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AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA Į SIAURIUS NUO VOLTURNO

Jugoslavijos

Laimėjimas Persveria 
Mūsų Nuostolius Ore

Argentinos Prezidentas 
Šluoja Ašies Priešus

Sako, kad Rusai Lėktų 
vais Siunčia Paramą Ju 

goslavy Partizanams

Valdžia Šaukia Lewisa 
Stabdyt Kasyklą Streiką

Užsidarė Jaunąją 
Komunistą Lyga

Žymūs Argentiniečiai
Reikalauja Atsteigti 

Pilietines Laisves
vokiečius
Graikijoj, 
tenaitinių

Rooseveltas Smerkė Ar
gentinos Valdžią už Žy
dą Spaudos Uždarymą

Ethiopijos karalius H. Se
lassie nepriima Italijos į 
bendrus prieš Ašį.

Kiek Vokiečių Užmušta 
Rytą Fronte ir Visuose 

Kituose Frontuose

Talkininkai Paėmė dar 6 
Svarbius Punktus Italijoj: 
Naciai Apleidžiu Volturno

pakaliniai vokiečių būriai 
smarkiai priešinasi.

Talkininkai per dieną nu
šovė 17 nacių lėktuvų iš tų, 
kurie atakavo anglų-ameri
kiečių pozicijas.

WILLKIE SIŪLOSI KANDIDATUOT Į PREZIDEN 
TUS; ĮSITIKINĖS, KAD ROOSEVELTAS 

KANDIDATUOS KETVIRTAI TARNYBAI

Cairo 
emigracinis karalius Petras 
sake, kad pagal jo prašymą 
gen. Michailovičius jau su
tikęs kovot prieš vokiečiu? 
ir daugiau neatakuot jugo
slavų partizanų.
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ROOSEVELTO ŽODIS 
DAVĖ PASĖKŲ

Buenos Aires, Argentina. 
— Tik keletui valandų pra
ėjus po to, kai prez. Roose
veltas pasmerkė Argentinos 
valdžią už žydų laikraščių 
uždarymą, tai Argentinos 
prezidentas Ramirez prane
šė spaudos atstovams, kad 
esąs jau atšauktas žydiškos 
spaudos uždarymas.

Maskva. — Zaporožės, 
Kijevo ir Baltarusijos sri
tyse raudonarmiečiai per 
dieną pažygiavo 3 iki 6 my
lių pirmyn ir atvadavo tu
ziną gyvenamųjų vietų.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Spartakus nelaimė buvo ta
me, kad jojo pagelbininkai at
sisakė jo klausyti: pulti Ro
mą ir paimti.

Po trijų metų didvyriškų ko
vų Spartakus buvo nugalėtas. 
Romos viešpačiai suėmė šešius 
tūkstančius Spartakus pasekė
jų ir visus juos pakorė ant ke
lio tarpe Capua ir Romos.

Washington. — Kuomet 
Argentinos valdžia uždarė 
žydų laikraščius, prez. Roo
seveltas pasmerkė tą jos 
veiksmą ir pareiškė, jog tas 
žygis yra “labai giminingas 
šlykščiausiems nacių moky
mams.”

United Press pranešė, jog 
tuo pačiu laiku buvo .užda
ryta ir tokie slaviškų tau
tų laikraščiai Argentinoje, 
kurie išstoja prieš fašistų

G. Martihez Zuviria, kaipo 
teisingumo ministeris. Jis 
yra prirašęs karčiai kurs-* 
tančių prieš žydus knygų.-

Dabartinėje Argentinos 
valdžioje tėra tik du civi
liai žmonės, o visi kiti tai 
armijos ir laivyno oficie- 
riai.

Tysliava veidmainiauja, kai 
sako, kad Lietuvos gyvento
jams “pritrūktų, ir ašarų savo 
likimui apverkti.” Lietuvos gy
ventojai laukia išlaisvintojų. 
Tiktai naciai ir jų pastumdė
liai bando svietui įkalbėti, kad 
Lietuvos Žmonės gailias ašaras 
lietų, jeigu Raudonoji Armija 
ateitų ir išmuštų iš Lietuvos 
vokiškus plėšikus.

Per Nuožmiausius Mūšius 
Melitopolyje Sovietai 
Ima Bloką po Bloko

London. — Turkijos žinių 
agentūra pranešė, kad per 
penkias naktis paeiliui so
vietiniai lėktuvai skrido 
virš Vengrijos linkui Jugo
slavijos, nemėtydami bom
bų Vengrijon. Iš to supran
tama, kad Sovietų lėktuvai 
gabeno karinius reikmenis 
Jugoslavijos partizanams, 
vis smarkiau kovojantiems 
prieš vokiečius.

Berlyno radijas sakė, kad 
tie jugoslavų patrijotai ir 
ore veikia prieš nacius.

Londone spėjama, kad So
vietai pristatę jugoslavams 
ir lėktuvų, kurie pakyla iš 
slaptų stovyklų atakuot hit
lerininkus.

Jugoslavų politikai sako, 
kad jie taip pat ' girdėję 
gandus apie panašią Sovie
tų teikiamą pagalbą parti
zanams, bet negalį tų gan
dų patikrinti.

Šituo istoriniu keliu dabar 
traukia Romon Amerikos ar
mija. Jie, žinoma neberas tų 
kryžių ir pakartųjų-spartakie- 
čių. Bet tiems, kurie žino is
toriją, spartakiečių didvyriška 
kova prieš du tūkstančiu me
tų bus įkvėpimu ir padrąsini
mu naikinti šių dienų didįjį 
žmonijos priešą — vokiškuo
sius plėšikus.

St. Louis. — Čia kalbėda
mas, Wendell L. Willkie 
praeitą penktadienį kritika
vo prez. Roosevelto valdžią 
ir pats gana aiškiai vėl siū
lėsi į republikonų partijos 
kandidatus ateinantiems 
prezidentiniams rinkimams 
1944 m. Willkie neabejojo, 
kad Rooseveltas kandida
tuos į prezidentus ketvirtai 
tarnybai.

Willkie’o Kritika ir 
Platforma.

Willkie kaltino Roosevel
to valdžią, kad ji nepasiruo
šus atremt japonų užpuoli
mo ant Perlų Uosto; kad ji 
varžanti kapitalo laisvę, 
slopinanti biznio varžytinių 
laisvę ir tuomi branginanti 
pragyvenimą. Willkie priki
šo Roosevelto' valdžiai per- 
didelį išlaidumą, žinių cen
zūravimą ir sauvališkumą. 
Jis tvirtino, kad dabartinė 
valdžia neturinti jokio tin
kamo plano sutvarkyti 
Amerikos gyvenimui po ka-

Alžyras. - Penktoji armi
ja, komanduojama Ameri
kos generolo Clarko, atėmė 
iš vokiečių Carreto, Gaiaz- 
zo ir Amorosi miestelius į 
šiaurius nuo Volturno upės, 
pažygiuodama tris iki pen
kių mylių pirmyn.

Aštuntoji anglų armija 
užėmė Morone, Vinchiaturo 
ir Campobasso, svarbius ge- 
ležinkelių-plentų centrus, 
viduriniai-rytinėje Italijoje.

Naciai atkakliai priešina
si, bet Talkininkai įveikia 
juos per sunkias kautynes.

Neoficialiai pranešama iš 
fronto, kad hitlerininkai 
pradeda trauktis nuo Vol
turno linijos į šiaurius, ir 
teigiama, kad jie apsistosią 
tiktai palei Carigliano upę, 
esamą už 80 mylių į pietus 
nuo Romos. Bet palikti už-

Buenos Aires. — 150 žy 
mių Argentinos piliečių, — 
tame skaičiuje keli buvusie
ji ministerial, daug litera
tų, profesorių ir visuomeni
ninkų, — išleido atsišauki
mą, kad prez. Ramirez at- 
steigtų konstitucines lais
ves žodžio, spaudos ir susi
rinkimų.

London. — Anglijos karo 
ministerija paskelbė, kad 
iki šiol viso užmušta 4 mi- 
lionai vokiečių karių, ir 90 
procentų jų žuvo sovietinia
me fronte.

Reiškia, Sovietai užmušė 
3 milionus ir 600 tūkstančių 
vokiečių, o kiti talkininkai 
visuose frontuose iki šiol 
sunaikino 400 tūkstančių 
nacių.

Graikijos Partizanai Sumušė 
Tūkstančius Vokiečių

atkreiptus prieš darbo uni
jas. (Tas bilius, beje, buvo 
kongreso priimtas prieš 
prez. Roosevelto valią.)

Už Tautų Bendradar
biavimą.

Willkie ragino Ameriką 
ir po karo veikt išvien su 
trimis kitomis didžiosiomis 
valstybėmis taikai palaikyti 
— su Anglija, Sovietų 'Są
junga ir Chinija. Jis smer
kė tuos, kurie pasakoja, kad 
po karo, girdi, Amerika tu
rėsianti sudaryt bloką su 
Anglija prieš Sovietus arba 
su Sovietų Sąjunga prieš 
Angliją. Tiesiog neįvardin
damas vieno ar kito krašto, 
Willkie čia turėjo galvoj ir 
tūlus anglų politikierius, 
kurie svarsto, kaip būtų 
geriau Anglijai, ar sudaryt 
bloką su Sovietais prieš 
Jungtines Valstijas, ar su- 
siblokuot su Amerika prieš 
Sovietus.

Willkie taipgi sakė:
“Aš norėčiau, kad Jungti

nės Valstijos, Anglija, Ru
sija ir Chinija padarytų 
bendrą savo intencijos pa
reiškimą, pirm sudarant 
bendrąją Tarybą Jungtinių 
Tautų ir kitų draugingų 
mums tautų, ir pagaliaus 
visų pasaulio tautų.”

London, spal. 17. — Meli- 
topolio gatvėse, arti Azovo 
Jūros, šėlsta tokie neapsa
komai žiaurūs mūšiai tarp 
raudonarmiečių ir nacių, 
kaip andai prie Stalingra
do. Vienoje tik Melitopolio 
dalyje vokiečiai su tankais 
per dieną padarė 26 įnirtu
sias kontratakas, o jų lėk
tuvai 1,100 kartų puolė so
vietines pozicijas. Bet Rau
donosios Armijos kovūnai 
įveikė desperatiškus nacių 
pasipriešinimus ir toliau 
ėmė vieną miesto bloką po 
kito per, kruviniausias kau
tynes durtuvais; ir tik toje 
miesto dalyje per dieną su
naikino 40 priešų tankų ir 
užmušė 2,000 vokiečių. Hit
leris grūda vis daugiau sa
vo gvardiečių - smogikų ir 
tankų į Melitopolį, kuris

Lewis liepia Mainie- 
riam Grįžt Darban

Washington. — Paklau
sęs Karinių Darbų Tarybos 
atsišaukimo, John L. Lew
is, Mainierių Unijos pirmi
ninkas įsakė grįžt darban 
dvidešimt penkiem tūkstan
čiam angliakasių, sustrei
kavusių Alabamos ir India
nos valstijose. Lewis tikisi, 
jog ta Taryba užgirs dary
mą tinkamos angliakasiams 
naujos sutarties su samdy
tojais.

New York. — Specialia 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
visašališkas suvažiavimas 
spalių 16 d. nutarė uždaryt 
Lygą tuom sumetimu, kąd 
jos uždarymas patarnaus 
įsikūrimui naujos plačios 
įvairių politinių partijų 
jaunimo organizacijos ko
vai prieš fašizmo pavojų. 
Jaunųjų * Komunistų Lyga 
veikliai gyvavo 21 metus. :

yra laikomas sovietiniais 
vartais į Krimo pussalį. O 
Hitleris įsakė naciams žūt
būt atlaikyt Krimą.

Krime yra bent 100,000 
naciu kariuomenės, kuriai 
gręstų kilpa, kai Sovietai 
užimtų Melitopolį.

Maskva. — Pirmučiau
sias dalykas ateinančioj 
Amerikos - Anglijos - So
vietų konferencijoj turės 
būti antro fronto reikalas, 
kaip rašo Izviestija.

ti ir akis išdžiovinti, nes Lie
tuvos išlaisvinimas iš nacių 
vergijos ištiesų artėja.

KARININKŲ VALDŽIA
Buenos Aires. — Paskuti 

nėmis dienomis, pasitrau* 
kus trims prieš-fašistiniam^, 
nariams Argentinos mįnis* 
terių kabineto, jų vietas už-

Iš savo pusės, Willkie 
siūlė suvest įvairius ameri
kiečių sluoksnius į bendra
darbiavimą, priimt darbi
ninkų atstovus valdžion, o 
paneigt tokius įstatymus 
kaip Smith-Connally bilius,1

Dabar amerikiečiai savo aki
mis mato nacių papildytas kri- 
minalystes Italijoje. Iš kur na
ciai išmušami, ten atrandama 
baisi padėtis.

O vokiečių siautimas Italijo
je yra menkniekis, palyginus 
su žvėriškais darbais Sovietų 
Sąjungoje prieš civilinius žmo
nes. Pamatę tuos vaizdus, gal 
ne vienas karininkas ir karys 
geriau supras Sovietų vyriau
sybės reikalavimą antrojo 
fronto Europoje, idant nušla
vus hitlerizmą trumpiausiu lai-

Washington. — Valdiška 
Karinių Darbų Taryba tele
gramomis šaukė Johną L. 
Lewisą, Jungtinės Mainie
rių Unijos pirmininką, ir 
kitus vadus, kad ragintų 
tuoj grįžt darban streikuo
jančius angliakasius Bir- 
minghamo srity j, Alabamos 
valstijoj.

Ten streikuoją jau 25,000 
mainierių ir bijoma, kad 
neišsivystytų dar platesni 
streikai.

Minima valdinė įstaiga 
savo atsišaukime, tarp kit
ko, sako:

“Šis streikas laužo darbi
ninkų pasižadėjimą nestrei- 
kūoti ir yra priešingas mū
sų šalies politikai.”

Streiko vadai paskleidė 
obalsį, kad mainieriai ne
dirbs be naujos sutarties su 
kompanijomis, kuomet da
bar valdžia pervedė kasy
klas iš savo žinybos atgal į 
savininkų rankas.

Iš vergijos Spartakus pabė
go, subūrė aplinkui save daug 
kitų vergų ir pasitraukė į Ve- 
suvijaus kalno sritį. Susidarė 
didžiausias pavojus romėnų 
imperijos viešpačiams.

Ištisus tris metus Spartakus 
vadovybėje vergai atlaikė vi
sas Romos armijų atakas ir 
jau buvo paėmę visą pietinę 
Italiją ir prisiartinę prie pat 
Romos.

Kai artinasi Lietuvos išlais
vinimas, verkia ir dreba šir
dys ne tik klerikalų. Nuo jų 
neatsilieka tysliaviniai tauti
ninkai.

Savo Vienybėje (spalių 8 
d.) Juozas Tysliava užsidėjęs 
už galvos rankas šaukia:

“Jeigu nacių okupaciją pa
keistų bolševikų okupacija, tai 
netrukus Lietuvos gyventojams 
pritrūktų ir ašarų savo liki
mui apverkti.”

Kitaip, nediplomatiškai, ta
riant, neduok Dieve, jeigu Rau
donoji Armija ateitų, ir Lietu
vą išlaisvintų iš nacių vergi
jos. Tysliavos ir Pakalnio ne 
tik širdys perplyštų, bet ir 
šviesos bijančios akys visai iš
džiūtų.

Verktų jie, kaip pasiutę, 
verktų dieną ir naktį.

Ir, kaip atrodo, turės verk-

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas gen. Ra
mirez išmetė iš vietų septy
nis desėtkus valdininkų, ku
rie drauge su 80 profesorių 
ir kitų intelektualų ir vi
suomenininkų pasirašė ir 
paskelbė pareiškimą, rei
kalaudami atsteigt demo
kratines laisves ir išstot 
prieš fašistų Ašį.

Washington. — Nors di
džiame oro žygyje prieš 
Schweinfurtą, V o k i e tijoj, 
amerikiečiai neteko 60 bom- 
banešių ir 593 ląkūnų, bet 
naciam padaryti nuostoliai 
daugiau, negu persvėrė 
amerikinius nuostolius.

Amerikos lakūnai, nu
mesdami ten 485 tonus 
sprogstamųjų bombų ir 88 
tonus gaisrinių, faktinai 
nušlavė milžinišką mašini
nių rutuliukų (šruotų, ball 
bearings) fabriką ir tuomi 
pusiau pakrikdė karinės na
cių mašinerijos statybą, 
kaip sako generolas Ar* 
nold.

Neseniai amerikiečių Penk
toji armija paėmė Italijos 
miestą Capua. Tasai miestas 
randasi tiktai už kelių mylių 
nuo Neapolio. Jis guli ant ke
lio į Romą.

Tasai miestas ir tasai kelias 
yra istorinė garsenybė. Capua 
mieste buvo nelaisvėj garsusis 
Spartakus. Tai buvo 73 metais 
prieš Kristų. kijos. Pranešama, kad jie 

užmušė ir vokiečių koman- 
dierių Thebes mieste, į šiau
rius nuo sostinės Athenų.

Vokiečių lėktuvai bom
barduoja ir apšaudo kaimus 
vidurinėje Graikijoje.
Sunaikino Vokiečių Ginklų 

Fabriką Jugoslavijoj
Jugoslavijoj, partizanai 

kaujasi su vokiečiais Zeni- 
cos miesto gatvėse, 140 my
lių į vakarus nuo sostinės 
Belgrado. Paskutinėmis 
dienomis jie, tarp kitko, su
sprogdino didelius nacių 
Kruppų ginklų ir amunici
jos fabrikus toje srityje.

Bosnijoj, Jugoslavijos da- 
lyj, partizanai atėmė iš 
priešų Zivnica miestą, me
džių pramonės centrą.

Gen. Michailovič — 
Priešas

New York. — Louis Ada
mic, garsus amerikinis ra
šytojas, ateivis iš Jugosla
vijos, savo laiške N. Y. 
Times’ui vėl pabrėžia, jog 
komercinėje spaudoje gar
binamas generolas Michai- 
lovičiusį nėra joks Jugosla
vijos patrijotų vadas ir jis 
“bendradarbiavo su italais 
fašistais ir nacių koman- 
dieriais,” atakuodamas par
tizanus kovotojus.

Kovą prieš nacius teveda 
tik partizanai — Jugoslavų 
Liaudies Armija, koman
duojama generolo Tito- 
Broz.

London. — Graikijos pa
trijotai - partizanai sukirto 
keturis tūkstančius vokie
čių kariuomenės vidurinėje 
to krašto dalyje ir nubloškė 
nacius atgal linkui Kardit- 
sos miesto, geležinkelio cen
tro, 160 mylių į šiaurius 
nuo Athenų. Graikijos sos
tines.

Graikų patrijotai pradė
jo naują ofensyvą prieš hit
lerininkus.

Hitleris siunčia naujas 
savo karių divizijas Jugo
slavijon prieš partizanus, 
kurie dažniau ir dažniau 
laimi mūšius prieš vokie
čius.

Pranešimas iš Cairo sa
ko, kad jugoslavų patrijotai 
“po pat vokiečių nosim” nu
žudė Hitlerio [pastatytą po
licijos viršininką Belgrade, 
Jugoslavijos Sostinėje. Tas 
viršininkas buvo jugosla
viškas Kvislingas, savo tau
tos pardavikas.
NACIAI BIJO PARTIZA

NŲ IR TALKININKŲ 
SUTARTINO ŽYGIO

Berlyno spaįįda ir radijas 
kartoja savo “pranešimus, 
kad anglai ir amerikiečiai 
ruošiasi užpult 
Jugoslavijoj ir 
naudodamiesi 
partizanų parama prieš na
cius.

Londoniškiai graikai tei 
gia, kad partizanai šluoja 
vokiečius iš pietinės Grai-

Vienas londoniškis kores
pondentas spėja, kad dar šio 
mėnesio pabaigoje naciai turės 
nešdintis laukan iš Lietuvos. 
Jis mano, kad Sovietų armija 
gali prasilaužti linkui Vilniaus 
labai greitu laiku.

Paskaitęs tą žinią, pama
niau, ką dabar daro kunigo 
Pakalnio ir visų klerikalų ne
laimingos širdys. Pakalnis ra
šė, kad jų tos širdys dreba iš 
baimės dėl raudonosios arti
lerijos dundėjimo artinantis 
prie Lietuvos.
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Italijos Komunistų Pozicija
Niūjorkiškio dienraščio Herald - Tri

bune korespondentas Italijoje, Mr. Ho
mer Bigart, parašė įdomią koresponden
ciją iš Neapolio apie Italijos komunistų 
poziciją šiuo laikotarpiu (Koresponden
cija tilpo spal. 15 d. laidoje). Mr Bigart 
kalbėjosi su komunistų vadu Neapolyj, 
su dr. Eugęnio Reale. Dr. Reale iš pro
fesijos yra chirurgas, bet dėl komuniz
mo Mussolinio režimas jį buvo įkišęs į 
kalėjimą ir ten išlaikė ilgus metus. Da
bar dr. Reale yra laisvas ir energingai 
veikia, nepaisant to, kad kalėjimo gyve
nimas smarkiai palaužė jam sveikatą.

Italijos Komunistų Partija, rašo Mr. 
Bigart, tėra vienintelė politinė partija, 
išgyvenusi fašistinį režimą nesunaikinta, 
neapgriauta, nepaisant to, kad daugelį 
komunistinių veikėjų Mussolinio bude
liai nužudė ir tūkstančius išlaikė kalęji- 
mqtise. Be to, sako korespondentas: “Iš 
yjsų politinių Italijoje partijų tik vieni 
komunistai iš tikrųjų žino, ko jie Itali
joje nori.” Kitais žodžiais, tik vieni ko- 
munjstai turi programą, turi aiškius tik
slus.

Taigi įdomu sužinoti, ko Italijos ko
munistai dabar nori?

Pasak korespondento, dr. Reale parei
škė, kad šiuo tarpu Italijos komunistai 
nori ne proletariato diktatūros, bet nori 
matyt Italiją suvienytą hitleęizmui su
triuškinti, fašizmui sumušti, Tuo būdu 
italai komunistai yra*pasiruošę remti 
koalicinę valdžią, net jei toji valdžia bū
tų vadovaujama paties Badoglio. Ko
munistai yra pasiruošę veikti su kitomis 
•partijomis bei grupėmis, sudarančiomis 
Fronte Nazionale della Liberta (Tauti
nis Laisvės Frontas).

Nėra jokia paslaptis, kad vienas žy
miausiųjų lenkų imperialistų agentų yra 
tūlas Matuševskis, pilsudskininkas, lie
tuvių tautos priešas. Ponas Matuševskis 
tuo pačiu sykiu yra didelis Tarybų Są
jungos priešas. Matuševskis nori po ka
ro matyti Lenkiją daugiau tąųtų paver
gusią negu ji turėjo pavergusi prieš ka
rą.

Matuševskiui Vilnius — yra “Lenkijos 
miestas.” Matuševskiui Vakarų Balta
rusija, Vakarų Ukraina—“Lenkijos da- 
ly$.” Na, ir šis ponas verda pilsudskinę 
smalą Amerikoje, jis dažnus bendradar
bis Nowy Swiat (pilsudskininkų) dien
raščio.

Atrodo keista, bet kiekvieną Mątušev- 
skio išspjovimą prieš Tarybų Sąjungą 
mielai aplaižo lietuviškoji spauda—tri- 
jankinė spauda—t. y., katalikiškoji, soci- 
jalistų ir fašistų spauda.

Štai nesenai p. Matuševskis išstojo su 
straipsnių. Jis jame kalba neva dėl Pa
baltijo kraštų, bet ištikrųjų kąlba prieš 
Tarybų Sąjungą, mūsų talkininkę, kurios 
didvyriškoji Raudonoji Armija neša iš
laisvinimą ne tik Pabaltijo kraštams, bet 
ir Lenkijos liaudžiai.

Ir dėl to rašinio paminėtoji spauda 
puolėsi Matuševskiui glėbin, spausdina jo 
straipsnį, net ir į pirmuosius savo pus
lapius! Spausdina ir džiaugiasi, tary
tum naują žemę būtų suradusi!

Ir tas dar kartą parodo, kas tuos žmo
nes vienyja, kas juos riša. Juos vienyja, 
juos riša neapykanta Tarybų Sąjungai. 
Tegu asmuo bus didžiausias lietuvių tau
tos priešas, jei tik jis iškiš savo liežuvį 
prieš Tarybų Sąjungą,—jis jiems ange
las, jis jiems draugas ir prietelius.

Tokis tai yra tų ponų politinis ųusu- 
simas!

Tik jie pamirštą vieųą būtent dąlyką: 
ne Mątuševskiąms teks spręsti pokarinis 
Europos tautų likimas, bet patiems tų 
tautų žmonėms. Jie faktipąi savo ateitį 
jau šiandien sprendžia, sprendžia su 
ginklu rankoje, kovodami prieš hitlerinį 
nevidoną, kųriąm bando pasitarųauti 
Matuševskiai ir jojo lietuviškieji vien
minčiai.

Kiek tai liečia karaliaus klausimą, ko
munistai nedemonstruos nei prieš jį nei 
gi už jį,— tąi dalykas, kurį išriš Italijos 
liaudis, kai iš Italijos bus išvyti hitleri
niai, okupantai. Komunistai, taigi, visais 
būdais rems talkininkų kariuomenes, ko- 
yojąnčias prieš hitlerininkus. Komunis
tų vyriausias uždavinys — juo greičiau 
Italiją išlaisvinti.

Pąžymętina, korespondentas skelbia, 
jog socijalistai Italijoje yt’a ^hai silpni, 
maža jų organizaciją, kuomet komunis- 

(tų organizacija yra stipri (1937 m. vie
name Neapolio mieste komunistai turėjo 
.50,000 veiklių savo narių, o dabar tasai 
sįcaičius be abejo padięlęjo). Be to, ko
respondentas žymi, jog generaliniu Ita- 
.įjos Komunistų Partijos sekretoriumi 
esąs dr. Sepecimaro, teisių profesorius.

Kitais žodžiais, mums atrodo, kad Ita
lijoje intelektualai yra glaudžiai susiję 
su darbininkų judėjimu. Ir tai yra svęi- 
Hintinas dalykas.

Per virš 20 metų Mussolinis naikino 
komunistus,— naikino ir vis skelbė, būk 
jie Italijoje niekad negalėsią pasirodyti. 
Bet ką gi gyvenimas šiandien iškęlia?
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t STAMPS!

Rašytojas Adamic Apie Partiza
nus ir Michailovičių

Pereito penktadienio laidoje New 
York Times išspausdino žymaus jugosla
vų rašytojo, Louis Ądarnič’io atvirą laiš
ką dėl padėties Jugoslavijoj. Aiškiai ir 
ryškiai rašytojas nųmaskuoja ilgai gar
bintą Michailovičių, kurį dar ir šiuo me
tu amerikiečių, spauda skaito didvyriu 
ir kuriam ji atiduoda nuopelną už visas 
Jugoslavijos partizanų kovas, vedamas 
vadovybėje komandįęriaųs Tito.

Rašytojas nurodo, jog Michailovičius 
teturi savo žinioje ne daugiau, kaip kelis 
tūkstančius t. v. četnikų. Ir tie neko
voja su priešu. Per ilgą laiką Michai- 
lovičius bičiuliavosi su itąlais ir vokie
čiais. O jei jo četnikai kovojo, tai kovo
jo prieš partizanus, prieš Laisvinimo 
sĄrmįją, vadovaujamą komandieriąus Ti
to.

iMĮięhailovięius yra didelis serbų šovi
nistas ir tuo būdu jis neatstovauja Ju
goslavijos liaudįes, kurią sudaro serbai, 
kroatai ir slovėnai. Tuo tarpu koman- 
dieriaus Tito partįzanų armijpn įeina 
visi jugoslavai — serbąi, kroatai ir slo
vėnai — kurįems rūpi atsteigti demokra
tinė Jugoslavija.

Betgi nepaisant to, t. v. Jugoslavijos 
vąldžia, e§aųti Londone, ręrnia išdaviką 
Michaįlpvįęįų įr žeminą komąndięriaus 
Tito, pąrtisahus. Komercinė Amerikos 
spauda, aiškų, taipgi pąlaiko Mięhailpvi- 
čių. U

Lietuviškoji fašistų, socijąlistų ir kle
rikalų spaudą taipgi nuolat bliauna už 
Michailpvięių, keldama jį į padanges.

Be.t kaip kiękvięnąs meląs ir apga
vyste turi prieiti gąlą, taip, prięjp gąlą 
iy šis didysis męląš, ši didžioji prigavys- 
tė, kūfią ilgai buvp mąitinayąa Ąmėrikps 
visuomenė.'

MATOTE, KO TAIP PA
SIGEDO LIETUVOS

KUNiG^l'- - ■
■t ■ * >

Chicagos Drąųgas. (spąlių 
13 d.) mąno, kad nedori, 
žmonės nori labai negražią! 
nuplėšti šlovę vienam tikrai 
šventam kunigui. Tuo šven
tuoju esąs pagarsėjęs Lie
tuvos klerikalų vadas kuni
gas Krupavičius. O pęr 
vargšą Ęrųpavičių, žinoma, 
esą bandomi išniekinti'visi1 r 
Lietuvos klebonai, kurie, 
girdi, baisiąi dauS nukęntč- 
jo per vienųoliką mėnesių 
tarybinės santvarkos Lietu
voje.

Mums, amerikiečiams, la
bai įdomų patirti, kaip ir 
kuomi ta Lįetųvos tarybine 
vyriausybė Lietuvos kuni
gus taip nuskriaudė. Gąl 
jiems buvo uždrausta mels
tis, laikyti mišias, klausyti 
išpažinčių įr rūpintis kitais 
tikinčiųjų dūšioš reikalais? 
Gal gi bažnyčios buvo 
griaunamos bei uždarinėja
mos? Gal gi kunigams buvo 
uždrausta iš tikinčiųjų imti 
atlyginimą už mišias, šliu- 
bus ir krikštus?

Nieko panašaus. To pri
mesti tarybinei vyriausybei 
nedrįsta nei Šimutis su 
Prunskiu. Vadinasi, Lietu
voje buvp palikta pilniausia 
tikėjimo laisvė. Kunigai sa
vo kunigiškose pareigoje 
visai nebuvo varžomi. Jie 
nebuvo persekiojami. Jiems 
nebuvo atimtos pilietinės 
teisės. Jie galėjo dalyvauti 
visuose rinkimuose, kaip ir 
visi kiti Lietuvos piliečiai.

O vienok jie buvo “baisiai 
nuskriausti,” teigia Drau
gas. Tai kaip ir kuomi?

Pasiklausykime:
“Kun. M. Krupavičius, 

kaip ir visi kunigai, bolše
vikų okupacijos laiku 
skaudžiai nukentėjo. Visos 
bažnyčios žemės buvo kon
fiskuotos. Visi javai, gy
vuliai, kurie nesutilpo pa
liktam hektare, buvo nusa
vinti. Algų kunigams nebe
mokėjo. Jiems reikėjo gy
venti iš vieno hektaro der
liaus. Reikia atsiminti, kad 
klebonijoje gyvena ne vie
nas klebonas, bet ir dau
giau kunigų.”
Apsistokim prie šių “var

gų.” Jie, kaip matote, yra 
grynai ekonomiški. Tarybi
nė vyriausybė nusavino di
džiuosius bažnyčių turtus. 
Nutraukę mokėjimą kuni
gams algų iŠ valstybės iž
do. Atėmė iš jų dvarus ir 
pavedė visuomenei.

' Ar tai blogai buvp pa
sielgta? Ne, nę blogai. Buvo 
pasielgtai visai teisingai. 
Tas reiškia, kąd bažnyčia 
buvo atskirta nuo valsty
bės. Amerikoje taip yra. 
Kodėl klėrikąląi ųekeikia 
už tai Amerikos vyriausy
bės?

Nętįesą, kąd tik iš vieno, 
kęktąrp derliaus kiąbpnąs 
turėjo pragyvęntį. Kaip jąu 
sakyta, jam nebuvo ųždrąų- 
stą imti už mišias, krikštus 
įr laidotuves. Jam nębuvo 
uždraustą imti nuo tįkįų- 
Či'ųjų viščiukus Ir paršiu
kus. O kaip žinome, Lietu
voje kunigąi pųikįąį ųmįje- 
davp ųž viską ųųp ^rųoųių 
gerai atplėšti.

Tącįąu, jeigu žmonėms iš
silaisvinus iš popų, jie pra
dėjo mažiau kunigams dųp- 
ti, tai jau kąltė pąčių kuni
gų. Viena, jų bųVo priąivei- 
sę pęV dąųg. Ąntpą, jie savo 
bįogąis dąrbais Lįętųvos 
žmpųes buvę ątstųpię nuo, 
savęs. lĮVečįą, reįkią žįųoti, 
kad męs gyveųamę, dvide-

........... .

=f=e ia=
šimtam Šimtmetyje^ kuo
met žmonės daugiau apsi
švietę ir išmokę apseiti be 
kunigų pątąrnąvimo. Už tąi 
negalęjp atsakyti tarybinė 
vyriausybė. Pirmiau Lietu
voje, žinoma, būdavo kuni
gams tikras rojus. Kas jau 
pasiekdavo kunigo stoną* 
tas jau tapdavo dideliu po
nų — iš “virbalo- kaip, be
matant pavirsdavo į •rąstą?

Taigi, aišku, kad šita Ta
rybinės valdžios reforma 
daugumai Lietuvos žmonių 
labai pątikp. Nepatiko, tik
tai visai tamsiems žmo
nėms, davatkoms ir, žino
ma, kunigams.

Da vieną didele skriaudą, 
pasak Draugo, kun. Krupa
vičius apturėjęs, tai kad jo 
palociai buvę konfiskuoti. 
Draugas sako: “Kądangi S. 
Kalvarijos parapijos, ku
rios klebonu yra kun. Ėru-

pavičips, klebonija yrą mū- 
rinė, okupąntai (tai yra ta
rybinė vyriausybe, — Red.) 
ją konfiskavo. Jis pasiliko 
be pastogės. Miestelyje su
sirado kambarėlį ir jame 
apsigyveno...”

Atrodo, kad ta klebonija 
buvo dideli mūriniai palo- 
ciai, kuriuose klebonas su 
gaspadinėmis puikiausiai 
gyvendavo. Tuo tąrpų ten 
pat miestelyje šimtai žmo
nelių gyvendavo baisiausio
se. lūšnose. Šita mūrinė kle
boniją veikiausia bųvp pa
imta ir pavesta kokiai nors 
prakilniai visuomeninei į- 
staigai kultūros bei apšvie
tus tikslams. Ąr tai buvo 
didelis prasižengimas iš vy
riausybės pusės? Aišku, 
kad nebuvo jokio prasižen
gimo. Jos buvo pasielgta ge
rai/teisingai ir garbingai.

Kodėl kiti žmonės gali

ALDLD Reikalai
Mokėkite Duokles

Nors metai jau artinasi vi
sai prie pabaigos, bet dar mū
sų organizacijoj yra šimtai na
rių, kurie nesumokėjo duok
les. Kitados būdavo iki nąujų 
metų su duoklėmis atsilieka 
ąpie pusantro tūkstančio ne
mokėjusiu narių, šiemet toj 
srity j mes daug geriau stovi
me, bet ir padėtis yra kitokia. 
Jeigu seniau dąųgeljs negalė
jo laiku pąsimoketi iš priežas
ties nedarbo, stokos pinigų, 
tai dabar tokios padėties nė
ra. Dabar, kurie duokles dar 
nesumokėjo, tai tik todėl, 
kad jie “pamiršo” savo orga
nizacines pareigas. Pasitikim, 
kad jie. greitai pasimokęs.

, Nauji Nariai
Naujų narių šiė)pęt’mes ga

vome arti 700. Galima gauti 
daug daugiau. Dabar prasi
dėjo dienrąščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajai už atnaujini
mą preąumeratų ir naujus 
skąįtytpjųs.

Literatųrps Drąųgijos kuo
pos ir veikėjai nuolatos ener
gingai dirba spaudos platini
me. Mes pasitikime, kad ir 
šiemet su visa energiją dirbs. 
Atnaujindami dienraščių pre
numeratas ir naujus skaityto
jus verbuodami nepamirškime 
ir Literatūros Draugiją. Jei
gu tą turėsime mintyj, tai iki 
naujų metų gausime, dąr ke
lis šimtus naujų narių ir šie
met bus gauta 1,000 naujų na
rių į mūsų draugiją.

Paprastai, nauji nariai, ku- 
rię įstoja lapk?ityj ir gruodyj, 
tąi męs jų duokles skaitome 
ųž sę.kamuą pietus, jęįgų jie 
šių mętų pe.uopi ^aųti knygos.

Centro Komiteto Rinkimas
Kas dvięji metai mes išręn- 

kamę Literatūros draugijos 
Centro Komiteto narius ir ąl- 
tęrąątųs. Išrinkti draugai ir 
draugės per du metųą tvąęko 
or^ąni^ącijoą jį’ęikąįų^. Tįesa, 
Centro Komitetas pasikviečia 
į talką arčiau gyvenančius 
veikėjus, įtraukiant j,uos į 
įvairias komisijas, kaip tai 
“Šyiesos” Redakcinę Komisi
ją, Moterų Komisiją ir kitas. 
Ir dabar “šviesos” Redakcinėj 
Komisijoj veikią draugai V. 
Tauras ir g. nęrą jie
ir perą CK nariais. Taip pąt 
gera grupę ir, draugių veikia 
Motepų komisijoj. Kąnądoj 
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gyventi “kambarėliuose1’, q 
klebonas didžiausiuose pa- 
lociuose? Mūsų supratimu, 
kun. Krupavičiui būvo nau
dingą paragauti “kambarė
lio” gyvenimo — patirti, 
kaip kįti Lietuvos žmonės 
gyvena.

Pagaliau iš Drąugo suži
nome, kąd tarybinė vyriau
sybė dar labąi grąžiąį Pa" 
sielgė su kun. Krupavičiu
mi. Draugas sako: “Kun. 
Krupavičiaus ir tąip mepka 
sveikata ėjo dar blogyn. Jis 
nutarė prąsyti bolševikų 
leidimo vykti į Druskinin
kus pasigydy|i. (Druskinin
kai — garsus kurortas). 
Ten jis nuvyko ®įv bir
želio męnesį.”

Vadinasi, tarybinė vy
riausybė rūpinosi kunigo 
sveikata ir padėjo jam gy
dytis.

Ųž tai dabąr Šimutis, 
Prunskis ir visą Wnkalija 
gražiai tai vyriąųsybęi at
simoka: kasdien ją piktai 
šmeižia ir niekina.

mes turime specialį Kanados 
Veikiantį Komitetą, kuris 
tvarko mūsų organizacijos rei
kalus. Mūsų organizacija di
delę, skaitlinga ir ji tupi tik 
pusiau apmokamą sekretorių 
ir kartu knygių. Tik čįėka to
kiam paskaldymui darbo ir 
nuoširdžiai kooperacijai vei
kėjų mes galime organizaci
jos reikalus tvarkyti su pusiau 
apmokamu žmogum.

Sulyg Konstitucijos, Centro 
Komitetas bus renkamas iš 
septynių narių ir keturių pa
vaduotojų. Tiesa, mūsų CK 
porą terminų buvo didesnis, 
tai po to, kaip susivienijome 
su buvusia moterų organiza
cija ir abu CK suliejome į 
daiktą, šiemet rinksime CK 
tiek narių, kiek nusako mūsų 
Konstitucija, o reikalui esant 
vėl papildysime sutinkančiais 
padėti veikėjais.

Į Centro Komitetą kandida
tai yrą 9, būtent: A. Bimbą, 
P. M. Šolęipsk*5, K- 
iię, Evą MLarienę, §. Sasna, 
G. Kuraitis, P. Janiūnas, Ą. 
Smitas ir V. Tauras Rinksime 
septynis.

Į alternatus yra septyni kan
didatai : G. Stasiukaitis, F. 
Kazakevičienę, Povilas Bečys,
K. Maziliauskas, Ig. Urbonas, 
Petras Šolomakas ir J. J. Mqc- 
kaitis. Rinksime keturis.

Paprastai, paskelbus kandi
datų surašą mūsų spaudoj 
šp.altos yra laisvos išsireiški
mui apie jų tinkamumą ir 
kuopose aptarimui. Balsavi
mai prasideda su spalių 15 
diena ir baigiasi su grųodžin 
15 diena, tai yra, Ipųs atlikti 
pęr du įpenėsiu laiko. Bąlsa- 
viipų blankos į cęntrą turį bū
ti grąžintos ne vėliau 20 die
nos gruodžio, 1943 m.

Pąremkitę Ąpšvįetos Fondą
Literatūros Draugijos orga

nizaciniams ir apsvietos rei
kalams tuyime Apšvietos Ęon- 
dą. Kad leisti lapelius, bro
šiūras ir taip vesti apšvietą 
už organizaciją ir bendrais 
darbo žmonijos reikalais, tai 
tam mes negalime naudoti Ą.
L. D.L.D. duokles, nes įštęnka 
kaip tik knygoms, “šviesai” 
iV ądmmistratyviems organi-

jząęijos ręiltalams. šiai ąpąvie- 
tai mes turlpfe atskirą fondą 
ir kiek į jį gauname aukų, 
tiek vedame, apšvįętą.

Pastąrųoju laiku mes buvo
me sustoję vesti kampaniją 
už aukąs į Apšvietus Fondą, 
tą darėme atsižvelgiant į dau
gybę kitokių finansinių kam
panijų. Bet tos kampanijos 
nepasibaigia, o mūsų apšvie
tus reikalai negali būti užmuš
ti.

Lietuvos geriausi rašytojai 
yra parašę nemažą! tinkamų 
brošiūrėlių, kurių išleidimas 
padėtų mobilizuoti lietuvių 
mases karo laimėjimui. Bet 
mes negalime jų išleisti, nes 
neturime tam lėšų Apšvietos 
Fonde. Yra ir kitų reikalų, 
kurių negalime atlikti.

Todėl yra išsiuntinėta vei
kėjams ir veikėjoms Ąpšvie- 
tos Fondo blankų ir prašome 
juos pasidąrb.uoti. Atminkite, 
kad Apšvietos Ęondas ląbai 
svarbi mūsų įstaigą. Aukoda
mi kitiems reikalams nepa
mirškite, ir ją. Dabar gavome 
tam -reikalui aukų nuo seka
mų draugų^ ir organizacijų:

Drg. K. Mockus, Brooklyn, 
aukavo $1, ir J. P. Chepulis, 
Southbury $1.50.

Drg. P. Paserskis iš Balti
more prisiuntė $3.50.

Drg. Tamašauskienė, iš W. 
Roxbury prisiuntė $5.

Drg. Fęlicę Šimkus iš Hąr- 
rison prisiuntė apt blankos 
$6.25. Po $1 aukojo: J. Mar
cinkevičius, J. Sikorskis, A. ir 
F. Jasmontai. Po 50c: P. Mar- 
šonas, Ą. švilpa ir M. žoly
nas, kiti po mažiau.

Drg. Adelė Pakalniškienė 
iš Maspęth pridavė ant blan
kos $7. Po $1 aukavo: A. Za- 
blackienė, V. Hillard, V. Kar
tonas ir Adelė Pakalniškienę. 
Po 50c: A. Kaląkaųskienė, O. 
Cibulskienė, R. Laukaitis ir 
F. Masiulis, o kiti po mažįau.

Drg. N. N. iš BinghąmtPU 
pąaųkąvo $10, kurie paskirti 
priešfąšiątineį konferencijai.

Liuosybės Dailėj Ratelis ir 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
kliubas, Montello, abi organi- 
zacijos aukavo po $10, pri- 
siuptė d. J. Stigiępę.

Drg. P. Janiūnas nuo Ba- 
yonnes draugų prisiuntė $10, 
kurie skiriami pusiau: Apšvie
tos Fondui ir Literat. Draugi
jos knygų leidimui.

Ląisvęs ęhorąs, Hąrtforęį, 
prisiuntė aukų $15 pęy drg. 
J. Ka^įauską.

Waterbury spaudos pikni
ke surinktą aukų tąm reika
lui $37.

prąkąlbpąe ęp- 
ripkta ^riąs ĄVį4^v? 
drg. A. Mū^eika.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačių!

D. M. ŠolomsJ^as,
ALDįiD C£ Sęįęrętprius,

46 Teii Ęycįį SJ„ 
ęvopSyp, N- Y.
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TORPEDŲ “AUSYS”
Kiek metų atgal žiūrovai 

parodose stebėdavosi elekt
riniu “šunim”. Suploja 
žmogus delnais, ir štai iš 
būdos išeina dirbtinis šuva, 
lodamas.

Kaip tatai atsitinka? Na
gi, delnų plojimo garsas at
simuša į tam tikrą prietai
są padirbtame šunyje, išju
dina veikti elektrinę maši
neriją viduj “šuns”, ir taip 
jis išvažiuoja iš būdos, 
“pykdamas.”

Paskutinėmis dienomis 
skaitome spaudoje ir girdi
me per radiją apie vadina
mą naują vokiečių torpedą, 
kad einančio laivo varomie
ji sparneliai-propeleriai pri
traukia torpedą, ir ji sprog
dama nuskandina bei suža
loja laivą.

Visai galimas daiktas, 
kad torpeda savo elektri
nėmis “ausimis išgirsta”' 
laivo propelerių garsus, pa
našiai kaip anas dirbtinis 
“šuva” delnų plojimą, ir 
plaukia linkui laivo, ypač 
jei torpeda yra varoma 
elektriniais motorais. Bent 
tūli Amerikos mokslininkai 
pripažįsta tokią galimybę. 
Traukti torpedą prie laivo 
galį ir jos elektro-magneti
niai prietaisai.

Juk pačioj jau šio karo 
pradžioj pasirodė magneti
nės nacių minos, sprogdin- 
damos anglų laivus. Laivo 
geležis, plaukiant pro tokią

miną, nors ir nekliudant 
jos, sužadina magnetinį mi
nos prietaisą, ir jinai 
sprogsta. Menama, kad 
elektrinės torpedos magne
tiniai prietaisai galį ją ir 
vairuoti tiesiai į laivą.

Kas liečia magnetines 
minas, tai anglai netrukus 
išrado apsaugą prieš jas. 
Jie aprietė povandeninę sa
vo laivų dalį stora nuelek- 
trinta viela, o ši viela nu
stelbė priešų minos elektro
magnetinę srovę ir sulaikė 
miną nuo sprogimo tokiuo
se atsitikimuose, jeigu tik 
pats laivas tiesiog nesusi
dūrė su mina.

Leidžiant stipresnes elek
tros sroves nuo laivo, pasi
rodė galima tokias minas 
sprogdint ir gana iš tolo.

Netrukus anglai apve
džiojo tam tikrus savo lėk
tuvus storais nuelektrintais 
lankais ir žemai skraidy
dami virš jūros, tokiu būdu 
sprogdino magnetines na
cių minas vandenyje.

Nėra abejonės, jog bus 
išrasta elektro-magnetiniai 
būdai apsaugoti laivus ir 
nuo naujųjų magnetinių 
Hitlerio torpedų.

Pagaliaus, žymėtina, jog 
magnetinė torpeda nėra vo
kiečių išradimas. Ją išrado 
Švedijos laivyno kapitonas 
Karl Leon dar pirm praei
to pasaulinio karo, o vokie
čiai tada ir nupirko išradi
mą. J. C. K.

ŽUVŲ BALSAI IR GARSAI JAU NEAPGAU- 
DINĖS AMERIKOS SUBMARINŲ

Jei norima pasakyt, jog 
kas “visai neturi balso” 
dainuoti, dažnai sakoma, 
“jis turi žuvies balsą.”

Šiaip žmonės spėja, kad 
žuvys yra bebalsiai gyviai, 
bet submarinų jūreiviai pa
tyrė ką kita. Ne sykį žuvų 
balsai juos apgavo: tuos 
balsus jie ne kartą palaikė 
priešų laivų propelerių gar
sais. Suprantama, jog bu
vo atsitikimų, kad jie šau
dė bei torpedas laidė, kol 
patyrė, jog ten nėra jokio 
laivo.

Bet dabar jau sunku bus 
žuvims savo garsais apgau-

Sugretinus Italijos
Frontą su Sovietiniu

New Yorko dienraštis 
Herald Tribune per radiją 
praeito trečiadienio naktį 
pranešė, kaipo žinią iš Ma
skvos, jog prieš Sovietus 
kariauja 300 hitlerininkų 
divizijų, o prieš anglus ir 
amerikiečius Italijoj Hitle
ris naudoja tiktai septynias 
savo divizijas. Vadinasi, 
prieš - sovietiniame fronte 
veikia 4 milionai ir 500 tūk
stančių vokiečių, o Italijos 
fronte tiktai 105 tūkstan
čiai. Taigi Raudonoji Armi
ja kovoja su 43 sykius dau
giau priešų, negu anglai- 
amerikieciai.

dinėti Amerikos submarinų 
jūreivius. Jungtinių Valsti
jų laivyno ir vidaus reika
lų departmentų mokslinin
kai ištyrė ir plokštelėse už- 
rekordavo tuzinų įvairių 
žuvų balsus ir garsus. Iš 
tų plokštelių turės išmokti 
žuvų garsus pažinti ir nuo 
laivų propelerių atskirti 
kiekvienas Amerios jūrei
vis skiriamas į submarino 
tarnybą. O juk submarinas 
turi labai jautrias “ausis” 
— radijo kiaušytuvus.

Tiriant žuvų balsus, įvai
rios jų rūšys atskirai buvo 
suleistos į tam tyčia tven
kinius' bei patalpas. Van
denin buvo įstatytos radijo 
“ausys”, prie kurių pri
jungta kiaušy tu vai lauke. 
Tai per šiuos klausytuvus 
girdimi garsai ir buvo užre- 
korduoti fonografinėse 
plokštelėse.

Patys mokslininkai nu
stebo, patirdami, kad žuvys 
gali išduoti tiek 
balsų ir garsų, 
kriuksėjimas, 
dantų griežimas,
mas ir kt. Tūlos žuvys da
ro būgnavimo garsus, vir
pindamos tam tikru raume- 
niu savo oro pūslę, esamą 
užpakalyje galvos; Pasiro
do, jog ne tik jūrose, bet 
ir gėluose (prėskuose) van
denyse visose pasaulio da
lyse yra žuvų, darančių 
kriuksėjimo, dantų grieži
mo ir būgnavimo garsus.

Bet dar nepatirta, ar tais 
“balsais” jos šaukia prie
šingąją lyti, ar išreiškia no
rą ėsti ar rodo pasitenkini
mą, parpdamos kaip katės.

N. M.
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kaip kad 
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Neapolio žmones sveikina amerikiečius, kurie įvažiuoja i miestą išvijus nacius. 
Pasirodo, kad Italijos žmonės laukia išlaisvintojų.

SAVANAUDIŠKI IŠRADIMŲ SLĖPĖJAI
Jungtinių Valstijų vice

prezidentas Henry A. Wal
lace praeitą savaitę ragino 
kongresą saugot šalį, kad 
kompanijos ir trustai ne
taptų viešpačiais mokslinių 
išradimų Amerikoje.

Negyvėliu Nervu Pa
gydymas Amerikoj

Amerikiečiai daktarai R. 
M. Klemme ir Nilson R. De- 
Rezende ir Amerikos kapi
tonas iR. D. Woolsey rašo 
paskutiniame numeryje A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo Žurnalo, kad negy
vėlių nervus- pavyko prigy- 
dyti dviem gyviem, kurių 
nervai buvo sudraskyti. 
Vienas ligonis su įsiūtais 
negyvėlio nervais jau vėl 
valdo savo sąnarius, o kitas 
pradeda atgauti sąnario ju
dėjimą, kurio buvo netekęs 
po tam tikrų nervų sudras
kymo.

Tai dar pirmos tokios 
Amerikoje operacijos, per
sodinimui laVono nervų vier 
ton suardytų gyvo asmens 
nervų.

Sovietų Sąjungoje jau 
nuo pat karo pradžios už
muštųjų nervai prigydomi 
sužeistiems raudonarmie
čiams. Ir šimtai jų, gavę 
svetimus nervus vieton su
draskytų savųjų, . atgriebė 
rankų - kojų vartojimą ir 
sugrįžo frontam

Kraujo “bankų” rinkimas 
ir taupymas sužeistiesiems 
taipgi yra sovietinis išradi
mas. J. C. K.

Per paskutinius šešis mė
nesius amerikiečiai nuskan
dino po 130,000 tonų Japo
nijos laivų kas mėnesį. Dau
giausia jų nugramzdino A- 
merikos submarinai.

MIRTIES KEPURĖ
Bougainville, Saliamono 

salose, laukiniai jaunuoliai 
turi ant savo galvos nešioti 
aukštas išmargintas pinti
nes, beveik dvigubai dides
nes už galvą. Ir jeigu mer
gina pažiūri į tokią jaunuo
lio “kepurę”, tai pagal vie
tinius papročius, turi būti 
numarinta.

Anglai ir amerikiečiai tu
ri apie 350,000 paimtų ne
laisvėn italų kareivių; da
bar planuoja juos ginkluoti 
ir prieš nacius statyti.

Įvairūs tarptautiniai trus
tai ir didžiosios fabrikų 
kompanijos turi savo labo- 
•ratorijas, kurios užsiima 
išradimais, s u p r antama, 
pritaikytais savo pelnams.

Kiekviena kompanija sle
pia savo laboratorijoj pa
darytą pelningą išradimą 
nuo kitų ir nuo visų ameri
kiečių abelnai. Kai kuriuos 
visuomenei naudingus išra
dimus kompanijos sava
naudiškai užgniaužia, jeigu 
nemato iš jų tuojautinio 
sau pelno.

O kartelės-tarptautiniai 
trustai dalinasi išradimais 
su savo bendrais svetimuo
se kraštuose, slėpdami tuos 
išradimus net nuo Jungti
nių Valstijų vyriausybės. 
Taip antai, amerikinė Stan
dard Žibalo kompanija, su
sirišus su Vokietijos che
mikalų trustu, slėpė nuo 
Amerikos valdžios patentą 
dėlei dirbtinės gumos gami
nimo net po to, kai Hitleris 
jau kariavo prieš Jungtines 
Valstijas. Tik per teismą 
buvo išveržtas iš Standard 
Žibalo kompanijos tas sek
retas, kuriuom naudojosi 
naciai.

Vice-prezidentas Wallace 
ragino kongresą skirt pini
gų valdiškiems moksliniams 
tyrimams ir išradimams ne 
tik dabar, bet ir po karo. 
Iš valdžios laboratorijų iš
einą išradimai tuojaus per
vedami visų gyventojų nau
dai, sakė jis, nurodydamas 
į visuomeninę naudą, kurią 
neša žmonėms moksliniai 
darbai, vedami žinyboje 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės departmento.
Pavyzdys iš žemdirbystės 

Departmento
“Tik todėl, kad Jungtinių 

Valstijų žemdirbystės de- 
partmentas padarė nepa
prastai svarbių technologi
nių atradimų dėlei . žemės 
derlingumo palaikymo, dė
lei įvairių javų ir augalų 
auginimo ir dėlei gyvulių 
veisimo, tik todėl mes pa- 
siunčiame šiemet apie 10 bi- 
lionų svarų maisto į užsie
nius ir dar patys geriau 
mintame, negu bet kuris 
kitas kraštas pasaulyje,” 
pareiškė Wallace. Kartu jis

pažymėjo, kad kiekvienas 
valdžios doleris, išleistas 
moksliniams atradimams, 
sugrąžins per keletą metų 
daugelį dolerių pavidale pa
didintų žmonėms pajamų.

N. M.

Paskaičiuot Lėktuvų 
Nuostolius Frontuose

Didelis “pijokas” yra da
bartinis karas. Per metus 
jis sugeria Amerikoj 530 
milionų galionų alkoholio, 
naudodamas jį dirbimui be
dūmio parako, karinių du
jų ir kitiems kovos reika
lams.

Kiekvienas šūvis iš did
žiosios kanuolės suvartojaLkoholio negalima būtų ves- 
daug galionų stipraus alko
holio, vartojamo dirbant 
bedūmį paraką. Juk reikia 
apie 40,000 svarų smarkaus 
alkoholio, kad pagamint 
100,000 svarų bedūmio pa
rako.

Daug alkoholio sunaudo
jama ir gaminant dirbtinę 
gumą (robą).

Alkoholis vartojamas ga
minimui butadyno, o buta- 
dynas yra didžioji sudėtinė 
dalis dirbtinės gumos.

Iš kiekvieno bušelio kor- 
nų (kukuruzų) ar kviečių 
galima gaut apie pustrečio 
galiono karinio alkoholio, 
190 laipsnių stiprumo. O iš 
pustrečio galiono alkoholio 
išeis du svarai robo me
džiagos—butadyno.

Nemažai 
naudojama 
muštardinių 
Amerika nenori tomis nuo
dingomis dujomis kariauti, 
bet jeigu naciai ar japonai 
pradėtų veikti dujomis, tai 
ir amerikiečiai privalo jų 
turėti, iš anksto paruoštų.

Degantis alkoholis varo

mechanizmą torpedų, skan
dinančių priešo laivus. Jis 
reikalingas automobiliams, S 
tankams, lėktuvams. Alko
holis yra naudojamas ga
minant etherį, kuriuos ap- 
migdoma sužeisti kareiviai, 
bedarant jiem operaciją.

Trumpai pasakius, be al-
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su-alkoholio 
ir dirbimui 
karo dujų.

ti tokio karo, kaip dabarti
nis.

Stipriam kariniam alko
holiui gaminti, reikia tam 
tikrų didelių įrengimų bra
voruose, ir valdžia padeda 
tokius įrengimus įtaisyti. 
Paprastais bravoriniais į- 
rengimais dirbamas alkoho
lis—120 iki 140 laipsnių — 
yra persilpnas karo reika
lams.
Apart grūdų ir bulvių, ka

rinis alkoholis gaminamas 
ir iš padugnių, kurios lie
ka, kai cukrus dirbamas.

Skaičiuojama, kad šiuo 
laiku Amerikos sandėliuose 
yra 500,000,000 galionų ge
riamojo alkoholio. Bet per 
vienus metus penktadalis 
jo išgaruoja ir kitaip pra
nyksta. Taigi per porą me
tų teliktų 300,000,000 galio
nų degtinės. O amerikie
čiai pirm karo vidutiniai 
per metus išmaukdavo po 
kokius 90,000,000 galionų. 
Gatavos degtinės, todėl, tu
rėtų užtekt jiem porai me
tų, nežiūrint nugaravimų. ’

N. M.
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Sovietų vyriausybė su dė
kingumu paskelbė, kad iki 
šiol ji iš Amerikos gavo 3,- 
000 lėktuvų.

Tėmydami pranešimus iš 
Sovietų fronto, matysite, 
jog ten kasdien vidutiniai 
sunaikinama bent apie 40 
nacių lėktuvų; tai būtų 1,- 
200 per mėnesį.

Amerikoj kas mėnuo pa
statoma daugiau kaip 6,000 
lėktuvų.

Didžiasiais, laiks nuo lai
ko daromais, žygiais prieš 
Vokietiją anglai ir ameri
kiečiai taipgi nušauna daug 
nacių lėktuvų.

Įdomu būtų padaryt apy
skaitas, ar Sovietai ar ame
rikiečiai ir anglai per mė
nesį sunaikina daugiau vo
kiečių lėktuvų.

Tuos skaitmenis iš Talki
ninkų šaltinių galima būtų 
parodyt pasikalbėjimuose 
su tokiais asmenimis, kurie 
sako, kad vokiečiai dabar, 
girdi, daugiau lėktuvų var
toju prieš anglus ir ameri
kiečius, negu prieš Sovie
tus.

Bet paskutiniu laiku so
vietiniame fronte sunaiki
nama beveik po 100 nacių 
lėktuvų per dieną; taip an
tai:

Spalių 12 d. Sovietų ko- 
vūnai nušovė 90 priešų lėk
tuvų, spal. 13 d. — 97 nacių 
lėktuvus, spal. 14 d. — 93 
jų lėktuvus.

Gal patys skaitmenys ati
darytų akis tūliems žmo
nėms, kurie pasakoja, būk 
naciai atšaukę didelę dau
gumą savo lėktuvų iš prieš- 
sovietinio fronto, kad gintis 
jais nuo amerikiečių ir ang
lų atakų iš oro.

N. M.

MESINEJffllAS ZMONIU-TAI SENAS 
ISTORINIS JAPONU PAPROTYS

Japonų viešpačiai per 
šimtmečius auklėjo žvėriš
kumą savo valdiniuose. Tad 
jie ir dabar laiko paprastu 
dalyku nužudyt visus ne
laisvėn paimtus chinus, ku
rių negali tuojau panaudot 
kariniam savo darbui.

Neseniai japonų oficie- 
rius nukirto galvą suimtam 
leitenantui nukritusio Ame
rikos lėktuvo. Žudant jį, tas 
amerikietis buvo partrenk
tas ant kelių į purvyną. Kai 
japonų oficierius nukirto 
jam galvą, vienas jūreivis 
kardu kapojo amerikiečio 
kūną ir galop paspyrė jį. O 
nužudytojo spardymas tai 
didžiausia jam panieka, pa
gal japonų papročius.

Pamatyti Amerikos kari
ninko žudymą buvo sušauk
ta visa japonų kuopa, kaip 
kokion pramogon.

Primindamas tą įvykį, 
prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad Japonija nėra 
civilizuota tauta.

Tuom kriminaliu darbu 
japonai parodė tą pačią sa
vo “civilizaciją”, kaip ir 
pirm šimtų metų.

Pasiklausykime, ką liudi
ja apie tokius japonų pa
pročius Anglijos kapitonas 
Saris, atsilankęs Japonijon 
apie 340 metų atgal. Jis ma
tė viešą žudymą trijų nusi
kaltėlių — dviejų vyrų ir 
vienos moteries, ir šitaip tą 
sceną aprašė:

“Kiekvienas aplinkui sto
vėjęs vyras priėjo ir išban
dė savo kardo aštrumą ant 
nužudytųjų lavonų, ir jie 
visus tris lavonus sukapojo 
į tokius smulkius gabalus, 
kaip žmogaus ranka; o ir 
tada jie dar nesiliovė, bet

dėjo vieną lavono gabaliuką 
ant kito ir kirto, žiūrėda
mi, kiek galės perkirst vie
nu kardo smūgiu, ir paskui 
paliko tuos gabaliukus 
paukščiams suryti.”

Amerikos leitenanto nu
žudymas buvo tos pačios is
torijos pakartojimas, tik be 
kai kurių smulkmenų.

500,000 LĖKTUVŲ 1950 
METAIS

Jungtinių Valstijų preky
bos sekretoriaus padėjėjas 
A. M. Burden, kalbėdamas 
Baltimore spal. 9 d., prana
šavo, kad Amerikos padan
gėmis 1950 metais skraidys 
pusė miliono lėktuvų — ta
me skaičiuje 441,000 priva
čių lėktuvų, 50,000 karinių 
ir 9,000 transporto - preki
nių lėktuvų.

Senimas ir Tik iš 
Toliau Matymas

Amerikos Geresnio Regė
jimo Institutas atrado, jog 
bendrai imant, 10 metų vai
kas be vargo gali skaityt 
knygą už trijų colių nuo 
akių; 20 metų jaunuolis įs
kaito už keturių colių, 30 
metų — už pusšešto colio, 
40 metų— už pusdevinto 
colio, 50 metų — už 16 co
lių, o 60 metų jau tik už 
40 colių nuo akių.

čia kalbama tik apie tai, 
kaip iš arti jie gali įmatyti,
o matymas iš tolo nėra ap- f 
ribojamas.
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“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO
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S-------------------------------------------------------------------- ------- ------ ---- ------------------------------------------------------------- Q[

A. L. D. L. D. Reikalai

(Tąsa)
— Šimts paibelių — sako Hajė, net 

prakaitas jį išmušė, — tad pasigaučiau 
riebią, grakščią sesę, kad būtų už ko pa
sičiupti, ir į lovą, ir, kad tu žinotum, 
niekur daugiau, kaip tik į lovą! Įsivaiz
duok tiktai tikruosius plunksninius pa
talus su spyruokliniais pašoniais, duk
nom, — aštuonias dienas kelnių neužsi- 
maučiau.

Visi tyli. Vaizdas perdaug viliojus. Net 
šiurpulys visu kūnu nuėjo. Pagaliau Mi
leris prasiblaivo ir klausia:

— 0 paskum?
Tyla. Po to Hajė truputį sumišęs pa

sako:
— Jei būčiau puskarininkis, pirmiau

sia pasiduočiau liktiniu puskarininkiu į 
Prūsus.

— Haje, ar tu galvos netekai? — sa
kau.

Jis širdingai paklausia:
— Ar tau teko kada nors durpės kas

ti? Pamėgink kada nors!
Jis išsitraukia iš aulo šaukštą ir kiša 

į Alberto valgomąjį puodą.
— Bet jau .negali būti blogiau, kaip 

Champaghė .apkasuos, — atsakau.
. Hajė gromuloja ir šaiposi:
. — Bet tat ilgiau trunka. Be to, ten 
negalima įsirausti.

— Bet, žmogau, namie juk geriau, 
Haje.

_ —Iš dalies, iš dalies,—sako jis ir išsi
žiojęs užsimąsto.

Jo bruožuose galima išskaityti, ką jis 
mano. Tenai — maža lūšnelė durpynuos, 
ten sunkus darbas tyrumų karšty, nuo 
ankstaus ryto ligi vėlaus vakaro, ten 
menkas atlyginimas ir purvini darbo rū
bai.
. — Taikos metu kariuomenėj tarnau
damas neturi jokių rūpesčių, — kalba ji
sai, — kiekvieną dieną gauni valgyti, at
virkščiai, keli triukšmą, — turi lovą, kas 
aštunta diena gauni švarius skalbinius, 
kaip kavalierius, atlieki savo puskarinin
kio pareigas, turi gražius rūbus; — va
kare sau žmogus laisvas ir droži į smuk
lę* . * .

Hajė nepaprastai didžiuojasi savo idė
ja. Jis įsikalba ją.

— O praslinkus dvylikai metų, gauni 
pažymėjimą ir stojį į žandarus. Gali sau 
visą dieną vaikštinėti.

Jis dabar prakaituoja dėl ateities.

— Įsivaizduok, kaip tave tad ims vai
šinti. Čia tau konjako, ten, žiūrėk, bute
lį alaus. Kiekvienas juk su žandaru nori 
geruoju gyventi.

— Haje, tu niekad nebūsi puskarinin
kiu, — įsikiša Katas.

Hajė pažiūri į jį sumišęs ir tyli. Gal 
dabar vaizduojąs šviesius rudens vaka
rus, sekmadienius laukuos, bažnytkaimių 
varpus skambant, popiečius ir naktis su 
mergom, blynus su dideliais lašinių bry
zais, nerūpestingas plepamas valandas 
smuklėj...

Tokios daugybės fantazijos vaizdų jis 
negali iš karto sugaudyti. Dėlto tik su
pyksta ir sumurma:

— Ką jūs čia vis niekus pinat?
Jis per galvą apsivelka marškiniais ir 

susisega mundierių.
— Ką tu darytum, Tjadenai? — klau

sia Kropas.
Tjadenas težino tik viena:

f — Žiūrėsiu, kad Himelštosas nepa
spruktų.,

Jis mieliausiai noTėtų patupdyti jį 
narvan ir kiekvieną rytą apskaldyti ge
ru kuoku. Užsisvajojęs kreipiasi į Kro
pą: <

— Tavo vietoj būdamas žiūrėčiau, 
kaip išeiti į karininkus. Tad tu galėtum 
jį taip malti, kad net uodegoj vanduo 
jam virtų.

— O tu, Deteringai? — tiria Mileris 
toliau. Jis gabus klausinėti, tai ir klau
sia, kaip koks mokytojas.

Deteringas su žodžiais šykštus. Bet į 
šį klausimą atsako. Jis pažiūri į dangų ir 
tepasako tik vieną sakinį:

— Aš kaip tik spėčiau parvažiuoti ru- 
giapiūtei.

Taręs šiuos žodžius atsistoja ir nuei
na. Jis susirūpinęs. Jo pati viena liko 
šeimininkauti ūkyje. Be to, nuo jo rek
vizuota pora arklių. Kasdien jis skaito 
gaunamus laikraščius ar nelyja Olden- 
burgo užkampy. Atvirkščiai nesuvežtų 
šieno.

Tuo tarpu pasirodo Himelštosas. Jis 
eina tiesiog į mūsų būrį. Tjadeno veide 
darosi dėmės. Jis išsitiesia žolėje ir su
sijaudinęs užsimerkia.

Himelštosas truputį rąžus, nedrįsta. 
Žingsnį daro lėtesnį. Tačiau jis prie mūs 
prieina. Atsikelti niekas nė nemano. 
Kropas smalsiai į jį žiūri.

(Bus daugiau)

Finansinė atskaita už Liepos, 
Rugpjūtį ir Rugsėjį, 1948 m.

Liepos Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas Prisiuntė Miestas Suma

6 Geo. Šimaitis, Montello .... $9.10
8 V. Kvietkas, Cambridge .... 4.J0 

94 K. Urbonas, Kenosha   1.50 
85 S. Benkus, Haverhill   16.80

8 V. Kvietkas, Cambridge .... 1.50
20 St. Jasilionis, Binghamton 1.50 

147 J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 1.80 
68 J. Vilčinskas, Hartford ... 7.70
49 Geo. Bendik, E. St. Louis 7.10
74 Joe Čuplis, Springdale ....... 3.75
52 J. K. Alvinas, Detroit ..... 34.30
54 C. Audriunas, Elizabeth .... 6.10
50 J. Stanley, Rochester ....... 9.40
65 J. Kvietkauskas, Racine .. 1.60

Pav. P. R. Baltrušaitis, St. Louis 2.00
72 F. B. Lideikis, G.’Neck .... 4.60
11 S. Janulis, Worcester ....... 12.00

186 M. Kavaliauskas, Beloit .... 7.60 
10 J. S.’ Rainys, Phila. ... ..... 2.00
16 A. Matulis, Jersey City .... 1.50

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 17.75 
57 A. Jasiunas, Cleveland .... 3.20 
78 J. A. Samulenas, Fichburg 4.70 
44 J. Blažonis, Lowell ......... 1.60

147 J. Weiss, Brooklyn ........... 2.00
40 M. Paulauskas, Pittsburgh 3.20 
63 A. Jocis, Bridgeport ......... 1.50

212 K. Maziliauskas, Bayonne 1.50
24 K. Bender, Brooklyn ......... 3.50

165 G. Kardauskas, Linden .... 10.30
7 A. Stirbis, Springfield ....... 2.00

190 N. Nemura, Cleveland .... 1.60 
219 J. Kondrat, Forest City .... 3.50
— J. Nauckunas, Detroit ....... 1.00
135 E. Cibulskienė, Nanticoke 4.50
25 Ada Balsiūtė, Baltimore 6.20

145 M. Bush, Los Angeles ..... 5.20
15-A V. J. Jackson, Gibbstown 6.50

— Gataveckas, Carnegie ..... 10.00

Viso įplaukė ................ $225.70
Liepos Mėnesį Išeigos:

Už jaunuolių anglų knygas $6.58 
Sekr. ir kn. alga už liepos m. 66.50 
Užmokėta taksų už įplaukas 7.80 
Randa už bal. geg. ir liepą 37.50: 
Atmokėta “Laisvei” prcn. 19.00 
Atmokėta “Laisvei” aukų ....... 6.50
Už anglų knygas jaunuoliams 16.88 
Už pašto ženklelius knygų išs. 45.00 
Už atspausdinimą CK nominacijų 

blankų .........................  3.50
Atmokėta “Laisvei” aukų .... 6.00
Atmokėta SSSR pagelbai aukų 6.00
Atmok. “L. B.” prenumeratų 10.00 
Už anglų knygas jaunuol..... 53.35
Už pašto ženklelius ............. 21.00

Viso išėjo ...................... $305.61
Sutrauka:

Balansas buvo ................... $563.13
Liepos mėn. įplaukė ........... $225.70

Kartu .......   $788.83
Liepos mėn, išmokėta ......... 305.61

Balansas ........................ $483.22
Rugpjūčio Mėnesį Įplaukos f

Kp. Kas Prisiuntė Miestas Suma
79 J. Urman, Roseland ....... $7.70

185 V. Paukštys, R. Hill ........... 4.50
37 Ch. Gradeckas, Lawrence 6.40
17 P. Eidukevičius, Shenando. 4.60
43 B. Radzevich, W. Barre .... 4.70
92 A. Dočkus, Cicero ........... 5.70
70 Joe Lieponis, Dedham ....... 4.50
11 S. Janulis, Worcester ....... 9.00

104 K. Guzevich, Chicago ...... 12.50
53 A. Glebavičius, Gardner .. 19.30
5 V. J. Caspar, Newark ..... 7.50

153 B. Sutkus, S. Francisco .. 7.60 
52 J. K. Alvinas, Detroit ... 11.20

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 3.00 
147 J. Weiss, Brooklyn ........... 1.60
90 P. Sodeikis, Youngstown .. 6.20 
81 J. Augutienė, Brooklyn ..... 2.60

132 F. Koval, Tacoma ............  1.80
11 S. Janulis, Worcester ......... 4.50

Pav. A. Gudeliauskas, Brooklyn 4.50 
50 J. Stanley, 'Rochester ..... 3.00
28 M. Strižauskienė, Waterb. 21.40 

123 G. Rakauskas, Gary ....... 5.60
30 A. Lipčius, Eddystone .... 10.90

—Ig., M. Luzinai, Johnson City 10.00 
188 A. Varaneckienė, Detroit 4.70
24 K. Bender, Brooklyn   1.50 

136 F. Shimkus, Arlington .....  6.25
66 P. Rinkevich, G. Rapids $11.20 

—> H. Thomas, W. Roxbury ..... 5.00
17 P. Eidukevičius, Shenandoah 1.50

—i A. Žemaitis, B^timore ..... 9.84
22 J.1, Stripeika, Cleveland ..... 30.40

— p. Diskauskienė, Wyoming 1.00 
—M. Strižauskienė, Waterbury 37.00 
—J.. Kazlauskas, Hartford .... 15.00

19 .J. Urbon, Chicago ........... 31.30
136 F. Shimkus, Arlington ..... 3.00

9 L. Trakimavičius, Norwood 5.60

Viso įplaukė ................... $332.94

Viso įplaukė .................... $170.30

Rugsėjo Mėn. Išeigos:
Sekretorio ir knygio alga už rug

sėjo mėnesį ...................... $66.50
Atmokėta “Laisvei” prenum. 16.50 
Anglų knygų pirkta jauhuol. 24.64 
Už pašto atvirutes ................... 6.00
Už atspausd. “Šviesos” N 3 245.17 
Paštui (už “Šviesą” .................. 16.00
Už naują čekių knygą ............ 2.55
Už jaun. anglų knygas ....... 20.85
Už trečią eksp. knygų “Didy

sis L. T. Priešas” ..............  63.00
Auka Visuotinam Liet. Dem.

Suvažiavimui .......................... 25.00

Prieš Valdiškus Damokėji- 
mus Maisto Biznieriam

Washington.— Kongresi
nė komisija piniginiais rei
kalais ragina kongresą, kad 
nuo gruodžio 31 d. uždrau
stų valdžiai damokėti tiems 
maisto gamintojams ir biz
nieriams, kurie negali išsi
versti, pardavinėdami savo 
produktus valdiškai nusta
tytomis kainomis.

Tokiais damokėjimais val
džia stengiasi sulaikyti val
gių brangimą.

Talkininkų lakūnai atkak
liai bombardavo nacių nau
dojamus geležinkelius į 
šiaurius nuo Romos.

Minersville, Pa.
Literatūros Draugijos 14 

kuopos susirinkimas įvyko 
spalių 3 dieną. Kaip dabar 
prie apmirusio pažangiųjų judė
jimo mūsų mieste, tai galima 
jj pavadinti vykusiu. Padary
ta gerų nutarimų, tik klausi
mas, ar jie pavyks pravesti 
gyvenimam

Buvo diskusuota, kaip atsi
lyginti už literatūrą, kuri bu
vo paskleista prieš fašistą An
taną Smetoną, Lietuvių Die

noj, išaiškinant, kas jis yra. 
Tuo klausimu nutarta pasitar
ti su apskričio valdyba.

Diskusuota reikalas Ameri
kos Demokratiškų Lietuvių Su
važiavimo, kuris įvyks New 
Yorke gruodžio 17-18-19 die
nomis. Nutarta užgirti tas su
važiavimas ir remti jis viso
mis jėgomis ir kviesti kitas or
ganizacijas dalyvauti.

Aptarta drapanų rinkimo 
klausimas pagelbai lietuvių ir 
jų vaikučių, pasitraukusių gi
liau į Sovietų Sąjungą ir pa
gelbės lietuviams raudonar
miečiams. Visi sutikome, kad

reikalinga teikti pagelba, kad 
reikia kreiptis į kitų sriovių 
lietuvius, ypatingai tuos, ku
rių sūnai yra Amerikos armi
joj, ir kovoja prieš tą patį 
priešą, kaip ir raudonarmie
čiai. Taigi, ir mūsų visų lie-

Rugpjūčio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už rugpj. $66.50 
Raštinės išeigos už du mėn. 42.30 
Jaunuoliams pirkta knygų už 19.20 
Randa už liep. rugp. ir rugs. 37.50 
Atmokėta dienr. aukų ir pren. 75.00
Už svetimos laidos knygas 8.76
Bankas išskaitė už čekius ...........60
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 3 15.00

Viso išmokėta .............. $264.86
Sutrauka:

Balansas buvo ...................... $483.22
Rugpjūčio įplaukos .............. 170.30

Kartu .............................  $653.52
Rugpjūčio mėn. išmokėta .... 264.86

Balansas ........................ $388.66
Rugsėjo Mėn. Įplaukos:

Kp. Kas Prisiuntė Miestas Suma
— P. Janiūnas, Bayonne ..... $10.00
107 S. Orda, Steubenville ....... 3.30

6 Geo Šimaitis, Montello ..... 21.40
22 A. Gendrich, Cleveland ..... 5.00

Pav. U. Gvergždicnė, Benton .... 3.00
12 A. Valinčius, Pittston ..... 15.30
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 21.05

— P. Paserskis, Baltimore .... 3.50 
138 A. Pakalniškienė, Maspeth 7.00 
Pav. M. Zaleckas, Northampton 1.00
86 A. Pasilis, Chicago ........... 6.40

— J. Mažeika, New Britain .... 2.00 
161 M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.60
— J. P. Chepulis, Southbury .. 1.50

11 S. Janulis, Worcester ....... 9.00
— K. Mockus, Brooklyn ........... 1.00
138 P. Cibulskas, Maspeth ..... 4.10
116 A. J. Matukaitis, Chicago 10.10 
185 V. Paukštys, R. Hill ......... 1.60

1 K. Balčiūnas, Brooklyn .... 4.90
147 J. Weiss, Brooklyn ......... 3.20

10 J. Bender, Philadelphia .... 9.10
180 Geo Urbon, Braddock ,.... 8.00
104 K. Gūzevich, Chicago .... 6.60

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

IS
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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausią 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karštą vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedaliomis
atdaras nuo 1 vai J 
dieną iki vėlai. .'

c?
§

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

Viso išėjo ........................ 486.21
SUTRAUKA:

Balansas buvo .................... $388.66
Rugsėjo mėn. įplaukė ........... $332.94

Kartu ............................. $721.60
Rugsėjo mėn. išmokėta ..... $486.21

Balansas .......................... 235.39
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
EVA MIZARA, 

ALDLD CK Iždininkė.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $W 
Bond. Help to blow him sky-
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — eVery hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. 'to

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

Rei-
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Ų. £ Ptt>?rtment

As our gone groped blindly for vital enemy targets In Tunisia, 
Sergeant.Donald V. Peterson of South Minneapolis crept beyond our. 
lines, ampere «nd machine guns raked the ground, but he pushed on, 
snaked forward Into view of our targets. Sheltered from withering 
"re i .one 8maū bush, he radioed fire commands and our guns bat* 
Ured the enemy, filis country recognisted Peterson’s bravery with the 
Stiver Star. You can recognize it with another War Bond.

AMERICAN HEROES
BY LEFF

tuvių Amerikoj yra reikalin
gas bendras veikimas, kad su
teikus tiems Lietuvos didvy
riams pagelbos, kurie kovoja 
už mūsų visų bendrus laisves 
reikalus.

Taigi, jeigu pavyks tam 
reikalui sudaryti komitetą, tai 
tuomet paimsime svetainę ir 
šauksime platų visuomenišką 
susirinkimą šiam reikalui pla
čiau aptarti.

Aukų anti-fašistiniams trem
tiniams buvo surinkta $2, au
kojo po 50 centų: J. Kupčin
skas, Al. Baranauskas, A. La- 
kickas iš Coaldale ir J. Ra
manauskas. Bet kada d. J. Ga- 
siūnas jau pranešė, kad lietu
vių komitetas tam reikalui lik
viduotas, tai pinigai pasiųsta 
tiesiai į tarptautinį komitetą 
Dr. Ed. K. Barsky vardu.

J. Ramanauskas.

Amerikos lakūnai bom
bardavo japonus Gilbert sa
lose ir Bougainville.

Stockholm.— Nacių mar
šalas Rommel pašalinęs 
Kesselringą, ligšiolinį vo
kiečių komandierjų Italijoj.

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 bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ®V. 4-8698

Štai

S

Amerikiečiai per du mė-i 
nešiu sunaikino <500 japonui 
lėktuvų*

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

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

30 Dienų' 
Nuolaida

*

i <<a

Si
* Akiniai 

už $7.50

Ątsilanke parodykite mums ši skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos <taip žembs, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-393 Broadway Brooklyn, N. Y.

qrirK h m

ir mes duosime

London.—Pranešama, kad 
pats Rommel vadovaus na
ciam prieš laiminčius jugo
slavų partizanus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalių 21 d., 8 v.v., Draugijų salė
je, 4097 Porter. Narės visos steng- 
kitės dalyvauti, taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašyti į kliubą.
M. G. Sekr. (245-247)

* LIETUVIŠKAS > Į 

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALINft)

5 Rhelngold Extra Dry Alus J 
i Didelis pasirinkimas visokių c

Vynų ir Degtines
s Kasdien Turime ai
1 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

1 Juozas Zeidat
< Bavininkaa 1 j

411 Grand St Brooklyn j

Kamp Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St, Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant 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

j

i

4

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

oh

Liūdčsio valandoj kreip
kitės prie ■manes dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa, 
Teietonas Poplar M10
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(245)

MERGINOS--MOTERYS
nuo-

Kal-

Ląisvių Komite-
2(249)

(247)

(248)

Sarapienė.

(245)

422
311

NAKTINIO IR SEKMADIENIŲ DARBO

GOLDSMITH BROS.
The Downtown Department Store
77 Nassau St., New York City

Tarpe Fulton ir John Gatvių
KLAUSKITE MISS WILSON

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 28kD ST,; N. X'.

Arija kreipkitės 6 p.M. iki 9 P.M.
TIMES 8Q. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS 18 IKI 30 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KĄSĮERKOS AR
PARDAVĖJOS

PILNAM AiR DALIAI LAIKO
ALGA PRIKLAUSO NUO PATYRIMO 

BE

REIKIA MOTERŲ 
Vilnų Apdirbimui

Nuolat, viršlaikiai—gera alga. Puikiausios 
darbo sąlygos.

UP - TO-DATE
YARN DYEING CORP.

Ave. V arid Mill Ave., 
Brooklyn, N. Y.

PIRŠTINIŲ OPERATORĖS
Ant mašinų; taipgi mokinės. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. Max Mayer & Co.į Inc., 

443—4th Ave:, (30th St.).
(247)

KNYGŲ PARDAVIMUI
Mokytis knygų apdarymo amato.
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.

BENZIGER BROS., INC.
1 Rockwell Place, Brooklyn.

(247)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Pakavimas ir 1.1., plastiko fabrike

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(247)

MERGINOS 21 IKI 31 METŲ
Su palinkimu prie mechanizmo, dirbti prie 
plastiko gaminių. Patyrimo nereikia. Gera 
alga, nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė: 40 

valandų ; $24 į savaitę.

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(247)

Chicagos Žinios
dfoi?, Spąlfy Į8, 1943

Pirniįuųikąf U*rdė Keistučio

Lietuvių Kęistučip Kliubo 
susirinkime vęį iškįįp klausi
mas ąpįę Pittsbmrghąp delega
tų pasiuntimą- Mėnesįą laiko 
atgąį nąriąi 3 kętvįrtądąlįąis 
atmętę pptokplą dėl to, kad 
kliudąs pągąl konstituciją 
mėnęsirųųoąę susi ripkimupsę 
neturi teisės daryti nutarimus, 
liečiąn^ius iš kliubo kasos iš- 
laidąs.

šiame susirinkime kilo klau
simas tuo pačiu reikalu, nes 
nebuvo įrašyta į protokolą, 
kad narių didelė didžiuma pa
smerkė delegatų siuntimą į 
Pittsburghą.

Dėlei to kilo narių pasiprie
šinimas, kodėl neužrašoma 
protokolan taip, kaip nariai 
nutaria.

Kliubo pirmininkas N. Kli
mas, pamatęs, kad negali na
rius šokdinti per savo diktato
rišką virvutę, uždarė susirin
kimą.

Jeigu tokiu keliu ir toliau 
valdyba ves tvarką kliube: ką 
sumanys ir darys su organiza
cija nesiskaitant su narių bal
savimais, tai labai daug pa
kenks organizacijai.

Aš manau, kad kas nors 
plačiau parašys apie tą susi
rinkimą. Tiek tik primenu, 
kad valdyba savo elgesiu ken
kia kliubui ir žemina lietuvių 
vardą. Brightonparįciętė.

Pasirengta Chicagoj Sukelti 
Karo Fopdan $13,000,000 
Civic Operą Housę įvyko 

masinis mitingas ir koncertas 
pasirengimui rinkliavai į Com
munity and War Fund.

Principalis kalbėtojas buvo 
fondo nacionalis pirmininkas 
John D. Rockefeller- Jis pasa
kė kalbą apie uždavinius ir at
sakomybes bendruomenės pa
reigose ir šelpime nuo karo 
nukentėjusių.

Kalbėjo majoras Kelly ir at
stovai nuo ADF ir nuo CIO 
unijų.

Metropolitan Operos žvaigž
dė Josephine Antoine labai 
gražiai dainavo. Chicagos 
Symfoni Orkestras pagriežė 
keletą gražios muzikos kaval- 
kų. Puikiai pasižymėjo Laivy
no Choras iš Great Lakes 
Training stoties. Salė ūžė nuo 
griausmingo delnų plojimo.

Šia proga buvo įteikta Mrs. 
Gilbert medalis. Tai atminčiai 
jos sūnaus karžygio leitenan
to Gilbert, kuris puikiai pasi
žymėjo kautynėse prieš japo
nus Ąttu saloje.

Visi kalbėtojai ragino auko
ti kąro fondam Jie pakartoti
nai labai gražiai atsiliepė apie 
Sovietų Sąjungos Raudonosios 
Ąrrpijos herojiškus žygius kul
tūringos žmonijos ir civiliza
cijos apgynimui.

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys kviečiami aukot, kiek 
gali, į Karo Fondą.

“V.” Atstovas.
Vtetyifyiu KRubas Gražiai Au
ga; Išrinko 5 Delegatus į Chi- 
ęagos Lietuvių Konferenciją

Sekmadienį, spalių 3, įvyko 
Uteniškių Kliubo susiyinkimąs, 
Vengeliąusko svetainėje.

Kliubas jau gavo čarterį. 
•Rinkta darbininkai baliui.

Taipgi skaityta laiškas iš 
Ųhicagos Lietuvių Konferenci
jos komiteto, kuris kviečia iš
rinkti delegatus į konferenci
ją, fcųri įvyks lapkričio 14, Lie
tuvių Auditorijoj.

Išrinkta šie nariai delega
tais:

John Pukenis
Paul Pakštis
B. Putrimas
Antanas Grina
Alec Sherman

Visi darbštūs įmonės ir da
lyvaus konferencijoj.

pliubas jafr^tiri apie 135 
narius,/ norą dąiOyrą jaunąs. 
Iteiškia, jis gerai bujoja ir turi 
ąrąžią ateitį.

Visi Utenos miestelio ir apy
linkės chicagiečiai stokite į 
lęliubą. Vilnietis.

GatYfkąn* Vmnąą U«lvvį
Prią Roosevelt ir Canal St., 

gatvekaris užpiušė lietuvį Tho- 
mąą Davis. Jis gyveno 1359 
W. Adams St.

T. Davis dirbo prie Kodavi
mo krovinių iš vagonų.
Vogtu Autpmobįlium Atsimu

šė Policijas Nuovadom
W. Flprek, 23 inetų, ir J. 

Klęsen, 21 Rietu, pasigrobė 
Mrs. M- Schroeder automobi
lį. Dąr jie apiplėšė R. A. 
Mąrkovvskį.

Policija nužvelgė jaunuo
lius ir ėmė vytis. Iš to skubu
mo vogtu automobiliu atsimu
šė į North Ave. policijos 
vados namų.
“Under Cover” Autorius 

bes Chicagoje
Paskubusios knygos “Under 

Cover” autorius John Roy 
Carlson kalbės Chicagoj lap
kričio 3-čią, Orchestrą Hąll.

Jam prakalbas rengia Chi- 
cagos Civilių 
tas.

Kaip žinia, 
dengia fašistų 
kaip jie apsivynioję šios šalies 
vėliavom atlieka hitlerizmui 
naudingus dalykus.

Prieš knygos autorių čia yra 
užvesta byla.

Nežiūrint visko, šiuo laiku 
geriausia parsiduodanti kny
ga yra “Under Cover.” Rep.

šioj knygoj ati- 
darbus, pasako,

sven- 
dalyvius, 
paremtų 
pradėjo 

kaip vė- 
suaukota

, Toronto, Canada
Grąžus Moterų Parengimąs
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 

moterų ratelis surengė vakarą 
su kava ir užkandžiais dėl su
kėlimo finansų dovanoms dėl 
lietuvių karių Kanados armi
joje ir Raudonojoj Armijoj. 
Pąrengimas nusisekė visapu
siai.

Pirmiausia visi atsilankiusie
ji vyrai ir moterys buvo suso
dinti apie stalus ir pavaišinti 
skania kava ir įvairiais kek
sais, kuriuos moterys suauka- 
vo. Truputį užkandus, vakaro 
pirmininkė Ylienė pranešė, 
kad yra viešnia dainininkė, ku
ri susirinkusiems padainuos, 
bet įspėjo, kad pirma reikės 
atlikti savo pareigas. Ji paaiš
kino, kad vakąro tikslas sukel
ti kiek finansų lietuvių karių 
dovanom su kalėdinėm 
temis ir atsikreipė į 
kad kas kiek išgali 
jų tikslą. Tuojaus 
plaukti popierinės ir 
liau patyriau, buvo 
$88.55.

Kada susirinkusieji pasivai
šino kava ir kęksais, viešnia 
dainininkė — Olga Kirilova, 
dąr tik 10 metų kaip iš So
vietų Sąjungos, padainavo ke
lias dainas. Ji dainavo rusiš
kai ir frąncūziškai, taipgi ir 
angliškai, net per du kartu. 
Kądangi jos akompanuotoja 
neatėjo laiku, tai jai buvo ne
lengva dainuoti su naują 
akompanuotoja — drauge Al
dona Sarapaitė, kuri turėjo 
skambinti nei nemačius tų 
dainų, tačiau dainos visiems 
patiko, nors ne visi galėjo su
prasti jas (kurie nemoka ru
siškai). Olga Kn^lovą turi stip
rų ir malonų balsą.

Teko girdėti, kad ji sutiko 
dainuoti ir kitame lietuvių pa
rengime, kuris rengiamas ne
tolimoj ateityj. Reporteris.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
Turi Gerų Rėmėjų

Įvyko labai linksmus šokiai 
lietuvių svetainėj. Jie taip yi- 
sįęms Patiko, kad ir uždarius 
ėpkiųs žmones dar vis šnekų- 
ėįąvęąi ir nenorėjo apleisti sa-

Šię Šokiai buvo 
iniš. ^uyo keturi 

laimėjimu

su dovano- 
laimėjimąi. 
buvo višta, 
westonietS 
o iškepė 

Antru ląi-

Pirmu ] 
kur|ą paaukavo 
draugė ' Masienė, 
draugė T ‘ " 
mojimu b.ųvo ląŲąi gražus ir 
skanus sūris, kurį paaukavo 
westpniętė drąugė žižiūnienė. 
Trečiu laimėjimu buvo didelis 
stikląs slęąnių raugintų agur
kų, o ketvirtis — didelis ar
būzas. Pastaruosius du paau
kavo irgi weatauiete JĄąąiępė-

HELP AYANTEP—FEM ALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIEŠBUČIO DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

APTARNAUTOJOS 
$20 Į SAVAITĘ 

Malonios Darbo Sąlygos 
42 Valandų Savaite 
Vakacijos su Alga

DUODAMA UNIFORMOS 
Kreipkitės į Housekeeper

GOTHAM HOTEL 
5th Ave., ir 55th St.

MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų ■{ 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

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

Kambarys M-5,60 Hudson St., arti Chambers
50 Murray St., West of Church St., N. Y.

Ę. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx
Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION

Apgailėtina, kad neteko nu
girsti, kas laimėjo tuos daik
tus. Ton Dalyvavęs.Tęn Dalyvavęs.

Sužeidė A* Balnį
Dirbant Mąssey Harris dirb

tuvėj rugs. 29 dieną sunki ge
ležis labai sumušė draugui A. 
Balniui kojos leteną.

Koja subandažuota ir drau
gas turi būti namie.

Linkiu draugui greitai pa
sveikti. Draugas.

Parėmė Salę ir Sovietų 
Lietuvius

Tarp Toronto lietuvių daž
nai pasikartoja įvairios parti
jos. Nesenai buvo surengta 
partija dėl draugų Antanavi
čių. Draugai Rukai išsiviliojo 
juos grybauti sekmadienio ry
te, o jų geri draugai leidosi į 
darbą rengti pietus. Jiems par- 
vykus į namus, rado pilną sve
čių, kurie pasitiko su “Ilgiau
sių Metų” dairia.

Antanavičius yrą plaukų 
kirpėjas ir geras pažangaus 
judėjimo rėmėjas. Abudu la
bai draugiški, todėl turį daug 
draugų.

Bepietąujant, drąųgas Ru- 
šėnas perstatė Antanavičiams 
visą tą įvykį- Vėliau, ^ęsįlink- 
sminaąŲ įjųvo, atsiminta ir lie
tuviai kovotojai Sovietu Sąjun
goje, kaip ir įiętuvių namas. 
Visi mielu noru sutiko parem
ti. Aukavo sekančiai.

Dėl salės: Stęlla Dalinkevi- 
čienč $5.00, Antanavičiai ir M. 
Braukyla po $1.00, Ramąpau- 
ąkai ir. Sąržpjęąė po 50 cen- 
ty. Viso $8.00.

Dėl lietuvių koovtojų Sovie
tų Sąjungoj: M- Braukyla $5.- 
0.6, Antanavičiai $4-00, Jąsiū- 
ąąi $3.00, Kaptainįai, Rųšė- 
pai, Laurinaitienė, Brogai, 
Skurdeliai, Dalipkevičięnė, Mi
liai po $2.00, Folęrtai, Sara- 
Sięnė, Naujokiepė, Pąžęra, J.

Pąujokas, Rukai, Lapata ir 
Petraičiai po $1.0.0, Ramanau
skai 5Q centų. YV30 04.50.

Aktyvus Sįypčįąs

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS 

Dieniniai ir Naktiniai šiltai
Dirbantieji Asmenys privalo turėti paliuo- 

savimo pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė. Subve

Christopher ar Houston St. Sta.
(X)

kambarių aptvar-
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBĄS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO RIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y. C.) NETELEFONUOKITE
(X)

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ 

MERGINOMS PRIE SODĖS 
SANDWICH 
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM 
KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI ’
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS 
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(245)

MERGINOS IR MOTERYS
16 - 45

Visokiems darbams; popierinių dirbinių FA
BRIKAS išdirba būtinus sveikatai daiktus. 
MUMS REIKIA Mašinų naudotojų, pakuoto
ji;, peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. Dar
bas lengvas, švarus, linksmas. Patyrimas ne

reikalingas. Nuolatinis darbas.
ATEIKITE AR RAŠYKITE 840 EAST 134TH
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimų.

(245)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 į savaitę (5 dienos—40 valandų) 

LASKO STRAP COMPANY 
200 Hudson Street (5-tos lubos) 

New York City
’ ' (247)

MERGINOS 16-60 METŲ
Lengvam fabriko darbui. Rankų darbas. Pa
tyrimas nereikalingas. Gera alga; proga pa
kilimam. Nuolatinis darbas. Kreipkitės nuo 9 

iki 12 ar nuo 1 P.M. iki 5 P.M- 
ALLIED MFG. & TRADING CO.

409 Pearl St., 5-tos lubos.
(7—8th Ave. subvėr iki Chambers St.)

(245)

UŽBAIGIMUI IR 
PATAISYMAM RANKOS 

Ant overkotų, siūtų ir dresių; pui
kiausia proga patyrusioms moteriš
kėms; puikiausia alga; nuolatinis 
darbas.

FAIRSEX, 473 5th AVĖ.

MERGINOS IR MOTEĘYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
’kepėjos

PRIE SODĖSį, MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

ŠALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

P£IE ST^AM TABLE 
indų Mazgotojos 

vięws
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAL
Ttjįl KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMĄ VALGIS IRUNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PBĮOGOS PAKILIMUI

14 karinių darbų nepriimami

DZIULERIŲ LYDYTOJOS
Bei Taisytojos

i Patyrusios
Reikalauja vądovaųjąnti džlūlerjų firma, su 
šiek tiek supratimo apie suliejimus ir nu- 

įveikimą kiįi(ilerh|. Puikiausia' proęa ; 
puikiausias <iartyo sąlygos.

5 DIENU SAVAITĘ 
I^UĘIFKlt£Š I WON 4O9Ą 

608—rili ĄVĖ.,
Klauskite Miss Osterman.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BONWIT TELLER, INC.
TURI VIĘTŲ

MERGINOMS
SANDĖLYJE

RAŠTINĖS DARBŲ
KREIPKITĖS J PERSONNEL 

OFISĄ

7 EAST 56th STREET

Darbininkės iš būtinų darbų privalo 
turėti paliuosavimo pareiškimą.

(246)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
18 būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiSkimų.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS
7th Ave. Subve

Christopher ar Houston St. Sta.
(X)

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.
(X)

OFISO DARBININKĖS
Išpildymams ir suvedimams sąskaitų (in
voices). Šiek tiek naudojančios typewriter ir 
turinčios supratimų apie adding mašinų. $18 

pradžiai už 40 valandų savaitę.
J. J. NEWBERRY CO.

68 — 34th St., Brooklyn, N. Y.
(245)

MERGINŲ-MOT  ERŲ
Patyrusių egzaminierkų prie 

apsigynimui drabužių.
TAIPGI OPERATORIŲ
Ant Singer Siuvamų Mašinų 
Taipgi Bendrai Pagelbininkių 

Nuolatinis darbas; daug viršlaikių.

KELLER PRODUCTS
26 West 17th St., N. Y. C.

(251)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PAGELBSTI KRAUTI RAKANDUS 
Į TROKUS ANT

Naktinių Darbų

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

Kreipkitės Asmeniškai bile dienų su pirma
dieniu, jimant penktadienį 47-44 31st Street, 
Long Island Ciįy. B.M.T. ar I.R.T. subvės 

(Flushing Local) iki Rawson Street.' 
Independent Subve iki (Queens

Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(249)

VYRAI KARINIAI DARBAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Dieniniai — Naktiniai Šif{ąi 
Gręžimui, tekinimui ir Lathe darbai.

Geros algos. Daug viršlaikių.

FEDERAL PRECISION 
TOOL CORP.

Cooper Ąve. ir Dry Įląrbor Road 
Glendale, L,. I- 

B.M.T. iki '\Vyckoff Ave. stoties, 
Richmond Hill trolley iki 80 St.

BERNIUKAI
DIRBTI MAŠINŠAPĖJ 

Patyrimas Nereikalingas

B. C. LEWIS MFG. CORP.
14 Dunham Place, Brooklyn.

(251)

BĘRNJUKAI 
JAUNI YYRAI 

Mokytis Spaustuvės Darbo 
SOc Į VALANDA 

Pridedant viršląikius 
KENNERLY PRESS

20 Van Dam St., N. Y.
(247)

Aptarnavimui vyrai, naudojanti įrankius, stip
rūs, patyrę prie steam boiler pečių kūrjnimo 
ir' gali patapti naudingais bendrai fabrike. 
Apskritų metų barbąs tlnkamąm asmeniui. 
Alga $120 į mėnesį, kreipkitės po 10 A.M. 
durbo dienom. Gend Realty Corp., 750 Grand 
St-. Brooklyn. Važiuokite 14th St. Canarsie 

Line iki Gran4 St.- stoties.
(250)

V Y R A I
SU PALINKIMU PRIE MECHANIZMO

Dirbti prie plastikų. Patyrimo nereikia. Daug 
viršlaikių. Nuolatinis darbas.

PLĄSI’ĮMOPE
131 W. 28th St., N. Y. C.

m’-. ' ( •> (247)

Pagelbėk^ sąvo tąutaį pirkda
mi bonus ir štampai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
dalį laiko ar pilną laiką.

Ar jūs galite dirbti bi kuriuo 
iš sekamų pažymėto laiko?

8 A. M. IKI 12 PIETŲ 
8:30 A. M. IKI 12:30 P. M.

9 A. M. IKI 1 P. M.
10 A. M. IKI 2 P. M.
11 A. M. IKI 3 P. M.

12 PIETŲ IKI 4 P. M.
1 P. M. IKI 5 P. M.
2 P. M. IKI 6 P. M.

Arba gal jūs galite dirbti pilnų laikų 
sekamuose darbuose?

TAVORŲ 
SUŽYDĖJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMŲ

MACY’S
Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c Į valandų. Kreipkitės asmeniškai 
bįle dienų su pirmadieniu, įimant penktadienį. 

47-44 31st St. Long Island City
B.M.T. ar I.R.T. subvės (Flushing Local) iki 

Rawson St. Independent subvė iki Queens
Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(250)

VYRAI 
BERNIUKAI

16 IKI 60 MČTų

Patyrimas nereikalingas.
Mokiųtis gerai apmokamo amato. Dirbti 

skerstuvėje prie avių ir veršiukų.

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS

MILLER ABATTOIR CO.
2014—5th St., North Bergen, N. J.

Arti Tonnelie Ave., ir Susquehanna R. R.
(246)

VAŽINŪTOJAI
(Draiveriai)

Susipažinę su Metropolitan New York ir New 
Jersey; būtina pramonė; geros algos.

THE THEOBALD
INDUSTRIES

FOOT OF SANFORD ĄVE. 
KEARNY, N. J.

Public Service Bus 43 pravažiuoja mūsų duris.
(246)

BONWIT TELLER, INC.
TURI VIETŲ

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAMS

VYRAMS PRIE DURŲ
KREIPKITĖS Į PERSONNEL 

OFISĄ

7 EAST 56TH STREET
Darbininkai iš būtinų darbų privalo 

turėti paliuosavimo pareiškimą.
(246į

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI VIRTUVĖJE

INDŲ ATEMEJAI
VYRAI VIDAUS RUOŠAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PASTRY PAGELBININKAI

Malionios darbo sąlygos 
Vakacijos su alga.

DUODAMA UNIFORMOS
Kreipkitės į Steward

GOTHAM HOTEL
5th Ave., Sf 55th St.

(245)

REIKIĄ BERNIUKŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGĄ—PASTOVUS DARBĄS

RAND WOOp PRODUCTS CO.
427 E. 76th St., 5-tos lubos

 (245)

PRISTATYMAMS 
PAGELBININKAI

AR JŪS MYLITE DIRBTI LAUKE ?
JEI TAIP, TĄI JŪS GALITE BŪT 

PAGELBININKŲ PRIĘ/ 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

MACY’S WAREHOUSE
47-44 31 ST., LONG ISLAND CITY

B.M.T. AR I.Ę-T. SŲBVES 
(FLUSHING LOCAL) IKI RAW-

SpN ST. INDEPENDENT SUBVE 
IKI QUEENS PLAZĄ.

w.m.c. rules Must be
OBSERVED.

_______________ ________________________ <249>

‘ REIKIA BĘJįtpiUęŲ
Liuosų nuo drafto; vyrų lengvam fabriko 
4arbui ir išsiųnŲmų departrųęnbu; nuolatinįs 
darbas, $26 už 48 'valaridų: t>ėl pasitarimų, 

‘ ’ šaukite. BĮr. Moui^t, LEUIGH 4-2650.

HELP W 
REIKALINGI

VYRAI-VYRAI- VYRAI
50 METŲ IR VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI 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., Prop> 
311 Washington St., arti Boro Hall, B’klyn

WESTERN UNION
(249)

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingai 

Kreipkitės į:
ROSS GALVĄNIZING WORKS,
395 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. j

(249) ’ ’ ;
.................--- ------- --- -----------

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUT 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE- 
FONUOKTTE. 
______________________________
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 11

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 

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

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

------------ ------------------—-------- —--------

V Y R A1 -1®
NEREIKIA PATYRIMO f

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKŪRYS
TAIPGI PATYRŲ VYRAI, KAIPO KI^Ų ' 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI *
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACUO8Į 

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.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 1

'(X) 
------------------------------------------------------------------------------------------ mMj

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS j j
TURI ATDARŲ VIETŲ

‘indų mazgotojams f3
INDŲ NUĖMĖJAMS | į

PAGELBININKAMS 
VIRTUVĖJE

2 KARTU Į DIENĄ VALGIU 
NEMOKAMAI

UNIFORMOS NEMOKAMAI 1 j
5 DIENŲ SAVAITĖ f | 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDGw

ABRAHAM & STRAUS
FULTON ’& HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(245X

Paprasti Darbininkai
Geras Pastovus Darbas 

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

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

(245fc

VYBĄI—GYVYBINIS BARO DĄBBĄS
Taipgi Bendras Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Su braftp Pratęsimu 
AMERICAN CHICLE CO.

30-30 THOMSON AVE., t. L CITY 
Rawson St. štai—10 rainutes Manhattan 

(Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosaylmo 
pareiškimą) .

(246)

REIKIĄ DARBININKŲ 
KEPTUVĖJE 

NUOLATINES DARBĄS; 
GEROS ALGOS

ŠAUKITE JĘFFĖRSON 3-1155 
AR KREIPĖTĖS.:

682 ęATĖS AVE., BK

VYRAS PRIE LEDO
LĘffl) KAPOT0JĄS

Valandos 8 iki 4:80
HOTEL EMPIRE

63rd St., įr Broadway
________ ’U' *’ K ‘ ‘ \ (246)

STIKLO DARBININKAI
Prie Pyrex stiklo; vyrai ar moterys, aukštos ' 

algos. Bay Glass Co., 307 Atlantic Ave., ’
Brooklyn. m

• (2<?f

VYRAI 21 - 30
Su patraukimu prię mechanizmo. Bus pamo
kyti per 2 savaites, valymui ir aliejavimuį 
knygvedystėa mašinas biznių ofisuose. $18 | 

savaitę pirmose 2 savaitėse. $22 vėliau.
REMINGTON RAND. 3Uį 4th Av«. (2|th) 

" 3-čios lutos. Mr. Hannan.
(««)

>1



NewWko^g^^Zinios
, Jonas Patašius Nau

joje Vietoje
Auksinių daiktų ir kosmeti

kų. krautuvininkas Jonas Pa
tašius perkėlė savo krautuvę 
ant 307 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Jis taipgi padidino sandėlį 
naujais daiktais: lakėtukais, 
lenciūgėliais, rašomom plunks
nom ir 1.1. Taipgi pas Joną 
Patašių rasite gražų pasirinki
mą kareiviams dovanų, o ka
reiviai savo mylimom ar žmo
nom. Patašiaus naujas antra
šas, 307 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Malioriai Užgyrė 
Cacchione-Davis

Maliorių 9-to Distrikto Tary
ba, atstovaujanti 9 lokalus su 
arti 15,000 narių, užgyrė Pe
ter V. Cacchione, Kings apskri
čio komunistą ir Benjamin J. 
Davis, Jr., Harlemo komunistų 
vadą. Abu kandidatuoja į New 
Yorko miesto tarybą. Cacchione 
jau randasi toje taryboje, ren
kamas antram terminui. Da
vis — pirmu kartu. Kandidatus 
užgirti pasiūlymą davė lokalai 
454 ir 848.

Malioriai taipgi užgyrė kan
didatūrą William N. Haskell’io, 
Amerikos Darbo Partijos ir 
Demokratų Partijos kandidatą 
į gubernatoriaus pavaduotojus, 
taipgi Michael J. Quill ir Eu
gene P. Connolly, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus į 
miesto tarybą. Quill, Transpor
to Darbininkų Unijos preziden
tas, yra pirmiau buvęs tarybos 
nariu ir turėjo gerą rekordą, o 
Connolly būtų išrinktas pirmu 
kartu.

RAUD. KRYŽIUS JIEŠKO ARMIJAI 
DAUGIAU SLAUGIU IR MIES

TO SLAUGĖMS PADĖJĖJU
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Brooklyn© skyrius šio
mis dienomis atsišaukė į slau
ges stoti į tarnybą armijoj ir 
laivyne. New Yorkas savo kvo
tos dar neišpildęs, trūksta 
1700, tad šį visą mėnesį ve
dama specialus vajus gauti ka
riškoms jėgoms ko daugiau
sia slaugių.

Tačiau negalima apleisti ir 
namų fronte ligonių priežiū
ros. Tad mobilizuojama žmo
nės į Nurses Aides ir mokina
mi ligonių priežiūros. Kiek pa- 
silavinę, tie žmonės, daktarų 
ir patyrusių slaugių priežiūro
je, gali daug pagelbėti ligo
ninėse. Tūkstančiai jau išsimo
kino ir pagelbsti visą laiką, ki 
ti dalį laiko.

Brooklyne reikalaujama 1,- 
500 asmenų mokintis į Nurses 
Aides ir namie slaugybos. Na
mie slaugymas irgi yra labai 
pravartu kam nors iš šeimos 
narių ar draugų susirgus ar 
ištikus kokiai staigiai nelai-

mei. Iš patyrimo jau žinoma, 
kad mokėjimas greit ir gerai 
suteikti pirmąją pagalbą išgel
bėjo daug gyvasčių.

Norinti mokintis slaugybos 
privalo užsiregistruoti Raudo
nojo Kryžiaus raštinėj, 57 
Willoughby Ave., Brooklyne, 
arba gavimui daugiau informa
cijų telefonuoti: MA. 4-6001.

Pašaukė Teisman 47 
Kainų Peržengėjus

Turgaviečių Department© 
patvarkymu pereitą trečiadienį 
pašaukti teisman 47 lubinių 

kainų peržengėjai. Devyniolika 
iš jų yra urmu pardavėjai 
miesto turgavietėms, kiti maž
menomis pardavinėtojai.

Sakoma, kad dabar bus dau
giausia spaudžiami urmininkai 
(wholesalers), kurie užkėlimu 
kainų mažiukams pardavinėto
jams verčia juos imti aukštes
nes kainas. Tačiau nelenksią ir 
krautuvininkų.

Dr. Gustaitis Turėjo
Operaciją

Grace Panvi.ni dainuos 
San Carlo Opera Co. per
statymuose Broadway Te
atre, 52nd St., New Yorke. 
Skirtingos operos vaidina
ma kas vakaras.

Queens CIO Užgyrė 
Eilę Kandidatų

Bučeris D. Vertuglia, 959 
Lorimer St., nuteistas tris die
nas kalėti ir pasimokėti $25 
už pardavimą svaro steiko už 
90 centų, kurio lubine kaina 
yra 36c.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

4

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
BILIETAI JAU GATAVI

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
Koncertas Bus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Pirmu kartu Laisvės 
Koncerte girdėsime
latvių tautybės žy

mią dainininkę:

Lillian Jameson
Dramatiškas Sopranas

Plačiai pagarsėjusi kaipo 
koncertų dainininkė.

LILLIAN JAMESON

Apart šios dainininkės, bus eilė kitų žymių talentų.
KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ

Šokiam Gros šešių Kavalkų

Antano Pavidis Orkestrą
Įžanga 75c, $1.00 ir $1.25 (Įskaitant taksus)

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
Vien tik šokiams įžanga 55c (iškaitant taksus)

Queens CIO Community 
Council užgyrė eilę kandida- 
tij iš skirtingų partijų. Jų No. 
1 kandidatu į miesto tarybą 
skaitomas Joseph A. Donnelly 
iš Belaire, darbietis, Ofisų ir 
Profesionalų Darbininkų Uni
jos 30-to lokalo narys.

Kiti užgirtieji yra:. Irving 
Lemon, fusionis,tas, iš JAckson 
Heights; James A. Phillips, 
demokratas, iš Middle Village, 
ir Fred E. Hertan, Nepartinio 
Piliečių Komiteto kandidatas 
iš Richmond Hill.

Ne vien tik užgyrė, CIO ta
ryba darbuosis sumobilizuoti 
70,000 Queens’e gyvenančių 
narių ir jų šeimas balsuoti už 
unijos vadovybės užgirtus kan
didatus.

Leitenantas Petras Gustaitis, 
brooklynietis, tarnaująs dakta
ru J. V. Armijoj, pastaruoju 
laiku pergyvena daug naujo
vių. Neseniai pabaigęs specia
lius operacijų daktaro kursus, 
spalių 7-tą jisai apsivedė su 
p-le Rita Barrett, operacijų 
slauge. Sutuoktuves įvyko 
Norwalk, Conn.

šiomis dienomis daktaras 
ruošėsi vykti armijos kempėn, 
Kalifornijoj, bet staiga susir
go ir spalių 14-tą jam pada
ryta operacija ant apendiko, 
Norwalk General Hospital, 
Norwalk, Conn. Menama, kad 
operacija buvusi sėkminga.

Linkime daktarui greitai 
pasveikti.

Powell Rems Haskelfio 
Kandidatūrą

Adam Clayton Powell, viena
tinis negras narys miesto tary
boje atsišaukė į piliečius šiuose 
rinkimuose remti ne partijas, 
bet kandidatus iš visų partijų, 
kurie tik būtų naudingi karo 
laimėjimui ir žmonių gerovei. 
Jis sakė, kad jis balsuotų už 
Haskell į gubernatoriaus pava
duotojus. O į miesto tarybą iš 
New Yorko apskričio jis ragi
no išrinkti Davis ir Connolly, 
komunistą ir darbietį. Antrąjį 
pasirinkimą jisai duosiąs neg
rui republikonų kandidatui 
Ross.

Virš 8 Miliūnai Pun
delių Kariškiams

Tarnaujantiems mūsų kraš
to ginkluotose jėgose vyrams 
ir moterims per New Yorko 
paštą išsiųsta 8,000,000 pun
delių iki ketvirtadienio pu
siaunakčio, kaip skelbia pašto 
viršininkas Albert Goldman.

Paskutinė diena pundelių 
siuntinio užjūriuose esantiems 
kariams buvo penktadienis, 
15-ta. Jūrininkams pundeliai 
dar galima siųsti iki lapkričio 
1-mos. O esantiems Jungtinių 
Valstijų ribose bus galima 
siųsti iki pradžios gruodžio.

Kam Dar Galima Siųsti 
Pundeliai ?

Brooklyn© pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, kad 
siuntiniai užjūriu išsiųstiems 
kariškiams dar bus priimami 
ir po spalių 16-tos ir iki gruo
džio 10-tos, bet tik tie, kurių 
siuntėjas parodys, kad dėl kei
timosi antrašo tam kariškiui 
negalėjo laiku pasiųsti. Tokie 
pundeliai taipgi turės būti ne 
sunkesni 5 svarų ir pažymėti 
“Christmas Parcel.”

Bet priims tik vieną tokį 
pundelį nuo vieno asmens vie
nam ir tam pačiam užjūriuose 
esančiam kariškiui.

šis patvarkymas palies ir 
siuntinius visiems tiems ka
riams, kurie šiuo tarpu tebė
ra Jungtinėse Valstijose, bet 
bus išvežti užjūrin pirm pasi
baigiant kalėdinių dovanų 
siuntimo laikotarpiui.

Queens Kolegijoj šiemet 
baigusieji mokytojų kursus vi
si gavę pastovius darbus mies
to mokyklose, šie antri tokie 
sėkmingi metai, seniau reikė
davo ilgai laukti mokytojo 

I vietos.

Scena iš įspūdingos Sovietų filmos “A Lad from Our 
Town,” rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Jos Gailėjo Be Reikalo
Pastebėjus ant 11-to aukšto 

apvado moteriškę, 365 Fifth 
Ave., New Yorke, kas nors 
pašaukė policiją. Policijai pri
buvus ir pradėjus tinklus už- 
tiesineti, moteris užklausė, kas 
čia per sąjūdis. Sužinojus, kad 
tai čia subėgta jos gyvasties 
gelbėti, nustebinta moteris sa
kė, kad saulėtomis dienomis ji 
ten tankiai užeinanti pasišvi- 
tinti saule ir pasižiūrėti į gat
vėse matomą bruzdesį.

Nuleidžiant du submarinus, 
Sullivan Dry Dock Corp, do
kuose, Brooklyne, krikštytojo
mis paskirta dvi ilgametės fir
mos ofiso darbininkės.

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

HALES d Al Balių, Koncertų, Banketų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
rfteičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporate#

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1188

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

Nacių pagrobti partizanai ir eiliniai kaimiečiai ve
dami sušaudyti. Scena iš filmos “We Will Come Back,” 
Vctorįa Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke. <

Kings Darbiečiai Jau 
Paskyrė Kandidatus
Pefeito pirmadienio vakarą 

išrinkta naujoji Kings apskri
čio Darbo Partijos valdyba 
įteikė Rinkimų Tarybai sąra
šą darbiečių kandidatų, už ku
riuos darbiečiai darbuosis ir 
balsuos ateinančiuose rinki
muose lapkričio 2-rą.

Pirmos dienos darbymetėj 
taipgi išleista atsišaukimas į 
dešiniojo sparno narius, ragi
nantis baigti kenksmingą pa
sidalinimą ir stoti kartu su di
dele didžiuma kitų Amerikos 
Darbo Partijos narių, kurie 
remia naujai išrinktą partijos 
vadovybę.

Partijos pirmininku dabar 
yra John W. Crawford, New 
York Times redakcijos štabo 
narys ir Laikraštininkų Gildi
jos vadas. Sekretoriumi — 
Max Torchin.

Kandidatais į miesto tarybą 
išstatė Richard Mazza ir Ab
raham Bernknopf, unijistus, 
taipgi užgyrė Haskell’į į gu
bernatoriaus pavaduotojus.

Svečias
Trečiadienį, Laisvės įstaigoj 

lankėsi Laisvės rėmėjas ir 
skaitytojas Jg. Klevinskas, iš 
Scranton, Pa. Jis su savo mo- 
tere svečiavosi pas pažįstamus 
New Yorko mieste ir ta proga 
užėjo pasimatyti su laisvie- 
čiais.

Tūlas T. C. Caglio iš Ho
boken patraukė teisman ma
jorą La Guardią ir miesto 
įstaigas, sakydamas, kad dėl 
pritamsinimo 3rd Avė linijos 
stotyje jis nematęs platformos 
krašto, nukritęs po traukiniu 
ir netekęs kojos.

“Velnioniškas pasaulis gyven
ti,” šaukė traukiamas iš po 
traukinio William Flynn, 49 
m., W. 4th St. stotyje, New 
Yorke, bet ir numirti negalė
jo, jį nuvežė ligoninėn gydyti 
brūžius ir nuo girtumo.

Karys Charles J. Hammond, 
28 m., iš pajūrio artileristų 
pulko, Long Island City teis
me nuteistas neribotam laikui 
į kalėjimą už statymą pavo- 
jun jaunamečio moralybės.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETASI' STANLEY MISIŪNASSTANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

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

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

'•v

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
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




