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Istorija yra puikus mokyto
jas. Jos puslapiuose ilsis su
krauti ne tik visos žmonijos
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puikūs, gražūs, dideli darbai, 
bet taipgi baisus neteisingu
mas ir žiaurumas.

Iš istorijos reikia mokintis. 
Iš jos turi mokintis mūsų vai- 
stybės vyrai ir diplomatai.

Neseniai Sovietų spaudoje 
buvo pasakyta, kad Maskvos 
konferencijoj nebus svarsto
ma Sovietų Sąjungos rubežiai, 
kaip lygiai ten nebus svarsto
ma Jungtinių! Valstijų rube
žiai.

Buvo pasakyta, kad ten ne
bus svarstomas Californijos li
kimas, ar ji turi priklausyti 
Jungtinėms Valstijoms, ar ne. 
Nes Californija yra šios šalies 
dalis, viena iš 48 valstijų.

Taip lygiai, kaip, pavyz
džiui, Pabaltė. Ji yra Sovietų 
Sąjungos dalis.

Californija kadaise buvo da
limi Meksikos. Bet 1846 metų 
birželio 14 dieną kapitono 
Fremont vadovybėje mes už- 
puolėme Meksiką. Pirmiausia 
mūsij vėliava užplevėsavo ant 
Sonoma. Prasidėjo karas tar
pe Jungtinių Valstijų ir Mek
sikos.

Tą karą mes išprovokavo
me. Tai buvo aišku visam svie
tui. Abrahomas Linkolnastam 
karui, buvo griežtai priešin
gas. Jį pasmerkė ir prieš jį 
kalbėjo.

Mūsų šalis karą laimėjo. 
Meksika buvo sumušta ir 1848 i 
metais visą Californija atida-; 
vė mums.

šiandien ji yra mūsų. Kas 
šiandien drįsti; reikalauti, kad 
Californija būtų sugrąžinta 
Meksikai, atskirta nuo Jungti
nių Valstijų?

Kaip tik tą turėjo mintyje 
Sovietų spauda, primindama 
Californija.

Gana įdomus istorinis paly
ginimas. Pabaltės žmonės lais
vai, demokratiškai nubalsavo 
prisidėti prie Sovietų Sąjun
gos bet mums liepiama reika
lauti, kad jie būtų atplėšti, at
skirti.

Gi californiečiai buvo už
pulti ir be jokio balsavimo iš 
jų pusės prijungt; prie Jung
tinių Valstijų, tačiau niekas 
nė nedrįsta kelti klausimo 
apie jų atskyrimą nuo šios ša
lies !

Kai mes norime gražiai su
gyventi su kitomis tautomis ir 
mokinti jas, ką jos turi daryti, 
arba nedaryti, tai visų pirma 
turime patys gerai išmokti sa
vo šalies istoriją.

žodis į mūsų dienraščių va- 
jininkus. Kai kalbinate lietu
vius užsirašyti Laisvę arba 
Vilnį, nepamirškite prisiminti 
apie Lietuvą Literatūros Drau
giją. Paaiškinkite draugijos 
tikslus, pakvieskite jon įstoti.

Mūsų Draugijos sekretorius 
sako, kad šiemet mes jau esa
me įrašę septynius šimtus nau
jų narių. Tai gana arti prie 
tikslo. Mūsų tikslas yra gauti 
naujų narių visą tūkstantinę.

Lapkričio 7 dieną New Yor
ke įvyks Amerikos-Sovietų Są
jungos draugiškumo kongre
sas. žada būti labai didelis 
kongresas.

Lietuviškos organizacijos, 
kurios netoliausia nuo New 
Yorko, galėtų irgi dalyvauti.
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Talkininkai Pleškino Leip
cigą, Nacių Fabrikų Centrą

London, spal. 21. —Skait
lingi būriai didžiųjų Angli
jos bombanešių triuškinan
čiai bombardavo didmiestį 
Leipcigą, viduriniai-šiauri- 
nėje Vokietijoje, 111 mylių 
į pietų vakartis nuo Berly
no.

Leipcigas stovi jau antro
joj karinių Vokietijos pra
monių linijoj. Iš dažnai 
bombarduojamo Ruhr kra
što, vakarinėje Vokietijoje, 
naciai yra perkėlę įvairius 
savo fabrikus į Leipcigą, 
kur dabar dirbama tankai, 
kanuolės, statoma lėktuvai

NACIAI NUBLOKŠTI IKI 
83 MYLIŲ NUO ROMOS

Alžyras, spal. 21. — Aš
tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos šone pažy
giavo dar keturias mylias 
pirmyn ir atėmė iš vokiečių 
Oratino ir Busso mieste
lius, 2,400 pėdų aukščio kal
ne, už keleto mylių nuo pir
miau užimto Campobasso.

Penktoji amerikiečių-an- 
glų armija vakariniame I- 
talijos ruožte atmetė nacius 
dar penkias mylias atgal,

Kodėl Amerika Negalėtų Panaudot Sov. Sibiro 
Bazių, - Parodo Jungt. Valstijų Karininkai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo štabo galva 
gen. G. C. Marshall, karo 
sekretorius Stimson ir kiti 
karininkai raportavo kong- 
resmanams apie karo eigą 
ir, tarp kitko, nurodė, ko
dėl Amerika nereikalauja 
savo lėktuvam bazių Sovie
tiniame Sibire; sako:

Net jeigu Rusija leistų 
Jungtinėms Tautoms nau
dotis Vladivostoko lėktuvų 
aikštėmis arba įrengti nau
jas stovyklas ten Amerikos 
orlaiviams, tai reikia atsi
mint, kad Japonija netoli 
Vladivostoko turi pusę mi- 
liono kariuomenės, ir todėl 
mums būtų labai sunku ap
ginti tokias savo bazes.

(Prez. Rooseveltas nese
niai pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos vargiai bega
lėtų ir pristatyt savo lakū
nams reikmenų į Sovietinio 
Sibiro stovyklas, nes Japo
nija stengtųsi užkirst kelią 
Amerikos laivams, gabenan
tiems tuos reikmenis.)

(Hearsto N. Y. Journal, 
nuolat provokatoriškai rei
kalaująs Sibiro bazių ame
rikiečiams, išspausdino įdo
mų žemlapį spal. 20 d. Tas 
žemlapis rodo, kad Ameri
kos lakūnams yra arčiau iš 
nepriklausomos Chinijos da- 

ir gaminama daugiai kitų 
karo reikmenų.

Lengvieji anglų bombane- 
šiai tuo tarpu atakavo Ber
lyną ir karinius taikinius 
vakarinėje Vokietijoje. Viso 
negrįžo tik 17 anglų bombi- 
ninku. c

London.—Amerikos bom- 
banešiai trečiadieni atakavo 
didelį metalo fabriką Due- 
rene, vakarinėje Vokietijo
je, ir nacių lėktuvų aikštes 
Holandijoje. Amerikiečiai 
neteko aštuonių bombane
šių, bet nušovė 11 vokiečių 
lėktuvų.

ir naciai pasitraukė į nau
ją apsigynimo liniją Massi- 
co kalnyne, tik 83 mylios į 
pietus nuo Romos.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai nuolat sprogdino vo
kiečių geležinkelių tiltus, 
lėktuvų aikštes ir kitus ka
rinius punktus.

Stumiami atgal naciai žu
dė italus gyventojus ir de
gino jų namus ir javus lau
kuose.

lies pasiekti įvairias svar
bias Japonijos salas, negu 
būtų iš Vladivostoko.)

Kongresmany Komisija 
Prieš Tčvų Draftą

Washington. — Jungtin. 
Valstijų kongreso komisija 
kariniais reikalais nubalsa
vo neimt armijon tokių vy
rų, kurie jau turėjo vaikų 
pirm japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto. Komisija rei
kalauja pa j ieškot daugiau 
bevaikių rekrutų tarp tų, 
kurie iki šiol buvo palikti 
nuošaliai dėl vienos ar ki
tos priežasties.

Kilday ir tūli kiti kong- 
resmanai stoja prieš tėvų 
rekrutavimą abelnai. vis 
tiek ar jie būtų susilaukę 
vaikų pirm ar po Perlų Uo
sto įvykio.

Dallas, Tex. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry Wallace, čia kalbėda
mas. reikalavo, kad kongre
sas išleistų įstatymus, idant 
sulaužvt išnaudotojiškas 
geležinkelių monopolijas.

Washington.— Eina gan- 
Jdai, kad pasitrauksiąs kai
nų administratorius Pren
tiss Brown.

Pavojus 350,000 Nacių 
Krimo Pussalyje

London, spal. 21. — čia 
gauta visa eilė neoficialių 
pranešimų, kad 100,000 vo
kiečių jau prądedą kraus
tytis iš Krimo per siaurą 
Perekopo tarpkaklį, tarp 
Azovo ir Juodosios Jūros. 
Be to, hitlerininkai, girdi, 
stengiasi iškraustyt 250,000 
sužeistų vokiečių, kurie gy
dėsi Krime. Jie bijo, jog 
kai Sovietai užimtų Krivoj 
Rog geležinkelių mazgą ir 
patrauktų į vakarus nuo 
Melitopolio, tai galėtų už- 
daryt Krimo siųstuose 350,- 
000 tu vokiečiu.

Slaptas prieš naciškas 
laikraštis Raudonasis Kri- 
mas rašo, kad vokiečiai tel
kia savo valtis ir laivus, 
kuriais, matvt, stengsis per 
jūrą išplukdyt tiek nacių, 
kiek paspės. 

____ i

Generolai Talkininkų ! 
Konferencijoj Maskvoj

Maskva, spal. 21. — Ke
turių valandų sueigoje tarp 
Amerikos valstybės sekre
toriaus - užsieninio ministe- 
rio C. Hullo, Anglijos už
sienių reikalų ministerio A. 
Edeno ir Sovietų užsienių 
reikalų komisaro Viačesla
vo Molotovo dalyvavo ir 
Amerikos generolas John 
R. Deane, Anglijos genero
las Hastings Ismay ir gar
sus Sovietų generolas Filip 
Golikov.

Iš to suprantama, jog 
pirmoj vietoj svarstoma ka
riniai reikalai, o ne pokari
nių rubežių .klausimai.

Generolas Golikovas iš
reiškė savo nuomones apie 
Amerikos- Anglijos karinių 
pastangų suderinimą su So
vietų karo pastangomis. 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos minis
terial ir generolai palankiai 
suprato Golikovo pasiūly
mus dėlei sutartinų karinių 
žygių.

Amerikonai Vėl Ataka
vo Nacius Jugoslavijoj

Alžyras.—Amerikos bom- 
banešiai vėl plačiai bombar
davo vokiečių naudojamus 
geležinkelius ir kitus kari
nius punktus Jugoslavijoj, 
tuom padėdami jugoslavų 
partizanam prieš nacius, 
kaip pranešė gen. Eisenho
wer.

Mūšiai Chinijoje
Chungking. — Tebeverda 

dideli mūšiai tarp chinų ir 
japonų Yunnan provincijoj. 
Chinai atmetė atgal visus 
japonų bandymus pereit 
per Salween upę Luku-Lu- 
shui srityje.

Raudonoji Armija Riečia Lanką apie 
Hitlerininkus Dniepropetrovsko Srity

London, spal. 21. — Rau
donoji Armija, rėždama 
skersai Dniepro upės alkū
nės ir grūmodama atkirst 
pasitraukimą šimtams tūk
stančių nacių, — vakar už
ėmė strateginius punktus 
tik už 30 mylių nuo Krivoj 
Rog, geležinkelių mazgo ir 
didžiausio sovietinių gele
žies kasyklų centro. Rau
donarmiečiai n u ž y g iavo 
pirmyn iki 50 mylių į vaka
rus nuo Dniepropetrovsko, 
plieno fabrikų didmiesčio.

Generolo Ivano S. Kone- 
vo komanduojami, Sovietų 
kovūnai su tankais prasi

PATI JUODŽIAUSIA NA
CIAM KARO DIENA

Stockholm. — Kuomet 
Raudonoji Armija plačiai 
pralaužė vokiečių frontą 
tarp Kremenčugo ir Dniep
ropetrovsko, tai buvo juo
džiausia Vokietijai diena 
visame dabartiniame kare 
iki šiol, kaip pranešė Šve
dijos korespondentai iš 
Berlyno.

Berlyniškis švedų laikra
ščio Aftonbladet korespon
dentas rašė:

“Vokiečiai supranta, jog 
tatai lemia tokią baisią 
jiems nelaimę, kad ir jų 
pragaištis Stalingrade tėra 
tik šešėlis, lyginti su da
bartiniu pavojum.”

Pranešimai iš Berlyno 
sako, jog majoras Sommer-

Lenkų Divizija Jau Kovoja į Vakarus Nuo 
Dniepro; Kita Divizija Ruošiasi Mūšiams

Maskva. — Lenkų vado
vė Vanda Vasilevska, kal
bėdama Visų Slavų Komi
teto susirinkime, pareiškė:

“Mums, Rusijoj esamiems 
lenkams, buvo duota gali
mybė sudaryt savo armijos 
korpusą. Viena iš šio kor
puso divizijų — Kosciuškos 
divizija — spalių 12 d. atli
ko pirmutinį savo uždavinį 
kovoj, prasiveržiant per 
Dniepro upę vienoje fronto

Rommelis Atgriebė Susaką

London. Pranešama, kad 
nacių divizijos ir tankai, 
Rommelio komandoje, at
griebė nuo Jugoslavijos 
partizanų Susaką, Fiumės 
uosto priemiestį, ir Oguliną, 
geležinkelių mazgą.

Įvairiose vietose kitur 
partizanai turėjo laimėjimų 
prieš vokiečius ir atmušė 
nacių mėginimus išsikelti į 
Jugoslavijos krantus.

Rhodes saloj naciai išžu
dė 200 italų .

veržė tris iki penkių mylių 
šioje srityje, į pietų - vaka
rus nuo Kremenčugo, ries
dami apsupimo lanką apie 
vokiečius esamus Dniepro- 
petrovske. Šioje fronto da
lyje sovietiniai kariai per 
dieną užmušė 1,500 nacių, 
tame skaičiuje komandierių 
23-čios jų tankų divizijos; 
atėmė iš priešų geležinkelio 
stotis Žoltyje Vody, Kasi- 
novką ir Tiščenkov ir seka
mas stambias gyvenamąsias 
vietoves: Nikolajevką, Ore- 
chovo, Jekaterinovka, Ze- 
lionoje, Poltavo - Bogoliu- 
bovka, Krasnaja Volia, Ko- 

feldt, oficialis atstovas auk
štosios vokiečių komandos, 
pareiškė spaudos atsto
vams:

“Man nesmagu, jog turiu 
pranešti, kad rusai pralau
žė vokiečių frontą.” Šis na
cių karininkas jau netvirti
no, kad naciai pagal planą 
pasitraukę arba kad jie su
stabdę Sovietus.

Berlyno' radijas skelbė, 
kad vokiečiai permetė į šį 
frontą visus galimus savo 
karius ir didžiausius ir ge
riausius ginklus, pargaben
dami juos iš kitų frontų. 
DNB, vokiečių žinių agen
tūra, sakė, jog rusai Kre
menčugo fronte prasiveržė 
per nacių linijas į šiaurius 
ir pietus.

dalyje. Tokiu būdu prasidė
jo lenkų kova sovietiniame 
fronte prieš vokiečius.

“Greitu laiku dar viena 
(Dombrovskio) lenkų divi
zija eis į mūšius.

“Kovodami petys petin su 
didvyriška Raudonąja Ar
mija, lenkai patrijotai arti
na savo tėvynės atvadavi
mo valandą nuo kruvinojo 
fašizmo.”

Japoną Atakos N. Guinejoj

Australija. — Japonai su 
padidintomis jėgomis ata
kavo australus į šiaurius 
nuo Finschhafeno, šiauri
niai - rytiniame Naujosios 
Guinejos ruožte. Australai 
užmušė 200 priešų, bet ja
ponai pasivarė truputį pir
myn.

Smolensko srityje Sovie
tų partizanai per dvi die
nas susprogdino tris nacių 
traukinius.' 

missarovka, Lozovatka, No- 
vaja Andrejevka ir Šev- 
čenkovo. Raudonoji Armija 
visai pralaužė vokiečių li
nijas Žoltyje Vody apylin
kėje.

Didžiausias hitlerinin
kams pavojus tai Sovietų 
artėjimas prie Krivoj Rog 
geležinkelių mazgo. Jį už- 
i m d a mi, raudonarmiečiai 
perkirstų svarbiausius vo
kiečiam pasitraukimo gele
žinkelius iš Dniepropetrov
sko; tuomet naciams teliktų 
tik vienas antraeilis gele
žinkelis pasitraukimui į 
pietus bei susisiekimui iš 
čia su Krimo pussaliu. Bet 
nuo Krivoj Rog jau arti 
Nikopolis, per kurį eina 
paskutinis geležinkelis iš 
šio kampo į pietus.

Valo Hitlerininkus iš 
Melitopolio

Per nuožmias kautynes 
Melitopolyj, netoli Azovo 
Jūros, vakar sovietiniai ko
vūnai atėmė iš priešų dai* 
kelioliką blokų ir apvalė 
kelias miesto dalis nuo vo
kiečių. Per dieną Melitopo- 
lyje tapo užmušta 1,200 na
cių ir sunaikinta bei iš vei
kimo išmušta 30 jų tankų.
Užėmė Dvi Nacių Tvirtu

mas Kijevo Srityje
Raudonoji Armija atėmė 

iš vokiečių dar dvi tvirto- 
viškas pozicijas 5 mylios į 
šiaurius nuo Kijevo ir per 
dvi dienas čia nukovė 2,000 
priešų, sunaikino 11 jų tan
kų, 59 kanuolės, 260 trokų 
ir nelaisvėn paėmė tam tik
rą skaičių nacių.
Sovietų Laimėjimai Gome- 

lio-Rečicos Fronte.
Gomelio srityje sovietinė 

kariuomenė pagerino savo 
pozicijas vakariniame Šož 
upės šone, o Rečicos gele
žinkelio mazgo apylinkėje 
paėmė stipriai apdrūtintas 
gyvenamąsias vietas Mo- 
chovo, Kolpen, Senskaja, 
Borec, Pobieditel ir Prog
ress. Šioje srityje tapo už
mušta apie 2,000 vokiečių 
ir dar kiekis jų suimta; pa
grobta dikčiai nacių ginklų 
ir amunicijos.

Nacių Nuostoliai
Vakar raudonarmiečiai 

užmušė daugiau kaip 6,800 
naciu. c

Spal. 19 d. Sovietų jėgos 
įvairiuose frontuose sunai
kino bei sunkiai sužalojo 85 
vokiečių tankus ir nušovė 
45 jų lėktuvus.

Maskva. — Užimdami 
Žoltyje Vody geležinkelio 
stotį, raudonarmiečiai pa
grobė 23 vokiečių kanuolės, 
8 mortiras ir didelius grū
dų sandėlius.
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pačios pokarinės Vokietijos, — ką su ja 
daryti.

Kitais žodžiais, konferencijos dalyviai 
turės “pilnas rankas” darbų,—darbų, tu
rinčių didžiausios reikšmės greitesniam 
karo laimėjimui ir pokarinio pasaulio at- 
steigimui.

Konferencija prasidėjo geroje nuotai
koje, sako spaudos korespondentai. Rei
kia tikėtis, reikia manyti, kad ji baigsis 
dar geresnėje nuotaikoje. 0 tai būtų di
delė laimė visam ramybės ir laisvės iš- 
troškusiajam pasauliui!

Angliakasiai ir Geležinkeliečiai
Ne viskas gerai mūsų naminiame fron-

Brazilijos Svarba
Jungtinėms Tautoms
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Istorinė Konferencija
Šiuos žodžius rašant, Maskvoje taria

si trijų didžiulių valstybių — didžiau
sių, stipriausių pasaulyj demokratinių 
valstybių užsienio reikalų ministerial. 
Tieji pasitarimai žinomi kaipo Maskvos 
Konferencija.

Maskvos Konferencija — išdavas koa
licinio Amerikos - Tarybų Sąjungos-Di- 
džiosios Britanijos karo, vedamo prieš 
hitlerizmą. Tai pirmas tokis svarbus pa
sitarimas. Ir tas faktas, kad konferenci
ja įvyksta Maskvoje — bendrajame ta
rybinių respublikų sostapilyj — priduo
da jai nepaprastos svarbos ir dramatiš
kumo. Nes Tarybų Sąjunga šiandien 
muša bendrąjį mūsų priešą taip, kaip 
niekad pasaulio istorijoje niekas jo ne
mušė. Virš 200 vokiečių divizijų, taip ne
senai pasimojusių užkariauti SSSR ir vi
są pasaulį, Raudonoji Armija daužo, taš
ko, stumdama į vakarus, stumdama lin
kui Berlyno!

Konferencijos dalyviai susitarė neiš
duoti apie konferencijos eigą žinių pa- 
skyrium. Kokios žinios apie jos eigą bus 
duodamos, jos bus duodamos bendrai, 
susitarus.

Kada konferencija baigsis? Niekas ne
gali pasakyti. Galimas daiktas, kad ir 
patys konferencijos dalyviai — Mr. Hull, 
Anthony Eden bei Molotovas — tikrai 
nežino.

Mes, aišku, negalime tikėtis, kad ši 
konferencija išriš visUS svarbiuosius 
klausimus, kad jų daugiau jau nereikė
tų spręsti. Ne! Pats konferencijos tiks
las, kaip jau ne kartą buvo skelbta, esąs 
ne nutarimams padaryti, bet visųpir- 
miausiai susipažinti su kai kuriomis 
problemomis, jas visapusiai aptarti ir 
galutinus klausimų išsprendimus palikti 
trijų valstybių vyriausiems vadams — 
Rooseveltui, Stalinui ir Churchillui. Jei 
ši konferencija teigiamai baigsis, tai, ga
limas daiktas, kad neužilgo įvyks dides
nė, svarbesnė konferencija, kurioje da
lyvaus paminėtieji vyrai.

Konferencijos išvakarėse Maskvos 
Pravda ir kita Tarybų Sąjungos spauda 
paskelbė, jog konferencijos tikslas turi 
būti, kaip greičiausiai galimu laiku baig
ti karą, kaip anglų-sovietų-amerikiečių 
koaliciją įkinkyti į bendruosius karinius 
veiksmus, kad dar šiemet Hitlerio jė
gos būtų sunaikintos, kad tuo būdu būtų 
sutrumpinti vargai, skausmai ir nelai
mės toms tautoms, kurios kenčia hitle
rininkų okupacijoje.

Konferencijdje bus tariamasi, be abe
jo, ir dėl padėties Jugoslavijoje, ir dėl 
padėties Graikijoje, ir dėl padėties Ita
lijoje, Francijoje, Lenkijoje ir kituose 
kraštuose.

Konferencijoje bus tariamasi ir dėl

te. Kad taip yra, liudija nuolatiniai 
“trūkčiojimai” anglies pramonėje. Kad 
taip yra, liudija ir geležinkeliečių bruz
dėjimas ir su jų reikalavimais nesiskai
tymas.

Paimkime mes angliakasius. Kiekvie
nam aišku, kad jų reikalavimai pakelti 
algas yra teisingi, yra remtini, nepai
šant, kaip kas žiūri į Lewisą. Mainierių 
darbas taip pat svarbus, kaip ir kitų dar
bininkų, dirbančių karinėse pramonėse, 
tačiau angliakasiams algos nebuvo pa
keltos karo metu. Tuo pačiu sykiu pra
gyvenimo produktų kainos kyla, gyve
nimas sunkėja. Anglies reikia vis dau
giau ir daugiau, o anglies pramonėje 
nuolat kyla streikai, nuolat reiškiami 
darbininkų nepasitenkinimai. Ir tie ne
pasitenkinimai turi stipraus pagrindo.

Sunku pasakyti, kas yra kalčiausias 
dėl to, kad angliakasyklų pramonėje ka
ro metu darbas neina taip, kaip jis turė
tų eiti. Bet vienas dalykas aiškus: del to 
nėra kalti angliakasiai. Kaltininkų reikia 
j ieškoti kur nors aukščiau, kur nors ki
tur. Kaltininkais bus tie ponai, kuriems 
rūpi kaip nors karo metu įnešti dides
nių nesusipratimų į mūsų naminį fron
tą, kuriems rūpi kaišioti kuolus į karo 
pramonės ratus.

Tie patys ponai, kurie piestu stojo 
prieš prezidento Roosevelto sumanymą 
limituoti visiems algas, kad jos nebūtų 
didesnės, kaip $25,000 metams, darbuo
jasi, sukaitę, kad mainieriams algos ne
būtų pakeltos. Jie mano tatai galėsią pa
daryti su Smith - Connally įstatymu, 
draudžiančiu darbininkams streikuoti. 
Bet jie tuomi nieko negalės padaryti. 
Tasai įstatymas tik tegalės pakenkti, o 
ne padėti mūsų karinėms pastangoms.

Tas pats yra ir su geležinkeliečiais. 
Jų algos taipgi permažos, palyginti su 
pragyvenimo produktų kainų kylimu.

Jie reikalauja pakelti algas. Tiesa, jiems 
buvo pasiūlyta pakėlimas 4c valandai, 
bet organizuotieji geležinkeliečiai apie 
tai nenori nei klausytis. Kad žmoniškiau 
pragyventi, jų algos turi būti kur kas 
didesnės.

Pragyvenimas kyla ir kyla, tuo pačiu 
sykiu darbininkų algos dauge
ly]' pramonių tebestovi vietoje. Tai 
nėra normalu. Jeigu norima algų 
kėlimo n e p r i 1 e i s ti, tai pragyve
nimo produktų kainos turi būti su
tvarkytos taip, kad jos nekiltų— dau-, 
gelio produktų kainos turėtų būti at
stumtos atgal.

Kai kurie žmonės ir spauda ragina 
patį prezidentą Rooseveltą tuojau įsikiš
ti į šiuos reikalus. Prezidentas ragina
mas tarti savo žodį ypačiai dėl angliaka
sių ir geležinkeliečių algų pakėlimo. Mės 
manome, jog tai teisingas nusistatymas 
ir prezidentas turėtų į tai kreipti dėme
sio, jei norima neprileisti pasireikšti 
streikams, jei norima, kad mūsų nami
nis frontas būtų sustiprintas.

Amerikos Darbo Federacijos konvencijoj kalbėjo daugelis žymių žmonių. Čia 
tik keti iš jų. Iš dešines j kairę: Federacijos iždininkas-sekretbrnis George Meany, 

valstybe^ karo sekretoriaus pagelbininkas. Robert P. Patterson, majoras geherolas
Sherman Miles ir Federacijos prezidentas William Green.

Brazilijos prisidėjimas 
prie Jungt. Tautų šiame 
kare yra trigubai svarbus.

Pirma, jis aiškiai sugrio
vė Ašies propagandistų il
gas ir nepaliaujamas pa
stangas privilioti Lotynų 
Amerikos Respublikas prie 
Hitlerio. Tie propagandis
tai ir penktos kolumnos a- 
gentai visokiais būdais gąz- 
dino ir kalbino Pietų Ame
rikos Respublikas prisidėti 
prie jų.

Antra, Jungt. Tautos da
bar turi alijantą, kurio re
sursai, militarė stiprybė ir 
strateginė pozicija daug pa
dės.

Trečia, duoda kitoms Pie
tų Amerikos šalims centrą, 
aplink kurį galima stipriau 
įsteigti tvirtesnį solidaru
mą Pietų Amerikos konti
nente.

Brazilija buvo vienintinė 
Pietų Amerikos tauta, kuri 
paskelbė karą prieš Vokie
tiją pirmame pasaulio kare. 
Yra pirma pietų kontinen
to šalis paskelbti karą prieš 
Ašį. Abu kartu priežastis 
buvo vienoda — priešo sub- 
marinai nuskandino Brazili
jos laivus.

Brazilija užima strategi
nę vietą. Vienoj vietoj jos 
krantas taip toli įeina į 
Pietų Atlantiko Okeaną, 
kad jos teritoriją yra ar
čiausia Senojo Pasaulio. 
Faktinai, Braziliją būtų 
lengva bombarduoti iš Da
kar, francūzų uosto Afri
koj, net 1,600 mylių nuo 
Brazilijos.

Iš militarinio atžvilgio, 
Brazilija turi didelės svar
bos Jungt. Tautoms. Iš 45,- 
000,000 gyventojų ši didžiu
lė Pietų Amerikos Respub
lika gali mobilizuoti milži
nišką armiją. Taikos laiku 
ji turėjo armiją iš 400,000 
vyrų su išlavintais rezer
vais. Bet nuo 1939 m. Bra
zilija labai greitai tvarko 
armiją į stiprią kovojančią 
jėgą.

Brazilijos laivynas di
džiausias Pietų Amerikoj 
1939 m. Ji turėjo du karo 
laivus, tris kruzerius, tris 
šarvuotus laivus, 16 naikin
tuvų ir torpedo laivų, ir ke
turis submarinus. Bet su iš
vystymu laivų statybos lai
vynas padidėjo. Brazilijos 
tavorinis laivynas, padidin
tas su suėmimu Ašies laivų, 
yra antras Vakarų Žemyne, 
tik Jungt. Valstijos jį pra
lenkia.

Brazilijos oro jėgos žy
miai išsivystė praeitais ke
liais metais. Pagal sutartį 
su Jungt. Valstijomis, bom- 
beriai, kovotojai ir lavinimo 
orlaiviai parūpinta ir da
bar oro jėga tapo milžiniš
kas faktorius apsaugojime 
Brazilijos. Galima pakeisti 
šimtus oro stočių, kurios 
buvo vartojamos civilinei 
aviacijai, militariams reika
lams. Brazilijos oro jėga 
jau pasirodė, kada nuskan
dino Ašies submarinus.

Brazilija netik strategi
niai ir militariai svarbi 
Jungt. Tautoms, bet jos e- 
konominė jėga ir natūralūs 
resursai daug reiškia. Jos 
žemė vaisinga ir Brazilija 
gali pristatyti milžiniškas 
sumas maisto ir strateginės 
medžiagos. Brazilija pro- 
dūktuoja daugiau kavos, 
negu kita šalis pasaulyje. Ji 
augina labai daug vatos, 
kornų, ryžių, kakao ir ta
bako. Jos gyvulių ūkis svar
bus — turi daugiau negu

94,000,000 galvų. Ji augina 
visokių rūšių vaisių. Besėk
lis apelsinas pirmą kartą 
pasirodė Brazilijoj.

Brazilija yra antra di
džiausia industrijos šalis 
Vakarų žemyne. Per praei
tus dvidešimt metų jos iš
dirby stės žymiai padidėjo. 
Ji gausiai aprūpinta gamtos 
turtais. Manganezo ir gele
žies kasyklos pristato pui
kiausios rūšies žalių me
džiagų ir Brazilija tampa 
svarbi išdirbėja plieninių 
produktų.

Neseniai valdžia pradėjo 
orlaivių fabriką.

Ši šalis turtinga anglimi, 
anglies rezervai pasiekia 
penkis bilijonus tonų.

Jos kalnuose randama 
manganezo, mikos, kvarčių, 
aukso, geležies, vario, cino, 
industrijinių deimantų, ak
mens anglies, žibalo, chro
mium, vanadium, bauxite ir 
nikelio. Sutartis tarpe Bra
zilijos ir Jungt. Valstijų pa
greitina produktavimą gu
mos ir daržovių aliejaus, 
kuriuos pirmiau gavome iš 
Tolimų Rytų. Ši kooperaci
ja veiks netik karo laiku, 
bet ir po karo.

Geografiniai Brazilija y- 
ra milžiniška ir įvairi šalis. 
Jos teritorija yra truputį 
mažesnė negu pusė viso 
Pietų Amerikos kontinento. 
Yra faktas, kad Brazilija 
yra viena iš didžiausių ša
lių pasaulyje — iš apie 3,- 
300,000 kvadratinių mylių— 
už ją didesnė tik Britų Im
perija, Francija ir jos pri
klausomos žemės, Jungt. 
Valstijos ir jos nuosavy
bės, Sovietų Sąjunga ir Ki
nija. Ji yra didesnė, negu 
visa Europa, išskiriant Ru
siją. Milžiniška Amazon 
upė apie 4,000 mylių ilgio 
yra didžiausia upė pasauly
je. Okeano laivai gali plauk
ti net 2,500 mylių jos il
giu.

Brazilija buvo Portugalų 
kolonija. Nepriklausomybė 
paskelbta ir be kraujo tapo 
nepriklausoma rugsėjo 7 d., 
1822 m., kada jaunasis prin
cas regentas, Don Pedro, 
neleido grįžti po Portugali
jos kontrole. Teismas Lisa- 
bone įsakė Don Pedro grįž
ti, bet jis prisiekė išlaisvin
ti Braziliją, ir kada jis ta
po jos galva — jis sakė — 
“Lai nepriklausomybė ir 
mirtis būna mūsų motto, 
žalia ir geltona mūsų spal
vos.” Ir taip ilgi šiol yra.

Brazilija jau ilgai stovi 
už žemyno solidarumą ir 
bendradarbiavimą su kito
mis Amerikos respubliko
mis ir su tautomis apginti 
Vakarų Pasaulį. Šiandien ji 
yra tauta kare, ir ji pasiry
žus padėti sunaikinti vi
sam laikui Ašies pavojų 
naujam pasauliui.

FLIS.

Hitlerininkai Sprogdina 
Ir Degina Kijevą

London, spal. 20.— Iš So
vietų fronto pranešama, 
kad Raudonoji Armija iš 
šiaurių ir pietų grumiasi 
vis artyn Kijevo, Ukrainos 
sostinės; o naciai juo pla
čiau sprogdina ir degina jo 
namus ir įvairius pastatus, 
žinodami, kad jie bus iš
mušti iš to didmiesčio.

NATIONAL WAR FUND
-----—J---- ------ i------- -------: g. : . .. ' - - ■ ' J ' . A ■ > ' ..... ' ■ - -----

MATCH THEIR GALLANTRY WITH YOUR GIVING

Raudonojo Kryžiaus 
Veiksmai Užsieny j

Nepaisant jo Amerikos 
pilietystės — jis gimė Chi
cago j e prieš 23 metus —Le
onardas Ticcoli buvo Italų 
armijoj. Su Italijos pasida
vimu, kaip ir kiti italai, jis 
tapo civilis, ir viena iš jo 
pirmųjų pareigų buvo ban
dyti sužinoti, kas atsitiko 
su jo broliu Filipu, kuris 
tarnavo Amerikos armijoj. 
Leonardas nuvyko pas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veikimų direktorių, 
arti jo namų Sicilijoj.

Leonardas atsiminė vie
netą, kuriame jo brolis tar
navo. Su tomis informaci
jomis Raudonojo Kryžiaus 
direktorius galėjo greitai 
pasiekti jo kolegą tame pat 
vienete. Atsakymas gautas, 
kad Filipas sveikas, ir be 
jokių nelaimių pergyveno 
Sicilijos kovas. Leonardas 
sujaudintas kuogreičiausia 
bėgo namon pranešti tė
vams apie brolį.

Ta pasaka tik pabrėžia 
darbą, kurį Raudonasis 
Kryžius atlieka su mūsų 
ginkluotomis jėgomis. Kiek
vienoje svarbioje “leave” 
vietoje, Raudonasis Kryžius 
įsteigė tarnybos - vyrų kliu- 
bus ir poilsio centrus. Nuo 
Islandijos, aplink pasaulį, 
ligi Alaskos iš viso 290 to
kių įstaigų dabar veikia.

Kareiviai paliuosuoti nuo 
pareigų aprūpinti lovomis, 
geru maistu ir visokiais pa
linksminimais.

Raudon. Kryžiaus kliub- 
mobiliai aptarnauja tuos, 
kurie negali atlankyti tas 
“leave” vietas. Jie aplanko 
tolimas oro vietas, ir kitus 
avanpostus, kur kareiviai 
gauna užkandžių, kavos, ci- 
garetų, gurno ir šaltakošės. 
Kai kurie kliubmobiliai ap
rūpinti su kino mašinomis, 
fonografo plokštelėmis ir 
kalbėtuvų sistemomis, kny
gomis ir kitais daiktais.

Apart darbininkų, kurie 
dirba šiuose kliubuose ir 
kliubmobiliuose, Raudonojo 
Kryžiaus atstovai tarnauja 
mūsų pulkams, kur tik jie 
apsistoję, kad tik jiems pa
dėti. Jie rašo laiškus vyrų 
šeimoms ir teikia visokią 
kitą pagalbą mūsų karei- 

! viams ir jūreiviams. Išlavin
ti Raudonojo Kryžiaus dar
bininkai dirba prie medici
nos vienetų. Jie aplanko su
žeistus, sutvarko palinks
minimo programas jiems, 
ir daro viską jų palinksmi
nimui.

Apie 700 Raud. Kryžiaus 
darbininkų, visi puikiai iš
lavinti,'“dabar dirba ligoni
nėse užsienyje.

Afnerican Red Cross

Darbininkų Sveikata
Negardžiai Prakaituoja 

Pažąstės

Drauge gydytojau, aš, kai
po senas Laisvės skaitytojas, 
dažnai matau jūsų nuoširdžius 
visiems patarimus. Tai ft’ aš 
kreipiuos į jus, gerb. daktare, 
kad man duotumėt patarimą.

Aš esu 50 metų amžiaus vy
ras. Ir aš dirbu prie karinių 
darbų, kartu su merginomis ir 
ištekėjusiomis moterimis.

Mano yra tokia priežastis. 
Kaip tik gaunu biskį sušilti, 
tai man išmuša į pažastes pra
kaitas, ir labai atsiduoda ne
malonia smarve nuo to pra
kaito. Ir pasidaro labai nema
lonu dirbti tokioj aplinkoj, 

'ypač kai čia pat merginos ir 
į moterys.

Todėl, gerb daktare, mel
džiu nuoširdžiai duoti man 
patarimą, gal kokių vaistų dėl 
tos mano netikusios priežas
ties, už ką būsiu jums nuošir
džiai dėkingas. Iš kalno jau 
tariu labai dėkui.

raitės. Jūs tai žinote, jaučiate, 
jaudinatės — ir da labiau pra
kaituojate iš tų emocijų.

Kažin kad Jus taip perdėti- 
nis imtų ir perkeltų kur j ki
tokį skyrių, kur nėra tos dai
liosios lyties. Ramiau kliuksė- * 
tų Jūsų įgudusi širdis ir nesi- 
darbuotų tokį viršlaikį Jūsų 
prakaitinės (ir kitokios) liau
kos.

Bet, jei negalima, tai jau 
nebeką padarysi. Reikia kito
kių priemonių. Tai Jūs, mano 
vyreli, parsineškite Formalde
hyde 1 percent solution ir vil
nykite sau nuskustas pažastes 
kas rytas. O ant nakties dar 
ištepkite su Arrid mosčia, arba 
Non-spi, arba Odoro-.no skie
čių. Galite taip daryti keletą 
mėnesių. Paskui apstoti — ir i
vėl vartoti. Pažastes bent k ar- H
tą per savaitę nusiskuskite.

Nuo tų vaistų pažąstinės 
prakaito liaukos ir jųjų lata
kėliai (porai) kiek susitrauks s 
ii’ mažiau leis prakaito.

Maistas visuomet svarbu.

šiaurinėje Italijoje orga
nizuoti partizanai užpuldi
nėja vokiečius.

Atsakymas.
Jus kamuoja negražus pra

kaitas. Tai, sakot, Jūsų prie
žastis. Tai nėra priežastis, bet 
pats apsireiškimas arba liguis
tumas. Priežastis to negerumo 
yra, anot Jūsų, įšilimas, ir gal 
gretimumas su gražiąja lyčia. 
Ot čia ir susidaro mazgas. Jei 
pats sau vienas kiurksotumėt 
kur prie šaltos mašinos, arba 
kad ir draugėj su tokiais pat 
kavalieriais ir panešiotais pus
berniais, tai čia niekur nieko 
nebūtų. O, jei kartais ir išsi
sunktų prakaituko, tai dėl to 
taip nesijaūdintunhėt, kai ap
linkui vis tokie pat stipriosios 
lyties atstovai.

Na, o dabar kas kita. Jūsų 
nemalonų vyrišką poką turi 
uostyti aplinkui tos šalbierkos: 
mergiotes ir nešpėt'noš mote-'

Labai svarbu ir vitaminai, ku
rie užlopo visokias skyles or
ganizme. Multi-vitamin Cap
sules imkite bent po vieną su 
maistu, tris kartus kas diena.

l)r. J. J. Ktiškiaučius,

VICHY PRANEŠA APIE 
HERRTOTO MiRTĮ

Madrid. —Francūzų Vichy 
radijas pranešė, kad netikė
tai mirė Eduardas Herriot, 
paskutinis Francūzų Res
publikos šeinio rūmo pirmi
ninkas.

Ligoninėje arti Paryžiaus 
naciai laikė Her ri o tą kaip 
areštantą.

Lietuvos vidujinę santvarka 
ir Vaikymasis priklauso pa
tiems Jos gyVėntbjarAs.
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KEISTAS UžVARDI- 
JIMAS

Amerikos Lietuvy iš spa
lių 2 d., Ii943 m., ant pirmo 
puslapio telpa iš Londono 
didelėmis raidėmis užvar
dintas pranešimas, “Rusai 
Užsimoję Okupuoti Pabalti- 
ją.” Perskaičius pačią žinią 
jokio “nišų užsimojimo” 
ant Pabaltijos nematyti ir 
be abejonės užvardijimas 
buvo užrioglintas ne tikslu 
žmonių painformavimo, bet 
tam, kad skaitytojus prieš 
Rusiją pjudyti. Jeigu Ame
rikos Lietuvio redaktoriui 
rūpėjo savo laikraštį tikro
je šviesoje perstatyti, tai 
jam, be abejonės, pasisekė: 
lietuviškų laikraščių ir raš
tų vertėjai perstatys Ame
rikos Lietuvio politiką pa
čiam valdiškam cenzoriui. 
Ir tame nėra jokios abejo
nės.

Rusams pavykus sumušti 
nacius, nereikia būti pra
našu, kad įsivaizdinti, ko
kios tos pergalės bus pa
sekmės. Raudonoji Armija 
užims ne tiktai Pabaltiją, 
bet žengs tolyn, pakol ne
pasieks Berlyno. Iš kitos 
pusės, jeigu sąjungininkam 
iš vakarų pasisektų pirma 
Vokietijon įsiveržti, jie 
taipgi eis į Berlyną. Kaip 
Amerikos Lietuviui, arba 
kitam kokiam “tautiško” 
nusistatymo laikraščiui tas 
nepatiktų, tačiau sąjungi
ninkai vargiai į tokio įsiti
kinimo žmones kreipsis pa
tarimo — ką su Pabaltija 
daryti. Vieni tik Lietuvos 
žmonės turės tame balsą!

Jeigu kam atrodo, kad d- 
ro Norem knyga “Time
less Lithuania” ką nors įti
kins, kad knygoje išdėstys 
tos mintys užhipnotizuos 
sąjungininkus ir tokiu būdu 
Lietuvą vėl paves ponui 
Antanui Smetonai, tai yra 
kitas sapnas, kuris — drą
siai galima pranašauti — 
neišsipildys. Man rodos, kad 
Naujienų redaktoriaus, Pi
jaus Grigaičio, patarimas 
SLA Pildomajai Tarybai 
neduoti iš tautiškų centų 
fondo Noremo knygos leidi
mui pinigų yra praktiškas 
ir pagirtinas. Ir štai kodėl:

Pirmų pirmiausia reikia 
turėti omenyje faktą, kad 
nepaisant pastangų L. V. S. 
viršininkų prievarta išgauti 
iš SLA iždo pinigų leidimui 
d-ro Noremo knygos 
“Timeless Lithuania”, jie 
užmiršo paskelbti nors su- 
trumpintoj formoj turinį ir 
tas savaime pateisina Gri
gaičio nusistatymą neduoti 
iš tautiškų centų pinigų. Ki
tas dalykas tai tas: LVS 
viršininkai dėjo ir deda pa
stangų surasti Amerikoje 
leidėją, kuris apsiimtų išlei
sti d-ro Noremo “Timeless 
Lithuania.” Jeigu iki šiolei 
nei K. S. Karpiui, nei jo 
bendraminčiams nepasisekė 
surasti leidėjo, tai reiškia 
tiktai vieną dalyką, kad 
knygoje išreikštos mintys 
nė vieno leidėjo Amerikoje 
neįtikino, kad knyga yra 
bešališka ir parašyta ne 
propagandos tikslu. Tai ko
kia gi bus iš to lietuviams 
nauda? Sudėti pinigus tik
tai tam, kad save ant juoko 
pastatyti ? Geriau būtų, kad 
LVS viršininkai zut-siutais 
apsirėdytų, atsistotų prieš 
veidrodį ir pastiptų besi- 
kvatodami.

Kazys Pilėnas.
Laisvės Redakcijos Prie

rašas. — Išspausdinusi šį 
p. Pilėno rašinį, Amerikos 
Liet, redakcija pridėjo prie 
jo prierašą, kuriame, be

kitko, pasakyta: “...p. Pilė
no išvada apie Lietuvos 
‘prezidento’ Smetonos troš
kimą vadovybės neatitinka 
tikrenybei. Jis, kiek yra 
kalbėjęs ir rašęs apie Lie
tuvos nepriklausomybės at- 
steigimą, niekada nėra siū
lęs savo prezidentūros Lie
tuvai...”

Am. Lietuvio redaktorius 
pamiršo ar nenori atsiminti 
to fakto, kad Smetona, vos 
įkėlęs koją į Jungt. Valsti
jas, pareiškė: “Buvau, esu 
ir būsiu Lietuvos preziden
tas...” Smetonos niekad nie
kas Lietuvos prezidentu nė
ra rinkęs. Jis tą teisę pasi
grobė uzurpacijos, fašisti
nio smurto keliu. Jis ir 
šiandien nėra jokis Lietuvos 
prezidentas, betgi juo va
dinasi ir toki, kaip A. L. re
daktorius, jį dar vis “prezi
dentu” tituluoja!

Jersey City, N. J.
Padėkos Žodis

10 d. spalių Augutienė su 
Baranauskiene buvo surengu
sios gimtadienio pokilį S. Ma
tulevičienei. P o k i 1 i s į v y ko 
drg. Baranauskų namuose, ku
riame dalyvavo gražus būrys 
svečių. Gaspadinėmis buvo 
draugės Augutienė, Sabulienė 
ir Baranauskienė, kurios pa
gamino skanius pietus, prie 
užkandžių buvo ir gėrimų. Vi
sų vardu įteikta dovana dėlei 
S. Matulevičienės.

S. Matulevičienė taria labai 
nuoširdų ačiū dėlei draugių 
Augutienės, Baranauskienės ir 
Sabulienės už jų sunkų dar
bą. Taria ačiū ir visiem tiem, 
kurie dalyvavo pokilyje ir 
kartu visiem ačiū už suteiktą 
dovaną, tai ištikrųjų gražus 
mano gimtadienio iš jūsų, 
draugai ir draugės, pusės at
jautimas ir kada ir kuomi 
nors bandysiu jumi atsilyginti.

Iš Susirinkimo.
Tą pačią dieną antrą vai. 

įvyko LDS 133 kuopos susirin
kimas, bet kadangi susirinki
mo dalyviai didžiumoje sku
binosi į S. Matulevičienės gim
tadienio pokilį, tai susirinki
mas buvo trumpas, bet nutar
ta pora gerų dalykų. Išrinkti 
delegatai į LDS trečio apskri
čio konferenciją. Parinkta su
sirinkime aukų nupirkimui 
mūsų kuopos nariam, kurie 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje, kad pasiuntus jiem 
kalėdų dovanų. Jų randasi 
penki. Nupirkta dar vienas 
karo bonas kuopos vardu už 
$100, tai jau mūsų kuopa tu
ri už du šimtus dolerių Karo 
Bonų. Kuopa neims atsako
mybės suregistravimui tų, LDS 
narių, kurie pirks karo bonus, 
kad nupirkus LDS vardu bom- 
berį, bet ragina visus narius 
pirkti tiek karo bonų, kiek tik 
kas išgalite, pasiųsdami LDS 
centrui bonų numerius, kad. 
būtų žinoma, kaip mūsų visi 
LDS organizacijos nariai iš
pildys skirtą Centro kvotą — 
$175,000.

Draugų Daugelių jau ant
ras sūnus paimtas į Dėdės 
Šamo kariuomenę, antrasis 
esąs vedęs ir, jei neklystu, turi 
šeimynos. Abu esą LDS 133 
kuopos nariai. Tėvai taip pat.

Joe Sulaitis
Joe Sulaitis esąs 22 metų 

amžiaus, sveriantis 210 svarų 
ir 6 pėdų dviejų colių didumo 
jaunuolis, esąs LDS 133 kuo
pos narys, vaidina svarbų 
vaidmenį sporte. Jisai groja 
Grid Giants tyme futbolinin
kų, važinėdamas po įvairius 
šios šalies miestus. Jo motina 
Ona, kuri gyvena su ge
rai žinomu teatrų vaidintoju 
Juozu Kačergium, turi gana 
ir daug iškarpų, iš anglų kalba 
laikraščių, kuriuose sporto ra- 
šėjai suteikia aukštą kreditą 
Juozui už pasižymėjimą spor

te. Juozas visada vadinasi 
Lithuanian, keldamas lietuvių 
vardą arti eri kiečių tarpe ir 
kartu su Sulaičiu dar pora 
lietuvių tame pačiam tyme 
groja, Bložis iš North Bergen, 
N. J. ir Yonmantas, tik pasku
tinio neteko sužinoti iš kokios 
kolonijos pareina.

Jersey City lietuviai turi 
kuomi pasididžiuoti, kad Su
laitis veikdamas sporte, kelia 
lietuvių vardą svetimtaučių 
tarpe, ir kaip Juozas taip ir 
visi jų šeimos nariai esą LDS 
nariais.

Politika
Lapkričio mėnesio rinki

muose New Jersey valstijos 
gyventojai rinks šios valstijos 
gubernatorių. Tarpe dabarti
nio gubernatoriaus Edisono ir 
Jersey City majoro Hague po
litinės peštynės eina nuo se
niai. Buvo manyta ir rašoma 
spaudoj, kad gali Demokratų 
Partijos New Jersey valstijoje 
įvykti skilimas laike guberna
toriaus rinkimų. Bet kaip pa
sirodo, tai abi frakcijos susi
taikė rėmimui Newark© mies
to majoro V. Murphy guber
natoriaus įstaigai. Murphy 
štai kaip prisitaikė prie 
abiejų frakcijų. Jisai rems 
Hague politiką mūšyj su gelž- 
kelių kompanija pavydale do
vanų geležinkelių kompanijai, 
kurias suteikė Edisonas, dova
nodamas gerą pluoštą dolerių 
numušdamas taksus. Murphy 
rems Edisono kovą taisymui 
valstijos konstitucijos, kuriai 
Hague esąs priešingas.

Šiuose rinkimuose jau nesi
mato ant baloto Demokratų 
sąraše lietuvio advokato Pau
lausko iš Kearny.

K. Biuras.

Milwaukee, Wis.
Raštinių Darbininkai Sveikina 

Staliną
Raštinių darbininkai turėjo 

savo unijos 42 lokalo (CIO) 
susirinkimą. Po visų diskusijų 
duota įnešimas, kad duoti svei
kinimo kablegramas Maršalui 
J. Stalinui už tokį pasižymėji
mą kare. Jie sako, sveikiname 
Raudonąją Armiją ir Sovietų 
liaudį už jūsų herojiškus žy
gius. Už peržengimą Dniepro 
upės ir artėjimą prie Dniepro- 
petrovsko.

Toliau jie žymi, kad šiuo 
laiku būtinai turėtų būti ati
darytas antras frontas ir tuom 
dar šiais metais sumušti na
cius.

Tokį reikalavimą Wisconsi- 
no CIO išnešė ir pasiuntė re
zoliuciją į Washington, D. C.

Amerikos darbininkai vis 
labiau ir tvirčiau įsitikina, 
kad Sovietų herojiškas gyni
masis ir naikinimas bendro 
priešo pilnai užsitarnavęs 
Jungtinių Tautų ne vien sim
patijos, bet tiesioginės para
mos kovos lauke.

Baltakalnierė.

Ne visuomet pasiseka nu
skriausti darbininkus. Rugpjū
čio 25 d. buvo paleista iš dar
bo Rhinelander Paper Co. dar
bininkai, būk tai unija susita
rus su kompanija.

Šiomis dienomis tas klausi
mas peržiūrėtas WER Boar- 
do ir pripažinta, kad tokis 
unijos ir kompanijos elgesys 
buvo nelegališkas, nes nebuvo 
apie tai atsiklausta darbinin
kų.

Unijos ir kompanijos balsų 
padalinimas būk tai už uniją 
paduota 212 balsų, už kompa
niją — 352 balsai.

Boardas įsakė, kad Gwyn- 
ne Netling turi gauti algą iš 
unijos ir kompanijos. Unijos 
lokalas 66 (AFL) gauna ge
rą pamoką.

Darbininkai neturėtų jaus
tis, kad tik prigulėjimas į uni
ją apgins jų reikalus. Kaip 
praeityje, taip dabar kompa
nijos stengiasi papirkti unijų 
vadus.

Akylus darbininkų prižiūrė
jimas unijos vadų ir visos veik
los apgins jų reikalus.

Milwaukiete.

AMERICAN HEROES
> BY LEFF

N- Scouting on foot in Tunisia, Pfc. Charles H. Evans was captured 
by 30 Italian infantrymen and marched to the rear. A bayonet at his 
back, Evans whirled, disarmed his guard, and escaped. Although 
wounded by rifle fire, he hid in a cactus patch till nightfall, slipped 
back to our forces with valuable information picked up as a prisoner. 
For this he wears the Purple Heart and the Silver Star. Celebrate 
Evans’ escape with another War Bond. k

U, S. Treasury Department

LOWELL, MASS.
Mūsų Svarbieji Darbai. Rei

kia Griebtis ir Energingai 
Veikti

Pereitą šeštadienį, spalio 16, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
44-ta kuopa laikė savo susirin
kimą. Susirinkimas buvo geras, 
nes nemažai draugų-ių dalyva
vo. Vienas iš kelių skaitytų lai
škui buvo drg. Penkausko laiš
kas, kuriame jis pažymi, jog 
mums prisiųsta 15 knygučių 
įžanginių tikietukų ir kviečia 
dalyvauti keturių kolonijų ren
giamam išvažiavime, spalių 24 
dieną, Maple Parke. Tikslas iš
važiavimo — finansavimas pa
siuntimo delegatų į Lietuvių 
Demokratinį Suvažiavimą, 
Brooklyn, N. Y. Laiškas priim
tas. Knygutės pasidalinta ir 
draugai imasi platinimu tikie- 
tų. Buvo nusiskųsta ant labai 
trumpo laiko, bet vistiek mes 
laiko nebepratęsime, tad ima
mės kad ir trumpą laiką, bet 
jį sunaudoti tiksliai. Kad ir 
viena savaitė laiko, bet nors po 
vieną knygutę galima bus par-i 
duoti. O kiti gal ir po daugiau 
parduos. Nežinau, kaip kiti, 
bet aš jau antrą knygutę par
davinėju, kuomet rašau šiuos 
žodžius. Bet “bijau,” ar kiti 
tik nepakilę aukščiau manęs? 
Taip tankiai būna, kad galų- 
gale pasilieku žemiau kitų. Mat 
man sunku — neturiu galimy
bių sueiti žmones. Kuomet 
sveikieji žmonės visur susitin
ka. Bet aš ir noriu, kad mane 
kas nors viršintų, tuomet esti 
didesnė nauda. Bet šį kartą aš 
nežadu pasiduoti nei vienam. 
Net ir smarkuoliui Daugirdai 
nepasiduosiu. Jeigu jis parduos 
dvi knygutes, tai aš griebsiuos 
trečios. Tik neklauskite manęs, 
ką aš daryčiau, jei mano opo
nentas tris parduotų.

Antras svarbus klausimas 
buvo, tai rinkimas delegatų į 
Mass, valstijos pažangiųjų lie
tuvių konferenciją, kuri įvyko 
spalių 17 d., So. Boston, Mass. 
Gaila, kad buvo išrinktas tik 
vienas delegatas nuo mūsų kuo
pos, kuomet galima buvo rpa- 
žiausia du siųsti. Tokias kon
ferencijas reikia išmokti ge
riau įvertinti. O mes galimybių 
ir šansų turime daugiau. Iš 
mūsų miesto buvo atstovauta 
keturios organizacijos su pen
kiais delegatais. Neblogai, bet 
galėjome geriau pasirodyti.

Buvo daugiau laiškų, bet ka
dangi po mūs kliubas norėjo 
laikyti savo susirinkimą, tai 
mes kitus reikalus palikome ki
tam susirinkimui, kuris įvyks 
lapkričio 7 dieną, 1 vai. po pie
tų, Kliubo Svetainėje.

Draugai ir draugės, žinokite 
jau dabar, kad tai bus labai 
svarbus susirinkimas ir todėl 
reikia visiems dalyvauti. Štai 
kodėl: Turi būti blankos nu
balsuotos į centralinį komitetą; 
antra, turime skubiai rengtis 
prie maršrutinių prakalbų, 
gruodžio 4 dienos.

Trečias klausimas: rinki
mas delegatų į LLD 7-to ap- 
skr. metinę konferenciją, kuri 

'įvyks gruodžio 14 d., So. Bos

tone. Na, ir kiti laiškai turės 
būti imami domėn. Tai tie da
lykai reikalauja skaitlingai su
sirinkti ir imtis darbo akty
viai.

Mūsų Pirmasis Žingsnys
Draugai, pirmučiausia, ką 

mes turime daryti, tai tuoj nie
ko nelaukiant imtis didžiojo 
darbo, kurį nutarė didžioji So. 
Bostono konferencija. Būtent, 
delegatai parvežė iš konferenci
jos 5-kias blankas rinkimui au
kų dėl United War Fund su
moje $3,000. Tai Mass, valsti
jos lietuvių .kvota, konferenci
joj nusitarta. Taigi, šį šeštadie
nį susirinkime visi be skirtumo 
į kurią organizaciją priklauso
me, kliuban, apie 8 vai. vakare, 
pasidalinsime blankas ir pasi
tarsime aukų rinkimo klausi
me.

šios kvotos sukėlimui laiko 
nedaug, todėl reikia greitai 
veikti nelaukiant organizacijų 
susirinkimų. Susirinkimuose ga
lėsime tik raportuoti, ką esame 
jau atlikę.

Vienu Klausimu Esame 
Atsilikę

Kaip jau seniai Laisvės vajai 
yra vedami, bet pas mus neiš
sidirbo pastovūs vajininkai ir 
tiek. O tas labai blogai. Už tai 
mūsų mieste mažiau Laisvės 
skaitytojų imant proporciona- 
liai¥ negu kituose miestuose.

Šiuo vienu klausimu esame to
li atsilikę nuo kitų.

Bet draugai turėtų nė kieno 
neraginami - liuosnoriai dirbti, 
šį visų svarbiausį darbą. Kaip 
galima norėti, kad minios būtų 
su mumis, kad ir teisingiausioj 
pozicijoj esant, kuomet žmonės, 
neskaitydami mūsų pažangio
sios spaudos, nemato ir negirdi 
mūsų idėjų? Kuomet tūli žmo
nės nuodijami pro-naciškais 
nuodais ir nieks jiems negelbsti 
išsiblaivėti?

J. M. Karsonas.

Toronto, Canada
Sunkiai Serga Drauge 

A. Ylienė
Draugė A. Ylienė, mūsų laik

raščio redaktoriaus žmona, an
tradienį pergyveno sunkią vi
durių operaciją. Ligonė randa
si žydų ligoninėj, Yorkville St., 
Room 8.

Draugė Ylienė yra aktyve 
veikėja progresyviame judėji
me. Ypatingai daug dirbo R. K. 
moterų ratelyje.

žinodama, .kad jai reiks eiti 
ant operacijos, draugė gražiai 
savo darbus sutvarkė ir perda
vė kitoms draugėms, kad dėl 
jos ligos nenukentėtų moterų 
veikimas. Tačiau draugės mote
rys jos labai greitai pasiilgs.

5 Nuo savęs linkiu draugei su
stiprėti ir greitai pasveikti.'

Kaimynas.
i

Hitleris sušaukė savo ge
nerolų pasitarimą, nežino
damas, kaip sulaikyt Talki
ninkų maršavimą pirmyn.

PITTSBURGH, PA
..........1'—/.....bi ... ž.

Žinios iš Esplain—Puikus 
Veikimas LDS 142 Kp.

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo 142 kuopos susirinkimas 
atsibuvo spalių 3 dieną. Tar
pe kitų reikalų buvo laiškas iš 
centro pranešant, kad nutar
ta sukelti karo bonais bombe- 
rio nupirkimui kvotą. Kuopos 
nariai supranta, kad tai labai 
geras nutarimas ir naudingas 
darbas. Biskį padiskusavus nu
tarta pirkti karo bonų už $2,- 
000 ir kreditą atiduoti dėl 
bomberio nupirkimo. Kuopos 
nariai supranta, kad tą pavyz
dį turėtų pasekti kitos kuopos, 
kliubai ir draugijos.

Kaip jau yra žinoma, LDS 
142 kuopa pirmiau buvo pir
kus už $2,074 karo bonų, o 
dabar pirks dar už $2,000, tai 
viso turės $4,074 vertės. Ką 
gi daro didžiulės kitos kuopos, 
kliubai ir draugijos? Broliai 
lietuviai, prie vienybės! Juk 
mūsų broliai pliekia priešą, tai 
mes duokime jiems pagalbos.

Antras svarbus darbas LDS 
142 kuopos, tai veikla dėl su
kėlimo kvotos, kad nupirkus 
du ambulansus. Mat, tam rei
kalui mūsų kuopa turi komi
siją iš Esplain ir McKees 
Rocks draugų, ir kad jūs ži
notumėt, su kokiu entuziazmu 
dirba draugės ir draugai, kad 
pralenkus visas kitas koloni
jas, tai yra, Pittsburghą ir 
apylinkes. Mes jau turime virš 
$400, o mūsų kvota yra $500.

Pereitą susirinkimą nusitar
ta turėti komisijos posėdį spa
lių 15 d. Komisijos pirminin
kė V. Sherbinienė atsišaukė į 
narius, kad visi padėtų tame 
svarbiame darbe, kad ener
gingai platintų bonų laimėji
mo knygutes, nes pelnas eis 
ambulansų nupirkimui. Malo
nu, kad pas mus taip dirba. 
Mes turime paėmę 49 knygu
tes ir rūpinamės, kad nei vie
na neliktų neparduota. Bet ar 
visos kitos kolonijos taip dir
ba? Yra trys bonai, pirmoji 
dovana $50 vertės, o dvi kitos 
po $25. Visi bilietai turi būti 
išparduoti iki lapkričio 27 die
nos.

LDS 142 kuopa užgyrė šau
kimą Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo ir pasi
žadėjo siųsti delegatą; dele
gatas būs renkamas ateinan
čiame kuopos susirinkime.

Smagu pranešti, kad ir mū
sų senas veikėjas Alex Sher- 
bin pradeda darbuotis karo

laimėjimui, nes dabar eina 
vajus sukėlimui aukų nupirki
mui dviejų ambulansų. Jis pa
ėmė aukų rinkimo blanką ir 
bonų laimėjimo knygutę.

Esplanto Pilietis.

Esplen LDS 142 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko spa
lių 3 dieną. Susirinkimas buvo 
ne labai skaitlingas, kaip ži
noma, daugelis narių dirba 
karo darbus.

Apsvarsčius kuopos reikalus 
buvo laiškas skaitytas iš LDS 
Centro, kviečiant kuopą prisi
dėti prie pardavimo karo bo
nų. Kaip žinoma, LDS 
Centras, kada turės pardavęs 
už 175,000 dol. karo bonų, tai 
valdžia tuomet vieną bomberį 
pavadins LDS vardu. Daug 
mūsų narių dabar tarnauja 
Jungtinių Valstijų armijoj. 
Kaip jiems būtų malonu už
girsti, kad jų organizacija ne 
tik atsimena apie juos, bet dar 
ir bomberį LDS vardu nuper
ka, su kuriuo jie galės nešt 
labai gerą “presentą” Hitlerio 
ir Japonijos gengsteriams ir 
mest tą “presentą” ant jų gal
vų.

Mūsų LDS 142 kuopa ir nu
tarė paskelbti karą prieš tuos 
tironus. Buvo nutarta vienbal
siai pirkti karo bonų net už 
$2,000 ir kredituot Centrui ir 
taipgi raginti savo draugus 
pirkti karo bonų ir kredituot 
Centrui. Labai geras ir nau
dingas darbas. Būtų malonu 
girdėt ir iš kitų kuopų.

Dar vienas labai naudingas 
darbas buvo atliktas, tai rin
kimas drabužių dėl Sovietų 
Sąjungos pagalbos. Buvo ne
mažai drabužių surinkta; bu
vo išvalyti ir pasiųsti tam tin- 
kamon vieton. Ačiū draugui F. 
Imbros, kuris tą darbą atliko.

Dabar buvo surinkta pinigų 
dėl ambulanso pirkimo. Per 
Joną Purtiek, sekantieji auka
vo : Benis Paulaitis $5, Jurgis 
Vilkas $2, Kaunas Baking Co. 
$1, J. Masaka $1, Niek Baga- 
nas $1, Daniel Bathouse $1, 
B. Middlena 50c, Silverman. 
25c, Ginner 25c. Viso sudaro 
12 dol.

Per T. Sadniką aukavo: 
ALDLD 40 kuopa 10 dol., V. 
Kisielis $5, Alex Sherbin $5, 
M. Kibortas $5, M. Paulaus
kas $5, T. Purtiek $1, W. Da- 
nienas $1, S. S. M. Cafe $1, 
S. Orda 50c, T. Gelia 25c. Vi
so sudaro $33.75.

T. Sadnikas.

Detroito Žinios
Svarbios Prakalbos

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
spalių 24 d., 2 vai. po pietų, 
Rusų svetainėj, 9219 Russell 
St., eastsidėj. Kalbės V. An
drulis, Vilnies redaktorius iš 
Chicagos.

Mes prakalbų jau seniai ne
turėjome Detroite, todėl čion 
bus gera proga užgirsti gerų 
naujienų iš draugo Andrulio 
prakalbų.

Kviečiu ir raginu visus, atei
kite anksti į svetainę, nes dar
bo diena ant rytojaus, žmonės 
nori anksti eiti į namus. Tad 
nesivėluokite.

Pabaigtuvės
Apie septyni ir pusė metų 

Detroite gyvavo Dailės Choro 
radio. programa 15 minučių sy
kį į savaitę. Bet vėlesniu laiku 
ta jų radio programa vis ėjo 
prastyn, ir dabartiniu laiku, 
spalių 16 d., davė paskutinę 
programą ir pranešė, kad 
“Dailės Choro radio programa 
nebus duodama daugiau.” Tai 
yra, užbaigė gyvenimo dienas. 
Platus pasaulis ir daug jame 
vietos, bet kada Radio Kliubas 
rengėsi pradėti programas per 
radio virš du metai atgal, tad 
dailiečių geraširdžiai dėjo 
šlykščių pastangų, kad Radio 
Kliubo programos neįvyktų. 
Atrodo, kad jiems buvo per- 
mažai vietos Detroite. Well, da
bar dailiečiai padarė pabaigtu
ves, tai nebus bėdos nė mums, 
nė jiems.

Pakeistas Vardas Gatvės
Per eilę metų buvo žinomas 

vardas gatvės WARK ST. Ant 
tos gatvės randasi daug Lietu
vių gyvenimo namų, todėl no
riu pastebėti, kad kurie turė
site reikalo ant tos gatvės su 
laiškais ar ypatiškai, žinokite, 
kad tokio vardo gatvės nerasi
te daugiau. Dabar vietoj Wark 
St., naujas vardas yra SANTA 
ROSA DRIVE. Ta gatvė ran
dasi antra nuo Livernois į va
karus, tęsiasi nuo Elmhurst iki 
6-mylios. Alvinas.

Mussolinis Norįs Pasitraukt 
Iš Savo “Valdžios”

Vengrų Budapešto radi
jas sakė, jog Mussolinis
sirgdamas kreipėsi į Hitle
rį, kad paliuosuotų jį iš 
“naujos fašistinės italų res
publikos valdžios,” kurią 
naciai paskelbė šiaurinėje
Italijoje. Mussolinis savo 
vieton siūlo maršalą Gra- 
zianį, kaipo tos neva val
džios galvą.

NEVERTA ATSAKYT
Anglijos premjeras Chur

chill pareiškė, jog anglų 
valdžia nieko neatsakys į 
penkių Amerikos senatorių 
išsišokimus prieš Angliją.

■
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Keturių Koloniją Išvažiavimas Reikale
Būsimo Suvažiavimo
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(Tąsa)
Tuo tarpu kyla triukšmas. Viena žąsis 

atsidvėsė ir sukirksčjo, kaip žadinama
sis laikrodis. Kol čia apsižiūriu, jau gir
džiu kažin ką ateinant... Gaunu smūgį. 
Krentu ant žemės. Išgirstu pašėlusį urz
gimą. Šuo. Pažiūriu į šalį. Jis jau ruo
šias griebt mane už gerklės. Tuojau nu- 
rimstu ir dėl visa ko įtraukiu kaklą į 
apikaklę.

Tai yra šuo dogas. Tarytum po visos 
amžinybės jis atitraukia nuo manęs sa
vo snukį ir šalia atsitupia. Bet kai aš 
pamėginu sujudėti, jis pradeda urgzti. 
Galvoju. Vienintelis būdas, ką galiu pa
daryti, tai kaip nors pagriebti savo ma
žą brauningą. Turiu, šiaip ar taip, iš
trūkti iš šio tvarto, kol kas neatėjo. Po 
centimetrą atsargiai siekiu brauningo.

Man rodos, jog visa tai trunka ištisas 
valandas. Kiekvienas bruzdėjimas lydi
mas pavojingo urzgimo. Paguliu ir vėl 
artinu ranką prie brauningo. Kai, paga
liau, sučiupau brauningą, šuva pradėjo 
drebėti. Prispaudžiu šunį prie žemės ir 
tuoj sumetu: patraukti gaiduką, iššauti 
į viršų, kol jis spės įkąsti, ir sprukti.

Pamažėle traukiu kvapą ir aprimstu. 
Paskum susilaikau kvėpavęs, švysteliu 
aukštyn brauningą, iššaunu, ir dogas 
kaukdamas šoksta šalin. Pribėgu tvarto 
duris ir užlipu ant vienos ta proga pa
bėgusių žąsų.

Tuo šuoliu ją greitai pagriebiu, perme
tu per tvorą ir pats užsiritu aukštyn. 
Dar nespėjau perlipti, šuo atsigauna ir 
šoka paskui mane. Greitai nušoku že
myn. Per dešimtį žingsnių nuo manęs 
stovi Katas paspaudęs žąsį po pažastim. 
Kaip tik jis mane pamatė, taip ir pasi
leidom bėgti.

Pagaliau galime atsidusti, žąsis nebe
gyva. Katas netruko su ja apsidirbti. 
Kad niekas nepastebėtų, tuojau ruošia
mės ją kepti. Aš iš barakų išnešu puodą 
ir malkų. Nušliaužiame į vieną mažą ap
leistą daržinę, kuri, kaip jau žinom, to
kiems dalykams tinka. Gerai užkišame 
vienintelį langelį. Čia yra savotiškas ži
dinys: geležinė plokštelė ant akmenų. 
Sukuriame ugnį.

Katas nupeša ir išskrodžia žąsį. Plunk
snas rūpestingai sudedame į šalį. Iš jų 
manome pasidaryt porą mažų priegalvė
lių su užrašais: “Ramiai ilsėkis patrankų 
ugnies sūkury!”

Aplink mūs prieglobstį gaudžia fronto 
artilerijos ugnis. Mūsų veiduos mirgu
liuoja ugnies šviesa. Ant sienos šokinė
ja šešėliai. Kartais bumbtelia duslus 
sprogimas ir supurto visą daržinę. Tai 
bombos iš lėktuvų. Kartą nugirstam kur
tų riksmą. Matyt, pataikyta į baraką.

Orlaiviai burzgia. Aiškiai girdėti kul
kosvaidžių kalenimas. Bet iš mūsų dar
žinės neprasiyeria ne vienas spindulys, 
kuris galima būtų pamatyti.

Sėdime kitas prieš kitą. Katas ir aš, 
du kareiviai, apsivilkę nudilusiais mun- 
dieriais, ir vidunaktį kepam žąsį. Me§ 
nedaug tekalbam, bet kitas kitam jau
čiamės labai meilūs, pats vienas manau, 
kad tik įsimylėję taip gali jaustis. Mes— 
du žmonės, dvi mažytės gyvybės kibirk
štys, ore — naktis ir mirties ratas. Mes 
sėdime prie jo krašto, pavojų jausdami 
ir pasislėpę. Per mūs rankas varva rie
bumai. Mes artimi kitas kitam savo šir
dimis ir ši valanda panėši į mus prie
globstį, nušviestą mažos ugnies šviesos 
ir judančių mūs jausmų šešėlių. Ką jis 
apie maųę žino ir ką aš apie jį? Pirųiiau 
nė. vienam mūs nebūtų užėję tokių bend
rų minčių. Dabar sėdime prieš spirgan
čią žąsį ir jauęįaųię, jog mūs būtybes 
taip susiartino, kad nenorime apie tai ir 
kalbėti.

Ilgai trunka, kol žąsis iškepa, juo įą- 
biau, jauna ir riebi. Del to mes pakeičia
me kitas kitą. Vienas ją aplaistinėja, o 
kitas tuo tarpu miegą. Pamažėle sklei
džiasi malūnus kvapas.

Ūžesys ore susipina į vieną pynę, į 
sapną, bet iš sąmonės jis visai neišnyks
ta. Snausdamas matau Katą pakeliant 
ir nuleidžiant šaukštą, aš myliu jį, jo. 
pačius, kampuotą palinkusią jo figūrą, 
drauge už jo aš matau miškus ir žvaig- 
dęs, ir geras baldas kalbą man ramybės

teikiančius žodžius, man, kareiviui, ku
ris su dideliais batais, su diržu ir duonos 
maišeliu po aukštu dievu eina savu ke
liu, bekylančiu prieš jį, kuris greit už
miršta ir tik retai kada būva liūdnas, 
kuris vis tolyn žygiuoją po dideliu nak
ties dangumi. »

Mažas kareivis ir geras balsas.... Jei 
jį glostytų, jis, gal būt, to nebegalėtų 
ir suprasti. Kareivis su dideliais batais 
ir širdį suspaustas. Jis keliauja, kad jis 
dėvi batus ir, be žygiavimo, visa kita yra 
užmiršęs. Horizonte jis mato tylų gam
tos reginį ir gėles, kad net jis, kareivis, 
nori pravirkti ir verkti kūdikio ašaro
mis. Ar ten nesirodo jam dingę paveik
slai, kurių jis niekad neregėjo, — neaiš
kūs, o vis dėlto jam buvę skirti? Ar ne 
tenai tik jo dvidešimt metų?

Dėl ko mano veidas šlapias? Kurgi aš 
esu? Prieš mane stovi Katas. Jo milži
niškas susilenkęs šešėlis dengia mane, 
kaip tėviškės pavėsis. Jis kalba tyliai, 
šypsosi ir sugrįžta prie ugnies.

Po to jis sako:
— Iškepė.
— Jau, Katai.
Aš pasipurtau. Vidury daržinės žėri 

rausvas kepsnis. Išsitraukiame savo 
lenktines šakutes ir kišeninius peilius ir 
abu atsipiauname po šlaunelę. Valgome 
su kareiviška duona, padaže pasivilgy- 
dami. Valgome po truputį, pasimėgauda
mi.

— Skanu, Katai?
— Labai! Tau taip jau?
— Labai, Katai.
Mes čia broliai ir kitas kitam stum

dome geriausią kąsnelį. Po to aš užsirū
kau cigaretą, Katas cigarą. Žąsienos dar 
gerokai liko.

— Kaip manai, Katai, jei taip Kropui 
su Tjadenu nuneštume po gabalėlį?

— Puiku, — sako jis. Atplauname ga
balą ir suvyniojame jį į laikraštį. Liku
siąją dalį norime neštis į barakus, bet 
Katas tik šypsos ir sako:

— Tjadenas.
Aš susiprotėju, jog viską mes turime 

paimti. Taip žygiuojam į vištininką pri- 
sižadinti abiejų. Prieš eidami dar susido- 
rojam su plunksnomis.

Kropas ir Tjadenas laiko mus Fata 
Morgana. Po to sutrėksi jų žandikauliai. 
Tjadenas abiem rankom laiko sparną, vis 
tiek, kaip lūpinį armonikėlį dantyse, ir 
graužia. Jis geria taukus tiesiog iš puo
duko ir čepsi:

— Už tai aš jūs niekad neužmiršiu!
(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
DŽIAZAS

Džiazas džinksi, parpia, čirškia, 
Cypia, žviegia, baubia, tirškia—

Ardo nervus, ardo protą, — 
Daro žmogų idijotą!

Kas čia paiso? Džiazas staugia, 
Už gerklės, tačiau, nusmaugia;

Džiazą šokti—tai smagumas— 
Publikai linksmiausias sumas!

Publiką tik džiazo nori...
Duokite jai pilną svorį!

Lai sau tampos, lai ji šoka, 
Bile biznis apsimoką!

Prakaituoja jaunos poros, 
Kūmai ir kūmutės storos;

O nuo džiazo jiems netruko 
Prisidėti prie šnapsuko....

Širdys plaka, kaip plaktukai, 
Tuščios bonkos ir stikliukai;

Nieks neatmena, nežino, 
Kas, ir kur, ir kaip vaišino...

Bara motina dukrelę,
Kad jau vyro gaut nęgali;

Tėvas žada plakt bizūnu 
Areštuotą jauną sūnų.

Teismas bylą nagrinėja — 
Baudžia džiazinį šokėją;
Jis dėl džiazo ię šnapsuko,
Sprandą sau jąu nusisuko.. Ą. K—is.

Lowrence, Haverhill, Na
shua ir Lowell, pirmas šių me
tų parengimas, kuris įvyko 
rugsėjo 26, pavyko labai gra
žiai, kuris davė Laisvės para
mai $286.20. Tai buvo geras 
pasisekimas todėl, kad visų 
buvo dirbtą su gerom pastang- 
gom. Bendras darbas atnešė 
gražius vaisius.

Dabar tos pačios keturios 
kolonijos imasi antro labai 
svarbaus žygio, kurio įvykdi- 
nimui su neblogesnėm pasek
mėm, reikia taip pat dėti ge
riausias pastangas.

Antras bendras išvažiavi
mas yra rengiamas taipgi 
Maple Parke, Methuen, Mass., 
ši sekmadienį, spalio 24 dieną. 
Šio išvažiavimo visas pelnas 
yra skiriamas pasiuntimui de
legatų varde keturių kolonijų, 
į Visuotiną Lietuvių Demokra
tinį Suvažiavimą gruodžio 17- 
18-19 dienomis, Brooklyn, N.

Kadangi pats tikslas neap
sakomai svarbus ir jį privalo
me visi karštai remti, tad visų 
keturių kolonijų draugai ne
privalo nei kiek atšalti šiame 
klausime. Kiekviena kolonija 
bus kredituojama sulyg jos 
pasidarbavimu, šis žygis da
romas labai trumpu laiku, tai 
tam buvo ir priežastis. Su
praskime, draugai ir draugės, 
karinė situacija. Nebuvo ga
limybių anksčiau pradėti. Ko
miteto draugai pradėjo šį dar
bą, tad ne laikas jį dabar kri
tikuoti, bet reikia griebtis jo 
Įvykinimui ir darbuotis visu 
smarkumu. Dirbkime platini
me įžanginių tikietų ir pas
kiau skaitlingai dalyvaukime. 
Tik suvažiavę į parką galėsi
me vieni kitiems pastabas da
ryti trukumuose, jei tokie bus 
šio išvažiavimo surengime.

Reikia sąmoningai remti šį 
tikslą sukėlimui finansų pa-

visuotiną suvažiavimą. Reikia 
jį remti per masinį judėjimą 
ir remti visais būdais.

Kadangi, dabar dirbantiems 
žmonėms finansinio trūkumo 
nėra, tai sakau, šį sykį skait- 
lingiau dalyvaukime išvažia
vime, negu pirmame buvome. 
Lai nieks mūs nesuvaržo ir ne
sulaiko nuo paramos tikslo — 
nuo finansavimo galimybių 
pasiųsti daugiau delegatų. O 
pats aukščiausias mūsų tikslas, 
tai tas, kad visuotinas demo
kratinių pažangiųjų lietuvių 
suvažiavimas būtų taip dide
lis, taip skaitlingas atstovais, 
kokio visi kovotojai prieš 
žmogžudišką fašizmą vėlina 
mums turėti. O suvažiavimas 
bus tokiu, jeigu tik visR ir vi
sokiu būdu mušime į vieną 
tašką.

Jeigu skaitlingai — su ge
ru pasiryžimu dalyvausime iš
važiavime, tai padarysime ne 
mažiau pelno, kaip rugsėjo 
26 d. O jeigu taip, tai būkime 
tikri, kad mūsų atstovai nuva
žiuos į Demokratinį Suvažia
vimą ne tušti, bet su šimtine!

J. M. Karsonas.

įvyks lapkričio 14 d., 7 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave.

Laisvės vajaus reikale pa
sižadėjome dirbti visi, kiek 
aplinkybės leis, o punktus kre
dituoti mūsų darbščiam vaji- 
ninkui drg. P. Pilėnui.

Drg. A. J. Smitas pranešė, 
kad yra rengiamos labai svar
bios prakalbos sekmadienį, 
spal. 24 d., 2:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Tautiškoje Salė
je, 928 E. Moyamensing Avė.

Petras Pilėnas, 25 metų, 
Laisvės vajininko P. Pilėno sū
nus, spalių 14 d. išėjo Dėdės 
Šamo tarnybon, jūrininku lai
vyne.

Linkiu jaunuoliui Pilėnui 
kuo greičiau sunaikinti prie
šus ir laimingai grįžti pas tė
velius, o tėvui dar smarkiau 
padirbėti Laisvės vajuje.

S. V. Ramutis.

London. — Kariniai ang
lų laivai ties Jugoslavija už
klupo du prekinius nacių 
laivus, pagrobtus nuo Itali
jos, ir vieną laivą sunaiki
no, o kitą pagrobė.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

siuntimui keturių delegatų

Philadelphia, Pa.
Spalių 10 d. įvyko ALDLD 

10-tos kuopos susirinkimas. Iš 
finansų rašt. pranešimo suži
nojome, kad dar 22 nariai ne
mokėję duoklių už šiuos me
tus. Tai blogai. Turėtų kuopos 
valdyba pasirūpinti kuo grei
čiausia išrinkti duokles.

Įsirašė vienas naujas narys, 
tai drg. A. Galkus.

Išrinkome 6 delegatus į 6- 
to apskričio konferenciją, ku
ri įvyks 7 d. lapkr., Chester, 
Pa.

Plačiai apkalbėjome Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą. 
Delegato rinkimą palikome se-

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 į šalį, 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. Pen- 
kauskas. (247-249)

kančiam susirinkimui, kuris

ra

MĄTEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienėj 
Atskiras kambarys 
pž ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

24 d. spalių, 1 v. dieną. Pas drau
gus Bakūnus, 316 3rd St. Kviečiame 
visus dalyvauti tame susirinkime. 
Turime aptarti Centro Valdybos 
balsavimą ir Laisvės vajų, taip ir 
kitų svarbių reikalų yra. — G. S., 
fin. sekr. (248-250)

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)

PITTSBURGH, PA.
Trys Draugijos rengia puikią va

karienę, LDS 160 kp., 87 kp. ir 
Moterų Progresyvių Kliubas. įvyks 
31 d. spalių, 7 v. v., 1320 Medley 
St. Ši vakarienė yra labai svarbi, 
todėl kad visas pelnas skiriamas 
pirkimui dviejų ambulansų, vienas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, ki
tas Lietuvių pulkams, kurie taip 
didvyriškai muša nacius Sovietų Są
jungoj su Raudonąja Armija. Daly
vaukime visi vakarienėje, kad pa
gelbėti Draugijų išrinktom komisi
jom sukelti aukų nupirkimui ambu
lansų. (248-249)

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

* LIETUVIŠKAS * ‘j

Traktyrius į
(VALGYKLA IR ALINE) |
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių j
Vynų ir Degtinės $

Kasdien Turime g
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat |
Savininku

411 Grand St. Brooklyn į

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

F. W. SiiaTinF
(Shalinskas)

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

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

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

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S15Q
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

kad visados

Stat 
ftdrešas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Giviais 

' / ( - i \ :

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

savo sepiems ir naujiems paeijanthms. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam' naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarriaūjame už senas žemas kainas.patarnaujame už

3Q Dienų 
Nuolaida

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

K, .-6

Akiniai 
už $7.50

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

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

a

Liūdėsio valandoj kreip- J 
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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Sėkmingi Sovietų Oro 
Žygiai prieš Nacius
Maskva, spal. 21. — Va

kar sovietiniai lakūnai vėl 
sėkmingai bombardavo vo
kiečių kariuomenės sutelki
mus, jų traukinius, sandė
lius ir geležinkelių stotis 
Fastov, Znamenka, Džan- 
koj ir Nikopol. Jie sunaiki
no bent penkis kalinius na
cių traukinius, neskaitant 
kitų priešam padarytų nuo
stolių. Tik vienas Sovietų 
lėktuvas negrįžo iš tų žy
gių.

Vien ties Žoltyje Vody 
buvo nušauta 23 nacių lėk
tuvai.

Sovietinės jėgos Barents 
Jūroje nuskandino dar vie
ną vokiečių laivą ir tris 
motorines valtis. Juodojoj 
Jūroj tapo sunaikintas na
cių transporto laivas 5,000 
tonų ir dvi didelės krovinių 
valtys.

Binghamton, N. Y.
Iš ALDLD 20 Kp. Motery 

Skyriaus Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 1 d. spa

lių. Narių dalyvavo vidutiniai. 
Komitetas išdavė raportus, ku
rie tapo priimti. Skaitytas laiš
kas nuo drg. D. M. šolomsko 
prašant aukų Apšvietos Fon
dui. Laiškas priimtas ir paau
kota iš iždo $5 ir skaityta pa- 
dėkavonė už dovaną iŠ mote
rų skyriaus. Skaityta padėka- 
vonės atvirutė nuo drg. E. Sle- 
soraitienės, buvusios ligonės.

Aptarta Laisvės vajus; mo
terų skyriaus vajininkė J. K. 
Navalinskienė prašė jai pagel
bėti šiame vajuje gauti naujų 
skaitytojų ir atnaujinti senus. 
Pasižadėjo draugės A. Žemai
tienė ir K. Juozapaitienė. Į 
Apšvietos Fondą renka aukas 
sekamos draugės: M. Kazlaus
kienė ir O. Girnienė, Juoza
paitienė ir J. K. Navalinskie
nė. Moterų skyrius prašo drau
gus ir drauges paaukoti tam 
svarbiam reikalui. Taipgi pra
šo visų darbuotis šiame dien
raščio Laisvės vajuje.

Komisija raportavo iš to di
džiojo pikniko, kuris įvyko 
rugsėjo 5 dieną Kokalų dar
že. Piknikas buvo labai pasek
mingas, pelno liko $119.60. Iš 
tos sumos $60 pasiųsta lietu
vių pulkų paramai, kurie iš
vien su Raudonąja Armija ko
voja prieš tuos nuožmius žvė
ris fašistus. Gi $59.60 liko mo
terų skyriaus ižde; dabar iž
de turime $81. Paaukota 
Laisvės bylos vedimui $3.

Nors mūsų nėra didelė gru
pė, bet kada visos nuoširdžiai 
dirba ir aukoja, tai turime ge
ras pasekmes. Didelis kreditas 
priklauso toms draugėms, ku
rios taip nuoširdžiai dirba. 
Taipgi priklauso ir publikai 
didelis ačiū už taip skaitlingą 
atsilankymą į mūsų pikniką.

Piknikui aukavo valgiais ir 
kitkuo sekamos draugės: K. 
Juozapaitienė, O. Mikalajūnie
nė, O. Girnienė, N. Garnienė, 
Ė. Okuliavičienė, A. Žemaitie
nė, M. Kulbienė, A. Maldaikie- 
nė, J. Kazlauskas, K. Vaice
kauskienė, N. Simonaitienė ir 
T. Bagdonienė. Daug pagelbė
jo valgius suvežti karais P. 
Mačiukas ir J. Vaicekauskas.

Knygelių po $1 pardavė: H. 
Viežienė, A. Tvarijoiiienė, T. 
Bagdonienė, L. Mąfnionienė, 
H. Pagiegalienė, O. Kireilienė 
ir E. Okuliavičienė. Po $2: P. 
Bakšienė, N. Garnieiiė ir O. 
Mikalajūnienė.

Po $2.50: M. Kazlauskienė 
ir K. Kasmauskienė.

Po $3: K. Vaicekauskienė, 
K. Juozapaitienė, A. Žemaitie
nė, M. Kulbienė. O. Girnienė 
Už $4.90; N. Simonaitienė už 
$6; A. Mačiukienė už $6.50; 
A. Maldaikienė už $7Jr J. K. 
Navalinskienė už $18.10. Trys 
daugiausiai pardavę knygelių 
gavo dovanas, kurias A. Ma- 
Čiukiėnė ir J. K. Navalinskie-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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
IDEAIJSKOS DARBO SĄLYGOS 

IDEALIŠKOS VALANDOS. 
MUZIKA LAIKE PIETŲ.

BŪTINAS KARO DARBAS
Aplikantės privalo turėti atliekamumo pa

reiškimą. Kreipkitės

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

(253)

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

HAMILTON CARTON CO. 
87 Richardson St. 
(Greenpoint) Brooklyn 

EV. 7-0214
(252)

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. 

1 S3 Varick St.. Manhattan.
Turi kalbėt angliškai, kad suprasti įsa

kymus.
(251)

REIKIA MERGINŲ

Mes išmokinsime merginas oi>eruoti vokų 
mašinas ir {lakuoti rašymui daiktus. Gera 
alga ; 40 valandų savaitė ir viršlaikiai. Pro
dukcijos bonai ir medikalė pagelba. Vakaci- 
jos ir veltui apdrauda. Waring Centra! Co., 
70 Washington St., Brooklyn.

(249)

MERGINOS 
MOTERYS

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

(219)

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)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(251)

MERGINOS — MOTERYS 
Patyrimas nereikalingas. Karinis fabrikas. 

Lincoln Products Corp.. 36-09 Vernon Blvd., 
L. L City. IRONSIDES 6-3173.

/ 
nė paaukavo atgal į moterų 
skyriaus iždą.

Parengime daugiausiai dir
bo : A. Mąldaikienė, N. Simo- 
U&itie'he, A. Kireilienė, A. Že
maitienė, E. Okuliavičienė,’ O. 
Girnienė, O. Mikalajūnienė, K. 
Kašmauskienė, J. Kazlauskas, 
P. Mikalajūnas ir prigelbėjo 
A. Mačiukienė, M. Kazlaus
kienė, V. žvirblienė, K. Juo
zapaitienė, N. Garnienė, M. 
Kulbienė. Moterų skyrius ta
ria širdingai ačiū visoms ir vi
siems !

Šiame susirinkime Moterų 
Skyrius uzgyr'ė Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
šaukiamas Brdoklyrie.

J. K. N., Moterų 
Skyriaus Korespondentė.

HELP WANTED—FEMALE
reikalingos moterys

MERGINOS - MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IKI 40 

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA 
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIŪDIJIMĄ 
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(252)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City
(254))

LABEL PRISIUVĖJOS
GERA AIŽIA

KREIPKITĖS TUOJAUS

WM. P. GOLDMAN & BROS.
12 EAST 14'171 ST.

MAUDYNIŲ APVALYTOJOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

IR VALYMO DARBUI
Naktų ir dienų darbas. Gera alga. Malo

nios darbo sąlygos. Matykite Housekeeper.
HOTEL LOMBARDY 

1 11 East 56th St.
(251)

MERGINOS—MOTERYS
Odos dirbinių fabrikui. kariniai darbai. 

Patylimas nereikalingas. Gera alga. Daug 
viršlaikių.

DIAMOND LEATHER CRAFT CO.
421 West 28th St.

(255)

MERGINŲ-MOTERŲ
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)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS ■

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVES 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

IŠ karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

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 patvarkymams.

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

WESTERN UNION
(250)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai Ir Naktiniai Šiftąi
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė, Subvė

Christopher ar Houston St. SU.
(X)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiltai 
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliud- 

savlmo pareiškimą.

KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 
4-TOS LUBOS 

7th Avė, Subvė . 4.. .
Christopher ar Houston St. Sta.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
IR MAUDYNIŲ APVALYTOJOS

IR SALIŲ VALYTOJOS
Kreipkitės j Housekeeper

VANDERBILT HOTEL
Park Ave. prie 33rd St. 

(251)

MOTERYS
valymui ofisų didžiausiuose budinkuose. Gera 
alga; nuolatinis darbas. Kreipkitės Room 
2500.

BROADWAY—-40T1I ST. CORP.
1440 Broadway, N.’Y. City

(251)

ŠEIMININKĖS
50c į Valandą
5 Dienų Savaitė

Macy’s 94th St. Sandėliui reikia mo
terį) lengvam surinkimų ir pakavimų 
dovanų beskučių darbui. Linksmos ap
linkybės.

KREIPKITĖS TARPE 2 P. M. IR 6 P. M. 
PENKTADIENIAIS. ŠEŠTADIENIAIS 

AR PIRMADIENIAIS

MACY’S WAREHOUSE
231 EAST 94th STREET

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuo
savimo pareiškimą.

(251)

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
DALIAI LAIKO PAGELBININKĖS

Valgis 6 <J’enas i savaitę. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės j Mrs. Russell.

METHODIST HOSPITAL 
6th St., & 7th Ave., Brooklyn. N. Y.

.(255)

MERGINOS—JAUNOS MOTERYS 
pasikeičiamais šiftais. Lengvas fabriko dar
bas. Pradinė alga $27.50 už 50 valandų sa
vaitę. šeštadienių vakarais nedirbama.

ASSOCIATED ENGRAVINGS
WORKS

58 West 15th St.
(251)

REIKIA MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENT!!! DAUGME- 

NIAI KAVOS IR ARBATOS IŠTAIGAI ; 40 
VALANDŲ SAVAITĖ. 5 DIENOS Į SAVAI
TĘ.

OLD DUTCH MILLS
80 FRONT ST.. N. Y. CITY

(250)

OPERATORĖS
Ligoninėm labai reikia vyriškų padžiamų, 

slaugių uniformų ir kitokių specialių vilkėji- 
mui drabužių. Nuolatinis darbas. Augštos 
algos sąžiningoms operatorėms. norinčioms 
ištikimai dirbti.

MELROSE CO.
355 Broadway (arti Canal St.)

(251)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJAI
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

KREIPKITĖS I MRS. KEEL
3 West 51st Street, 

TELEPHONAS ELDORADO 5-7640

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

NAKTINIAI VALYTOJAI
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės j Housekeeper 

VANDERBILT HOTEL 
Park Ave. prie 33rd St.

(251)

PAPRASTI DARBININKAI
IR MEDŽIO KROVĖJAI

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

(253)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

BENDRAM DARBUI
Būtiname daugmeniškame pieninių 

produktų sandėlyje.

KREIPKITĖS
GEO. EHLENBERGER & CO., Inč.

29 9TH AVĖ., N. Y. CITY 
(13th St.)

(250)

MAŠINISTAI
Pirpnos klasės,; turi mokėti daryti jigs, tools 
ir dies, taisymų mašineriją ir tirpinimų ma
šina; 100 nuoš. karinis darbas; gera alga. 
Privalo turėti paliuosavimo pareiškimą. 
Šaukite ESPLANADE 5-2847 dėl pasitarimo.

(250)

. APVALYTOJAS
DIENINIS DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Surišimui į pundus popieros. Būtinas darbas. 
Reikia paliuosavimo pareiškimo. Kreipkitės j 
Mr. Jacobs.

F. W. WOOLWORTH CO.
35 th St,, & Broadway, N. Y.

PAKUUOTOJAI IR DĖJIKAI
Į MEDINES DĖŽES (10) 

reikalingi; tik su patyrimu prie namų ra
kandų tesikreipkite. Dėl darbo kreipkitės. 
Ixjxington Moving and Storage, 202 W. 89th 
Street.

............. . ....• .... (2&A)

GONTORIAI
ir lygių stogų dengikai. Gera alga. Pre

mier Roofing, 602 Pacific St., Brooklyn, ar
ti 4th Ave.)

 (251)

DARBININKAS
Inteligentiškas; dirbti indžin rūme didelėje 

ligoninėje. Gera proga. .Kreipkitės į Chief 
Engineer. Beth Israel Hospital, East 17th 
Street, tai'pe 1st Ave. ir Parko.

APVALYTOJO 
REIKIA

AMŽIAUS 50 IKI 60 METŲ
Duodama valgis ir uniforma. Geros darbo 

sąlygos. Kreipkitės į Mrs. Russell.
METHODIST HOSPITAL

6th St., & 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
(255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAKUOTOJAI
VAGONŲ KROVĖJAI

SANDELIUOSE 
PERKRAUSTYMAMS

NUOLATINIS DARBAS
PASTOVIOJE IŠTAIGOJE

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

KREIPKITĖS ANT 6-TŲ LUBŲ

629 GROVE STREET 
JERSEY CITY, NEW JERSEY

Ar Telefonuokite
JOURNAL SQUARE 2-6999

(249)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mokytis Gerą Amatą 
70c į valandą pradžiai; 
Po dviejų savaičių 75c. 
85c po dviejų mėnesių. 
50-56 valandų savaitė.£

Laikas ir pusė už viršlaikius.
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės per visą dieną

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

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

8th Avė. Linija.
(252)

VYRAI!
Susidarius daug karinių materijolų 
ir daiktų naudojimui namuose dau
gelyje vietų, sudaro reikalingumą—

VAGONŲ KROVĖJŲ
(Pilnam ar Daliai Laiko)

Keli šimtai gerai įaugusių vyrų, nuo
16 metų amžiaus ir viršaus, tuojau 

gali būt pastatyti j darbus.
REIKIA TURĖT COAST GUARD PASS 
DAUGELIS DARBDAVIŲ MOKA KAS

SAVAITĖ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

reiškimo.
KREIPKITĖS 9 IKI 4 KASDIEN

ŠEŠTADIENIAIS 9 IKI 1.

UNITED STATES
RAILROAD RETIREMENT BOARD 

EMPLOYMENT SERVICE
58 Hudson St., 

New York, N. Y. 
arba

577 Summit Ave., 
Jersey City, New Jersey

(254))

VYRAI VIDAL’S RUOŠAI 
GERA ALGA

Geros darbo sąlygos. Rezidencijiniame vieš-
būtyje. Kreipkitės j Timekeeper.

HOTEL LOMBARDY 
1 11 East 56th St.

(251)

vyrai—Kariniam darbui
Naktiniai Šiftai Manhattan. Nepatyrę pa

gelbininkai, paprasti darbininkai, mokiniai, 
springsų darymui Armijai ir Laivynui.

PRADŽIAI APIE $37
įsideda 14 valandų viršlaikių. Jei prie ka

rinių darbų tai nesikreipkite be paliuosavimo 
pareiškimo. Atsineškite darbinius drabužius.

E. r. mėrrIll SPRING co.
532 West 28th St. (arti 10th Ave.)

(254))

50c į valandą
5 Dienų Savaitė

Macy’s 94th St. Sandėliui reikia vyrų 
pakavimui dovanų beskučių. Linksmos 
aplinkybės.

KREIPKITĖS TARPE 2 P. M. IR 6 P. M. 
PENKTADIENIAIS, ŠEŠTADIENIAIS

AR PIRMADIENIAIS.

MACY’S WAREHOlSE
231 East 94th Street

Iš būtinų darbų turi turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

(251)

NAKTINIS APVALYTOJAS
GERA ALGA

Malonios darbo sąlygos. Iš būtinų darbų rei
kia paliuosavimo pareiškimo. Kreipkitės 

j Mr. Jacobs
F. W. WOOLWORTH CO.

35th St., & Broadway, N. Y.

JAt'NI VYRAI
MOKYTIS, DIKTAVIMO MEČHAnIZMO 

DARBO. GERA ATEITIS.
AMERICAN DICTATIj/g MACHINE CO.. 

INC.
235 5TH AVENUE

(251)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
dalį laiko ar pilną laiką. 

Ar jūs galite dirbti bi kuriuo 
iš sekamų pažymėto laiko?

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

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

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

Arba gal jūs galite dirbti pilną laiką 
sekamuose darbuose ?

TAVORŲ 
SUžYMĖJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMŲ

MACY’S
Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c į valandą. Kreipkitės asmeniškai 
bile dieną su pirmadieniu, įimant penktadienį. 

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

Rawson St. Independent subvė iki Queens 
Plaza.

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

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PAGELBSTI KRAUTI RAKANDUS 
I TROKUS ANT

Naktinių Darbų

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

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

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

Plaza.

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

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

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(253)

SENA ĮSTAIGA 
STATYMO IR DIE 

IŠKIRTIMO SRITYJE
Turi vietą vyrui, kuris gali atlikti tiesiai 

nukirtimą ant 38 ar 68 colių elektra operuo
jamos kertamosios mašinos. Taipgi vyrui 
prie Die Kirtimo ant 22x32 Thompson Cutter 
& Creaser. 40 valandų savaitė. $1 j valan
dą. Laikas ir pusė už viršlaikius. Taipgi 
reikalingi 2 stiprūs berniukai pagelbininkai 
statymo ir užbaigimo Dcpartmentui. 50c į 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikius. 40 
valandų savaitė.

LINCOLN MOUNTING & 
FINISHING CO., INC.

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

(249)

V Ys R A I 
THE NEW. YORK PUBLIC LIBRARY 

FIFTH AVE. & 42ND ST.
REIKALAUJA

Keletos Gerų Vyrų. Naktiniai 
.Šiftai: 9:25 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 šiftais.

Kreipkitės į Room 106
Reikalinga Sveikatos Egzaminacija.

(250)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI

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

(252)

APVALYTOJAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

DIENINIAI IR NAKTINIAI
ŠIFTAI

APSIGYNIMO DIRBTUVĖ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

reiškimo.

AMERICAN SAĘETY
RAZOR CORP.

62-76 LAWRENCE ST.,
BROOKLYN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ EB VEBšAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

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

WESTERN UNION
(249)

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės j:
ROSS GALVANIZING WORKS,

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

VYRAI
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
FONUOKITE.

(*)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

<x>

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS 
IŠ karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

PRISTATYMAMS 
PAGELBININKAI

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

PAGELBININKU PRIE 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

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)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS 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 SUBVĖM 

(250)

BERNIUKAI
DIRBTI MAŠINŠAPĖJ 

Patyrimas Nereikalingas

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

______________________________________

Mašinų darbininkai
Patyrimas Nereikalingas

$25 į SAVAITĘ PRADŽIAI
Aštonioliką valandų viršlaikių.

Kreipkitės
ACCURATE MIRROR

4 White Street 
ar šaukite WORTH 4-7623.

.............................................   (252)

VYRAI — BERNIUKAI
Stiprūs, kai|M> pagelbininkai mašinšapoj. 100 
nuošimčių kariniai darbai. Nuolatinis darnas. 
Pilnam laikui. Taipgi daliai laiko vakarais, 
šeštadieniais ir Sekmadieniais.

Krepkitės visą saValtę.
A. IRON W'ORKS

1891 Coney Island Ave., 
(arti Ave. P). Brooklyn

(254)
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NewYorto^/Zzžafc77inloi
Penktadienio Vakarą Nacionalio Karo Fon- 

Svarbios Prakalbos do Vajus Eina Sek-

Parengimas Nacionalio 
Karo Fondo Naudai

f TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE
. "‘kL.. _ ■ ■ . ■, ■ ■ -

Ši vakarą, penktadienį, spa
lių 22 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Svetainėje, 
kampas Stagg ir Union Avė., 
atsibus labai svarbios prakal
bos.

Kalbės Jonas Gasiūnas ir R. 
Mizara. Bus kalbama apie da
bartinę karo padėtį, įvairius 
frontus, Maskvoj einančią 
konferenciją tarpe Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos, 
būsimus rinkimus, jų reikšmę 
1944 metų rinkimams ir abel- 
nai lietuvių pareigas.

Neperseniai Pittsburgh© ku
nigai, socialistai ir tautininkai 
laikė konferenciją, kurioj vieš
patavo Smetonos agentai. Ko
kis tikslas tos konferencijos

buvo? Kam ji buvo sušauk
ia? Ką planuoja tie ponai da- 
I ryti prieš Lietuvos liaudį?

Raudonoji Armija smarkiai 
eina pirmyn ir jau Lietuvos 
išlaisvinimas nėra už kalnų.

i Kokios pareigos Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, be skirtu
mo jų pažvalgų, kas jie nebū
tų—katalikai, socialistai, tau-

I liniukai ir susipratę darbinin- 
' kai ? Ką mes turėsime dary- 

■ ti, kad padėti Lietuvos žmo-
1 nėms ant kojų atsistoti? At- 
: minkite, kad juos iki siūlo ga
lo apvogė naciai!

Ateikite į šias prakalbas ir 
i išgirskite tiesą. Sužinokite 
j faktus apie karą ir Lietuvą. 
: Visus ir visas užprašo —

Rengėjai.

mmgai

Iš Kariuomenės 
Svečias

Šią savaitę parvyko keliom 
dienom atostogų kareivis Al
phonse Bunkus, iš Tampa, 
Floridos. Jau devyni mėne
siai kai apleido Brooklyną ir 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje. Per tą laiką kareivis 
Bunkus įsigijo Corporal Tech
nician (5th Grade) laipsnį ir 
medalį už gerą šaudymą 
(sharpshooting).

Corp. Bunkus Brooklyne 
svečiuojasi pas brolį ir brolie
nę, (Laisvės skaitytojus ir kai
mynus) Valį ir Verą Bunkus. 
Taipgi tikisi sueiti su drau- 
gais-pažjstamais, su broliu 
Pranu ir dar su keletą gimi
nių, praleisti laiką, pasikalbė
ti. Bunkus puikiai atrodo, sau
lės gerai įdegtas.

Linkime jam linksmai pra
leisti laika tom keliom dienom 
Brooklyne. L.

LLD 55-tos Kuopos 
Vakarienė

Laisvės vietinėse žiniose bu
vo pranešta, kad LDL 55 k p. 
vakarienė atsibus spalių 27 d. 
Tai buvo klaidinga. Vakarienė 
įvyks lapkričio (November) 
27 d., šapolo-Vaiginio svetai
nėj, 147 Thames St., Brook
lyn, N. Y.

Prašome isitėmyti ir dau
giau pramogų tą dieną ne
rengti artimoje apylinkėje.

Komisija.

Pereitą trečiadienį Roose
velt viešbutyj, New Yorke, bu
vo sukviesti neangliškųjų laik
raščių redaktoriai, taipgi Na
cionalio Karo Fondo tautinių 
grupių komitetų pirmininkai 
užkandžiui ir pasitarimui. Pir
mininkavo Nathan H. Seid- 
man, pirmininkas Foreign Lan
guage Press. Sakė kalbas ra
šytojas Wm. Hendrick van 
Loon, buvusis USA imigraci
jos komisijonierius Edward 
Corsi, Harold H. Helm ir ki
ti. Be to, tautinių grupių ko
mitetų pirmininkai bei atsto
vai trumpai pranešė, ką kuris 
komitetas veikia, kaip eina 
aukų rinkimo vajus, ir 1.1.

Kai kurių tautinių grupių 
komitetai jau daug turi surin
kę pinigų.
darbą. Bet 
pranešimų 
energingai.

Iš Lietuvių šioje sueigoje 
buvo kun. J. Balkūnas, p-lė 
Kižiūtė, Tiesos Redaktorius J. 
Gasiūnas ir lietuvių komiteto 
pirmininkas R. Mizara. Pasta
rasis patiekė trumpą praneši
mą apie lietuvių komiteto vei-

Kiti tik pradeda 
visos tautos, iš 
pasirodė, dirba

Kartą kas menesį, Carnegie 
Hall, bus perstatoma rusų 
operos, vadovybėje Mičhel 
Kachouk. Spalių 20-tą per
statyta “Eugenijus Onegin”.

Bėgiu pastarųjų poros sa
vaičių mieste surankiota virš 
tūkstantis prasižengusių draf- 
to Įstatymui.

Kadangi kun. Balkūnas su
eigą apleido anksčiau (sako
ma, išvykęs į laidotuves), tai 
po Mizaros pranešimo, kai bu
vo iššauktas kun. Balkūnas, 
p-lė Kižiūtė atsistojo ir pareiš
kė, kad neužilgo būsiąs orga
nizuojamas kitas lietuvių ko
mitetas tam pačiam darbui 
dirbti.

mes žinome, kad Nacionalis 
Karo Fondas rems ne tik Ame
rikos kareivius, mūsų vaikus, 
ne tik Amerikos karius belais
vius, ne tik Amerikos jūrinin
kus, bet ir Jungtinių Tautų 
žmones — Tarybų Sąjungos 
kovotojus, Chinijos liaudį, 
Graikijos, Jugoslavijos ir kitų 
Jungtinių Tautų žmones.

Todėl, nepaisant, vienas ar 
du lietuvių komitetai Brook ly
ne veiks, mes raginame kiek
vieną lietuvį aukoti by per ku
ri komitetą Nacionaliam Ka
ro Fondui.

Veikiančiojo Lietuvių Komi
teto sekretorė-iždininkė yra 
Lilija Kavaliauskaite. Aukos 
galima siųsti josios vardu se
kamu antrašu : 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Nemažai žmonių jau yra 
paėmę knygutes aukom rinkti. 
Prašome ir kitus lietuvius pa
siimti šitų knygučių: Jos gau
namos pas organizacinę pirmi
ninkę, S. Sasną, arba pas sek- 
retorę-iždininkę.

Taipgi kviečiame visas lie
tuvių draugijas ir organizaci
jų kuopas prisidėti 
garbingo darbo.

Lietuvių Darbininkų 
nijimas jau paaukojo
Šv. Jurgio Lietuvių Draugija 
paaukojo $25.

Kas daugiau?

Russian War Relief Wil- 
liamsburgo Komitetas kviečia 
lietuvius dalyvauti prakalbose, 
kurios rengiamos šeštadienį, 
spalių 23 (Oct.), 7:30 valan
dą vakare, rusų cerkvėj, N. 
12th St. ir’Driggs Ave., prie 
McCarron parko. Įžanga 25c.

Bus rodoma krutami pa
veikslai “Rusai Kare” ir kiti 
paveikslai. Kalbėtojai: kuni
gaikštis A. M. Putiatin kalbės 
rusiškai, Madame M. Strauss 
—angliškai ir kiti kalbėtojai.

Kaip žinote, dabar nebus ga
lima rengti parengimų specia
liai dėl Russian War Relief, 
ar kitom tautom karo pagel
bės panašių organizacijų, tas 
paliečia ir lietuvius, todėl, 
kad visos tos organizacijos su
daro Nacionalį Karo Fondą, 
iš kurio proporcionaliai bus 
dalinama visoms 26 organiza
cijom sudarančiom minėtą 
fondą. Visi parengimai ir au
kos kare nukentėjusių naudai 
eis per National War Fund.

Paremkite tą parengimą 
skaitlingai atsilankydami, nuo 
karo nukentėjusieji laukia pa
galbos.

Užkviečia Komiteto narys,
J. Dainius.

«• a. u i pat o r».

i grig Island City, N. Y, 
^tfą only by

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTE

FILMOS

prie šio

Susivie-

Surasta, kad anglis, kuri 
ne tik nedega, bet ir geros an
glies ugnį užgesina, atvežta

1 iš Millerstown, Pa. Klausimas 
Susirinkusiems atrodė keis- į pavesta vyriausybei. Viena to-

1 1 . 1 D i Irnovlrbl miVlld 1Q11 TA 1 1
XAVIER CUGAT

Jis su savo žymių muzi
kantų grupe neužilgo bus 
girdimas Blue Network ra
dio programose šeštadie
nių rytais.

“We Will Come Back” Sutik
ta Entuziastiškai

Paskilbęs karo strategijos 
žinovas, kalbėtojas ir rašytojas 
Sergėjus Kournakoff pamatęs 
šią naujausią Sovietų filmą la
bai susižavėjo jos intriguojan
čiu įdomumu ir puikumu. Su
grįžęs iš teatro jis parašė apie 
filmą artistišką atsiliepimą, 
kuriame filmą įvertina, kaipo 
nepaprastą kūrinį.

Kournakoff atsiliepimas iš
spausdintas penkiolikoje skir
tingų laikraščių, tame skaičiu
je ir Daily Workeryje, spalių 
21-mos laidoje.

Laikraščių kritikai taipgi at
siliepė, kaip apie vieną iš ge
riausių. Daily News pažymėjo 
trim ir puse žvaigždžių. Reta 
filmą gauna tokį požymį.

Filmą rodoma Victoria Te
atre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke. Norintiems pama
tyti, reikėtų pasiskubinti, nes 
filmą yra paimta tik apribotam 
laikui.

Miriam Solovjeff Town 
Hall Koncerte

! pino-Milstein, Poulene-Heifetz, 
ISarasate ir kitų kūriniai. Ti- 
kietai nuo 83c iki $2.20.

“Lad From Our Town” 
Jau 3-čioj Savaitėj

Įspūdinga Sovietų filmą 
“Lad from Our Town” pereitą 
trečiadienį pradėjo trečią sa
vaitę, Stanley Teatre, 7th Avė. 
i)1 42nd St., New Yorke. Kiek
vienas mėgstąs grožę asmuo 

; čionai randa sau pasitenkini
mo. Filmą juo labiau jaudi
nanti ir dėlto, kad, yra iš tikro 

’gyvenimo nuotikių, šimteriopai 
pasikartojančių Sovietų Sąjun
goj.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Paul Robeson, garsusis negras dainininkas ir aktorius, 
vyriausioj rolėj Teatro Gildijos dabar statomoje sceno
je Shakespeare tragedijoj “Othello,” Shubert Teatre, 
W. 44th Street, New Yorke.

ta, kad pas lietuvius manomai 
dar kitas 
ti.

Mums 
Kodėl gi 
tuviams dirbti 
ne kam kitam, tai bent šiam 
taip svarbiam tikslui — Natio
nal War Fondui? Kam mums 
reikalingi du komitetai? Ar 
negeriau susiburti į vieną ko
mitetą ir išvieno rinkti aukas? 
Juk tie visi pinigai (iki cento) 
turės eiti į tą patį iždą, tam 
pačiam reikalui — Amerikos 
kariams ir Jungtinių Tautų 
žmonėms remti.

Mums atrodo, jog, kuomet 
veiks pas mus du komitetai, 
tai nekuriuos žmones tas te
gali tik atšaldytu nuo aukoji
mo. Ar negali jau veikianty
sis lietuvių komitetas pasitarti 
su kun. Balkūno šalininkais ir 
sudaryti vieną bendrą komite
tą, jei dar nepervėlu ? Juk Čia 
dėl 
ko. 
lėtų 
n as 
žas

komitetas organizuo

tai pgi atrodo keista, 
negalima visiems lie- 

vieningai, jei

' kia kasykla buvusi jau pir
miau uždaryta.

Pietinių valstijų skurdžių 
gyvenimą perstatantis veika
las “Tobacco Road” pradės 
paskutinę savo perstatymų 
savaitę New Yorke, Ritz Te
atre, W. 48th St.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

vadovybės peštis nėra dėl 
Komiteto pirmininku ga- 
būti tas pats kun. Balkū- 
ar kuris kitas asmuo, ma
tai dalykas.

O jeigu susidarys ir du ko
mitetai, tai ar neverta abiem 
susieiti ir išvien veikti ?

Mūsų dienraščiui, aišku, 
svarbiausia rūpi tas, kad juo 
daugiau paramos sukelti Na- 
cionaliam Karo Fondui. Nes

Jauna, talentinga smukinin- 
kė Miriam Solovieff duos smui- 
kos koncertą šio penktadienio 
vakare 8:30, spalių 22-rą, 
Town Hali, 113 W. 43rd St., 
New Yorke. Programoje Bee- 
thoveno, Bacho, Franck, Cho-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
■....... i...■■■■ ------

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Artkino Perstato Šaunų Sovietų Judį!

Priešai žino savo nedorybes — Jie mato slaptą raštą 
ant sienos.

Jie bijo dienos, kuomet...

WE WILL COME BACK’
(Mes Sugrįšime)

Po stebėtino pasisekimo “The City That Stopped Hit
ler,” Victoria Theatrė laiko sau garbe rodyti šią naują 
galingą dramą didvyriškų Rusijos partizanų kovotojų.
Nuolat nuo 10 A.M.—Vidunaktyj Rodoma Kas Naktį.VICTORIA THEATRE ir Broadway

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
I STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS 

GERIAUSI GĖRIMAI 
^35^ ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) širdingai pavaišiname.
/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

laaiiiQiiiaiHamoHiQinaiiiamoiiiaiiiaiiiaiiiQHiaiiiQiiiBiiiaiiifliiiBiiiaiiiBmaiiiBiiiaiiiQiiit^

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

Inlclallnis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

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

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius»Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1168

•---- ------- —J

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Lifldčsto valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




