiko.

Pirmoji mūsų krašto mote
ris keliavo daugeriopais bū
dais : orlaiviais, traukiniais, 
valtimis ir kariškais “džyp- 
sais,” kur kokiu reikėjo ke
liauti,. kad pasiekti pasimotą 
tikslą. Ji tųomi parodė, kad 
nežiūrint keno užimamos vie
tos, niekas šiandien negali tep- 
kintis paprastu kasdieninių 
gyvenimu, kad reikia atlikti 
kas nors daugiau laimėjimui 
karo.

Praėjus vasaros sezonui, 
rugsėjo 23 d., Moterų Apšvie
tos Kliubo narės savo susirin
kime, galima sakyt, kaip ir 
nutiesė rudens ir žiemos sezo
nui veikimo planą, nors ir lai
ke vasaros karščių moterys 
nuo darbų nebuvo paėmus’os 
vakacijų. Jeigu kada pirmiau 
mūs darbštuolės turėjo visuo
meninių darbų, tai dabar jos 
jų turi nepalyginamai dau
giau. Dabar tai visa bėda, — 
“mūs spėkos perinamos, nepa
jėgiame visko apčiuopti” — 
nusiskundė susirinkimo daly
vės. Patys svarbiausieji dar
bai, tai mezgimas ir drabu
žiams priimti krautuvės išlai
kymas. šieji du paslmojimai 
sugeria labai daug spėkų. Ve
sti sėkmingai mezgimo dar
bą, kartu tenka rūpintis ir fi
nansais, kad būt už ką vilnų, 
nusipirkti. Kada vilnų fondas 
ištuštėja — narės pakrato sa
vo krepšelius, pačios suside
da desėtką kitą dolerių ir 
darbą tęsia tolyn, kad tik dau
giau nertinių, šalikų ir kojinių 
pasiuntus savo broliams į karo 
frontą.

Mezgėjų komisija raporta
vo, kad sudaryta nuo mezgėjų 
37 pundeliai, vien rankomis 
mėgstu vilnonių drabužių, de
dant po sveterį, šaliką ir koji
nes, į kitus po porą drabužių. 
Tai labai graži dovana lietu
viams raudonarmiečiams. Viso 
su namie siūtais ir gatavais

pirktais drabužiais mez 
ir siuvėjos sudarė virš 70 p 
dėlių.

Krautuvės komisija prane
šė, jog darbas eina sėkmingai, 
vėl išsiųsta tūkstantis svarų 
drabužių ir batų. Komisija nu
siskundė, kad stoka darbinin
kių. Krautuvė bandoma 
atidara kožną vakarą, 
komisija raportavo, jog 
sta Lietuvos našlaičiams, į So 
vietus, geras kiekis naujų 
tinių, suknelių ir ži 
kuriuos kliubietės k 
ir namuose pasiuvo. Siuvimo 
taisymo darbas eina sėkmin
gai, veik kožną vakarą krau
tuvėje darbuojasi Levanienė, 
Lapata, Andriuškevičienė, 
smočienė ir kelios kitos d 
ges kiek rečiau ateina, 
dieniais, dienos metu, 
Laukaitienė, Petkevičienė. O. 
Yakštienė dažnai dirba vaka
rais ir nešasi į namus darbo. < 
Jinai jau pasiuvo kelias mo- '■ 
terims sukneles, mergaitėm 
suknelių ir žiponėlių. Namon 
nešasi siūti kelios kitos drau
gės, nes ne visuomet yra pa
togu ateiti į krautuvę, o prieg 
tam, krautuvėj yra tik viena 
siuvamoji mašina.

Artėjant vėsiam orui, ko
misija raportavo, jog gauta 
apšildoma krautuvė, kurioje 
ir vietos bus daugiau. Tai bus 
dienraščio Laisvės name. Susi- A

laikyt

ner-

tei

Oak-

drg. 
čam- 
visus

Mezgėjų Susirinkimas
Rugs. 12 d. laikytam mez

gėjų susirinkime, draugės K. 
Jankauskienės stuboj, svarsty
ta prisirengimas minėti dvie
jų metų sukaktuves mezgėjų 
darbo raudonarmiečiams. Pa
rengimas įvyks 17 d. spalių, 
nedėlioj. Pradžia 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos, J. 
Koblin saliukėj, 1226 Silver 
Ave., San Francisco, Calif.

Šiame parengime bus išleis
ta puikus rankų darbo “Af- 
gan” (uždangalas), kurį drg. 
Šatas (Shultz) aukavo. Tikie- 
tukai išdalinti ir nemažai par
duota. K. šilkaitienė jau par
davė 10 knygučių. Tai tik pra
džia, šilkaitienė gabiai moka 
prieiti prie publikos. Šis pa
rengimas atneš daug pelno 
mezgėjoms.

Sekantis susirinkimas atsi
bus 31 d. spalių, drg. Burdų 
stuboj, 384-105th Avė., 
land, Calif.

Pabaigus susirinkimą, 
K. Jankauskienė, mūsų 
pionė mezgėja, užkvietė
prie puikiai pagamintų valgių. 
Nors dabar sunku su valgiais, 
nes tų “pointų” vis trūksta, 
bet drg. Jankauskienė ne tik 
kad yra viena iš mūsų gabiau
sių mezgėjų, bet ir gabi gas- 
padinė, ji moka prisitaikyti 
prie karo laiku gaminimo val
gių, gražiai visus pavaišino. 
Tai nenuilstanti veikėjai.

Jankauskai yra vieni iš pir
mųjų mūsų dienraščio Lais
vės skaitytojų ir rėmėjų. Jie 
užaugino sūnų Augustą ir 
dukterį Amiliją. Jų vaikai, 
kaip ir jie, dalyvauja su pa
žangiaisiais ir remia darbinin
kų reikalus ir visi dirba apsi
gynimo darbą dirbtuvėj. Drg. 
Jankauskas yra gabus mašini
stas, neseniai gavo iŠ dirbtu
vės dovaną už greitą atlikimą 
apsigynimo darbo. Tai puiki 
šeimyna.

Aukos mezgėjų . vilnų fon
dui: J. Kazlauskas $6. Po $5: 
August it Virginia Jankaus
kas, Šatas, Burdai, Karosai, 
Sutkai. Po $3: F. Leming, Ra
dini, Chaplikai, Svečias. Po 
$2: Amilija Jankauskiūtė, 
Rieenis, D. Mačiulienė iš Wor
cester, Mass. Po $1.50: Dan- 
sit, šilkaitienė. Po- $1: Vikto
rus, E. šlegerienė, Mugianie- 
nė, Prokšaitienė, Palšienė, J. 
Jankauskas, Eugenija Karo- 
siutė, J. Bete. Viso $60.00.

Korespondentė K. M.

^M^aubantwiwitl^nva-&fc

(Tąsa 5-me pusi.)

Dorchester ir Boston, Mass

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

viduti-ši puošni suknelė 
nėms ar diktesnėms už vidu
tines moterims tarnauja ir 
ekonomijai, galima .siūti . iš 
vienos ar iš dvejopų medžia
gų, kaip išpuola. Forma gau
nama 34 iki 48 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Iš Atsibuvusio ALDLD 2-ros 
Kuopos Moterų Susirinkimo 
Rugsėjo 19 d., pas dd. Buivi- 

dus, Dorchester, Mass.
Nors susirinkimas nebuvo 

skaitlingas, bet buvo draugiš
kas ir sėkmingas. Išduota ke
letas svarbių raportų ir pada
ryta gerų tarimų.

Išduotas raportas iš atsibu
vusio Pabaltijo tautų pikniko 
rugpjūčio 8 d., kuriame mums 
lietuvėms teko atsižymėti su 
valgių stalu ir auka Sovietų 
Sąjungos pagalbai.

Drg. T. Niukienė išdavė ra
portą iš atsibuvusio N. A. M. 
Sąryšio pikniko, kuriam mūsų 
kuopa aukavo $5.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusio Laisvės pikniko 
rugpjūčio 15-tą, kuris puikiai 
pavyko. Bet jeigu būtų buvę 
pakankamai darbininkių, tai 
moterų stalas būtų davęs dar 
daugiau pelno. Taipgi buvo 
pastebėta, kad nebuvo pažy
mėtas Laisvės pikniko raporte 
vardą^ drg. K. Kazlauskienės, 
kuri aukavo moterų stalui. 
Tad moterų stalo komitetas 
atsiprašo drg. Kazlauskienės 
už tai.

Atsibuvęs draugiškas išva
žiavimas pas dd. Tamošaus
kus W. Roxbury, rugsėjo 12 
d. puikiai pavyko. Buvo atsi
lankę draugų - draugių ir iš 
tolimesnių kolonijų: Norwoo- 
do, Worcesterio, Montello ir 
kitų. Dalyvavo ir draugės 
mezgėjos.

P. Žukauskienė atvežė 19 
porų kojinių, kurias ji numez
gė važinėdama į darbą, ir ke
letą veik visai naujų 
dėl pundelio.

T. Niukienė — 5 
kurias numezgė per 
laiką.

Doleriais dėl pundelio auka
vo M. Skerstonienė $2, M. 
Kapčiunienė $1. Pundelis ir 
pinigai pasiųsti Pundelių Va
jaus Komitetui į New Yhrką, 
kad suspėjus išsiųsti su antru

suknelių

kepures, 
vakacijų

pundelių siuntiniu pagalbai 
lietuvių raudonarmiečių ir pa
bėgėlių nuo hitlerizmo.

Taigi, šis išvažiavimas vi
sais atžvilgiais buvo sekmin- į 
gas. Taipgi liks ir pelno, iš ku
rio galėsime paremti svarbiuo
sius darbininkų reikalus.

Nutarta surengti greičiausiu 
galimu laiku namie gamintų 
valgių vakarienę. Ją surengti 
apsiėmė mūs geriausios gaspa- 
dinės: A. Buividienė, 
kauskienė, P. 
Niukienė, O. 
Chubarkienė, 
kienė.

Paaukavom 
švietos fondui 
fondui $5.

Laisvės vajaus klausimu nu 
tarta šaukti ; 
mu ] 
vajinininkų susirinkimą, 
išdirbus tinkamus Laisvės va
jui planus. Darbą apsiėmė at
likti J. Burba.

■ Susirinkime pranešta, kad 
serga mūs draugės, U. Kava- 
liunienė, 197 8th St., ir M. Bd- 
benčikienė, 174 Bowen St., abi 
So. Bostone. Draugės, kurioms 
aplinkybės leidžia, atlankyki* 
te sergančias drauges.

Užbaigus susirinkimą, d. A. 
Buividienė pakvietė visas prie 
skanios vakarienės. Bevakarie- 
niaująnt, P. Žukauskienė su
manė, 
gasp 
rienę, 
lęrius 
mui. Tam A. Buividienė prita
rė ir pirmoji aukavo dolerį. Ją 
pasekė kiti draugai taipgi. Po 
$1 aukavo: M. Gašlūnas, 
Chubarkienė, T. Niukienė, O 
Juškienė, P. Žukauskienė, 
Kaliošienė, J. Burba, H. Ta
mošauskienė. Drg. Dombraus- 
kai $2. Viso' $11.

AČiu drg. Buividam už jų 
vaišingumą ir visiems drau
gams - draugėms už paramą 
Laisvei.

P. žų.
Kaliošienė, T

Juškienė, B
M. Dombraus-

vietiniam ap- 
$10 ir ALDLD.

I

■i 3

aus klausimu nu- , 
greičiausiu gali- 

laiku Laisvės skaitytojų ir 
nininkų susirinkimą, kad |

kad vietoj atsilyginus 
a d i n e i už 
sudėti kelis 

Laisvei bylos vedi

vaka
rio-

B.

P

Nar*
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ŠYPSENOS
BILOS

— Bilos, bilos nemokėtos,
/ Guli eilėje sudėtos;

Skolos, skolos tos prakeiktos — 
Baisiai nemalonus daiktas!

i . a

— Mėnesiai taip greitai slenka, 
0 čia rendai neužtenka...
Ir elektriką, ir gazas — 
0 čia uždarbis toks mažas!

*

— Ką daryti, ką daryti? —
Negaliu nei išmanyti....
Jau galva beveik nupliko,
Kad nėra gana skatiko.

*■ . **#*£?& L
Tk’ Šitaip skundės ir dejavo

Vienas draugas draugui savo;
Ir jis gavo patarimą, 
Kaip surasti išėjimą.

— Kas gi —sako —atsitiko, 
Kad esi tu be skatiko?
Gal perdaug dabar latrauji,
Ar kortuoti nesiliauji?

• ‘-.j, ■« n

— Ne, brolau — jam atsakyta, — 
Priežastį turiu aš kitą:
Kur tik dirbu, kaip ant juoko, 
Nieks pilnai man neužmoka.

J

— Prašo vis toliau palaukti,
Arba liepia pasidžiaugti,
Kad dar dirbti gaunu progą, 
Tai dėlto man šiandien bloga....

-j— Nesirūpink—sako draugas —
Lai tos skolos tavo auga, 
Lai tos bilos nemokėtos 
Guli eilėje sudėtos!

— Pagalvok, kaip diplomatai 
Skolininkus atsikrato — 
Jei kiti nesusipranta, 
Nemokėk ir tu nei cento!

— Viens kitam kai nemokėsim,
Nei skolų mes neturėsim;
O už darbą, kai ateina, 
Imk tik “cash” ir gerą kainą.

I

— Reikia būti diplomatais — 
Apsukriais ir be sarmatos;
Kad skolų nebūt ant kaklo, 
Kreditus pasiųsk į peklą!

A. K—s.

Du geri draugai supykę, 
Šmeižė vienas kitą, 
Pešės plaukus, kol nupliko 
Ir be žado krito.

Tik tada abu pamatė, 
Kad pyktis nereikia, 
Viens kitam rankas pakratę, 
Džiaugias susitaikę!

Kai blogumai atsitinka,
Ir vaidai jau kyla, 
Reik apeiti juos aplinkui 
Ir išvengti bylą.

Niekados nereikia bartis, 
Pykti, nei kolioti, 
Kuomet lengva pasitarti 
Ir — pasibučiuoti.

PARDUOTAS DOLERIUI
Pardaviau doleriui sielą, 
Pardaviau garbę ir vardą, — 
Pelnas dabar man tik miela, 
Kraujas tik nuošimčiais verda.

Biržoje mano idėjos,
Poilsis — turgus trukšmingas, 
Auksą labiau pamylėjęs 
Už meilės akis spindulingas.

Dirbau seniau pasišventęs, 
Juokėsi bosas galingas;
Vaikščiojo lūpas patempęs, — 
Jam aš buvau neprotingas!

Nieko nedirbsiu už dyką, 
Niekam nepasiaukosiu;
Turtams pinu aš vainiką, 
Doleriais kelią nuklosiu...

Kam gi man tas auksas prakeiktas? 
Doleris — nuodas kiltumo!
Jokis pasaulyje daiktas
Neperka sielos dorumo.

Tapęs turtuoliu, ant gąlo, 
Perkeisiu būdą klaidingą, 
Pinigus trenkęs ant stalo, 
Tarsiu: “lai niekšai juos springa!

A. K—s.

Dėlei Demokratinio Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo

Pirmiausia, žmonės, ku
rie rūpinasi1 plačios visuo
menės reikalais, neturėtų 
susilaikyti nei vienos minu
tės nuo darbo dėlei labo 
žmonijos. Kiekvienas turi 
dirbti,' aukauti, rinkti au
kas. Kolonijose pilna drau
gijų, kliubų — komercinių 
ir kultūrinių. Tos draugi
jos,- kliubai, kuopos ir drau-* 
gijelės tai mūsų kultūrinio 
darbo vaisius. Apeliuokime 
į jas, persta tykime kaip ga
lime tą tragišką nuogos, 
išalkusios, nualintos Lietu
vos padėtį. Ji parblokšta, 
suminta žvėriškųjų vokie
čių! Gelbėkime jai.

Visuomenė plati. Reikia 
apvienyti visus lietuvius di
deliam darbui.

Suvažiavimo laikas nu
statytas gruodžio 17, 18 ir 
19 dienomis, 1943. Laikas 
tinkamai išspręstas ir kada 
gruodžio 17-19 dd. ateis— 
matysime suvažiavimo vai
sius.

Susilaikykime šiais metais 
nuo tradicinių kalėdoms 
pirkimui draugams dovanų. 
Tą stirną pąskirkim gelbėji
mui Lietuvos. Daug darbo, 
bet jis mums priklauso, ne 
svetimiems. Ten mūsų bro
liai, seserys, jųjų vaikai al
kani, pavergti, persekioja
mi, išvarginti laukia mūsų 
pagalbos. Atitraukime ska
nesnį kąsnį nuo savo bur
nos, aukaukime Lietuvos 
žmonėms. Kada Sovietų 
garbingoji armija išvys

priešą, mūsų humaniškoji 
pareiga suteikti pagelbą 
tiems, kuriems daugiausia 
ir greičiausia reikia.

Dirbkime be atidėliojimo 
toje linkmėje. Te nebūna 
lietuvių kolonijos, kuri ne
būtų prisidėjusi prie to 
skubaus, didelio ir prakil
naus darbo, sušelpti tėvus, 
motinas, brolius ir seseris-- 
tai pareiga.

Darban, nuo Atlantiko 
iki Pacifiko po visas lietu
vių kolonijas, pagal išgalę 
su darbu.— su aukomis! 
Prisidėkime, gelbėkime sa
vuosius, gelbėkime visus. 
Laukime kylant Lietuvą iš 
vargų, pelenų, kraujo!

Tebūna Laisva Lietuva!
P. A. Jatulis, 

Vaistininkas.

Wake Up, Americans!
Wake up, Amerl- 

canal
Make America’s 

WK‘BW answer roar out 
WkJF' over ^lo world.

Every citizen must 
back the United States Army 
and Navy to victory—back them •
with work and money. < >

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

{VAIRIOS ŽINIOS
C^cutta.— Tūkstančiais 

badu mirštą kasdien Indi
jos gyventojai Bengalijos 
srityje ir milijonai žmonių 
badauja.

London. — Pranešama, 
kad vokiečiai šiaurinėse 
Francijos pakrantėse statą 
rakietines kanuoles, kurių 
šoviniai pasieksią Londoną, 
per 125 mylias.

Anglų lėktuvų būriai sek
madienį vėl skrido linkui 
Franci jos, bombarduot na
cius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Nariams

Laisves Choras turėjo trijų mėne
sių vakacijas, kurios prasidėjo birže
lio 23 dieną. Dabar, gerbiami chorie- 
čiai ir chorietės, jau vakacijos pa
sibaigė ir turėsime išnaujo pradėti 
pamokas. Pamokos įvyks trečiedie- 
nį, rugsėjo 29 dieną, paprastoj vie
toj. Ateikite visi ir visos ir atsives
kite naujų narių. — Choro Valdyba.

\ EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. nariams. — Sek

madienį, spalių 3. d. įvyks susirinki
mas, 3 vai. dieną. YMHA Salėje, 
Ferry ir Walnut Sts. Prašome daly
vauti. —* Sekr. (229-231).

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHESTER, PA.
Mūsų mieste rusai ir Ukrainai ren

gia didelį koncertą Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagelbai. Įvyks sekmadie
nį, 3 d. spalių, 7 v. v., 8th ir Sproul 
St., Odd Fellows salėje. Kviečiame 
visus Chester ir apylinkės lietuvius 
linksmai praleisti vakarą. — Med. 
Kom. (229-231)

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

sekmadienį, spalių 3 d., 2 vai. po 
pietų. Draugai ir draugės, malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes turė
sime labai daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — V. Zelin. (229-231)

PITTSTON-WYOMING, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. spalių. Paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. Prašome 
visų pribūti, turime svarbių reika
lų aptarti. Vienas iŠ narių.

(229-231)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 1 d. 
spalių, pradžia 7:30 vai. vak. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visos būtinai turime daly
vauti, bus skaitomas pikniko rapor
tas, kuris įvyks 5 d. rugsėjo.

(229-231)
ELIZABETH, N. J.

Laisvės vajininkų vakarėlis įvyks 
šeštadienį, 2 d. spalių, 7:30 vai. vak. 
Parengimas įvyks LDP Kliube, 408 
Court St. Todėl gerbiamieji, esate 
kviečiami dalyvauti, kaip tai Hill
side, Linden, Bayonne lietuviai. O 
elizabethiečiai, tai būtinai turi da
lyvauti, kad palikus vėl garbės 
miestu. Pelnas bus skiriamas Lais_ 
vės vajininkams gavime naujų skai
tytojų. Taipgi dalyvaus keletas iš 
Laisvės štabo, turėsime progą pasi
matyti. — Kviečia vajininkai.

(229-232)

TAIKA, AR KARAS?
Ant šios ašarų pakalnės 
Vargas žmones žudo, 
Ii- dėlto ne sykį velnias 
Mus veltui supjudo...

t

Susiniovė du kaimynai
Už medinę tvorą
Ir viens kitą pavaišino
Su karčiaga stora.

1

Buvo bylos, teismas ėjo,
Pinigai lėšavo,
Bet abudu jie laimėjo, 
Kai pasibučiavo.

Vyras barė savo pačią,
Pati vyrą barė,
Ir virtuvėje prie pečiaus 
Lermas pasidarė.

Jau norėjo advokato
Ir būt divorsavę, 
Bet laiku jie susiprato — 
Ir pasibučiavo/

ANT KAMPO
Ant kampo vyrai šildosi prieš saulę 

Ir cigaretus rūko;
Jie kojom apverčia pasaulį, 
Nors tuščios visos jų makaulės....

Ant kampo policistas dėžę suka, 
Vos išlaikydams dėdę girtutuką. 
Tuoj atvažiuos čionai vežimas — 
Ir vieno baigtas jau gėrimas.

Ant kampo mergina atėjus laukia, 
Ją pasitiks čionai vaikinas.
Jie grįš atgal jau įsitraukę, 
O gal priglaus kur juos kaimynas.

Ant kampo bomas paslaptingai 
Tyko apiplėšti pilietį gerą, 
Apiplėšimai vis skaitlingai 
Ant kampo šiandien pasidaro.

Ant kampo vakarą ir rytą 
Berniokai studmosį kvąiloti; 
Ant kampo matos parašyta — 
“Griežtai čia uždrausta vėpsoti.”

Bet kas čia paisys uždraudimo, 
Čia teritorija ląisvoji — 
Jei kas netur užsiėmiųio, — 
Ant kampo tąs vėpsoja.

((
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LIAUDIES BALSAS J
Kanados Lietuvių Savaitraštis

Station C, Box 1013 I

Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ I

Jei kuriems* yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už J 
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Ląisvę ■

LIAUDIES BALSO KAINA |$3.50 Metams g

I
 Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek J 

pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug J 
žinių ir talpiną kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių, g 

Plačiai paduoda žirnių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.*

Tuojau užsisakykite LiąucĮies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

■■■■■

j VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
.**...“..

IE
I

* LIETUVIŠKAS *

(VALGYKLA IB ALIN®) 
5 Rheingold Extra Dry Alus 
? Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
s Savin inkai

į 411 Grand St. Brooklyn

MATE! SAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGĄ

Vietos, ir impor
tuotos degtinės ir 
yyąąi, g ę r iausių 
bravorų alus ir 
įlius. Kada būsite 
Brooklyn?, užeiki
te susipažinti.

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

> ■■■■■■....... . ........... ■ ..... .. ............ ......................, , i
I... .lA.fe.* / <• * • 4A.P ..>*»♦ < • * .► / I • I A. > * 4 <4 • * VZ* . . . <0*1

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

sunkus pristatymas anglięs.

Dar vienas kąp’M® |ą^vąsAmeriką

■VMM

“pakęĮkitytaf” *r leidžiasi į jūrą.

MMK

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro « 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EV. 4-369.8

Štai 
adresas

Naudokitės Gera Progų
Per sekančias 30 dienų, męs darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir paujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už sėnas Žemas kainas.

30 Dienų
N uolaida

Akiniai 
už $7.50

Atąllankę parodykite mums skelbimą ir mes duosime 
jupi$ 10% nuolaidos. Kainos už1 vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik; už $7.00.

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTŲVIŲ

-ĄjKkįMfaį^aj

«*»a

DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St

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

būsite patenkinti.
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Iš Brooklyno Motery 
Kliubo Veiklos

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rinkimo ęlalyves ųž^yrė komi
sijos raportą ir nutarė imtis 
greitai priruošti naują krautu
vę, kad vėsus oras nesutruk
dytų kilnaus darbo.

Į Kliubą įstojo dvi narės— 
Eva Mizarienė ir Marė čės- 
nienė. Nors jos abi darbuose 
visuomet su kliubietėmis kar
tu buvo, bet dabar formaliai 
įėjo į mus eiles.

Vėl kalbėtasi apie pasiunti
mą kariškiams kalėdinių do
vanėlių, bet kadangi dabar 
turima tiek daug darbų kitose 
srityse, tai dovanų siuntimas 
palikta atskiriems asmenims.

Pakėlimui Kliubo finansų ir 
publikos supažindinimui su da
bartine kliubiečių veikla, nu
tarta surengti pramoga su už
kandžiais. Vakaro suruošimui 
į komisiją apsiėmė J. Augutie- 
nė, H. Andriuškevičienė, O. 
Kasmočienė, A. Kalvaitienė ir 
Stupurienė. Parengimas įvyks 
spalio m. 9 d., Laisvės svetai
nėje.

Susirinkimui baigiantis, S. 
Sasna, po atatinkamos kalbos, 
įteikė vienai Kliubo mezgėjų 
čampionei — K. Petlitzkienei 
dovaną, atsiųstą per Laisvės 
redaktorių net iš tolimos Ka
lifornijos nuo Walter Zaenc- 
kautsko, ypatiškai nepažįsta
mo asmens, kuris, giliai vertin
damas mezgėjų kilnų darbą, 
dovaną paskyrė K. Petlitzkie- 
nės vardu. Ir nenuostabų, K. 
Petlitzkienė iki įvykusiam su
sirinkimui jau buvo numezgu
si 260 porų kojinių ir gerą 
kiekį pirštinių. Daug mūs 
mezgėjų savo triusu yra užsi
pelniusios brangių dovanų, 
kaip tai A. Kalvaitienė, kuri 
jau netol, o gal jau ir peršo
ko šimtinę gražių svederių, R. 
Laukaitienė, Janulevičienė, O. 
Čepulienė, kuri dirbdama 
dirbtuvėje jau 39 kavalkus 
pasiuntė savo dirbinių į karo 
frontą karžygiams. H. Petke
vičienė taipgi yra numezgus 
labai daug, o kur mūs jaunuo
lės mezgėjos - Kalakauskaitė 
su savo mamyte nuolat reika
laują vilnų; abi Pakalniškie
nės, Gasiunienė, Zablackienės 
abidvi ir daug kitų darbštuo
lių, kurios savo liuosu laiku at
lieka labai kilnų darbą. Jos 
visos yra vertos didelės pa
garbos ir gražių dovanų, bet 
jos visos vienodai jaučia ir 
sako — “Didžiausią man do
vana, tai kad raudonarmiečiai 
sėkmingai naikina hįtlępinin- 
kus ir jau neužilgo ąnįę ap
valys ir mūs tėvų šalį Lietu
vą nuo to bjauraus brūdo.”

Atsiųstoji dovana, tai buvo 
mėgstąs ar austas užtiesalas, 
dviejų kavajkų, ant žalio dug
no, vaizduojąs Lietuvos lankas 
ir miškus, raudonais ruožtais- 
farptautinio solidarumo ir gel
tona - aukso spalva — Lietu
vos grūdai — įausta L.T.S.R. 
(Lietuvos Tarybinė Socialisti
nė Respublika), su pergalės 
ženklu V.

Kaip dovanos priėmėja, taip 
ir susirinkimo dalyvės buvo 
nustebusios netikėtų įvykiu— 
dovana, kurios niekuomet ne
sitikėta. Pęįsjqą, pons gęopra- 
finiai esajn ir labai toli vieni 
nuo kitų, bet ačiū įpūs spaudai 
įr bendrieips visuomeniniams 
darbarųs, — męs esame lyg ir 
vjęnos šeipios narįąi; esam la- 
t>ąi artimi vieni kitiems ne tik 
jpįntyse, bet kartais ir su ne
tikėtom dovanėlęipis vieni an
trus aplankome. Kas gali būt 
žpiogui malonesnio, kaip kad 
daryt Įeitam gerą, o šiame ka- 
rinio. sūkurio momente, mūsų 
moterys kaip tik rūpinasi juo 
daugiau suteikti malonumo 
puo karo audrų nukentėju- 
siems žmonėms, pe? kliubiečių 
pastangas, žiemos šalčiams at
ėjus, tūkstapčįąi moterų, ĮęQ- 
di)<ių ir vyrų turės kuomi ap
sivilkti. Kas turit atliekamų 
rūbų—nelaikyki! jų kandims 
bei dulkėms ėsti. Kljubiete. t -Z • • •• • •

Ką Sako Kanados Darbo 
Kongreso Pirmininkas

Montreal. — čia įvyko Ka
nados Parbo Kongreso (Ca
nadian Congress of Labor) 
konvencija, kurioj įdomią kal
bą pasakė Kongreso pirminin
kas A. R. Mosher.

“Tuojautine mūsų užduočia 
dabartiniu metų/’ pareiškė jis 
500 delegatų, “yra surasti, 
kaip judėjimas ir darbininkai, 
kuriuos mes atstovaujame, ga
li geriau paremti mūsų kovo
jančias jėgas ir karo pastan
gas aplamai... Bent koks 
sulėtėjimas pastangose dabar
tiniu metu atidėtų pergalę.”

Sovietai Paėmė Uostą— 
Tvirtuma Kubanėj

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Prispirti prie rytinių 

Dniepro upės krantų vokie
čiai šimtais pasiduoda ne
laisvėn, kaip sako praneši
mai iš Maskvos.

KĄ BERLYNAS PASA
KOJA

Berlyno radijas pripaži
no, kad Sovietų kariuome
nė nakties laiku persikėlė 
iš rytinio Dniepro upės šo
no į vakarinį už 50 mylių 
į šiaurius nuo Kijevo, Uk
rainos sostinės. Dar tebei
ną mūšiai tarp rusų ir vo
kiečių tame punkte, vaka
rinėje Dniepro pusėje, kaip 
teigia Berlynas, nors Sovie
tai nieko apie tai nesako.

Nacių kapitonas Serto- 
rius, Berlyno radijo ko
mentatorius, skelbė, jog 
raudonarmiečiai jau ir ke
liuose kituose punktuose 
prasiveržė iš rytinės Dniep
ro pusės į vakarinę. Jis, 
tačiaus, pasakojo, kad tūli 
raudonarmiečių daliniai, 
tapę atgal permesti per upę 
ar bent sulaikyti siauruose 
pakrančių ruožtuose.
PAVOJUS NACIAM GO- 
MELYJ, MOGILEVE IR 

VITEBSKE
Raudonoji Armiją, mar

guodama per Baltarusiją, 
pasiekė punktus jau tik už 
13 mylių nuo Gomelio, gu
bernijos miesto ir centro 
geįęžįpkeiių, einančių į 
Minską, Lietuvą, Mogilevą, 
Smolejiską, Vitebską, Brian 
ską-Mąskvą ir kitus sovie- 
tįniys įįiųmiesčius. Gomelio 
apylinkėje Sovietų kovūpaį 
paėmė Gpjxjuny mįestą ir 
geležinkelio stdtį ir prade
da plačiu lanku apsupti 
Gomelį iš rytų, pietų ir 
šiaurių.

Grupidapjiesi artyn Mogi- 
levo ir Vitebsko, baltarusių 
gubernijų miestų ir gele
žinkelių mazgų, į pietų ir 
šiaurių vakąrus nuo Smo
lensko, raudonarmiečiai 
tarp kitko, paėmė Suslovi- 
či ir Selco miestus.

Rugs. 26 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei |š veiki
mo išmušė 59 vokiečių tan
kus ir nušovė 15 prięšų lėk
tuvų įvairiose fronto daly
se.

O rūgs. 27 d., blokšdami 
nacius atgal, rau^ojiaimic- 
čiai vien tik linkui Mogile- 
vo pagrobė 32 yękiečių tąn- 
kus, šešis šarvuotus auto
mobilius, 25 kanuoles, 28 
traktorius, 240 trokų, 25 
traukinių garvežius, dau
giau kaip 100 žibalo trokų, 
penkis amunicijos sandėlius 
ir daug kįtų kariniu me
džiagų. Tą pačią dieną sp- 
vietiniąį koyųpai paėmė ir 
daug vokiečių nelaisvėn 
šioje apygąrdpje, Įųiįp ir 
kitose fronto dalyse.

Tik Kremenčugo linkmė
je buvo nušauta 21-nas ną- 
cių lėktuvas pey įįepą.

Pareiškęs, kad pasitarimai 
tarp Jungtinių Tautų bus rei
kalingi ątsiekimųį pastovios 
taikos, jis ragino imtis ąiškes: 
nes Kanados užsieninės poli
tikos ir pažymėjo, kaj darbi
ninkai gali daug prisidėti prie 
Kąnados tautinės ir tarptauti
nės padėties nustatymo.

Kalbėdamas apie darbinin
kų vienybę, jis pareiškė:

“Nors dar yra tam tikri pa
sidalinimai darbininkų judėji
me, tačiau jie laipsniškai šali
nami. Tuo tarpu reiškiasi vis 
didesnė kooperacija tarp įvai
rių sekcijų.”

Didžiausias pavojus darbi
ninkų judėjimui, sako, paeina 
ne iš darbininkų pusės. Jis su
sidaro dėl “nedraugiško atsi
nešim© iš daugelio samdytojų 
pusės ir dėl stokos tokios fe- 
deralės valdžios darbo politi
kos, kuri apsaugotų darbinin
kų teises organizuotis ir ko
lektyviai tartis.”

Jis tęsė:
“Kaip kad daug kartų buvo 

nurodyta valdžiai, kaip sam
dytojų, taip ir valdžios atsi- 
nešimas suerzino darbininkus 
ir sukėlė neramumus, kurie 
kenkia kariškoms pastan
goms.”

Reikalas nustatyti atatinka
mą liniją linkui darbininkų 
tebėra didelis, nurodė jis.

Ekonominių, kovų, kuriomis 
unijistai daugiausiai rūpinosi, 
sako jis, dabar jau neužten
ka.

“Darbininkų judėjimo atsi- 
nešimas linkui valdžių ir poli
tikos veikimo turi būti peržiū
rėtas,” pareiškė jis. “Reikia 
pažiūrėtų ar neatėjo laikas 
imtis tam įikros politines lini
jos ir arčiau susirišti su politi
nėmis partijomis.”

Siūlydamas konvencijai šiuo 
kląųsįmų rimtai padiskusuoti, 
jis pažymėjo:

“Išrodo, kąd dėl savo inte
resų, darbininkų judėjimas ne
begali stovėti nuošaliai politi
nio veikimo, ir kad jeigu jis 
neturės balso ir įtakos politi
nėj dirvoj, tai jis negulės pil
nai ir tinkamai prisidėti prię 
visuomenės gerbūvio pakėli
mo.”

Jis nurodė delegatams, kad 
nebeužtenka rūpintis algų ir 
darbo sąlygų pagerinimu dirb
tuvėse. Atėjo laikas, kad uni
jos “praplėstų savo veikimo 
dirvą ir apimtų lavinimąsi 
ekonominiais ir politiniais 
klausimais ir dalyvautų išdir- 
bime šalies politikos, liečian
čios Kanados reikalus.”

Kąs liečia streikus, jis rągi- 
no, kad darbininkai karo me
tu neątpęikuętu. Jis labai ap
gailestavo, kad samdytojai ir 
valdžia daugelyje atsitikimų 
elgėsi taip, kad provokuote 
provokavo streikus.

Ppkąrįnės r ę k o nstrųkcįjps 
reikale, sakė jis. Kongresas su 
mielu noru kooperuos su vi
somis grupėmis, kurios sutiks 
pažiūrose, kąd gąlįpia pada
ryti Kanadą laiminga ęąiiini.

CIO atstovas iš Jungtinių 
Valstijų nurodė, kad Kanados 
Darpo KopgreSas nepriklauso 
prie’ pip įr nemoka jokią mo- 
įesčįų. Kitąip pak^nt, yadini- 
jpaš Kongreso unijų CIO yra 
peteisingaš.
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REIKALINGOS MOTERYS
help Wanted—female

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS

2

SANDWICH 
MERGINOM

INDU NUĖMĖJOM
KARTU I DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm ’

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys' 
Virš 45 metų

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių ver
tinių siūlo pastovias pozicijas su neribotom 
progoip ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant.
Patyrimas nereikalingas.
Virtuvei Darbininkai 

Kambarių Tvarkytojos 
Virėjai1—Stalų Patarnautojos 

Ofiso darbininkai — Eleveiterių 
operatoriai — Telefono operatoriai.

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, Inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai. 
Darbo Gavimas Nemokamas

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT ' SERVICE 

ATDARA 8:30 A. M. to 9 P. M.
7th AVĖ., TARPE 23rd ir 24th STS.

Iš karinių Darbų Nebus Priimami
(231)

234

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Patyrusios ir be patyrimo. Nuolatinis dar
bas ; puikios darbo sulygo; gera alga; va

landos ; apmokamos vakacijos ir Šventės.
Y. M. C. A.

Employment Dept.—215 W. 23rd St.
(230)

MALE and FEMALE
vyrai ir&ioterys

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDELYJE PAGELBININKAMS

VYNIOTOJAMS
IR

BERNIUKAI KOLEKTORIAI

ĄLGĄ $18
Kreipkitės j Personnel Ofisą 

8-tos lubos

5TH AVĖ., PRIE 
38-TOS GATVĖS

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

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti ąt- 
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
tūrėtų1 būti kiekvienoje skuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visąš žmogaus turtas.

Atydžiai temykite mosčių vardus 
ir nuo Kurių, ligų jos pagelbsti.

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

Mortis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą,’ užsivieįrijifną ir su
stiprina smagęnis., Švelni vartot ir 
hekenksmiriga. Kaina 5Qc ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE

’ FOR REUMATJO PAĮNS.
Nuo Rheumatisįcų skausmu. Muš

tųjų, sąnarių, užžavimą, užsišaldy- 
no ir bįogos kraujo cirkuliacijos, ir 
;aiį) tpliąų. Kaina ! $1 dėžutė.

NO. 8 — M. J. SVĮIJPA’S 
MIRACLE ŠALVIE.

Stebūklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo rtiynaričių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gerą nuo 
vočių ir išbėrimų. PIĮ.ES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašaliną rash 
nudegimo, niūšutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų.’ Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mostieą 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NQ. 4 — M. J. ŠVILPA’S NEVY 
DISCOVERY SALVĖ FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina hiėžėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimą. 
Kajpą $1. Reikalaudapai mosčių, 
prišiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čėk|. Neąiąžiaųs $1. Kurie nori
te pr|sjųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
trą orąąrį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O_ Box 73, Sta. Ą. 

Hartford 6, Conn.
v “ - -—rijrr-■

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠVARINTOJOS
Moterys Ųląss Ą Ofisų 

Bildįnge
$21.96 už 36 valandų 

į sąyąitę
Nąhfinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos
Kreipkitės 9:30 A. M.

Iki 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, įimant

Penktadienį
Personnel Offięę

50 Rockefeller Plaza
(X)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA 

BŪTINA PRAMONĖ 
surinkimui, PĘRŽIŪREJIMUI, 

PAKAVIMUI 
STIKLINIU INDŲ IŠDIRBEJOS 

ŠIFTŲ DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS 

GREITI PAKILIMAI

Metro Glass Bottle Co.
135 WEST SIDE AV., JERSEY CITY 

(234)

REIKIA MERGINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAU
Independent Halvah & Candies, Inc. 

47 Varick Ave., Brooklyn
(Važiuokite 14th St. B.M.T. Linija, iš

lipkite ant Morgan Ave. Stoties Brooklyne). 
(229)

MERGINOS — MOTERYS
Patikrintojos ir statytojos, taipgi opera

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

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

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

NEWARK, N. J.
(231)

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.

(22&)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DĘSĘRT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKŪOTpJĄT. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJO3

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 TV. 28RD ST., N/ Y.
Arba kreipkitės 6 P.Jtf. |k| 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

_______________________________________ (X)

kambarių aptvar-
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKTTE
V________ _______________ (X)

KAMBARIŲ TYAB^YTQJOS
Nereikią patyrimo; tąri būti sųvirš 
ią m. amžiaus; gerą proga pakili 

mui. Kreipkitės f Housekeeper.
HOTEL DIXIE

280 West 43rd St, New York City
...... ■■■ ..... ......... .. ....................... • (X)

MERGINOS 
lą-sįi

MOKINAME GYVYBINIAM APSIGYNIMO 
DARBUI. LAIKRODŽIAIS NUMERIUS

•’ RAšYli '
Alga Moklpantlą

Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo
. EASTERN RADIUM DIAL

‘ tO’4L-«ąo ’Ė. Žšrd St!- f’
(231)

HELP WANTED—MALE 
REIKĄLINGI VYRAI

PAJŲ KEPĖJAI
GEROS ALGOS

PĄTyRIhJAS NĘR^ntĄLINGĄS 
Kreipkitės j ofis^ tatp'9 A.J|. ir 5. P.M.

LĘ COPY TOA^Tpp plBS, INC.
100 Sutton St., Brooklyn.

’ , * ’■ -..... (281)
' ■ ’ ' ■ ‘ • >' .■ ' J ................ ................. .... ————........ ..............

“Laisvoje!! galima gauti 
Apsigynimo Bonai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Blidinkų Ąptarnąutpjai

VYRAI! VYRAI!
ROCKEFELLER CENTER, INC. 

Turi Keletą Vietų, Būtent:

SARGAMS
Naktinis Darbas 

Valandos: 1 A.M.—-9:^0 Ą.M.
Alga $33.88 į Savaimę
44 Valancįų Savaite 

ELEVEITERIŲ OPERUOTO!Al 
Alga $34.^8—44 Vai. Savaitė 

PATYRIMO NEREIKIA

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas 

Valandos: 11 P.M.—7:3Q A.M
Salary $33 į Savaitę
44 Valandų Savaitė 

Moderniniai Aukšto Tipo Ofisų Budinkai
DUODAMA UNIFORMOS 

KREIPKITĖS J PERSONNEL OFISĄ 
3-CIOS LUBOS

50 Rockefeller Plaza, N. Y. C.
(230)

VYRAI
16 METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ar Pilnam Laikui

- ; t •

Būtinas Karo Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Gaylord Container

’ FT. OF BRO A b WAY 
JERSEY CITY

Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 
iki mūsų dirbtuvės.

(235)

DIVONŲ PARBININKAI 
DĮVONŲ MAZGOTOJAI IR 
BENDRAI PAGELBININKAI

BALTI AR NEGRAI 
BESHAR & CO.

5 CANAL PLACE 
138th St. ir Park Ave., Bronx.

(231)

KNYGŲ IŠLEIDĖJAS
REIKALAUJA VYRŲ DARBININKŲ

Pastovus darbas su ateičia taikos metu. 
Pakavimo ir išsiuntimo departmentas. 

Proga Pakilimui

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Pradžiai alga $22 j savaitę. Laikas ir pusė 

už viršlaikius. įstojimas j Uniją bus 
. priruoštas

Kreipkitės kasdien nuo 9 A.M. iki 2 P.M.

UNICORN PRESS
80 WILLOUGHBY ST.
. • . . . > • »

Brooklyn (arti Boro Hall).

REIKIA BAČKŲ DARYTOJO 
GOLDEN PICKLE WORKS

367 Park Ave., 
Brooklyn.

(231)

ge-

VYRAI-BENDRAI PAGELBININKAI
Kosmetikų Dirbtuvėje 

Proga atsiekti formano. Patogus darbas; 
ra alga; 5 dienos; viršlaikiai.

EVANS CHEMETICS 
76'9th Ave^ (lūh)"

(231)

VYRAI — BŪTINAS DARBAS
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA 

Dažymo dirbtuvėj. Viršlaikiai Kasdien!
Gera pradžiai alga. Automatiški pakilimai. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš

kimo
BROOKLYN YARN DYE CO.

24 WOODWARD AVR., BROOKLYN 
(14th St".—Canarsie Line iki Jefferson St.)

(232)

MAšpRSTAI
Patyrę prie eleveiterių taisymo 

Daug viršlaikių 
WATSON ELEVATOR CO.
407 West 86th St., N. Y.

(230)

VYRAI

ABRAĮIAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

VYRAMS SANDĖLYJE

PAKUOTOJAMS

PRIĖMIMŲ VYRAMS
5 piĘ^STŲ SAVAITĖ

8-i

PĘOQĄ PĄĘIŲĮMAMS
KREI^IjąS i Ę^ppYMpNT pEISĄ 

j)‘:8Q A M. iki 4 V-

•tos Ij^s E^st |ldg.

sis.
BRQQKLYN, if. y,

pr|yąž|l|ojftmą. Visom Subvėm

FAGEI.BININKAI
JJicnfnls darbas. Patyrimas nereikalingas.
CALIFORNIA PIE BAKING CO.

r.xz ■. Dguglatt*T8t.F * ‘
Brooklyn

(285)

Panirtas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NŲĖMęJAMS

PAGELBININKAMS
VIRTUVĖJE

KARTU I HIENA
NEMOKAMAI

• • f < •< f • t

UNIFORMOS NEMOKAMAI
5 DIENŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ
9:30 A. M. iki 4 P.M.

8-tos lubos East

STRAUSABRAHAM &
FULTON & HOYT STS. 

BROOKLYN, N. Y. 
Privažiuojama Visom Subvėm

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55 

PRADINĖ ALGA $33 
44 VALANDŲ Į SĄV 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9 :30 A. M. 
iki 4 P. M. 

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Personnel Office 
50 Rockefeller Plaza 

(X)

BENDRAM APVALYMO DARBŲL 
VALANDOS NUO 8 RYTO na 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNĖR, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., Ifc 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE- 
FONUOKITE.

VYRAI, KELETOS
I Kiekvieną Departnventą

PAKAVIMUI 
SANDĖLYJE DIRBTI 
TROKŲ KROVIMUI

IŠSIUNTIMUI
NUOLATINIS DARBAS. PROGA PAKIU- 
MAMS. 6 DIENŲ SAVAITĖ: ŠEŠTADIE

NIAIS NEDIRBAMA

EHLERS GRADE A COFFEE 
1300 Flushing Ave., Brooklyn 

14th St. subvė — Jefferson St. stotis 
(229)

Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Asto
ria, L. I. Paprastiem darbininkam 80c { 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikius vir
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandų.

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

(2S1>

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

51st STREĖT, N. Y.' C. 
NETELEFONUOKTTE.

W

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAJPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
INDŽINIERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VANAGUOS

PASTOVUS DALBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST., N. Y. 

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

' (X)

MAŠINISTAI
Operuoti Lathe su 20" Swing 

BŪTINA PRAMONĖ 
GERA pĘOGA 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės Kasdien 9 A. M. (išskiriant 
t • fieitad. ir sekmad.) 

ąVjąyĄęp transportation cp. 
imjpmį. įt sbr 4y&. manbad as 
‘ IŠ ROBINŲ DARBŲ REIKIA. TURĖTI

AU’PQMQBILIU MpCRANIKAI 
IR MECHANIKŲ PAGELBININKAI 
Patyrę; nuolatinis darbas; aukšta mokestis. 
Būtina pramonė. Kreipkitės kasdien 9 A.M.

ĄSPPT AUTO MAINTENANCE 
824 I2th Avė.

(2«D

MAtlAVdfbJAf IR SIĖkŲ MAZGOTOJAI
Geros algos, penkių Ir pusės dienų savaitė.

Krel|ikitė8 į Mr. Ryan, Uotai ‘Marcy, 
95th & West End Ave.

• ™ * (230).
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New Yorto^A^ZInioi Browderis Sakė, Kad 
Karas Galima Lai

mėti Šiemet

Haslįell Kandidatūra 
Gauna Pritarėjų

Legijono Postas Rengia Vir
šininkų Įvesdinimo Balių

Stampos ir 
Punktai

Raudonų štampų su raidė- 
is X, Y ir Z, taipgi rudų 

štampų su raidėmis A ir B lai
kas baigiasi spalių (Oct.) 2- 
rą.

Rudos stampos trečioj mais
to knygelėj su raide C geros 
šią savaitę ir bus geromis per 
visą mėnesį kartu su įeisian
čiomis galion kas savaitę po 
vieną eilutę štampų D, E ir F. 
Jų visų laikas baigsis 
30-tą.

Cukraus štampų 14, 
J6, taipgi batų stampos 
pirmoje knygelėje vertė baig
sis irgi spalių 31 d.

Mėlynos stampos U, V ir W 
antroj knygelėj baigsis spalių 
20-tą.
' Teko pastebėti, kad kai 
kur krautuvininkai gal iš ne
žinojimo ar pagązdindami 
bando atsisakyti imti paskuti
nes raudonas štampas iš an
trosios knygelės. Vienok visos 
raudonos stampos su X, Y ir 
Z tebėra teisėtomis ir turi be 
išsikalbinėjimo jas priimti per 
visą šia savaitę.
Kenuotiems Vaisiams Pakelia 

Punktus
Ant daugelio kenuotų vai

sių pakeliama punktai, tū
liems ir gana daug, net iki 
11 punktų. Taipgi džiovintų 
vaisių kai kurių visai nebega
lima gauti, o kitiems uždėti 
punktai. Popierinėse dėželėse 
razinkų svarui nebuvo punktų, 
dabar 
mena 
vaisų, 
ti.

Naujos punktų lentelės, pra
dedant spalių 3-čia, bus 
sekamų:

Raudonų rūgščių vyšnių 
merio antro kenas buvo 
dabar bus 25 punktai. Visos 
kitos vyšnios, apart marachi- 
no, bus po 

Kenuotas 
liama nuo 
kenui.

Pustrečio 
apricots bus 36 
vyniais punktais 
gų kenas bus 21 
vom

spalių

1b ir
18-tos

reikia keturių. Tas pri- 
pasikenuoti namie tų 

kurių dar galima gau-

ant

nu-
14,

23 punktus kenui. 
grape-fruit pake

lt) iki 18 punktų

numerio kenas 
punktai, de- 
daugiau; fi- 
punktas, sly-

kurių

15 punktų.
Daržovių Punktai 

Numažinta
Išskyrus asparagus,

numerio 2-ro kenui pakelti ke
turi punktai, viso 18 punktų, 
ir grybus, kurie dabar bus 5 
punktai 4 uncijų kenukui, ki
toms daržovėms punktai nu
mažinta, arba palikta po se
novei. Numerio 2-ro kenai kor-

SIUVĖJŲ ŽINIOS
Ir Vėl Trojka Pralaimėjo

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus 
susirinkimas įvyko rugsėjo 22 
d., Lietuvių Am. Pil. Kliubo 
Svetainėje.

Trojkos vyriausias vadas per 
laikraštį Keleivį ragino visos 
trojkos žymias asabas stoti ant 
kojų ir ar tai per spaudą, per 
amboną, nuo estradų raginti 
savo viernuosius lankyti orga
nizacijų mitingus ir iššluoti iš 
organizacijų pažangius narius 
—komunistus, kad organizaci
jose liktų tik trojkos “fiure
rio” cnatlyvos avelės, kad jis 
su jom galėtų daryti, kaip jam 
patinka, žinoma, jo ukazą vi
sos trojkos žymios asabos pil
dė iki zet. Tačiau jų tas 
nimas, tas blevizgojimas 
pažangius organizacijų 
rius limpa jų masėms, 
džiovinti žirniai prie ' 
sienos.

Pavyzdžiui, ir šis kriaučių 
susirinkimas buvo skaitlingas, 
bet ne trojkos pasekėjais. 
Trojkos čyfas norėjo pravesti 
į skyriaus Pild. Tarybos se
kretoriaus vietą J. Glavecką, 
amžiną Stalino ir Amerikos 
talkininkės Sovietų Sąjungos 
keikūną.

Kada buvo perstatyti kan
didatai į sekretoriaus vietą, 
pirmas buvo perstatytas Jur
gis Nalivaika. Nalivaika apsi
ėmė. Perstato Glavecką, bet 
pastarasis, matydamas, kad jo 
kandidatūrą rems tik kelios 
trojkos asabos — visiškai ne
kandidatavo. O kiek tos ener
gijos buvo “išveistyta,” kad 
tik neįsileidus pažangesnių na
rių į organizacijos komitetą, 
kad kaip nors iššluoti iš orga
nizacijų dar likusius pažan
gesnius narius. Atrodo, kad vi
są svietą šluodami, patys sa
ve išsišluos.

Jurgis Nalivaika liko išrink
tas į Pild. Tarybos sekreto
riaus vietą.

į New Yorko valstijos CIO 
konvenciją, kuri įvyks Buffalo, 
spalių pabaigoje, išrinkti du 
delegatai: C. Kundrotas ir J. 
Pranckevičius. Kelionės lėšoms 
gaus po $50.

P. Vaitukaitis raportavo iš 
Joint Boardo. Pareiškė, kad 
siuvėjai gaus vieną savaitę va- 
kacijų apmokamų, bet dar tas 
dalykas pilnai neapdirbtas ir

būdu aiškiai 
čia raportuoti, 
pilnai žinoma,

negalima 
nes dar 
ar gaus 
siuvėjai,

Vedybų Ceremonijos 
Ligoninėj

> ragi- 
prieš

na-
kaip 

kietos

tokiu 
jums 
nėra 
tas vakacijas ir tie
kurie dirba kontraktinėse 
dirbtuvėse, ar tik tie, kurie 
dirba “vėrauzių” taip vadina
mose “inside” dirbtuvėse.

J. Yusaitis pranešė, kad yra 
gauta iš Anglijos apie pora 
šimtų tūkstančių uniformų siū
ti, kurias New Yorko siuvėjai 
turės greitai pasiūti. Taipgi 
pareiškė, kad ant civilio dar
bo nėra taip labai “bizi,” nes 
stokuoja lainikų, nespėja pri
austi.

Delegatas C. Kundrotas ra
portavo iš lietuvių siuvėjų 
darbuotės — pareišė, kad vi
sos lietuviškos dirbtuvės darbu 
pripildytos ir dar numatoma, 
kad darbų bus. Taipgi ragino 
siuvėjus piliečius užsiregis
truoti rugs. 27-28 ir spalių 
2, 4, 5 ir 6 dienomis, kad ga
lėtų balsavimo dienoj balsuo
ti už kandidatus į miesto bei 
šalies viršininkus. Taipgi pri
minė, kad visi siuvėjai išpildy
tų tam tikras rubrikuotas kor
tas, kad galėtų gauti iš unijos 
įsteigto apdraudos fondo “pa
ilsus” ir ligoj bei pomirtinę 
šalpą.

Karys Sidney Checkanowitz 
seniai mylėjo Anna Shanies ir 
jau pusmetis buvo susižadėję. 
Jiedu tik laukė, kada jis gaus 
atostogų. Pereitą savaitę jis ga
vo kelias dienas atostogų ir 
linksmas parskubino pas Anna, 
bet ją rado ligoninėj su nulauž
ta koja.

Vedybos negalėjo būti tokios, 
kokios planuota, bet jos įvyko 
Bellevue ligoninės koplyčioje, 
kur Anna buvo nuvežta ligo
nės kėdėj. Ligoniai buvo 
dininkais ir svečiais.

Tarp JLietuviy

Lainikinis.

Aurelio Pasilieka 
Ant Baloto

Demokratų ir republikonų 
partijos gavo nemalonią dova
ną valstijinio teismo apeliaci
nės divizijos sprendime, kad 
teisėjas Thomas A. Aurelio tu
ri pasilikti ant baloto, kaip pa
tvarkė žemesnysis teismas.

Iškilus viešumon, kad geng- 
steriški elementai rėmė Aure
lio nominacijose, abi partijos 
norėjo jo nusikratyti nuo savo 
baloto, bet teismai įsako, kad 
jis turės liktis ant baloto. Tei
sėjas Aurelio prisipažino turė
jęs gengsteriškų elementų pa
ramą, 
kad tie 
stiprybę 
nių.

Kaip
demokratai ir republikonai tu
rės pasirinkti vieną iš dviejų 
—balsuoti už Aurelio arba 
balsuoti už kitos partijos kan
didatą, nes ant savo partijos 
baloto nebegali kito kandidato 
uždėti.

bet sakosi nežinojęs, 
elementai sėmę 
iš gengsteriškų

savo 
šalti-

dabar dalykai stovi

liū-

“Karas galima laimėti dar 
1943 metais,” bet tik su viena 
sąlyga, jeigu kariausime, jeigu 
atidarysime tą antrąjį frontą, 
pareiškė Browderis kalbėdamas 
masiniame Peter V. Cacchione 
rinkimų kampanijos mitinge, 
Brooklyne, rugsėjo 23-čią.

Nežiūrint didelių kitų parei
gų, ir turimų pakankamai ge
rų kitų kalbėtojų, Browderis 
išėjo sakyti prakalbas eiliniuo
se Cacchione kampanijos mitin
guose, tuomi parodydamas, kad 
laimėjimas vieno tokio gero 
miesto tarybos nario, kaip 
Cacchione, milionų žmonių 
mieste reiškia maždaug tiek 

užkariavimas gero

Lt. generolas William N. 
Haskell, demokratų ir Ameri
kos Darbo partijų kandidatas 
į New Yorko gubernatoriaus 
padėjėjus, apart šilto pritari
mo jam iš daugelio CIO uni
jų, jau yra gavęs pritarimo 

eilės AFL unijų lokalų.
ir

iš

MIRE

pastatykime mūsų 
kaip 
kad

nų dabar bus po 13 punktų, 
ankštinių pupelių po 8 punk
tus.

Džiovintiems žirniams ir ly- 
šiams dabar visai nereikės 
punktų. Punktai pakeliama ar 
numažinama pagal kiekį tur
guje esamų produktų.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkė bendram 

darbui namuose. Gera alga ir maloni 
šeima. Reeves—275 Linden Blvd., 
Brooklyn, N. Y.. Tel. IN. 2.4506.

National Container šapa, 
Queens, išmetė iš darbo 67 
darbininkus, kada tie atėjo su 
CIO unijos sagutėmis. Apsi- 
skųsta Darbo Santykių Tary
bai. < j ' A.

į.i 
I š

Scena iš filmos “A Lady Takes A Chance”, kome
dijos, Paramount, prie Times Square, New Yorke.

LAISVĖS

KONCERTAS
įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Are.

Brooklyn, N. Y.

Pirmadienį, užėjo į Laisvės 
ofisą drg. V. Karlonas iš Mas- 
peth, N. Y., jis pranešė žinu
tę, kad Walter Nečiunskas, se
nas Laisvės skaitytojas ir A U- 
DLD 138 kp. narys yra ligo
nis ir esąs po gydytojaus prie
žiūra nuo liepos 28 d. Ligo
niui būtų maloniau jeigu už
eitų lankytojų pas jį. Draugai 
Karlonas ir Kalvaitis aplankė 
jį, tad kviečia ir kitus drau
gus užeiti. Antrašas: 57-45 
64th St.

pat, kiek 
miesto.

Ištiesų, 
mieste tarybą iš tokių,
Cacchione. Pamatytume, 
naminiai reikalai eitų geriau ir 
miestas galėtų būti geru aksti
nu greičiau karą laimėti. Tad 
užsiregistruokite spalių 2 arba 
4, 5 ir 6, kad galėtumėt balsuo
ti už Cacchione!

Jūrininkų Vadas Joe 
Curran Sugrįžo iš 
Kelionės Jūromis

Taipgi drg. Karlonas, nu
pirko už geroką sumą Taupy
mo Bonų. Pats nusipirko už 
$275, o švogerkom Mrs. Vin
centa Hilliard ir Elizabeth 
Norwaišienei už $650. Dukte- 
rei Elsie švobodienei už $50. 
Kita duktė, Julia Clark lankė
si pereitą savaitę ir nusipirko 
bonų už $300. Tai labai pui
kus dalykas, ypač dabar, kuo
met baigiasi Trečia Bonų kam
panija.

Lankėsi Laisvėj
Pereitą nedęldienį lankėsi 

L a i s v ė je plačiai žinomas 
brooklyniečiams senų laikų 
veikėjas, o dabar tarnaująs 
Dėdei Šamui laivyne, 2-ros 
klasės petty office Pr. Balsys. 
Tarnyba d. Balsys patenkintas 
ir sekasi jam neblogai, nes 
trumpu laiku gavo du paaukš
tinimu. Paliuosavimą gavęs 
trumpam laikui ir nedėldienio 
vakare išsiskubino tarnybon. 
Išvažiuodamas paliko $1 Lais
vės bylos reikalams.

Jūrininkų unijos vadas Jo
seph Curran sugrįžo į New 
Yorką po kelionės jūrų vil- 
kais-submarinais privisusiomis 
jūromis. Sugrįžo įsitikinęs, 
kad mūsų prekinis laivynas at
lieka milžinišką darbą karui 
laimėti.

Curran kritikavo, kad Vals
tybės Departmento atsinešimas 
į darbininkų unijas ir jų va
dovybę nėra toks, kokiu turė
tų būti. Kada Nat. Maritime 
Unija nutarė Curraną pasiųsti 
asmeniškai patirti padėtį por- 
tuose, jam atsakyta leidimas. 
Tada jis išvyko paprastu jū
rininku. Bet kada nuvyko į 
šiaurinės Afrikos portą, visi jū
rininkai, kaip paprastai, išleis
ta į portą, apart jo, Curran’o, 
kuriam jo unijos vadovybės 
vo skirta specialė misija 
likti.

bu- 
at-

Prasideda Žydų Šventės
šio trečiadienio vakarą su 

saulėleidžiu prasideda žydų 
naujieji metai, pagal Hebrew 
kalendorių 5704-ti. Tų švenčių 
ir pasnikų. laikotarpis tęsis 
per 10 dienų.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

lQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS

Į • SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
T

Paukštienos pietai šeštadieniai*, sekmadieniais ir 
legalise šventėse

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

Michael Banis, 61 m. am
žiaus, 248 So. 4th St., Brook
lyne, mirė rugsėjo 28 d., Kings 
County ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks spalių 2 d., St. Charles 
kapinėse, Farmingdale, L. I. 
Kūnas pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave.

John Bzežinskis, 11 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 28 d., na
muose, 100 Wythe Av., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks spalių 
1 d., Holy Trinity kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose, po 
virš minėtu antrašu.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graboriaus J. 
Garšvos laidotuvių įstaiga.

Amerikos Legijono Charles 
D. Finnigan’o vardo postas No. 
242 šio šeštadienio vakarą įves
dina naujus viršininkus: Posto 
komandieriumi John A. Lib
retti, jo padėjėjais James An- 
nuziata, Stanley Waitku ir Vin
cent Pape, taipgi kelioliką kitų 
viršininkų, komiteto ir moterų 
pagalbinės narių.

Po ceremonijų įvyks balius 
tose pačiose posto patalpose, 65 
Bushwick Ave., Brooklyne, į 
kurį kviečiami visi posto drau
gai ir abelnai publika. Taip pat 
yra užkviesta žmonių iš posto 
apskričio įstaigos ir iš įsta- 
tymdavystės.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

(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

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

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

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

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

NOTAUT 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

Llūdtalo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kalnų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.
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Gražus Pasirinkimas
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Puikiausi moderniniai Žiedai.
Setas $30.00 ir aukAčiau.
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 Ir aukščiau.

Inicialinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavaikų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

I 
J

Į

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