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Rašo A. Bimba.

Prieš kelias dienas Laisvėje 
skaitėte Lietuvių Pundelių Va
jaus Komiteto atsišaukimą į 
organizacijas. Prašo ruošti 
parengimus ir pelną skirti Lie
tuvos žmonių šelpimui.

Brooklyno L.L.D.
Kuopa jau atsiliepė,
darbuotis ir kreiptasi į kitas 
organizacijas, kari prisidėtų 
prie darbo.

Ką darote bei darysite kitų 
miestų lietuviškos organizaci
jos? Atsiliepkite į Komiteto 
prašymą.

No. 247

Pirmoji

So. Bostono Darbininkas 
yra redaguojamas žmonių, 
kurie jau seniai yra atsisveiki
nę su visokiu padorumu. Jie 
žino tik vieną dalyką ir nuo 
jo nenutolsta : niekinti ir plūs
ti pažangiuosius lietuvius.

Nors jie redaguoja katali
kišką laikraštį, bet katalikų 
reikalus visai pamiršta. Para- 
pijonus jie moka mokinti tik 
vieno dalyko: bijoti peklos ir 
neapkęsti laisvų žmonių.

pabėgo 
Naujoji 
sakoma,

Pabėgo Januškis, 
Stilsonas ir užsidarė 
Gadynė. Strazdas, 
ruošiasi skristi pas Grigaitį ir
prašyti džiabo Naujienose.

Sakoma, kai skęsta laivas, 
tai nuo jo bėga visos žiurkės. 
Taip išlakstė visas Naujosios 
Gadynės štabas.

O keletas žmonių, kurie ten 
buvo sukišę daug pinigų, da
bar keikia savo vadus. Vie
nas jų, kuris daugiausia auko
jo N. Gadynės išleidimui, sa
koma, dabar dieną 
svaigaluose maudosi.

ir naktį

Tai tokia pabaiga tos klikos, 
kuri daugiau kaip dešimts me
tų neturėjo kitokio tikslo, 
kaip tik niekinti ir ėsti mūsų 
judėjimą, žadėjo kalnus nu
versti, žemę su dangum su
maišyti, gražiai nušluoti visas 
mūsų pažangiąsias organizaci
jas ir sunaikinti mūsų spaudą. 
Patys galą gavo ir tik paliko 
sugadintą atmosferą.

O mūsų judėjimas žygiuoja 
pirmyn. Mūsų organizacijos 
gyvuoja puikiai. Mūsų spau
da šiandien stipresnė, negu bb 
le kada buvo. Mūsų eilėse žy
di gražiausia vienybė.

Sako: nekask kitam duobės, 
nes pats jon įpulsi. Stilsonas 
ir Strazdas tos tiesos nepajė
gė suprasti. Jos ir nebesupras.

Bandė būti dideliais žmonė
mis, vadais, na, ir kreizavojo 
per keletą metų. Išmainė sa
vo politinį kailį ir manė, kad 
gal saujalė menševikų juos iš
gelbės nuo bankrūto. Bet ne
išgelbėjo...

Generolas Badoglio 
matyt, joti tuo pačiu 
nuo kurio jau nukrito 
linis, O Hitleris vos bepasilai
ko. Jis irgi eisiąs ir gelbėsiąs 
pasaulį nuo komunizmo! Jis 
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AMERIKIEČIAI SULAUŽĖ VISA NACIU VOLTURNO LINIJA
SOVIETAI JAU VĖL 
SPARČIAI ŠLUOJA 
VOKIEČIUS ATGAL

London, spal. 19. — Rau
donoji Armija dar keturias 
mylias giliau įvarė kylį į 
vokiečių liniją, šiaurvaka
riuose nuo Dniepropetrovs- 
ko, Dniepro upės alkūnėje, 
ir užėmė 23 kaimus bei 
miestelius, tame skaičiuje 
Derijevką, Petrovką ir Gri
gori jevką, nuo kurios tėra 
tik 12 mylių iki geležinke
lių mazgo Piatichatkos. Čia 
sunaikinta bei iš veikimo 
išmušta 42 nacių tankai.

Nuo Zaporožės sovietinė 
kariuomenė maršuoja į pie
tus, kad susijungt su rau
donarmiečiais, įtūžusiai te- 
bekovojančiais prieš nacius 
Melitopolyje.

Berlyno radijas pripaži
no, jog vokiečiai buvo pri
versti pasitraukti tolyn at
gal Dniepro alkūnėje. Na
ciai sakė, kad Sovietai su 
300,000 kariuomenės ir dau
giais tankų, matyt, stengsis 
užkirst vokiečiams kelią iš 
Krimo pussalio.
Ima Viršų prieš Vokiečius 

Melitopolyje
Melitopolyje, kur jau sep

tinta diena verda kruvi
niausi tiesioginiai mūšiai, 
raudonarmiečiai atėmė iš 
priešų miesto aikštę, kelis 
parkus ir blokus namų. 
Vien tik Melitopolyje per 
dieną užmušta 2,000 hitleri
ninkų ir sudaužyta 35 jų 
tankai.

Kijevo srityje Sovietai 
nukovė 1,000 nacių, sudaužė 
39 jų tankus ir pagerino sa
vo pozicijas.

Į pietus nuo Gomelio, 
Baltarusijoj, raudonarmie
čiai paplatino savo pozicijas 
miestinėje Sož upės pusėje 
ir užėmė šias gyvenamąsias 
vietas: Staryje Diatloviči, 
Nov. Diatloviči, Šarpilovka, 
Chominka, Karpovka, Aba-

kumy, Michailovskoje, 
kin, Kameneva-Rudnia 
Popovka.

Didžiuliai Hitlerininkų 
Nuostoliai

Visuose veikliuose fron
tuose sovietinės jėgos per 
dieną užmušė beveik 7,000 
nacių, sudaužė bei pagrobė 
153 jų tankus ir sučiupo 79 
kanuoles. Per dvi dienas bu
vo sudaužyta bei pagrobta 
324 vokiečių tankai. Kijevo 
ir Gomelio srityse raudon
armiečiai paėmė nelaisvėn 
tam tikrą skaičių priešų.

Spalių 17 d. sovietinės jė
gos viso sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 171-ną nacių 
tanką ir nušovė 45 jų lėktu
vus.

NAUJA LEND-LEASE 
SUTARTIS SOVIE

TAM PAREMTI
London.—Anglija, Jung

tinės Valstijos, Kanada ir 
Sovietų Sąjunga per savo 
atstovus Londone pasirašė 
naują Lend-Lease (karinių 
paskolų) sutartį dėlei para
mos Sovietams.

Pagal šią sutartį, Sovie
tai gaus daugiau kaip bi- 
lioną dolerių medžiaginės 
paspirties — lėktuvų, fabri
kinių įrankių, tūlų karinių 
medžiagų, kviečių ir kenuo- 
tų valgių. Sovietai, iš 
pusės, teiks reikalingų 
kraštam medžiagų.

Nuo 1941 m. spalių
iki šių metų birželio mėn. 
Jungtinės Valstijos pasiun
tė Sovietų Sąjungai reikme
nų už $2,444,000,000. Tuo 
tarpu Anglija ir jos kolo
nijos bei pusiau-kolonijos 
ir Chinija gavo $4,262,468,- 
000 paramos iš Amerikos.

Pailgėjus naktims, Ame
rika ir Anglija vėl pradės 
laivais siųsti Sovietam reik
menis per šiaurinį Murman
sko uostą.

Amerikos Kariai Paėmė 5 Mies
telius į Šiaurius nuo Volturno
Alžyras, spal. 1|9. —Penk

toji amerikiečių - anglų ar
mija galutinai sulaužė ir 
užėmė visą nacių Volturno 
upės apsigynimo liniją; nu
bloškė vokiečius tris iki 
penkių mylių atgal į šiau
rius nuo tos upės ir užė
mė dar penkis miestelius. 
Visu Volturno ilgiu dabar 
amerikiečiai su tankais ir 
visais kitais pabūklais ke
liasi antrapus upės štur- 
muot hitlerininkus, kur vo
kiečiai už kelių mylių į 
šiaurius nuo Volturno mė

gina kalnų šlaituose suda
ryt naują apsigynimo lini
ją palei Titerno upelį.

Anglų kariuomenė šiaur
vakariniame šio fronto 
kampe užėmė visą šiaurinį 
Volturno ruožtą, nuo Capua 
miesto iki Tyrrhenian Jū
ros. O dauguma Aštunto
sios Anglų armijos viduri
nėje - rytinėje Italijos fron
to dalyje bloškė nacius 
liau atgal ir užėmė dar 
miestelius Montecilfone 
Guglionesi srityje.

AMERIKOS IR ANGLŲ 
ATSTOVAI TARIASI SU 
KOMISARU MOLOTOVU

Generolas Tito Kritikuoja Jungt. Valstijas 
Už Lėktuvų Davimą Michailovičiui

London. — Jugoslavų pa- 
trijotų - partizanų vadas 
gen. Tito-Broz per Laisvo
sios Jugoslavijos radiją 
spal. 18 d. protestavo prezi
dentui 'RObsėVeltui, kad 
Jungtinės Valstijos spal. 
6 d. davė keturis bombane- 
šius Liberatorius gen. Mi- 
chailovičiaus lakūnams. Ti
to sakė:

“Mes laikome klaida tų 
bombanešių davimą jiems, 
ir tokia klaida neturėtų bū
ti pakartota. Tik Jugosla
vijos liaudis turi teisę atei
tyje gauti ginklų, nes vien 
tiktai Jugoslavijos Liaudies 
Laisvinimo Armija tekovo- 
ja prieš priešą.”

Generolas Tito primena, 
kad tik ši Liaudies Armi
ja ir partizanai per pustre
čių metų kovojo ir tebeko

voja prieš vokiečius. Jis sa
ko:

“Nors generolas Michai
lovičius yra priešas Liau
dies Laisvinimo Armijos ir 
partizanų, tačiau Jugoslavi
joj valdžia '(užsienyje) vis 
teberemia jį. Bet mes ne
suprantame, kodėl Talki
ninkai teikia jam lėktuvų, 
kuomet Michailovičius atvi
rai tarnauja priešui.”

Amerikos Submarinai 
Palaidojo Šimtus 
Japonijos Laivu

Washington. — Nuo karo 
pradžios iki šiol vien Jung
tinių Valstijų submarinai 
nuskandino bei pavojingai 
sužalojo 460 Japonijos lai
vų.

Maskva, spal. 19.— Tran
sportiniais lėktuvais vakar 
atskrido Maskvon Ameri
kos valstybės sekretorius- 
užsienių reikalų ministeris 
Cordell Hull ir Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden su savo pa
dėjėjais; ir tik trim valan
dom praėjus, jie jau turėjo 
trumpus pokalbius su So
vietų užsienių reikalų ko
misaru Viačeslavu Moloto
vu.

Pr ii m tu ves
Lėktuvų aikštėje svečius 

pasitiko ir nuoširdžiai pri
ėmė Molotovas; Maksimas 
Litvinovas, buvęs Sovie
tų ambasadorius Washing
tone, dabartinis užsienių

GEN. SMUTS ĮŽIŪRI 
DIDŽIUS ŽYGIUS 

PRIEŠ NACIUS

Pilsudskininkas Ig. Matušev- 
skis, atkakliausias lietuvių tau
tos priešas, vėl užgiedojo kle
rikalų, fašistų ir menševikų 
spaudoje. Jo anti-sovietinį 
straipsnį perspausdino beveik 
visi tų sriovių laikraščiai.

Tegul tokie Matuševskiai 
plepa: jų balsas neina į dan
gų. Jų politinės dienos suskai
tytos. Jie laimės tiek, kiek 
laimėjo Strazdas ir Stilsonas 
su Naujaja Gadyne.

Jungtinės tautos susitars ir 
jie turės likviduoti savo liz
dus. Jei ne šiandien, tai rytoj, 
bet taip bus.

Ala. Mainieriai Prade
dą Grįžt Darban

Alabamos valstijoj jau 
grįžo darban 3,500 iš 22,000 
streikavusių mainierių.

Washingtone prasidėjo 
derybos tarp Mainierių 
Unijos vadų ir atitinkamų 
valdininkų dėlei naujos su
tarties su kompanijomis vi
siems angliakasiams.

A. Stripeika, Geo. Kudirka, Elizabeth .... 
V. Vilkauskas, Nashua ...............................
ALDLD 2 Kp., So. Boston .........................
P. Pilėnas, Philadelphia .............................
A. Kazakevičius—K. žukauskeinė, Newark 
V. Smalstienė, Royal Oak .........................
V. J. Stankus, Easton .................................
S. K. Mažanskas, Cleveland .......................
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny...........
ALDLD kp. Moterų Skyrius, Binghampton 
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519
391
384
328
297
264
261
208
176
164

London, spal. 19. — Ge
nerolas feldmaršalas Smuts, 
ministeris pirmininkas Pie
tų Afrikos, Anglų Imperijos 
savivaldiškos dalies, pareiš
kė, jog galime tikėtis, kad 
anglai ir amerikiečiai neuž
ilgo šturmuos Hitlerio “eu
ropinę tvirtumą.”

Šiemet Talkininkai įsiver
šiu į Balkanus, Jugoslaviją 
bei Graikiją, o kitąmet a- 
merikiečiai ir anglai štur
muosią vakarų Europą, tie
sioginiam lemiamam smū
giui prieš nacius.

Gen. Smuts sakė, kad 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė suvaidins didelį vaid
menį tuose žygiuose.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo nacius Skoplje sri
ty j, Jugoslavijoj. Bombi- 
ninkai ypač taikė į geležin
kelį einantį iš čia į Graiki
jos sostinę Athenus.
, Japonai nuo karo pra
džios prarado jau 1,600 lėk
tuvų.

reikalų vice-komisaras; ge
nerolas Filipas Nolikovas, 
Voronežo pergalės didvyris, 
ir kiti sovietiniai valdinin
kai.

Kuliui ir Edenui pagerbti 
buvo surikiuota 200 raudon
armiečių, su plieno kepurė
mis ir karinėj rangoj. Or
kestras sugrojo karo mar
šą, o paskui Internacionalą 
ir tautinį Amerikos himną, 
The Star-Spangled Banner. 
Hullo ir Edeno Pagalbinin

kai
Kartu su Hullu atvyko 

naujasis Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Sovietams, 

W. Averell Harriman, gene
rolai J. R. Deane ir Philip 
Faymonville, a d m i r o las 
Jack Duncan ir keli kiti 
specialistai, taipgi ambasa
doriaus duktė Kathleen. O 
su anglų užsieniniu ministe
riu Edenu atskrido genero
las Hastings Ismay ir keli 
valdininkai bei patarėjai į- 
vairiais klausimais.
Tarimai Bus Paruošimas 
Roosevelto - Stalino - Chur- 

chillo Sueigos
Jie tuojaus pradės regu

liarius pasitarimus su Molo
tovu, Sovietų užsienių rei
kalų komisaru. Jų tarimai 
nebūsią galutini, bet priruo- 
šią dirvą toliau seksiančiai 
konferencijai, tarp prez. 
Roosevelto, Anglijos minis- 
terio pirmininko Churchillo 
ir premjero maršalo Stali
no.

Washington. — Associa
ted Press rašo, kad Ameri
kos ir Anglijos atstovai siū
lys Molotovui pirmoj vietoj 
svarstyti politinius pokari
nius dalykus ir tokius klau
simus, kaip apie Lietuvą,
Latviją, Estiją ir Sovietų 
sienas su Lenkija.

O Sovietų vyriausi laik
raščiai, Pravda ir Izviestija, 
jau ne kartą pabrėžė, jog 
pirmučiausias, pamatinis
reikalas šiai konferencijai 
turi būti antrojo fronto ati
darymas, kad kuo greičiau
siai sumušt nacius ir baigt

Amerikiečiai ir australai 
ištaškė japonus, kurie val
timis mėgino išsikelt į 
Naująją Guirteją ties Fins- 
chhavenu.

Talkininkai nukirto
43 japonų lėktuvus.

dar

kadMadrid. — Sakoma, 
Mussolinis sunkiai sergąs.

Berne. — Jugoslavų par
tizanai, vadovaujami gene
rolo Juozo Tito-Broz, atsi
sako pripažint emigracinį 
karalių Petrą Jugoslavijos 
valdovu.
Karalius Sulaužė Savo Duo

tą Prižadą
Praeito mėnesio pabaigoj 

karalius Petras buvo pripa
žinęs gen. Tito-Broz koman
duojamus partizanus tauti
nėmis Jugoslavijos kovo
jančiomis jėgomis. Bet tik 
keliom dienom praėjus po 
to, jis spalių 7 d. jau užreiš-

Karalius Buvo Pripažinęs Partizanus, Bet Paskui Liepė 
Jiem Klausyti Gen. Michailbvičiaus, Tarnavusio Naciam

kė, kad partizanai turį ben
dradarbiaut su g e n e r olų 
Michailovičium, neva karo 
ministeriu, kaip esą vyriau
siu visų jugoslavų koman- 
dierium.

Generolas Tito pareiškia, 
kad gen. Michailovičius tu
ri būti tuojaus pašalintas iš 
bet kokios jugoslavų ko
mandos. Nes jis veikė iš
vien su naciais ir italais fa-

šistais prieš liaudies kovū- 
nus - partizanus.

Partizanų vadai nuspren
dė, jog karalius Petras vi
sai negali grįžti Jugoslavi
jon kitaip, kaip tik jeigu to 
krašto piliečiai per visuoti
nus balsavimus nutartų jį 
grąžinti.

Partizanai sako, jog ka
ralius Petras, laikydamas 
Michailovičių savo atstovu-

komandierium, tuomi tikrai 
skelia Kroatiją nuo bendro
sios jugoslavų valstybės. 
Nes Michailovičius veikia 
kaip fašistines vienų serbų 
imperialistas, nesiskaityda
mas su kitomis Jugoslavi
jos tautomis, kaip kad su 
kroatais, slovėnais, dalma- 
tais ir kitais.

(Associated Press praneša, 
kad ir Michailovičius, pagal 
karaliaus Petro įsakymą, 
jau, esą, pradėjęs veikti 
prieš vokiečius ir, girdi, už
ėmęs tūlus miestelius.)

Stettinius Tikis Gerų Pasė
kų iš Sueigos Maskvoj 
'Edward Stettinius, Ame 

rikos valstybės sekretoriaus 
Hullo pavaduotojas, sakė, 
jog iš tos konferencijos rei
kia laukti dar geresnės su
tartinės tarp Jungtinių Val
stijų, Anglijos, ir Sovietų 
Sąjungos tikslu “visiškai 
sumušt žiaurūnus nacius ir 
įsteigt teisingą ir pastovią 
taiką.
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American Youth For Democracy
Tokiu pavadinimu įsikūrė Jungtinėse 

Valstijose nauja jaunimo organizacija. 
“American Youth for Democracy” lietu
viškai, atsieit, galima išversti “Ameri
kos Jaunimas už Demokratiją” (Ne 
kiekvienas angliškas pavadinimas duo
dasi lengvai išverčiamas į lietuvių kai- 
bą).

Mes jau buvome rašę šitoje vietoje, 
kad Komunistinė Jaunimo Sąjunga yra 
nutarusi likviduotis ir jos vietoje kurti 
platesnio apėmio jaunimo organizaciją.

Pereitos savaitės pabaigoje New Yor- 
ko mieste įvyko tuo reikalu specialus 
jaunimo atstovų suvažiavimas. Jame 
oficialiai buvo paskelbta, kad Komuni
stinė Jaunimo Sąjunga (Young Commu
nist League), išgyvavusi per virš 20 
metų, suvaidinusi savo vaidmenį, pasi
traukia nuo gyvenimo scenos. Tuomet 
suvažiavusieji atstovai, komunistiniai ir 
ne komunistiniai, tarėsi dėl naujos jau
nimo organizacijos įkūrimo. Tų pasita
rimų pasekmė buvo ta, kad tapo suor
ganizuota aukščiau paminėtuoju pava
dinimu jaunimo organizacija.

Suvažiavime dalyvavo 332 jaunimo 
kliubų ir kitokių organizacijų (Darbo 
unijų atstovų, etc.) delegatų, su 150 sve
čių. Suvažiavimas buvo entuziastiškas, 
gyvas ir konstruktyvus, nes jo atstovai 
buvo pasiruošę spręsti svarbius mūsų 
krašto reikalus, susijusius su jaunimu, 
su jo auklėjimusi, su jo reikalais.

Jaunimo suvaživime dalyvavo visa ei
lė žymių asmenų, tokių kaip saržentas 
Robert Thompson, John Gėlo, ir kiti. 
Saržentas Thompson yra Ispanų karo 
veteranas; jis ten buvo leitenantu-pulki- 
ninku Tarptautinėje Brigadoje, kovoju
sioje prieš fašistinius plėšikus. Sugrįžęs 
iš Ispanijos, Thompsonas darbavosi jau
nime, bet kai mūsų kraštas tapo užpultas 
ir įsitraukė į karą, Thompsonas greit 
atsidūrė Dėdės Šamo ginkluotuose jė
gose. Jis čia gražiai pasižymėjo kariau
damas Naujojoj Guinejoje prieš japo
nus ir už savo sumanumą ir drąsą sar
žentas tapo apdovanotas 'pasižymėjimo 
kryžiumi (Distinguished Service Cross). 
Bet kadangi jis buvo mūšiuose sužeis
tas, tai iš kariuomenės jį paleido ir da
bar saržentas Thompsonas ir vėl sugrį
žo aktyvėn veiklon jaunimo tarpe. Jis 
tapo išrinktas vienu naujosios organiza
cijos pirmininkų.

Naujosios organizacijos (Amerikos 
Jaunimas už Demokratiją) Nacionalinėn 
Tarybon išrinkta 80 asmenų, iš visų ša
lies kraštų ir plačiai atstovaujahčių vi
sus pažangiųjų žmonių sluogsnius bei 
grupes. Be abejo, American Youth for 
Democracy vyriausiai remsis organizuo
tu darbininkų judėjimu, tačiau organi- 
zacijon įeina ir įeis daug farmerių, stu
dentų ir kitokio užsiėmimo jaunimo.

Be abejo, dar ne sykį teks mums dėl 
naujosios organizacijos pakalbėti, bet 
dabar norime priminti lietuviškajam

jaunimui, kad jis jau turi plačią organi
zaciją — vyriausiai stiprią anti-fašistinę 
organizaciją, kovai dėl demokratijos iš
laikymo organizaciją — į kurią jis turi 
stoti, su kuria gali laisvai bendradar
biauti.

Stalinas Ir Revoliucija
Šiandien spauda daug rašo, radijo ko

mentatoriai daug kalba apie maršalą 
Staliną, Tarybų Sąjungos premjerą. Ra
šoma ir kalblma visaip: gražiai, prielan
kiai ir blogai, išniekinančiai. Aišku, nie
kas negali niekam uždrausti apie tą ar 
kitą politiką bei karo vadą kalbėti bei 
rašyti. Jie rašo, kalba—jų dalykas.

Tačiau, neretai tenka skaityti ir klau
syti apie Staliną tokių nuomonių, kurios 
pastato pačius rašytojus ir kalbėtojus į 
ne kokią padėtį — dažnai net tuos rašy
tojus ir kalbėtojus, kurie, apskritai, yra 
gan pažangūs ir Tarybų Sąjungai palan
kūs.

Štai, jų mėgamiausioji tema: “Stalinas 
yra skirtingas nuo Trockio; Trockis bu
vo didelis šalininkas pasaulinės revoliu
cijos, o Stalinas — tam priešinosi.... Sta
linas nugalėjo Trockį ir dabar Stalinui 
nerūpi revoliucija — jam rūpi tik Rusi
ja...”

Kas žino ką nors, tas puikiai žino, kad 
tuomet, kai dar Trockis buvo Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijoje, kuomet 
su juo ir jo sėbrais buvo vedama griežta 
ideologinė kova (kuri baigėsi trockistų iš 
partijos išmetimu ir paties Trockio iš- 
deportavimu iš Tarybų Sąjungos), vy
riausias klausimas buvo ne pasaulinės 
revoliucijos plėtimo klausimas, bet klau
simas, ar galima vienoje šalyje (tokioje, 
kaip SSSR) sukurti socijalizmas? Stali
nas ir milžiniška partijos narių dauguma 
sakė, “taip”, o keli trockininkai su savo 
vadu — sakė, “ne!” Iki Trockis buvo 
partijoje, vadinasi, tuo reikalu buvo pra
vesta plačių diskusijų. Kai Trockis iš 
partijos buvo išmestas, visokios su juo 
diskusijos baigėsi, nes Trockis tuomet 
perėjo į mirtinų revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešų pusę — jis perėjo į fa
šizmo pusę ir darė suokalbius, kaip su
naikinti Tarybų Sąjungą. O tuo tarpu 
Tarybų Sąjungoje buvo kuriamas soci
jalizmas ir žengiama į antrąjį socijalisti- 
nės visuomenės laipsnį, į komunistinę vi
suomenę. Tas viskas, vadinasi, parodė, 
kaip Stalinas, plėsdamas marksizmą-le
ninizmą, toli numatė. Dabartinio karo 
eiga dar labiau sutvirtina tą faktą.

O kai dėl pasaulinės revoliucijos —Sta
linas niekad jai negalėjo būti priešin
gas ir negalės. Jeigu pasaulio darbo 
žmonės nors ir šiandien pasirįžtų sykį 
ant visados pašalinti išnaudotojų klasę 
ir įsteigti socijalistinę visuomenę, Sta
linas, žinoma, tik džiaugtųsi. Bet Stali
nas ir kiekvienas protaująs žmogus ži
no, kad tokis vienas didžiulis pervers
mas pasaulyj ant syk nebeįmanomas.

Tačiau reikia tikėtis, kad gal būt bė
gy j šito karo ar tuoj po jo gali įvykti 
perversmų ne vienoje šalyje. Ar tokiems 
perversmams, ar tų kraštų žmonių sąjū
džiams Stalinas priešinsis? Žinoma, ne! 
Mes manome, kad kiekvieno krašto pla
tus žmonių sąjūdis dėl gražesnio gyveni
mo iš Tarybų Sąjungos, kaip ir iš bet 
kurios kitos pažangios valstybės, susi
lauktų, jei ne medžiaginės, tai tikrai mo
ralinės paramos.

Taigi Stalinas nėra ir negali būti ko
kis nors siauras nacijonalištas, kuriam 
nerūpėtų pasauliniai reikalai. Stalino 
vaidmuo, ir visos Tarybų Sąjungos isto
rinis vaidmuo yra tame: padėti paverg
tosioms tautoms, pavergtiesiems žmo
nėms išsilaisvinti ir kurti naująjį lai
mingą gyvenimą.

Kas to nesupranta, tas, mūsų nuomo
ne, geriau padarytų, jei mažiau kalbėtų, 
o daugiau pagalvotų.

WILLKIEI VILIOJA DAR
BININKUS ftEPUBLlKO- 

NAMS
Spalių 15 dieną Wendell 

L. Willkie pasakė St. Lotu* 
so mieste ilgą ir rimtą pra
kalbą šių dienų politiniais' 
reikalais. Jis atvirai pasisa
kė, kad nuo dabar iki 1944 
metų prezidentinių rinki
mų, jo -vyriausias tikslas 
bus darbuotis prašalinimui 
iš Baltojo Namo prezidento 
Roosevelto ir visos jo de
mokratinės administracijos. 
Republikonų partija sugrį- 
šianti valdžion, laimėdama 
rinkimus. Suprantama, kad 
Willkie stengsis vėl būti re
publikonų partijos kandida
tu. Manoma, kad jam tas ir 
pavyks, tai yra, gauti re
publikonų nominaciją, nes 
kol kas rimto oponento jam 
niekur nesimato.

Tad šią Willkie prakalbą 
reikia skaityti rinkimine 
platforma “kairiosios” re
publikonų partijos frakci
jos, kuriai Willkie vadovau
ja. O ta platforma susideda 
iš dviejų vyriausių punktų. 
Pirmas, kad po šio karo 
Amerika turi pilniausia ko
operuoti su kitomis laisvo
mis tautomis palaikyme pa
saulinės taikos. Antras, kad 
namie, Amerikoje, turi būti 
nuimti visi suvaržymai nuo 
privatinės kapitalistinės ga
mybos ir pelnų, kad turi bū
ti pilnai atsteigta, kaip jis 
teigia, privatinė iniciatyva.

Kas liečia tarptautinę po
litiką, kaip matome, Willkie 
platforma nesiskiria nuo 
Roosevelto programos. Roo- 
seveltas taipgi griežtai sto
ja už Amerikos pilną daly
vavimą palaikyme pasauly
je taikos. Todėl, aišku, Will- 
kie tikisi laimėti piliečius 
republikonų partijai nami
niais reikalais. Jis priešin
gas iš valdžios pusės varžy
mui privatinių interesų. Ki
tais žodžiais, Willkie šiuo 
klausimu nesiskiria nuo 
hooverinio individualizmo. 
Jis vartoja kitokius termi
nus, bet prasmė ta pati.

Willkie, tačiau, siekia 
laimėti prezidentystę U944 
metais ne tais būdais, ko
kiais norėtų hooveriniai re- 
publikonai. Jis kreipiasi į 
darbininkus ir tikisi juos 
laimėti. Pav., jis 
kalboje pasakė:

“Priėmimas 
darbo politikos
blausias dalykas. Ta politi
ka negali būti paremta pie
tinių demokratų Smith- 
Connolly Akto baudžiama j a 
dvasia. Neigi mes norime 
tokios politikos, kokia yra 
dabartinė 
mūsų 
čias
vadų ir biznio vedėjų, ver
čiant 
galią ir už privertimą poli
tinių partijų tarnauti vie
nos ar kitos frakcijos inte
resams.

“Mes, žinoma, turime pri-i 
pažinti tą faktą, kad žmo
nės, kurie dirba ir neturi į- 
monių, neturi kitokios pa
kankamos ekonominės ir 
socialės apsaugos, apart 
jųjų kolektyvės galios. Ir 
mes turime daboti, kad šita 
galia iš jų nebūtų atimta. 
r “Bet pamatiniai mes tu
rime laikytis to supratimo, 
kad mes negalėsime išsprę
sti darbo santykių su darb
daviais, arba su valdžia, 
tiktai pakeisdami šį ar kitą 
įstatymą. Mes tą problemą 
išspręsime tiktai padaryda
mi darbą būtina valdžios 
dalimi.

Italai kariai, kurie dabar padeda talkininkams mušti nacius. Dabar jie pasirodo 
gerais kovotojais, kai nusikratė nacių priespaudos.

Susidūrę su Anglais, Naciai 
Neteko Dar Keturių Laivų
Alžyras. — Kariniai an

glų laivai praeitos savaitės 
pabaigoj užklupo Adriatiko 
Jūroje du nacių prekinius 
laivus, pagrobtus nuo Ita
lijos. Jais vokiečiai gabeno
si karines medžiagas. Vie
ną laivą patys naciai pa
degė, kad jis netektų ang
lams; tuomet anglai nu
skandino jį.Antrąjį laivą an
glai suėmė sveiką su visais 
vokiečiais jūreiviais ir su 
500 tonų bauksito, aliumino 
medžiagos. Abu laivai bu- * 
vo ginkluoti kanuolėmis ir 
atsišaudė prieš anglų kari
nius laivus, iki tapo nuga
lėti.

Ties Elbos sala, arti Ita
lijos, anglai nuskandino du 
vokiečių laivus.

SAKO T
riešu ta komanda nesutin
ka, ‘tie, Bajoro supratimu, 
yra beveik prapuolę žmo
nės. Dar kartą jis šaukiasi 
į jūsų širdis.

Mūsų patarimas yra 
toks: Tėvynės redaktorius 
turėtų pradėti nuo savęs. 
Patsai turėtų pirmiausia 
reformuotis — parodyti ki
tiems “naujo žmogaus” pa
vyzdį. Nes iš jo redaguoja
mos Tėvynės per briaunas 
bėga baisiausia neapykanta 
prieš tuos lietuvius, kurie 
kitaip 'supranta ir mano, 
negu Bajoras. Nerasi tokio 
Tėvynės numerio, kuriame, 
pavyzdžiui, nebūtų palieta 
didžiausis pamazgų kubilas 
ant pažangiųjų lietuvių.

KAS KA RAŠO IR
=0 B^-—

“Aš neturiu mintyje, kad 
me§ tūtai padarykime ,tiktai 
^Skirdami darbininkų at
stovą yaldžios darbo sekre
toriumi. Aš turiu mintyje, 
kad apart suteikimo darbi
ninkams tikros atstovybės 
kabinete, darbihinkų atsto
vai turi būti įtraukti į nu
statymą valdžios bėgamo
sios, naminės ir tarptauti
nės politikos. Taip darbinin
kai dalinsis atsakomybe ir 
rezultatais.”

Tai labai atviras ir rim
tas pono Willkie pažadėji
mas darbininkams. Jis, va
dinasi, priešingas Smith- 
Connolly Aktui. Jis pažada 
darbininkams vietą kabine
te. Jis žada jiems, kad, jei
gu jis bus prezidentu, ( jų 
atstovai dalyvaus nustaty
me valdžios politikos ąbel- 
nai. Tuo tarpu dabartinėje 
valdžioje, tai yra; kabinete, 
nėra nė vieno organizuotų 
darbininkų atstovo. Taipgi, 
nors Roose veltas ir visa jo 
valdžia griežtai priešinosi 
Smith-Connolly biliui, ta
čiau jis buvo Kongreso dau
gumos primtas. Ir, natūra
lu, kad demokratai, kurie 
turi Kongrese daugumą, y- 
ra vyriausiais to akto auto
riais.

Bet, žinoma, prižadėji
mas ir ištesėjimas yra du 
skirtingi dalykai. Ką Will
kie žada ir ką republikonų 
partija, patekus valdžion, 
užgiedotų darbininkams, 
tai jau kitas dalykas. Iš 
praeities žinoma, ką ta par
tija yra davus darbininkam 
ir visam kraštui. Atsime
name Coolidge’iaus ir Hoo- 
verio laikus.

Tačiau reikia pripažinti, 
kad šis Willkie išstojimas 
su tokiais pažadais darbi
ninkams gali padaryti ne
mažai žalos rooseveltiniams 
demokratams. Reikia at
minti, kad republikonai or
ganizuotuose darbininkuose 
turi tokius savo šulus, kaip 
John L. Lewis ir Hutche
son. Arba, pavyzdžiui, New 
Yorko valstijoje, kur de
mokratai pastatė savo kan
didatu į valstijos guberna
toriaus pagelbininkus gana 
pažangų žmogų (pulk. Has
kell), valstijos Darbo Fede
racijos vadai remia repub
likonų kandidatą senatorių 
Hanley.

laikas susiprasti,
BET NESUSIPRANTA.
Vienas redaktorius šau

kia;.
“Tai jutos ir žmones! Tai 

jums ir pasėkos mūsų se
nesniais laikais įsigyvenu
sios vieiii prieš kitus neapy
kantos!

“Bet ar ne laikas tiems 
žmonėms susiprasti? Ar ne 
laikas tą piktą iš savo šir
džių išrauti? Juk pasaulis 
dega. Juk mūsų tėvynė Lie
tuva pavergta. Juk ir mums 
artinasi nežinia kokis liki
mas!”

Taip dideliu gvoltu šau
kia Tėvynės redaktorius. 
Prie tos desperacijos jį pri
vedę vaidai p.o Pittšburgho 
konferencijos. Ešą žmonių, 
kurie tai konferencijai ne
pritarė ir kurie dabar ją 
kritikuoja. Tai esąs baisus 
prasižengimas. Bajoras jo
kios kritikos nepripažįsta ir 
netoleruoja. Visi turėtų 
klausyti fašistinės koman
dos, kurią taip perša Lietu
vių Tarybos lyderiai. Ku-

Klausimai ir Atsakymai

savo pra-

protingos 
yra svar-

, kuri padalina 
kraštą į kariaujan- 

frakcijas darbininkų

KLAUSIMAS
Gerb. Redaktoriau!

Prašau duot man atsaky
mą, geriau, paaiškinimą, a- 
pie man labai rūpestingą 
klausimą.

“Amerikos Lietuvių Ta
ryba” Pittšburgho konfe
rencijoj nutarė rinkt čia 
Amerikoj iš lietuvių pini
gus, drabužius ir ktk. Na, 
ir po karui siųst juos dėl 
nukentėjusių Lietuvos žmo
nių. Bet ant kiek man teko 
girdėt nuo lietuviškų sme- 
tonininkų — fašistų, tai jie 
siųs pinigus ir rems dabar 
surinktais pinigais Lietuvos 
nukentėjusią nuo karo liau
dį tik tokiame atsitikime, 
jeigu bus parvežtas jo “eks
celencija” A. Smetona į 
Lietuvą. (Žinoma, kartuvių 
ir kalėjimų statyt.)

Na, o jeigu nebus galima 
jo “ekscelenciją” su visais 
savo senos valdžios puvė
siais ant Nemuno krantų iš- 
dumpuot, tai ALT komite
tas nei surūdijusio cento 
nesiųs dėl nuvargusios Lie
tuvos liaudies. Jeigu Lietu
vos liaudis pasisakys už 
Tarybinę Sovietinę Lietu
vą, tokiame atsitikime jie, 
ALT komitetas, ir visa A. 
Smetonos pakaleinija pasi
dalins tuos surinktus iš lie
tuvių pinigus tarpe savęs. 
Ar tokiame atsitikime ne
būt galima aukotojams 
kreiptis į Amerikos valdžios 
įstaigas ir pareikalaut iš tos 
sorkininkų ALT tų pinigų: 
arba siųskit jūs, ponai, tuos 
mūsų pinigus Lietuvos žmo
nėms, arba grąžinkite auko
tojam?

Tai gal jūs, gerb. redak
toriau, geriau susipažinęs 
su įstatymais, ir man paaiš
kintumėt, kas mūms reika
lui prisiėjus bus galima da
ryt?
didelį

tuvos nebevaldys smetoni
ninkai, kad Lietuva bus 
laisva, nepriklausoma socia
listinė respublika. Vienok 
jie aukas renka neva Lietu
vos žmonių šelpimui.

Neseniai viešumon iškėlė 
labai svarbų dalyką Chica- 
gos advokatas Kai, kuris 
buvo Pittšburgho konferen
cijoj delegatu. Jis spaudoje 
pareiškė, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos viršylos 
naudoja Lietuvos žmonių 
šelpimui surinktas aukas 
savo algoms. Iki šiol nema
tėme spaudoje, kad tie po
nai būtų užginčiję šitą adv. 
Kai daromą jiems užmeti
mą. Vadinasi, Kai paskelbė 
tiesą.

Tai didžiausias skanda
las.

Tačiau geriausia iš to iš
eitis, tai ne tąsytis po teis
mus dėl tų aukų, o Ameri
kos lietuviams susiprasti ir 
tiems ponams pinigų neduo
ti. Po pereito karo ta pati 
politinė klika baisiai nu
skriaudė Amerikos lietuvius 
visokiais apgavingais sky- 
mais, neva Lietuvos žmonių 
šelpimui bei Lietuvos at
statymui rinkdami aukas ir 
kurdami bendroves. Dabar 
jie ir vėl susimetė į Ameri
kos Lietuvių Tarybą arba 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą 
ir vėl gretinasi prie Ameri
kos lietuvių kišenės.

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas, ku
ris įvyks gruodžio 18-19 
dienomis Brooklyne, mūsų 
supratimu, turės ir tuo 
klausimu susirūpinti, tai 
yra, surasti būdus pastoji
mui kelio tai klikai išnau
doti Amerikos lietuvius.

You support 
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Iš kalno tariu jums 
dėkui.

M. Antanuk.
kiekvieną kovoti už

Atsakymas.
jūsų ne tiek klausi-
kiek informacija ir

Čia 
mas, 
patarimas labai svarbiu vi
siems Amerikos lietuviams 
reikalu. Jau keliais atvejais 
mes esam per dienraštį rei-; 
kalavę Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadų, kad jie duo
tų užtikrinimą, jog jų su
rinktos aukos eis Lietuvos 
žmonėms, nepaisant kokia 
Lietuvoje bus santvarka po 
šio karo. Jie tokio užtikri
nimo dar nėra davę. Jie ty
li. Reiškia, jie elgsis taip, 
kaip, jūs sakote, jūsų vieti
niai smetonininkai aiškina. 
Vadinasi, taryb'ininkai ap
gaudinėja Amerikos lietu
vius. Jie nemano šelpti Lie
tuvos žmones, nes jie pui
kiai žino, kad po karo Lie-

LietuViai kovfihai RhUdUAo- 
j6j Armijbj kUvojh už Lietu- 
Vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo khš tik galime.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti, Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Garbės Motinos ir Visos Moterys
Turime Labai Svarbią Misiją

(Iš K. Romandienes Kalbos, Pasakytos Karių Motinoms Pagerbti Sueigoje, Suruoš 
toje Moterų K liubo, Spalių 3-čią, Cleveland, Ohio’)

Brangios Mūsų Krašto i 
Laisvių Gynėjų Motinos, i 
Visi Svečiai ir Viešnios!

Susirinkus pagerbti gar- j kais, kad ir nenoromis, iš- 
bingas mūsų karžygių mo- skrido tėvų mintys ir 
tinas, norime pasidalinti su' džiaugsmai. Kaip juos su- 
jumis mintimis apie tai, grąžinti? Ar mes galime 
kuomi geriausia galėtume i padėti?
išreikšti joms užpelnytą pa-į Galime, bet tik vienu bū- 
garbą ir patarnauti visų i du — visokeriopu, pasišven- 
bendram siekiui. [tusiu darbu už pergalę. Ta-

Ko labiausia trokšta mū-'^e darbe mums reikia pa
sų garbingosios motinos?

Pergalės. Greičiausios 
pergalės ant fašizmo ir su
grąžinimo taikos, sugrąžini
mo namo mylimų vaikų.

Kiekvienas, kuris kada 
nors, ką nors iš širdies my
lėjo, supranta motinų 
padėtį. Juo labiau supranta 
tie, kurie auklėjo vaikus, 
kurie prarymo jo daug die
nų ir prabudėjo naktis iš
tikus jų mylimuosius ma
žiausiam pavojui, kurie pa
šventė jų globojime ir sar
gyboje bent po porą desėt- 
kų savo amžiaus geriausių 
metų, kurie bevelytų savo 
gyvastimis uždengti juos 
nuo pavojaus.

Bet, štai, iškilo kruvi- 
niausis pasaulio istorijoj 
baisūnas nacizmas - fašiz
mas ir japoniškasis impe
rializmas. Jisai pirmiausia 
pasmaugė Ispaniją, užpuolė 
Chiniją ir paskiau kas ke
lios dienos, kelios savaitės 
prarydamas vis naujas tau
tas, pavergdamas naujus 
kraštus, pasimojo užkariau
ti ir pavergti visą pasaulį, 
užpuolė ir mūs kraštą Per
lų Uoste ir Atlantike. Mū
sų kraštas išstojo .prieš tą 
barbarizmą žūt-būtinon ko
von.

Mūsų motinos - tėvai pa
laimino savo mylimus vai-

Cut From Man's Suit

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

įkus ir liuosnoriai išleido į 
! šventą tėvynės ir laisvių gy- 
!nimo karą. Kartu su vai

čių garbės motinų įkvėpimo 
ir energiją teikiančios tal
kos ir vadovybės. Nors ne
tikėta ašara ne kartą su
vilgo ilgesio ir rūpesties 
privargintas akis kiekvie
nos motinos, tačiau savo sū
nui ir žmonijai daugiau pa
gelbsti ta motina, kuri juo 
mažiau sveikatos padeda 
ašaroms, o daugiausia dar
bui už pagreitinimą perga
lės.

Šiandieną milionai mūsų 
vyrų išėjo į karo frontus 
arba pasiruošti jiems. 
Kiekvienam aišku, kad na
mie pasilikusiems gyvento
jams, kurių didelę didžiu
mą dabar sudarome mes, 
moterys, likosi atsakomybė 
aprūpinti reikmenimis karo 
frontus, gelbėti nukentėju- 
siems kare ir saugoti mūsų 
kraštą nuo įsigalėjimo ja
me naminio fašizmo. Tačiau 
dar ir šiandien kur ne-kur 
sutiksi moterį, kuri mano, 
kad karą turįs laimėti kas 
nors kitas, be jos, skun
džiasi neturinti laiko.

Bet mūsų vaikinai išėjo 
laimėti karą ir mums, išėjo 
apginti ir mūsų namus. Jie 
nesakė, kad jie neturi lai
ko. Tai dėka jiems, dėka 
Sovietų Sąjungos didvy
riams, kurie sulaikė Hitle
rį, nei vieni mūsų namai 
nebuvo ištaškyti nacių bom
bomis.

Kiekvienas rimtai mąs
tantis žmogus žino, kad kol 
nacizmas nebus sunaikin
tas, tol pasaulyje nėra ir 
nebus saugių namų. Tą su
prato Sovietų Sąjungos mo
terys. Tą turime suprasti ir 
mes. Sovietų Sąjungos mo
tina, išleisdama savo sūnų į 
karo frontą, laimindama jį, 
sako: “Sūnau, būk drąsus 
ir ištvermingas, reikalui 
prisiėjus, žiūrėk mirčiai 
drąsiai į akis, bet pigiai sa
vo gyvasties neatiduok, ne
padaryk gėdos mūsų sovie
tinei tėvynei. Aš velyčiau 
visai neturėti sūnaus, negu 
būti motina bailio.” Ir tie 
jų sūnūs parodo pasauliui, 
kad jie pildo motinų įsaky
mus ir narsiai gina ne tik 
savo tėvynę, bet ir viso pa
saulio žmoniškas - demok
ratiškas teises. O jų moti
nos, seserys, žmonos ir, 
daugelyje atsitikimų, duk
ros, išleidusios savo sūnus 
ir vyrus į karą, pačios iš
ėjo į karo darbus, ir į tar
nybą frontui. Tūkstančiai 
išėjo į partizanus, kad at
keršyti naciškiems bude
liams už mylimų sūnų mir
tį, už suardytą šeimyną, už 
sunaikintus namus, už na
cių prostitucijos barakuose 
pražudytas dukteris. Tą su
pranta ir tūkstančiai mūsų 
lietuvių moterų ir darbais 
prirodo. Neskaintas desėt- 

kų tūkstančių dirbančių ka
ro kitose įmonėse, į kurias, 
greta patrijotizmo, akstiną 
ir reikalas pelnytis pragy
venimą, tūkstančiai moterų 
dirba liuosnorius darbus 
mūsų krašto įstaigoms ir 
talkininkų paramai.

Kas iš lietuvių Amerikoje 
negirdėjo apie Maspetho 
mezgėją Petlitzkienę, kuri 
pati viena jau apavė virš 
260 lietuvių raudonarmiečių 
savo rankų darbo kojinė
mis, arba Oaklando Jankau
skienės, kuri nudirbo arti 
tiek pat?

Kur ėmė laiko mano gera 
draugė brooklynietė Čepu
lienė, kuri po dienų darbo 
šapose, po šeimininkystės ir 
susirinkimų bei pramogų 
lankymo vakarais jau ap
rengė 40 raudonarmiečių 
savo darbo sveteriais?

Ogi mes, clevelandietės, 
irgi neatsilikome toli nuo 
kitų. Nors ir vėliau pradė
jome, bet visgi suspėjome 
aprūpinti kelis šimtus rau
donarmiečių savo rankų 
darbo kojinėmis, sveteriais, 
kepurėmis ir apie pora tu
zinų antklodžių — kaldrų. 
Ogi toli gražu ne visos cle
velandietės ėmėsi to darbo, 
kitos vis “laiko nesurado.”

Kur rado laiko kitos čia 
minėtų ir kitų miestų mez
gėjos lietuviams raudonar
miečiams, siuvėjos Lietuvos 
vaikučiams, arba surinku
sios, sutaisiusios ir pasiun- 
tusios tūkstančius dėvėtų 
d r a b užių nukentėjusiems 
nuo hitlerizmo žmonėms 
Europoje?

Kur ima laiko šimtai lie
tuvių siuvėjų ir bandažų 
darytojų Amerikos Raudo
najam Kryžiui? Tas Raudo
nojo Kryžiaus darbas yra 
didelis ir reikalaująs daug 
pasišventimo. Nes daromi 
bandažai ir kiti reikmenys 
ne tik mūsų šaliai, bet taip
gi ir mūsų talkininkams. 
Tame darbe mes galime pa
imti gerą pavyzdį iš jūri
ninko motinos draugės 
Onos Deivienės, kuri irgi 
randasi mūsų tarpe šian
dieną. Jos sūnus dalyvauja 
mūšiuose jau nuo Pearl 
Harbor dienos ir dabar su
žeistas randasi ligoninėj. 
Bet pas motiną ašarom nė
ra laiko nei vietos. Ji susi
rado darbą Raudonajam 
Kryžiui ir ten atlieka, kas 
jai būna pavesta.

Savo tarpe mes turime 
dvi jaunas lietuvaites, ku
rios pasimokino pagelbinėm 
slaugėm ir, gaudamos liue
so laiko, dirba vietinėse li
goninėse užpildymui trūku
mo slaugių, išėjusių į karo 
frontą. Tai draugės A. Žeb- 
riutė ir E. Stripeikienė. Be 
abejo, Clevelande randasi ir 
daugiau nuoširdžių, darbš
čių jaunų lietuvių, kurie 
aukoja savo laiką ir darbą 
karo pastangom, bet mums 
neteko jų sužinoti.

Kaip ir kada atlieka tuos 
milžiniškus darbus rinkėjos 
aukų ambulansams, rengė
jos pramogų spaudos, kare 
nukentėjusių, ar vietos dar
bininkų bei apšvietos rei
kalams ?

Jos visos turi namus, šei- 

mynas, turi savų reikalų, 
bet jos žino, jog dabar yra 
momentas stoti visiem už 
vieną, vienam už visus. Jos 
nutraukia minutes ir valan
das nuo mažesnių dalykėlių 
ir paaukoja vienam dide
liam tikslui. Darbu, pasi
šventimu greičiau karą lai
mėti jos parodo savo meilę 
šeimynai ir mūsų kraštui,

Kita didelė namų fronto 
problema yra ateinantieji 

rinkimai. Jau minėjau, kad 
moterys esame didžiuma 
namie likusių žmonių ir a- 
pie mus susirūpinusios vi
sos partijos. Illinois valsti
joj, pavyzdin, 55 nuošim
čiai visų balsuotojų yra mo
terys. Tai dėlto nuo mūsų 
balsų priklausys rinkimai 
šį rudenį ir nominacijos at
einančiais metais. O nami
nės veislės fašistai kelia 
galvas. Ar mes daleisime 
Amerikos istorijon tokį juo
dą lapą, kad Amerikos vy
rams išėjus kariauti už pa
saulio laisvę, moterys pra
žudytų Amerikos žmonių 
laisvę? Kaip sutiktume sa
vo karius? Kaip nutrinta
me nuo savęs tą gėdą? O 
tam yra pavojaus, jeigu 
mes nepaisysime, neisime 
balsuoti arba nežinojimu už 
ką balsuoti užleisime reak
cininkams pozicijas.

Ne mažesne našta ant 
mūsų gula ir kova prieš lie
tuviškąjį fašizmą. Kaip ga
lima toleruoti, kad smeto
niškai - hitleriška “dvasia 
šventa” — Devenienė nusi
leido į karo industrijos šir
dį, Pittsburghą, ir ten per 
su virš valandą dergė mū
sų šalies didžiausią ir did- 
vyriškiausią talkininkę So
vietų Sąjungą? Tokiomis 
kalbomis ji smeigė durklu 
mūsų vaikams, kariaujan
tiems prieš tą patį hitleriz- 
mą kituose frontuose. Ji 
smeigė lietuviams, kovojan
tiems prieš tą patį hitleriz- 
mą rytų fronte. Ji šaukė, 
kad negalima Sovietų Są
jungoj esantiems žmonėms 
pasiųsti pagalbos, kuomet 
mūsų moterys jau nusiuntė 
tūkstančius drabužių ir ki
tų reikmenų.

Mūsų vaikai, kovodami 
tarp' gyvasties ir mirties 
karo frontuose, laiko bran
giausiu draugu kiekvieną, 
kuris gerai muša bendrą 
priešą. Jie su didžiausia ne
apykanta prašalintų iš savo 
tarpo nacišką žiurkę, kuri 
selintų užnuodyti draugą 
kovotoją, nežiūrint, kurios 
rasės, tautos, tikybos ar 
partijos tas kovotojas bū
tų.

Lietuvių publikoje dar 
gali pasirodyti naciškos 
propagandos žiurkės tik 
dėlto, kad mūsų priešnaciš- 
koji spauda ne gana pra- 
plitus, kad daugelis žmonių 
dar nepriklauso priešfašis- 
tiškose organizacijose, ne
turi kur pasiskaityti ar iš
girsti tiesos. Tad lai mūsų 
šie linkėjimai greitos per
galės ir naujo gyvenimo 
džiaugsmo mūsų garbės 
motinoms bus praktiškais 
linkėjimais, paremtais pa
smarkintu darbu už tą per
galę karo ir namų frontuo
se, kuriuose laimėjimui bū
tinai yra reikalinga ir jūsų, 
brangios motinos, pagalba.

Druska su actu padeda pra
šalinti nuo rankų ir indų žu
vies ir svogūnų kvapsnį. Tam 
gelbsti ir ammonija.

Raudonosios Armijos slaugės Anya Vasnickova ir 
Antonina Dogina ragauna šokoladą, kurį Sovietų ko
votojams prisiuntė Anglijos žmonės.

CLEVELANDO ŽINIOS
Motery Kliubas Pagerbė Ka

rių Motinas
Spalių 2 d. mūsų kliubas 

surengė šaunų bankietą pa
gerbimui motinų, kurių sūnūs 
tarnauja Amerikos kariuome
nėj bei laivyne. Užkviesta bu
vo virš šimto, bet atsilankė 
šešiasdešimts. Kitos dėl įvai
rių priežasčių neatėjo: vienos 
dirbo, kitos turėjo kitokių 
kliūčių. Bet kurios atėjo, bu
vo labai gražiai priimtos.

Apie 3 vai. pradėjo svečiai 
rinktis iš visų miesto dalių. 
Prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Gaspadinės rūpestingai ir sku
biai puošė stalus, kad tik gra
žiau atrodytų. Na ir pasisekė 
joms. Visi grožėjosi taip pui
kiai papuoštais^ stalais. Apie 5 
vai. tvarkos vedėja d. T. Da- 
minaitienė paprašė svečius su
stoti vienam svetainės šone, o 
motinas paskirtoj joms vietoj. 
Tuom tarpu į svetainę įėjo 3 
jaunos mergaitės, atstovaujan
čios: Amerikos Jungtines 
Valstijas, Sovietų Sąjungą ir 
Angliją, (gaila, kad nebuvo 
Chinijos). Jos sykiu su mo
tinom apėjo ratą svetainėj ir 
paprašius motinas susėsti už 
stalo, užėjo ant steičiaus ir, 
publikai pritariant, sudainavo 
“God Bless America.”

Moterų Choras sugiedojo 
“Star Spangled Banner” pa
gerbimui žuvusių kovotojų. 
Vėliau sekė kalba nuo Moterų 
Kliubo. Kalbėjo K. Romondie- 
nė, kuri trumpai perbėgus 
kliubo reikalus, kalbėjo, kokią 
svarbią rolę moteris lošia šia
me kare. Imant tik lietuves 
moteris, kiek jos darbų atliku- 
sios ir kiek pasiaukavusios. 
Taipgi aiškino, kiek daug dar
bų dar reikia atlikti ir kvietė 
moteris abelnai, o karių moti
nas ypatingai prisidėti su dar
bais, kiek tik galint, kad pa
skubinti laimėjimą šio .karo ir 
kad kuo mažiausiai sūnų žū
tų. Išsikalbinėjimas “stoka lai
ko” ne labai būna pateisina
mas, nes prie gerų norų laiko 
visuomet surandama. Po to su
dainavo duetą dd. Mačionienė 
ir Juraitienė, solo Viola Čy- 
piutė, pianu akompanavo d. Rū
ta Mačioniutė.

Pakviestas pakalbėti d. J. 
Zebrys. Pasveikinęs Moterų 
Kliubą ir tinkamai pagyręs 
komisiją, kuri taip rūpestingai 
viską prirengė, kalbėjo apie 
ateinančius rinkimus ir ragino 
visus, o ypatingai moteris da
lyvauti rinkimuose ir balsavi
muose.

S. K. Mažanskas, LDS, vice
prezidentas, aiškino svarbą lie
tuvių gyvenime savišalpos or
ganizacijos, kaip LDS, ir ragi
no visus į Susivienijimą stoti, o 
taipgi nurodė, kokią svarbią 
rolę lošia mūsų dienraščiai 
Laisvė ir Vilnis. Sakė: “Be 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, be Vilnies - Laisvės to
kie gražūs susirinkimai būtų 
neįmanomi.” Kvietė užsirašyti 
bent vieną laikraštį, ypatingai 
dabar, kuomet eina vajus ir 
prenumeratos kaina yra numa
žinta. Jis taipgi atsišaukė į su
sirinkusius aukų, kurių tapo 
surinkta $52 su centais. Au
kos skiriamos: pusė Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kita 
pusė nupirkimui vilnų mezgi
mui kojinių lietuviam kariam 
Raudonojoj Armijoj.

Po to Moterų Choras dar 
sudainavo ■porą dainų, pritai
kytų tam vakarui, po vadovys
te savo mokytojos d. Mačio- 
nienės ir tuomi programa užsi
baigė. Po programos buvo šo
kiai.

šis parengimas — pasekmin
gas visais atžvilgiais: Į Kliu
bą gauta keletas narių, mūsų 
spaudai skaitytojų, ir šiaip 
publika, o ypatingai motinos 
ačiavo kliubui ir gaspadinėms 
už tokias geras vaišes. Dėl šio 
parengimo pasidarbavo dau
giausiai dd. Daminaitienė, Gen- 
drėnienė, Botyrienė ir Rudie
nė, o d. Krugerienė, tai negai
lėjo nei laiko, nei gazolinos, 
nei mašinos, kur tik reikėjo, 
visur patarnavo, nors turėjo 
savo rūpesčio, nes ant rytojaus 
išleido savo sūnų į kariuome
nę.

Šiomis dienomis iš mūsų tar
po išleidom į kariuomenę sū
nus: Krugerių, Rauluševičių ; 
į laivyną, Kripų ir Strepeikų.

Mūsų linkėjimai tiem vy
ram laimėjus karą sugrįžti 
sveikiem namo.

Mano pamiršta aukščiau pa
minėti, kad Regina Dajninai- 
čiutė programoj skambino pia
no, o trys mergaitės atstovavu
sios Ameriką, Sovietų Sąjungą 
ir Angliją buvo: D. Pabaliutė, 
J. Razanskiutė ir R. Daminai- 
čiutė.

Aukotojų Vardai
Virš minėtus $52.10 Ameri

kos Raud. Kryžiui ir vilnų fon
dui lietuviams raudonarmie
čiams suaukojo:

Po $2: M. Gabrilienė, V. 
Pacevičia, J. Miciuta, B. Ginei- 
kie’nė.

Po $1: N. Krivenk, J. Že
maitis, M. Maženskienė, J. 
Bagužis, V. Mikulsky, V. Kri- 
zenauskienė, J. Kripienė, J. 
Kanapeskienė, M. Grigitienė, 
A. Užkuraitienė, M. Kairiukš- 
tienė, P. Boika, P. Kuru lis, F. 
Skleris, G. Janulonis, V. Šūs
nis, M. Jazuponienė, A. Skle
ris, Peggie Rose, Povilas čėp
la/ F. Krizenauskas, K. Ma- 
zan, J. Žebrauskas, J. Palta
navičius, S. Jonila, Kubilienė, 
Januškevičienė, M. Posevičius, 
A. Žilinskienė, A. Bagdonienė, 
J. Bosse, A. Vilkelienė, Vens- 
lovienė, A. Miklajunienė.

Brooklyn© ir Apylinkes 
Mezgėjos Dirba; Rei
kia Daugiau Talkos
Mezgėjos viena kitą ragina- 

si, kad tik daugiau mezginių 
nudirbtų, kad žiemai užėjus 
raudonarmiečiai kovotojai tu
rėtų kuo šiltai užsivilkti ir 
energijos priešą greičiau su
mušti.

Mes prašome, jeigu kas ga
lite, mums pagelbėti, prisidėti 
su darbu, numegsti, kas svede- 
rį, kas šaliką ar kojines. Kai 
kurios mūsų mezgėjos labai 
daug mezga ir ketina mėgsti* 
bet jos prašo visų prisidėti, 
nors po vieną, kitą kavalką 
numegsti. Dabar vilnų turime, 
tik reikia daugiau talkos. Aš 
manau, jog mes visi, norime, 
kad tik greičiau sumuštų juo
dąjį fašizmą, kuris naikina ne
kaltus žmones, tad mes visos- 
visi turime ir dirbti naminia
me fronte, kiek kam leidžia 
laikas.

Pridavė Megstinių:
R. Laukaitienė 2 sveterius su 

rankovėm ir kalnieriumi.
O. Čepulienė 1 svet. su ran- 

kov. ir kalu, ir 1 šaliką.
F. Kazakevičienė 2 šalikus.

Pinigais Aukavo:
II. Andruškevičienė ir V. 

Bunkienė po $1.
Elizabethietės pridavė už 13 

svarų vilnų $26. O dabar joms 
vilnų pasiųsta už $30. Orui at- 
vėstant, elizabethietės skubi
nasi apsirūpinti vilnomis, kad 
jų mezgėjos nepritrūktų dar
bo. O. Depsienč,

Komisijos sekr.

Ačiū už Dovaną
Atėjus į Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimą, kaip ir pa
prastai, niekuomet nesitikėjau, 
kad į mane, kaipo vieną iš 
daugelio mezgėjų, kas tai at
kreiptų specialę atydą, o vis
gi tai įvyko visai nelauktai. 
Giliai širdyje jaučiu, kad at
siųstoji dovana, kurios audi
mui ar nėrimui Walteris Za- 
enckautskas įdėjo tiek daug 
darbo, yra skirta visoms mez
gėjoms, bet kadangi mūs ran
dasi pusėtinai didelis skaičius, 
tai suprantama, kad visų nie
kas negalėtų aplankyti ne tik 
su dovanomis, bet nei su laiš
kais. Mezgėjos to neigi tikisi.

Giliai vertindama Walterio 
Zaenckautsko dovaną, noriu 
jam padėkoti per mūs dienraš
čio Laisvės Moterų Skyrių, per 
kurį mezgėjos nuolatos dalija
si mintimis apie savo darbą ir 
patyrimus. Taip pat dėkoju 
dienraščio redaktoriui R. Mi- 
zarai, kurio vardu dovana bu
vo atsiųsta moterų skyriaus 
vedėjai S. Sasnai ir mezgimo 
vedėjai — K. Petrikienei, o 
svarbiausia, tai didelis ačiū vi
soms mezgėjoms, nes tik mūs 
visų darbas padaro jį dideliu 
ir daug reikšmingu, gi man at
siųstoji dovana tegul puoš Mo
terų Apšvietos Kliubo palaiko
mą drabužiams priėmimo ir 
siuvimo krautuvę, nes nesijau
čiu turinti teisę pati viena ja 
grožėtis. K. Petlitckienė,

Maspeth, N. Y.

E. Zinkevičienė — 55c. Po 
50c: R. Kanukštjs, F. Bauža, 
J. Maurutis, A. Krepsienė, S. 
Simanas, A. Palavinskas, S. 
Gendrėnas, M. Jančulienė, J. 
Karsikienė, Stella, Stell, Be- 
kevičiūtė, J. Zuketis, Lapins
kienė.

V. Grush — 35c. Po 25c: 
Kazelonis, A. Norbutas, A. 
Kutkas, A. Cirgelis, A. Račkai- 
tis, J. Rudis, Stripeikienė, Bra- 
zaitienė. Kliubietč.
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LIETUVIS SPEKULIAVO AUKSU PER 
EGIPTĄ Į VOKIETIJĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

(Tąsa)
— Trys jų jau leitenantai, — sako Mi

leris. — Ar tu manai, kad jie klausys 
Kantoreko pamokslų?

Tuo mes netikime. Mes taip jau nebe- 
pasiduotume už nosies vedžiojami.

— Ką tu dar žinai apie trejopą veiks
mą “Viliaus Telio” veikale? — staiga at
simena Kropas ir kvatojas.

— Koki buvo Goettingeno Hainbundo 
siekimai? — staiga ir Mileris labai aš
triai paklausia.

— Kiek vaikų turėjo Karolis Drąsu
sis? — atsakau ramiai.

— Gyvenime iš jūs nieko gero nebus, 
•—sako Mileris.

— Kada buvo kova ties Žarna? — do
misi Kropas.

— Tamstai trūksta padoraus rimtu
mo, Kropai. Sėsk tamsta. Trys minus, — 
numoja.-

— Kurie uždaviniai Likurgo buvo lai
komi svarbiausi valstybei? — klausia 
Mileris, kilstelėdamas savo akinius.

— Vadinas: Mes Vokiečiai tebijom 
Dievo, daugiau nieko gyvo pasauly, ar
ba mes vokiečiai...? — galvoju.

— Kiek gyventojų Melbourne?— čiau
ška Mileris.

— Kaip tamstą žemė laiko, kad to ne
žinai? — rūsčiai klausiu Alberto.

— Ką reiškia Kohezai? — triumfuo
ja šisai.

Iš viso to šlamšto mes nebedaug teži
nome. Jis nieko mums ir nepadėjo. Bet 
niekas mokykloj mūsų ir nemokė, kaip 
lietui lyjant ir audrai siaučiant užsideg
ti cigaretą, kaip iš šlapių medžių susi
kurti ugnį, arba, kaip durtuvu geriau 
durti į pilvą nei į krutinę, kadangi įsi- 
bedus į šonkaulius sunku ištraukti.

Mileris susimąstęs sako:
— Ką tat padės. Juk mes vėl turėsim 

grįžti į mokyklos suolą.
Aš tat laikau negalimu dalyku.
— Gal mums padalys išimtį: paleng

vins baigiamuosius egzaminus.
— Tam reikia prisirengti. O jei juos 

ir išlaikysi, kas tad? Studentu būti ne- 
kuo geriau. Jei pinigų neturi — čiulpk 
pirštus, prakaituok.

— Tat yra šiek tiek geriau. Bet ir ten 
tuštybes grūda į galvą.

Kropas įspėja mūs nuotaiką.
— Kaip gali apie tat rimtai manyti, 

jei esi buvęs fronte.
— Bet turi juk turėti kurį nors verslą, 

— įsikiša Mileris, lyg nuoduodamas Kan- 
toreką.

Albertas peiliu valosi nagus.
Mes stebimės iš jo puošnybės. Bet jis 

tat daro pats nesijausdamas. Jis paside
da peilį ir sako:

— Dalykas toks. Katas, Deteringas ir 
Hajė imsis senojo savo amato, dėlto, jog 
jie ir pirmiau tat dirbo. Taip pat ir Hi- 
melštosas. Mes neturėjom jokio amato. 
Po šio, — jis rankos mostu parodo fron
tą, — mes turėsime prie ko nors pripra
sti?

— Jei žmogus pavirstam briedžiu ir 
galėtum visiškai vienas gyventi kur miš
ke,— sakau, — bet tuo tarpu nei šis 
nei tas dėl tos didybės.

— Kas bus iš mūsų, kai mes sugrįši
me? — mano Mileris ir pats stebisi.

Kropas trauko pečiais.
— Nežinau. Pirma reikia ten nukakti, 

o paskum paaiškės.
Iš tikrųjų mes visi nieko nebesuma- 

nom.
— Ką gi galėtume veikti? — klausiu.
— Aš visiškai neturiu noro ką nors 

veikti, — atsako įvargęs Kropas.
— Vieną kurią dieną tave nukauna, ir 

kas iš to? Aš iš viso netikiu, kad mes 
begrįšime.

— Kai aš apie tai pagalvoju, Albertai, 
•— sakau valandėlę atsipūtęs versdamasis 
ant nugaros, — jog, išgirdęs žodį “tai
ka”, norėčiau, jei tikrai taip būtų, pa
daryti kažin ką nepaprastą. Tokios tad 
mintys galvon skverbiasi. Padaryti kaž
ką, žinai, atstojantį mūs purviną guolį. 
Tik nieko aš negaliu įsivaizduoti. Kai aš 
pagalvoju apie visus būdus, apie darbą, 
studijas ir atlyginimą, ir taip toliau— 
tiesiog vemti noriu. Visa tai buvo tiek

šlykštu! Aš nieko gero nematau, nieko 
nematau, Albertai.

Iš karto viskas man pasirodo beviltiš
ka ir be galo liūdna.

Kropas taip jau apie tat galvoja.
— Bendrai, su mumis visais bus sun

kus reikalas. Klausimas, ar mes rūpėsi
me tiems, kurie dabar namie? Porą me
tų šaudžius ir granatas mėčius — tat 
paskum nenutrauksi lyg kokios kojinės...

Su tuo sutinkame, jog taip yra kiek
vienam, ne tik čia mums. Visur, kiekvie
nam, kurs yra tokioj pat būty, vienam 
daugiau, kitam mažiau. Tai yra bendras 
mūsų kartos likimas.

Albertas tat išreiškia žodžiais.
— Karas mus visus sugadino.
Jo tiesa. Mes nebe jaunuoliai. Mes 

daugiau jau nenorime varu laužtis į pa
saulį, šturmuoti. Mes bėgą. Bėgame 
patys nuo savęs, nuo savo gyvenimo. 
Buvom aštuoniolikos metų, tad pradėjo
me mylėti pasaulį ir buitį. Bet mus pri
vertė viską žudyt. Pirmosios granatos 
sprogimas pataikė į mūsų širdis. Mes ati
traukti nuo veiklos siekimų, nuo pažan
gos. Mes niekuo jau nebetikim; mes ti
kim tik į karą.

Raštinė sujudusi. Rodos, kad Himel- 
štosas 'pakėlė triukšmą. Kolonos prieky 
žingsniuoja storas viršila. Keista, visi 
viršilos storuliai.. Paskui jį seka keršto 
trokštąs Himelštosas. Jo batai nuo sau
lės žvilga.

Atsistojame. Pirmasis sušniokščia:
— Kur Tjadenas!
Žinoma, nė vienas nežino. Himelštosas 

piktai į mus žvalgosi.
— Jūs tikrai žinote. Tik nenorite pa

sakyti. Atidarykite burnas, pagaliau!
Jis dairosi aplinkui, ieškodamas. Tja- 

deno niekur nematyt. Jis ieško jo kitu 
būdu.

— Per dešimtį minučių Tjadenas turi 
būti raštinėj.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
KO GIRTUOKLIS RAUDA

(Mintis skolinta)

Visas paišinas, apžėlęs, 
Kūną dengia skudurai, — 
O degtine, tu prakeikta, 
Ką iš manęs padarei!

Čeverykų padai juokias, 
Vėjas varto kišenes;
O, jūs bonkos, ilgakaklės, 
Ką padarėt iš manęs?

Kitados buvau galingas,
Vyrąs vertas pagarbos, 
O dabar — jau iš saliūno 
Meta lauk už pakarpos.

Būdavo, visi norėjo
Su manim pasimatyt;
O dabar—nuo manęs bėga, 
Nori greit atsikratyt.

Būdavo, merginos gražios 
Mane geisdavo mylėt;
O dabar—ir senos našlės 
Jau nenori nei žiūrėt.

Daug pažįstamų turėjau,
Daug kaimynų ir draugų, 
Šiandien niekas nepažįsta, 
Ir neduoda pinigų.

w 1
' IRankos dreba, kojos linksta, 

Ant krūtinės neramu...
Alkoholis tas prakeistas 
Pavertė mane bomu!

" Ir bandau jau būti blaivas — 
Kol degtinės neturiu;
Prižadu daugiau negerti, 
Bet ir vėl, ir vėl geriu....

MF******’ ’ :Negaliu susivaldyti,
Gerti irgi negerai...
O degtine, tu prakeikta,
Ką iš manęs padarei!... A. K—is.

Chicago, Ill. — Einamoj by
loj federaliame teisme, kur na
grinėjama Kurt Schimkus, (at
rodo, ir jis yra prūsų lietuvis) 
E. G. Bates ir Frank S. Smith - 
Seurusevičius, kaltinami siun
time į Vokietiją aukso, iškilo 
naujų dalykų. F. S. Smith- 
Seurusevičiųs įvėlė Egipto ka
raliaus pasiuntinį.

Smith-Seurusevičius teisme 
aną dieną pasakė, kad kaip jis 
grįžo iš Washingtono, tai jis 
sutiko orlaivių aikštėj, Chica
go, E. G. Bates. Tas jam sa
kęs, kad iš aukso supirkinėji
mo ir siuntimo Vokietijon ga
lima' pasidaryti labai daug pi
nigų. Siuntimas vyksiąs Egip
to kryptimi.

Tenka pažymėti, kad pir
madienį šią bylą giliau nagri
nėjant E. G. Bates pareiškė, 
kad jis turėjo ryšių su buvu
siu miesto advokatu Louis Pi
quet. Taipgi turėjo ryšių su 
John Dillinger. Visi pasitari
mus darė, kaip galima supir
kinėti auksą ir siųsti jį per 
Egipto karaliaus pasiuntinį į 
Egiptą, o paskui į Vokietiją 
Hitleriui; kiek galima pasida
ryti pinigų.

Smith-Seurusevičius teisme 
pasakė, kad jis (prieš arešta
vimą) buvo Washingtone ir 
kalbėjosi su Egipto karaliaus 
pasiuntiniu.

Seurusevičiaus Praeitis
Jau buvo pirmiau Vilnyje 

rašyta, kad Frank S. Smith yra 
Seurusevičius, kilęs iš Suvalki
jos. Atvykęs šio šalin prieš 
pirmą pasaulinį karą. Tai vė
jo neštas ir pamestas asmuo.

Tačiau užėjus ekonominiam 
krizini, gavęs kiek pinigų iš 
sudegusios rakandų dirbtuvė
lės, Seurusevičius leidosi į 
spekuliaciją. Jis pirko ir par
davė mažiukes rakandų dirb
tuvėles. šiandien jis skaitosi

vienas turtingųjų asmenų lie
tuvių tarpe.

Matyti, iš supirkinėjimo 
aukso Amerikoje ir jo persiun
timo Hitleriui tikėjosi dar 
daugiau prisigrobti lobio. F. 
Seurusevičius dirbo dėl nacių.

Kuo ši skandalinga byla 
baigsis, teks palaukti ir pama
tyti. Rep.

Japonai, iš Burmos ata
kuodami chinus, pasiekė 
Salween upę, arti sienos 
tarp Chinijos ir Burmos, 
anglų kolonijos, kuri yra 
užimta japonų.

New Delhi. — Amerikos 
lėktuvai per 400 mylių ardė 
Burmoj geležinkelius ir ki
tus japonų naudojamus į- 
rengimus.

Lawrence, Mass.
Neperseniai atsibuvo ban- 

kietas, surengtas per Maple 
Park Bendrovę pagerbimui 
dainininkės Izabelės Pauliuko- 
niūtės — želionienčs, kuri jau 
kelinti metai serga.

Draugė želionienė per daug 
metų dirbo - tarnavo progresy- 
viškam judėjimui dailės srityj, 
prigulėdama Liaudies (Law
rence), Laisvės (Haverhill), o 
vėliau Lyros (Lawrence) Cho
ruose ir operečių lošime.

Bet gal jos, jei neklystu, 
buvo didžiausias nuopelnas ir 
atsižymėjimas duetuose su sa
vo sesere Eva Aleksoniene, po 
vardu : Seserys Pauliukoniutės. 
Tie duetai linksmino publiką 
savo maloniais balsais ne tik 
Lawrence, Haverhill, bet visoj 
Bostono apylinkėj. Sykį ar du 
dainavo ir Laisvės dienraščio 
koncertuose.

Už jųjų ^nuopelnus buvo 
stengtasi atsilyginti- Izabelei 
jos asmeniškų, ir idėjos drau
gų, kaip Lawrence, taip ir Ha- 
verhill’o.

Nuo bankieto priduotas pel
nas $198.48. Surinkta virš 
$100 aukų, kurias tvarkė advo
katė J. Yurelionis iš Haverhill, 
Mass.

Rengėjai velija draugei že- 
lionienei greito pasveikimo.

Už Komisiją A. V.

Danijos patrijotai suga
dino dar tris nacių mašin- 
šapes, elektros dirbyklą ir 
lėktuvų stovyklą.

Istanbul, Turkija. — Na
cių ambasadorius Turkijai, 
Fricas von Papenas nepri
ima Hitlerio pakvietimo į 
užsienio reikalų ministerius 
vieton Ribbentropo.

Gomely j, Baltarusijoj,
taipgi verda mūšiai dėl 
kiekvieno bloko ir namo, ir 
Sovietai žingsnis po žings
nio laimi.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

LOWELL, MASS.
ALDLD .37 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 24 d., 1 v. dieną, Maple 
Parke. Draugai, malonėkite daly
vauti susirinkime. Turime svarbių 
klausimų svarstyti. Nepalikite 
Draugijų veikimą'j šalj, palikite sa
vo ypatiškus darbus ar kitus daly
kus nors vieną dieną, pamirškite ir 
suvažiuokite visi. Turėsime rinkti 
delegatus į 7-to Apskr. konferenciją, 
kuri įvyks 14 d. lapkričio mėnesį, 
Bostone, kad mūsų kuopa galėtų 
atstovauti ir išsireikšti mintis su 
kitų kolonijų draugais. — S. Pcn- 
kauskas. (247-249)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

i g

Kiekvieną subatą i 
karšta vakarienė. į 
Atskiras kambarys i
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vali:

g 
I 
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BROOKLYN, N. Y.|426 SO. 5th STREET,
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergrcen 4-9508’C

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretus

W W W < ,W. W. t ★ * * ★ * * w * w w
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Greėn Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pąre Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su GI vinis

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRĄND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL KV. 4-861)8

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 diepų, męs darome ši spęciall pasiūlymą 

savo senięms ir naujiems pacijantąms. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už seną? žemas kainas. ■ ‘

30 Dienų* 
Nuolaidų

1? •

■u ’ Akiniai 
už $7.50

r___ v___ —__  - .... .... ir mes duosime
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai pata.rnautum,e tik už $7.50.

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

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. parengimas su 

laimėjimais įvyks sekmadienį, 24 d., 
Liet. Salėje, 243 Front St., 2 vai. 
dieną. Draugės moterys suaukavo 
įvairių rankų darbo daiktų, kurie 
bus leidžiami laimėjimui. Visas pel
nas skiriamas nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams Sovietų Sąjungoj. 
Turėsime skanių užkandžių ir geros 
muzikos. Kviečiame dalyvauti.

(247-249)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šokius ir pa

silinksminimo vakarėlį, spalių 23 d. 
Kliubo kambariuose, 408 Court St. 
Pradžia 7:30 v. v. Kliubiečiai kvie
čia vietinius ir iš apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame parengime, nes 
bus gėrimų ir skanių užkandžių. 
Draugiškai ir smagiai laiką pralei
sime. — J. Wizbor. (247-249)

DETROIT, MICH.
Dvejos svarbios prakalbos. Ruošia 

ALDLD 52 kp., Jr. ir ALDLD 188 
kp. Pirmos prakalbos įvyks penkta
dienį, spalių 22 d., 7:30 v. v. Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Kalbėto
jas bus abiejose prakalbose Vilnies 
redaktorius, Vincas Andrulis. An
tros prakalbos įvyks 24 d. spalių, 
1 v. dieną, 9219 Russel St. Kaip ži
nome, kalbėtojas yra plačiai susi
pažinęs su pasaulio įvykiais. Jis 
daug ką pasakys apie mūsų tėvynę 
Lietuvą. Todėl kviečiame visus da
lyvauti, pakvieskite ir savo pažįsta
mus. Įžanga voltui. Kom. (246-248)

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. Sckr. (245-247)

* LIETUVIŠKAS ★

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINĖ)
Rhcingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand SL Brooklyn

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

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Avė. 

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

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Laisvės Vajus HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
M. Svinkūniene, M. Meisoniene, 

Waterbury, ..................
Geo. Lukoševičius, Philadelphia

Urbon, Philadelphia ..............
Grybas, Norwood ..................
Kupstas, E. St. Louis .........
P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94

Geo. Shimaitis, Montello ........... 91
P. Šlekaitis, Scranton ................ 78
V. Kisielius, McKees Rock ......  60

S.

138
132
121
108
104

P.
J.
J.

R.

Bečis, Great Neck ...............
Margaitis, Windsor ................
Kazlauskas, Hartford ..........
Ramanauskas, Minersville ... 

Kalvaitienė, Maspeth ...........
V. Černiauskas, Rochester ..........

Kuzmickas, Shenandoah ........
LAISVES DARBININKAI

Buknys, Brooklyn, N. Y.........
Bimba, Brooklyn, N. Y.........

S.

P.
A.

52
52
32
27
26
24
22

70
26

A. Stripeika ir Geo. Kudirka jau pirmoj vietoj! Ga
vome tris naujus skaitytojus ir didelį pluoštą atnauji
nimų. Jiedu sau tyliai veikia, nieko nesako, bet kai gir
dime nuo jų, tai su geru pasižymėjimu.

Kažin ar Vilkauskas leisis jiem laikytis pirmoj vie
toj?

Mūsų vajininkės Svinkūniene ir Meisoniene neilgai 
išbuvo laimėtojų klėtkelėje, bet jos neblogai darbuoja
si, ir nebūtų visai staigmena, jeigu šią savaitę užimtų 
Stripeikos ir Kudirkos vietą.

Du nauji vajininkai įstojo šį sykį, tai J. Margaitis iš 
Windsor, Conn., ir A. Kupstas, iš E. St. Louis, Ill. Abu 
prisiuntė atnaujinimų. Laisves Administracija.

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI

IR
VALYMUI

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

HOFFMAN MFG. CO.
58-20 MASPETH AVĖ.

MASPETH, L. I. 
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(253)

VALYTOJOS
IR EGZAMINUOTOJOS

PRIE LAKŪNŲ DRABUŽIŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

IDEALIŠKOS VALANDOS. 
MUZIKA LAIKE PIETŲ.

BŪTINAS KARO DARBAS
Aplikantės privalo turėti atliekamumo pa

reiškimų. Kreipkitės

H. L. B. CORP.
525 West 52nd St., 4-tos lubos

(253)

MERGINOS-MOTERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMĖJOS 
VIRĖJOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SANDWICH IR SALAD 

DARYTOJOS 
MERGINOS PRIE SODA 

PRIE STEAM TABLE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikūs Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO
PAREIŠKIMO

PAKUOTOJAI VYRAI VYRAI-VYRAI-VYRAI
VAGONŲ KROVĖJAI

SANDĖLIUOSE
PERKRAUSTYMAMS

NUOLATINIS DARBAS
PASTOVIOJE ĮSTAIGOJE

GERA PROGA
Viršlaikiai ir Pakilimai
Nėra Amžiaus Apribavimo
Iš būtim; darbų nesikreipkite. 

Kreipkitės ant 6-tų lubų

629 GROVE STREET 
JERSEY CITY, NEW JERSEY 

Ar Telefbnuokite

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

suvienysiąs Italiją ir Franciją, 
idant neleisti Europoje komu
nizmui plėtotis.

Amerika ir Anglija turin
čios jam toje “garbingoje 
sijoje” pagelbėti.

mi-

Taipgi yra užkviestas šiame 
masiniame mitinge kalbėti 
Otis A. Hood, kandidatas į 
Bostono mokyklų komitetą 
1944 metams.

Bus 
ma.

šios 
įvyks

i spalių
! kare, Symphony Hall, kampas 
i Huntington ir Mass. Avenue. 
Įžanga 30c, 55c ir $1.10.

Kviečia visus dalyvauti.
Rengėjai.

puiki muzikalė progra-

masinės prakalbos 
ateinančioj nedėlioj, 

(Oct.) 24 d., 8 vai. va-

MERGINOS

JAY THORPE
27 W. 56th St., N. Y. C.

Patyrusios ir be Patyrimo

MERGINOS SANDĖLYJE 
PASISIUNTINĖJIMUI
yra pastovūs darbai prie vienos iš 

Yorko pirmaeilių dirbtuvių. Kreipkitės

Per daug metų, prieš šį 
ra, Hitleris, Mussolinis

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

12 PIETŲ IKI 4 P. M.
1
2

P. M.
M.
M.
M.

P. M. IKI 5 P. M.
P. M. IKI 6 P. M.

Arba gal jūs galite dirbti pilnų laikų 
sekamuose darbuose?

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER

JOURNAL SQUARE 2-6999
(249)

TAVORŲ 
SUŽYMŠJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMO

MACY’S
KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M.

IKI 4 P, M.

VYRAI
MISS GIBBONS, ROOM 202

1212 SIXTH AVE., 
(KAMPAS 48TH ST.)

(218)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mokytis Gerą Amatą
70c į valandą pradžiai;
Po dviejų savaičių 75c.

SO METŲ IB VIBSAUS
Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALJ LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chambers' 
50 Murray St. 
422 
311

West of Church St., N. Y.
E. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx 
Washington St., arti Boro Hall, B’klyn

WESTERN UNION
(249)

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingas. 

Kreipkitės į:
ROSS GALVANIZING WORKS,

895 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
(249)

Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų 
^•įims. 60c j valandų. Kreipkitės asmeniškai 
bile dienų su pirmadieniu, įimant penktadienį. 

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

Rawson St. Independent subvė iki Queens 
Plaza.

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

vy- BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO, 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE- 
FO NUOKITE.

(X)

ka- 
ir 

Franco buvo apgavę Ameriką 
ir Angliją su tuo komunizmo 
baubu. Dabar matote, kokia 
kaina visi turime mokėti už 
tą klaidą.

Nesinori tikėti, kad Ameri
ka ir Anglija leistųsi gen. Ba- 
doglio suvedžioti ta pačia se- 
na apgavyste.

šie
New
į Personnel Ofisą, 27 W. 5 th St., l-tos lu
bos, 10 A. M. — 1 P. M.

85c po dviejų menesių. VALGYKLŲ DARBININKAI

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

POPIERINĖS DĖŽES
Patyrusios S. & S. Operatorės
Nuolatinis Darbas ; Gera Alga

HAMILTON CARTON
87 Richardson St.
(Greenpoint) Brooklyn

EV. 7-0214

PAS1SIUNT1NĖJ1MAM KELETOS 
Amžiaus 18 — 22 

PASISIUNTINĖJIMUI KRAUTUVĖJ 
5‘/a DIENŲ SAVAITĖ 

pilnai, pažymint amžių, 
pageidaujate algos. Kei-

būt raštu.

BLACK, STARR & GORHAM 
594 FIFTH AVENUE 
New York. 19, N. Y.

50-56 valandų savaitė. NUOLATINIS DARBAS
Laikas ir pusė už viršlaikius.

VYRAI VIDAUS RUOŠA) 
PATYRĘ

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

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

(X)

CO.

(252)

Prašome rašyti 
patyrimų ir kiek 
kalavimai turi

NUOLATINIS DARBAS GEROS ALGOS

MERGINOS-MOTERYS
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 

Kambarys M-5,60 Hudson 
50 Murray St., West of

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

WESTERN UNION

patvarkymams.

St., arti Chambers 
Church St., N. Y.

toks

Taigi, mūsų korespondentas j 
rašė tiesą apie Mažuknos pri
mušimą. Matyt, menševikų | 
spauda buvo bandžius tatai 
paslėpti nuo visuomenės. Tą! 
pripažįsta S. Bakanas spalių! 
16 dienos Naujienose. Girdi,, 
buvome nutarę tylėti, bet 
“bolševikų spauda” parašė. 
Dabar tylėti nebegali . . .

Bet tai nebuvęs jau
baisus dalykas. Tai įvykę S.L. 
A. 3-čio apskričio komisijos 
susirinkime. Viso labo, girdi, 
tik “Jonas Dargis. . . smogė 
su kumščia Jonui Mažuknai j 
veidą...”

Taip smogė, kad žmogus 
kraujais apsipylė. S. Bakanas 
tatai skaito menkniekiu. Tie
siog dar pagiria Dargį, nes jis 
uždaręs burną Mažuknai, ku
ris nesilaikąs socialistų linijos' 
linkui bolševikų. Mažukna. 
dažnai susišnekąs ir su bolše-j 
vikais.

Už tai, žinoma,
gaitinę demokratiją, menševi- 
kiški chuliganai turi teisę jam 
dantis išlupinėti arba išdau
žyti...

pagal gri-

BOSTON, MASS

122
311

(249)

MERGINOS - MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IKI 40 

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA 
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIUDIJIMĄ 
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimų.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STOTIS — VISOS SUBVĖS 

(251)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Pakavimas ir 1.1., plastikoi fabrike

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

(217)

LANKYTOJOS IR PADĖJĖJOS 
Pradinės ar Patyrusios 

Daliai laiko ar pilnam laikui 
NUO KAVALKŲ DARBAS; GERA ALGA. 

Mažiausia $16 už 40 valandų savaitę. 
Kreipkitės Miss Henderson, 5-tos lubos. 

183 Varick St., Manhattan.
Turi kalbėt angliškai, kad suprasti įsa

kymus.

MERGINŲ-MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ
Mes išmokinsime merginas operuoti 

mašinas ir pakuoti rašymui daiktus, 
alga ; 40 valandų savaitė ir viršlaikiai,
dukcijos bonai ir medikalė pagelba. Vakaei- 
jos ii- veltui apdrauda. Waring Central Co.. 
70 Washington St., Brooklyn.

vokų 
Gera 
Pro-

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)

Kreipkitės per visą dieną

1175 MANHATTAN AVĖ 
BROOKLYN, N. Y.
Vernon-Jackson Avė. stotis, 

I.R.T. Subvė.
Greenpoint Ave., stotis, 

8th Avė. Linija.

AUTOMOBILIŲ 
METALISTAS

Pageidaujama vyro kuris gali ir maliavoti. 
GERA ALGA; NUOLATINIS DARBAS.

Būtina Pramonė.

GROVE CHEVROLET
1511 Bushwick Ave., Brooklyn

(249)

REIKIA VYRŲ

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ ATĖMĖJAI
INDŲ MAZGOTOJAI 

VIRTUVEI PAGELBININKAI 
OYSTERMEN 

APVALYTOJAI
SODA MEN 

PAGELBININKAI SANDELYJE 
STALŲ PATARNAUTOJAI

(Puikūs Tipai) )

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTINIS 
PECKORYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 
PASTOVUS DARBAS 

Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

MERGINOS 
MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
621 BROADWAY, ROOM 327 

(219)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M.
IKI 4 P. M.

BENDRAM DARBUI

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimų.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS
7th Avė. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
(X)

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Būtiname daugmeniškame pieninių 
produktų sandėlyje.

KREIPKITĖS
GEO. EHLENBERGER & CO., Inc.

29 9TH AVE., N. Y. CITY 
(13th St.)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR 
BE PATYRIMO

MISS GIBBONS, ROOM 202
1212 SIXTH AVE.,

(KAMPAS 48th ST.)
(2 18)

STIKLO DARBININKAI
Prie Pyrex stiklo; vyrai ar moterys, aukštos 

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

(247)

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PRISTATYMAMS 
PAGELBININKAI

AR JOS MYLITE DIRBTI LAUKE?
JEI TAIP, TAI JOS GALITE BŪT 

PAGELBININKU PRIE 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

yra pir- 
Valstijų 
Jis yra 
vadas ir

Labai Svarbios Prakalbos Be- j 
gamais Dienos Klausimais
Kaip greičiausiu būdu lai

mėti karą, sutrumpinant jį, 
kad išgelbėjus kuo daugiau- 
giausia Amerikos jaunuolių 
gyvasčių ? Kad išaiškinus šį ir 
kitus svarbius klausimus, žy
musis darbininkų vadas Wil
liam Z. Foster kalbės temoje 
“Darbininkai ir Karas”.

William Z. Fosteris 
mininkas Jungtinių 
Komunistų Partijos. 
Amerikos darbininkų
organizuotojas per 40 metų. 
Jisai vadovavo didžiosioms 
plieno, mainierių ir kitų dar
bininkų kovoms už suorgani
zavimą į darbo unijas.

Laike nedarbo, William Z. 
Fosteris suorganizavo didžią
sias bedarbių demonstracijas 
ir padėjo pamatą įsteigimui 
socialės apdraudos nuo nedar
bo šioje šalyje.

Jis yra parašęs nemažai 
svarbių knygų, plačiai nušvies
damas darbininkų klasės gy
venimą ir jos svarbiuosius rei
kalus. Todėl jis turi nepapra
sto gabumo perstatyti aiškiau
siai suprantamoj formoj svar
biuosius šių dienų klausimus.

MERGINOS 21 IKI 31 METŲ
Su palinkimu prie mechanizmo, 
plastiko gaminių. Patyrimo nereikia, 
alga,

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)

16 karinių darbų nepriimami

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI

PAGELBETI KRAUTI RAKANDUS 
Į TROKUS ANT

Naktinių Darbų

dirbti prie 
Gera 

40

prie 
gaminių.

nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė;
valandų ; $24 į savaitę.

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

(247)

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PR4E SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai 
Dirbantieji asmenys privalo turėti 

davimo pareiškimų.

KREIPKITĖS 95 MORTON 
4-TOS LUBOS 

7th Avė. Subvė
Christopher ar Houston St. Sta.

paliuo-

ST.(

(X)

UNIFORMOS NEMOKAMAI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

kRElPKlTBS I 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 SUBVEM 

(260)

MERGINOS-MOTERYS 18 IKI 30 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KASIERKOS AR
PARDAVĖJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO
ALGA PRIKLAUSO NUO PĄTYRlMO

BE I '------ “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. 23RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 Pį.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY"'

(X)

REIKIA MOTERŲ
Vilnų Apdirbimui

Nuolat, viršlaikiai—gera alga. Puikiausios 
darbo sąlygos.

UP - TO - DATE
YARN DYEING CORP.

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

(248)

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

443—4th Ave., (30th St.).

alga.
Ine.,

(247)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City
(247)

MERGINOS 
KNYGŲ PARDAVIMUI 

pokytis knygų apdųrynjo amato. 
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.

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

(247)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

J. J. LITTLE & IVES CO.
435 EAST 24th STREET

(252)

SENA ĮSTAIGA 
STATYMO IR DIE 

IŠKIRTIMO SRITYJE
Turi vietų vyrui, kuris gali atlikti tiesiai 

nukirtimų ant 38 ar 68 colių elektra operuo
jamos kertamosios mašinos. Taipgi 
prie Die Kirtimo ant 22x32 Thompson 
& Creaser. 40 valandų savaitė. $1 į 
dų. Laikas ii- .pusė už viršlaikius,
reikalingi 2 stiprūs berniukai pagelbininkai 
statymo ir užbaigimo Departmental. 50c į 
valandų. Laikas ir pusė už viršlaikius. 40 
valandų savaitė.

LINCOLN MOUNTING & 
FINISHING CO., INC.

445 West 31st Street, 
4-tos lubos, N. Y. City

(249)

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

Kreipkitės Asmeniškai bile dienų su pirma
dieniu, įimant penktadienį 47-44 31 st Street, 
Long Island City. B.M.T. ar LR.T. subvės 

(Flushing Local) iki Rawson Street.
Independent Subvė iki Queens 

Plaza.

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

B.M.T. AR I.R.T. SUBVĖS 
(FLUSHING LOCAL) IKI RAW-

SON ST. INDEPENDENT SUBVĖ 
IKI QUEENS PLAZA.

W.M.C. RULES MUST BE 
OBSERVED.

(249)

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

SU PALINKIMU PRIE MECHANIZMO
Dirbti prie plastikų. Patyrimo nereikia. Daug 

viršlaikių. Nuolatinis darbas.

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

(247)
vyrui 

Cutter 
valan- 
Taipgi

ELEKTRA LYDYTOJAI

MERGINOS-MOTERYS
Pageidaujama 25 met ųir viršaus. Lengvas 
pakavimo ir fabriko darbas. Patyrimas ne

reikalingas. Pradžiai alga $20 i savai tų, 
prisideda viršlaikiai.

UNIQUfe BALANCE CO.
112 Lincoln Ave., (East 134th St.), Bronx

(247)

(247)

švedų spauda rašo, kad 
popiežius davęs $9,837 iš
pirkt šimt^ žydų iš nacių 
nagų.

MAŠINŲ DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

$25 į SAVAITĘ PRADŽIAI 
Aštoniolikų valandų viršlaikių.

Kreipkitės
ACCURATE MIRROR 

4 White Street
ar šaukite WORTH 4-7623.

(262)

VYRAI
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

FIFTH AVE. & 42ND ST.
REIKALAUJA

Keletos Gerų Vyrų. Naktiniai
Šiftai: 9:20 P. M. iki 5:30 A. M.

Dieniniai Šiftai: 6. A. M. iki 3 P. M.
Taipgi

Laisniuoto pečkūrio paliuosavimui priežiū
ros Enginėrių ir pečkūrių ; pasikeičiamais 8 
valandų siftals.

Kreipkitės į Room 106
Reikalinga Sveikatos Egzaminacija.

(249)

SANDĖLIO RAŠTININKAI 
(Prie Sidhbrų)

BENDRAI PAGELBININKAI
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE

5% DIENŲ SAVAITĖ
Prašome rašyti pilnai, pažymint amžių, 

patyrimų, ir kiek- tikitės gauti algos.. Rei
kalavimai turi būt raštiški.

BLACK, STARR & GORHAM
594 FIFTH AVENUE
New York, 19. N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, ktirie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Vien tik gerai patyrę. Supla
navimui vyrai, Statytojai, Te
kintojai, Apkapotojai ir Pa
prasti Darbininkai taipgi rei
kalingi.

Aptarnavimui vyrai, naudojanti įrankius, stip
rūs, patyrę prie steam boiler pečių kūrlnimo 
ir gali patapti naudingais bendrai fabrike. 
Apskritų metų darbas tinkamam asmeniui. 
Alga $120 į menesį, kreipkitės po 10 A.M. 
darbo dienom. Gend Realty Corp., 760 Grand 
St., Brooklyn. Važiuokite 14th St. Canarsle 

Line iki Grand St. stoties.
(250)

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS

512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(253)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR MEDŽIO KROVĖJAI 

Kreipkitės William P. Youngs & Bros. 
43-16 Vernon Blvd., L. L City 

(253)

BERNIUKAI
JAUNI VYRAI

Mokytis Spaustuvės Darbo
50c I VALANDĄ

Pridedant viršlaikius
KENNERLY PRESS

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

DIRBTI MAŠINŠAPĖJ 
Patyrimas Nereikalingas

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

(251)

2

TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS

VIRTUVĖJE
KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVEM 

(250)

METAL WEATHER STRIPPER;
vienas iš aukščiausia apmokamų darbų Brook- 

lyne. Hygrade Metal Weather Strip Co., 
2886 Nostrand Ave., Brooklyn.

. (2«)
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NewWko^^^ZInioi Batą Šlampa 18-ta Bus 
Gera Ilgesniam Laikui

FILMOS
“Lassie Come Home”

Kas Bus Aiškinama Prakalbo Lietuvių Tarpe Motoristams
se šį Penktadienį, Pik K liuke?

Šie ir daug kitų klausimų 
bus išaiškinta. Ateikite visi ir 
visos pasiklausyti!

Kalbės R. Mizara, dienraš
čio Laisvės redaktorius, ir J. 
Gasiūnas, Lietuvių. Darbinin- 

__ . .. įku Susivienijimo organo Tie-
Lietuva. Kas mums Amerikos i ‘ . T> • r>.* .... • . , sos redaktorius. Rengia Broo-
hetuv.ams re.k.a daryt., kad I R|vn(> p,.ogrosyviai |ietuviai. 
padėt, gre.c.au L.etuvą .sla.s- 1>ra(|..a ? vaka).o R
vinti ir tėvu sali atsibudavoti ' .Y J I nemokama.

Maskvoj vyksta labai svar- . 
bi konferencija. Italijoj su-j 
smuko fašizmas ir liaudis yra ■ 
su mumis. Ar ilgai dar bus ka- ; 
ras? Ką reiškia antras fron-į 
tas? Kas reikalinga veikti, Į 
kad greičiau karą laimėti?

Artinasi viršininkų rinkimai j 
ir jau dabar partijos ruošiasi ! 
dėl ateinančių metų preziden- j 
tinių ir kitų viršininkų rinki- , 
mų. Ką tas reiškia Amerikos 
darbininkams? Kokios mūsų 
pareigos?

Apie šias prakalbas rengė
jai savo pranešime sako :
LIETUVIAI!

Raudonoji Armija sulaužė 
nacių liniją ant Dniepro ir 
sparčiai žygiuoja išlaisvinti

Darbiečiai Užgyrė 
Frankenthaler

New Yorko apskričio Darbo 
Partijos piki, komitetas vien- 

užgyrė George Franken- 
kandidatūrą į vyriausio 
teisėjus. Jis kandida- 

ant republikonų remia- 
Judiciary

thaler
teismo
tuoj a
mo nepriklausomo
Party tikieto.

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
BILIETAI JAU GATAVI 

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
Koncertas Bus

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

ALEXANDRE BALABAN

Alexandre Balaban
Baritonas, garsus ope
rų dainininkas. Pirmu 
kartu jis dalyvaus dien
raščio Laisvės Koncer
te. Nepraleiskite pro
gos jo neišgirdę.

(Operoj "Otelio” vaidino 
vyriausią rolę.)

Ištisa Programa
BIRUT A RAMOŠKAITĖ

Sopranas, kuri šią vasarą dalyvavo operetėje “Merry 
Widow,” rodomame Majestic Teatre, New Yorke.

ARTHUR LESSAC
Tenoras, žymus koncertų dainininkas, irgi pirmu 
kartu dainuos lietuvių publikai.

LILLIAN JAMESON
Dramatiškas Sopranas, žymi koncertų dainininkė iš 
New Yorko. Pirmu kartu ją išgirs Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Taipgi dalyvaus rusų šokikų grupė, kuri jau nekar
tą yra iššaukus publikos gausių aplodismentų.

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-ŽILINSKAITĖS.

Duos gražių dainų, kurias specialiai išsimokino šiam 
dienraščio Laisvės koncertui.

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 (Įskaitant taksus)

Juozas Magila, nuo 84-04 
95th Ave., Woodhaven, apsi
vedė su Veronika Lansky. Ves
tuvių pokilis atsibuvo Daukan
to svetainėje, Cypress Hills. 
Svečių buvo daug ir gražiai 
pabaliavojo.

Juozas Magila buvo Aido 
Choro nariu, taipgi buvo Dė
dės Šamo armijoj ir teko muš
tis su japonais, kur buvo su
žeistas taip, kad tapo paliuo- 
suotas iš Armijos. Sugrįžęs iš 
Armijos, nusprendė pirmiau
siai apsivesti.

Linkiu jaunavedžiam lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

Registracija atnaujinimui A 
ir D gazolinos padalinimo kny
gelių yra 19, 20 ir 21-mą die
nomis, šią savaitę. Kas šiomis 
dienomis neatsinaujins, negalės 
prašyti atnaujinimo iki gruo
džio 1-mos. 0 tai reiškia, nega
lės ir pirkti gazolinos nei va
žiuoti mašina.

va-

eiti

Kazys Sidabrą nuo 
103rd St., Ozone Pk. 
Eye & Ear ligoninėj,

Serga 
103—56 
Randasi 
29 Greene Ave., Brooklyn.

šv. Jurgio Draugystė gal 
pirmutinė iš lokalinių pašaipi
ųjų draugysčių paaukavo $25 
į Nacionalį Karo Fondą. Jei
gu pirmutinė, tai kitos drau
gystės turėtų pasekti šv. Jur
gio Draugystę.

Ridgewoodietis Corp. Alfon
sas Dumbliauskas buvo parvy
kęs iš kariuomenės porai sa
vaičių pasisvečiuoti pas savo 
moterį, tėvą Antaną ir dėdę 
Joną Dumbliauską. Alfonsas 
tarnauja Detroite, Mich.

Jonas Yusaitis, nuo 290 Suy- 
dam St., Brooklyn, sunkiai su
sižeidė kairią ranką. Susižei- 
dimas įvyko dirbtuvėje. Gal 
reikės ilgai .laukti iki pilnai 
ranka sugis.

Walter Wolfer, Prano Va
rliškos žentas, nuo 290 Suy- 
dam St., išvyko tarnauti Dė
dės Šamo ginkluotose jėgose, 
paskirtas i laivyną.

C. N.

STAMPOS IR PUNKTAI

Mėlynų štampų su raide U, 
V ir W laikas baigsis šį tre
čiadienį, spalių 20-tą. Įeis ga
llon stampos X, Y Z, kurių 
laikas baigsis lapkričio 20-tą.

Rudos stampos su raide C, 
D, E ir F geros dabar. Visų 
laikas baigsis 30 šio mėnesio.

Prašo Taupyti Vandenį
Miesto vandentiekių viršinin

kai perspėjo miesto gyventojus 
nevartoti nei lašo vandens dau
giau, negu būtinai reikia, nes 
rezervuarai šiemet turį tik apie 
60 nuošimčių įtalpos ir gręsia 
stoka vandens, jeigu jis nebus 
taupomas. Kiekvienam lengva 
suprasti, kokia nelaimė būtų 
trūkumas vandens bile kada, o 
ypatingai atsitikime gaisrų.

Sugrįžo darban 100 laikraš
čių išvežiotojų unijos narių, iš- 
streikavę apie savaitę laiko.

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

biznis, išdirbtas per 14 metų. Par
davimo priežastis, savininkas išvyk
sta į kitą valstiją. Galima daryti 
gražų pragyvenimą. Prašome kreip
tis, 264 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Ridgewood sekcijoj. (246-248)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK—RICH. HILL

Trečiadienį, 20 d. spalių, 8 v. v., 
Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks Literatū
ros 185 kp. susirinkimas, 
kurie tik galite, dalyvaukite,
bus į Centro Valdybą balsavimas. 
Taipgi ir vakarienės reikalai — ti- 
kietų platinimas ir kiti dalykai. — 
V. Paukštys. (246-247)

Nariai, 
nes

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakaro 8 
vai., spalių 21, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Raportai siuvėjų ir mez
gėjų, taipgi iš sėkmingo baliaus. Vi
sos dalyvaukite. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba. (246-248)

Kainų, administracija perei
tą pirmadienį paskelbė, 
stampa 
gelėje bus gera 
poros batų dar neribotą laiką, 
jos vertė nepasibaigs šio mė
nesio 31-mą, kaip anksčiau 
buvo skelbta.

kad 
18-ta pirmojoj kny- 

bus gera pirkimui

Knygelės dalinamos liaudies 
(public) mokyklose. Eiki 
arčiausią prie savo namų, 
landos nuo 3 po piet iki 7 
karo.

Motoristui nėra reikalo
pačiam atsiimti knygelę, bet su 
atsiunčiamu knygelės paimti 
asmeniu turite atsiųsti išpildy
tą atsinaujinimo knygelės blan
ką (Form-570). Be kitko, blan- 
koj turite surašyti ir speedo
meter rekordą, paimtą laike 
paskiausios šynų (tire) inspek
cijos. Pataria išpiIdant blanką 
griežtai prisilaikyti prie blan- 
kos prisegtam lapelyje paduo
tų instrukcijų.

Du Kart Davė Kraujo 
Ir Gerai Jaučiasi

Aną dieną susitikau Marę 
Yenches, Moterų Apšvietos 
Kliubo narę, skubotai i)' links
mai bėgančią namo.

— Kas gero, kad taip links
ma ir ko taip skubi? — už
klausiau.

— Buvau duoti Raudonajam 
Kryžiui kraujo ir skubinu pa
vėluotą vakarienę taisyti, — 
atsakė užklaustoji.

Išsikalbėjus sužinojau, kad 
šis jau buvo antras jos kraujo 
davinys ir duosianti daugiau, 
nes sveikata ne tik nepablogė
jus, bet pagerėjus. Ypatingą 
pasitenkinimą jai suteikė ir 
tas, kad Raudonasis Kryžius 
pasiuntė jos sūnui Leonardui, 
tarnaujančiam laivyne, prane
šimą apie motinos pasitarnavi- 
mą karo pastangoms. Rep.

Brooklyne 4 vengėjai drafto 
nuteisti po 3 metus kalėti.

Lapkričio 1-mą įeis galion 
ir stampa 1-ma trečioj pro
duktų padalinimo knygelėj. 
Jos užsibaigimo laikas irgi ne
nustatytas, bet manoma, kad 
jos turėsią užtekti apie pus
mečiui, nes batų esą mažiau 
padaroma civilinių vaitojimui. 
Taigi ir stampos galiojimo lai
kas bus nustatytas pagal kie
kį ateityje pagaminsimų batų.

Šiuo laikotarpiu Jungtinėse 
Valstijose esą padaroma apie 
40,900,000 porų batų per mė
nesį, bet 15,000,000 eina ka
riuomenei, mūsų talkininkams 
ir kitiems vyriausybės pripa
žintiems pirmiausiais reika
lams, o 25 milionai porų lieka 
•civiliams, kas esą dešimčia mi- 
lionų porų mažiau, negu buvo 
tada, kada nustatė parduoti 
civiliams po 3 poras batų me
tams.

Ne visi civiliniai suncšioja 
ir perka po dvi poras metams, 
bet vaikams ir karo darbinin
kams reikia po daugiau ir jie 
gauna, jeigu lokalinėms pro
duktų padalinimo taryboms 
įrodo reikalą.

Mokytojų Nėra Perdaug

daugiau mokytojų, 
vietų. Bet mokytojų uni- 
atstovė įstatymdavystei 
V. Dodd sako, kad per- 
randasi tik švietimo Ta- 
knygose, ne tikrovėj.

Pastaruoju laiku švietimo 
Taryba buvo paskelbus, būk 
mieste esąs perviršis mokytojų, 
net 1,117 
negu 
jos 
Bella 
virš i s 
rybos

Mokyklose, sako ji, stokuoja 
virš 2,000 mokytojų. Esama 
klasių, kurios visai neturi pas
tovaus mokytojo. Kitur klasės 
perpildytos ekstra mokiniais iš 
tų klasių, kurioms - nedavė mo
kytojų. Dodd sako, kad moky
tojai kovos už davimą klasėms 
pakankamai mokytojų.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS

j L" - -1 . | SAVININKAS

Į GERIAUSI GĖRIMAI
C1/ KI ir Namie Gaminti Užkandžiai

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

/ / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
<į / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\]l Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

IIIQIIIQIIIQIIIOIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIiaillQIllSlliaillQIlIQIIISIIIQIIIQIIIQIIISIIIQIIIQ:

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 Ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel Stagg Z-217S ATDARA VAKARAIS.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

^QIIIQIIIOIIIQIIIQIilOIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIIICIIIQHIQIIICIIIOIIIQIIIQIIIQIIICIIIQIIIQIIIClIIOIIICIIIL?

Lassie Come Home” filmoje 
vyriausias roles vaidina Roddy 
McDowall, Donald Crisp, 
Dame May Whitty, Edmund 
Gwenn, Nigel Bruce, Elsa 
Lanch ester, ir kt. Gamintas 
Sumueliaus Marx’o, dirigavo 
Fred M. Wilcox, išleido Met- 
ro-Goldwyn-Mayer studijos. 
Rodoma Radio City Music 
Hall teatre.

Tai filmą apie ištikimą 
žmogaus draugą ir prietelių, 
šunį, apie Lassie. Darbininko 
šeima turi šunį, Lassie, geriau
si darbininko vaiko draugą, 
kuris kasdien vaiką pasitinka 
einantį iš mokyklos. Bet štai, 
užeina nedarbas, darbininko 
šeima atsiduria varge, skurde, 
neturi iš ko pragyventi, negali 
nei ištikimo šuns užlaikyti. To
dėl šunį parduoda tūlam kuni
gaikščiui. Ir tuomet seka nuo- 
tikis po nuotikio, kaip Lassie 
bėga namo pas savo draugą, 
berniuką Joe. Lassie išgabena
ma j Yorkširo į Škotiją, už 
a u kštų
gavusi progos, ji ir iš ten pa- 

I bėga, perplaukia vandenis, per
eina uolas ir, nors ir ligota, 
grįžta pas savo draugą, berniu
ką Joe. Ši filmą atmeta tą 
žmonių posakį, būk šuo “kur 
laka, ten ir loja.”

Filmą gražiai pagaminta. 
Įdomi.

Be to, kaip ir visuomet, Ra
dio City Music Hall, turi gra
žų baletą, dainininkų ir kito
kių pamarginimų. Ndrs.

Williamsburge Rodys 
Sovietų Filmą

“Russians At War”, ir trum
pos Sovietų Sąjungos filmos 
bus rodomos spalių 23-čią, 
7:30 vakaro, kampas Driggs 
Ave. ir N. 12th St., Brooklyne. 
Taipgi bus prakalbos rusiškai 
ir angliškai. Įžanga tik 25c. 
Vakarą rengia Russian War 
Relief vietinis skyrius.

Norintiems Duoti 
Kraujo

Daugelis williamsburgieciu 
lietuvių yra pareiškę pasiryži
mą duoti Raudonajam Kry
žiui kraujo, bet nusiskundžia 
neturėjimu pakankamai laiko 
nuvažiuoti į kraujo davimo 
centrą, 57 Willoughby St.

Norintiems atlikti tą patri- 
jotinę pareigą williamsburgie- 
čiams, ateinantį pirmadienį, 
spalių 25-tą, bus proga atlikti 
tą patrijotinę pareigą savo su- 
siedijoje. Tą dieną, nuo 3:30 
po piet iki 7:30 vakaro, keliau
janti kraujo priėmimo stotis 
bus* Lincoln Club patalpose, 
14-to A. D. komunistų centre, 
298 So. 2nd St., Brooklyn.

Tačiau ir čia einant duoti 
kraujo reikia užsiregistruoti' iš 
anksto, sužinoti sau paskirtą 
laiką ir gauti instrukcijas, kaip 
užsilaikyti keliomis valandomis 
pirm davimo kraujo. Regis
truotis spalių 19 ar 22 vaka
rais nuo 8 iki 10 vai. L. K. N.

Suareštuotas Jerihem Sea-
kalnų, už vandenų, bet man,

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

39 m., 1447 E. 2nd St
Brooklyne, kaltinimu esant va
du naminių gazolinos kuponų 
dirbėjų grupės.

Anthony J. Pilewski ir Char
les Wordowski, buvę policistai, 
sulaikyti teismui kaltinimu iš
vogus iš grosernės du čekius, 
viso vertės $44.89.

T. F. Glynn, 19 m., ištvojo 
Terrace Teatro, Yonkerse, 
langus. Aiškinosi tai daręs iš 
pykčio, kad nuėjęs tuoj po 
pusnakčio radęs jau uždarytą.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkite pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamu kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

gre.c.au



