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KRISLAI
Žmogaus Protas Prasiblaivė. 
Ir Vėl Pirmyn.
Daugiau Smetoninės Košės. 
Dar Viena “Viešnia”.
O Kas Gi Bus?
Pabūsime Pranašais.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bmoklyne $7.00

Metams

j Rašo A. Bimba. THE LITHUANIAN DAILY
Socialdemokratų “The New 

j Leader” stebisi ir nebegali su
prasti, kas atsitiko su garsiuo
ju žydų rašytoju Sholem 
Asch. Girdi, tik neseniai jis 
buvo štabe menševikų dien
raščio “Forward”, o dabar 

• persikėlė į komunistų dienraš
tį “Freiheit”.

Bet jokių stebuklų neįvyko. 
Sholem Asch nebegalėjo pa
kęsti “Forwardo” anti-sovieti- 
nės propagandos. Dideli įvy- 

, kiai prablaivė jo mintis ir pa
rodė jam, kad jo vieta ten, 
kur sąžinė ir nuoširdumas.
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AMERIKOS LAKŪNAI LENKIJOJE BOMBARDAVO NACIUS
Amerikos Laivynas Sudaužė Dar 

Kelis Japonų Karo Laivus

Tik keletą dienų tepasilsė- 
jo Raudonoji Armija. Ji vėl 
žygiuoja pirmyn. Kaip rašo 
spaudos korespondentai iš ry
tinio fronto, nei “generolas 
purvas” nebegali pastoti jai 
kelio.

Nacių viltis, kad tas “gene
rolas purvas” suteiks jiems 
nors poros mėnesių poilsį, vi
sai užgesusi.

Baisiai, baisiai daug Ame
rikos Lietuvių Taryba nuveikė 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir jos 
suvargusių žmonelių.

Taip giriasi adv. K. Jurgė- 
į la Amerikoje (spalių 8 d.) ir 

< tam karštai tiki ponas Laučka.

Tad pasiklausykite, ką jau 
jie atsiekė ir nuveikė:

“Išvien su keliomis kitomis 
lietuvių, taipgi latvių ir estų 
bei Baltijos Amerikos Draugi
ja,” sako Jurgėla, “imtasi tiks
lių žygių per Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir Valstybės De- 
partmentą. šias pastangas gy
vai parėmė visa eilė katalikų 
ir protestantų vyskupų bei žy
miųjų pasaulinio mastė Ame
rikos visuomenininkų. Pirmo
ji laimėjimo kregždė yra — 
tik ką, š. m. rugsėjo 29 dieną, 
gauta žinia, kad galų gale Ru
sijos įstaigos sutiko išleisti 
bent šešis asmenis — buvusio
jo Lietuvos pasiuntinio Wash
ingtone, Valdemaro Čarneckio 
žmoną ir penkis vaikus. . . ”

Taigi, susilauksime dar vie
nos viešnios, dar vienos smeto- 
nininkės. Dabar naciai turės 
kūliais virsti iš Lietuvos! Lietu
va jau kaip ir laisva!

Neužtenka Smetonos, Tube- 
lienės, ir Devėnienės. Dar turė
sime ir čarneckienę.

Tai šitiek dėl Lietuvos lai
mėjo tasai bendras klerikalų, 
menševikų ir tautininkų fron
tas. Ir džiaugiasi tuo baisiu 
laimėjimu.

Laučka, Jurgėla, Stilsonas, 
Prunckis, šimutis, Michelsonas 
ir Grigaitis dabar turės naują 

< viešnią pabučiuoti.
I Smetonai nebebus taip nuo

bodu, nes jo politinė veislė pa
didės viena ponia ir penkiais 
vaikais!

Tūkstančiai dolerių, surink
tų “Lietuvos reikalams,” nuė
jo ponios čarneckienės atveži
mui Amerikon.

O kas bus, kai Raudonoji 
Armija pasieks Lenkijos ru- 
bežių ? Klausia ir šaukia pik
toji fašistinė spauda.

Ką Raudonoji Armija da
rys? Ar eis pirmyn, ar atsi
stos ir stovės rankas sudėjus, 
lauks lenkų valdžios in-exile 
komandos?

Nuraminsime visus: Mes 
nesame • pranašai, bet mums 
atrodo, kad Raudonoji Armi
ja maršuos tiesiai į Berlyną.

Kai naciai bus išnaikinti, 
Lenkija, kaip ir visos išlais
vintos tautos, bus laisva ir ne
priklausoma.

Bet joje irgi nebegalės veis
tis fašistinės dilgės. Ji irgi ne
bebus tautų kalėjimas. Nei 
Vilniaus lietuviai, nei Baltgu-

Sovietai Nušlavė Nacius Ta- 
manėj; Plačiai Įsigali

Vakariniame Dniepro Šone
London, spal. 10. — Mar

šalas Stalinas vakar prane
šė, jog Sovietų kariuomenė 
baigtinai išvijo vokiečių ar
mijos likučius iš Taman 
pussalio, vakariniame Kau- 
kazijos kampe, tarp Azovo 
ir Juodosios Jūrų.

Daugelio dienų mūšyje 
toj srityj, vadovaujant 
maršalui Simui Timošenko, 
liko užmušta daugiau kaip 
20,000 vokiečių ir rumunų 
ir nelaisvėn paimta 3,000 
priešų. Be to, Sovietai čia 
sunaikino bei pagrobė 52 
vokiečių tankus, 337 kanuo- 
les, 769 mortiras, 83 garve-

SKANDALISKI KAI KURIŲ SENATORIŲ 
IŠSIŠOKIMAI PRIEŠ TALKININKUS

Washington. —Slaptame 
senato posėdyje Happy 
Chandler, f a š i s tuojančio 
Hearsto mylimiausias sena
torius, per dvi valandas de
klamavo prieš Amerikos 
veržimąsi antru frontu į va
karų Europą, taipgi prieš 
Sovietų Sąjungą ir Angliją.

Fašistų Ašies pataikūnas 
sen. B. K. Wheeler ir kiti 
panašūs pritarė Chandle- 
riui.

Senatorius Henry Cabot 
Lodge taipgi šnekėjo prieš 
Sovietus, kad jie neduoda

10 Biliūnų Dolerių Fon
das Kitiem Kraštam 
Pagelbėt po Karo

Washington. — Amerikos 
iždo departmentas įteikė 
sumanymą tam tikroms 
kongreso komisijoms dėlei 
10 bilionų dolerių fondo- 
banko įkūrimo, padėt įvai
riem kraštam atgaivint sa
vo ūkį ir pramonę po karo.

Tokiems nacių ir japonų 
sunaikintiems kraštams bū
tų duodama paskolos iš to 
fondo. Pinigus jiem skolin
tų valdžia ir privačiai kapi
talistai žmoniškais procen
tais. Valdžia užtikrintų at- 
mokėjimą privačiams sko
lintojams. O ji pati duotų 
paskolas tokiuose atsitiki
muose, kur vienas ar kitas 
kraštas negali gaut prieina
mais nuošimčiais paskolų iš 
privačių šaltinių.

Kongreso Komisija Pritaria 
China Įleidimai Amerikon 
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso taisyklių 
komisija užgyrė sumanymą, 
reikalaujantį panaikint se
nąjį įstatymą, kuris uždrau
džia chinų ateivybę Ame
rikon. Bet šį klausimą dar 
turės spręsti visas kongre
sas.

dijos bei Ukrainos žmonės ne
bevergaus Lenkijos ponams. 
Tie žmonės irgi bus laisvi ir 
nepriklausomi, kaip ir lenkai. 

žius ir daug kitų reikmenų.
Sovietų kariuomenė dar 

tuzinuose vietų prasilaužė 
iš rytinės Dniepro pusės į 
vakarinę tos upės pusę, ir 
“dabar ten raudonarmiečiai 
turi savo rankose visišką 
veiksmų iniciatyvą, žygiuo
dami griežtai ir neatlaidžiai 
pirmyn linkui galutinos 
pergalės,” sako Raudonoji 
žvaigždė.

Viename punkte vakari
niame Dniepro upės šone 
Raudonoji Armija jau tik 
10 mylių į šiaurius nuo Ki
jevo.

Amerikai lėktuvų stovyklų 
Sibire. Todėl, girdi, turėsią 
žūt milionas daugiau ameri
kiečių.

Tūli senatoriai pastebėjo, 
kad Lodge jau perdaug čia 
perdeda.

Sen. Chandler gyrėsi: “Aš 
buvau ir esu priešingas A- 
merikos armijos siuntimui 
Eluropon. Aš bijau baisių 
nuostolių.”

Chandler taip nukalbėjo, 
kad jeigu jau bus daroma 
įsiveržimas į vakarų Euro
pą, tai didžiuma Anglijos 
karių turi ten veržtis. Jis 
gyrė japonus kaip, esą, “ke
turis kartus geresnius ka
reivius už chinus.” Reika
lavo, kad Jungtinės Valsti
jos sau pasiimtų įvairias 
Anglijos valdytas salas 
Ramiajame Vandenyne, ir 
užreiškė, kad Amerika turi 
įsisteigti karines stovyklas 
Chinijoj ir pasilaikyt jąsias.

Chandler džiaugėsi, jog 
penki senatoriai, sugrįžę iš 
tūlų karo frontų, sutinką 
su juom kai dėl Sibiro lėk
tuvinių aikščių Amerikos 
orlaiviams veikti prieš Ja
poniją.

Bet tokie senatoriai pui
kiai žino, kad tų aikščių pa
skolinimas Amerikai tuojau 
iššauktų Japonijos karą 
prieš Sovietus.

LATVIŲ RAUDONARMIEČIŲ DVIMETINE SUKAKTIS
Maskva.1— Rašo E. Dam- 

brus:
Latviški Raudonosios Ar

mijos daliniai pirm keleto 
dienų minėjo dvimetinę sa
vo sukaktį. Miške, kur prieš 
kelias dienas nebuvo nei 
kelmo atsisėsti, dabar tapo 
pastatytas kaip ir mieste
lis; naujos medinės triobos 
papuoštos kovos ūbaisiais ir 
Sovietų vadų paveikslais. 
Čia įvyko iškilmingi susi
rinkimai su muzika ir dai
nomis.

Rugsėjo pabaigoj latviai 
raudonarmiečiai susirinko 
kampe miško, kur jiem bu
vo dalinama ordinai ir me
daliai. Raudonosios Armi-

Gene rolas MacArthur 
pranešė, kad Jungtinių Val
stijų karo laivai nuskandi
no Japonijos šarvuotlaivį ir 
du naikintuvus ir sunkiai 
sužalojo du kitus karinius 
priešo laivus.

Šis smūgis japonų lai
vams buvo kirstas, kuomet 
jie nakties laiku desperatiš-

Italijos Karo Laivai Padeda 
Jugoslavam Kovoj prieš Nacius

London.— Talkininkų ra
dijas pietinėje Italijoje pra
nešė, jog italų karo laivai 
bombardavo vokiečių pozi
cijas Jugoslavijos pajūriuo
se, padėdami jugoslavam 
partizanam kovoj prieš na
cius. Tai pirmas italų lai
vyno veiksmas po to, kai 
Italija pasidavė Talkinin
kam.

Jugoslavijos patrijotai- 
partizanai atėmė iš vokie
čių dar keturis miestus: 
Livno, Krupres, Ludbrijeg 
ir Varazdinskė^Popiičė. Pa
starasis miestas stovi tik už 
13 mylių nuo Vengrijos ru- 
bežiaus.

Laisvosios » Jugoslavijos

NACIAI KOLONISTAI 
JAU NEŠDINASI 

IŠ LIETUVOS?
Stockholm, šved. — Neo

ficialiai pranešama, kad vo
kiečiai kolonistai jau prade
dą nešdintis iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Teigia
ma, kad naciai netrukus bū
sią priversti visai apleist 
šiuos kraštus.

Tūkstančiai lietuvių ir 
latvių partizanų atakuoja 
vokiečius. Partizanai turi ir 
tankų ir lengvųjų kanuolių.

Nevel srityje Raudonoji 
Armija jau tik už 62 mylių 
nuo Latvijos sienos. Sovie
tai užėmė Liozno miestą su 
geležinkelio stočia, 25 my
lios į pietų rytus nuo Vi
tebsko, ir atvadavo dar 65 
gyvenamąsias vietas šiame 
fronte.

jos komandos atstovas tuo 
tikslu perskaitė įsakymą.

Kovūno ranka, kuri mū
šio laukė nedrebėjo, čia im
dama dovaną, truputį su
drebėjo. -

Latvių Raudonarmiečių 
žygiai

Latviai raudonarmiečiai 
gali didžiuotis savo žygiais. 
Jie užmušė 24,000 nacių 
banditų, sunaikino penkias 
baterijas vokiečių artileri
jos, 43 kanuoles, 70 mortirų 
(minosvaidžių) 330 kulko-- 
svaidžių, 14 prieštankinių 
patrankų, 10 tankų, 26 tro
kus, 43 motorinius dvira
čius, 46 vežimus* 

kai stengėsi iškraustyt su
muštų japonų likučius iš 
Kolombangaros salos, cent- 
raliniame Saliamono salyne.

Tame bandyme dalyvavo 
penki Japonijos kariniai 
laivai,\ ir visi liko nuskan
dinti bei sužaloti. Ameri
kiečiai turėjo tik vidutinių 
nuostolių, kaip teigia oficia- 
lis pranešimas.

radijas sakė:
“Amerikos ir Anglijos o- 

ficieriai, atsilankę į parti
zanų centrą, mate mūsų žy
gius ir žino, kad mes tei
singai pranešame apie savo 
kovas ir laimėjimus. Dabar 
jie gales pasauliui pasakyti, 
ką mes veikiame.”

Šiomis dienomis partiza
nai kai kur perkirto na
ciams geležinkelį, einantį iš 
Austrijos į Trieste uosta
miestį, šiauriniai - rytinėje 
Italijoje. O kitur tebeverda 
mūšiai tarp jugoslavų pa- 
trijotų ir vokiečių dėl to ge
ležinkelio, kuris labai svar
bus nacių kariuomenei vež
ti Italijon.

ra- 
jie • v is

JAPONAI IŠVYTI IŠ 
DAR DVIEJŲ SALIA

MONO SALŲ
Japonų komanda per 

diją gyrėsi, būk, girdi, 
sėkmingai išsikraustę
Kolombangaros ir Velia La- 
vellos salų, vidurinėje Salia
mono salyno dalyje.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai blokadavo 
ir nuolat pleškino priešus 
tose salose ir gramzdino jų 
laivus. Tik likučiam japonų 
tepavyko ištrūkt iš dviejų 
minimų salų.

Hitlerininkai sušaudė 
stančiųs žydų šiaurinėj 
lijoj.

Anglų bombanešiai 
atakavo Berlyną.

tūk-
Ita-

vėl

Mūšiuose, be to, jie sunai
kino 25 priešų tėmijimo 
punktus, aštuonis fortus, 
209 šaudymo punktus ir 172 
karingus rūsius; susprogdi
no 12 amunicijos ir kitų 
reikmenų sandėlių, nutildė 
23 baterijas kanuolių, 66 
mortiras, 30 paskirų kanuo
lių ir 204 cementinius for- 
tukus.

Tuo pačiu laiku latviški 
Raudonosios Armijos pul
kai pagrobė 88 vokiečių ka- 
nuoles, 228 mortiras, 149 
didžiuosius kulkosvaidžius, 
198 lengvuosius kulkosvai
džius, 3,067 kareivinius šau
tuvus, 55 prieštankinius 
šautuvus, 63,008 kanuoli-

Jungt. Valstijų Bombanešiai 
Atakavo Prūsus ir Gdynią; 
Amerikiečiai Laimi Italijoj
London, spal. 10. — Paki-|cių lėktuvą, o savo neteko 

lę iš Anglijos, vakar Ame-,29-nių bombanešių.
• rikos bombanešiai atakavo 
Lenkijos uostą Gdynią, na
cių submarinų statyklas 
Danzige; pleškino Marien
burgą, geležinkelių mazgą 
ir lėktuvų fabrikų centrą 
Rytų) Prūsuose, ir vokiečių 
lėktuvų dirbyklas Anklame. 
Marienburgas stovi už 400 
mylių nuo Sovietų fronto. O 
iš Londono iki Rytų Prūsų 
apie 850 mylių. Amerikie
čiai nušovė bent 91-ną na-

DARBO FEDERACIJOS GALVA PASIŽADA 
IR TOLIAUS VENGTI STREIKŲ

Boston.— Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavi
me jos pirmininkas William 
Green pareiškė:

“Mes esame pasižadėję 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui bendradarbiauti ir 
remti karą. Mes pasižadė
jome nestreikuoti, kol tik 
šis žiaurus karas tęsis, ir 
mes išlaikėme savo priža
dą.”

Suvažiavimo delegatai su
stojo ir delnų plojimais ir 
š a u k s m a is griausmingai 
sveikino savo pirmininką 
Greeną, kuris tęsė:

Jau Ištisos Sovietų 
Divizijos Persiveržė 

Per Dniepro Upę
London.— šeštadienį Ma

skvos radijas pranešė, kad 
jau ištisos raudonarmiečių 
divizijos prasiveržė iš ryti
nių Dniepro upės krantų į 
vakarinius ir dabar kertasi 
su naciais, kad padidint ten 
savo užimamus plotus, į 
šiaurius ir pietus nuo Kije
vo, Ukrainos sostinės.

Toj kovoj partizanai la
bai daug padeda Raudona
jai Armijai, atakuodami vo
kiečius užpakalin ir sprog
dindami jų geležinkelius, 
tiltus, vieškelius ir karinius 
sandėlius.

nius šovinius, 9,840 ranki
nių granatų, 1,411,650 šau
tuvinių kulkų, 16,364 prieš
tankines kulkas, 162,367. re
volverių kulkas, 39,524 mor- 
tirų sviedinius - minas, 34 
vežimus, 78 dviračius, 62 
motorinius dviračius, šešis 
traktorius, 87 trokus, pen
kis tankus, du lėktuvus ir 
vieną sklandytuvą.

Jie taipgi nukirto žemyn 
23 priešų lėktuvus.

Latviai snaiperiai nušovė 
šimtus nacių kareivių it* o- 
ficierių. Vien tik Janis -Wil
helms, Tarybų Sąjungos he
rojus, užmušė 196 vokiečius, 
o latvė mergina Meikšan 
sunaikino 61-ną nacių ka-

Alžyras. — Prieki niai 
amerikiečių būriai persi- 
grūmė iš pietinių Volturno 
upės krantų į šiaurinius,, 
nežiūrint desperatiško na
cių gynimosi. Pirm to ame
rikiečiai užėmė Casertą, ge
ležinkelio ir vieškelių cent
rą, 16 mylių į šiaurius nuo 
Neapolio. Sakoma, naciai 
dabar traukiasi iki Gari- 
gliano upės, apie 20 mylių 
toliau į šiaurius.

“Jungtinių Valstijų prezi
dentas tėmija mūsų rekor-' 
dą diena dienon ir mėnuo 
mėnesin, ir jis pats mums 
(savo laiške) iškalbingai ir 
įtikinančiai sakė: ‘Vyrai, 
jūs išlaikėte savo apsižadei 
j imą 99 procentais ir devy-> 
niais dešimtadaliais?

“Amerikos Darbo Fede* 
racija niekada oficialiai ne* 
šaukė streiko ir neužgyrir 
jokio streiko nuo pat to lai
ko, kai japonai niekšiškai 
užpuolė Perlų uostą. Mes iš
laikėme ištikimybę” savo 
kraštui.

ft

Hitleris Prašo Vokiečių 
Kantrybės ir Vėl 

Žada Pergalę
Berne. — Radijas prane

šė, jog Hitleris nacių vadų 
susirinkime pasakojo, kad 
jeigu tik vokiečiai turės ga
na kantrybės ir nesvyruo
dami kovos, tai, girdi, “lai
mės didžią pergalę.” Jis 
šnekėjo, kad nereikią paisy
ti, jog paskutiniu laiku vo
kiečiams nesiseka. Pavyki- 
mai ir nepavykimai, pasak 
Hitlerio, tai esą tik “ritmi
škas bangavimas, kaip ir 
visuose istoriniuose spren
dimuose.”

Ta nacių vadų sueiga bu
vo sušaukta obalsiu: “Ar
ba pergalė arba bolševiz
mas.” Joj dalyvavo žanda
rų galva Himmleris, kruvi
niausias korikas, įvairūs ki
ti ministerial ir generolai.

'Ą

m

*

Washington. — Numato
ma, jog kitąmet civiliai 
amerikiečiai gaus 10 iki 15 
procentų mažiau mėsos, ne
gu šiemet.

reivį.
Minint šią dvejų metų su

kaktį, buvo įteiktas Ameri
kinis ordinas Janiui Wil- 
helmsui. Artilerijos koman- 
dierius gavo aukščiausią 
Mongolijos Liaudies Res
publikos oridiną. Daugiau 
kaip 200 latvių karių tapo 
apdovanoti Tarybų ordinais, 
ir medaliais. j
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problemomis, 
prieiti prie tam 
ir ten palikti —

Maskvos Konferencijai 
Besiartinant

Negalima pasakyti, kurią dieną prasi
dės Maskvos konferencija. Bet kad ji 
prasidės neužilgo — niekas negali užgin
čyti.

Konferencija svarbi tuomi, kad joje 
pirmu sykiu istorijoje dalyvaus trijų di
džiųjų valstybių, Amerikos, Sovietų Są
jungos ir Didžiosios Britanijos, aukštie
ji pareigūnai — užsienio reikalų ministe- 
riai.

Jie suvažiuos politiniams reikalams ap- 
diskusuoti, einamiesiems ir busimiesiems 
pokariniam klausimams diskusuoti. Kaip 
dabar atrodo, ši Maskvos konferencija 
didelių, galutinų sprendimų nepadarys. 
Atrodo, kad konferencijos uždaviniu bus 
visųpirmiausiai susipažinti su kai kurio
mis svarbesnėmis 
jas palukštenti, 
tikrų susitarimų
palikti svarbesnei konferencijai, ku
ri žada įvykti šių metų pabaigo
je ir kurioje dalyvaus prez. Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ii’ ministeris 
pirmininkas Churchillas.

Kai kurie, beje, teigia, kad Maskvos 
konferencija bus pati svarbiausia tarp
tautinė konferencija bėgy j pastarųjų 

keliolikos metų. Galimas daiktas.
Bet yra nemažai tokių žmonių,, besi

vadinančių “ekspertais”,/kurie dar ir dar 
kartojančiai pabrėžia, būk Tarybų vy
riausybė šitoje konferencijoje iškelsianti 
kokių tai staigmenų, kokių tai klausimų, 
kuriem paremti Molotovas turėsiąs kiše* 
niuje tūzų... Šitos pačios rūšies žmonės 
dažnai plepa, būk Tarybų Sąjungos už
sieninė politika tokia neaiški, kad var
giai begu bus galima su ja, tarybine vy
riausybe, ir susikalbėti.

Mums gi atrodo, kad tie žmonės, ši
taip samprotaudami, patys nežino, ką jie 
kalba ir ko jie nori.

Kiekvienam, kuris nori suprast Tarybų 
Sąjungos nusistatymą einamaisiais klau
simais, yra labai aišku. Jį stoja už kuo- 
veikiausį hitlerinių jėgų sumušimą. Tam 
reikalui ji nuolat ragina Ameriką ir 
Angliją atidaryti antrąjį frontą Vakarų 
Europoje. Tarybų Sąjunga nenori jokių 
svetimų teritorijų, o nori tik atvaduoti 
iš priešo tąsias sritis, tąsias teritorijas,

Darbininkų Sveikata
PLAUKAI SLENKA

Drauge gydytojau, gal 
malonėsi duoti man patari
mą per Laisvę.

Aš esu 28 metų amžiaus 
vyras. Man pradėjo plaukai 
slinkti kokie 4 metai, ir jau 
pusėtinai nuplikau. Pir
miau aš turėjau pleiskanų, 
bet, pradėjus plaukams 
slinkti, pleiskanos išnyko.

Kai man ėmė plaukai by
rėti, tai aš vartojau dervos 
muilą (“tar soap”) ir vieną 
kartą į savaitę ploviau gal
vą. Vėliau pradėjau plauti į 
dvi savaiti vieną kartą ir 
vartoti muilą kastilišką 
(“castile soap”). B.et nieko 
negelbėjo. Šį pavasarį bu
vau nukirpęs visai, bet vis 
tas pats.

Odą niežti ir net skauda, 
ir plaukai, kaip slinko, taip 
tebeslenka.

Aš esu girdėjęs, kad yra 
plaukų specialistai. Gal jie 
ir pagelbėtų, o gal būtų tik 
veltui numetimas pinigų ir

kurias priešas užpuoly ir okupavo, 1941

Tarybų Sąjunga nori su visomis kai
myninėmis valstybėmis palaikyti geriau
sius kaimyniškus santykius. Ji nori su 
Amerika ir Anglija palaikyti draugiškus 
santykius. Ji nori,, kad pasaulyje būtų iš
naikintas fašizmas, kad būtų suvaldyti 
visi, kurie ruošia plėšikiškus karus. Jai 
rūpi, kad daugiau nepasikartotų tas, 
kas pasikartojo 1914 ir 193|9i metais.

Mums atrodo, kad Tarybų vyriausy
bei rūpi, kad po šio karo josios žmonės, 
tarybinės respublikos, sudarančios didžiu
lę Sąjungą, galėtų laisvai, ramiai, be bai
mės tęsti socijalistinę kūrybą, kad kiek
viena keltų savo kultūrą, savo tautos 
gerbūvį.

Kai kurie “ekspertai” skelbia, būk 
Tarybų Sąjunga norėsianti matyti po 
karo visą eilę kitų kraštų, kuriančių ta
rybines santvarkas.

Mums atrodo, taip, ji norėsianti tą ma
tyti,—kas gi nenorėtų — bet tai tų kra
štų žmonių dalykas. Jei jie norės, galės 
nuversti išnaudotojų klasę ir kurti so- 
cijalizmą, jei ne — jie pasiliks gyventi 
kapitalizme. Tas paliečia ir Vokietiją, ir 
Ispaniją, ir Italiją, ir Franci ją, Lenki
ją, Rumuniją ir kitas šalis.

Dėl to mums atrodo Maskvos konfe
rencija galės susitarti kiekvienu 
besniu klausimu, jei tik bus tam 
ma pastangų, jei tik bus norima 
tarti.

Kad Maskvos konferencija bus 
bi, — neginčijame.

Ką jinai nutars?
Liekasi turėti kantrybės, palaukti ir 

pamatyti.

svar-
deda-
susi-

svar-

Laimėjo!
Įvykusioje United Automobile Workers 

of America konvencijoje arba suvažiavi
me Buffalo, N. Y., reakcinis gaivalas 
buvo pasimojęs išmesti iš vadovybės žy
mųjį darbuotoją George F. Addes. Mr. 
Addes ėjo unijos sekretoriaus-iždininko 
pareigas.

Dar prieš suvažiavimą tam tikri uni
jos nariai, kurstomi reakęinės spaudos, 
kurstomi trockistų ir so.cial-demokratų, 
leido šmeižtų gniūžtes į Mr. Addes, 
skelbdami, žinoma, jį pirmiausiai “Mas
kvos agentu”, tokiu ir kitokiu, šmeiž
dami Mr. Addes, jie piršo jo vieton Ri
chard T. Leonard.

Pačiame suvažiavime kova tarp dvie
jų frakcijų vis augo. Atrodė, kad Mr, 
Leonardo šalininkams pavyks suklaidin
ti delegatų daugumą ir laimėti.

Tačiau, kai atėjo laikas balsuoti, 
George F. Addes ir vėl buvo išrinktas 
unijos sekretoriumi - iždininku. Vadina
si, reakcininkams teko nuleisti nosis.

Unijos prezidentu pasiliko tas pats—R. 
J. Thomas. Nors Mr. Thomas yra arti
mas social-demokratams, tačiau jis ban
do sugyventi su visais unijos nariais be
šališkai, gražiai. Tas, vadinasi, palaiko 
jo prestyžą ir pasitarnauja pačiai uni- 
ji, kuriai Thomas gerai, mūsų nuomone, 
tarnauja.

»i ti w WIIB ■  —“—1 — — ———

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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Jeigu nedraugiška ir ne- taipgi didelį kiekį susisie- 
naudinga šiai šaliai raginti kimo priemonių, kad aprū
ko vietų Rusiją sulaužyti jo
sios nepuolimo sutartį, yra 
klausiama, tai argi negali
ma būtų Maskvą įtikinti 
duoti Amerikos Oro Jėgoms 
naudotis Sibiro lėktuvų lau
kais? Suprantama, kad ga
limybė gauti tokį palanku
mą yra tikrai žą vejantis 
dalykas.. Manoma,, kad nuo' 
Vladivoštoko į šiaurius Ru
sija tūri puikiai įrengtus 
lėktuvų laukus, iš kurių la
bai parankiai būtų galima 
bombarduoti Japonijos uos
tus ir industrinius centrus į 
šiaurę nuo Inland Jūros, ta
me skaičiuje, taipgi uostus, 
kasyklas ir įmones Korėjo
je ir Mandžūrijoje. Galimas 
daiktas, kad prisieis sun
kiai pakovoti ir ims daug 
laiko, kol tokią prielankią 
pozįęiją bus galima laimėti 
Chihijoje. Tat ir klausiama, 
argi, karas nebūtų gerokai 
sutrumpintas, jeigu Rusija 
pavestų tas bazes Jungti
nėms Valstijoms?”

Šitokią giesmę gieda ir 
tokį klausimą kasdien stato 
ir lietuviška anti-sovietinė 
spauda.

“Atsakymas yra toks,” sa
ko Tribune, “kad tas var
giai karą sutrumpintų. Ja
ponija yra davus suprasti, 
kad jinai skaitytų tokį per
vedimą bazių sulaužymu su
tarties ir kariniu aktu iš 
Rusijos pusės. Autoritetin
gi japonų žmonės yra pasa
kę, kad Japonija įsiveržtų 
Sibiran, jeigu Jungtinėms 
Valstijoms būtų suteiktos 
minėtos bazes, šį grūmoji
mą jie galėtų daug greičiau 
įvykinti gyyeųiman, negu 
Jungtines Valstijos galėtų 
iš šibs šalies vakarų arba 
Aląskos nuvežti savo jėgas, 
pakankamas apgynimui ry
tinio Sibiro. Japonija užlai
ko savo geriausiai apgink
luotą armijų Mandžūrijoje 
ir Korėjoje, kuri susideda 
mažiausia iš pusės milijono 
vyrų ir nedalyvauja kare 
Chinijoj, nes jos laukia ypa
tingas vaidmuo — įsiverž
ti Sibiran, kuomet bus rei
kalas, arba kuomet bus iš- 
rokavimo įsiveržti. Jeigu 
Rusija duotų šiai šaliai nau
dotis lėktuvų laukais Sibi
re, jinai atsidurtų kare su 
Japoniją į vieną naktį ir 
būtų priversta atitraukti ne 
tik kareivius ir amuniciją 
iš rusų-vokiečių fronto, bet

Kaip Sūris Pavirto į Peilį
“Blogi orai labiau kenkia 

tiems, kurie puola, negu 
tiems, kurie ginasi, šį kar
tą Rusijos fronte giųasi vo
kiečiai. Nacių, generolai, 
matyt, tikėjosi, kad jų ar
mijos rudenį gaus atsikvėp
ti po vasaros kautynių, ku
riose jps visą laiką traukė
si į vakarus, arčiau prie sa
vo bazių ir susisiekimo cen
trų.

“Bet jeigu jos nesuspės 
įsitvirtinti naujose pozicijo
se iki gruodžio mėnesio, kai 
žemė tose Rusijos srityse 
sušals, tai žiemą jie vėl tu
rės trauktis — ir trauktis 
jau nebus daug vietos.” 
(Naujienos, spalių 6).

Vadinasi, naciams visai 
riestai darosi. Raudonosios 
Armijos laimėjimas, o jų 
pralaimėjimas jau atvirai 
pripažįstamas. Klausimas, 
žinoma, tik laiko.

Bet ne taip Naujienos 
samprotavo pradžioje karo. 
Tas pats redaktorius tada 
garbinte garbino vokiečių 
militarinę galybę. Jo globo
jamas ir, aišku, su jo prita
rimu, Jaunimas šaukė: 
“Three cheers for Hitler’s 
legions!” Vadinasi, Grigai
tis buvo giliai įsitikinęs, 
kad prieš nacius niekas ne
atsilaikys — juo mažiau ga
lės atsilaikyti Raudonoji 
Armija.

° 'Taip mažai jis tetikėjo 
Raudonosios Armijos galy
bei, jog pasiskelbė pranašu 
ir sakė, kad nacių armijos 
pereis per Sovietų Sąjungą, 
kaip aštrus peilis per mink
štą sūrį. Bet bėgo laikas. 
Raudonoji Armija perėjo 
prie ofe.nsyvo ir pradėjo 
tam nacių peiliui ašmenis 
kapoti. Nustebo Grigaitis ir 
visi jam panašūs pranašai. 
Dabar jau sako, kad na
ciams nė trauktis nebebus 
daug vietos!

O dar niekti nematėme 
Naujienų redaktoriaus atsi
prašant savo nelaimingų 
skaitytojų už jų baisų su
vedžiojimą. Jie žiūrėjo, ir 
laukė, kada tasai nacių pei
lis pereis per tą minkštą 
sovietinį sūrį ir nesulaukė.

pinti spėkas už 5 tūkstan
čių mylių Sibire, šis vienas 
paskutinis reikalas privers
tų ją pasirinkti arba atsisa
kyti o^ėnsyvb prieš Vokieti- 
ją, arba leisti Japonams pa
siimti rytinį Sibirą ir tas 
bazes, kurias taip labai no
rėtų turėti mūsų nesubren
dę strategai. Nei vienas iš 
tų rezultatų nesutrumpintų 
karo. Jeigu Rusija būtų pri
versta dabar sumažinti 
spaudimą ant Vokietijos,

Didžioji Britanija ir ši šalis 
atrastų, kad jųjų progos 
Europoje ir progos sukon
centruoti prieš Japoniją bi
le kokias dideles jėgas yra 
labai apgailėtinos.**
' Aiškiai ir rimtai atsaky
ta visiems tiems nesubren- 
dusiems strategams ir anti- 
sovietiniams Jungtinių Tau
tų vienybėj ardytojams. Su
teikimas lėktuvams bazių 
Sibire tuojau iššauktų ka
rą su Japonija ir ne tik ne- 
pagelbėtų nugalėti hitlerinę 
Vokietiją, bet dar pakenktų 
visam karo reikalui. Tai bu
vo aišku seniai visiems, ku
rie vaduojasi protu ir nuo
širdumu.

Kas Jie Per Vieni?

laiko. Mano supratimu, at
rodo, kad tai ligai nėra vai
stų, tai būkite geras, pasa
kyti jnan, kas daryt. Aš bū
siu jums labai dėkingas.

Atsakymas.
Su plaukų slinkimu, 

Drauge, štai kokia istorija. 
Plaukų sveikumas ir augi
mas, kaip ir bet kas kita 
organizme, priklauso nuo 
kraujo.Jeigu kraujo prieina 
prie plaukų šaknių pakan
kamai ir jeigu pats kraujas 
gaivus ir turi pakankamai 
visų būtinų mitybinių ele
mentų, tai plaukai želia, au
ga ir bujoja.

Tokiais atsitikimais, kaip 
kad dabar Jūsų, dalykas 
dažnai esti paveldėtas. Gal 
Jūsų bočiai vis būdavo pli
ki arba pradėdavo plikti 
jaunais metais.

Šitą aplinkybę, savo rupž* 
tu, nustato tam tikri anato
miniai ypatumai. Ir štai ko- 
kiei Plaukų šaknis vyriau
siai maitina tos kraujagys-

lės, kurios per kiaušo, (kau
kolės) skylutes iš vidaus iš
eina į viršų, į galvos odą. 
Yra žmonių, kuriems tos 
kaulo, skylutės išlieka ne
mažos ir neslegia, nėgnyba 
kraujagyslių. Bet yra ir to
kių, kuriems tie kaukolės 
kanaliukai labai susiaurėja 
ir kauliniai lankai dalinai 
užgniaužia kraujagysles.

Tada visai mažai tedaeina 
kraujo į galvos odą ir į 
plaukų šaknis. Plaukai ima 
eit laibyn ir slenka. Čia 
vaisto nėr. Reikia filozofiš- 
kai atsiduot likimui.

Gal jums taip yra, gal 
ne. Jei ne, tai, be abejo yra 
kokių mitybinių trūkumų, 
ir tadą plaukai negauną sau 
peikiamų medžiagų. Šiuo 
atveju galima atgriebti. 
Vitamin B Complex tablets 
iųikite po dvi tabl’eti su 
maistu, tris kartus kas die
na, Multi - vitamin capsules 
— irgi po 1-2 su maistu, tris 
kartus kas dięna, mėnesiais 
ir metais. Galės būti plau
kams geriau, ir bus geriau 
visam organizmui.

Galvos odą lengvai vilgy-

Dėlei Tų Sibiro Lėktuvų 
Bazių

Dabar jau aišku, kad tie, 
kurie reikalauja, kad Sovie
tų Sąjunga duotų Sibire 
Amerikos lėktuvams bazes 
ir tuomi iššauktų karą su 
japonais, kol su naciais teb
ėra neapsidirbta, neturi jor 
kio militarinio pagrindo. Jie 
tą reikalavimą stato gry
nais politiniais sumetimais. 
Jų tikslas pakenkti Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos su
sikalbėjimui. O stoka susi
kalbėjimo, žinoma, gražiai 
patarnautų p e kam kitam, 
kaip tik Hitleriui. Taigi aiš
ku, kad totyį reikalavimą 
gali statyti ir šiandien sta
to tiktai Jungtinių Tautų 
priešai.

Mūsų supratimu, Jabai re
alistiškai ir protingai tuo 
klausimu išsireiškia New 
Yorko Herald Tribune spa
lių 7i. dieną editoriale.

“Sugrįžimas namo sena
torių,, kurie; lankėsi. pasau
linės. kovos frontuose, kaip 
atrodo,” sako tas dienraš
tis, “išaiškina daug gandų 
apie Sovietų Rusijos. Toli
mųjų. 'Rytų į lėktuvų bazes.

Pradžioje rugsėjo mėne
sio, į taip vadinamą Pitts- 
burgho Konferenciją, susi
būrė visas Amerikos Lietu
vių reakcinis elementas. Ta 
konferencija buvo laikoma 
po įtekme ir vadovybe bu
vusios Smetonos fašistinės 
valdžios agentų. Ten daly
vavo Pulkininkas Žadeikis, 
kapitonas Budrys ir “kon
sulas” Daužvardis, kaipo 
Smetonos reprezentatorįai.

■ . * i

Budrys savo prakalboje 
štai ką pasakė: “Lietuviai 
yra valstybiniai žmonės, ne
blogai organizuoti ir su
pranta, kad netik kariuo
menė laimi kares, bet kad 
jose turi dalyvauti ir visa 
šalis, padėdama laimėti ir 
apginti -tas teises, kurias 
skelbia J. A. Valstijų kon
stitucija.... Šiandien atėjo 
laikas, kada laisvės sargy
binis — J. A. Valstijos — 
atėjo į pagelbą pavergtiem- 
siems.”

Tėmykite, broliai lietu
viai, šiandieną Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir jų 
konstitucija jau tapo ir 
tiems Lietuvos demokrati
jos išdavikams “Laisvės 
sargybiniu.” Bet jūs gerai 
atsimenat gruodžio 17-tą, 
1926 m. Ką jie tada pada
rė su Lietuvos laisvės sar
gybiniu, kuris buvo labai 
panašus.į J. V. laisvės sar
gybinį? Vidurnaktyje, kuo
met Lietuvos seimas prieš
kalėdinėj skuboj svarstė 
šalies reikalus, jie, lyg ko
kie žmogžudžiai, įsibriovė į 
tą demokratijos židinį — 
— Respublikos širdį —- Lie
tuvos Seimą ir su durtu
vais išvaikė jo atstovus. Jie 
tuomet, sudraskė Lietuvos 
konstituciją. Jie tuomet sa
vo fašistiniu militarizmo

Nathan H. Seidmąn (kairėj), pirmininkas Finansų 
Komiteto, svetimkalbiškos spaudos komisijos, priima 
padėką nuo W. Randolph Burgess, Jungtinių Valstijų 
Iždinės Karo Finansų Komiteto! pirmininko. Jis; per 
Sėidmaną dėkojo, laikraščiams, kartu ir Laisvei, už pa
dėjimą. perpildyti newyorkieciu kvotą, Trečios Karo 
PųąkoJoft vajuje. , /
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kite žuvies, kepenų aliejum, 
bent ant nakties; Muilą pa
prastą baltą (Ivory)‘ te var
tokite ir neperdūug.

Dr. J. J; Karkiančius.

batu sutrempė Lietuvos 
laisvę į purvyną. Ir tuomet 
jie paskandino šalį darbo 
žmonių kraujuose, sušaudy- 
dami Požėlą ir jo sandarbi- 
ninkus, kurie dirbo dėl Lie
tuvos liaudies šviesesnio ry
tojaus. Nuodėmėmis prieš 
dorą, prieš demokratiją, ir 
prieš žmonijos laisvę, jie 
tuomet pralenkė net ir patį 
Hitlerį.

Kaip tuomet, taip ir da
bar, jie sako, būk jie gelbė
ja Lietuvą nuo komunizmo. 
Tie jų obalsiai yra jau per
daug paprasti ir perdaug 
fašizmo nudėvėti triksak 
Šiandieną jiems darbo žmo
nės netikės. Nei tuomet, nei 
dabar jiems nerūpi išgelbėti 
Lietuvą nuo bile kokio ten 
izmo. Jiems tik rūpi išgel
bėti Lietuvą nuo pilkaser- 
mėgio arto j aus — Lietuvos 
darbininko, kuris jau pra
deda pabusti iš letargo mie
go ir pažinti savo išnaudo
jo jus.
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Jei šiandieną bile izmo 
diktatorius užgarantuotų 
jiems teisę išnaudoti Lietu
vos darbininką, jie kuliais 
virsdami paskum jį nugar
mėtų. Jiems rūpi šilti liz
dai Lietuvos valdžioje,, o, ne 
Lietuvos laisvė.

Toliau galima paklausti, 
kas gi ir kada išrinko jo 
ekselenciją kontinuotą Sme
toną į Lietu v. prezidentus? 
Kokią gi teisę jis turi savo 
ambasadorius ir konsulus 
siuntinėti po Amerikos lie
tuvių kolonijas ir kalbėti 
vardu Lietuvos liaudies?

Jei tiems mūsų super- 
patrijotams rūpėtų tikra 
Lietuvos laisvė, tai į vietą 
konferavimo, jie stotų į ei
les Amerikos kovotojų, ku
rie, drauge su Rusija, Ang
lija ir kitomis sąjungininkė
mis tautomis kraują lieja 
visuose pasaulio kampuose, 
truškindami fašizmą ir lai
svindami Lietuvą iš hitleri- 
zmoi nasrų.

Jie giriasi buvę pulkinin
kais,. majorais ir kapitonais 
Lietuvos armijoj. Tai ko
dėl gi dabar jie nestoja į 
Amerikos karių eiles ir ne- 
pavartoja savo gabumų 
Lietuvos išlaisvinimui?

Jie to nedaro. Jie sušaukė 
į konferenciją tuos laikra
ščių savininkus, kurie, po 
obalsiais socijaliztno, susi
krovė sau majontkūs,. bet. 
kurie bijo socįjalizmo dau
giau, nei velnias kryžiaus. 
Toliau jie ten sutraukė taip 
vadinamus “yes-yes men»” 
kurie apie ekscelenciją 
Smetoną tupinėjo daugiau 
nei davatkos bobinčiuj apie 
kunigėlį. Jie i& tos konfe
rencijos sudarė sau fašistu 
nį bubnelį, kuris barškina, 
būk jis reprezęntuoją lietu- 
vių didžiuomenę. Tknje sa
vo jomarke jie bandė siūlyti;

(Tąsa 4-ma DUsJapyjaJi .
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GENEROLO MARSHALO BŪDAS Naujieji Būtlegeriai SIBIRAS, JO ŽMONES IR TURTAI
Įdomus yra būdas gene

rolo Geo. C. Marshallo, 
Jungtinių Valstijų karo šta
bo galvos, ir ne veltui le
miama, jog gen. Marshallas 
bus vyriausias anglų - ame
rikiečių komandierius, kada 
jie antruoju frontu puls vo
kiečius vakarinėje Europo
je. Jo charakteriui nušvies
ti paduosime keletą nuoti- 
kių:

Rūpestis Sužeistaisiais
Pradėjus grįžimo kelione 

oru iš Šiaurinės Afrikos, 
gen. Marshallas pastebėjo, 
kad transporto lėktuve yra 
tuščių vietų — jame tik tre
jetas generolų ir pora jų 
padėjėjų. Gen. Marshallas 
sako: Tai kriminalis nusi
kaltimas pusiau-tuščiu lėk
tuvu skristi Amerikon, kuo
met yra sunkiai sužeistų 
mūsų kareivių. Kelis jų ga
lima greitai oru pargabenti 
namo, ažuot jiem laukti ir 
paskui dar ilgai vargti, be- 
grįžtant lėtu laivu.

Generolui Marshallui įsa
kius, buvo parinkta iš ligo
ninės du sužeisti eiliniai ka
reiviai, kurie sėdėdami ga
lės keliauti. Lėktuve gen. 
Marshallas priėjo prie jų ir 
paduodamas ranką persi
statė: “Aš esu generolas 
Marshall. Malonu mums 
drauge su jumis važiuoti.”

Kitur staptelėjus lėktu
vui, gen. Marshallas suži4 
nojo, kad vienas sužeistas 
leitenantas laukia progos 
grįžt Amerikon. Jo įsaky
mu, ir leitenantas buvo pa
imtas lėktuvan.

Parskridus į Washingto- 
ną, sužeistieji buvo patal
pinti geron ligoninėn. Nors 
tuo laiku gen. Marshallo 
galva buvo užimta planais 
dėlei vokiečių išmušimo iš 
Sicilijos, jis neužmiršo ir 
šių sužeistųjų. Jis siuntė 
savo štabo oficierių pasitei
rauti apie jų sveikatą ir pa
prašyti ligoninės viršinin
kų, kad gerai juos gydytų.

Nemėgsta Nerangių 
Karininkų

Gen. Marshallas tikrai 
rūpinasi sąžiningų oficierių 
ir kareivių gerove, bet ne
pakenčia trypiančių vietoje 
karininkų-atidėliotojų, gai- 
šuotojų, protinių ir fizinių 
t i n g i n ių, išsisukinėjimo 
meistrų, ir moka su tokiais 
kietai pasielgti.

Jis nenori gaišinti laiko 
su spaudos reporteriais ir 
fotografuotojais. Jis moka 
kalbėti viešuose susirinki
muose, bet susilaiko nuo jų, 
taupydamas laiką tiesiogi
nėm savo pareigom. Gen. 
Marshallas niekados netu
rėjo palinkimo garsintis 
spaudoje; girdi: “Jeigu aš 
negarsinamas, tatai man 
nekenkia, bet jei būčiau 
kiek garsinamas, iš to man 
nieko gero nebūtų.”

Netikėtas Svečias
Jis yra priešingas rengi

mui paradų jam pagerbti, 
bet mėgsta netikėtai atsi
lankyti* į armijos stovyklas, 
valgyklas ir virtuves, kad 
patirt, kaip dalykai tikru
moj eina, o ne kaip jie būtų 
vaidinami, jeigu jis iš ank
sto praneštų apie savo at
silankymą.

Kada jis įsako negeru-

mus taisyti, jam nepatinka, 
jeigu oficierius atsako: 
Taip, bus pataisyta rytoj ar 
poryt. Bet gen. Marshallas 
gerbia tokį karininką, ku
ris gali atsakyti: Ta
tai pataisyta, arba 
jau taisoma. Generolo 
Marshallo supratimu, patys 
oficieriai privalo turėti akis 
ir sąžinę, pastebėt blogu
mus ir nieko nelaukiant tai
syt juos. I

Besilankant jam šiauri
nėj Afrikoj, gen. Marshal
las atrado, jog armijos au
tomobiliai — “džypsai” kli
ba ir trankosi dėl to, kad 
laiku nepristatoma jiem 
naujų dalių vieton nusidė
vėjusių. Ir tuojaus jis “už
kūrė” atsakingus asmenis 
ir įstaigas, kad nieko ne
laukiant pristatytų reikia
mų automobiliams dalių vi
suose amerikiečių frontuo
se.

Gen. Marshallas lanko su
žeistus kareivius ligoninėse 
ir stebina juos žinojimu tų 
mūšių, vietų ir aplinkybių, 
kuriose jie tapo sužeisti.

Laiko Liežuvį už Dantų
Jis nuo pat jaunystės 

vengė skundimosi ir dejavi
mų. Jam atrodė, jog tai ne 
vyriškas ir ne džentelma- 
niškas paprotys.

Kada jis įstojo į Virgini
jos (valstijos) Karinį In
stitutą, tai senesnieji stu
dentai suruošė jam, kaip ir 
visiem naujokam, šiurkštų 
“įvesdinimą”. Vienas stu
dentas durtuvu taip giliai 
jam smeigė, kad Marshallas 
vos gyvas teišliko. Bet jis 
niekados niekam neišdavė 
to studento vardo.

Institute jis, be kitko, pa
sižymėjo kaipo puikus fut
bolo lošėjas.

DAUG BERAŠČIŲ AMERIKOJ
Nesinorėtų tikėti, bet tai 

tiesa, kad Jungtinių Valsti
jų armija turėjo atmesti 
bent 750 tūkstančių jaunų, 
sveikų vyrų tik todėl, kad 
jie nemokėjo nei skaityt nei 
rašyt. Be to, esama dar 
250,000 karinio amžiaus be
raščių amerikiečių, taigi vi
sas milionas, arba apie 70 
divizijų. O milžiniška jų 
dauguma yra šiame krašte 
gimę ir augę.

Kas galima butų su to
kiais daryti?

Armija pradėjo juos lyg
tinai imti ir mokyti /skaity
mo ir rašymo. Jeigu beraš
tis per 13 savaičių tiek pra
moksta, kad gali išlaikyt 
kvotimus keturių pradinės 
mokyklos skyrių (greidų), 
tai jis ir laikomas kariuo
menėje; kitaip gi; paleidžia
mas.

Tačiau pasirodo, kad šie 
jauni vyrai gali vienuoliką 
kartų greičiau išmokt skai
tymo - rašymo, negu vai
kai; ir per trejetą menesių 
vidutiniai 95 iš kiekvieno 
šimto beraščių vyrų jau iš
laiko keturių skyrių kvoti
mus. Tuo būdu iki šių metų 
pabaigos taps paruošta jau 
200,000 buvusių beraščių į 
reguliarius kareivius.

■ Paskutiniu laiku ir vieti
nės rekrutąvimo tarybos į- 
vairiuose miestuose atidarė

Kiti įstaigose tarnaują 
karininkai dažnai skundžia
si, kad jiem čia nusibodę ir 
jie norėtų eit karo laukan. 
Bet gen. Marshallas taip 
nesipuikauja. Jis tyliai dar
buojasi, kur paskirtas ir 
tol, kol jam bus pavesta ki
ta pareiga.

1901 m. pradėjęs tarnybą 
kaip antrasis leitenantas, 
Marshallas ištarnavo 32 
metus, iki buvo pakeltas į 
reguliarius pulkininkus.

Praeitame pasauliniame 
kare jis buvo paskirtas tik 
laikinuoju pulkininku, nors 
vyriausias amerikiečių ko- 
mandierius gen. Pershing 
kreipėsi į prezidentą Wil- 
soną, kad suteiktų Marshal- 
lui brigados generolo laip
snį už pasižymėjimus Fran- 
cijoj.

Tik 1939 m. Marshallas 
tapo generolu brigadierium, 
ir prez. Rooseveltas pasky
rė jį karo štabo galva, pra
eidamas pro 31-ną vyresnį 
generolą.

Gen. Marshallas yra 6 pė
dų aukščio, tvirto sudėjimo 
vyras ir baigia 63 metus 
amžiaus.

Savo kalboj jis vengia tu
ščių frazių ir išbraukia 
kiekvieną nereikalingą žodį 
iš laiškų, kuriuos paveda 
rašyt savo kariniam sekre
toriui. Pavyzdžiui, kada se
kretorius parašo: “Leiskite 
man padėkoti. tamstai,” tai 
gem pertaiso į “Ačiū tams
tai.”

Jungtinių Valstijų kong
resas klauso gen. Marshallo 
nuomonių geriau, negu ku
rio kito generolo, o tatai 
naudinga karinėms Ameri
kos ir jos talkininkų pa
stangoms.

J. C. K.

klases beraščiams kandida
tams į armiją.

Daugių daugiausiai bera
ščių yra iš pietinių valsti
jų, ypač iš farmerių ir mai- 
nierių sūnų. Daugelį jų rei
kia mokyti net kaip paišelį 
laikyti.

Bet matytumėte, kaip jie 
džiaugiasi ir didžiuojasi iš
mokę vardą pasirašyti! O 
pirmas savo ranka rašytas 
laiškas namo tai tikrai di
dis ir iškilmingas įvykis jų 
gyvenime.

1 N. M.

Amerikietes slauges Chinijoj. Bernice Taylor ir 
Nancy Cooke šnekasi su chiniečiu, kuris joms pasa
koja apie savo šalies kovas prieš japonus.

Amerikinis žurnalas Cos
mopolitan surinko ir pa
skelbė žinių apie milžinišką 
biznį, kurį dabar varo nau
jieji mūnšainieriai ir būt- 
legeriai, daugmeniškai dirb
dami ir p a r d a v i nedarni 
smarkų “munšainą.” Dideli 
kiekiai nuodingo medinio 
alkoholio taip pat truputį 
apvaloma, į bonkas supila
ma, prilipdoma prie jų po
pierėliai su garsiais senųjų 
degtinių vardais, ir taip net 
tūluose saliūnuose pardavi
nėjama.

Perkant mūnšaino dėžę, 
mažiau iš viso lėšuoja, negu 
patys taksai imami valdžiai 
už tikrą degtinę. Juk, pa
vyzdžiui, New Yorko valsti
joj reikia mokėti iki $22.50 
taksų už dėžę vidutiniai ge
ros degtinės.

Pastebėta, kad daug būt- 
legeriško, nuodingo alkoho
lio parduodama jūrinin
kam prieplaukose ir karei
viams stovyklų apylinkėse.

N.

Džypso Gabumai 
įvairiem Darbam t*
“Džypsai”, paprasti, drū

ti armijos automobiliai, bus 
farmeriams geri tarnai po 
karo.

Džypsas, prikinkius prie 
jo plūgą, suaria akrą lauko 
per 1 valandą ir 42 min., 
sunaudodamas tik du galio
nu ir trečdalį gazolino.

Su puse galiono gazolino 
džypsas užsodina medvilnės 
sėklomis akrą dirvos, vilk
damas mašiną, kuriai pa
prastai reikia trejeto ark
lių.

Jis neslidinėdamas gali 
traukti 1,300 svarų per lau
ką.

Džypso jėga tinka nau
dot ir karvių melžimui.

Jis lengvai važiuoja per 
nelygias ganyklas, grums
tus, brūzgynus ir kalnus be
veik visur, kur arklys gali 
praeiti.

Pats Jungtinių Valstijų 
žemdirbystės departmentas 
tyrė džypso jėgas ir prane
šė apie tokius jo gabumus, 
pritaikomus lauko ūkiui.

Naudodamas džypsą įvai
riem darbam, farmeris, ži
noma, gali juom ir miestan 
nuvažiuoti. Valdžia spėja, 
jog po karo, kai džypsai bus 
pardavinėjami, tai ir dau
gelis darbininkų pirks juos 
darban važiuoti. J. C. K.

Sibiras — tai Azijos da
lis nuo Uralo kalnų iki Ra
miojo vandenyno ir nuo 
Šiaurės lediniuotojo vande
nyno iki Aralo jūros, Mon
golijos Liaudies Respubli
kos ir Mandžurijos sienų. 
Sibiro plotai tęsiasi apie 
7500 km iš vakarų į rytus 
ir apie 4300 km. iš šiaurės 
į pietus. Jo paviršius apie 
13,3 milijono ketv. km. ir 
yra apie 1,5 karto didesnis 
už visos Europos paviršių.

Pagal savo fizinius ir ge
ografinius ypatumus (pa
viršių, klimatą, dirvožemį ir 
t.t.) Sibiras dalijamas į tris 
dalis: Vakarų Sibiras —nuo 
Uralo kalnų iki Jenisėjaus 
upės, Rytų Sibiras — nuo 
Jenisėjaus upės ligi į 'Ra
mųjį vandenyną įtekančių 
upių ištakų ir Tolimieji Ry
tai — į Ramųjį vandenyną 
savo vandenį varančių upių 
baseinai.

Šis šiurkštaus kontinen- 
talinio klimato bet derlingų 
žemių ir gausių žemės tur
tų kraštas carų laikais buvo 
žinomas kaip katorgos ir 
ištrėmimo vieta. Ten buvo 
tremiami bei kalinami ir 
didieji darbininkų klasės 
vadai ir veikėjai, kaip Le
ninas, Stalinas, Sverdlovas, 
Dzeržinskis, Ordžonikidze, 
Kuibyševas ir kt. Tokį Sibi
rą teko pažinti ir Lietuvos 
liaudies kovotojams.

Tais laikais Sibiro pra
monę atstovavo Kuznecko 
baseino akmens anglies ka
syklos su 870,000 tonų me
tine gamyba, viena kita at
silikusios technikos metalo 
apdirbimo įmonė, užsienio 
kapitalo eksploatuojamos 
aukso kasyklos, keli degtu-

RAKETINIAI
Anglijos premjeras Chur- 

chillas paskutinėje savo 
kalboje seimui sakė, kad 
naciai Italijos srityje nau
doja rakietines bombas su 
sparnais, kurie padedą joms 
iš priešų lėktuvo skristi tie
siau linkui laivo ar kito tai
kinio.

Bet tikrumoj tai nieko 
čia nėra perdaug naujo, 
kaip pastebi New Yorko 
Times, ir primena, kad So
vietų lėktuvai pirmutiniai 
pradėjo laidyti rakietines 
bombas į priešų taikinius.

Didžiausia tokios bombos 
arba rakietinio šovinio sa
vybė yra ta, kad padegta- 
“uodegoje” tam tikra me
džiaga leidžia baisiai smar
kią srovę dujų, o tos dujos 
“spirdamos” oran, ir varo 
rakietinį sproginį pirmyn.

Sovietų “Katiuškos” ir 
amerikiečių “bazukos” nau
doja labai smarkius rakie- 
tinius šovinius, kurie pra
kerta storiausius priešų 
tankų šarvus ir ardo mū
rus.

Churchillas pasakojo, jog 
vokiečių lėktuvai pakylą 
taip aukštai, kad Talkinin
kų priešlėktuvinės kanuolės 
negali jų pasiekti; ir iš to
kių aukščių naciai laidą ra
kietines sayo bombas, dargi 
kėravojamas savo lėktuvo 
radijo.

Bet bombų nutaikymas 
su radijo pagelba jau nuo 
pirmiau žinomas, o Hitlerio 
lėktuvai negali taip aukštai 

kų, kailių apdirbimo, mui
lo fabrikai, geležinkelių 
dirbtuvės. Visos Sibiro pra
monės metinė gamyba ne
buvo didesnė kaip 120 mili
jonų rublių. Pramonėje dir
bo tik 15,500 darbininkų.

Negausingos Sibiro tau
tos, kaip oirotai, buriatai, 
šori jai, j aku tai ir kitos, ver
tėsi daugiausia medžiokle 
ir žūkle, tremtiniai ir kolo
nistai, išmėtyti plačiuose 
Sibiro plotuose, vertėsi že
mės darbu ir gyvulių augi
nimu pačiomis primityviau
siomis priemonėmis. Dar 
daugiau negu kur kitur Ru
sijoj, Sibire viešpatavo dar
bo žmonių išnaudojimo ir 
vietos tautų pavergimo po
litika.

Po Didžiosios Spalio Re
voliucijos, kaip ir visos ki
tos tarybinės žemės, smar
kiai pasikeitė ir Sibiras. 
Stalniniai penkmečiai atsi- 
likusį, vargo ir ištrėmimo 
Sibirą pakeitė ir keičia į 
turtingą, socialistinį, drau
giško tautų sugyvenimo Si
birą.

Sudarytos įvairių sričių 
specialistų žinovų komisijos 
ištyrė Sibiro gamtos turtus. 
Paaiškėjo, kad Sibiro teri
torijoje yra patys didžiau
sieji pasaulyje akmens ang
lies baseinai. Akmens ang
lies Sibire randama ketu
riose vietose: Kuznecko? Ir
kutsko, Minusinsko ir Šiau
rės Sibiro akmens anglies 
baseinuose. Vieno Kuznec
ko baseino akmens anglies 
ištekliai siekia nemažiau 
kaip 250 milijardų tonų, Ir
kutsko — 150 milijardų. 
Palyginimui galima nuro
dyti, kad turtingojo Don-

SPROGIMAI
iškilti, kad jie, būtų nepa
siekiami Talkininkų lėktu
vams.

Oro kovoje, tačiaus, ra- 
kietinė bomba turi kai ku
rias pirmenybes šalia lėktu
vo kanuoliukių. Kitaip juk 
Sovietai nebūtų pradėję ra
kietines , bombas naudoti. 
Šitokia bomba toliau lekia, 
negu paprastas šovinys iš 
lėktuvinės kanuoliukės, ir 
smarkiau sprogdama gali 
padaryt didesnių priešui 
nuostolių.

Rakietinėje bomboje gali 
būti sutalpinta žymiai dau
giau sproginio, negu papra
stoje, storomis plieno sieno
mis bomboje. Manoma, kad 
rakietinė nacių bomba nu
skandino ir bėgantį pas 
Talkininkus italų karo lai
vą Roma. O Santa Cruz 
mūšyje paprasta japonų o- 
ro bomba, sverianti 500 
svarų, tiesiog pataikė į vie
ną didelį Amerikos karo 
laivą, ir net nepramušė vir
šutinių šio laivo šarvų.

Bet rakietinių bombų-šo- 
vinių naudojimas turi ir sa
votiškų trūkumų. Žinovai 
tvirtina; kad bombanešis 
tik vieną iki trijų rakietų 
tegali neštis, šalia savo ka
nuoliukių ir kulkasvaidžių. 
Rakietines bombos lengvai 
gali sudraskyt ir patį savo 
lėktuvą. Be to, jas negali
ma taip gerai nutaikyti, 
kaip kanuolės šovinį.

N. 

nemažiau
Amerikos

baso akmens anglies ištek
liai skaičiuojami apie 59 mi
lijardus tonų.

Smarkiai augant pramo
nei ir mažėjant pasaulio ak
mens anglies ištekliams, vi
sur ieškoma naujų energi
jos šalti»ių. Čia svarbų 
vaidmenį vaidina upių van
dens jėgos energija — va
dinamoji “baltoji anglis.” 
Gamta nepagailėjo Sibirui 
ir šios rūšies energijos. Ap
skaičiuota, kad Sibiro upių 
vandens jėga, pastačius rei
kalingą hidroenergijos sto
čių skaičių, duotų šios rū
šies energijos 
kaip Jungtinės
Valstybės, ligi šiol turin
čios šioje srityje pirmą vie
tą pasaulyje.

Bet Sibiras turtingas ne 
vien akmens anglimi ir | 
srauniomis upėmis.

Nuo Uralo į rytus tęsiasi 
derlinga Vakarų Sibiro ly
guma, Omsko ir Novosibir
sko sritys. Čia yra dideli 
mechanizuoti kolektyviniai . 
ir tarybiniai ūkiai. Ūkiams 
aprūpinti žemės ūkio maši
nomis ir žemės ūkio žalia
voms perdirbti pastatyti 
metalo apdirbimo, tekstilės 
kombinatai, malūnai ir t.t. 
Vakarų Sibiro pietų rytuo
se prasideda miškingi Alta
jaus kalnai. Čia Oirotijos 
autonominė sritis — gyvu
lininkystės, miško pramo
nės ir kailinių žvėrelių me
džioklės rajonas.

Toliau į rytus prasideda 
taiga apaugusios Rytų Sibi
ro aukštumos. Rytų Sibiras 
didesnis už visą Vakarų 
Europą. Čia teka didžiosios 
upės — Lena, Jenisėjus, 
Angara. Čia yra giliausia# 
pasaulyje . Baikalo ežeras. 
Rytų Sibiro akmens anglies, 
aukso, miško, ir vandens e- 
nergijos ištekliai milžiniš
ki. Daug yra alavo, volfra
mo, geležies, žėručio, grafi
to. Kalnų pramonė mecha
nizuota — mašinos gamina
mos Krasnojarske ir Irkut
ske. Kailinių žvėrių medžio
klė organizuota, medžioto
jai suburti į arteles. Su
kurta stambi miękų pramo
nė su centru Igarkoje. Toli 
į šiaurę pastūmėta žemdir
bystė.

Paliai Ramųjį vandenyną 
tęsiasi Tolimieji Rytai — 
Chabarovsko ir P a j ūrio 
kraštai. Čia lygumose sė
ja kviečius, avižas, ryžius, 
soją ir cukrinius runkelius. 
Laukai čia derlingi, žemė 
turtinga auksu, akmens an
glimi, nafta, geležies, rūda, 
spalvotais metalais, mišku, 
žuvimis. Š. Sachaline gau
nama nafta ir akmens an
glis. Kamčatkos pusiasalyje 
plečiama žuvų ir kailių pra
monė. Chabarovsko mieste 
sukurta galinga metalo ap
dirbimo ir mašinų statybos 
pramonė, smarkiai auga 
naujas sunkiosios ir popie
riaus pramonės centras — 
pats jauniausias tarybinis ' 
miestas, pastatytas ligi šiol 
negyvenamoj vietoje, Kom- 
somolskas prie Amūro. Vo- 
rošilove pastatyti dideli cu
kraus ir aliejaus fabrikai, * 
Tolimieji Rytai yra nepaju
dinamas socializmo fopos- 
tas Ramiojo Vandenyno pa
krantėse.

Carų laikais pavergtos ir 
(Tąsa 4-tame pusi.)

1

*

<3
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKONAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Kapitonas C. Savickas Pranešimas Ohio Lietuviams Laimėjimai Prieš Narius 
Leningrado Apygardoje

(Tąsa)
Prisimenu šį vaizdą. Pati pietų kaitra 

kareivinių kieme. Aikštė taip jau kaitros 
užviešpatauta. Tylu. Kareivinės atrodo 
lyg mirusios. Viskas miega. Tiktai girdė
ti, kaip daro pratimus būgnininkai, ka
žin kur pasirengę ir jų būgnavimas toks 
nesklandus, bukus, kaip jie nesudera. 
Kažkoks trilypis įspūdis: pietų kaitra, 
kareivinių kiemas ir būgnų garsai!

Kareivinių languose tuščia ir tamsu. 
Kur-ne-kur tik padžiautos kelnės. Ten 
traukia, vilioja. Būstuos vėsu. —

O, jūs tamsūs, sudusę paskiri būstai, 
su geležiniais stovais ir languotom vie
linėm lovom, sieninėm spintom ir kėdu- 

• tėm! Netgi jūs patys galite norimu da
lyku pavirsti. Čia karo lauke jūs atrodot 
pasakingu tėviškės atspindžiu, kupini 
tvaikų nuo pastovėjusio valgio, miego, 
dūmų ir drabužių!

Kačinskis tat vaizduoja ryškiom spal- 
. vom ir dideliai susijaudinęs. Kažin ką 

atiduotum, jei tik ten grįžti galėtume! 
O toliau, tai ir manyti nedrįstame.

Rytinės pamokos:
— Kokios dalys šautuvo 98?
Popietinės gimnastikos valandos:
— Skambina fortepijonu priekin. 

Žingsnį dešinėn. Pristatykite virtuvėje 
’ bulvių skusti. —

Skęstame atsiminimuos. Staiga Kro
pas pradeda juoktis ir sako:

— Lohne persėsti.
Tai buvo mūsų puskarininkio pats mė

giamiausias žaidimas. Lohne yra per
sėdamoji stotis. Kad mūsiškiai vykdami 
atostogų nepaklystų, Himelštosas iš anks
to daro mėginimus kareivinėse per pra- 

I timus. Turėjome mokytis, kaip Lohne ei- 
« . ti požemiu, kad patektum į persėdamąjį 

traukinį. Lovos vaizduoja požemį. Kiek- 
vienas stoja kairėj. Paskum komanda:

— Lohne persėsti!
Ir visi žaibo greitumu apačia lovų lin- 

dom į kitą pusę. Šiaip pratinomės ištisas 
I valandas. —
Lf Tuo tarpu vokiečių orlaivis tapo nu

muštas. Liepsnodamas krenta žemyn ilga 
dūmų juosta. Vadinas, Kropas pralaimė
jo butelį alaus ir nepatenkintas krapšto 
piniginę.

— Himelštosas kaip laiškininkas labai 
kuklus žmogus, — sakau, kai Albertas, 
nusiramino, — ir nuo ko tat galėjo par
eiti, kad jis būdamas puskarininkiu pa
sidaręs toks šunalupys?

Šis klausimas Kropą vėl atgaivino.
— Tokis yra ne vienas Himelštosas. 

Tokių yra daug. Kaip tik jie užsisiuva 
antsiuvus arba prisikabina kardą, jau 
jie virsta kitais žmonėmis, žiūrėk, jau 

I • ir riečia nosį, lyg baslį nuriję.
— Tat pareina nuo uniformos, — spė-

— Maždaug taip yra, — sako Katas 
ir atsisėda pasiryžęs pasakyti ilgą kal
bą, — bet priežastis glūdi kitur. Žiūrėk, 
jei šunį pripratinsi ėsti bulves ir paskujn

I pakiši jam gabalą mėsos, tai, jis vis dėl
to jį nustvers, nes tad jau įgimtas daly
kas. Taip pat yra ir su žmogum; jei 
jam suteiksi kiek valdžios, — jis jos grie
biasi. Tad savaime vyksta, dėl to, kad 
žmogus visų pirmiausia galvijas, o pas
kum jau mandagumas ir visa kita. Žmo
gus savo esme yra nelyginant sviestu nu
tepta riekė ragaišio, tik paviršium ap
teptas, aptašytas. Karo tarnyba ir yra 
tuo dėta, kad vienas visada turi viršų, 
kitus valdo. Tik blogiausia yra tai, kad 
kiekvienas turi per daug galios: puska
rininkis ima nagan eilinį kareivį, leite- 

| nantas puskarininkį, kapitonas leitenan- 
■ tą, ir taip žmogų gali iš galvos iškraus- 

žinodamas, jis su tuo greit 
ausigyvena ir tos dvasios prisigėręs vei
kia. Imkim paprasčiausį dalyką: grįžta
me iŠ mokomosios aikštės ir esame nu
vargę, kaip Šunes. Tik štai ir sako: “Dai
nai !” Žinoma, koks ten dainavimas, kai 
kiekvienas džiaugias, kad dar šautuvą 

j pagali vilkti. O čia visą kuopą grąžina 
|\ “aplink, žengte marš,” vadinas, gaunam 

valandą pabaudos rikiuoti. Grąžina ' ir 
dar rėkia “Dainai!” Ir dabar dainuojam

kaip reikiant. Ir kokia Čia po galų pras
mė? Kuopos vadas padarė kaip norėjo, 
kadangi jis turi galią. Niekas jam dėl 
to nepastebės, atvirkščiai, jis laikomas 
budriu.ir pasižymėjusiu fronto vyru. Juk 
tat yra, palyginti, tik mažmožis. Esama 
ir kitokių dalykų, kuriais žmogaus kailis 
lupamas. Tad ir kiaušiu jus: tebūnie šis 
žmogus civilinėj tarnyboj kuo tik nori, 
bet kur, gerbiamieji, jis galėtų taip elg
tis, kad antausio negautų? Tat yra gali
ma tik karo tarnyboj! Ir, matot, kiek
vienam tat į galvą ateina! Ir ateina juo 
labiau, juo mažiau jis reiškė būdamas 
civiliu. .

—Vadinas, drausmė juk turi būti, — 
iš lėto sako Kropas.

—- Priežasčių, — murma Katas, — jie 
išranda visada. Net kartais gali būti pa
grindo. Bet tat neturi būti priekabių 
jieškojimu, tyčiojimusi. Bet išaiškink 
žmogus tat dailidei, bernui, ar darbinin
kui, bendrai paprastam žmogeliui. Jų čia 
juk daugumas! Jie mato, kad jiems sku
ta kailį, laužo kaulus ir veža į frontą. 
Ir jie puikiausiai žino,'kas yra reikalin
ga ir kas ne. Pasakysiu, kad tiesiog yra 
nuostabu, kaip paprastas kareivis gali 
čia išturėti. Tiesiog nuostabu!

Kiekvienas mūs jam pritaria, kadarfgi 
kiekvienas žino, jog kareivio lamdymąs 
nutraukiamas tik apkasuose. Tačiau at
sidūrus už kelių kilometrų nuo pirmųjų 
pozicijų, taip ir neišvengiamos didžiau
sios nesąmonės — pagarba ir iškilmin
gas maršas. Toks jau geležinis įstaty
mas: kareivis niekad negali būti laisvas.

Štai prisistatė Tjadenas su raudonais 
šlakais veide. Jis susijaudinęs. Net mik
čioja. Karštai ir iškilmingai skelbia:

— Himelštosas pakeliui į frontą! Jis 
atvyksta pas mus. . . ,

Tjadenas ypačiai nekenčia Himelšto- 
so, dėl to, kad šis barakuose jį saviškai 
auklėjo. Tjadenas gulėdamas šlapinasi; 
ir tat atsitinka naktį per sapną. Himel
štosas atkakliai tvirtino, kad tat dėl to 
atsitinka, kūd šis tingi keltis, ir išrado 
būdą Tjadeną išgydyti.

Gretimame barake jis surado kitą ka
reivį, taip jau nesusilaikantį, pavarde 
Kinderfateris. Jis perkėlė jį pas Tjade
ną. Barakuose lovų stovai, paprastai, 
taip padaryti, jog lovos pritaisytos vie
na ant kitos ir išklotos vieliniu sietejiu.

Himelštosas juos suguldė taip: vieną 
viršutinėj lovoj, kitą apatinėj. Apatinis, 
aišku, nekaip jautėsi. Kitą vakarą lovos 
buvo keičiamės, apatinė buvo dedama vir
šun, o viršutinė apačion. Taip jau suma
nė Himelštosas, kad nei vienam nei ki
tam nebūtų skriaudos. Sumanymas buvo 
bjaurus, bet idėja puiki. Deja, tat nieko 
nepadėjo, nes toks gydymas buvo netin
kamas: čia jau nei vienas nei kitas tin
ginio neturėjo. Tat kiekvienas galėjo pa
stebėti iš jų išblyškusio veido. Dalykas 
baigėsi tuo, jog vienas jų vis atsigulda
vo, ant grindų ir dėl to galėjo greit per
šalti.-—

Hajė taip pat jau atsisėdo šalia mūs. 
Jis į mane žiūrėdamas šaiposi ir stip
riai trina savo delną. Mes drauge pergy- 
venom gražiausią mūs karo tarnybos va
landą. Tad buvo vakaras. Vykome į fron
tą.

Buvome paskirti į pulką, turintį dide
lį skaitmenį, tačiau mus grąžino atgal 
į garnizoną, — šiuo atveju ne į naujokų 
kareivines, bet į kitą patalpą. Kitą rytą 
turėjome išvykti. Taigi iš vakaro pasine
šėm eiti atsilyginti su Himelštosu. Tai 
padaryti jau prieš keletą savaičių pasi- 
žadėjom. Mūs Kropas taip jau toli nuėjo, 
kad net nutarė, karui pasibaigus, stoti 
į pašto tarnybą, ir vėliau, kai Himelšto
sas vėl grįžtų į laiškininkus, būti šio vir
šininku, Jis šokinėjo iš džiaugsmo, vaiz
duodamasis, kada jį ims į nagą. Čia ir 
buvo visa esmė, kad mes jam nenusilei
dom. Visada manėm, jog vėliausiai, tai 
karui pasibaigus, bet jį vis tiek pritver
sim.

Tuo tarpu nutarėm jį tik gerai išva
noti. Ir kas čia galėjo mums būti?’Juk 
jis mūs nepažins ir, be to, juk rytą iš
važiuojam.

(Bus daugiau) /

Kapitonas Charles Savišky

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komitetas 
rengia trečią metinę konfe
renciją, kuri įvyks sekma
dienį, spalių (Oct.) 31 d., 
1943 metų, Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio.

Konferencija prasidės 
kaip 10:00 vai. ryto. Visos 

' draugystės, kuopos ir kliu- 
bai malonėkit prisiųsti de
legatus.

Kapitonas Kazys Saviškas 
yra sūnus Laisvės skaitytojos 
ir rėmėjos Magdės Šapalienės, 
gyvenančios Tacoma, Wash. 
Jis dabar randasi ant laivo, 
kur nors tolimuose vandenyse. 
Pereitą rudenį jo laivą torpe- 
davo, sužeidė keletą jo jūrei
vių ir pačiam teko tūlam lai
kui išgulėti ligoninėj. Dabar 
sveikas ir vėl sugrįžo prie pa
vojingo darbo, 'pagelbėti Dė
dei Šamui laimėti šį karą.

Saviškas, kapitono laipsnį 
įsigijo dar taikos metu. Jis 
jau seniai važinėja ant laivų. 
Jaunesnis būdamas ištarnavo 
virš 4 metus Amerikos laivy
ne, paskui gavo darbą ant lai
vų—privatiškom kompanijom 
važinėjo. Vėliaus pradėjo mo
kytis giliau laivyno mokslą. 
Seattle, Wash. įsigijo kapi
tono leidimą (license).

Jo moteris ir dukrelė gyve
na Portland, Oregon. Labai 
pasiilgsta jo, nes senokai ma
tėsi. Taipgi, jo broliai, Alber
tas (tarnauja prie Coast 
Guard), Walters (prie ugnia
gesių) ir patėvis Andrius Ša
palas laukia jo grįžtant. Se
sutė Adelė Savickaitė, dirba 
valdžios departmente Perlų 
Uoste, jau trys metai, kai ne
simatė.

Jeigu viskas seksis gerai, 
laimingai perplauks pavojin
gus vandenius, tai pirm negu 
grįš namon, jis tikisi sustoti 
pas pusseseres L. Kavaliaus-

Kas Jie Per 
Vieni?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Lietuvai fašizmo politinį 
kromelį.

Tačiau tokiu savo elgesiu 
konferentai įžeidžia Lietu
vą ir tyčiojasi iš jos žmo
nių, kurie, po Hitlerio jun
gu, nuklojo Lietuvos laukus 
savo lavonais ir suvilgė jos 
žemę savo krauju. Tik vien 
Lietuvos žmonės, kurie ten 
gyvena, kurie savo kuda
šiaus nenešė per Berlyną į 
Amerikos perteklingą gy
venimą, kuomet karo žiau
rumai juos užklupo ir kurie 
aukoja gyvastis dėl savo ša
lies — tik tie žmonės tetu
ri tas žmogaus įgimtas tei
ses ir tą šventą privilegi
ją pasirinkti sau tokias val
džios formas, kokios jiems 
tinkamiausiai atsakys į jų 
gyvenimo reikalavimus. Bet 
Amerikos piliečiai — ir di
džiuma konferentų, aš ma
nau, yra Amerikos pilie
čiais — neturi nei teisės 
(jei bent išskiriant pašelpos 
reikalus) kištis į svetimos 
šalies vidujinę politiką. O 
kiek Lietuvos karo pavar
gėliai gaus pašelpos iš Pitt* 
sburgho konferencijos, tai 
dar pasilieka abejotinu 
klausimu.

Artojaus Sūnus.

kaitė Brooklyne, H. Kudirkie
nę Hillside, ir A. Jurevičienę, 
Newark, N. J.

Rep.

I
 LIAUDIES BALSAS

Kanados Lietuvių Savaitraštis 
Station C, Box 1013 i

Toronto 3, Ont., Canada |

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSA

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

LIAUDIES BALSO KAINA

$3.50 Metams j

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

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą-ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už$7^0

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

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

Delegatų skaičius: nuo 
kiekvieno 10 narių renkasi 
vienas delegatas ir nuo 
draugystės, kuopos, bei 
kliubo irgi vienas delegatas.

Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferencijos Komitetas 
darbuojasi už vienybę ir ka
ro laimėjimą.

O.L.V.K.K. sekretorius
K P. Boika.
Spalių 6, 1943.

Sibiras, Jo Žmonės
Ir Turtai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
pasmerktos išnykimui Sibi
ro tautos šiandien sparčiai 
ugdo tautinę kultūrą, yra 
aktyvūs socializmo kūrybos 
dalyviai.

Prasidėjus didžiajam Tė
vynės karui iš pafrontės 
sričių į Sibiro gilumą buvo 
evakuota nemaža didelių 
fabrikų. Sparčiai auga ir 
buvusioji ten ligi karo ir 
nauja pramonė. Žemės ūkis 
vis daugiau ir daugiau pa
gamina maisto produktų ir 
žaliavų frontui ir kraštui.Ir 
šiandien Sibiras, greta Ura
lo, Vidurinės Azijos, yra di
džioji Raudonosios Armijos 
ginklų kalvė, laiduojanti vi
sai Tarybų Sąjungai perga
lę ir pokarinį šviesų ir lai
mingą rytojų.

M. Brašiškis.

Berlyno radijas sakė, kad 
Mussolinis išsikraustęs iš 
Romos.

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

Iš sęnų 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

Maskva. — Apart Kiriši 
miesto su geležinkelių maz
gu, 65 mylios į pietų rytus 
nuo Leningrado, raudonar
miečiai atėmė iš hitlerinin
kų dar sekamas stambias 
gyvenamąsias vietas: gele
žinkelio stotis Posadnikovo 
ir Irsa, ir Novyje Kiriši, 
Larionov Ostrov, Posadni- 
kov Ostrov, Miriakino, Kra- 
snovo, Dubrovo, Dračovo ir 
Bugry.

Anglai užėmė Dodekanese 
salą SimL

PRANEŠIMAI

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos moterų ir 

mezgėjų susirinkimas Įvyks trečia
dieni, spalių 13 d., 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes turime duag svarbių 
reikalų aptarimui. A. B.

(239-241)
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieni, spalių. 13 d., 8 vai. vak. 
LDP Kliube, 408 Court St. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes turime 
daug dalykų svarstyti. Reikalinga 
išrinkti delegatus į Trečio Apskr. 
konferencija, kuri jvyks 31 d. spa
lių, po viršminėtu antrašu. -4- V. K. 
Sheralis. (238-240)

* LIETUVIŠKAS

§ Traktyrius
(VAIDYKLA IR ALIN®)

J Rhelngold Extra Dry Aliu :
i Didelis pasirinkimas visokių !

Vyną ir Degtinėa
5 Kasdien Turime ;

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat |
3 Bsvininkaa

3 411 Grand SL Brooklyn i

u • .♦ Slmlms
( Skali nekas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. ¥.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Lietuvių Kūro K ompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinėm 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemų yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EV er green 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(ĘAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ į 
DIREKTORIUS |

į
Liūdėsįo valandoj kreip- f 
kitės prie manęs dieną Į 
ar naktį, greit suteiksi- 4 
me modemišką patams JĮ 
vimą. Patogiai ir gražiai f 
moderniškai įruošta mū- <5 
sų šermeninė. Mūsųx pa* 1 
tarnavimui ir kainomis j, 

būsite patenkinti. ’Į
I

.1113 Mt Vernon St S 
Philadelphia, Pa. Į 
Telefonas Poplar 4110



Wmadienis, Skalių- It, 194$

BERNIUKAI ■ VYRAI
MACY’S TOY RESERVEKROVINIAM MERGINOS

VYNIOTOJOS-KASIERKOS

(241) JAMES McCREERY & CO.
(241)

MERG1NOS-MOTERYS VYRAI - VYRAI - VYRAI(241)

(240)MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16

INDŲ NUĖMĖJOM

Shenandoah, Pa. UNIFORMOS NEMOKAMAI
PAPRASTI DARBININKAIWESTERN UNION 5 DIENŲ SAVAITĖ

WESTERN UNION BŪTINAM DARBUI
(243)

MERGINOS-MOTERYS PO KARINIAI DARBAI

NUOLATINIAI
UŽDARBYS $20 IKI

$30 Į SAVAITĘ NEREIKIA PATYRIMOLaikas

STENOGRAFESDARBAS NUO KAVALKŲ
PAKAVIMAS SALDAINIU

Worcester, Mass (241)

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 41st St. ItESTAU RANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
(243)

INDŲ NUĖMĖJAMS
(245)(240)

BERNIUKAI KROVIMUI

JAMES McCREERY & CO
UNIFORMOS NEMOKAMAI41st St

5 DIENŲ SAVAITĖTuri Pastovias Vietas(240)

(243)

8-TOS LUBOS EAST BLDGKAMBARIŲ TVARKYTOJOS
va

(239)

EMPLOYMENT OFFICE
8-TOS LUBOS 1ŠSIUNTEJAI(241)

VYRAI15 karinių darbų nepriimami

(289).

203

(289)

(240).(289)

(244)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Dieniniams
Naktiniam

SANDWICH
MERGINOM

PROGA TIEMS, KURIE DAR 
NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE

231 East 94th Street
(Tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

Bronx
B'klyn

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Amerikos laivynas ir lėk 
tuvai, matyt, jau išmušė ja
ponus iš Vilos, karinės prie
šų bazės Kolombangaros sa
loj, Saliamono salyne.

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS

tūros ir apšvietos ministerį, 
ir Holandijos generolą H. 
A. Seyffardtą, galvą holan- 
dų nacių legiono, kariaujan
čio prieš Sovietus.

Seyffardtas buvo vienin
telis nacių pakalikas tarp 
visų Holandijos generolų.

— 6th Avenue 
(Basement).

KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

5th Ave. & 34th St., N. Y. C

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Dienų, 40 valandų savaitė

London. — Holandų ži
nių agentūra Aneta prane
šė, jog nusižudė holandas 
pa.trij.otas po to, kai jis bu
vo areštuotas už nušovimą 
dviejų holandiškų nacių val
dininkų.

Jis nudėjo parsidavusį

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

KALVIAI UŽBAIGĖ JAI 
IR PAGELB1MNKAI

Patyrę prie komercijinių viršų

LLD 11 kp. susirinkime d. 
J. J. Bakšys, mūsų kuopos 
Laisvės agentas, sakė pasiun
tęs Laisvei $26 už atnaujintas 
prenumeratas, d. Janulis sakė 
turi pilnai užsimokėjusių na
rių už 1943 metus 93. Ačiū jo 
rūpesčiui.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAGELBININKAMS 
VIRTUVĖJE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

skaitlin- 
visi priim- 
laiškas iš 
nupirkimo 
likosi pri- 

po trumpų 
buvo išrinkta ko-

Rejkaląujama paliuosavimo statcmento.
(211)

50 Murray St
West of Church St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI PRIE 
KROVINIŲ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

žmonių buvo skaitlingas bū
relis, turėjom svečių iš toliau, 
Kvalkauckų dukrelė ir jo& gi
minaitė su savo vyru iš Bing
hamton, N. Y., A. žemaitis su 
savo žmona, dukrele ir J. Pa- 
neriunienės iš Baltimorės.

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų 
paskirtas sritis.

,TURI ATDARŲ VIETŲ 

INDŲ MAZGOTOJAMS

T. H. McKENNA, INC
882 Lexington Avė.

Darban visi Shenandoah’rio 
ir apylinkės lietuviai! Turime 
atsiekt, ką prižadėjom!

Priimame Pradines
DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg.

8-tos lubos

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
LENGVAM

FABRIKO DARBUI
VALANDŲ SAVAITĖ

GERA ALGA

Hobdas Nušovė Du Tautos 
Pardavikus ir Areštuotas 

Nusižudė

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

Privalo turėti atliekamumo 
pareiškimą

The VAN IDERSTINE CO 
RAILROAD & GREENPOINT AVES., 

LONG ISLAND CITY

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
50. W. ST,,. N. 

Arba kreipkite 6 P.M. iki. 9 P.M. 
TIMES SQ. STOKE, 1496 BROADWAY

Visiems linksminantis drau
gas K. Naravas atsistojo ir 
prašė visą nusiraminti, pasa
kęs mažą prakalbėlę ir palin
kėjęs Adolfui viso gero nau
jam gyvenime. Paskui draugė 
V. Kuzmickienė įteikė dova
nėlę — setą — plunksną ir 
paišelį. Adolfas padėkavojo 
visiems labai gražiai.

K. Naravas paprašė, kad su
rinkt aukų mūsų dienraščiui 
“Laisvei”. Surinkta $37.

8-TOS LUBOS

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(245)

Mirtis Vokiečiam Kalbantiem 
Apie Nacių Sumušimą

Nacių vadų susirinkime 
Heinrichas Himmleris, slap
tosios policijos galva, užrei- 
škė, kad bus begailestingai 
naikinami, be ceremonijų 
žudomi visi tie vokiečiai, 
kurie skleis kalbas, jog Vo- 
kietiją prakiš karą. Tokius 
jis apšaukė ^vidujiniais iš
davikais.”

Aukotojų vardai:
Po penkis dolerius Kval

kauckų šeima, Naravai ir K. 
Motuzą. Po tris doleriui: J. 
Kučinskas. Po du doleriu: V. 
Maurukas, V. šiupieniųs, ir S, 
Kuzmickas.

Po dolerį: J. Kay.es, A, Ke- 
stlėr, B. Besky, F. Jablonsky, 
J. Kayes, J. Alvikas, P. Ove- 
raitis, J. Supienius, J. Ans- 
kaitis, J. Matukas, F. Cizauc* 
kas, A. žemaitis ir J. Peneriu- 
nas. širdingai ačių visiems 
aukojusiems, o labiausia drau
gams Kvalkauckams už labai 
gerą ir linksmą surengtą par
tiją, o labiausia Delai KvaL 
Rauckienei už jos labai gar
džius sūrius ir gerą vištieną.

S. Kuzmickas.

Pilnam laikui, pastovūs darbai

5 dienų, 40 valandų savaitė 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KARTU Į DIENĄ VALGIS 
NEMOKAMAI

BENDRAM APVALYMO DARBUL 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51 ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE. •

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

EAST BLDG

TUOJAU GAUNAMI 
DARBAI FABRIKE 

TOJE

MERGINOS VIRŠAUS 18 METŲ
DIRBTI LĖLIŲ FABRIKE

LĖLIŲ APRENGIMUI
DĖTI Į DĖŽES IR APKARPINĖTI

GEORGENE NOVELTIES
881 Broadway

TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU,

GEROS ALGOS — GREITI. PAKILIMAI, 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE- 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ. 

56 WEST 23rd ST., N. Y.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 
9:30 A. M. iki 4 P. M.REIKIA MERGINŲ

Labai lengviems rinkiniams;
šviesios ir Hnksmios aplinkybės. 55c j 

landų pradžiai, prisideda viršlaikiai, 
Kreipkitės ant 10-tų lubų

ACME PLASTICS MFG. CO
121 East 24th St.

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N.Y. CL; NETELEFONUOKITE

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI

Iš būtinų, darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo,

BLUM FOLDING PAPER BOX CO.
79 BOGART ST., BROOKLYN 

Morgan Ave. Sta. BMT 14 St. Line 
(242)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

. Dieniniai ir, Naftiniai Šiftai \ 
Iš. būtinų darbų reikia tufėt pajiuęsavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON. SU 

4-TOS LUBOS 
7th Avė. Subvė 

Christopher ar Houston St.

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chambers 
50 Murray St. 
422

BE PATYRIMO 
FABRIKO DARBAS

40 VALANDŲ SAVAITĖ
$17 PRADŽIAI

Daug viršlaikių, mokama laikas ir pusė.

S. S. STAFFORD, Inc.
603 Washington St., N. Y. C.

(7th Ave. Subway to Sheridan Square)
(242)

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKES, 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESĘRT' DARYTOJOS

SALDAINIŲ FAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVAS. DARBAS. 
PROGOS PAKILIMUI

Daliai laiko valandos pritaikoma', kad tiktų 
jūsų

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKŪRYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

MERGINOS
Reikalingos pakuot saldainius.

Patyrimas Nereikalingas 
Gera alga. Kreipkitės

DeLIGHT SWEETS, Inc.,
50 East 11th St., 

Tarpe Broadway ir University* Place

FULTON & HOYT STS. 
BROOKLYN, N. Y.

PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 
(245)

Kreipkitės

CHASERS, INC
128 Imlay St., 

Brooklyn, N. Y.
4. Y. Dock Bldg., No.

KARTU Į DIENĄ VALGIS 
NEMOKAMAI

Rugsėjo 12 dieną LDS 34-ta 
kp. turėjo mėnesinį susirinki
mą, narių atsilankė 
gai, raportai likosi 
ti, buvo skaitytas 
Centro kas link 
bomberio. Laiškas 
imtas vienbalsiai 
diskusijų 
misija tam darbui. Į komisiją 
įeina šie draugai: K. Naravas, 
J. Pacauskas, M. Obraitis, V. 
Maurukas F. čižauckas ir S. 
Kuzmickas. Komisija labai ge
ra, draugai pasižadėjo dirbti, 
kiek kas išgalės, aš manau, 
kad shenandoriečiai atliks šį 
svarbų darbą, nes mes savo 
apylinkėj ką prižadam, tai ir 
atliekam, tad, draugės ir 
draugai, jei kam nelabai aiš
ku šitas klausimas kas link 
nupirkimo LDS bomberio, tai 
prašau kreiptis pas komitetą, 
o jie jums paaiškins su mie
lu noru.

SHIPPING CLERKS
Po 38 ar su drafto pratęsimu.

Pageidaujama Driver’s License; ne būtinai

BENDRAI PAGELBININKAI
Taipgi reikalingi

50 METŲ IR VIRŠAUS
Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaiix> laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALĮ LAIKO

DIENĄ AR NAJKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

REIKIA VYRŲ 
DAŽYMO IŠTAIGOJ 

Nuolatinis darbas; pakilimai; būtinas darban 
MANHATTAN YARN DYEING

& BLEACHING. WORKS 
233 Green Street, 

Greenpoint, Brooklyn

Kreipkitės j Employment Ofisą, 
8-tos lubos

West of Church St.
E. 119th St., East of 3rd Ave. 
Washington St., arti Boro Hall

Čia noriu pasakyti visiems 
“Laisvės” skaitytojams, kad 
Worcesteris su šia diena yra 
ant žemlapio šiame vajuj, nes 
draugas J. J. Bakšys vėl likosi 
išrinktas už vajininką. Ignas 
Siupenas ir J .M. Lukas už pa- 
gelbininkus. Drg. Bakšys, per 
desėtką metų yra gražiai kai
po vajininkas pasirodęs, todėl 
jam reikia stoti į pagelbą, 
kad Worcesteris gautų pirmą 
dovaną šiame vajuje. Visi 
worcesterieciai “Laisvės” skai
tytojai yra prašomi gauti nors 
:po vieną naują skaitytoją ir 
priduoti d. Bakšiui; mes visi 
turim gerų draugų, kurie 
“Laisvės” dar neskaito, visi 
gerai uždirba, nesunku užsi
rašyti.

Rugsėjo 26 dieną, pas mū
sų mylimus ir gerus rėmėjus 
ūkininkus, draugus Kvalkauc- 
kus, buvo turėta išleistuvių 
partija dėl jų sūnaus Adolfo 
Zuraucko. Mat, jis palieka 
mumis ir eina tarnauti pas 
Dėdės Šamo jūrininkus. Tai 
jau antras Kvalkauckų sūnus 
Dėdės Šamo šeimoj.

24 d. rugsėjo įvyko susirin
kimas bendrai sušauktas abie
jų L.L.D. kuopų, reikale Lai
svės” vajaus. Susirinkimas 
buvo gražus ii’ skaitlingas mū
sų kolonijos veikėjais ir veikė
jomis. čia visi draugai ir 
draugės praeities vajų patyri
mais gerokai padiskusavo ir 
geruosius punktus pasilikom 
ir šiame vajuj.

TEKINTOJAI
Patyrę ant kilnojamo elektrinio 

tękėlio.

Gaudami pėdę neužmirškite 
savo šalies reikalus — pir»

Pilnai patyrusios 
ant Greeting Cards

FARBER GREETING CARDS
& finishing CO.
157 West 22nd St.

MERGINOS
STOCK order clerks 

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENT!’!
40 val.—5% Dienų Savaitė

WQMRATH’S
203 East 18th St.

4-tos lubos

Iš būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 
paliudijimą dėl vaso atliekamumo.

Paprasti Darbininkai
Geras Pastovus Darbas 

Tclefonuokite Mr. Bauman, 
Newark, N. J.
Mitchell 2-4120

ONYX OILS & RESINS
193 Christie St.
Newark, N. J.

MERGINOS-MOTERYS
Pagelbininkės Darbo Rūme ir pardavėjos 

Patyrusios ir nepatyrusios. Mes jus išmoky
sime. Pilnam ar daliai laiko. Gera alga.

HOWARD’S HOME MADE CANDY
IN THE WASHINGTON MARKET
Fulton & Washington Sts., N. Y. C.

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY
7 A. M. — 5 P. M.

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040
JEI ESATE BŪTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE.

REIKIA 
APVALYTOJI!

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

Būtini Kariniai Darbai Dabar 
Po Karo Bus Praplėsta Programa 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien
I Employment Ofisą

AMERICAN 
EXPORT AIRLINES
Plane Base, LaGuardia Field, 

Jackson Heights
(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 

74th St. ir Roosevelt Ave.
Važiuokite LaGuardia Field Busu.)

(289)

Alga nustatyta sulyg patyrimo

$18—$23

LYDYTOJAI, ELEKTRA
(Pritirpy tojai) 

Al vyrai (tik patyrę) kreipkitės

švarus darbas ir patogios aplinkybės,

REIKIA MOTERŲ
Pilnam Ląikui — Daliai Laiko 

Dirbti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo 
50c į Valandą

Lengvas darbas prie malonių aplinkybių 
Kreipkitės asmeniškai po viršminėtu antrašu 

tarpe 9 A. M, ir 6 P. M.

KRIEGER STEEL SECTIONS 
11-11 34th Avė. 

Long Island City.
Važiuokite Q 19 Busu nuo Queens Plaza 

(240)

BOND
CLOTHES STORES, INC.

617 W. 47th ST., N. Y. C.
MATYKITE MR. AL GILBERT

(240)

j MERGINOS, moterys, l&r-ap, patyrimas 
;nereikalingas, lengvas vyniojimo darbas; $18 
pradžiai, viršlaikiai, jei pageidaujama; vaka-

I oijos bu alga; 40 valandų, 5 dienų savaitė. 
iAAl Products, Co., 245 7tb> Avė. (24th),

(240)

OFISO DARBININKES 
(CLERK)

Mokančios Typewriter Naudoti 
DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP., 
147 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No, 

8-tos lubos

mokyklai ar namų patvarkymams,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 10145 hail been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
95 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES EINHORN
95—• 5th Aye. Brooklyn, N. X;

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE 

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC.

1071

BERNIUKAI
Mokytis Amato
$20 PRADŽIAI

Laikas ir pusė už viršlaikius
REVERE SILVERSMITHS

7 St. Nicholas Ave.
Brooklyn, N. Y.

ŠĖPŲ DARYTOJAI
(CABINETMAKERS)

TIK PIRMOS KLASĖS
UŽBAIGIMAM-FINISHING DARBUI 

329 EAST 29TH ST., 7-TOS LUBOS
Telephone Murray Hill 5-0868

(243)

darbininkams 64c j valandą 
iškrovėjams 69c j valandą,

ir pusė po 40 valandų.

LĖJIKAI 
MOULDERS IR PAGELBININKAI 

DIDELEI MISINGIO LIEJYKLAI
Asmenys iš kkrinių darbų ar būtinų veiks

mų nebus priimami be darbdavio pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

NEPTUNE METER CO.' 
Jackson Ave. <& Crane St. 

Long Island City, N. Y.
(244)

Mokytis Kepimo
Proga užsidirbti besimokinant. Iš pirmiau 

restauranto patyrimo nereikia, šeštadieniais, 
Sekmadieniais ir Šventėse nedirbama. Pui
kiausia priežiūra. Darbo valandos kasdien 
6:30 A. M. — 3 P. M. Pasitarimai bi dieną 
tarpe 8-10 ar 3-4.
ANDORRA CAFETERIA — 2 W. 33rd St.

(241)

VYRAI
Dirbti rankom apdirbimų, departmente.

KREIPKITĖS ARMOUR $ CO. 
635 Brook Ave,. Bronx

(240)

JAUNI VYRAI 
17 AR VIRŠAUS 

DIRBTI LĖLIŲ FABRIKE 
VALANDŲ SAVAITĖ; PASTOVUS 

DARBAS.
GEORGENE NOVELTIES 

881 Broadway

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PAKUOTOJAI
DALIAI LAIKO AR PILNAM LAIKUI

40 VALANDŲ — 5 DIENŲ SAVAITĖ
Daug progų pakilimam mūsų didelėje or

ganizacijoje. Puikiausi proga belaukiantiems 
pašaukimo j armiją.

KREIPKITĖS i WAREHOUSE

Kiekvienam, “Laisvę” reikia 
turėti, kuri kas diena ateina į 
namus su visokiom žiniom iš 
viso pasaulio ir puikiausiais 
raštais- dėl darbo žmogaus. 
Padarykim “Laisvės” skaity
to j,šeimą du syk didesnę šia
me vajų jį Worcesteryj. Pra
šom į talką, draugai ir drau-

VYRAI 38 - 50 - 
Ar su Drafto Pratęsimu 

DALIAI AR PILNAM LAIKUI 
BOTINAS DARBAS 

SULANKSTYMUI POPIERINIŲ DĖŽIŲ 
MAISTO PRODUKTAMS

Reikia Turėti paliuosavimo pareiškimą.

ROSSOTTI 
Lithographing Co., 
8511 TONNELLE AVE. 
NORTH BERGEN, N. J.

TETLEY
483 GREENWICH ST., CITY

(240)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo- 

savimo pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST.,

4-TOS LUBOS
7 th Ave. Subvė 

Christopher ar Houston St. Sta.
(244)

APVALYTOJOS
Patyrusios; geros valandos ir geros algos. 

Kreipkitės Timekeeper,
RITZ-CARLTON HOTEL 

46th St., ir Madison Ave.
(239)

PRIE PLIENO DARBŲ
Patyrimas Nereikalingas
BŪTINA PRAMONĖ

Kurie dabar dirbate karinius darbus ne
sikreipkite.

JOS. T. RYERSON
& SON, Inc.

West Side Av., Jersey City
(244)
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Pirmadienis, Spalių 11, 194$

Svarbus Susirinkimas

na

galima

Stampos ir Punktai

Komisija

nu

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

kad visados

Gaisras Karo Fabrike

Gražus Pasirink imas

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

MATTHEW P. BALLASĮvyks

Lapkričio 14 Nov

660 GRAND ST.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukfičiau.

Iniciallnis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedui.
Setas $80.00 ir aukočiau.

Majoras Ragino Jauni 
mą Stot į Orlaivyną

Paaulcsuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Pieno Išvežiotojai 
Grįžo Darban

tinkamoje vie- 
lietuvių komi-

■ L. Kavaliaus-
i New Yorko

LED 1 Kuopa Kviečia 
Jus Svečiuosna

penktadie- 
radio stotį 
į vidurinių 

studentus

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

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

AFL Unijistai Remia 
Haskell’į

Grace Fields komiškoj filmoj 
“Holy Matrimony”.

Miestavos Radio Pro
gramos - Įdomiausios

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
MTAGG 2-5048

aktuose asmeniškai 
filmų aktoriai Vir-

ir 51st St., New

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET 
Tel. Stagg 2-2178

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, ger iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Naujas Lietuviškas 
Biznis

pasakyti 
vienas is

Vaiky Prieglaudoje 
Kilo Riaušės

Trūkus didžiajai vandens 
įvadai IRT 103 St. subvės sto
tyje traukinių kursavimas bu
vo sulaikytas 12-kai minučių ir 
keleiviai turėjo pabraidyti van
denyje.

Laisvės raštinėje ir pas 
komiteto narius.

S. Sasna.

Užsidegus filmai Alpine Te
atre, 208 Dyckman St., apie 
200 ten buvusių žiūrovų turė
jo išeiti pusvalandžiui laiko, 
ko] išvaikė dūmus.

Sonja Henie, filmoje “Wintertime

Tos 
buvo

sciau 
vieta, 
mai.

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

miau 
kožnos 
sumas 
bartinį

Tiek

Prie R.K.O. Republic Teatro 4*01. Evergreen 4-6864

Lietuviai Energingai Pradėjo Vajų 
Sukelti $15,000 Nacionaliam

Karo Fondui
lių 16-tą, 
Brooklyne. 
karo.

Iš kalno 
.kad vakarėlis 
puikiausių. Gaspadinės paga
mins labai skanius užkandžius, 
tad svečiai bus pasitenkinę sa
vo atsilankymu. Gėrimų taip 
pat bus užtenkamai ir šokiai 
tęsis iki vėlumos nakties, čia 
bus smagu pasikalbėti su drau
gais ir draugėmis. Įžanga la
bai maža, tik 25c. Visi ir vi
sos kviečiami pasilinksminti 
mūsų vakarėlyje.

Jay Rubin, viešbučių darbi
ninkų unijų tarybos, New Yor
ke, AFL, prezidentas, užgyrė 
William N. Haskell kandidatū
rą į gubernatoriaus padėjėjus 
(Lt. Governor).

Rubinas savo užgyrima Has
kell’io pareiškė laiške New 
Yorko valstijos AFL unijų pre
zidentui Thomas A. Murray, 
kuriame jis protestuoja, kad 
Federacijos Nepartinis Komi
tetas užgyrė republikonų kan
didatą, valstijos senatorių Joe 
R. Hanley.

Rubin pareiškė, jog užgyri- 
mas Hanley yra reakcinis ir 
priešdarbininkiškas žygis, yra 
prieš Rooseveltą. Jis sako, kad 
kaip jis pats, taip daug eilinių 
unijistų ir ištisų AFL unijų 
atmes to komiteto politiką ir 
rems Haskell’į, demokratų ir 
Amerikos Darbo Partijos, taip
gi prezidento Roosevelto užgir-

Pirmu kartu po gaisro ant 
laivo Normandie, pereitą 
penktadienį įvyko toks dide
lis gaisras International Diesel 
Electric Co. sandėliuose-šapo- 
se, 24-66 Vernon Blvd., Long 
Island City. Ugnis nušvietė 
desėtkus East River pavande
nio blokų. Iššaukta 31 kom
panija gaisragesių, kurie vei
kė per apie porą valandų iki 
gaisrą apvaldė. Padaryta apie 
$500,000 ar daugiau nuosto-

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET

Išvežiojimas pieno per Shef
field firmos pienvežius buvo ti
kimasi sugrįšiant į normališkas 
vėžes penktadienį. Darbininkai 
sakė bandę pradėti darbą ket
virtadienį, bet kompanija ne
turėjusi pieno. Bendruose pasi
tarimuose unijistai priėmę Na- 
cionalės Karinio Darbo Tary
bos atstovo Kheel rekomendaci
jas.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos rengiamasis balius - šokiai 
įvyks šeštadienio vakarą, spa- 

419 Ijorimer St., 
Prasidės

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

mieji (tikimasi, kad ir ne 
skirtiniai) stojo darban 
riai: V. Bunkus, P. Grabaus
kas, Geo. Kuraitis, J. Gašlū
nas, A. Balčiūnas, J. Grubis, 
J. Gužas, P. šolomskas, M. 
Stakovas, O. Lapata, J. Ko
vas, J. Dainius.

Visuomenė prašoma koope
ruoti su minėtais veikėjais.

Moterys kliubietės susirin
kimo dar neturėjo, tačiau gir
dėta, kad jos rengiasi gauti 
medžiagos ir į savo susirinki
mą spalių 21-mą ateiti jau ne
šinos su nemažomis pasekmė
mis. Taip ‘pat tikimasi, kad 
tos draugijos bei kuopos, ku
rių susirinkimai jau praėjo, 
nelauks kito mėnesio susirin
kimų, bet tuoj gaus medžia
gą ir pradės darbą, kad lap
kričio 20-tą, kuomet įvyks 
vajaus užbaigtuvių apvainika
vimo lietuvių masinis mitingas, 
su garbės svečiais iš viso mies
to amerikinio komiteto, kož- 
na organizacija galėtų pasiro
dyti su savo nuveiktu darbu.

Kvitų knygelės ir aukoju
sio garbės ženklai gaunami 
pas iždininkę L. Kavaliaus
kaitę 
kitus

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

žmonėmis 
kasą ir surinkti pinigai 
paskirstyti toms įstaigoms 
gal iš anksto numatytą 
tvarkymą-budžetą, kurio 
statyme dalyvavo visų tų 
miausių įstaigų atstovai 
paskyros kožnai iš jų 
nustatytos maždaug pagal pir- 

(paskyrium veikiant) 
buvusias sukeliamas 

ir atsižvelgiant į da- 
kožnos reikalą.
šiuo kartu apie patį 

fondą ir jo susitvarkymą. Pa
žiūrėkime, kaip darbas einasi 
lietuviuose.

Organizuotų Lietuvių Atsilie
pimas Buvo Geras

Mūsų kaimyniškame Mas- 
pethe, LDS ir LLD kuopų su
sirinkime, pirmutiniais darban 
stojo A. Kalakauskienė, Kal
vaitis, A. Zablackienė, K. 
Reklienė.

East New Yorko LDS 13-tos 
kuopos susirinkime taipgi pa
sižadėta darboutis ir pirmieji 
stojo į darbą M. Misevičienė, 
M. Klimas, V. Baltrušaitis. 
Kuopa tikisi, kad sužinoję 
apie šį svarbų darbą ir kiti 
nariai stos talkon. Medžiagą 
gali gauti pas M. Klimą.

Williamsburgo LDS pirmo7 
joj kuopoj, didžiausioj šioj 
apylinkėj, į narius atsikreipė 
pati komiteto iždininkė Ka
valiauskaitė, šios kuopos narė, 
ir gavo tikrai gražios koope
racijos. Kaip praneša kuopos 
pirmininkas A. Velička, pir-

Majoras, pats buvęs lakūnu 
pirmame pasauliniame kare, 
sako, kad šiam karui paruoš 
šiamieji lakūnai “gauna po 
valandą lavinimo ant kožno 
mūs gauto lavinimo minutės.”

Toj pat programoj kalbėjo 
ir mokyklų viršininkas Wade.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys 
u ž 3 j i m u i gru
pėms. Nedėliomia 
atdaras nuo 1 vaL 
dieną iki vėlai.

Cresta Blanca Orkestrą 
Capitol Teatre

Mėgstantiems švelnią “swing” 
muziką, bus įdomu sužinoti, 
jog Morton Gould’o Cresta 
Blanca radio programų orkes
trą, susidedanti iš 50 instru
mentų, groja Capitol Teatre, 
Broadway 
Yorke.
• Scenos 
dalyvauja 
ginia O’Brien ir Allan Jones, 
Kate Smith’s komikų grupė, 
Henry Youngman. Filmoje 
“Johnny Come Lately” vaidina 
Jimmy Cagney ir kiti geri ak
toriai. Filmą rodoma jau tre
čia savaitė.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Atsiliepiant į prezidento 
Roosevelto ir į eilės kitų žy
miu mūsų krašto visuomeni
ninkų atsišaukimus stoti dar
ban sukėlimui $125,000,000 
Nacionaliam Karo Fondui, di
džiojo New Yorko-Brooklyno 
lietuviai energingai stojo tal
kon.

New Yorko lietuvių kvota 
yra $15,000.

Fondas yra apvienyta kasa 
visų mūsų krašto ginkluotoms 
jėgoms užfrontyje pagelbos 
teikimo organizacijų, kaip U. 
S. O. kalinių globos, jūreiviam 
pagalbos, taipgi talkininkėms 
ir pavergtoms šalims pagalbos 
teikimo komitetų-įstaigų.

Tie visi fondai, visos įstai
gos, kartu su visais Amerikos 

rinks pinigus į tą 
bus

Ateinančio pirmadienio va
kare (spalių 11), Laisvės sve
tainėje, įvyks Lietuvių Komu
nistų Kliubo svarbus susirinki
mas. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti jame. Susirinkimas 
prasidės lygiai 8 vai., todėl, 
draugai, nesivėluokite.

Seki*.

Medžiagos Jau Gauta 
Ir Pradėta Veikti 

žinodama, kad vajui lai
kas trumpas ir kad praleidus 
jo dalį be veiklos būtų'sunku 
atsistoti vajuje 
toje, laikinojo 
teto iždininkė 
kaitė kreipės i 
komitetą su prašymu pasku
binti prisiuntimą medžiagos 
ir ji gauta pereitą ketvirtadie
nį, per speciali pasiuntinį. Bet 
ta pačia diena įvyko daug su
sirinkimų, o laiškais medžia
gas pristatyti neliko kada, tad 
komiteto nariai leidosi į susi
rinkimus.

New Yorko miesto majoras 
LaGuardia pereitą 
nį per miestavą 
WNYC atsišaukė 
(high) mokyklų 
stoti į Armijos Ori ai vyno Kor
puso rezervą. Tą tarnybos 
sritį majoras pavadino “labai 
daug reikalaujančia ir drama
tiška.”

Kas dieną nuo 7 ryto iki 
10 vakaro veikia miestavo ra
dio stotis WNYC, 830 klcs. 
Kas valandą, pradžioje, per
duodama trumpa sutrauka ži
nių. Iš tos stoties duoda pro
gramas žymiausi vietiniai ir iš 
kitur atvykę svečiai daininin
kai ir muzikai. Iš jos kelis 
kart per dieną skelbiami vi
sokį valdiški ir iš privatiškų 
firmų priduoti skubūs darbi
ninkų pajieškojimai, skelbia
mi nauji įstatymai ir patvar
kymai apie visokiausius mies
to gyventojams reikalingus ži
noti dalykus.

Gi sekmadieniais 1 vai. per 
pietus kalba miesto majoras 
LaGuardia apie bėgamus tos 
savaitės reikalus. Pastaruoju 
laiku jis ypatingai daug laiko 
pašvenčia aiškinimui: Kas da
ryti, jeigu jums pakėlė ren- 
dą ? Apie kainas ant svarbiau
sių maisto produktų ir daug 
kitų eilinių piliečiui rūpimų 
dalykų.

Klausydamas šių programų 
nei minutės nesueikvoji klau
symui gyrimų ir pergyrimų ko
kių nors perkupčiaus peršamų 
tavorų ar “stebuklingų” vais-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llūdėsto valandoj krelpkitAs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Pereitą šeštadienį vadinamoj 
“labdaringoj įstaigoj” Manhat
tan Shelter įvyko vaikų riau
šės, kuriose, sakoma, vienas 
berniukas buvo sumuštas ' kito 
ir sudaužyta tūli rakandai. Da
lykas atsidūrė teisme. Nužiūrė
ti prasikaltime vaikai perkelti 
kitur.

Sąryšyje su šiuo įvykiu, eilė 
žymių darbo unijų vadų, tarpe 
tų komunistų kandidatas į 
miesto tarybą Benjamin J. Da
vis, Jr., iš naujo iškėlė reikala
vimus, kad globa vaikų karo 
laiku būtų perimta visuotinon 
miesto įstaigų žinion ir kontro- 
lėn, kad prieglaudos ir auklėtu- 
vės būtų modernizuotos, dau
giau aprūpintos ir moksliškai 
vedamos.

Jau per tūlą laiką buvo daug 
rašoma ir kalbama, kad tūlų 
prieglaudų įnamiai vaikai per 
žiauriai ’baudžiami ir nedamitę. 
Šis nuotikis, sako jie, tik pa
tvirtina reikalą geresnės ir pla-. 
tesnės vaikams priežiūros. Da
vis nurodė, kad būtina priimti 
tuo klausimu Cacchionės įteik
tą miesto tarybai rezoliuciją.-

Rudos stampos, trečioj mai
sto knygelėj, su raidėmis C, D 
ir E yra geros dabar. Stampa 
F įeis galion spalių 17-tą.* Vi
sų laikau7baigsis spalių 30-tą.r

Mėlynos stampos, U, V ir W 
geros iki spalių- 20-tos. Štampų 
X, Y ir Z laikas baigsis lap
kričio 20.

Cukraus baltos stdmpos (pir
moj knygelėj) 14, 15 ir 16 ge
ros pirkimui po 5 svarus cuk
raus iki spalių 31-mos.

Batu porai stampa 18-ta ge
ra dabar, o nuo lapkričio pir
mos įeis galion 1-ma su orlai
viu stampa iš trečios knygelės.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

šiom dienom atidarė Tavern 
biznį Juozapas Patapas, 44 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Patapas per daug metų bu
vo kriaučius ir geras unijistas. 
Dabar kriaučiai gali su juom 
pasimatyti jo įstaigoje po auk- 

nurodytu antrašu. . Graži 
geri užkandžiai ir gėri-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES <161 Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teisius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q UETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS '

/ SAVININKAS

[ GERIAUSI GĖRIMAI
fe-jl -^5^ ir Namie Gaminti Užkandžiai

i -Vis- Daug Stalų Kompanijom

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.

Pare Kiekvienų šeštadienį 
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

REIKALAVIMAI
Reikalinga pečkuriai, apvalytojai, 

bendriem darbam vyrai dirbti prie 
didelio apartmentinio namo. Gera 
alga ir kambarys tinkamam asme
niui. 8 valandų dieną. Antrašas: 
8701 Shore Road, Brooklyn, N. Y. 
Tel. SH. 5-2633. (236-241)

Reikalinga merginų - moterų ope
ruoti mašinas (Merrow Machines). 
Gali atsikreipti patyrusios ir nepa- 
tyrusios. Iš pradžios, alga $20 į sa
vaitę. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas dirbtuvės vedėją: A. 
Linkus, Jr., Kastle Sportswear Co,, 
43 W. 16th St., New York 'City, 
N. Y. Telefonas WAtkins 9-3858.

- - - (236-241)
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