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PRIES SOVIETUS MOKOMI AMERIKOS KARININKAI

GRESIA VOKIEČIAMS 
APSUPIMAS KIJEVE

ma nacius po to, kai rau 
donarmiečiai iššluos vokie 
čius iš sovietinės žemės.

Amerikos Generolas 
įžiūri 2-rą Frontą

Amerikos Kariai Laužo 
Nacių Calore Upės Liniją

rių ir pietų linkui Kijevo* 
Su pagalba partizanų, mu
šančių vokiečius užpakalin, 
raudonarmiečiai gręsia ap
supi priešus Kijeve.

Tik 9 Procentai
Amerikos Maisto

Teina Svetur

Amerikiečiai Irius 
kino Japonus ir 

Wake Saloje

kanuoles ir 15 amunicijos 
sandėlių.

LENKU AMBASADORIUS UŽRE1ŠKE: LENKIJA 
TURI DALYVAUT PASAULINIAM SPRENDIME

Užmušta ir Suimta 
Daugybė Vokiečių 

Ties Kerai

Astuoniais Žygiais prieš 
Vokietij ą Talkininkai 
Nušovė 539 Lėktuvus
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London.—Maskvos radijas 
pranešė, kad galutinai bė
gant likučiams vokiečių iš 
Taman pussalio per jūrinį 
Kerčo Sąsiaurį, 3,000 nacių 
buvo nelaisvėn paimta ir 
daugelis nuskandinta. So
vietinės jėgos, be kitko, su
naikino ir aštuonias dideles 
motorines valtis, pilnas na-

Jau Netoli Vitebsko
Baltarusijos fronte viena 

Raudonosios Armijos .dalis 
užėmė punktus 20 mylių į 
šiaurių rytus nuo Vitebsko, 
o pramaršavę pro Nevelį, 
raudonarmiečiai linkui Lat
vijos gręsia smogt naciams 
šonan.

Vitebsko fronte sovieti
nės jėgos per dieną pagro
bė bei sunaikino tuzinus vo
kiečių tankų, kanuolių, san
dėlių ir nušovė žemyn 33 
jų lėktuvus, gi Nevelio sek
toriuje užmušė 1,000 nacių 
ir taipgi pagrobė daug jų 
ginklų ir įrengimų. Šioj sri- 
tyj Sovietai suėmė ir kie
kius priešų karių.

KRISLAI
Po Trumpos Paužos.
Sekamas Bus Krymas.
J. Aistis Grįžta Lietuvon. 
Laikraščiai, Kuriuos Hitle 

ris Mėgsta.

Rašo R. MIZARA

Rumunijoj auga bruzdė
jimas prieš nacišką Anto
nescu valdžią, žmonės rei
kalauja naujos, palankios 
Talkininkams valdžios.

Alžyras, spal. 11.—Ameri
kos kariuomenė pralaužė 
vokiečių apsigynimo liniją 
palei Calore upę, vidurinė
je Italijoje; užėmė Ponta- 
landolfo miestelį ir atmetė 
nacius ketvertą mylių at-

Raudonarmiečiai pagro
bė 184 sandėlius vokiečių 
ginklų, amunicijos, maisto, 
drabužių ir kitų reikmenų, 
o kanuolių, kulkasvaidžių, 
mortirų ir kitų ginklų su
čiupo tiek daug, kad dar 
nepaspėjo visų jų suskaityt. 
Bent 20,000 hitlerininkų li
ko užmušta pagal dar ne
pilnus skaitmenis.

Australija, spalių 11. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Amerikos kovūnai be vieno 
šūvio iš japonų pusės užė
mė lėktuvų stovyklą Vilą, 
didelėj Kolombangaros sa
loj, centraliniaųie Saliamo
no salyne. Dabar jau visa 
ta sala amerikiečių ranko-

Nei Vieno Gyvo Japono 
Nerasta Viloj

Ir kun. Prunskis Aleksan 
dravičiumi, be abejo, didžiuo 
jasi.

Daug Amunicijos Pagrobta 
Nuo Nacių Ties Vitebsku

Maskva.— Atimdami iš 
vokiečių miestą Liozno, su 
geležinkelio stočia Vitebsko 
fronte, raudonarmiečiai

London. — Pranešama, 
kad jau bent 8-nios Sovie
tų divizijos veikia prieš na
cius vakariniame Dniepro 
upės šone.

Jungt Valstijų La 
kūnai Vėl Smogė 
Naciam Graikijoj

vieniems (be Sovietų) tvar
kyt Vokietiją po jos užėmi
mo.”

Savo lekcijose kunigas 
Walsh taip pat baugina 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją, kad jeigu Sovietai pa
silaikytų Baltijos kraštus 
ir buvusią rytinę Lenkijos 
dalį (ukrainus, baltaru
sius), tai girdi, Sovietai ga
lėtų įsivyraut ištisame pa
saulyje.

Kiti “Profesoriai”
Kitas tų kursų “profeso

rius”, G. Briefs reikalauja 
įsteigt Europoj naują Šven
tąją 'Romos Imperiją prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis šneka,

Pereitą savaitę Raudonoji 
Armija apdovanojo pasaulį 
dar viejia didele staigmena.

Daugeliui žmonių atrodė, 
kad po milžiniškojo ofensyvo 
raudonarmiečiai, pervarę prie
šą per platųjį Dnieprą, keletą 
savaičių pasilsės ir susitvar-

Maskva.—’Raudonoji Ar* 
mija vakariniame Dniepro 
upes Bone nužygiavo jau 10

Perlų Uostas.— Jungtinių 
Valstijų admirolas Nimitz 
pranešė, jog Amerikos ka
ro laivai ir lėktuvai žymia 
dalim pleškino japonų įren
gimus Wake saloj, per dvi 
dienas numesdami ten 320 
tonų bombų ir supleškinda
mi priešų fortus, kareivi
nes, dirbtuves ir orlaivių 
stotį.

Tuo pačiu laiku amerikie
čiai sunaikino ir 61 japonų 
lėktuvą, o neteko tik 13 sa
vo lėktuvų. Jungtinių Val
stijų karo laivai ir jūreiviai 
turėjo visiškai mažai nuos
tolių.

Wake sala randasi tik už 
1,200 mylių nuo Japonijos.

New York.— Lenkų pa- 
trij etinėje parodoje New 
Yorke praeitą sekmadienį 
kalbėjo i Jan Cieqhanowski, 
Lenkijos ambasadorius A- 
merikai, užreikšdamas, kad 
mažieji kraštai (suprask, 
pirmoj vietoj Lenkija) turi 
dalyvauti būsimuose svars
tymuose ir sprendimuose 
keturių didžiųjų valstybių: 
Amerikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Chinijos.

Pasak Ciechanowskio, jei
gu tik didieji kraštai spręs
tų politinį pasaulio pertvar
kymą po karo, tai, girdi, 
“būtų panašu tik į skirtin
gai suredaguotą Ašies nau
jąją santvarką.”
Tie Lenkų Politikai Nenori, 
kad Sovietai Vytų Nacius 

Per Lenkiją
Žymėtina, jog ta lenkų 

politikų grupė, kuriai pri
klauso Ciechanowskis, rei
kalavo, kad Amerika ir An
glija nesiųstų savo užsieni
nių ministerių Maskvon 
tartis su Sovietų užsienių 
reikalų komisaru. Tokie 
lenkų vadai sakė Amerikos 
valdininkams, jog jie neno
ri, kad Sovietų kariuomenė 
įžengtų Lenkijon, besivyda-

Jungtinių Valstijų armi
jos vadovybė priešsovieti- 
niai lavina tam tikrą skai
čių karių kaipo laikinų val
dininkų Vokietijai ir kitiem 
hitlerininkų kraštam, kuo
met Talkininkai užims juos.

Tie busimieji valdininkai, 
tarp kitko, mokinami, kad 
Sovietai esą pavojingi 
Jungtinėms Valstijoms ir 
vakarinei Europai, kaip su
žinojo’dienraštis New York 
Post. Taip yra prieš Sovie
tus nustatomi šimtai kari
nių studentų katalikiškame 
Georgetown Universitete, 
Washingtone, ir dvidešim
tyje kitų universitetų bei 
kolegijų.

Japonu radijas sakė, kad 
anglai iš Indijos įsiveržę 
Burmon..

Berlynas Sako, kad Sovie- 
tai Kelsis į Krimą

Berlyno radijas sakė, kad 
rusai pradėjo veiksmus pra- 
siveržt iš. Taman pussalio, 
per siaurą Kerčo jūrinę 
rankovę, ir užpult nacius 
didžiajame Krimo pussaly- 
je.— Siauriausioje vietoje 
tas vandens ruožtas, tarp 
Azovo ir Juodosios Jūros, 
teturi tik porą mylių plo
čio.

Washington.— Per aštuo
nis pirmuosius šių metų 
mėnesius Jungtinės Valsti
jos išsiuntė tik apie devy
nis procentus savo maisto 
Anglijai, Sovietų Sąjungai 
ir kitiems talkininkams, o 
pernai jiems buvo pasiųsta 
tik apie 6 procentus, kaip 
dabar raportavo valdiška 
Lend-Lease Administracija.

Ši įstaiga sako, jog 
dėlei maisto paramos 
Amerikos talkininkam 1943 
metais tiktai vienu dešim
tadaliu vienos uncijos vidu
tiniai sumažėjo kiekis svie
sto amerikiečiui per savai
tę, o trimis dešimtadaliais 
uncijos per savaitę sumažė
jo jam jautienos.

London, spal. 11.— Rau
donoji Armija vakariniame 
šone Dniepro upės atėmė iš 
vokiečių kariniai-svarbią 
aukštumą ir kaimą, Kijevo 
fronte; užmušė 2,000 nacių 
ir per jų lavonus žygiuoja 
pirmyn, kaip pranešta iš 
Maskvos.

Raudonarmiečiai maršuo- 
ja artyn Ukrainos sostinės 
Kijevo, iš pietų ir šiaurių 
vakariniais Dniepro upės 
ruožtais, o partizanai tuo 
pačiu laiku, atakuodami 
hitlerininkus užnugarėn, 
užėmė kelis kaimus Kijevo 
srityje ir užmušė 400 vokie
čių, mėginusių atgriebti 
tuos kaimus.
Sovietų Laimėjimai Linkui 

Latvijos ir Lenkijos
Verždamiesi linkui Latvi

jos ir Lenkijos, sovietiniai 
kovūnai Baltarusijoj ir už
imto Nevelio apygardoj at
ėmė iš priešų 180 gyvena
mųjų vietovių, tame skai
čiuje eilę miestų ir geležin
kelių stočių ir vien šioje 
srityje per dieną nukovė 
2,000 nacių. Čia Sovietai, 
tarp kitko, atvadavo gele
žinkelių stotį Dobruš, tik 
11 mylių į rytus nuo Go
melio, ir Krasnoje geležin
kelio stotį, į pietų rytūs 
nuo Vitebsko ir tik 28 my
lios nuo vokiečių tvirtumos 
ir geležinkelių centro Or
šos.
Naciai Tolyn Bloškiami nuo 

Dniepro Upes.
Kijevo fronte hitlerinin

kai tiek nublokšti atgal į 
vakarus, kad Sovietų ka
nuoles, sustatytos Dniepro 
pakrantėse, jau nepasiekia 
priešų tose vietose, kur rau
donarmiečiai perėjo iš ryti
nio tos upės šono į vakari
nį. Viename tik punkte Ki
jevo fronte sovietiniai ka
riai ištaškė aštuonias įnir
tusias nacių kontr-atakas. 
Viso šioj kovos srity j per 
dieną buvo užmušta 2,000 
priešų ir sunaikinta 36 jų 
tankai ir 19 lėktuvų.

London, spal. 11.— Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
su lengvaisiais anglų lėktu- 
vais-palydovais sekmadienį 
nušovė 102 nacių lėktuvus, 
bombarduodami Muensterį 
ir Coesfeldą Vokietijoj ir 
vieną nacių lėktuvų aikštę 
Holandijoj. Talkininkai ne
teko 30 amerikinių bomba- 
nešių ir dviejų angliškų 
lėktuvų. Tai buvo jau tre
čias amerikiečių žygis prieš 
karinius Hitlerio centrus 
per tris dienas iš eilės.

Muenster ir Coesfeld 
miestai yra svarbūs gele-

Alžyras.—Amerikos bom
banešiai, atskrisdami iš 
šiaurvakarinės Afrikos, au
dringai bombardavo ir de
gino aštuonias dideles vo
kiečių lėktuvų stovyklas 
Graikijoj ir Kreta ir 'Rho
des salose.

Amerikiečiai sunaikino 
bent 21-ną nacių lėktuvą 
ore ir padegė ne mažiau 
kaip 10 kitų Hitlerio lėktu
vų ant žemės. Kartu jie su
pleškino kelis vokiečių ga
zolino sandėlius. Tai buvo 
jau trečia iš eilės amerikie
čių lakūnų ataka prieš hit
lerininkus toje srityje.

Visi Amerikos bombane
šiai sugrįžo iš paskutinio 
žygio.

kad naciai, esą, perėmę blo
giausias ypatybes nuo slavų 
(rusų), o Italijos ir Ispani
jos fašizmas tai esąs ne 
toks blogas dalykas.

Taip mokina šias klases 
ir G. F. von Alexis, buvęs 
Austrijos fašistų milicijos 
vadas. Jie tvirtina, būk ne
są tikro skirtumo tarp Hit
lerio ir Stalino.

(Tokiomis savo pamoko
mis jie sistemačiai stengia
si skaldyti būtinąją perga
lei vienybę tarp Amerikos- 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos ir suardyt visų Talki
ninkų pokarinę santarvę, 
kuri taip reikalinga taikai 
palaikyti po šio karo.)

Kun. Walsh — Priešsovieti- 
nies Propagandos Vadas 
Praeitą mėnesį kunigas 

Ed. A. Walsh, Georgetown 
Universiteto redaktorius, 
davė priešsovietines pamo
kas daugeliui tų klasių vi
soj Amerikoj.

Jis pasakoja savo studen
tams, kad, girdi, būtų pavo
jinga, jeigu Sovietai pirmi 
užimtų Berlyną, o ne ame
rikiečiai ir anglai.

Kun. Walsh dėstė, kad 
girdi, “vien tik amerikie
čiai ir anglai teturį teisę 
užimt ir laikinai suvaldyt 
Vokietiją, bet Stalinas ne
pripažįsta tos teisės jiems

London, spal. 11.— Jung
tinių Valstijų lakūnų gene
rolas Ira C. Eaker pareiškė, 
kad oro veiksmais apsilpni- 
nę Vokietiją, Talkininkai 
turės įsiveržt į vakarinę 
Europą. Ji sakė: .

“Kad sutriuškint Hitlerį, 
panašiai kaip Mussolinį, tai 
Amėrikos ir Anglijos armi
ja turės prasiveržt per An
glų Kanalą ir Šiaurinę Jū
rą į Vokietiją. Tas didis 
žygis lėšuos mum gyvybių, 
kaip kad lėšavo mūsų įsi
veržimas Salerno sritin, 
Italijoj.”

Neapolis, spal. 11. — Na
cių palikta dviejų tonų 
bomba čia užmušė 50 žmo-

Apie Tarybų Sąjungos su
naikinimą ir Raudonosios Ar
mijos sumušimą Hitleris mela
vo vokiečiams, o lietuviškieji 
“generolai,” — Grigaičiai, ši
mučiai, Kmitai ir Michelsonai 
— melavo nelaimingiesiems 
savo laikraščių skaitytojams.

Jei tie “generolai” turėtų 
kiek nors gėdos, tai jie šian
dien nedrįstų nei žodžio pa
rašyti apie karinius reikalus.

Bet kadangi jie gėdos netu
ri, tai jie sau plepa ir plepa, 
tarytum jie ką nors apie tai 
išmanytų!

Aštuntoji anglų armija 
rytiniame Italijos ruožte 
pasivarė dar 2-3 mylias pir
myn.

(Vakar buvo pranešta, 
kad pirmieji amerikiečių 
būriai prasiveržę per Vob 
turno upę, 17 mylių į šiau
rius nuo Neapolio; bet 
šiandien apie tai nieko ne
sakoma.)

žinkelių mazgai šiaurvaka
rinėje Vokietijoje.

Per paskutines aštuonias 
dienas oro veiksmuose prieš 
Vokietiją anglai ir ameri
kiečiai nušovė 539 nacių 
lėktuvus, o savo neteko 241 
bombanešio ir lėktuvo ko
votojo.

Talkininkų lakūnai tomis 
dienomis daugmeniškai ar
dė ir degino dvyliką didelių 
karinių Vokietijos miestų, 
neskaitant mažesnių paski
rų veiksmų prieš nacių fab
rikus, geležinkelius ir lėk
tuvų aikštes Ruhr krašte, 
vakariniame Vokietijos 
ruožte.

Kun. J. Prunskis sužinojo, 
kad poetas Kossu - Aleksan
dravičius (J. Aistis), gyvenąs 
vokiečių okupuotoje Francijo- 
je, “planuoja grįžti į Lietuvą.”

Vadinasi, kai LįetuVos poe
tus, Lietuvos jaunimą hitleri
ninkai kiša į kalėjimus arba 
tremia į Vokietiją verstiniems 
karo darbams, tai Aleksandra
vičiui durys atdaros į Lietuvą.

Kodėl ?
Todėl, kad Aleksandravius 

savo poezijoj išgarbino nacius, 
pastatydamas juos Lietuvos iš
laisvintojais (skaityk žurnalo 
Šviesos num. 2-rąjį). Tą jo po
ezijos rinkinį išleido paskyriu 
leidiniu Marijanapolio Kolegi-

Bet ne!
Po trijų dienų pauzos, pa

saulis išgirsta, kad raudonar
miečiai, peržengė Dnieprą net 
trijose vietose; jie supa gra
žųjį Kijevą, jie supa Vitebs
ką, jie pradėjo mušti priešą 
Leningrado fronte!

Įspūdingiausias ir dramatiš
kiausias raudonarmiečių žygis, 
be abejo, bus persikėlimas per 
Dnieprą, kurį hitlerininkai 
taip saugojo, ant kurio kran
tų jie buvo pasirįžę žiemavoti.

Raudonarmiečiai ir Partiza 
nai iš Trijų Šonų Pliekia 
Hitlerininkus Kijevo Srity j

Jugoslavai muša nacius 
atgal linkui Trieste.

Bet tai ne viskas. Kun. J. 
Prunskis rašo (Darbininkas iš 
spalių 8 d.), kad Aleksandra
vičius Francijoje gaunąs Ma
rijonų leidžiamą Draugą ir 
Laivą. Vadinasi, tie laikraščiai 
hitlerininkams yra košer, jų 
cenzūra juos įsileidžia.

Turime atsiminti, jog 1941 
metais, kai hitlerininkai' už
puoli Lietuvą ir ją baisiai nio
kojo, tai Draugas rašė, kad 
Lietuva jau esanti nepriklau
soma, o hitlerininkų bombų 
sprogimai ant Lietuvos miestų 
skambėjo, kaip laisvės trimito 
garsai 1...

Viloj amerikiečiai nerado 
nei vieno gyvo japono, bet 
daug jų lavonų. Ūmai bėg
dami iš Kolombangaros, ja
ponai paliko kiekius savo 
kanuolių ir kitų karinių 
reikmenų.

Amerikos lakūnai ir jū
reiviai nuskandino bei už
mušė bent pusę iš japonų 
likučių, kurie bėgo iš Ko
lombangaros.

Su šios salos paėmimu 
amerikiečiai užvaldė jau vi
sas pietines ir centralines 
Saliamono salas.
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Kas toliau ?
Pereitą savaitę Maskvos 

Pravda pareiškė:
“Šiandien Raudonoji Armi

ja stovi netoli Kijevo. Kiek
vienam aišku, jog Krymas bus 
sekamas, taipgi ir vakarinė 
Ukraina. Raudonoji Armija 
nūnai arčiau Vokietijos sienos 
negu vokiečiai nuo Maskvos.”

1941 m. spalių mėnesį Hit
leris sakė:

. “Rusija (Tarybų Sąjunga) 
yra palaužta ir ji niekad ne
pasikels ...”

O Goebbelsas pridėjo:
“Kai atatinkamu laiku mes 

Įsiveršime į Kaukazą, mes tu
rėsime turtingiausius aliejaus 
šaltinius savo rankose.”

Ar bereikia dar aiškinti, 
kaip tiedu didžiausi pasaulio 
melagiai nusimelavo?!
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Jei Kolumbus Atsikeltų...
Šiandien, spalių 12 d., vadinasi Kolum- 

buso Diena. Tai diena paminėjimui žy
miojo italų tautos sūnaus, 1492 metais 
“atradusio” Ameriką.

Daug apie Kristopą Kolumbusą gali
ma būtų parašyti ir pasakyti, bet ne tas 
mūsų tikslas. Mums norisi čia tik trum
pai prisiminti sekamas dalykas: Kolum
bus buvo žymus vyras, nepaisant jo tam 
tikrų silpnybių. Italų tauta juo gali la
bai didžiuotis, nes Kolumbus žymiai pri
sidėjo prie progreso pirmyn pastūmė j i- 
mo.

Bet štai, kaip istorijos plėtotė keistai 
vingiuoja. Kolumbus atrastoje žemėje, 
kurioje jo vardas taip gerbiamas, 14192 
metais nebuvo nei vieno baltaveidžio ar
ba europinio žmogaus. Tik daug vėliau 
po “atradimo” čia pradėjo važiuoti eu
ropiečiai, jų skaičiuje ir Kolųmbuso tau
tiečiai, italai, ir apsigyventi. Per vargus 
ir kovas, dideliu pasišventimų ir įstabia 
drąsa, jie čia sukūrė kultūringą tautą, 
gražų, turtingą kraštą, galingą valstybę.

Ir štai, po virš puspenkto šimto metų 
nuo to, kai Kolumbus iškėlė šiame kon
tinente savo koją, tūkstančiai amerikie
čių vyksta su ginklais į Italiją, iš kurios 
kilo Kolumbus, gelbėti jai, laisvinti italų 
tautą nuo fašistinio žvėries! Jie didvy
riškai mušasi, guldydami savo galvas to
je šalyje, iš kurios kilo Kriątopas Ko
lumbus !

Ar Kristopas Kolumbus kada nors ga
lėjo pagalvoti, kad taip atsitiks?!

Tėvynes Redaktorius Seka
Pakvaišėlius

“Gavo Įsakymą...”
Naujienos paskelbė, o Keleivis pakar

tojo, būk “komunistai gavo įsakymą” 
šaukti demokratinių Amerikos lietuvių 
suvažiavimą... “Gavo įsakymą” — iš kur 
jie gavo įsakymą? Nei Naujienos nei 
Keleivis to nepasako. Taigi abu laikraš
čių redaktoriai plepa nonsensą.

Demokratinių lietuvių suvažiavimas 
jau senai reikėjo sušaukti. Jiems reikia 
pasitarti, padiskusuotį, kaip geriau pa
dėti savo kraštui, Amerikai, laimėti ka
rą, kaip padėti prezidentui Rooseveltui 
pravesti karinę programą, kaip padėti 
Lietuvai išsilaisvinti, kaip padėti poka
rinę Lietuvą josios žmonėms atstatyti, 
kaip, pagaliau, tuos pačius karo išvar
gintus Lietuvos žmones sušelpti.

Jeigu komunistams kas nors davė pa
našų “įsakymą” šitą visą daryti, tai “įsa
kytojas” vertas pagyrimo.

Bet mums atrodo, kad čia niekas nie
kam tokio įsakymo nedavė. Tasai “įsa
kymas” išplaukė iš sąlygų, iš aplinkybių, 
iš paties reikalo.

Daugiau: mums atrodo, kad tokis de
mokratinių Amerikos lietuviu suvažiavi
mas tyrės didelio pasisekimo.

Suvažiavimas, kaip žinia, šaukiamas 
š. m. gruodžio mėn. 18-19 dd. Brooklyne.

Laisve, Lithuanian Daily News
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ŠYPSENOS

Mes andai nurodėme, kaip tūli pakvai
šę elementai per Naujienas įr Keleivį 
pradėjo plovoti apie tai, būk “Ęrooklyno 

' laisviniai komunistai jau turi rusišką 
cerkvę ir ją lanko.” Tie pakvaišėliai 
“jau net kelis sekmadienių rytus” “ma
tė į tą cerkvę einančius Bimbą ir Miza- 
rą,” ir tt., ir tt.

Kad Grigaitis sų Mįchelsonu savo laik- 
. raščiuose tokius pakvąišėjių nonsensus 
talpina — jų dalykas. Ji.e turi nuosavus 
laikraščius, todėl jie gali dėti juosna ką 
tik nori, nes popiera, ant kurios pliovo- 
nės spaudžiamos, negi protestuos.

Bet, mūsų nuostabai, tas pąčįas plįovo- 
nes pasiėmė ir Pr. Bajoras ir išspausdi
no SLA orgąne Tėvynėje (spal. 8 d,)! Ir 

’ Tėvynės redaktorius, vadinasi, pradėjo 
sekti pakvaišėlius, kurie nieko doresnio 
negali parašyti, kaip tik pliovpnes!

. Kodėl jis taip padarė?
Yra viepas iš dviejų: (1) arba Pitts- 

bųrgho konferencija jį taip “sumonki- 
no”, kad jis nieko padoraus jau nebega
li daugiau parašyti, (2) arba jį priverčia 
Grigaitis, kuris yra SLA “apšvįetos” ko- 

. misijos narys, spausdinti visokį brudą, 
šmeižiantį p. Grigaičio oponentus.

Nepaisant, dėlei kurios priežasties p. 
Bajoras šitaip daro, jis daro blogai, jis

• naudoja SLA organizacijos orgąųą plįo-
• vonėms, kvailybėms, kurias galį prama
nyti • tik visiškai nusibankrutavę proti-

• niai žmonės.
Mums sunku suprasti, kodėl p. Vini- 

kas, SLA sekretorius, nebando suvaldyti 
p. Bajoro. Mums‘sunku suprasti, kodėl 
kiti SLA pild. tarybos nariai nieko jam 
nesako?! Mums atrodo, jog SLA virši
ninkai turėtų sykį ant visados suprasti, 
kad, nepaisant, kokių politinių žmogus 
eisi pažiūrų, pakvaišėlių “rašto” į SLA 
organą neprivalai dėti — tokiems “raš
tams” vieta šiukšlyne arba Naujienose 

-bei Keleivy j, kas reiškia tą patp

Žodžiai ir Tikrove
Kaip pranešimai skelbia, pereitą ket

virtadienį Hitleris buvo sųsišąukęs kon- 
ferencijon napių partijos lyderius, geš- 
tapo (žvalgybos) viršininkus ir kitokius 
pareigūnus. Konferencija buvo sušauk
ta Vokietijos žmonių moralui, jų dvasiai 
palaikyti, •pakelti (jei dar galima).

Konferencijoje kalbėjęs Hitleris, kal
bėję ir keli kiti jojo sėbrai ir visi mušė 
į vieną ir tą patį tašką: Nors mes pra
laimime frontuose, bet privalome žmo
nėse palaikyti aukštą moralą, įsitikini
mą, kad mes laimėsime, tai ir laimėsime.

Prieš kiek laiko Goebbelsas sakė kal
bą per radįją. Jis grąsįno Vokietijos 
žmonėms: kuris tik pradės nepasitikėti 
nacizmu, jo pergale, tas rizikuos savo 
galva.

Ką tas viskas parodp? Tas parodo, 
jog Vokietijoje žmonių'mpralas pradeda 
smukti žemyn. Žmonės vis labiau ir la
biau įsitikina, kad Hitleris ir jo gengs- 
teriai privedė Vokietiją prie pražūties 
kranto ir nori ją visiškai įstumti į pra
pultį.

Jau prieš tūlą laiką girdėjome, kad 
tokiame Berlyne darbįninkąi buvo pra
dedą protestuoti prįeš karo tęsimą; bu
vo įvykę net streikų.

Be abejo, didžiausią smūgį Vokietijos 
žmonių moralui duoda Raudonoji Armi
ja Rytų Fronte. Jeigu šiandien talkinin
kai atidarytų antrąjį frontą vakarų 
Europoje, tai Vokietijos žmonių moralas 
visiškai suirtų, palūžtų ir jokį Hitlerio 
ir jo gengsteriškų sėbrų plepalai nega
lėtų ilgai išlaikyti Vokietijos nup su
smukimo.

Kaip Ten Iš Tikrųjų Buvo Su 
Tuo Kunigu Prunskiu?

Kunigų spaudą paskelbė, būk kun. 
Juozas Prunskis, ne taip jau senai atvy
kęs iš Berlyno ir čia įsisteigęs savo “ži
nių agentūrą” melams prieš Tarybų Są
jungą skleisti, tapęs sumuštas.

Girdi, jis “nuėjęs prie ežero skaitė kny
gą. Staiga iš krūmų iššoko juodukas ir 
kirtęs jam į galvą. Kun. J.-Prunskis 
šaukėsi pirmą pagalbą. Vėliau jįs nuvy
ko į šv. Kryžiaus ligoninę pas dr. Brazį.”

Tuojau po to, “nors jo galva ir buvo 
sužeista,” kun. Prunskis “nuo savo pa
reigų nepasitraukė.”

§įtąip rašp kun. Urbonavičiaus reda
guojamas Darbininkas spalio 8 d. laidoj.

Matyt, įr tą pačią žinią apie “sumuši
mą'” parašė pats kun. Prųųskis. Tačiau 
dalykas vis tik liekasi miglotas: kodėl 
“juodukas” turėjo pasirinkti sėdintį 
Prųnskį įr be niekur nieko dąųžti jam 
galvon? Tai ne tikėtinas dąlykas.

Mumyse kyla mintis, ar kum Prųns- 
kis nebus tik tam “juodukui” pradėjęs 
aiškinti arijonizmą ir tas, supykęs, jam 
už tai bus sudavęs?

Galėjo įvykti vienaip ir kitaip. Žinant 
Prunskį kaipo didelį politinių melų spe
cialistą, nesunku daleisti, kad galėjo 
ir žinią apie savo sumušimą visaip su
fabrikuoti—parašyti taip, kaip jam pa
tinka. .... *• ' •• •>

NESUPRANTA, KAI NE?
•NORI SUPRASTI

. Amerįkopiškų socialde
mokratų organas “The 
New Leader” turi vieną la
bai gausų bendradarbį, ku
ris rašo įr nepavargsta, to 
pikto laikraščio špaltų 
špaltas užpildo piktais 
straipsniais. Jis vadinasi 
William Henry Chamber- 
lain. Neįšeis nei vienas 
“The New Leader” numeris 
be Chamberlaino straipsnių 
ir pastabų.

Tų straipsnių tema visuo
met ta patį: pamirškime 
fašizmą, nacizmą, hitleriz- 
mą ir Hitlerį, o visas jėgas 
sukoncentruokime niekini
mui ir žeminimui komunis
tų, komunizmo ir Sovietų 
Sąjungos. Aišku, kad 
Chamberlain beviltiškai ap
sirgęs anti-sovietine liga, 
panašiai, kaip mūsiškiai 
Grigaitis ir Michelsonas. Jei 
nebūtų Sovietų Sąjungos 
arba komunistų, tai Cham
berlain, kaip ir šitie du ge
nerolai be armijos, atrodo, 
visai nebenorėtų ant šios 
ašarų pakalnės gyventi.

Raudonosios Armijos at- 
žygiavimas iki pat Dniepro, 
matyt, pusėtinai sukrėtė 
Chamberlaino nervus ir 
rimtai paveikė protą. Spa
lių 9 dieną jis duoda vieną 
ilgą straipsnį ir ateityje 
žada iškepti jų dar daugiau 
apie Staliną ir jo politiką. 
Su Stalinu, žinoma, blogai. 
Jo politikos negalima su
prasti bei atspėti. Stalinas 
nenori su Amerika ir Ang
lija kooperuoti. Stalinas 
slepia savo tikslus. Stalinas 
turi atsidaręs dvejas duris: 
jeigu per .vienas nebus ga
lima išeiti, tai ištrauks per 
kitas! Jeigu talkininkai 
Stalinui nenusilenks, jis ga
li susitarti su Vokietija.

Ir taip iš Chamberlaino 
burnos plaukia rūstūs per
spėjimai Amerikai ir Ang
lijai ir nesuvaldomi pasmer
kimai Stalinui.

Ant galo Chamberlain 
mokina mus, amerikiečius, 
ką mes turėtumėme daryti, 
kad “sukirtus” Staliną.

“Man atrodo,” jis sako, 
“kad mūsų teisingas ir pro
tingas karinis tikslas dėl 
Vokįetijos, lįkvidayus hįt- 
lerizmą, turėtu būti sukū
rimas d e m o k r a tiškesnės 
Weimar o Repųblikps — to
kio režimo, kuris ųę tik iš
šluotų nacizmo likučius, 
bet bųtų pasekmiųgąs su
varžymas junkeriams ir di
džiojo biznio interesams.”

Vadinasi, turėtų buri ąt- 
steigta tokia pąf respubliką 
su socialdemokratais, žino
ma, pryšakyje, kurį prive
dė prie hitleri^mo. Tąi vie
na, antra — Chamberlain 
niekur nesako, kad mes tu
rime atidaryti antrą froptą 
ir prisidėt prie sumušimo 
hitlerinės Vokietijos ir lik
vidavimo hitlerizmo. Iš to 
reikia suprasti, kad jis tą 
didelį darbą sutinka palikti 
vienai Raudonajai Armijai. 
Bet kuomet hitlerizmas bus 
likviduotas, tada mes nuei
sime ir pakomandayosime, 
kokia Vokietija turi bųti ir 
koks režimas ten turi būti 
suorganizuotas.

Chąmberiąin mano, kad 
toks mūsų nusistatymas ar
ba viešai pareiškimą8 Vo
kietijos klausimu būtų die
viška išeitis iš visų bėdų ir 
baimių. “Vokietija turi būti 
atstatyta Europai,” šaukia 
jis, “o ne nublokštą į bloką 
su Sovietų Sąjunga.” Kaip 
visi. socialdemokratai, taip,

I" 1 "f "l*.

ponąs Chąmberįain, matote, 
bijo Amerikos talkininkės 
daugiau, negu velnias kry
žiaus. Viekas turi būti, anot 
jo daromą, kad tik tai, pa
guldžius milijonus vyrų ir 
praliejus upelius savo bran
gaus kraujo šiame kare, 
Tarybų Sąjunga nesustiprė- 
tų ir nepadidįntų sayo .pre
stižo Eūropoje. ,

LIETUVIAI DAR PAJU
DINS ŽEMU

Dienraštis Vilnis mano, 
kad Amerikos lietuviai 
smarkiai subruzdo ir ruo
šiasi dideliems darbams. 
Pasiruošimas demokratinių 
lietuvių suvažiavimui eina 
.visais garais. Vilnis rašo:

Massachusetts Lietuvių 
Draugijų Komitetas šaukia 
konferenciją, kurios tikslas 
yiepytį lietuvius kąro pastan
goms, taipgi ruoštis prie A- 
merikos lietuvių suvažiavi-
mo.

Chicagos Lietuvių Konfe
rencijos korpitetas, atstovau
jantis virš 50 organizacijų, 
šaukia panašią konferenciją.

Rodosi Detroito ir Cleve- 
lando lietuvių draugijos tu
rės tokias konferencijas.

Pittsburghe laikyta konfe
rencija ir veikia jos sudary
tas komitetas.

Amerikos pažangieji lietu
viai subruzdo veikti didini
mui karo pastangų, taipgi 
pasiruošimui gelbėti Lietu
vos žmonėms kuo bus gali
ma. Naciai, kaip rodos, ne
užilgo bus genami iš Lietu
vos, o išvijus okupantus pa
vergėjus bus galima teikti 
Lietuvos žmonėms pageįbos.

Visos lietuvių kolonijos, 
ne tik didžiosios, bet ir ma
žesnės turį ruoštis prie su
važiavimo. Turėtų būti, kad 
ir nedaug'atstovų is kiekvie
nos lietuvių kolonijos.

Ruošiantis taipgi reikia 
veikti karo pastangų dėlei, 
šį mėnesį vienas svarbiųjų 
reikalų yra rėmąnas Commu
nity and War Fund, šis fon
das turi §avo plapą rinkimo 
aukų, bet mūsų pareiga tai 
išpoppliarizuoti, išaiškinti 
lietuvįams.

Karo bondsų pirkimas pa
silieka svarbus reikalas iki 
karas bus laimėtas.

Tos miestų konferencijos, 
ruošiantis prie Lietuvių Su
važiavimo, privalo paimti 
pačius svarbiausius klausi
mus karo laimėjimui, taipgi 
vietinius svarbius reikalus.

London. — Jugoslavų par
tizanai atmetė nacius atgal 
iki Trieste uosto priemies
čių ir laimi visuose frontuo
se.

Amerikos lakūnai arde 
nacių bazes Graikijoj.
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BRIDŽPORTO VIĘNOJE ALINĖJ
Mūs Bridžporto vienoje alinėj
Sėdi du seniai, — abu “keleiviniąį”;
Jie domis pletkeliais, smulkiais banaliukais, 
Ar rūko cigarus ir lošia kauliukais.
Čia šapose žmonės darbuojasi, pluša; 
Vaikėzai Sy Said Parke futbolą muša, 
O.broliai “keĮeiviečiai” kalba apie madą; 
Sau sėdi prie baro ir nuorūkas bado.
Visame pasauly karo audra siaučia;
Didelis ar mažas tą blogybę jaučia;
Bet tie “keĮeiviečiai” per ištisas dienas 
“Stiprina dūšelę” ir dairosi į sienas.
Anądien čią aptemdymas įvyko,
Tie seniai kažko išsigandę—suklyko;
Tik per plauką čia bombos sprogt nepradėjo, 
O tie du kavalieriai alinėj sėdėjo.
Ir šiandien ten sėdi prie juodo staliuko, 
Geria alutį, rūko ir lošia kauliukais;
Ar į peleninę jie nuorūkas bado,
Ir laukia atvažiuojant vis “Tautos Vado.”

Dzūkelis.

Darbininkų Sveikata
niekti tarrupirštes

IR GALVĄ
Gerb. daktare. Aš jūsų 

patarimais Laisvėj naudo
jaus ir galvon dėjau. Duo
kite ir man patarimą.

Aš esu 64 metų ligonis. 
Jau 9 metai, kaip esu sene
lių prieglaudoj, valdžios na
mely, ir vis dažniau ligoni
nėj.

Man labai niežti kojų 
tarpupirštes ir šiaip kojų 
apačias. Net naktį neduoda 
ramybės. Kai tėplioju sieros 
mosčia, tai lengviau pasida
ro. Tarpe pirštų net suspro- 
ginėja. Čia daktaras man 
davė tokių mosčių, bet nie
ko nesidaro.

Kai pakasau, tai vietomis 
išsiverčia pučkeliai ar pūs
lelės. Niežti ir peršti. Jau 
trys metai, kaip vargina.

Ir man galvą labai niežti, 
ir labai yra pleiskanų, sau
sų, kaip miltai. Aš irgi pa
sitepu su sierįne mosčia, o 
daktarai vaistų neduoda. 
Kai nusiprausiu galvą su 
muilu, tai labiau niežti gal
vą. Vartojau visokių plau
kams fonjkų ir trynimų, bet 
vis nieko. Plaukus man 
trumpai su mašina nupiški- 
na. Dratinįu šepečiu išsišu
kuoju. Man ir kaktos viršų 
niežti ir pleiskanoja.

Tai dėl šįų dviejų niežė
jimų prašau patarimo- Aš 
ir šiaip nesveikas. Turiu 
širdies ligą. Negaliu vaikš
čioti.. Pripąžįųo man didelę 
širdį- Kąį sėdžiu ramiai, tai 
gerai. Kaip tik paeinu, tąi 
labai pradeda širdis mušti 
ir dusiua, kad kartais net 
vemt verčia, su kraujais.

Ir dar klausčiau. Kaip aš 
pavalgau ir už dviejų ar

Kai Ed. Trimble Įstojo i laivyną, tuojau jojo motiną 
Helen stojo i jo darbą lęktuvų dirbtuvėje. Ji taipgi 
įstojo j United Auto Workers uniją. Atsiskirdamas 
su motina sunus Uupda jai patarimų apie darbą.

trijų valandų atsiguliu ant 
dešinio šono, tai man visas 
valgis eina atgal per burną. 
Ir krūtinę visada skauda. 
Po krūtine tuščia, rodos, vi
si viduriai nupuolę žemyn. 
Tai ta liga, daktarai sako, 
neišgydoma.

Labai gerai džiovintos 
bravoro mielės ir vitaminai 
ir žuvies taukai. Kolei aš 
dirbau, aš visa tai ėmiau, 
ir jaučiaus gerai. Dabar 
neturiu kuo nusipirkti.

Atsakymas:
Jūsų, Drauge, kojų tar

pupirščiuose, įsibingėjo tam 
tikra parazitinė odos liga. 
Lietuviškai gal tai išeina 
slapioji dedervine. Angliš
kai — ring worm, arba ath
lete’s foot, labai paprastas 
reiškinys visur, ypač kur 
krūvoj daugelis gyvena ir 
sueina. Dermophytosis, tri- 
cophytosis — mokslinis li
gos vardas.

Tam tikri augaliniai gry
beliai (fungi), lyg ir pelė
siai įsiveisia odoje ir jos 
liaukų skylutėse (poruose), 
jaudina audinius ir daro į- 
degimą ir niežulį. Jūsų gal
vos odoje irgi veikiausia ta
sai pat. Besikrapštant pirš
tais ir šen ir ten, persime
ta ir kitur tie parazitai.

Tarpupirščiams ir bend
rai kojoms, kur tik yra oda 
pašutusi ir pašiurusi, gąų- 
kite įpycozol dermaiueut 
(P. D.). Tepliokite tuo sky
sčiu kas diena, o paskįaų 
kas antra, kas trečia diena. 
Prieš naują tepimą vis nu- 
trainiokite pirštais seną su- 
tenėjusią žievelę. Ilgainiui 
liga išnyks.

Su galva jau kepiau, nes 
čia tie plaukai kliudo. Jei 
ne plaukai, tai tąs pats te
palas tįktų ir galvąi. Tai 
Jūs vely gaukite dą vieno 
tepalo Riasol. Vįlgykįtę odą 
(galvos ir kaktos), gult ei
dami. Kai mazgo j ate galvą, 
tai nevartokite kokių smar
kių muilų. Baltasai muilas 
(Ivory) gal bus geriausias.

Jums širdies liga. Kai im- 
davot vitaminus, jautėtės 
geriau. Jums vitaminų pre
paratai labai tiktų ir dabar. 
Tą nabagę nuvargusią Jūsų 
širdį vitaminai žyiųiai stip
rintų ir visą organįzmą ge
rokai atgriebtų. Multi - vi
tamin capsules or tablets 
gal bus tinkąmiausiąs, nes 
Jųiųs, be abejo, prie to pus
gyvio “kazįono” mąįstp, 
trūksta visokių vįtaųiįnų. 
Vitaminų preparatai ir vi
durius Jūsų, vėdarą aptvar
kys, geriau galėsite valgį 
sunaudot.

Dr. J. J. Kaškiaučius
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UŽ LIETUVOS LAISVES
LIETUVIŠKOS KULTŪROS KLESTĖJI

MAS TARYBŲ SĄJUNGOJE
Laikinai pavergtoje Lie-| sambliai su dideliu pasiseki-

tuvoje lietuvių tautos kul
tūrinis gyvenimas merdi: 
lietuviški laikraščiai, kny
gos, dainos paminti po vo
kiškųjų fašistų batu. Lie
tuvos inteligentijai, mylin
čiai Lietuvą ir neapkenčian
čiai savo krašto pavergėjų, 
atimta galimybė dirbti kū
rybinį darbą, kuris virte vi
rė prie Tarybų Lietuvos. 
Hitlerininkų naguose žuvo 
šimtai bibliotekų, tūkstan
čiai geriausių knygų, kultū
rinių paminklų. Tačiau vo
kiškiems barbarams nepasi
seks sunaikinti lietuvių kul
tūros. Lietuvių kultūra sa
vo žydėjimą tęsia Tarybų 
Sąjungoje.

Vokiškieji okupantai Lie
tuvoje sunaikino Liudo Gi
ros, A. Venclovos, P. Cvir
kos, S. Nėries, J. Marcin
kevičiaus, K. Korsako, J. 
Baltušio ir kitų rašytojų 
raštus. Gi šie rašytojai Ta
rybų Sąjungoje sėkmingai 
tęsia kūrybinį darbą: Tary
bų Lietuvos Valstybinė Lei
dykla Maskvoje išleido ir 
tebeleidžia dešimtis jų kny
gų. Pereitais metais šių ra
šytojų knygų išėjo apie du 
milijonų ekzempliorių.

Visus rašytojus buria Ta
rybų Lietuvos Rašytojų Są
junga.

Dailininkai Žukas, Tre
čiokaitė, Vaineikytė, Jurkū
nas ir kiti savo meilę Lie
tuvai ir neapykantą vokiš
kam okupantui vaizduoja 
savo piešiniuose.

Ypatingai plačiai lietuvių 
menininkai savo talentu pa
sireiškia meno ansambliuo
se: choro, tautinių šokių, 
džiazo, simfoninio orkestro 
ir dramos.

Lietuviškame meno an
samblyje dirba užsipelniusi 
artistė. A. Staškevičiūtė, 
smuikininkas virtuozas Ha- 
jošas, solistas R. Mari j o- 
šius, dramos aktorė K. Ky- 
montaitė - Gregorauskienė 
ir kiti. Šie menininkai ne 
kartą savo sugebėjimus ro
dė ir didžiausiuose Maskvos 
teatruose.

Lietuviškieji meno an-

mu dažnai koncertuoja 
Raudonosios Armijos lietu
vių tautiniuose junginiuose. 
Su kokiu džiaugsmu kovų 
protarpio metu klausosi 
kariai lietuviškos dainos, 
kaip mielai jie žiūri mūsų 
spalvingų liaudies šokių.

Ne, nepasiseks vokiškie
siems okupantams sunaikin
ti lietuvių tautos kultūros, 
šaukiančios į kovą prieš 
mūsų krašto pavergėjus! 
Lietuviška knyga, laikraš
tis, tapyba, muzika, daina, 
kalba — visa tai klesti Ta
rybų Sąjungoje. Ir nebeto
li toji diena, kada šiuo lie
tuvių kultūros lobiu, išsau
gotu nuo vokiškų grobikų, 
vėl laisvai naudosis visa 
Lietuva. A. Liepsnonis.

LAIŠKAI
Gerbiamas Komitete!
Čionai prisiunčiu šimto 

dolerių money orderį dėlei 
lietuvių karžygių, kurie 
kovoja sykiu su galinga So
vietų Sąjungos Raudonąja 
Armija prieš nacizmą ir 
fašizmą.

Tai šie draugai aukojo: 
draugai S. D. Palinauskiai, 
iš Oregon City, Ore.; vardu 
velionio sūnaus John Kar- 
banski, Jr. aukojo $50. O 
nuo saves S. D. Palinaus
kiai aukojo $20. Tai graži 
auka iš vienos familijos.

S. Stupurienė aukojo $10. 
J. Urbon $5; J. Sližės $5; 
Sgt. Dovydas Matusevičius 
$3.50; P.f.c Albert J. Mies- 
tinikas $3.50, G. Monoff $3. 
Iš viso pasidarė vienas šim
tas dolerių dėlei lietuvių 
Raudonojoj Armijoj.

Tai labai ačiū draugams 
S. D. Palinauskams už to
kią gražią auką. Taipgi ačiū 
visiems aukotojams.

Tai šiais metais, mes, ore- 
goniečiai lietuviai, jau 460 
dolerių būsime sukėlę dėlei 
Sovietų Sąjungos karo pa- 
gelbos.

Kuo daugiau dirbsime, 
tuo greičiau su Ašimi apsi
dirbsime.
J. Stupur, Portland, Ore.

Pavergtoje
Lietuvoje

Lietuvoje Grąžinta 
Baudžiava

Metodingai vykdydami 
Lietuvos kolonizaciją, vo
kiečiai jau pavarė nuo že
mės tūkstančius lietuvių 
valstiečių. Lygiagrečiai su 
tuo, nuo pat pirmųjų oku
pacijos dienų, hitlerininkai 
pradėjo atstatinėti baudžia
vą kaime, kuri Lietuvoje 
buvo panaikinta 1863 me
tais. Jau 1941 m. rudenį vo
kiečių okupacinė valdžia iš
leido eilę potvarkių, suvar
žančių valstiečių išvykimą 
iš gyvenamosios vietos, 
smulkiai reglamentuo
jančių valstiečio darbą 
jo ūkyje, įvedančių eilę sun
kių prievolių (pastotės, mi- 

sniego valy- 
ir kt.). 1942 
13 d. Genera-

škų kirtimas, 
mas keliuose 
m. kovo mėn. 
linio Komisaro von Rentel- 
no buvo išleistas potvarkis, 
pagal kurį visi darbininkai, 
kurie iki 1940 m. birželio 15 
d. dirbo žemės ūkyje, o vė
liau išsikėlė į miestus, turė
jo vėl grįžti dirbti žemės 
ūkio darbų. Kaip žinoma, 
ryšium su smarkiu pramo
nės augimu Tarybų Lietu
voje, J.940 m. birželio 15 d. 
— 1941 m. birželio 20 d. lai
kotarpyje tūkstančiai dar
bininkų atėjo iš kaimų į 
miestus ir stojo dirbti į so
cialistinę pramonę. ’Rem
damiesi aukščiau minimu 
potvarkiu okupantai prie
varta grąžino tuos darbi
ninkus į kaimus, o ištuštė
jusių fabrikų įrengimus iš
vežė į Vokietiją.

Ryšium su “totalinės” 
mobilizacijos vykdymu Lie
tuvoje okupantai š. m. sau
sio 22 d. išleido naują po
tvarkį, kuriuo oficialiai 
grąžinama baudžiava Lie
tuvoje. Šiuo potvarkiu nu
statomas maksimalinis dir
bančiųjų skaičius pagal ū- 
kio didumą: ūkyje iki 2 ha 
negali dirbti daugiau kaip 1 
asmuo; nuo 2 iki 5 ha — 2 
asmenys; nuo 5 iki 10 ha— 
3 asmenys; nuo 10 iki 20 
ha — 4 asmenys. Visi kiti 
asmenys “turi eiti pastoviai 
dirbti ištisus metus į sveti
mus ūkius.” Pagal šį po-

PRAŠYMAS

tvarkį darbingais skaitomi 
vyrai — nuo 14 iki 55 me
tų, moterys — 14 iki 45 me
tų. Vadinasi, jei, pav., val
stietis turi 5 ha žemės ir jo 
šeima susideda iš 5 asme
nų, tai trys šeimos nariai 
privalo apleisti ūkį ir eiti 
dirbti tenai, kur jiems nu
rodys okupantai. Okupaci
nės valdžios atstovo vals
čiuje nuožiūra maksimalinis 
paliktinų ūkyje asmenų 
skaičius gali būti dar suma
žintas. Palikti savo ūkiuose 
valstiečiai taip pat gali būti 
bet kuriuo / metu išvaryti 
dirbti svetur. Potvarkyje 
stačiai nurodoma: “jei pa
liktini ūkiuose asmenys ne
turi pakankamai darbo sa
vo ūkiuose, tai jie turi dirb
ti atitinkamą dienų skaičių 
kaip padieniai darbininkai 
svetimuose ūkiuose.” Klau
simą apie tai, ar “palikti 
savo ųkiuose valstiečiai tu
ri p a k a n k amai darbo” 
sprendžia okupacinės val
džios atstovas valsčiuje.

Papildomu patvarkiu nu
statomos bausmės valstie
čiams, vengiantiems eiti 
dirbti į svetimus ūkius arba 
sauvališkai metusiems dar
bą — ištrėmimas į koncen
tracijos stovyklą arba ūkio 
konfiskavimas.

G r ą ž i n darni baudžiavą 
Lietuvoje okupantai siekia 
dviejų tikslų — 1) nualin
ti lietuvių valstiečių ūkius; 
2) aprūpinti pigia darbo jė
ga vokiečių kolonistus.

Tai patvirtina sėjos vyk
dymo viršininko Guenterio 
pareiškimas, padarytas ba
landžio 21 d. žemės ūkio va
dovų suvažiavime Kaune. 
Savo kalboje Guenter pa
reiškė: — “Potvarkis apie 
maksim alinį dirbančiųjų 
skaičių lietuvių ūkiuose ati
daro mums naujas galimy
bes sėkmingai vykdyti Rei
cho žemės ūkio ministerio 
pono Bakės nustatytą Pa
baltijo erdvės kolonizavimo 
programą... Atpalaiduoja
ma iš lietuvių ūkių darbo 
jėga turi būti racionaliai 
paskirstoma vokiečių ūkiuo
se.” M. Pranaitis.

Okupantai šaudo Lietuvius
Bartininkai (Vilkaviškio 

apskr.). Nuo budelių ran
kos mūsų apylinkėje žuvo 
daug žmonių. Okupantai 
areštuoja ir žudo visus bu
vusius tarybinės valdžios 
pareigūnus. Sušaudyti bu
vęs Bartininkų milicijos 
viršininkas Domčius Albi
nas, Pajevonio milicininkai 
broliai Valentas ir Bernar
das Klasaičiai kartu su sa
vo tėvu. Sušaudytas buvęs 
Bartininkų valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
kas tėvas Ulevičius, profsą
jungos komiteto pirminin
kas Strakalas. Šaudo oku
pantai ir šiaip kieno nors 
įskųstus piliečius. Pav., taip 
buvo sušaudyti Viščiakai- 
mio kaimo valstiečiai Kle
mensas ir Vincas Rastaus- 
kai ir daug kitų.

Šaudomi žmonės papras
tai kareivinių rajone, alks
nyne šalia buvusios karei
vių šaudyklos. Prieš sušau- 
dydami vokiečiai žmones vi
saip kankina: plaka bizū
nais, vaiko po rajoną. Kai 
kankinamieji visiškai nu
silpsta ir nebepajėgia vyk
dyti sadistų įsakymų, tada 
juos nušauna taikydami į 
pakaušį. Žmones šaudo vo
kiečių esesininkų dalinių 
kareiviai. Šaudymuose daly
vauja ir kai kurie lietuviai, 
okupantams tarnaujantieji 
policininkai, pav., Mieliaus- 
kas Juozas, Lietuvininkas 
Adolfas, Brailizeris Juozas.

Kaimietis.

Piešia Valstiečius
Menčių km. (Akmenės 

valse.,. Mažeikių apskr.). 
Laikas nuo laiko mūsų kai
mo valstiečius aplanko vo
kiečiai arba jų ištikimi tar-

w

Amerikiečiai dalina saldainius alkaniem Italijos vaikam.

nai seniūnas ir viršaitis. Jie 
landžioją po klėtis, trobas 
ir dairosi, ar dar nepasili
ko pas valstietį javų saujos. 
Po tokių apsilankymų įvyk- 
džiusiems prievoles uždeda 
papildomas, o pas rieįvyk- 
džiusius paima visa, ką tik 
randa. Jei pas valstietį ran
da ką nors paslėpta, — taip 
pat viską atima. Mūsų kai
me papildomas prievoles už
dėjo šiems valstiečiams: Ža- 
kiui Juliui, Rimgailai Jonui, 
Rakauskui Stasiui, Vaičiui 
Domui, Dauginčiui Klemui.

Valstiečiai, slėpkime grū
dus nuo vokiškųjų okupan
tų! Nevykdykime jų uždėtų 
prievolių! Nemaitinkime sa
vo duona mūsų tėvynės en
gėjų!

Los Angeles, Calif

Pilypas.

London. — Penktadienį 
Amerikos lakūnai bombar
duodami Bremeną ir Hano
verį, Vokietijoj, nušovė 142 
nacių lėktuvus; o savo ne
teko 30 bombanešių.

Rugsėjo 19 dieną buvau pa
kviestas pas drg. Smithus ant 
pietų, kaip pas mus 
“spagetų pietus,” nes šiuo lai
ku sunku kitoki pagaminti. 
Pietai buvo labai skanūs ir ma
loniai draugų būrelis šnekučia
vosi. Iš karto nebuvo žinoma 
pietų tikslas, bet vėliau paaiš
kėjo, kad tai buvo draugo Smi- 
tho gimtadienis.

Ta proga draugai sumanė pa
gelbėti lietuviams kovotojams 
— raudonarmiečiams ir ant vie
tos tam reikalui suaukavo $10, 
kurie perduoti tam komitetui.

Aukavo Westai ir S. ir A. ; 
Smithai po $2. Po $1: V. E. j 
Oksas, M. Paulukonis, S. Papei, 
J. Pociūnas, S. Alaska ir U, 
Davis.

Visiems aukavusiems Širdin 
gai'ačiū.

Los Angeles Muzikantas.
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Rinkimas Pasveikinimų ant specialių lakštų lietuviams kovotojams Tarybų Sąjungoj 
pasibaigė. Suplaukė keli tūkstančiai dolerių. Už tuos pinigus supirkta daug daiktų ir 
siunčiama lietuviams kaipo amerikiečių dovanos. Antrasis siuntinys turėjo išeiti šiomis 
dienomis, bet dėl tam tikrų techniškų kliūčių su laivais užsivilko kelias dienas. Tačiau 
mes tikime, kad jisai greitoje ateityje išeis - viskas supirkta ir sudėta į dėžes.

Bet su tuom mūsų darbas ir pastangos nepasibaigia. Pundelių Vajaus Komitetas 
tęsia tą darbą toliau. Toliau renkame pundelius ir aukas pirkimui dovanų lietuviams 
raudonarmiečiams ir lietuviams vaikams Tarybų Sąjungoje. Išsiuntę antrą siuntinį, 
ruošime trečią. Tuo tarpu laukiame Lietuvos išlaisvinimo. Gal neužilgo ji bus išlais
vinta. Tada dar didesnis darbas atsistos prieš mus: siųsti medžiaginę paramą nualin
tiems Lietuvos žmonėms.

Todėl, draugai ir prieteliai, nenustokitedirbę dėl Lietuvos žmonių. Pundelių Vajaus 
Komitetas nutarėme atsišaukti j visas Amerikos lietuvių organizacijas bei kuopas ir 
prašyti, kad kiekviena iš jų ką nors suruoštų ir pelną paskirtų pasiuntimui do
vanų lietuviams Tarybų Sąjungoje. Tatai prašome padaryti be atidėliojimo, dar prieš 
Kalėdas. Tai gali padaryti organizacijos arba paskirai, arba susidėjusios j daiktą.

Lauksime nuoširdžiausio atsiliepimo. Praneškite Komitetui, ką darysite bei veiksite 
šiuo reikalu.

Pabaltijo Partizanai 
Neduoda Ramybės 

Okupantams

PUNDELIŲ VAJAUS KOMITETAS: 
A. Bimba, Sekretorius 
F. Pakalniškienė, Iždininkė 

Mary Sineus, Biruta Kalakauskaitė, Ona Jakštienė, Lillian Kavaliauskaitė.

Hitlerinis laikraštis “Doi- 
če ceitung in Ostland” skel
bia pranešimą, liudijantį 
partizanų veiklos stiprėji
mą Latvijoj, Lietuvoj ir Es
tijoj. Laikraštis rašo, kad 
daugelis policininkų ir ese
sininkų liko partizanų au
komis. Latvijos okupacinė 
valdžia kreipiasi į gyvento
jus grasomai juos įspėda
ma, kad jie “turi padėti 
valdžiai kovoti su partiza
nais.” Tačiau Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos gyventojai 
visaip padeda partizanų bū
riams. Hitlerinis laikraštis 
“’Revaler ceitung” praneša, 
kad neseniai buvo pasmerk
ti mirti du estai už parti
zanų slėpimą. Kaltinami 
tuo pačiu kaltinimu Kara
liaučiuje pasmerkti mirti 
trys lietuviai iš tarpo 23 
žmonių, išvežtų iš Pabalti
jo respublikų ir laukiančių 
teismo.

' Graikai kertasi su naciais 
Rhodes saloje. Naciai su
šaudė 500 kitų graikų, 
ginklių.

DIENRAŠČIO LAISVES VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Dienraščio Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 
lių-October ir baigsis gruodžio menesį. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Laisves Kaina Metams $6.50
Kanadoje ir Brooklyne $7.00

Parodykime Laisves skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa
me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

Taipgi Pageidaujame Naujp Vajininky
Kiekvienas dienraščio Laisves patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:
1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3-$25 CASH; 4—$25 U. S. 

WAR BOND; 5 — $20 CASH; 6 — $18 CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10—$5 CASH.

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
dovanos, jus didžiai gerbs tūkstančiai Laisves skaitytojų, matydami jūsų 
vardą vajininkų surašė.

Prenumeratų kortas su pinigais siųsdami adresuokite:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LQRIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE
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is originalo verte J. KALNĖNAS

rai jaučiamės. Sutema mus suartina. 
Dargi šykštusis Tjadenas dovanoja man 
cigare tą ir jį uždega.

Stovime vienas šalia kito, susispaudę. 
Atsisėsti nė vienas negali. Nėra vietos. 
Prie to mes ir nepripratę. Pagaliau ir 
Mileris gerai nusiteikęs; jis apsiavęs 
naujaisiais savo batais.

Motorai suūžia, vežimai tarška ir kra
to. Keliai išvažinėti ir pilni duobių. Švie
sos degti negalima, todėl ratui slinkte
lėjus į pravėžą, susistumdom, iš vežimo 
kuo neišsiritam. Dėl to mes nė nesirū- 
pinam. Ypatingo nieko negali atsitikti; 
sulaužyta ranka geriau, nekaip išverstas 
pilvas, be to, kai ne vienas norėtų tokia 
gera proga parvykti namo.

Šalia mūsų ilga virtine važiuoja amu
nicijos kolonos. Jos skuba, ir vis mus 
pralenkia. Mes šukteliame jiems vieną 
.kitą sąmojį, ir jie mums atsako.

■Pasirodo vienų šalia kelio stovinčių 
namų mūras. Staiga pastatau ausis. Ar 
neapsirinku? Vėl aiškiai gibdžiu žąsų 
gagenimą. Žvilgteriu į Kačįnskį — jis 
į mane. Vienas kitą suprantame.

— Katai, ten girdžiu verdamųjų indų 
aspirantus...—

Jis linkteri.
— Grįždami apsiruošime. Čia aš ži

nau, ką daryti.
Aiškus dalykas, kad Katas žino, ką da

ryti. Per 20 kilometrų aplinkui jis tik
rai pažįsta kiekvienos žąsies koją.

Vežimai įvažiuoja į artilerijos ruož
tą. Patrankos, kad nepastebėtų lakūnai, 
lyg per kokią kariuomenės “palapinių
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kurį rengia lapkr. mėn. Kuni
gas S. Raila, pridėdamas sa
vo dvilekį prie Norkaus “ra
porto”, pasigyrė, kad Phila- 
delphijoj organizuojama Am. 
Liet. Tarybos skyrius. Pra
džiai jau esą rengiamas kon
certas, kurio pelnas skiriamas 
Tarybai, leidimui anglų kal
boj buletino. ‘

Na, o kliubo pirm. Jonas 
Griganavičius nariams susirin
kime melavo, kad pelnas ski
riamas Lietuvos našlaičiams. 
Taigi kun. Raila “paliejo bar
ščius”, pasakydamas, kokie 
“našlaičiai” pasinaudos kon
certo pelnu.

Paskiausia raportavo SLA 
kp. del. Jonas Grinius. Jis pa
sidžiaugė, kad konferencija 
buvus gera, įspūdinga, bet 
jam buvę nesmagu — net au
sys raudo” — kuomet ant 
prezidiumo stalo pradėjo 
plaukti aukos iš visų miestų 
šimtais, net ir tūkstančiais, o iš 
Philadelphijos tik viena Ungu- 
raitė (iš 6 delegatų) pridavė 
viso labo $25.00.

Grinius kalbėjo trumpai, 
nes žmonės jau buvo nuvargę 
beklausydami Norkaus nesą
monių. Baigdamas sušuko: 
“Lietuva bus nepriklausoma, 
Kaune plevėsuos Amerikos 
žvaigždėta vėliava...” Bet ne
pasakė, kas tą vėliavą ten nu
gabens. Pagal Grinių išeitų, 
kad Lietuva bus nepriklauso
ma, bet Amerikos valdžia šei
mininkaus. Keista “nepriklau
somybė.”

DANAI SPROGDINA 
NACIŲ PASTATUS

Danijos patrijotai nuga
lėjo nacių sargus, iškėlė sa
vo vėliavų ir susprogdino 
vokiečių lėktuvų patalpas ir 
jų taisymo dirbtuves Ko- 
penhagene, Danijos sosti
nėje.

PRANEŠIMAI(Tąsa)
Mes žinojome, kurioj smuklėj jis kas 

vakaras sėdi. Jei iš ten tiesiog į karei
vines grįžtų, tai turi eiti tamsia negy
venama gatve. Taigi mes jo toj gatvėj ir 
palaukėm, pasislėpę už krūvos akmenų. 
Aš su savim turėjau užvalkalą. Laukda
mi drebėjom, ar jis vienas eis. Pagaliau, 
išgirdom jį žingsniuojant. Jo žingsnis 
mums gerai pažįstamas iš rytinių apsi
lankymų, kada jis staiga atidarydavo 
duris ir subliaudavo: “Kelkite!”

— Vienas? — sušnibžda Kropas.
— Vienas!
Aš su Tjadenu pasilenkę apeinam krū

vą akmenų.
Štai sužibėjo jo kepurė. Himelštosas, 

matyt, buvo truputį linksmas ir pro no
sį niūniavo kažkokią dainą. Nieko įtar
tina nepastebėdamas praeina pro šalį.. .

Čia nutvėrėm užvalkalą ir užmetėm 
iš užpakalio ant jo galvos. Žemai sutrau- 
kėm, jog jis pasijuto lyg baltam maiše 
ir negalėjo pakelti rankų. Daina, be abe
jo, nutrūko.

Tuoj prišoko ir Hajė Vestus. Išskėtęs 
rankas jis mus.atstūmė, pats norėdamas 
būti pirmuoju. Jis, lyg būtų kažin ką 
laimėjęs, patogia poza atsistoja, pakelia 
ranką, kaip signalo pratiesą, ir atsive
dėjęs su ranka, lyg su angliniu šiupeliu, 
kad duos per baltą maišą, jog ir bulius 
galėjo parkristi.

Himelštosas tik kūliais nuvirto, nusi
rito penkis meterius ir pradėjo ne savo 
balsu bliauti. Dėl viso ko turėjom su sa
vim priegalvį. Čia irgi buvo numatyta. 
Hajė pritūpė, priegalvį padėjo ant ke- šventę,” pridengtos krūmokšniais. Link- 
lių, Himelštosą nutvėrė už galvos ir ją~ 
įgrūdo į priegalvį. Bematai riksmas ap
kurtintas. Hajė kartkartėmis pakreipia 
priegalvį, kad jis atsidustų, atvirkščiai, 
jis galėtų užtrokšti. Ir tad pasigirsta 
puikus, skardus riksmas, bet tučtuojau 
vėl apkursta.

Tjadenas atsegė Himelštoso petnešas 
ir nutraukė kelnes. Pintinį tuo tarpu 
laikė dantyse. Paskum atsikėlė ir pradė
jo šerti.

Tatai buvo puikiausias vaizdas: Hi- 
melštosas gulėjo žemėj, ant jo užsikoręs 
ir laikąs jo galvą tarp kelių, išsižiojęs, 
velniška šypsena, Hajė, čia išžergtos 
dryžuotom apatinėm Himelštoso kojos, 
kurios kiekvieną kirtį originališkiausiai 
sutinka, ir ties juo, lyg koks malkų kir
tėjas, neilstąs Tjadenas. Tjadeną turė
jom net atitraukti, kad kiekvienam savo 
rėžtu tektų.

Pagaliau Hajė pakėlė Himelštosą ir 
vėl jį pastatė. Šiuo žygiu jis surengė 
baigiamąją sceną. Jis taip užsimojo, jog 
atrodė, kad ligi žvaigždžių pasirengęs 
pašokti. Himelštosas nabagas nuo šio 
moto vėl kūliais nuvirto. Tačiau, Hajė 
vėl tučtuojau jį pakėlė, pastatė prieš save 
ir davė tokį svarų antausį iš kairės, kad 
Himelštosas galvotrūkčiais pasileido vi
som keturiom bėgti. Jo dryžuotas paš- 
tininkiškas pasturgalis tik švystelėjo mė
nulio spinduliuos ir daugiau tiek jį te- 
matėm.

Mes taip jau savoms kojoms davėm 
šuolį.

Hajė apsidairė ir pilnas pagiežos niau
riai ir mįslingai pasakė:

— Kerštas yra pavėdus į kraujinę deš
rą. —

Pagaliau, Himelštosas gali tik džiaug
tis. Jo žodis, kad kitas kitą visada turi 
auklėti, šia proga jam pačiam davė gau
sių vaisių. Pasirodo, jog mes esam nuo- 
manūs, supratingi mokiniai, pasigavę jo 
paties metodų.

Jis niekad nesužinos, kam jis privalo 
už tą smagumą atsidėkoti. Vis dėlto jam 
šis žygis buvo ne dykas: jis įgijo mūs 
užvalkalą, nes po kokios valandos nu
ėję pažiūrėti jo jau neberadome.

Šis vakaras tiek teturėjo reikšmės, kad 
kitą rytą mes išvykome būdami paken
čiamos nuotaikos. Kažin koks barzdyla, 
del to susijaudinęs, mus pavadino did
vyriais.

) t

It was in Tunisia. The enemy’s artillery was pounding our forces. 
Corporal John W. Percer of our Field Artillery saw his section chief 
fall, ran to the officer and staunched his wounds with a tourniquet. 
The shelling was intense, but the Corporal threw himself between 
the wounded man and the exploding shells to shield him until it 
ended. For that he won the Silver Star.

Your extra Third War Loan Bonds help Corporal Pcrccr and all 
others like him.

U. S. Treasury Department

PHILADELPHIA, PA

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 103 Green St. Draugai, 
malonėkite skaitlingai dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptarti. 
Ateina žieminis sezonas, reikės pri
siruošti prie parengimų. Taipgi už
simokėkite duokles ir atsiveskite 
naujų narių įrašyti į organizaciją. 
—Org. (241)

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

mezgėjų susirinkimas įvyks trečia
dienį, 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 

trečiadienį, spalių 13 d., 8 vai. vak. 
LDP Kliube, 408 Court St. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes turime 
daug dalykų svarstyti, 
išrinkti delegatus 
konferenciją, kuri 
lių, po viršminėtu 
Sheralis.

4Tai Bent Raportas!
Rugs. 26 d. Lietuvių Muzi- 

kalio Namo Svetainėje, Pitts- 
burgho konferencijos delega
tai sušaukė “didelį” masinį 
susirinkimą išdavimui raporto. 
A. Dzikas per tris savaites sa
vo radijo programoj darė ug
ningus atsišaukimus, kviesda
mas Philadelphijos lietuvius 
skaitlingai atsilankyti išklau
syti svarbių pranešimų —kaip 
Pittsburgh’o konferencija iš
kovos Lietuvai “nepriklauso
mybę”. “Nebūkite Hitlerio 
draugai — šaukė Dzikas — 
visi, visi į šį milžinišką masi
nį mitingą...” Bet, kaip vienas 
pareiškė: “iš didelio debesio 
mažai lietaus.” Iš tokios dide
lės lietuvių kolonijos, kur už
silaiko keturios parapijos, trįs 
dideli ir keturi mažesni kliu- 
bai, nemažas skaičius šiaip į- 
vairių organizacijų — susirin
ko į šį “milžinišką mitingą” 
vos suvirs šimtas “tikrų” lie
tuvių, kad išgirsti, kaip Pitts
burgh© konferencija “vaduos” 
Lietuvą. Na ir išgirdome, 
“‘žymiausias” raportierius bu
vo Muz. Namo kliubo delega
tas W. Norkus. Per pusantros 
valandos žmogelis kankinosi, 
stenėjo, mikčiojo, bet didžiu
ma klausovų vistiek nesuprato, 
iš kur ir apie ką jis raportuo-

ja. Didesnę dalį savo “rapor
to” Norkus pašventė gremėz
diškai atpasakodamas Deve- 
nienės išgalvotas melagystes 
apie “tremtinių kančias Sibi
ro taigose”. Norkus sako: 
“Kaip ta boba kalbėjo, mes 
visi verkėme. Ištrėmė lietuvius 
į Sibirą, kur patys ruskiai ne
gyvena, joks gyvūnas negyve
na. Kur žiema būna per 10 
mėnesių, šaltis siekia 50 gra- 
dusų...” Ir taip per visą “ra
portą”. “Sibiras”, “nevalgę”, 
“miršta”, “nuplyšę”, “be dra
bužių”. O kaip Lietuvą “išva
duos,” nepasakė. Pasigyrė, 
kad buvęs paskirtas rezoliuci
jų komisijon, bet rezoliucijos 
buvę “iškeptos” tik vardą pa
sirašyt tereikėję. “Vienas kal
bėtojas konferencijoj sakė — 
raportuoja Norkus — nors 
ruskiai yra Amerikos talkinin
kai, bet viena ranka su šilki
ne pirštine, o kita su aštriais 
meškos nagais...”

Baigdamas “raportą
kus sakė, kad jam geriausia 
patiko žydo Rabinavičiaus 
prakalba, nes jis gražiausiai 
lietuviškai kalbėjęs iš visų 
ferantų.

Paliejo Barščius
Laisvėj jau buvo rašyta, 

kius Lietuvos “našlaičius”
nigai šelps koncerto pelnu

Senas Kliubietis.

Maskva. — Partizanai pas
kutiniu laiku susprogdino 
16 nacių gelžkelio tiltų 
Pskovo srity j.

Reikalinga 
j Trečio Apskr. 
jvyks 31 d. spa- 
antrašu. — V. K. 

(238-240)

* LIETUVIŠKAS į

Traktyrius |
(VALGYKLA IR ALIN®)

s Rheingold Extra Dry Alus |
5 Didelis pasirinkimas visokių <

Vynų ir Degtinės ;
5 Kasdien Turime >

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ l

Juozas Zeidat
< Savininkai ?

411 Grand St Brooklyn £

Laisvosios Italijos radijas 
sako, kad naciai tik Musso- 
linio lavonų išsivežė iš Ita
lijos.smos ir ramios atrodytų tos palapinės, 

jei jose nebūtų patrankų.
Nuo patrankų dūmų ir garavimo oras 

ūkanotas. Burnoj nuo parako dūmų kar
tu. Šūviai taip sudunda, kad net mūsų 
vežimai sudreba. Paskui nuaida kurtus 
aidas, visa siūbuoja. Mūsų veidai nepa
stebimai pasikeičia. Nors mes ne į pa
čius apkasus, tiktai į sustiprinamąsias 
vietas važiuojame, bet dabar kiekvieno 
veido išraiška sako: čia frontas, mes jo 
zonoj.

Ko čia bijoti. Kas tiek kartų, kiek 
mes, yra važiavęs į apkasus, pasidaro ne- 
bukštūs, surambėja. Tik jauni naujokai 
jaudinąs. Katas juos moko:

— Tai sugriaudė 30,5 centimetrų pa
tranka. Galit tat spręsti iš šūvio;—ne
trukus pasigirs sprogimas.

Bet duslus kritimo gaudesys nepasi- 
girsta. Jis sumyšta su fronto ūžimu. Ka
tas pasiklausęs pasako:

— Šiąnakt tur būt sukratys.
Visi Klausomės. Frontas neramus.
— “Tommys” (anglai) jau šaudo.
Aiškiai girdėti šūviai. Tai anglų bata- 

rėjos, iš mūsų dalies dešinės pusės. Jie 
pradeda valanda anksčiau. Šiaip jie į 
mus pradėdavo šaudyti tik lygiai dešim
tą valandą.

— Ką jie sumanė, — sušunka Mile
ris, — gal jų laikrodis skubina.

— Sakau jums, kad sukratys. Aš tat 
jaučiu savo kauluose. — Katas kilstelia 
pečius aukštyn.

Netoliese sugriaudžia trejetas šūvių. Į 
rūką įkypai įtrykšta ugnies ruožas, pa
trankos gaudžia ir tranko. Mus krečia 
šiurpulys ir džiaugiamės, kad anksti ry
tą vėl galėsim grįžti į savo barakus.

Mūs veidai nei labiau išblyškę, nei rau- 
donesni kaip paprastai; taip jau nei la
biau įtempti, nei ištižę, bet vis dėlto jie 
atsimainę. Jaučiame savo kraujuje kon
taktą išsijungus. Tai ne šiaip pasaky
mas, . bet tikrybė. Ne 
tas, kaip frontas, fronto 
ta atpalaidavo šį kontaktą, 
kimirksniu, kai sustaugia 
sviediniai, kai sproginiai suplėšo orą, 
mūsų gyslose, mūsų rankose, mūsų aky
se staiga gimsta koncentruotas lauki
mas, tykojimas, stipresnis budėjimas ir 
ypatingas jutimų jautrumas. Kūnas iš 
karto yra viskam pasirengęs.

Dažnai man rodos, jog mus veikia įju
dintas vibruojąs oras, kuris paliečia 
mus begarsėmis bangomis; arba lyg tat 
būtų pats frontas, spinduliuojąs elektra, 
pagaunančia nežinomų dirksnių galelius.

(Bus daugiau)

Nor-

re-

ko- 
ku-

LIAUDIES BALSAS |
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 H
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį j

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

LIAUDIES BALSO KAINA
$3.50 Metams

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

Pląčiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

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

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

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

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

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

kas ki-
nųojau-
Tuo a-
pirmieji

IV.
Vėl žygiuojame pirmyn į pozicijas. 

Temstant atrieda sunkvežimiai. Sulipa
me. Vakaras šiltas, ir sutema mums at
rodo kaip skraiste, kuria* prisidengę ge-

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

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

Atsilankę parodykite mųpis šį skelbimą ir mes duosime 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

4 • ‘ . • * . e

*

30 Dienų9 
Nuolaida

Atsilankę parodykite mųpis ši skelbimą

Akiniai 
už $7.50

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti

1113 Mt Vernon SL 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 411®
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Savaitė Poilsio Pas Draugus Laskius
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HĘLP WANTEP—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HEEP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kelios sąvaitės atgal, gavęs 
pąsiliuosuot savaįtei laiko nuo 
darbo, nusprendžiau važiuot 
kur pas lietuvį farmerį. Ge
riausiai mano pažįstami far- 
meriai, tai Laskiai, turinti far- 
mą šalę Ithacą, N. Y., Brook- 
tondale. Vincas Laskis yra 
dąųgeliui žinomas iš jo raši
nių, kartais telpančių Laisvėje. 
(Seniau jis rašinėdavo Kelei
viu). Laskiai turi dvi farmas: 
viena apie 150 akerių, kita— 
90. Abi gerai prižiūrimos, ne
apleistos. Laskio žmona, Ma
rijona, gimus ir augus Wilkes- 
Barre, Pa. Jie turi vieną duk
terį, kuri jau vedus apie pora 
metų atgal. Josios jaunas vy
ras dabar tarnauja laivyne.

Nors Laskių vieta tolokai 
nui Brooklyn© — apie 260 
mylių, vienok nusprendžiau 
važiuot pas juos. Mat, pavasa
rį mačiau Laisvėje parašyta, 
kad kas norės praleist vakaci- 
jas ant farmos ir padirbėt su
lig norą, tai Laskiai nieko ne- 
rokuos už valgį ir kambarį, 
ir dar pusę kelionės lėšų at
mokės. Na, manau sau, juk 
aš esu farmerio sūnus, jaunas 
būdamas dirbau su tėvu ant 
ūkės, tai dabar ištikrųjų bus 
proga “prisimint jaunas die
nas”, bedirbant ūkės darbus. 
O kas svarbiausia: mažai lėšų 
turėsiu laike savo vakacijos.

Iš New Yorko išvažiavau 
šeštadienio ryte 9:20 vai. La
ckawanna traukiniu. Tas trau
kinys eina per Scrantoną ir 
Binghamtoną, o Owego, N. Y., 
turėjau persėst ant busp, ku
ris nuvežė į Ithaca. Iš Itha- 
kos dar turėjau imt mažą bu
są, kuris nuvežė į Brookton- 
dale, apie 2 mylios nuo Las
kių farmos. Iš čia išsileidau 
pėsčias eit tas 2 mylias per 
girią prieš kalną, nes Laskio 
farma randasi apie 1,600 pė
dų aukščiau jūrių paviršiaus, 
žinomą, jeigu iš anksto bū
čiau Laskiui parašęs, kuriuo 
laiku pribūsiu į Brooktondale, 
tai jis būtų ten atvažiavęs pa
sitikt savo “taksikiabu”, po
ros arklių traukiamu... Bet aš 
to nepadariau, tai kojos turė
jo atkentėt.

Pribuvau ant farmos apie 6 
valandą vakare. Smagu buvo 
mum pasimatyt, pasikalbėt 
apie įvairius dalykus. Laskis 
daug klausinėjo apie Laisvės 
stovį, apie mūsų veikimą ir tt. 
Nors Laskis sunkiai dirba, vie
nok jis randa laiko skaityt 
laikraščius ir sekt ne tik lietu
višką politiką, bet ir dabarti
nio karo eigą. Labai intere
suojasi rytų frontu. Laskienė 
taip pat seka gyvenimo eigą 
ir kartu su savo draugu ap- 
diskusuoja kiekvieną svarbes
nį įvykį ar tai karo lauke, ar 
tai šiaip dąrbininkų bei šios 
šalies gyvenime. Seniau Las
kis buvo Keleivio skaitytojas, 
bet, kaip jis pats sakė, “to
liau jau nebegalėjau pąkęsti 
Keleivio nudardėjimo į fašis
tines pelkes. Girdi, negąlėjąu 
suprast, kas privertė Keleivio 
leidėjus išstot prieš tą viską, 
ką pirmiau jie gerbdavo; dė
lei ko jie taip puola Sovietų 
Sąjungą ir visus tuos, Ras tą 
šalį užtaria. Supykęs para
šiau jiem laišką, sako Laskis, 
kad man Keleivio daugiau ne
siuntinėtų. Laskio kaimynas, 
Roger, taipgi numetė Keleivį 
skaitęs ir jie abu užsirašė Lai
svę.

Sekmadienį nuėįąų Ųąskio 
miškan uogaut, ųes tep yrą 
daug juodųjų aviečių (bjąck- 
berries). Į pusvą|ąp4į IMkO 
pririnkau pilną gorčių^ Tuo
jau gerus pavakarius -— avie
čių su pienu.

Pjauname Kviečius
Pirmadienio ryte Laskis pa

klausė, ar noriu dirbt?—žino
ma, atsakiau.-*- Na, tai eime 
kviečių pjaut,— aš pjausįu, o 
tu pėdus nešiosi ir statysi į ri
kes.

Pakinkė tris diktus arklius 
į mąšiną, kuri išrodo gana 
komplikuota. Ją kaip tik 
trąulpa trejetas arklių šalę 

kviečių, gi peilis dideliais dan
timis užima apie keturių pėdų 
pločio barą ir kerta. Nukir
tus kviečius labai tvirtai pati 
mašina suriša į pėdus ir po 5 
ar 6 pėdus numeta ant dirvos. 
Aš jokiu būdu nespėjau nešiot 
ir statyt pėdus, nors stengiau
si skubint. Reikia dviejų dar
bininkų, kad suspėt sunešiot 
ir sustatyt, kiek viena mašina 
nupjauna. Padirbėjus apie 6 
valandas man net pečiai pra
dėjo skaudėt nuo lankstymo
si. Pavakare parėjau “namo”. 
Kiek pasėdėjus pasijutau kaip 
sumuštas, o kojas tai vos ga
lėjau pajudint. Laskiai juo
kiasi iš mąnęs, kad aš iš pir
mos dienos jau nepaeinu. Bet, 
girdi, rytoj jau bus gerįau; o 
už kelių dienų, kad ir visą die
ną dirbsi, tai to nuovargio vi
sai nejausi—priprasi.

Ant rytojaus, antradienį, 
baigiau kviečius nešiot įr sta
tyt į rikes. Dirbau taip pat 
apie 6 valandas, bet jau ma
žiau pavargau, o vakare jau 
neskaudėjo taip daug nei ko
jos, nei pečiai. Trečiadienį ir 
kefvįrtadienį kirtome avižas. 
Man jau daug geriau sekėsi 
darbas ir nesijaučiau tiek 
pavargęs. Viso nukirtome 
apie 16 akerių.

Taip aš išdirbau 4 dienas. 
Penktadienį jau nėjau laūkan 
dirbt, nes reikėjo pasilsėt 
prieš kelionę atgal prie *savo 
darbo, kadangi šeštadienį tu
rėjau anksti keltis ir važiuot 
Ithakon gaut busą į New Yor- 
ką.

Nors ir dirbau keturias die
nas, vienok viena savaitė ant 
farmos labai greit prabėgo. 
Oras ten labai geras, sausąs; 
vakarais vėsu. Laskiai po va
karienei myli atsisėst lauke 
ant gražios pievelės ir sčcįėt 
kokią valandą ar daugiau, kol 
pradeda snaust. Kadangi tą 
visą savaitę buvo giedra, tai 
ir aš mylėjąu vakarais lauke 
sėdėt ir žihrėt į žvaigždes, ku
rių matosi daug daugiau, ne
gu mieste. Mieste žvaigždes 
“užmuša” elektros šviesa.

Šiemet farmeriam labai sun
ku su darbininkais. Pirm šio 
karo Laskiai nuolat laikydavo 
samdininką, bet šią vasarą ne
galima gaut nęi prasčiausio 
darbininko: visi nuėjo dirbt 
ten, kur padaro daugiau pini
gų—į karines dirbtuves. Tai
gi, ir Laskiai labai pageidavo, 
kad būtų atsiradę daugiau to
kių darbininkų, kurie, nuva
žiavę pas juos vakacijom, bū
tų galėję kiek padirbėt. Bet 
"Blogumas tame, kad Laskįų 
fąrma yra tolokai nuo dides
nių miestų. Kelionė užima iki 
10 yalandų, Jkol nuo fąrnąos 
pasieki New Y,orkų. Bet tu
rint norą praleist gražįpj vie
toj laiką ir (Jar užsidirbt pra
gyvenimą, kelionė mažai reiš
kia.

Pąbar Laskis man atrašė, 
kad tuoj prasidės pas juos 
sunkus darbas — bulvekasis. 
Jie turi prisodinę bulvių gana 
daug. Jeigu negausime darbi
ninkų pasamdyt bulves kąst, 
rąšo Laskis, tai mudu su ipo- 
teria ir žiema užklups bulves 
bekasąnjt. O palikt nepuka- 
sns negalingą, nesvkąr.o laikas, 
tai reikia kuo dąugiąusiąi mai
sto pagamint... Tas tiesa, kad 
reikia daug maisto. Nagi prą- 
eitą pavasarį bulvių visai pe- 
bpyo pąs mus (New Yorke), 
o kųi kiek atsirado, tai net po 
20c už ąvarą lupo. Ištikrųjų, 
jeigu biitų galima pąsiliuosuot 
iš įarbp 4ar savaitei laiko, tai 
ųž važiuočiau jiem padėt nu
kąst bulves.

P. M. š.

Amerikiečiai gavo kasmet 
po 77| tūkstantį dolerių fal- 
šyvų pinigų per metus nuo 
1933 iki 1936 m., kaip skai
čiuoją Associated Press.

Mąj^vpp. ąt$kn<į9 U. M* 
Nelson, Amerikos kayo 
Pąrbų Tarybos galvą.

KAMBARIŲ APTVARU 
RYTOJUS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VĄLAPTD. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS? WAGN&U VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR klST STREĖT 

N. y. c.; netelefonuokite

hIERG|NQS, ipotęrys, 13—50, patyrimas 
nereikalingas, lengvas vyniojimo dabinas; $18 
pradžiai', viršlaikiai jei pageidaujama; vaka- 
cijos su pigą; 40 yąjandų, 5 diepų savaimė. 
AX! Products Co., 20 7th Ave. (24th).

*<• •> (240) («40)

VYRAI
Dirbti rankom apdirbimų departmente.

KREIPKITĖS ARMOUR & CO.
635 Brook Ave., Bronx

MERGINOS! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS RANKOM PAKAVIMO DARBAS; 
nuolatinis 

HIGH-TXPE CO-WORKERS 
Visą savaitę kreipkitės 
539 W. 45th St., N. Y.

(242)

KROVINIAM MERGINOS 
VYNIOTOJOS-KASIERKOS

Pilpam laikui, pastovūs darbai 

5 dienų, 40 valandų savaitė

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Kreipkitės j Employment Ofisą, 
8-tos lubos

JAMES McCREERY & CO.
5th Avė. & 34t|i St., N. Y. C.

Reikalaujama paliuosavimo statemento.
(211)

MERGINOS--MOTERYS
UŽDARBYS $20 IKI 

$30 Į SAVĄITĘ

DARBAS NUO KAVALKŲ
PAKAVIMAS SALDAINIŲ
švarus darbas ir patogios aplinkybes.

DALIAI AR PILNAM LAIKUI
Kreipkitės

CHASERS, INC.
128 Imlay St., 

Brooklyn, N. Y.
N. Y. Dock Bldg., No. 10

(240)

MERGINOS VIRŠAUS 18 METŲ 
DIRBTI LĖLIŲ FABRIKE 

LĖLIŲ APRENGIMUI
DĖTI Į DĖŽES IR APKARPINĖTI

GEQRGENE NOVELTIES 
$81 Broadway

(240)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAl. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

16 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTĘRYS
MAŽIAUSIĄ AMŽIAUS 16

KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų j 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 
jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

50 Murray St.,
West of Church St., N. Y.

WESTERN UNION
(243)

Išsisemia Vokiečių 
Medžiagos ir Jėgos
Berlyno radijas paskelbė, 

kad nącių amunicijos mini- 
steris Albert Speer savo ra
porte sakė, jog “būtinąį rei
kia visiškai išsemti dar esa
mas medžiagų ir darbo jėgų 
atsargas, perkeliant jas į 
ginklų pramonę.”

“Tik griežčiausiai susi
varžydami, vokiečiai tega
lėsiu laimėt šį karų,” įspėjo 
tas nacių ministers.

MACY’S TOY RESERVE
231 East 94th Street

(Tarpę 2nd ir 3rd Avės.)

REIKIA MOTERŲ
Pijnąm Laikui — Daliai Laiko

Dirbti prie Pakavimo jr Krovimo Darbo 
50c į Valandą , U

Lengvas darbas pr|e malonių aplinkybių^
Kreipkitės ^smeniškai po virįsminėtu antrašu 

tarpe 9 A. M. ir 6 P. M.
(241)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Mūsų patyrusios merginos uždirba virš $35 
j penkias dienas; darbas nuo kavalkų. $20 

alga laike mokinimosi.
COMOLITE CORP.

42-61 24th Street, Long Island City.
QUEENS PLAZA STATION ALL SUBWAYS

(242)

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(245)

STĘNOGRAFES
Priimame Pradines

5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Patogios Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St., 

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20 

8-tos lubos
(243)

OFISO DARBININKĖS
(CLERK)

Mokančios Typewriter Naudoti
5 DIENŲ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

Patogios Darbo Sąlygos
Kreipkitės Asmeniškai

C. M. S. CORP.,
147 — 41st St.,

Brooklyn.
Bush Terminal Bldg. No. 20, 

8-tos lubos
(243)

MERGINOS
BE PATYRIMO 

FABRIKO' DARBAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

$17 PRADŽIAI
Daug viršlaikių, mokąmą laikas ir pusė.

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

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

MO T E R Y S
Mokytis Kepimo

Progą užsidirbti besimokinant. Iš pirmiau 
restaųran^o patyripio nereijcją. šęštądiepiąis, 
Sekmadieniais ir šventėse nedirbama. Pui
kiausia priežiūra. Darbo valandos kasdien 
j6:30 A. M. — 3 P. M. Pasitarimai bi dieną 
farpe 8-10 ar 3-0.
ANDORRA CAFETERIA — 2 W. 33rd St.

(24Ų

MPEG INOS
Pilnai patyrusios 

ant Greeting Cards
FARJJEB GREETING CARPS

& FINISHING Up.
157 West 22nd St.

(241)

MERGINOS
STOCK OKPER CLĘRKS 

PSIUN^IMV pEPART^IENTUI
40 val.—5¥z Dienų Savaitė

WOMflATH’S
203 East 18th St.

4-tos lubos
(24i)

HELP WANTED—MALE 
REIKĄLįINGI VYRAI

VYRAI - VYRĄ! - VYRAI
5Q METŲ IR VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIRĄ AR DALĮ LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chambers 
50 Murray St., West of Church St., N. Y. 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., pronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, B'klyn

WESTERN UNION
(243)

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

SHIPPING CLERKS
Po 38 ar su drafto pratęsimu. 

Pageidaujama Driver’s License; ne būtinai.

T. H. McKENNA, INC.
882 Lexington Ave.

(241)

BERNIUKAI KROVIMUI

JAMES McCREERY & CO.
5TH AVE. & 34TH ST.

Turi Pastovias Vietas

BERNIUKAI PRIE 
KROVINIŲ

5 Dienų, 40 valandų savaitė

Alga nustatyta sulyg patyrimo.

$18—-$23
EMPLOYMENT OFFICE

8-TOS LUBOS
(241)

VYRAI—GYVYBINIS KARO DARBAS 
Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Su Ųrafto Pratęsimu 
AMERICAN CĮIICLE CO.

30-30 TH'OMSON AVĖ., L. t. CITY 
Rawsop St. sta.—10 minutes Manhattan 

(Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą)

(246)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOJ MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGĄ

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimą.

BLUM I%)LpiNU PAPER BO£ ,CO.
79 BOGART ST., BROOKLYN 

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

virėjos
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYLIMU.

GEROJI ALGOS — GREITI PAKILIMAI. 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

jPHRiAFFT’S 
KREIPKITĖS )?ER IŠTISĄ DIENĄ.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

OPERATORĖS 
SINGLE* IR DOUBLE NEEDLE 

KARINIS DARBAS! 
ARMIJOS ŠĖTROS 

Dieniniai ir faktiniai Siftąi
Iš būtinų darbų reikia turėt paiiuoąąvimo 

pareiškimą. , v
KREIPKITĖS 95 MORTON st., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
’• ......................... * ‘ ■' ' (244)

OPĘRŲOTOJOS WS
PRIE SIUVAMŲ ĮLAŠINU 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS 

Dieniniai ir Nąktįniąi Šįftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS ‘ 
7th Avę. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
’ (244)

BERNIUKAI-VYRAI 
18-50

MAISTAS LAIMES KARĄ 
KRAUT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI 
DARBAI FABRIKE 

TOJE

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠĖPŲ DARYTOJAI
(CABINETMAKERS)

TIK PIRMOS KLASĖS
UŽBAIGIįrtAM-FINISHING DARBUI

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

(243)

PAPRASTI DARBININKAI
BŪTINAM DARBUI

PROGA TIEMS, KURIE DAR 
NĖRA BŪTINOSE PRAMONĖSE

PO KARINIAI DARBAI *

NUOLATINIAI
Dieniniams darbininkams 64c į valandą.
Naktiniam iškrovėjams 69c j valandą.

I^aikas ir pusė po 40 valandų.

Iš būtinų darbų turi pristatyti darbdavio 
paliudijimą dėl vaso atliekamumo.

The VAN IDERSTINE CO.
RAILROAD & GREENPOINT AVĖS., 

LONG ISLAND CITY
(242)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

AĘRAHĄM & STRAŲS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖJ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRĄUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(245)

BERNIUKAI
Mokytis Amato
$20 PRADŽIAI

Laikas ir pusė už viršlaikius
REVERE SILVERSMITHS

7 St. Nicholas Ąve.
Brooklyn, N. Y.

(241)

Paprasti Darbininkai 
Geras Pastovus Darbas 

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

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

(245)

VYRAI
LENGVAM 

FABRIKO DARBUI 
4.0 VALANDŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA

TfJTLEY
483 GREENWICH ST., CITY

(240)

VYRAI
PRIE PLIENO DARBŲ

Patyrimas Nereikalingas
BŪTINA PRAMONĖ

Kurio dabar dirbate karinius darbus ne- 
sikrjBipkitę.

JOS. T. RYERSON
&SQN, ląc.

203 West Side Av., Jersey City
(244)

(240)

HELP WANTED—MAUS 
REIKALINGI VYRAI

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
5ĮST STREET, N. Y. C., NETELE* 
FONUOKITE.

(X) b
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, ?

KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR , 

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

r» • —"c-

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

AP VALYTOJ AI, DIENOM IR NAKTINIS 1 
PEČKŪRYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS

16 karinių darbų nepriimami

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

ĄRBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
,;TiMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

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

LĖJIKAI
MOULDERS IR PĄGĘLBININKAI

DIDELEI MISINGIO LIEJYKLAI
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks

mų nebus priimami be darbdavio pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

NEPTUNE METER CO.
Jackson Ąve. & Crane St.
Long Island City, N. Y.

JAUNI VYRAI 
17 AR VIRŠAUS 

DIRBTI LĖLIŲ FABRIKE 
40 VALANDŲ SAVAITĖ; PASTOVUS 

DARBAS.
GEORGENE NOVELTIES 

881 Broadway 
(240)

ISSJUNTeJAI
PAKUOTOJAl II

DALIAI LAIKO AR PILNAM LAIKUI
40 VALANDŲ —5 DIENŲ SAVAITE :

Daug progų pakilimam mūsų didelėje or'» 
ganizacijoje. Puikiausi proga belaukiantiems - 
pašaukimo į armiją.

KREIPKITĖS j WAREHOUSE

BOND
CLOTHES STORES, INC.

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

(2*0)

LYDYTOJAI, ELEKTRA
(Pritirpy tojai) 

Al vyrai (tik patyrę) kreipkitės

KALVIAI UŽBAIGĖJAI
IR PAGELBININKAI

Patyrė prie komercijinių vjršų.

TEKINTOJAI
Patyrę ant kilnojamo elektrinio 

tękėUo.

BENDRAI PAGELBININKAI
Taipgi reikalingi

Privalo turėti atliekamumo 
pareiškimą

KRIEGER STEEL SECTION 
11-11 84th Avė. 

Long Inland (City.
Važiuokite Q 19 Bušu nuo Queens Place.

'(24Q)

’i<
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Queens Wardenai 
Prarado Stogą

Frank Ramoškos Žen
tas ir Sūnus Tarnyboje

Įvyko LDS Centro Valdybos 
Suvažiavimas

LLD 1Kp. Nariams ir 
Pramogų Lankytojams

iš- 
jo

Ernest Duben sėkmingai tar
nauja Dėdės Šamo armijoje 
jau antri metai ir yra leitenan
tu. Iš pradžių tarnavo eiliniu 
kareiviu, paskiau buvo pasiųs
tas kariškon mokyklon ir gavo 
2-ro leitenanto laipsnį, o už 6 
mėnesių tapo pakeltas pirmuo
ju leitenantu.

ri »\

LT. ERNEST DUBEN

Ernestas yra daugeliui 
brooklyniečių pažįstamas bu
vęs aid ietis, Frank Ramoškos 
žentas. Jisai yra Amerikoje gi
męs, bet per keletą metų gy
venęs ir Lietuvoj, tad gerai 
kalbėjo ir rašė abiem kalbom 
ir turėjo santikius su čiagimiu 
ir su ateivišku jaunimu. Šiuo 
tarpu būna Georgijoj, mokina 
karius. Ten gyvena ir jo žmo
na Mae, taipgi buvusi aidietė 
ir tūlą laiką mokinusi „Ateities 
žiedo vaikučius dainavimo. Jo 
antrašas:

Lt. E. C. Duben, 
Co. “B” 2nd I. T. B. 
Camp Wheeler, 
Georgia, U. S. Army.

Fr. Ramoškos jaunas sūnus 
Antanas taipgi jau tarnauja 
Amerikos laivyne nuo rugpjū
čio 27-tos. Jo antrašas:

Tony Ramoška,
S 2/C U. S. N.
Platoon 7816, 
Area D 12—109 
Camp Peary 
Williamsburg, Va.

Patsai F. Ramoška, žinoma
sis buvęs veiklus kriaučius, pa
staraisiais laikais nusiskundžia 
prasta sveikata ir iš tos prie
žasties rečiau matomas tuose 
veiksniuose, kurie jam būdavo 
kasdieniniai. Pereitomis kelio
mis savaitėmis gydytojo buvo 
prisakyta visiškai ilsėtis, tad 
ir kasdieninį darbą nutraukė 
iki sveikata sugrįš. ,
- Linkime jo šeimai ir toliau 
sėkmingai tarnauti mūsų kraš
tui, o jam pačiam greitai pa
sveikti.

Dr. J. J. Kaškiaučius Pasi
traukė iš LDS Iždininko; Nau
jasis Iždininkas — Juozas 
Weisas; Suvažiavimas Padarė 

Daug Svarbių Nutarimų
Pereitą sekmadienį LDS 

Centro raštinėje įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdybos praplėstas 
suvažiavimas. Dalyvavo: prez. 
R. Mizara, abudu vice-prezi- 
dentai — S. K. Mažanskas 
(Iš Cleveland©) ir George 
Kwain-Kvainauskas (iš Chica- 
gos), sekretorius Jonas Gašlū
nas, iždininkas dr. J. J. Kaš
kiaučius, iždo globėjai Jonas 
Grubis, Stasys Kuzmickas (iš 
Shenandorio) ir Mary Barkus, 
ir daktaras kvotėjas dr. M. D. 
Palevičius (iš Detroito).

Be to, buvo sukviesti pasto
vių komisijų - komitetų nariai, 
arčiau Brooklyno gyveną jau
nimo komiteto nariai: adv. 
Keistutis Michelsonas, Aida 
Orman, Walter Kubilius; 
skundų ir apeliacijų komisijos 
nariai Katrina Žukauskienė 
(iš Newarko), Eva Mizarienė; 
sveikatos apšvietos komisijos: 
Stasys Jasilionis (iš Bingham- 
tono) ir Pr. Buknys.

Suvažiavimas apsvarstė bė-

ganiuosius LDS reikalus, taip
gi karinių mūsų krašto pastan
gų stiprinimo reikalus. Suva
žiavimas paaukojo $50 Na- 
cionaliam Karo Fondui; 100 
dol. lietuviams vaikučiams su
šelpti Tarybų Sąjungoje; Cen
tro Valdyba užgyrė šaukiamą
jį Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą, įvyksiantį š. m. 
gruodžio 18-19 dd. Brooklyne 
ir paskyrė jo sušaukimui $100. 
Taipgi išrinko suvažiaviman 
savo atstovus.'

Dėlei tam tikrų susidėjusių 
aplinkybių dr. J. J. Kaškiau
čius pasitraukė iš LDS iždinin
ko vietos. Po visapusio ap
svarstymo Centro Valdybos 
nariai nutarė dr. Kaškiaučiaus 
įpėdiniu paskirti 
Juozą Weisą.

Suvažiavimas 
žioje nuotaikoje, 
vimo LDS centro 
paruošė arbatėlę
mui su išeinančiuoju iždininku 
įr pasisveikinimui su naujuoju.

Tuojau po suvažiavimo, S. 
K. Mažanskas, dr. Palevičius, 
Stasys Kuzmickas ir St. Jasi
lionis išvyko namon, o George 
Kvainauskas, Čikagon grįžd 
pirmadienį. Rep.

brooklynietį

baigėsi gra- 
Po suvažia- 

t tarnautojos 
atsisveikini-

Lietuvių Literatūros 1 kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakare, spalių 14-tą, 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Visi nariai da
lyvaukite šiame susirinkime, 
nes LLD 1 kuopos pasilinksmi
nimo vakarėlis įvyks šeštadie
nio vakaro 7 valandą, Laisvės 
svetainėje. Turėsime išsirink
ti darbininkus.

Vakarėlis bus su muzika ir 
šokiais, pasilinksminimas tęsis 
iki vėlumos. Bus skanių užkan
džių ir įvairių gėrimų. Įžanga 
25c. Ateikitejpasilinksminti.

Pastaba
Katrie esate pirmiau nusi

pirkę įžangos tikietus sekma
dieniui, spalių 17-tai, su jais 
ateikite šeštadienio vakarą, 
16-tą. Vakarėlio komisija per
mainė parengimo dieną iš sek
madienio į šeštadienį.

A Mureika.

Už tai, kad jie atsisakė 
kabinti savo patalpų lange 
kandidatūros garsinimus, mie
sto tarybos narys Hugh Quinn 
įsakė išmesti iš jo name esan
čių patalpų 108-to Precinkto 
2-ros sekcijos 'wardenus.

Iš Quinn namo, 24-29 Jack- 
son Ave., 38 vandenai su vi
sais įrankiais laikinai sukrau- 
stomi į to precinkto policijos 
stoties patalpas, kol bus 
rasta patogi vieta.

Quinn’o name wardenai 
pinosi per pastaruosius du
tus ir, matomai, ponas Quinn 
buvo pradėjęs laikyti juos sa
vo nuosavybe, kartu su namu, 
tikėjosi juos užkinkyti jo po
litišką 
supyko 
kius.

SU-

tai
me

kromelį vežti ir labai 
jiems nuo to atsisa-

MIRĖ
Ona Pilkauskienė, 58 m. am

žiaus, mirė namuose, 215 Cal- 
yer St., Brooklyne, spalių 9 d. 
Laidotuvės įvyko Kalvarijos 
kapinėse, spalių 12 d.

Paliko nuliūdime 3 dukteris, 
tris Sūnus ir vieną seserį.

Iš Liaudies Teatro 
Veiklos

d.Pereitą sekmadienį, 10 
spalių, 11:30 ryto, Laisvės 
svetainėje, Lietuvių Liaudies 
Teatro Komitetas turėjo savo 
susirinkimą, kur buvo apdis- 
kusuojama ateities veikla.

čia buvo pasirinkta veika
las “Dėdės Silvestro Kieme” 
susimokinimui ir taip greitai, 
kaip veikalas sklandžiai vyks 
repeticijose, jį suvaidinti.

Kadangi šis veikalas, para
šytas J. Baltušio ir išleistas 
Liet. Meno Sąjungos, liečia 
ypatingai vieną charakterį, 
kuris susiprato, prieš ką rei
kia ištikrųjų kovoti ir perėjo 
į partizanus, tai nutarta šio 
veikalo vardą, dėlei aiškumo 
jį vaidinant, pakeisti į “Aš jau 
Partizanas.” Tikimasi, kad 
autorius už tai neužsigaus, o 
publikai bus aiškiau, 
eina veikalo tema.

Draugas J. Juška 
komitetui pagelbėti
prirengti scenoj perstatymui.

Taipgi buvo tartasi apie 
pasirinkimą dar vieno veikalo, 
bet neprieita prie galutino nu
tarimo. Buvo proponuojami 
du veikalai: “Tik Neapsive- 
džiau” ir “Mirties Lažybos.” 
Kadangi pastarąjį veikalą jau 
perstatė scenon bridgeportie- 
čiai ir jie jį gerai susimokinę, 
tai jei jį Liaudies Teatras pa
sirinktų, tai teks pakviesti 
bridgeportiečius vaidilas jį su
vaidinti kartu prie mūsų “Dė
dės Silvestro Kieme” arba, 
kaip mes jį dabar pavadinom, 
“Aš Jau Partizanas.”

Sekantis Liaudies Teatro 
Komiteto susirinkimas bus at
einantį sekmadienį, spalių 
tą d., Laisvės salėje, 11-tą 
landą ryto. Kviečiami ne 
komiteto nariai, bet ir 
teatro mėgėjai dalyvauti 
me susirinkime.

apie ką

apsiėmė 
veikalą

Lapkričio 9-tą veik visose 
Brooklyno ir Queens vidurinėse 
mokyklose (high schools) bus 
duodami egzaminai tinkamumo 
stoti į armijai ir laivynui pa
siruošti mokyklas. Laivynui 
kandidatais ims nuo 17 iki 20 
metų, armijai nuo 17 iki 21 m.

Brooklyne pasilinksminimų 
ir susiedijų veiklos reikalams 
atidaroma 36 mokyklų patal
pos, kaipo susiedijos centrai.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

17- 
va- 
tik 

visi 
šia-

Rep.

Lenkai Turėjo Paradą 
Karo Fondo Paramai
Pereito sekmadienio popietį, 

puošniąja New Yorko Fifth 
Ave., įvyko lenkų paradas pa
ramai Nacionalio Karo Fopdo, 
iš kurio ir Lenkijos karo pa
galbai skiriama $3,750,000.

Paradan buvo susimobili- 
zavusios bažnytinės ir svietiš
kosios organizacijos ne vien 
tik iš didžiojo New Yorko, bet 
taip pat iš Long Islando ir iš 
New Jersey. Jame nešta vė
liavos Lenkijos respublikos, 
generolo Pulaskio armijos neš
toji laike Amerikos revoliuci
jos ir religinės. Parade matėsi 
daug tautiškų kostiumų, taip
gi maršuojančių Raud. Kry
žiaus, Civilinių Apsigynimo ir 
kitose namų fronto sargybos 
uniformose.

Paradui pradėti komandą 
davė miesto majoras Fiorello 
H. LaGuardia iš miesto salės 
per miestavą radio, pirmiau 
keliomis minutėmis apibūdinęs 
Lenkijos žmonių kovas prieš 
nacizmą ii’ atžymėjęs Pulas
kio nuopelnus Amerikai, šis 
paradas kartu buvo ir paminė
jimui to Amerikos revoliucijos 
gynėjo, kadangi spalių 11-tą 
suėjo 164 metai įįUo jo mir
ties.

Crosbie Kalbės Per Ra 
dio Trečiadienį

Spalių 13-tos vakaro 7:45, 
galingiausios radio stoties 

WMCA, 570 ant jūsų radio-, 
kalbės Paul Crosbie, Queens 
komunistas kandidatas į New 
Yorko miesto tarybą. Jo pra
kalba seks tuojau po paskelbu
siojo žinių komentatoriaus Jo
hannes Steel kalbos.

Komunistai .turės programas 
iš tos stoties kas trečiadienį, 
tuo pat laiku.

iš

H. Chalon, 79 m., sargas 
Belmont arklių lenktynių lau
ko, rastas be sąmonės prie sa
vo darbo, su $6,300 taupmenų 
kišeniuose. Nuvežtas ligoninėn 
mirė.

Peter Novickas, 73 m. am
žiaus, gyveno 45 S. 3rd St., 
Brooklyne, mirė spalių 10 d., 
Brooklyn State Ligoninėje. 
Laidotuvės įvyks spalių 13 d.,

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria , 

GYDYTOJAI
100 nuoS. unija žapoj

Telcf.: GR. 7-7553
( 2539 Woodward Avenue DETROITE: { 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GĄRŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

totui 
ft<Jresas

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. T.
T©1. BV. 4-8098
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Gražus Pasirinkimas

Ruošia Kolumbo Dienos 
Paradą

Aprokuojama, kad apie 25,- 
000 publikos dalyvaus Kolum
bo Dienos parade šį antradie
nį, spalių 12-tą. Prasidės 10 
vai. ryto, nuo 44th St. ir mar
šuos Fifth Ave. iki Columbus 
Circle, New Yorke, kur prie 
Kolumbo statulos įvyks pra
kalbos. Majoras . LaGuardia 
bus vienu iš daugelio kalbėto
jų, taipgi dalyvaus žymūs 
unijistai.

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)

Paauksuotas $1.00 lr aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puildausl modeminiai žiedai. 
Setas $30.00 Ir aukščiau.

—M-

Inlclallnls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų icavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
7«1 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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Kalvarijos kapinėse. Kūnas 
pašarvotai graboriaus J. Garš
vos koplyčioje.

Vladimir Pobedin, 43 m. am
žiaus, gyveno 2415 44th Rd., 
Long Island City, N. Y., mirė 
spalių 9 d. Metropolitan ligo
ninėje. Laidotuvės įvyks spa
lių 12-tą, 2 vai. dieną, Alyvų 
Kalno kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje.

Visų trijų laidotuvių parei
gomis rūpinasi graboriaus J. 
Garšvos laidotuvių įstaiga, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

Darbietis Kandidatas 
Užgyrė Davis

Eugene P. Connolly, Ameri
kos Darbo Partijos kandidatas 
į miesto tarybą iš New Yorko 
apskričio, užgyrė to paties ap
skričio kitą kandidatą Benja
min J. Davis, Jr. Jis tą padarė 
kalbėdamas baptistų bažnyčio
je suruoštame masiniame mi
tinge, kur po perstatymo savo 
kandidatūros pareiškė, kad 
miesto tarybon turėtų būti iš
rinktas negras ir kad tuomi 
kandidatu turėtų būti ne kas 
kitas, kaip Davis.

Monty Wooley ir Grace Fields 
juokingoje filmoje “Holy 

Matrimony”.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą penktadienį laisvie- 

čius atlankė M. Norbutai, bu
vę vvilkesbarriečiai, šiuo tarpu 
apsigyvenę New Yorke, seni 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir pažangiojo judėjimo rėmė
jai. Svečiai pareiškė viltį, kad 
su laiku gal galėsią persikelti 
į Brooklyną ir tankiau atlan
kyti mūsų susirinkimus ir pra
mogas, kurios visuomet yra su
sijusios su pergale ant fašiz
mo. Tuomi jie yra labai susi
domėję, kadangi ir jų dukra 
Julia tarnauja Amerikos gin
kluotose jėgose.

Apžiūrėję įstaigą, svečiai 
paaukojo $2 Laisvės gynimui.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS]\3ll SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
* širdingai pavaišiname.

/ / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\\/ ' Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\Jl Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT^

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž fi j i m u i gru
pėms. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vaL 
dieną iki vfilai.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
I (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LlftdMo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST.
i.V11 ;h

BROOKLYN, N. Y.
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