
KRISLAI
Susitars ir Bus Gerai. 
Baisūs Jų Apetitai. 
Per Silpnai.
Dar Mažai Talkos.
Sunki Kelionė.

Rašo A. Bimba.

Nereikia baimintis dėl Mas
kvos konferencijos. Nepaisant 
visų katastrofiškų pranašysčių, 
aš manau, konferencija bus 
pilnai pasekminga.

Amerika, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga susitars visais svar
biaisiais klausimais. Jos turi 
susitarti. Jos turi šį karą ben
drai laimėti ir po karo drau
giškai sugyventi. To tikisi ir 
laukia visa žmonija.

Tokio susitarimo, matyt, la
bai bijo ir nelaukia tiktai lie
tuviški broliai iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Jie ir verkia ir 
grūmoja. Jeigu Lietuva jiems 
nebūsianti atiduota, jeigu Lie
tuvoje nebūsiąs sugrąžintas 
smetonizmas ir ponija, ir ka
ras ir taika būsią pralaimėta.

Chicagos Naujienos (spalių 
20 d.) tiesiog reikalauja, kad 
visa Sovietų Sąąjunga būtų 
išparceliuota. Ukraina turėtų, 
girdi, būti išplėšta iš socialis
tinių tautų šeimos. Gruzija 
taip pat. Pabaltės kraštai, ži
noma.

Lietuviškų menševikų apeti
tai nesvietiški. Tik jų nelai
mė, kad su jais niekas nesi
skaito.

Stebiu Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vajų. Mažai mes 
tesidarbuojame tai puikiai or
ganizacijai. Jos vajus eina 
silpnokai.

Žinau, kad yra nemažai mū
sų dienraščio skaitytojų, ku
rie Susivienijimui dar nepri
klauso. O jiems reikėtų pri
klausyti. Tokia savišalpos or
ganizacija yra brangus žmo
gaus gyvenime dalykas.

Negalima pasigirti nei Lais
vės vajaus pradžia. Talkos 
dar permažai. Tik vienas ki
tas geras dienraščio patrio
tas darbuojasi.

Tuo tarpu visi sutinkame, 
kad šiemet Laisvės vajui są
lygos gana prielankios, žmo
nės negali skųsti dėl dolerio, 
dirba ir su doleriu sugyvena.

Laisvės pozicija karo klau
simu yra teisinga. Niekas jai 
nieko rimto negali užmesti.

Todėl tik reikia pasiekti 
tuos lietuvius, kurie mūsų 
dienraščio dar neskaito ir pa
kalbinti užsirašyti. Tam darbui 
reikia didelės talkos. Keliems 
vajininkams sunku pasiekti 
mases.

Atminkime, kad vajininkai 
yra darbininkai.. Jie turi duo
ną užsidirbti. Vajuje darbuo
tis gali tiktai nuliekamomis 
nuo darbo valandomis. Tos gi 
darbo valandos ilgos. Mažai 
belieka liuoso laiko.

Bet jeigu į vajų įsitrauktų 
tūkstančiai Laisvės patrijotų, 
darbas prasidėtų visais garais.

Paskaitęs šiuos žodžius, 
drauge, pagalvok apie dien
raščio vajų. Gal turi giminę 
ar pažįstamą, kuris Laisvės 
dar neskaito. Nueik pas jį. pa
kalbink, tegul užsirašo.

Amerikiečių ir anglų kelio
nė Italijoje labai sunki. Už 
kiekvieną mylią, kaip pasiro
do, reikia kariauti. Naciui ten, 
palyginamai, nedaug, bet jie 
mušasi už kiekvieną strategi-1 
nę poziciją.

Tasai turėtų duoti mums 
aiškų supratimą, kaip sunku 
yra Raudonajai Armijai mušti 
tą bendrąjį priešą. Ten jo 
spėkos keletą desėtkų sykių 
didesnės. Ten jis turėjo dau
giau laiko ir progų apsidrū- 
tinti.

Be to, ten kariauja viena 
Raudonoji Armija, o čia dvi 
—Amerikos ir Anglijos.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Pasunkėjo Talkininkam Žy- [Karo Darbų Taryba Šaukia Mai-
•davimas Pirmyn Italijoj j Vad"l
° ______ J 3 Kodėl Jie Nesustabdo Streikų

A 1 ž y ras. — Įnirtusios 
kontr - atakos iš vokiečiu 
pusės šiuo tarpu neleido an
glams ir amerikiečiams ga
na sparčiai varytis pirmyn 
Italijos fronte. Tačiau tal
kininkai išdaužė daugelį tų 
kontr-atakų, ir amerikie
čiai pažygiavo mylią pir
myn į šiaurius nuo Alife, 
užimdami kalnu briaunas

ĮVAIRIOS žinios
VALDŽIA GRASINA UŽ

IMT ALABAMOS 
KASYKLAS

Washington. — Jei šį pir
madienį 20,000 streikuojan
čių Alabamoj mainierių ne
grįš darban, tai valdžia gal 
paims užstreikuotas kasyk
las į savo rankas, kaip įspė
jo angliakasių vadus Wm. 
H. Davis, karinių Darbų 
Tarybos pirmininkas.

DIDELĖ JŪRININKŲ 
NELAIMĖ

Palm Beach, Fla. — Tik 
dabar pranešta, jog praeitą 
trečiadienį naktį atsitikti
nai susikūlė vienas į kitą du 
gazolino laivai ir jų gais
ruose — eksplozijose žuvo 
bent 88 jūrininkai.

GEN. MARSHALL IR 
ANTRAS FRONTAS

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad gene
rolas Marshallas, Amerikos 
karo štabo galva, paskirtas 
vyriausiu komandierium 
antrojo fronto, kuris bū
siąs atidarytas prieš vokie
čius vakarinėje Europoje 
ateinantį pavasarį.

Anglai Naikino Nacių 
Kasselį

London. — Pulkai anglų 
bombanešių, numesdami 1,- 
500 iki 2,000 tonų bombų į 
Kasselį vakarinėje Vokieti
joje, žymia dalim sunaikino 
tą miestą su jo garvežių 
statyklomis ir lėktuvų fab
rikais.

Laisvė Išsiunčiama 
Reguliariai

Gauname nusiskundimų iš 
skaitytojų, kad neregulia
riai gauna dienraštį Lais
vę. Iš spaudos Laisvė išei
na reguliariai, kasdieną lai
ku pristatoma į paštą. Su- 
vėlinimas pristatyti skaity
tojams yra iš pašto priežas
ties.

Karo metu visur trūksta 
darbininkų, veikiausia ir 
paštas dėl to nėra taip 
punktualis, kaip normaliu 
laiku. Tačiaus patariama 
skaitytojams kreiptis į vie
tinius paštus su užklausi
mais dėl pavėlavimų.

Laisvės Administracija
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abiejose pusėse Volturno 
upės aukštutinės tėkmės; o 
anglų kariuomenė dar pasi- 
grūmė artyn nacių tvirto
vės Venafro, viduriniame 
Italijos fronte.

Anglų - amerikiečių lėk
tuvai padarė didelių nuos
tolių įvairiem nacių įrengi
mam.

Jungtines Valstijos Tu
rės Didžiausius Pasau

lyj Lėktuvlaivius
Washington. — Amerika 

tuoj pradeda statydinti du 
milžiniškus lėktuvlaivius 
(orlaivių išvežiotojus). Šie 
lėktuvlaiviai bus po 45 tūk
stančius tonų įtalpos. O tre
čias toks lėktuvlaivis bus 
pradėtas statyt kitąmet, 
kaip pranešė Jung. Valstijų 
Laivyno sekretorius Frank 
Knox.

Tai bus didžiausi pasau
lyje tos rūšies kariniai lai
vai. Jie turės tokius drūtus 
plieno šarvus, bus taip sti
priai ginkluoti ir tokie Grei
ti. kaip dabai? joks kitas 
lėktuvlaivis visame pasau
lyje. Jie gabens didesnius 
bombanešius ir skaitlinges- 
nius lėktuvus kovotojus, ne
gu kuris kitas lėktuvlaivis 
bet kokios šalies.

GRESIA GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS

Washington. — Geležin
keliečių unijų vadai visai 
nepatenkinti valdžios pripa
žintu keturių iki aštuonių 
centų priedu valandai. Jie 
reikalauja 20 centų valan
dinio priedo.

Gręsia streikas šimtų 
tūkstančių gelžkelinių me
chanikų.

Washington. — Per 21-ną 
mėnesį Jungt. Valstijose 
pastatyta 110,000 lėktuvų.

KONGRESO ATSTOVŲ RŪMO KOMITETAS ATMETE 
VALDŽIOS SIŪLOMĄ TAKSŲ PROGRAMĄ

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmo komitetas lė
šų reikalais atmetė valdžios 
pasiūlymą, kuriuom jr nori 
kitiems metams sukelti 10 
bilionų ir 500 milionu dole
rių daugiau taksų šalies iž
dui, negu 1943 metais. Prieš 
valdžios taksų programą 
balsavo 16 komiteto narių, 
o už tik 8.

Kongresinio Komiteto 
Pasiūlymai

Kongresinis lėšų komite
tas, iš savo pusės, duoda 
kongresui sekamus pasiūly
mus:

Panaikint 6 procentus vą- 
dinamų Pergalės (Victory)

Washington.— Valdinė 
i Karo Darbų Taryba šešta- 
; dienį pašaukė kvotiman 
i Johną L. Lewisą, Jungtinių 
Mainierių Unijos pirminin
ką, ir Williama Mitchą, Ala- 
bamos mainierių apskričio 
pirmininką. Reikalauja, kad 
jie paaiškintų, kodėl tęsiasi 
Alabamos valstijos anglia
kasių streikas ir dar kitose 
valstijose išsivysto mainie
rių streikai.

(Mainierių Unijos vadai 
sako, kad jie ragino ir ra
gina angliakasius nestrei
kuoti, bet mainieriai ne
klauso.)

Unijos vadai įrodinėja, 
kad visiems angliakasiams

ŽYDAM ŽADAMA DIDELI 
AUSTRALIJOS PLOTAI

Australijos valdžia sutiko 
pavest žydam kolonistam 
septynių milionų akrų plotą 
po karo. Tas plotas yra va
karinėje Australijos dalyje. 
Jo žemė tinka ypač galvijų 
ir avių auginimui, kaip sa
ko dr. I. N. Steinberg, Žydų 
Kolonizavimo Sąjungos se
kretorius, kuris asmeniš
kai apžiūrinėjo tas Austra
lijos vietas. Jis dabar lan
kosi New Yorke.

Planuojama įsteigti ban
kas, kuris skolintų pinigus 
važiuojantiem į vakarinę 
Australiją žydam. Ten ras
tų prieglaudą daugelis žydų 
pabėgėliu nuo persekiojimų 
iš fašistinių kraštų.
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taksu kaipo atskirus taksus, 
bet vis tiek juos išrinkt kar
tu su reguliariais taksais.

(Valdžia pataria visai ne- 
imt Pergalės taksij iš ma
žai teuždirbančių žmonių. 
Valdžios sumanvmo prieši
ninkai sako, kad tokiu bū
du 9 milionai amerikiečių 
išliktu be jokiu taksų, o da
bar jie vis tiek turi mokėti 
bent Pergalės taksus.)

Kiti kongresmanu komi
teto siūlymai yra šitokie:

Normaliai taksai turi bū
ti pakelti nuo 6 iki 10 pro
centų, įskaitant i juos ir 
dabartinius Pergalės tak
sus.

turėtų būti pridėta tiek už
darbio, kaip pagal sutartį 
tarp Illinois valstijos kom
panijų ir mainierių, tai bū
tų beveik $2 priedo per die
ną. — Valdžia, beje, atme
tė tą sutartį.

Mainierių vadai tvirtina, 
jog toks uždarbio pakėlimas 
angliakasiams atsieitų kom
panijoms tik po 20 iki 35 
centų daugiau tonui ang
lies, negu dabar.

Nauji Streikai Mainierių
Apart tebestreikuojančių 

20,000 angliakasių Alaba
mos valstijoj, sustreikavo 
dar apie 16,000 mainierių 
Indianoj, Illinojuj ir Ken
tucky.

SUMANYMAS SUSTABDYT 
ATE1VYBĘ PO KARO

Washington. — Kongre
sui yra įteikta sumanymai 
visiškai sustabdyt ateivybę 
iš įvairių kraątų'į Ameriką 
po karo, bent tam tikram 
laikotarpiui.

Toks sumanymas buvo 
prikergtas ir prie pasiūly
mo, reikalaujančio leist Chi- 
nam ivažiuot šion šalin ap
sigyventi. Tą prikergimą 
kongresmanai atmetė todėl, 
kad jis yra visai skirtingas 
dalykas nuo paties sumany
mo dėlei chinų ateivybės.

Suprantama, kad bilius 
dėlei pokarinės ateivybės 
sustabdymo bus kongresui 
įneštas kaip atskiras suma
nymas.

(Tai taksai pradedant nuo 
$5,000 grynų metinių įplau
kų.)

Taksuot ne mažiau kaip 
3 procentais žemąsias algas 
ir kitokias pajamas virš 
duodamos $500 metinės iš
imties pavieniui ir $700 ve
dusiam; taipgi palikt be 
taksų tik po $100 įplaukų 
nėr metus kiekvienam vai- A
kui ar kitam užlaikomam 
artimam giminei.

Jeigu vyras ir moteris 
atskirai moka taksus, tuo
met vienas ir antras turi 
mokėt lygiai tiek, kaip kad 
jie būtu pavieniai asmenvs.

Pagal šiuos kongreso ko
miteto pasiūlymus, tai kra

Sovietai Gręsia Apsupi virš 
Miliono Nacių Kariuomenės

London, spal. 24. — So
vietų kariuomenė spalių 23 
d. visai užėmė Melitopolį, 
po kruviniausių mūšių per 
11 dienų pačiose to miesto 
gatvėse.

Melitopolio kautynėse ta
po užmušta 20 iki 30 tūks
tančių vokiečių, ir viena tik 
paskutinę dieną jo gatvėse 
liko nukauta daugiau kaip 
4,000 nacių ir sudaužyta 57 
jų tankai: pagrobta dideli 

! kiekiai vokiečių ginklų ir 
1 amunicijos ir paimta nelais
vėn bent keli šimtai hitleri
ninkų.

Mūšiai Melitopolyj buvo 
tokie žiaurūs ir atkaklūs, 
kad jis, todėl, pramintas 
“mažuoju Stalingradu.”

Apie Melitopolio miestą 
ir geležinkelio stotį marša
las Stalinas specialiame sa
vo pareiškime sako, kad tai 
buvo “svarbiausias strate
ginis vokiečių apsigynimo 
centras pietinėje fronto da
lyje, kuris buvo pastojęs 
(raudonarmiečiams) kelią 
prisiartinimui prie Krimo 
palei žemutinę Dniepro 
upės tėkmę.”

SOVIETAI MARšUOJA 
ARTYN PEREKOPO

Atėmus iš vokiečių Meli
topolį, Raudonoji Armija 
vejasi nacius, žygiuodama 
linkui Perekopo, 100 mylių 
į pietų vakarus; o Pereko- 
pas, tarp Juodosios ir Azo
vo Jūrų, yra siauras žemės 
tarpkaklis vedąs į didžiuli 
Krimo pussalį, kuriame yra 
apie 100,000 nacių kariuo
menės ir 250,000 sužeistų, 
besigydančių vokiečių. To
kiu būdu, Sovietai gręsia 
ten užkimšt, suimt bei 
sunaikint 350 tūkstančių 
priešų.

Su Melitopolio užėmimu 
Sovietai perkirto svarbiau
sią naciam geležinkelį iš 
Zaporožės į Krimo pussalį. 
Taigi vokiečiams pabėgti iš 
to pussalio telieka tik men-* 
kas, vienų bėgių geležinke
lis, pačių nacių pravestas iš 

što iždas kitąmet tegautų 
tiktai 12 milionų daugiau 
taksų, negu šiemet, vietoj 
valdžios reikalaujamų $10,- 
500,000,000 taksų sumos pa
didinimo.

Bet buvusieji prieš val
džios taksų planą kongres
manai laiko rankovėje dar 
pasimojimą aptaksuot įvai
rius perkamus vartojimo 
dalykus, taksų sumai pakel
ti.

Dar nežinia, ar kongresas 
priims šiuos savo komiteto 
sumanymus. Bet dauguma 
pranešimų iš Washingtono 
teigia, kad valdžios taksu 
programa tai tikrai bū
sianti sumušta.

pietinės Ukrainos per Pere
kopo tarpkaklį į Krimą.

Melitopolio atvadavimas 
taipgi stato apsupimo pavo- 
jun 750,000 nacių visoj di
džiojoj Dniepro upės alkū
nėj į pietų vakarus nuo 
Kremenčūgo ir ‘Dniepropet- 
rovsko iki Nikolajevo ir 
Chersono.

Chersono uostas, prie 
Dniepro įplaukimo į Juodą
ją Jūrą, stovi už 135 mvlių 
į pietų vakarus nuo Melito
polio. ’

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva mušė 20 salvių 
(zalpų) šūvių iš 224 kanuo- 
lių, pagerbti Sovietu perga
lei Melitopolyje. Specialia
me savo patvarkyme mar
šalas Stalinas pareiškė ^a^- 
bę generolui Feodorui I. 
Tolbuchinui, kurio koman
doj raudonarmiečiai atėmė 
iš priešų Melitonoli, vadina
mą vartais į Krimo pussalu 
Kartu Stalinas patvarkė su
teikti Sovietu Sąjungos He
rojaus (didvyrio) titulą, 
aukščiausią Sovietuose ^ar- 
bę, visiems atsižymėjusiems 
raudonarmiečiams ir iii kn- 
mandieriams kautynėse dė
lei Melitopolio.

Melitopolis buvo 
naguose nuo 1941 m. spali11 
mėn.

Dniepropetrovsko fronte 
Raudonoji Armiia užėmė 
Verchovcevą ir Puškarev- 
ką, pasiekdami punktus tik 
už 15 mylių nuo Krivoi Ro'* 
geležinkelių mazgo, pro ku
rį einą paskutinė geležin
kelio linija nacių ištrūki
mui iš Dniepropetrovsko. 
Perejaslavo sektoriuje, į 
pietus nuo Kijevo, sovietinė 
kariuomenė praardė plates
nę spragą vokiečių linijoj.

Jugoslavų Partizanai 
Ima Daugiau Miestų 
Ir Salų nuo Nacių

London. — United Press 
teigia, kad Jugoslavijos 
patrijotai - partizanai atė
mė iš vokiečių Liublja ir 
Bosenska Dubica miestus ir 
Šipan salą, arti Ragus uos
to. Čia jie taipgi pagrobė 
nacių garlaivį Kupari. du 
mažesnius laivus ir dvi mo
torines valtis.

Partizanų užimtas Liubl- 
ia miestas, 65 mylios nuo 
Zagrebo didmiesčio, yra la
bai svarbus geležies kasyk
lų centras. Ten buvo iška
sama po 1,200 tonų gele
žies rūdos per dieną, o pu
sė tos rūdos yra gryna ge
ležis.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietų Sąjunga, esą, 
“panaujino susisiekimus su 
emigracine lenkų valdžia 
Londone.”
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American-Soviet Friendship
American - Soviet Friendship yra or

ganizacija, veikianti jau kelinti metai. 
Šitai organizacijai rūpi, kad tarp dviejų 
didžiulių pasaulio respublikų žydėtų ge
riausi, draugiškiausi santikiai. Organi
zaciją sudaro žymūs amerikiečiai, visuo
menininkai, rašytojai, mosklininkai, ar
tistai, aktoriai, ir, aišku, darbininkai, 
bei jų atstovai.

Šiemet ši organizacija (lietuviškai, at
sieit, ji galima išversti Amerikos-Sovietų 
Draugiškumas) savo suvažiavimą laikys 
lapkričio 6-7-8 dd., New Yorke. Suvažia
vimas baigsis milžinišku masiniu mitin
gų, įvyksiančių Madison Sq. Gardene.

Nereiškia aiškinti, kad šis suvažiavi
mas svarbiu Tarybų Sąjungai laikotar
piu—lapkričio 7 dieną juk prieš 26 metus 
įvyko Didžioji Spalių Revoliucija, kurio
je Tarybų Sąjunga faktinai gimė. Na, 
ir tame masiniame mitinge tasai įvykis 
bus atatinkamai atžymėtas. Ten sakys 
kalbas toki žymūs asmenys, vyriausybės 
pareigūnai, kaip vidaus reikalų sekreto
rius Harold Ickes, ir kiti.

Darbas tų žmonių, kurie ilgai sielojosi 
ir dirbo, kad tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos santikiai stiprėtų, nenuėjo vel
tui. Atrodo, kad tie santikiai gerėja. Aiš
ku, tam yra didesnių priežasčių negu ši
tos organizacijos gyvavimas. Vyriausios 
priežastys — karas. Tačiau negalime pa
sakyti, kad pati organizacija nebus prie 
to gerokai prisidėjusi. Gali būti priežas
tys,. bet reikia, kad būtų žmonės, kurie 
jas kitiems žmonėms aiškintų. Na, o 
American-Soviet Friendship kaip tik tą 
ir daro.

Uždaviniai prieš šią organizaciją dar 
vis yra milžiniški, nes nemažai Ameri
koje yra individualų, kurie sukaitę dirba 
tam, kad tarp Amerikos ir Tarybų Są
jungos santikius ardžius, o ne juos ge
rinus. Paminėtoji organizacija neseniai 
išleido savo atsišaukimą, kurio dalis mes 
čia paduosime. Ji pareiškia, jog lapkričio 
mėnesį sukaks lygiai-10 metų, kai Ame
rika pripažino Tarybų Sąjungą, kai

tarp šitų kraštų užsimezgė diplomatiniai 
ryšiai. Todėl —

“Bendri šių šalių tikslai vertė tas šalis 
stoti į kooperaciją dešimts metų atgal ir 
šiandien matosi iš to nauda abiem ša
lim. Šiandien,, išsivysčius tai kooperaci
jai į kovojančią vienybę, ji darosi viena
tinis kelias į pergalę. Prezidentas Roose- 
veltas išreiškė visų tikrų Amerikos pa
triotų jausmus, kuomet jis pareiškė:

“Pasaulis dar niekad nematė didesnio 
atsidavimo, pasiryžimo ir pasiaukojimo, 
kaip kad parodė Rusijos liaudis ir jų, ar
mijos, po vadovybe Maršalo Stalino. Su 
šalim, kuri gelbstint save, kartu gelbsti 
visą pasaulį nuo nacių pavojaus, mūszį 
šalis turėtų, visuomet gerai sugyventi ir 
būti tikrais draugais ir ateities pasauly.”

“Agresorių šalys visuomet žinojo, kad 
didžiausias pavojus jų planams valdyti 
pasaulį glūdi vienybėj demokratiškų ša
lių. Kiek jų militariškos spėkos silpnėja, 
ant tiek deda didesnes pastangas ardyti 
Jungtinių Tautų vienybę, rizikuojant 
viską ant prailginimo karo ir laimėjimo 
derybinės taikos. Pastarasis pasipylimas 
anti-sovįetinės propagandos yra darbas 
mūsų priešų ir sudaro didžiausį pavojų 
dėl greitos pergalės.

’’Valstybės sekretorius Cordell Hull 
kalbėdamas pastaruoju laiku patvirtino 
reikalingumą didesnio bendradarbiavi
mo su Sovietų Sąjunga, kaip dabar, karo 
laiku, taip ir po karo; pabrėžė svarbą 
viešų diskusijų dėlei mūsų užsienio poli
tikos. Už tai taip svarbu, kad gera valia 
Amerikos žmonių link mūsų didžiosios 
talkininkės, Sovietų Sąjungos, paremta 
ant žinojimo ir supratimo, pasireikštų 
taip galinga, kad palaikius kiekvieną ju
dėjimą, kuris vieny ja tas dvi šalis 
arčiau, kad sukriušinus kiekvieną 
stangą mus padalinti.

“Tokios populiarės valios išraiška
vo istorinis Amerikos-Sovietų Draugiš
kumo Kongresas, kuris įvyko lapkričio 
mėnesį, 1942 metais. Iš jo išplaukė Ame- 
rikos-Sovietų Draugiškumo Nacionalė 
Taryba, kad tą misiją paskleidus tarp 
Amerikos žmonių.

“Ta misija darosi svarbesnė su kiek
viena diena. Mes dėl to paskiriame pe
riodą nuo lapkričio 6 iki lapkričio 16- 
tos, kad atžymėjus dešimties metų su
kaktuves nuo atsteigimo diplomatinių ry
šių tarp Amerikos ir Sovibtų Sąjungos. 
Antras Amerikos - Sovietų Sąjungos 
Draugiškumo Kongresas įvyks New Yor
ke nuo lapkričio 6 d. iki 8 d. Tokie kon
gresai įvyks ir kitose šalies dalyse, kad 
pakeiti Amerikos supratimą mūsų talki
ninkės ir kad pareiškus pasiryžimą mū
sų visų žmonių suvienyti tas šalis į ne
nugalimą vienybę.”

Mes tegalime palinkėti American-So
viet Friendship Draugijai pasekmingai 
tęsti savo gražų darbą. O lietuvių visuo
menę raginame remti josios darbus, lan
kytis į ruošiamuosius masinius mitingus 
ir susipažinti su josios literatūra ir ki
tokiais veiksmais.
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Darbam Paskubintas per Decentralizaciją
Žada Veikt prieš Nacius...

K. Pakšto Falsifikacijos Lietuvos 
Švietimo Klausimais 

f

Washington.— Dabar ne- 
piliečiai gali gauti leidimą 
dirbti svarbiuose karo dar
buose per 48 valandas nuo 
to, kai jų aplikacijos pasie
kia įstaigą, kuri tai spren
džia. Anksčiau prašymų pa-’ 
tvirtinimas imdavo keturias 
savaites.

Karo Departmentas tik 
ką pranešė apie šio proceso 
paskubinimą, pareikšdamas, 
kad tai decentralizacijos iš
davos.

Daugiau kaip metai Pro
vost Marshal General tvar
kė šią programą Karo ir 
Laivyno Departmentams, 
imdamasis veiksmų daugu
moj atvejų laike 48 valandų 
po to, kai svetimšalių anke
tos buvo gautos. Didžiausia 
problema buvo tas anketas 
persiųsti galutinam spren
dimui į Provost Marshal 
įstaigą. Yra reikalinga, kad 
būtų informuoti valdinin
kai, kurie priskirti persona-* 
lo saugumą liečiantiems reL 
kalams. Dėlto buvo reika
laujama, kad visos svetim
šalių anketos praeitų pro 
atitinkamus valdininkus.

suintensyvėjo. Kauno mu
zikos mokykla buvo pakelta 
į konservatoriją, Kauno 
Meno Mokykla buvo pakeL 

• ta į Pritaikomojo Meno In
stitutą, Vilniuje buvo įkur
ta Dailės Akademija, "dvejų 

, metų Pedagoginis Institu
tas buvo pakeltas į pilnuti
nę aukštąją mokyklą su 
ketvėrių metų kursu, Vil
niaus universitetas buvo iš- 

, plėstas. Visose aukštosiose 
mokyklose jau pirmaisiais 
tarybų valdžios metais Lie
tuvoje mokėsi per 6,000 stu
dentų (buvo priimta apie 
2,500 naujų studentų), o 
nuo 1941 m. rudens pagal 
visai konkrečiai realiai su
darytą planą visose Lietu
vos aukštosiose mokyklose 
turėjo būti 8,761 studentas.

Tarybų valdžia įkūrė Lie
tuvoje Mokslų Akademiją, 
kuri apėmė ne tik Lituanis
tikos Institutą, bet ir įstei
gė visą eilę kitų mokslinių 
institutų su kuo plačiausio
mis perspektyvomis Lietu
vos mokslui tirti bei gilinti, 

;be ko kita, leidžiant mokslo 
veikalus, mokslo žurnalus 
ir kt. Lygiai taip pat ir 
aukštosios mokyklos ne tik 
■nebuvo varžomos mokslo 
knygų bei žurnalų leidimu, 

\betgi, atvirkščiai, jos turė
jo tam kuo palankiausias 
sąlygas, buvo skiriama tam 
reikalui kiek tik reikiant 

'lėšų ir kt.
Taigi ir aukštojo mokslo 

plėtimui bei augimui, kaip 
ir visiems kitiems švietimo 
kultūros pasiekimams, ta
rybų santvarkos metu lietu
sių tauta turėjo pačias ge
riausias sąlygas ir tomis 
sąlygomis gyvai naudojosi, 
ne tik stengdamasi šviestis, 
taip sakant, suimti į save 
kitų sukurtąjį dvasios lo
byną, bet ir pati aktyviai 

. įsijungdama į kultūrinių 
vertybių kūrybą.

K. Pakštas savo prasi-
■ manymais Lietuvos švieti-
■ mo, kaip ir kitais klausi

mais norėtų kompromituoti 
tarybinę santvarką Lietu
voj. Tuščios pastangos! Ta
rybų Lietuvos kūrybiniai 
užsimojimai ir laimėjimai 
buvo tokie dideli, Tarybų 
Sąjungos sukurtos mokslo, 
meno, technikos vertybės 
tokios milžiniškos, jog jokie 
pigmiejiški Pakšto aičioji- 
mai jų nepajėgs nė palytėti. 
O savo brošiūra “The Lith
uanian Situation” K. Pakš
tas pasiekė tik vieną tikslą: 
jis aiškiausiai pasirodė esąs 
tipingas vokiškojo hitleriz- 
mo agentas, dirbąs šlykštų 
gebelsinį darbą.

Savo brošiūroje “The Li
thuanian Situation” K. : 
Pakštas stengiasi visokiais : 
būdais apšmeižti tarybų 
valdžią Lietuvoje, rašyda
mas aiškiausius savo, prasi
manymus dėl tarybų Vai-' 
džios įsikūrimo Lietuvoje ir 
jos režimo, taip pat dėl 
lietuvių tautos padėties in 
jos santykių su rusų tauta. 
Ieškodamas argumentų są- 
vo šmeižtams paremti, K. 
Pakštas iškraipo ir klastoja 
įvairiausius Lietuvos gyve
nimo faktus. Be kitų daly
kų, K. Pakštas paskelbė vi
są eilę iškraipytų ir nebūtų 
dalykų ir Lietuvos švietimo 
klausimais.

1. Tarybų valdžia Lietu
voje jau pirmaisiais savo 
gyvenimo metais įsteigė po 
visus Lietuvos kampelius 
daugybę kursų beraščiams 
ir mažaraščiams mokyti; 
kur buvo nedaug beraščių 
ir mažaraščių, ten buvo or
ganizuotas grupinis moky
mas, po kelis žmones, o vie
tomis ir individualinis mo
kymas. Į tą darbą buvo į- 
traukti ir su entuziazmu 
dirbo mokytojai, mokslei
viai, tarnautojai ir šiaip 
mokytesni žmonės. Susida
rė didžiausias tinklas va
dinamųjų kultūrarmiečių, 
didelė kultūrinių savanorių 
švietėjų armija ir mokė 
Lietuvos beraščius bei ma
žaraščius skaityti, rašyti 
bei aritmetikos dalykų. Ir 
jau iki 1(941 m. vasaros per 
50,000 žmonių buvo ištrauk
ta iš amžinos tamsos, išmo
kyta skaityti, rašyti. Tai 
buvo didelis lietuvių tautos 
laimėjimas, ir tam laimėji
mui kelią atidarė tarybų 
valdžia! Kitais metais tu
rėjo beraščių bei mažaraš
čių mokymas vykti dar 
smarkesniais tempais, jau 
su įgytu patyrimu ir su la
biau įgudusiais darbinin
kais.

2. Lietuvoje buvo didelės 
masės žmonių, kurie buvo 
šiek tiek pasimokę — išmo
kę skaityti, rašyti, kiti bai
gę kelias gimnazijos klases 
ir paskui dėl įvairių 
ekonominių ir poli
tinių sąlygų negalėję to
liau mokytis. Kas bu
vo padaryta tokiems 
žmonėms padėti toliau mo
kytis per 1919-1939 m.? 
Nieko. Iš privačios visuo
menės iniciatyvos šiam rei
kalui buvo kilę kai kurių 
pastangų. Pavyzdžiui, buvo 
įkurta suaugusių gimnazi
ja Šiauliuose ir dvi suau
gusių gimnazijos Kaune, 
visos privačios. Ar bent pa
dėjo kuo nors bet kuri Lie
tuvos valdžia toms mokyk
loms 1919-1939 m.? Ne. Dar 
daugiau. Šiaulių gimnaziją 
valdžia anksčiau uždarė, o 
abi Kauno suaugusių gim- 
zijos nuolat buvo visokiais 
būdais spaudžiamos. Ir to 
spaudimo rezultatą gražiai 
vaizduoja oficialus Lietuvos, 
statistikos metraštis 1939 
m. Jame 73 psl. randame 
aiškiai parašyta: “B. Suau
gusiems gimnazijos - Kau
nas — Mokyklų 1 -r- Mo
kytojų 14 — Mokinių 111.” 
Štai/ tik 111 suaugusių 
1939 m. tegalėjo toliau mo
kytis Lietuvoje!

Tarybų valdžia 1940. m. 
rųgpiūčio 8 d. išleido spe
cialų įstatymą apie suaugu
sių švietimą. Jau 1940-41 
mokslo metais buvo įsteigta 
210 pradžios mokyklų suau
gusiems, kuriose mokėsi 
pradžių 6,024 asmenys,.

priemones, 193.5 m. valdžia, 
negalėdama priešintis visos 
tautos pasipiktinimui vo
kiečių elgesiu, įstatymo ke
liu nustatė, kad pirmoji 
svetimoji kalba Lietuvos 
mokyklose bus prancūzų. 
Betgi jau tais pačiais me
tais, nepaisant to įstatymo, 
švietimo ministerio aplink
raščiu buvo įsakyta mokyk
lose, kur yra kelios tos pa
čios. klasės, vienoj klasėje 
pirmąja svetimąja kalba 
dėstyti vokiečių kalbą. To
liau kasmet ši privelegija 
vokiečių kalbai buvo vis 
plečiama, o 1939 m. jau di
delėje Lietuvos mokyklų da
lyje pirmoji svetimoji buvo 
vokiečių kalba. Tuo būdu 
dėl tam tikro hitlerininkų 
spaudimo iš užsienių ir tam 
tikrų Lietuvos sluoksnių iš
davikiško pataikavimo hit
lerininkams vokiečių įtaka 
buvo dirbtiniu būdu stipri
nama prieš kitų tautų kul
tūrines įtakas ir prieš lie
tuvių tautos daugumos va
lią. Ir dėl to Pakšto teigi’ 
mas, kad pirmosios sveti
mosios kalbos nustatyme 
mokykloms esą “galima 
matyt realų išsiaiškintos vi
suomenės nuomonės atvaiz
davimą,” yra toks pat pra
simanymas, kaip ir kiti kal
bamosios brošiūros išve
džiojimai.

4. Neapsiėjo K. Pakštas 
neiškraipęs faktų, ir kalbė
damas apie Lietuvos aukš
tąjį mokslą. Čia jis vėl ope
ruoja prasimanytais skai
čiais. Jis rašo, kad 1939 m. 
Lietuvoje buvo universite
tų ir institutų 8, ir studen
tų juose 6,000. Oficialus 
Lietuvos Statistikos met
raštis 1939 m. duoda visai 
kitokius skaičius, būtent — 
1939-40 mokslo metais Lie
tuvoje buvo aukštųjų mo
kyklų— 6, studentų jose— 
3,990?

Pateikdamas iškraipytus 
faktus, be to, dar'dvipras
miškai kalbėdamas apie Li
tuanistikos Institutą, apie 
mokslo žurnalus, daryda
mas iš to įtartinas aliuzi
jas, K. Pakštas norėtų įti
kinti skaitytoją, kad visos 
tos Lietuvos aukštojo mok
slo įstaigos tarybiniais lai
kais susilpnėjusios. Betgi 
faktai rodo ką kita. Tarybų 
valdžios metais Lietuvoje 
aukštojo mokslo įstaigos iš
plito, jose darbas žymiai

paskui tas. skaičius išaugo 
iki 20,000, ir 13 vidurinių.' 
mokyklų; j taikėsi iš 
pradžių 3,281 suaugęs mo
kinys,, paskui tas skaičius 
išaugo iki 4,500 suaugusių 
mokinių. Be to, veikė liau
dies universitetai Vilniuje, 
Kaune, Kėdainiuose, Mažei
kiuose, Marijampolėje, Aly
tuje ir kt.; juose dirbo 121 
grupė klausytojų 5,771, 
asmuo. Taip pat suaugu-, 
siems šviesti buvo įsteigta 
įvairių kursų"— 1,654 ben
dro lavinimosi kursai su 
16,914 kursantų ir 932 kal
bų kursai su 28,462 kursan
tais.

Tai tokius plačius kelius į 
mokslą ir šviesą tarybų 
valdžia atidarė Lietuvos 
darbo žmonėms, pirmiau 
negalėjusiems mokytis. Šis 
suaugusių švietimas kitais 
metais turėjo plėstis ir to
bulėti.

3. Apie neraštingumo ir 
mažaraštingumo likvidavi
mą ir suaugusių švietimą 
K. Pakštas savo brošiūroje 
nieko nekalba, kadangi tais 
dalykais Lietuvoje iki tary
bų valdžios nebuvo rūpina
masi. Su tuo didesniu drą
sumu jis kalba apie įvairių 
mokyklų išaugimą Lietuvoj 
1919 - 1939 m. Bet ir čia, 
kaip ir visur kitur brošiū
roje, jisai operuoja prasi
manymais, faktų iškraipy
mais. Čia jis tiek įsidrąsi
no, jog net operuoja pra
simanytais skaičiais tuo no
rėdamas sudaryti atramą 
savo šmeižimams prieš ta
rybų valdžią. Pakštas rašo, 
kad 1939 metais Lietuvoje 
buvo 400,000 mokinių pra
džios mokyklose, 30,000 mo
kinių vidurinėse mokyklose. 
Tuo tarpu oficialus Lietu
vos statistikos metraštis 
1939 m. duoda tokias ži
nias: 1939-40 m.m. Lietuvo
je mokinių: pradžios mo
kyklose — 338,460, viduri
nėse mokyklose — 27,686. 
Duodamas prasimanytus

• mokinių skaičius, Pakštas 
nori nuslėpti tą faktą, kad

• tarybinės santvarkos lai
kais lietuvių tautai susida
rė žymiai geresnės sąlygos 
šviestis ir kad tuomet visų 
mokyklų ir tų mokyklų mo
kinių skaičius nepaprastai 
padidėjo. Taip antai, pir
maisiais tarybų santvarkos 
metais Lietuvoje buvo mo
kinių : pradžios mokyklose 
357,800, vidurinėse mokyk
lose daugiau kaip 40,000. 
Jau kinais metais tie skai
čiai dar būtų žymiai pakilę. 
Pav., į vidurines mokyklas 
pagal planą 1941-42 metais 
turėjo būti įtraukta 89,400 
mokinių.

Taip tarybinė valdžia 
Lietuvoje padarė mokyklą 
iš tikrųjų prieinamą vi
siems, ir lietuvių tauta ta 
savo teise mokytis ėmė pla
čiai naudotis.

Čia negalima nutylėti ir 
tos aplinkybės, kaip K. Pak
štas iškraipo faktus, kalbė
damas apie lietuvių tautos 
kultūrinę orientaciją. Pakš
tas nori nuslėpti tą faktą, 
kad Lietuvoje iki tarybinių 
laikų dažnai, visiškai nepai
sant tikrų tautos orientaci
jų, buvo stengiamasi palai
kyti vokiečių kultūrinė įta
ka. Be ko kita, tos įtakos 
palaikymas reiškėsi ir tuo, 
kad vidurinėse mokyklose 
pirmoji svetimoji kalba bu
vo vokiečių. Tik kada hitle
rininkai pradėjo prieš Lie
tuvą vartoti šlykščiausias 
šmeižimų, smurto ir teroro

London. — Caristas gene
rolas Michailovičius, vadi
namų Jugoslavijos četnikų 
komandierius, atsišaukė į 
Talkininkus, prašydamas 
ginklų. Jis žadėjo jau “dau
giau veikti” prieš vokiečius, 
kuomet gaus tokios para
mos. Michailovičius taip pat 
gyrėsi, būk “stosiąs už de
mokratiją.”

(Tai paties Michailovi- 
čiaus prisipažinimas, kad 
jo “vaiskas” iki šiol menkai 
tejudėjo prieš nacius.)

Kartu Michailovičius pa
sakojo, būk visi jugoslavų 
liaudies partizanai tai esą 
komunistų padaras.

Michailovičius giriasi 
naujais “laimėjimais” prieš; 
vokiečius. Bet N. Y. Times

i iš Cairo) 
•rašo, kad Michailovičius 
perdaug blofina.

Tas korespondentas pri
mena, jog ir dabar tik ju
goslavą partizanai, vado
vaujami gen. Tito-Broz, 
sunkiai tekovoją prieš na
cius* komanduojamus mar
šalo Rommelio.

Procedūra buvo neišvengia
mai lėta ir anketų skaičius 
buvo toks didelis, kad ati
dėliojimai kritiškuose atve
juose buvo neišvengiami.

Bendrai imant, nėra jokio 
apribojimo prieš svetimša
lių samdymą, nežiūrint, ar 
jie yra piliečiai sąjunginin
kų, neutralių, ar priešo ša
lių. Tačiau tokiais atvejais 
reikalaujama, kad darbda
vys gautų Karo ir Jūrų De
partment© sutikimą prieš ’ 
samdydamas svetimšalį jū
rų aviacijos užsakymų dar
bams ir taipgi tų dviejų de- 
partmentų tiems užsaky
mams, kurie pažymėti kai
po slapti bei konfidencia
lūs.

Duodant teisę Tarnybų 
Komandoms ir Aviacijos korespondentas
Aprūpinimo rajonams veik
ti už Karo ir Jūrų Depart
ments svetimšalių samdy
mo programoje, ilga eilė į- 
vairių valdininkų veiksmų 
panaikinama.

O. W. L

Remdami Nacionalį Karo 
Fondą, mes remiame kovą 
prieš fašizmą.
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D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94 
Geo. Shimaitis, Montello 91

A. Tamošiūnas, Hudson ............. 74
V. Černiauskas, Rochester ....... 72
O. Kalakauskienė, Brooklyn ..... 70
V. Kisielius, McKees Rock .......  60
P. J. Martin, Pittsburgh ............ r52
P. Bečis, Great Neck .................. 52
J. Margaitis, Windsor .................. 52
J. Ramanauskas, Minersville .... 27
R. Kalvaitienė, Maspeth .............. 26
S. Kuzmickas, Shenandoah .......... 22

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn, N. Y........... 70
A. Bimba, Brooklyn, N. Y........ . 26

So. Bostone ALDLD 2 kp. rimtai pasiryžo laimėti 
pirmą dovaną šiemet. Draugė Dambrauskienė ir Pet
ruškevičius gražiai darbuojasi vajuje. Nuo Dambraus
kienės gavome & naujus skaitytojus ir vieną nuo Pet
ruškevičiaus.

Sekami vajininkai prisiuntė naujų skaitytojų: K. 
Čiurlis, iš Bayonne, N. J., prisiuntė 2 ir prašė prįskaį- 
tyti prie Newarko vajininkų. A. Smith, iš Philadelphi- 
jos, Pa., prisiuntė naują prenumeratą ir liepė priskai- 
tyti prie drg. Pilėno punktų. V. J. Stankus, Easton, 
Pa., 1; M. Svinkūnienė ir M. Meisbnienė, Waterbury, 
Conm, 3; O. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y., 1,

Prie vajaus prisidėjo sekami vajininkai: P. J. Mar
tin* Pittsburgh,. Pa.; A. Tamošiūnas* Hudson, Mass.; 
Baltimore® vajininkai (K. Yuškauskas, S. Mack, P. 
Paserskis ir A. žemaitis); J. Bakšys, Woręester, Mass.

Lauksime iš naujai prisidedančių vajininkų naujų 
skaitytojų. Šį kartą jie prisiuntė atnaujinimų.
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Sužeidimai ir Mirtingumas FLUORAS PALAIKĄS 
DANTŲ SVEIKATĄ Kryžiuočių Valstybės Rytuose

Karo frontuose prieš ja
ponus daugiau amerikiečių 
serga nuo maliarijos dru
gio, negu nuo karinių žaiz
dų. Ten karštose salose, pel
kėse ir raistuose pilna uo
dų, išnešiojančių tos bjau
rios ligos perus. Chininą 
(quinine) ir dirbtiniai ame
rikiečių vaistai prieš malia
riją tikrumoje neapsaugo 
nuo jos, kaip daugelis žmo
nių klaidingai įsivaizduoja. 
Tie vaistai tik padeda ligo
niui gyti.

Kas liečia sužeistų kovū- 
nų pasveikimą, tai admiro
las dr. R. T. McIntire, vy
riausias Jungtinių Valstijų 
laivyno gydytojas - chirur
gas, paskelbė sekamus džiu
ginančius faktus:

Tik pustrečio procento 
sužeistų jūreivių temiršta, 
reiškia, tik vienas iš 40 su
žeistųjų.

Iš kiekvieno šimto sužei
stų Amerikos marininkų 
Guadalcanal 60 taip sugi
jo, kad jie vėl sugrįžo į 
fronto kautynes. Didele 
dauguma kitų gana pasvei
ko, kad galės atlikti įvairius Į 
darbus civiliame gyvenime.

Praeitame gi kare mirė

Sovietų Mokslininkai ir Visatos 
Spindulių Paslaptys

Sovietų Mokslų Akade
mija paskutinėmis dienomis 
pasiuntė profesorių Alicha- 
nianą ir grupę kitų moksli
ninkų į Ararato kalno vir
šūnę, kad jie nuo ten su 
naujoviškiausiais mokslo in
strumentais surastų dau
giau slaptybių visatinių 
(kosmiškų) spindulių.

Šie spinduliai iš neapsa
komai tolimų erdvių ir 
tarpžvaigždinių dausų nuo
lat žaibišku greičiu lekia 
žemėn. Jie nematomi, bet 
mokslui gerai apčiuopiami 
taip, kad iš tų spindulių ga
lima sudalyti šviesą, pa
naudoti juos davimui garsi
nių signalų ir t.t.

Visatiniai spinduliai yra 
landesni už X-spindulius ir 
radiumo spindulius. Jie per
eina per mylių storumo že
mės sluoksnius, kaip įrodė 
tyrimai giliausiose kasyklo
se ir po Alpių kalnais, auk- 
čiausiais Europoje.

Sovietiniai mokslininkai, 
tarp kitko, atrado vieną vi
sai netikėtą dalyką visati
niuose spinduliuose, — kad 
juose, apart hydrogeno 
(vandenilio) atomų - dale
lyčių, yra ir proteinų-balti- 
mių. O baltimiai tai būtinai 
reikalinga maisto dalis, ku
rios daugiausia gauname iš 
mėsos raumenų, iš kiauši
nių, žuvies, pieno, tai pat iš 
pupų, žirnių ir kitų gimdų, 
jeigu proteinai - baltimiai 
iš jų neišpikliavoti laukan.

Dabar Sovietų moksliniu-

Canterbury Arkivysku
pas ir Rusų Bažnyčia

Canterbury arkivysku
pas, anglų bažnyčios galva, 
pareiškė praeitą trečiadie
nį: “Aš labai džiaugiuosi 
panaujintais broliškais ry
šiais tarp mūsų ir rusų baž
nyčios,” kaip kad Londono 
radijas pranešė.

po 7 iki 8 iš kiekvieno šim
to sužeistų amerikiečių.

Adm. McIntire, asmeninis 
prez. Roosevelto gydytojas, 
tačiau, skundžiasi, kad nė
ra įvalias daktarų taip ge
rai aptarnaut sužeistuosius, 
kaip pageidaujama. Pavyz
džiui, kiekvienam tūkstan
čiui jūreivių dabar tėra tik 
pustrečio gydytojo, sako jis, 
o reikėtų pusseptinto.

Sulfa vaistai žaizdoms ne 
visuose atsitikimuose taip 
sėkmingai gydo, kaip buvo 
tikėtasi, pastebi dr. McIn
tire.

(Beje, dabar naudojamas 
Italijos fronte naujausias 
vaistas penicillin pasirodo 
geresnė žaizdų gyduolė, ne
gu pagarsėję sulfa vaistai.)

Vienas iš blogumų ame
rikiečiam frontuose prieš 
japonus yra tas, kad japo
nai ypač atakuoja Raudono
jo Kryžiaus automobilius ir 
ligonines sužeistiesiems. A- 
merikiečiai todėl jau nusto
jo varto t Raudonojo Kry
žiaus ženklus, kuriuos japo
nai laiko mėgiamiausiais 
sau taikiniais.

N. M.

kai tiria ypač tų spindu
liu baltimius. Jie veikia iš 
savo stoties Ararato kalne, 
ant kurio, pagal Biblijos

I padavimus, girdi, apsistojus 
Nojaus Arka, beslūgstant 
visuotinojo tvano (patapo) 
vandenims. N. M.

Kraujas Geriau Gydo, 
Negu Plazma

Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos įstaigos dak- 

' taras J. B. Alsever prane
šė, kad viso kraujo įleidi
mas sužeistiesiems geriau 
juos gydo, negu tik plazmos 
įleidimas. — Plazma yra 
kraujo skystis po krauja- 
kūnių pašalinimo.

Sovietuose sužeistiem ka
riam leidžiama viso kraujo. 
Tam tikromis mokslinėmis 

! priemonėmis jis gana ilgai 
išlaikomas nuo sugedimo i- 
ki perleidimo.

Amerika abelnai naudoja 
tik plazmą, nes vežant į to
limus užjūrius, plazma il
giau išlaikoma nuo sugedi
mo. Vieno asmens plazma, 
be to, tinka visiem, o raudo
nųjų kraujakūnių yra kelios 
skirtingos rūšys, iš kurių 
reikėtų parinkti atitinkan
čią kiekvienam sužeistam.

J.

Kai kurios mažos peteliš
kės perlekia per 2,000 mylių 
pločio vandenyną. O peteliš
kė vadinama “Dažyta Lei- 
dė” perskrenda per Atlantą 
Europon ar Amerikon.

Dar neišrasta prietaiso, 
kuris taip gerai pažintų su
gedusį kiaušinį, kaip žmo
gaus uoslė.

Lietuvių Demokratinis Su
važiavimas įvyks gruodžio 17- 
18 dd., 1943 m. Ar jūs ir jūsų 
organizacija jau pasiruošę ja
me dalyvauti?

Kur geriamajame vande
nyje yra bent viena dalelė 
fluorino elemento milione 
vandens dalių, tai vietinių 
gyventojų dantys būna 33 
proc. iki 50 procentų svei
kesni, negu kitose srityse, 
kur vandenyje trūksta fluo
rino.

Įdėjus tam tikrą mažą 
nuošimtį fluorino į bile ge
riamąjį vandenį, jis prilai
ko dantis nuo gedimo. Ta
tai liudija Jungtinių Valsti
jų Viešosios Sveikatos Tar
nybos daktarai H. Tr. Dean, 
John W. Knutson ir eilė 
kitų dantų gydytojų ir me
dicinos daktarų.

GREITASIS SIFILIO 
IŠGYDYMAS

Naujuoju vaistu penicilli- 
nu jau bent keturi žmonės 
tapo išgydyti nuo sifilio, 
piktosios lytinės ligos, per 
aštuonias dienas. O šis vais
tas padirbamas iš paprastų 
žaliųjų sūrio pelėsių.

Nuo kitos lytinės ligos, 
g o n o r ė j os (pūliatekio) 
šiuom vaistu jau išgydyta 
didesnis skaičius ligonių.

Apie penicilliną, kaipo 
stebėtinai greit išgydžiusį 
keturis sifilitikus, davė ra
portą dr. John F. Mahoney, 
Jungtinių Valstijų Marinin
kų Ligoninės gydytojas, 
kalbėdamas susirinkime A- 
.merikos Viešosios Sveika
tos Sąjungos praeitą savai
tę, New Yorke. O jo bend
radarbiai penicillino gyduo
lės tyrimuose, dr. R. C. Ar
nold ir Ad. Harris tatai 
patvirtino.

Šimtui dienų po minimų 
išgydymų praėjus, jie buvu
sius sifilitikus tyrė visais 
žinomais moksliniais bū
dais, ir nesurado jokių sifi
lio ženklų pas juos.

Penicillino dar negana 
pagaminama; todėl jis per 
brangus, ir vienam sifiliti- 
kui išgydyti lėšuoja $100. 
Be to, beveik visas dabar 
padirbamas penicillinas yra 
skiriamas kariuomenei.

N. M.

Arklys Gelbėtojas
Smithport, Pa. — Atbė

go arklys pas kelis vyrus, 
kurie kasė šulinį. Arklys 
prie jų sustojo ir kantriai 
laukė, susimąstęs, kuomet 
vyrai šnekėjosi.

Pagaliau, vienas vyras 
užlipo ant arklio ir atsisėdo 
balnan; esą, gal arklys nori 
ką pasakyt ar kur nors nu
vest.

Kai tik vyras atsisėdo 
balnan, bematant arklys ap
sisuko ir leidosi šuoliais 
bėgti, kol atbėgo prie gulin
čio, sužeisto žmogaus. Tas 
žmogus buvo arklio savinin
kas Normanas Hull. Jis, 
krisdamas nuo arklio, nusi
laužė kojos kaulą.

Žmogus sakė, jog įvykus 
nelaimei jis pasiuntė arklį 
pajieškot gelbėtojų.

(Šios žinios iškarpą iš N. 
E. News atsiuntė Laisvei 
drg. T. Mitkus, newarkie- 
tis.)

Po paėmimo Jeruzalimo 
kryžiuočiai laipsniškai už
kariavo visą rytinį Vidur
žemio Jūros pakraštį. Su 
pagelba Venecijos, Genoa 
ir Pizos laivų jie užėmė ei
lę pajūrinių miestų. Ir taip 
buvo įkurta eilė kryžiuočių 
valstybių. Didžiausia ir 
biedniausia iš jų buvo Je
ruzalimo valstybė, apiman
ti Palestiną ir pietinę dalį 
Sirijos. Pirmuoju karalium 
Jeruzalimo valstybės buvo 
Gotfridas Buloniškas su ti
tulu barono ir “Kristaus 
grabo saugotojo.” Prie Je
ruzalimo karalystės dar bu
vo prijungtos trys savival- 
diškos valstybės: Tripolio 
grafija, Antijochijos kuni
gaikštystė ir grafo Edessos 
kunigaikštystė. Bet tikru
moje jos visos buvo nepri
klausomos.

Karalystėj ir kunigaikš
tystėse kryžiuočiai įvedė 
feodališką sistemą — tokią, 
kokia viešpatavo Europoj, 
ypatingai Francijoj...
Fridrichas Engelsas, anali

zuodamas tuos laikus, dės
tė, kad feodalizmo tvarka 
aiškiausiai atsispindėjo Je
ruzalimo karalystėj: “Fe
odalizmas labiausiai prakti
koje prisiartino savo idė
joms, tai Jeruzalimo kara
lystėj, kas ir pasiliko Jeru
zalimo azisuose, kaipo kla
sikinės feodalu tvarkos at- 
žymėjimas.”

“Jeruzalimo azisai”— tai 
čartija politinės nepriklau
somybės feodalų ponų. Azi
sai nurodė, kad karalius ga
li reikalauti iš feodalų tar
navimo, rūpestingai atžy
mint, kad karaliaus reika
lavimai nebūtų per dideli 
linkui ponų. Ten aiškiai nu
rodyta, kada feodalas turi 
išeiti į karą ir kada atlikti 
pareigas šalies viduje. Jų 
kaipo pavyzdžių buvo 10. 
Bet dar mažiau atsitikimų 
buvo, kada feodalas turėjo 
valstybei tarnauti už vals
tybės sienų ir tada kara
lius turėjo jį visakuom ap
rūpinti...

Milžiniški Amerikos Plotai 
Pirkti Karo Reikalams

Kariniams Dėdės Šamo 
tikslams reikia didelių plo
tų žemės — stovykloms, 
šaudymo pratimų laukams, 
lėktuvų aikštėms, manev
rams, sandėliams, kai ku^ 
rioms dirbykloms ir tūliems 
kitiems reikalams.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė, todėl, nuo 1938 m. 
iki šiol pirko bei dar perka 
11,254,384 akrus žemės; be 
to, valdžia į savo rankas 
perėmė laikinai naudot 10,- 
507,892 akrus, tame skai
čiuje ir didžiules ganyklas 
vakaruose ir kasyklų plo
tus.

Imant kartu, tai Jungti
nių Valstijų vyriausybė da
bar kariniams dalykams 
naudoja įvairiose šalies da
lyse daug maž tokius, pirk
tus bei samdytus, žemės 
plotus, kaip visos šešios se
kamos valstijos: New 
Hampshire, Vermont, Con- 
n e c t icut, Massachusetts, 
Rhode Island ir Delaware.

Karališka galia buvo ap-jvo 
rėžiama “Aukščiausios Ta- juos, 
rybos” — susirinkime žy
mių feodalų, be kurių susi
rinkimo karalius negalėjo
daryti nei vieno svarbesnio 
nutarimo. Atsitikime, jei
gu karalius paneigtų bent 
kurio feodalo teises, visi 
feodalai turėjo teisę atsisa
kyti tarnauti karaliui.

Kryžiuočių valstybėj bu
vo įvesta feodališka hierar
chija tokioj formoj, kaip 
ji viešpatavo Vakarų Euro
poj. Visa teritorija buvo 
padalinta į ritierių feodas, 
kurie privalėjo karo metu 
eiti kariauti. Kaip kurie iš 
atėjusių valstiečių kartu su 
savo ponais buvo pakelti į 
ritierius ir gavo feodas. 
Tas padaryta todėl, kad bu
vo reikalingi ritieriai apgy
nimui užgrobtos žemės ir 
kad senų ritierių eilės pra
retėjo. Bet didžiumoj kry
žiuočiai kilę iš valstiečių 
negavo žemės, o turėjo ją 
randavoti pas ritierius, už 
ją mokėti grūdais. Bažny
čia paveldėjo milžiniškus 
žemių plotus ir buvo paliuo- 
suota nuo karinės tarnybos 
ir valstybės mokesčių.

Pamatinę kryžiuočių dar
bo masę valstybėse sudarė 
baudžiauninkai — vai stie- 
čiai, daugiausiai arabai, 
musulmanai, graikai ir siri- 
jonai, kurie žvėriškai buvo 
išnaudojami naujų atėjūnų. 
Įstatymiškai jie buvo laiko
mi lygiais su darbo gyvu
liais ir žemės ūkio mašino
mis. Jie buvo apkrauti mo- 
kestimis, turėjo eiti 
pas ponus dienas ir 
klausyti jų. Jie turė

jo pagaminti savo naujiems 
ponams tam tikrus dirbi
nius ir atiduoti dalį sau pa
sėtų javų. Kiekvienas pri
klausė nuo savo pono va
lios.

Vietos valstiečiai baisiai 
neapkentė savo naujų ponų, 
kaipo atėjūnų, skirtingo ti
kėjimo žmonių ir labai daž
nai sukildavo. Jie atsisaky
davo suimti javus, užpulda-

Reikiant valdžiai žemių 
pirkti bei samdyti, kai ku
rie savininkai sutiko žmo
niška kaina savo sklypus ša
liai perleisti; kiti gi tikėjosi 
daugiau pasipinigauti, negu 
jų nuosavybė verta. To
kiuose atsitikimuose tai pri
siekusiųjų teismai (grand 
džiurės) turėjo nuspręsti, 
kiek valdžia privalo savi
ninkams atlyginti.

Vyriausybė taipgi pirko 
ir kai kuriuos trobesius, fa
brikus ir net tūlų upių van
dens teises kariniams reika
lams įvairiose Jungtinių 
Valstijų srityse. J. C. K.

CEMENTINĖS VALTYS.

Jau veikia devynios iš ce
mento pastatytos valtys, 
pervestos Jungt. Valstijų 
armijai. Jos yra 350 pėdų il
gio ir gali plukdyt po 5,000 
tonų krovinių kiekviena. 
Statoma armijai dar 17 to
kių cementinių valčių. 

ponus ir naikindavo 
Taip 1125 metais įvy

ko didelis valstiečių — bau
džiauninkų sukilimas Bei
rute.

Pabaigoj XII-to šimtme
čio kryžiuočiai užėmė Kip
ro salą, taip prispaudė vie
tos gyventojus, kad ir ten 
greitai įvyko didelis sukili
mas.

Italų Miestų Prekyba
Kryžiuočių įkurtos vals

tybės pradėjo smarkią pre
kybą. Su jais prekybą pla
čiausiai vedė italų miestai 
— Venecija, Genoa ir ant 
mažesnio laipsnio Piza. Ita- 
talai pirkliai turėjo specia- 
les privilegijas kryžiuočių 
valstybėse, nes jie padėjo 
kryžiuočiams ten įsigalėti. 
Prieplaukose italams buvo 
paskirta specialiai kvarta
lai, kur prekiautojai galėjo 
gyventi ir naudotis pilna 
laisve. Jie klausė tik savo 
konsulų, kurie taip pat bu
vo atsakomingi tik savo 
valstybėms. Taip italų pirk
liai pasinaudojo proga, kad 
išplėsti prekybą su Rytais 
ir apeiti Bizantijos imperi
ją

Iš itališkų miestų į Rytus 
plaukė ilgos virtinės laivų, 
vežančių Vakarų prekes — 
pradžioj ginklus, arklius, 
verguš, duoną, kurios sto- 
kavo kryžiuočių valstybėm, 
o vėliau vilnonius ir lini
nius audinius. Laivai Rytų 
prieplaukose išbūdavo po 
kelis mėnesius, o paskui 
plaukė atgal veždami nau
jas prekes — cukrų, fruk- 
tus, vyną, medvilnę, vilną, 
dažus, kvepiančius syvus, 
stiklą, brangakmenius ir 
šilką. Italai pirkliai ne vien 
vedė prekybą su kryžiuočių 
valstybėmis, bet jie ten tu
rėjo žemių plotus ir bau
džiauninkus, kurie savo po
nams turėjo mokėti donį 
medvilne, cukrum, manda
rinais, apelsinais ir kitais 
Rytų produktais. Italams 
pirkliams turėjo būti pa
klusnūs ir miestų smulkūs 
amatninkai, kurie savo po
nams donį mokėjo audinių 
ir stiklo produktais.

Tai prekybai vadovavo 
italų prekybinės respubli
kos. Tarpe italų pirklių, 
ypatingai veneciečių ir ge- 
noiečių ėjo nuolatiniai susi
kirtimai, dažnai daeinanti 
iki ginkluotų susikirtimų...

Nauji Užkariavimai
( Kryžiuočių
Kryžiuočių užkariavimai 

nebuvo amžini, bet jie 
aukščiausio laipsnio pasie
kė 1130 metais, o paskui 
staigiai pradėjo smukti. 
Viena iš smukimo priežas
čių buvo, tai nebuvimas 
tvirto centro, jungiančio 
kryžiuočių valstybes. Kiek
vienas didelis feodalas jau
tėsi pilnagalis. Kryžiuočiai 
užgrobė tik siauru ruožtu 
Viduržemio Jūros pakraštį 
ir negalėjo užimti plotus 
toliau nuo jūros. Jie įsiga
lėjo pajūrių miestuose ir 
pristeigė savo pilių. Į ry
tus nuo jų valdomų 
sričių buvo Sirijos dy
kuma. Iš tos pusės kry
žiuočių viešpatavimui grū
mojo nuolatiniai užpuoli
mai. Jų rubežius buvo

1,200 kilometrų (apie 
800 amerikoniškų mylių) 
ilgio, buvo sutvirtintas 
daugeliu pilių,vienok jos ne
galėjo apsaugoti kryžiuo
čių valstybes nuo nuolati
nių turkų užpuolimų. Kry
žiuočiai iš savo pusės darė 
tokius pat užpuolimus ant 
turkų valdomų plotų, užpul
davo ir sudegindavo mies
telius, stengdamiesi praplė
sti savo viešpatavimą į ry
tus, grįždami parsivaryda
vo belaisvių ir parsivešda- 
davo užgrobto turto. Ritie
riai darė užpuolimus ant 
turkų karavanų, atimdavo 
tavorus ir galvijus. Tokiu 
būdu, išilgai visą sieną ėjo 
iš vienos ir kitos pusės ne
pertraukiami užpuolimai ir 
ją apsaugoti neišpasakytai 
buvo sunku.

Priešingai prieš kryžiuo
čius nusistatė ir Bizantijos 
imperija, kuri pati siekė 
pasiglemžt Antijochijos kra
štą. Livano kalnuose įsiga
lėjo musulmanai sektantai 
—hnalitai — assaiečiai, ku
rie savo užpuolimais terori
zavo, kaip seldžiukus, taip 
ir kryžeivius. Prie to patys 
kryžiuočiai feodalai nuola
tos prieštaravo vienas ki
tam ir tai vieni, tai kiti da
rė suokalbius su musulma- 
nais kunigaikščiais prieš 
kitus kryžiuočius feodalus. 
Kryžiuočiai už pinigus pa
sisamdydavo sau į talką 
“netikinčius” musulmanus 
kovai prieš kitus kryžiuo
čius. Tas taip buvo išsipla
tinęs, kad net Romos popie
žius prieš tai pakėlė balsą.

Musulmanai, ypatingai 
arabai, su panieka žiūrėjo į 
europiečius, kurie jiems at
rodė ne tik į Dievą netikin
ti, bet ir žiaurūs barbarai. 
Krikščionys padarydavo su 
tnusulmanais sutartis, Die
vo vardu prisiekdavo, o pa
skui jas lengvai sulaužyda
vo. Musulmanai už tai į 
juos žiūrėjo, kaipo į religi
nius žulikus.

Planingumui sienos apgy
nimo kenkė ir gyventojų 
nepastovumas. Toli ne visi 
kolonistai sugebėjo prisitai
kinti prie naujų gyvenimo 
sąlygų. Dalis prisiplėšę tur
to patraukė atgal į Europą. 
Dalis apsigyveno ir įsitvir
tino naujai užkariautoj že
mėj, o kita dalis nuolatos 
dideliais būriais traukė at
gal į Europą. Daugelį gud
resnieji “nuskuto” i k i 
gryno kaulo ir paliko badu 
mirti “šventoj žemėj”.

Jeruzalimo karalystėj ir 
kitose kryžiuočių karalys
tėse viešpataujanti klasė 
buvo ritieriai, ypatingai 
francūzai, ir todėl europie
čius Rytuose pradėjo vadin
ti “frankais.” Ritierių nebu
vo labai daug, tik keletas 
tūkstančių. Toji privilegi
juota viršūnė nebuvo skait
linga, o visi vietos gyvento
jai jos nepakentė. Nuolati
niam apgynimui kryžiuočių 
valstybių jau neužteko kry
žiuočių - ritierių. Tam tiks
lui Romos popiežiaus suma
nymu buvo organizuojami 
religiniai - ritierių ordenai.

Apie šiuos ordenus bus 
kalbama atskiram straips
nyje. t
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
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Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
Keletas naujokų dar turi tokius dur

tuvus prie šautuvų; paimame juos iš jų 
ir duodam jiems kitus.

Durtuvas, tenka pasakyti, nustojo 
reikšmės. Į ataką dabar kartais mada 
eiti tik su rankinėmis granatomis ir kas
tuvais. Išgaląstas kareiviškas kastuvas 
yra lengvesnis ir daugiašališkas ginklas. 
Juo galima ne tik durti pažandėn, bet, 
labiausiai, mušti iš peties, atsivedėjus. 
Ypač, įkypai pataikius tarp pečių ir kak
lo, lengvai perskeliamas kūnas ligi krū
tinės. Durtuvas dažnai taip įsibeda, kad 
norėdamas jį ištraukti turi sužeistajam 
smarkiai spirti į pilvą, o tuo tarpu pa
čiam lengvai kas nors gali duoti smūgį. 
Be to, durtuvas dažnai nulūžta.

Naktį paleidžiamos dujos. Laukiame 
užpuolimo ir gulime su prirengtomis du
jinėmis kaukėmis, pasiruošę jas užsi
traukti, kaip tik pasirodys pirmieji še
šėliai.

Rytas aušta be kokių nuotykių. Tik vis 
girdėt tas brūžuojąs dirksnius dardėji
mas anapus fronto. Traukinys paskui 
traukinį, sunkvežimiai paskui sunkveži
mius, kas gi ten galėtų koncentruotis? 
Mūsų artilerija nuolat svaido sviedinius 
į aną pusę, bet bildesys nenutilsta, nesu
stoja. —

Mūsų veidai nuvargę ir kitas į kitą 
nežiūrim.

— Bus kaip ties Soma, kur po pana
šaus prisiruošimo mums būgnavo septy
nias dienas ir septynias naktis, — apsi
blausęs sako Katas. Nuo to laiko, kai 
mes čia esam, jis visai nebejuokauja, o 
tai jau bloga, nes Katas turįs seno fron
to opšro uoslę. Tik Tjadenas džiau
giasi geru daviniu ir romu; jis 
dargi mano, kad mes kaip tik ramiai 
grįšime ilsėtis, ir visiškai nieko neatsi
tiksią.

Beveik taip ir atrodo. Slenka viena 
diena po kitos. Naktį sėdžiu skylėj sar
gyboje. Viršum manęs kyla ir leidžiasi 
rakietos ir šviečiamieji parašiutai. Aš 
atsargus ir įtempęs savo dėmesį. Širdis 
plaka. Akys vis žvalgosi į šviečiamąją 
laikrodžio rodyklę, bet rodikliai beveik 
nekruta. Miegas slegia mano akių vokus. 
Judinu kojų pirštus batuose, kad tik ne
užmigčiau. Kol mane pakeičia nieko ypa
tingo neatsitinka. Tiktai vis tas riedme
nų bildėjimas anapus fronto. Pamažėl 
mes nurimstam ir visą laiką pyškiname 
kortomis. Gal laimė bus mūsų pusėj.

Dieną padangė pilna skrajojamų pūs
lių. Tat reiškia, jog priešai į ataką leis 
tankus ir lėktuvus pėstininkams apšau
dyti puolimo metu. Bet tat mūsų tiek 
labai nedomina, kiek kalbos apie naujus 
liepsnosvaidžius.

“ • • •
Pabundame vidunaktį. Žemė gaudžia. 

Mus gula sunkiosios artilerijos ugnis. 
Spraudžiamės į kampus. Atskiriame vi
sokių kalibrų šūvius.

Kiekvienas griebia savo daiktus ir kas 
akimirksnis žiūri, kad jie būtų. Pakasas 
dreba. Naktis — vienas baubimas ir žai
bavimas. Matome vienas kitą sekundė
mis’ trunkančioj šviesoj ir purtome savo 
galvas išblyškusiais veidais ir sučiaup- 
tom lūpom.

Kiekvienas jaučia, kaip sunkieji svie
diniai suardo prakasų kraštus, kaip jie 
surausia pylimus ir sudaužo viršutinius 
cemento sluoksnius. Jaučiame duslesnius 
trenksmus, kurie panašūs į staugiančio 
plėšraus žvėries kojos smūgį, kai nukri
tęs sviedinys griovy sprogsta. Rytą ke
letas naujokų jau pažaliavę ir vemia. Jie 
dar nepripratę.

Pamažu į požemį pradeda skverbtis 
pilka šviesa ir sprogimų žaibai darosi 
apsiblausę. Aušta. Dabar artilerijos ug- 
nin pradeda maišytis sprogstančios mi
nos. Tai pasiučiausiai jaudinąs dalykas, 
koks tik gali būti. Kur jos nušluoja — 
ten brolių kapai.

Pakeistieji kareiviai išeina laukan. 
Stebėtojai drebėdami įsvyruoja į vidų. 
Jie apdrabstyti purvo. Vienas tylėdamas 
gula kampan ir valgo, kitas, jau pagyve
nęs atsarginis, verkia. Jis du kartus per 
sprogimus oro spaudimo buvo permestas 
per prakasus, bet, be dirksnių sukriki
mo, jam nieko kito nepasidarė.

Naujokai žiūri į jį. Panašūs dalykai 
greitai užkrečia. Turime žiūrėti, nes ku- 
ris-ne-kuris jau pradeda lūpas tampyti. 
Gerai, kad diena aušta. Tad ataka gal 
įvyks prieš piet. ,

Ugnis nesilpnėja. Sprogsta ir užpaka
ly mūsų. Kiek tik akys gali užmatyti 
trykšta purvo ir geležies čiurkšlės, fon
tanai. Apšaudomas labai platus ruožas.

Atakos dar nėra, bet sprogimai vis 
siaudžia. Po truputį kurs tame. Niekas 
beveik nieko nebekalba. Taip pat negali
ma ir nugirsti.

Mūsų apkaso beveik nebėra. Daugely 
vietų jo beliko tik pusė metro aukštu
mo; jis pilnas skylių, granatų duobių ir 
žemių kalvų. Tiesiog prie mūsų požemio 
plyšta granata. Tuojau pasidaro tamsu. 
Mes užversti ir turime išsikasti. Po va
landos išėjimas vėl laisvas. Mes, gavę 
dirbti, kiek nusiraminom. Mūsų kuopos 
vadas įeina į vidų ir praneša, kad du pa
kasai esą sudaužyti. Pamatę jį naujokai 
aprimsta. Jis pasako, kad šį vakarą turį 
būti mėginama prinešti valgio.

Tai skamba paguodžiamai. Niekas 
apie tai nepagalvojo, išskyrus Tjadeną. 
Dabar kai kas iš oro pusės vėl arčiau 
prislenka.

— Jei galima atnešti valgyti, negali 
būti perdaug bloga, — galvoja naujokai.

Mes jų nekliudome. Žinome, jog valgis 
apkasuos taip pat svarbu, kaip ir šovi
niai ir kad dėl to tik jis čia gabenamas.

Bet tat nepavyksta. Išeina kita grupė. 
Bet ir ji grįžta. Pagaliau mėgina Katas, 
bet ir jis pasirodo be nieko. Niekas ne
praeina, nė vieno šuns uodega negali būt 
tokia laiba, kad prasmuktų pro tokią 
ugnį.

Susiveržiam savo bado diržus ir kiek
vieną kąsnį kramtome triskart ilgiau. 
Bet vis dėlto to maža. Pilvas urzgia. 
Saugau vieną duonos briaunelę. Minkš
timą suvalgau, o pluta palieka mano 
duonos krepšely. Kartkartėmis po kąsne
lį krimsteliu. 

— • • •• • •

Naktis nepakeliama. Negalime miego
ti. Žiūrime sustingusiomis akimis ir 
snaudžiam. Tjadenas gailisi, kad nume- 
tėm’žiurkėms nugraužtuosius duonos ga
balėlius. Ramiai galėjome juos išsaugo
ti. Kiekvienas dabar juos valgytų. Taip 
pat ir vandens mums trūksta, bet ne 
taip labai.

(Bus daugiau)
t, Į.....—.... ..........................į...........................—

ŠYPSENOS
LOPŠINĖ

Davė Dievas man merginą, 
Aš merginai — žiedą;
Žiedas mudu sutuokdino
Ir padarė bėdą!

Verkia naktį mažuliukas, 
O pati sau guli;
Man reik duoti buteliukas 
Ir dainuoti liu-li....

Liuli, liuli, mažytėli,
Cit, neverk, būk geras, 
Ir nerėk tu, kaip pašėlęs, 
Man jau pikta daros!

Ei, šarap, tu icliaus šmote, 
Ko dabar tau reikia?
Ar ne laikas jau miegoti,
Tu išdykęs vaike!

Tuo tarpu žmona pabudo
Ir pradėjo barti:
O, tu lepši, molio dūda!
Ką davei jam gerti?

Vietoj pieno buteliuko, 
Tu jam — šnapso pantę!
Todėl verkia mažuliukas, 
O tu nesupranti!..

Oi, tu varge, varge mano! —
Vyras aimanavo, — 
Visą pantę šnapso seno 
Vaiks išgurguliavo.

A. K—s.

Visokios Žinios
Spalių 3 dieną atsibuvo LDS 

160 kuopos mėnesinis susirin
kimas, 1320 Medley St. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas 
K. Kairis. Užrašų raštininkas 
P. Aglinskas perskaitė proto
kolą, komitetas išdavė rapor
tus ir visi priimti.

Skaitytas iš LDS Centro 
laiškas, kas dėl sukėlimo fon
do nupirkimui bomberio ra
ginant narius pirkti bonus ir 
užregistruoti LDS bomberio 
fond an, išdalinta tam reika
lui atvirutės. Visi nariai suti
ko su tokiu geru žygiu LDS 
Centro.

Visų trijų draugijų susirin
ko komisija ir aptarė apie pa
rengimą, kuris įvyks spalių 31 
dieną. Bus dedamos pastangos, 
kad parengimas gerai pavyk
tų, kad liktų pelno nupirkimui 
dviejų ambulansų, vieno Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, o 
kito lietuvių pulkams eilėse 
Raudonosios Armijos.

Mirė 5 Lietuviai
Mirė stambus saliūnininkas 

Charles J. Miller (Malovec- 
kas). Paliko moterį, du sūnus, 
2 dukteris. Palaidotas į Šv. 
Kalvarijos kapus. Neseniai žu
vo jo sūnus kovoj prieš fašis
tus Afrikoj, žmogus ilgai sir
go ir sūnaus mirtis paveikė į 
jo silpną sveikatą.

J. Urbaitis, buvo pavienis, 
mirė spalių 9 dieną, buvo apie 
60 metų amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo Suvalkų rėdybos, palai
dotas į lietuvių bažnytines šv. 
Kazimiero kapines.

Soho dalyje, apie pora sa
vaičių atgal nušoko nuo tilto 
ir nusiskandino Ed. Bernotas. 
Mirė Joseph Masaičio žmona 
ir Pranas Lozoraitis iš South 
Side miesto dalies.

Lankėsi Namie
Lankėsi kariai J. Sauluks, 

J. Adamaitis, P. Sinkus, J. 
Kumža, leitenantas P. Martin- 
kus ir Jonas Pabartis. Pabuvę 
pas saviškius keletą dienų grį-

žo tarnybon. Linkime jiems 
pasisekimo.

Nušovė miesto detektyvą Al
bert T. Lorch tūlas M. Kozera 
paleistas ant “paroliaus” už 
pirmiau papildytų daug vagys
čių. Slapstėsi nuo spalių 1 die
nos iki 9 dienos, tada naktį ki
ti slaptos policijos nariai pri
dabojo jį prie Boarding House. 
Kada jį susiekė, tai jis prieši
nosi ir detektyvas Vincente 
Bunosci nušovė piktadarį. 
Miestas už sugavimą jo buvo 
paskyręs $6,000.

D. P. Lekavičius.

Scranton, Pa.
Nors iš Scrantono šiuo tar

pu žinių laikraščiuose nesima
to dėl stokos korespondentų, 
bet veikimas nėra apsistojęs.
Štai vienas svarbus dalykas, t 
kuris Scran tone pirmiaus nebu- 

,vo galimybė, dabar viešai pa
sirodė veikime Komunistų Par
tija, kuri rugsėjo 24 Wilkes- 
Barre, o rugsėjo 25 d. Scran- 
tonc pardavinėjo karo bonus

da neužgyja ir nabagas taip 
kankinasi, o buvo gana veik
lus narys, ypatingai platinime 
angliškos literatūros. Būtų ge
rai, kad draugai, galinti jį at
lankytų, leistinos dienos yra: 
antrad., penktadien. ir sekma- 
dien., nuo 3 iki l4 vai po pietų, 
o pirmadieniais, trečiad., ket- 
virtad. ir šeštad., nuo 7 iki 8 
vai. vakare.

Drg. J. Bružas, tai tapo su
paralyžiuotas ir guli Hanhne- 
man ligoninėj, bet girdėjau, 
kad eina geryn. Linkiu abiem 
draugam kuo greičiausia pa
sveikti.

Aną dieną gaunu žinią, kad 
Scrantus apleidžia draugai Vil
činskai. Nieko nelaukęs nuva
žiavau, nors atsisveikinti, nes 
tai buvo pavyzdingi žmonės. 
Drg. F. Vilčinskas yra senas 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas 
ir šiaip uolus darbuotojas dar
bininkiškam judėjime, o drau-

Igė Vilčinskienė Domicėlė, tai 
kaip seni žmonės sako, tai tin
ka prie tanciaus ir prie ražan- 
,čiaus. Gaila, kad draugo Vil
činsko jau neradau, o draugė

WILKES-BARRE, PA.
Įsigykite Vakarienės Tikietus

Literatūros Draugijos 12-tas 
apskritys rengia, labai gerą va
karienę, kuri įvyks nedėlioj, 
spalių 31 dieną, 5 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 325 E. Mar
ket St.

Bus ne vien skani vakarienė, 
bet ir koncertinė programa. 
Programą išpildys Lyros Cho
ras, V. Valukas su sūnais ir ki
tos jėgos. Bus atskirų solistų 
ir bus dainuojami duetai.

Po vakarienės bus muzikan
tai, kurie grieš šokiams ir kas 
norės, tai galės prisišokiti j va
lias. Tikietas tiktai $1. Beirtas 
skiriamas Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir Sovietų Sąjun
gos medįkalei pagalbai.

Rengėjai storojasi, kad visus 
užganėdinus, kaip su vakariene, 
taip ir su programa. Visi ir vi
sos prašomi įsigyti tikietus tuo
jau, kad rengėjams būtų geriau 
žinoma, ant kiek pagaminti ska
nią vakarienę.

Kviečia Komitetas.

—3rd War Loan Drive.
Labai buvo įspūdingas da

lykas, kaip nuo 11 vai. ryto iki 
9-tai vai. vakaro kalbėtojai per 
garsiakalbį (Scrantone palei 
Court House, o Wilkes-Barre 
ant skvero) aiškino svarbą tre
čios paskolos, nurodė, kaip 
mums reikalinga kooperuoti su 
Sovietų Sąjunga, kad greičiau 
sumušus fašistinį smaką hitle- 
yizmą. Nurodė reikalingumą an
tro fronto, nes tas sumažintų 
žuvimą gyvasčių ir karas daug 
greičiau būtų užbaigtas, buvo 
.rodoma krutami paveikslai ir 
parduota karo bonų ir štampų 
už $3,000. Reikia pažymėti, kad 
čia gerai pasidarbavo ir dvi 
Alenos — Sakevičiutė ir šlekai- 
čiutė, kaipo raštininkės.

Liter. Draug. 39 kp. serga 
du draugai, tai yra Jurgis An- 
čiukaitis ir Juozas Bružas. An- 
čiukaitis jau nuo 9 dienos ba
landžio guli State ligoninėje, 
kur turėjo sunkią operaciją, 
bet po operacijai nėra gerų 
požymių pasveikimo, nes žaiz-

D. Vilčinskienė tik buvo užbai
gus kraustymosi darbą, man 
užsimokėjo už Laisvę metinę 
prenumeratą ir linkėdamas 
jiems viso labo atsisveikinau. 
Išvažiavo į Elizabeth, N. J. 
363 Magnolia Ave.

P. Šlekaitis.

NEW YORK COMMITTEE

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 vakarienė. 
Atskiras kambarys 
už ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
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BROOKLYN, N. Y. |426 SO. 5th STREET,
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

a

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

Štai 
,l<lresa8

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals 

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 darpme šį speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šį skelbimą 
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.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1-198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Halsey Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>e consumed off the 
premises.

DENIS MEARY
299 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 929 has been issued to the undersigned 
to sell v life & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 659 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROGERS WINE & LIQUOR CO.
659 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS * t

Traktyrius |
(VALGYKLA IR ALINE)
Rhcingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokiu
§ Vynų ir Degtinė* ;

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
? ■ Bavininkaa •

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Kamp Broadway ir Stono Ave.
prie Cliauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna

būsite patenkinti.

(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS

CHARLES J. ROMAN

vimą. Patogiai ir gražiai
modemiškai įruošta mū- 5
sų šermeninė. Mūsų pa- j
tarnavimui ir kainomis

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
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• MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS j VYRAI IR MOTERYS

VYRAI MOTERYS
$33.80 už 48 vai. $26 už 48 vai.

LAIKAS IR PUSe Už VIRŠLAIKIUS VIRŠAUS 40 V AL.

PRADINIAMS MOKAMA

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Dirbkite Arti Jūsų Namų!
Nuolatinis keptuvės darbas patikimiems vyrams ir moterims 

senai įsteigtame Long Island City Fabrike. Būtina pramonė. Pa
stovūs po kariniai darbai. Progos pakilimam.

HANSCOM BAKING CORP.
35-10 35th St. (kampas 30th Ave. & 35th St.) L. I,. City.

Iš Karinių Darbų Reikia Paliuosavimo Pareiškimo.

Harrison - Kearny, N. J.
ALDLD 136 kuopos vaka

rėlis pundelių naudai, kuris 
atsibuvo spalių 16 d., puikiai 
pavyko. Nežiūrint labai pra
sto oro, turėjom gražių svečių 
net ir iš toliau, kaip antai, Ja- 
nušoniai, Tiliūnienė ir Palu
binskas iš Livingston, Stanio- 
niai, S. Mikionis, C. Anuškis. 
Ivansky ir Skučienė su savo 
dviem sūnais iš Newarko. Be
je, turiu priminti apie Skučie
nės sūnus, tai gražiai išaugę 
vaikinai ir abu tarnauja dėdės 
šamo kariškam laivyne. Taip- 
pat, pagal jų uniformas ir ant 
jų ženklus bei kepures, gali
ma spręsti, kad jie neprasti 
jūreiviai.

Iš mūs pačių, vietinių sim- 
patikų bei draugų, labai ma
žai buvo, tai yra peiktina, kad 
jie neįvertina tokių svarbių 
reikalų. Nors neskaitlingas 
būrelis buvome, bet gražiai ir 
naudingai laiką praleidome 
ir keli doleriai pasidarė pelno, 
kuriuos visus skiriame punde
lių naudai.

Pagal viršminėto vakarėlio 
garsintą tikslą, žmonės, kurie 
jame dalyvavo, labai gražiai 
atsiliepė. Tie, kurie neatsine
šė pundeliais — aukavo pini
gais, kuriuos čia paminėsiu, 
štai jie: po $1 aukavo M. Pak
štienė, C. Anuškis,. Gene Sku
čas, E. Skučienė, Arthur Sku
čas, S. G. Kairis, A. Palson, 
M. žilionienė ir A. B. Kušliai. 
J. Marcinkevičius $5. Suau- 
kauta $*14. Pelno buvo $10.85, 
tai sudarome $24.85, kuriuos 
aukojame pundelių naudai.

Vardai tų, kurie atsinešė 
pundelius: F. Shimkienė, V. 
A. Žilinskai, Tiliūnienė, A. M. 
Švilpai, A. F. Josmantai, M. 
Kisielienė, M. žolynas, A. S. 
Slipchik, A. Jamison, G. Ja
mison, A. J. Stanioniai, M. 
Ivansky ir S. Mekionis.

Aukavusiems pinigais ir 
pundeliais, komisija, varde A. 
L.D.L.D. 136-tos kuopos ta
riamą, širdingą ačiū! Ir linki
me toms aukoms pasiekti tiks
lą. Komisija.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

M A8IN V OPERATORIAI
MOKINIAI

Mums reikia keletos moterų mokytis ma
šinų operavimo. Patyrimo nereikia. Moka
me besimokinant. Pasikeičiamais šiftais. Am
žius nesvarbu. J»et turi būt geroje sveikatoje.

Kreipkitės Kasdien

WATSON-FLAGG MACHINE CO.,
845 East 25th St..

Paterson, N. J.

Niekas neturi kreiptis iš karinių darbų.

PAGEIDAUJAMA LR VYRŲ
(253)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

lengvas fabriko darbas. Daug viršlaikių. 
Linksmos darbo sąlygos.

FRANKEL-JACOBS
114 East 25th St.

(253)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

36 valandų savaitė : 6 valandų diena. Pama
tinė alga $16.50 j savaitę, prisideda 6 valan
dos j savaitę viršlaikių už laiką ir pusę, duo
da savaitinio uždarbio ’

$20.25.
HOTEL CARDINAL

71st St.. & West End Ave.
(253)

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
IDEALIŠKOS 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 
(253)

LANKYTOJOS IR PADĖJĖJOS 
Pradinės ar Patyrusios 

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

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

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

kymus.
(252)

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.

66 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 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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas darbas. Nuolatinis. Pakuoti Che

wing Gum: $20.80, 48 valandų savaitė ; taip
gi ir daliai laiko. Pilna alga laike mokini- 
mosi. Automatiškas algų pakilimas po 90 
dienų: Vakacijos su alga.

TOPPS
60 Broadway, Brooklyn 

_________________________________________(252)

REIKIA MERGINŲ
18 ir viršaus; patyrimas nereikalingas; ka

rinis fabrikas; dieninis darbas; nuolatinis; 
10 valandų: laikas ir pusė už viršlaikius. 
Victor Sonshine, 249 West 36th St.

 (252)

Moterys fabriko darbininkės; geros algos, 
puikus išsilavinimas; geros darbo sąlygos; 
nuolatinis darbas; daug viršlaikių. Apsigyni
mo fabrike. 416 West 13th St., 3-čios lubos.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IKI 40 

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA 
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIUDIJIMĄ 
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(253)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City
(254))

MAUDYNIŲ AP VALYTOJOS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

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

nios darbo sąlygos. Matykite Housekeeper.
HOTEL LOMBARDY 
111 East 56th St.

(251)

MERGINOS-MOTERYS
Odos dirbinių fabrikui, kuriniai darbai. 

Patyrimas 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 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

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 svarbhj telegramų į 
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 
422 E. 149th St., Ęast of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION
(255)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
Iš būtinų darbų reiki* turėt paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė. Subvė

Christopher ar Houston St. St*.
(X)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

KARINIAI DARBAI!
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai 
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.

KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 
4-TOS LUBOS

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

(X)

MERGINOS — GERA ALGA 
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 
Lengvas fabriko darbas. Greitas Pakilimas.

STANDARD FOLDING CARTONS
85 INGRAHAM ST., BROOKLYN 

B.M.T. Station prie Morgan Ave., arba 
Flushing Ave. Gatvę^ąrių.

(252)

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—40TH ST. CORP.
1440 Broadway, N. Y. City

(251)

ŠEIMININKĖS
50c į Valandą
5 Dienų Savaitė

Macy’s 94th St. Sandėliui reikia mo
terų lengvam surinkimų ir pakavimų 
dovani) 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 i>aliuo- 
savimo pareiškimą.

(251)

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
DALIAI LAIKO PAGELBININKĖS

Valgis 6 dienas j savaitę. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės į 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)

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)

OPERATORĖS
Patyrusios prie dviem ir trim adatom maši
nos siūti brassieres ir girdles. 37 Į& valandų 
savaitė. Gali uždirbti $50 į savaitę. Taipgi 
daug viršlaikių už laiką ir pusę.

CLOVER FOUNDATIONS 
36 East 31st St.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IR VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

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

WESTERN UNION
(255)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIS FABRIKAS

Nuolatinis darbus; viršlaikiai, proga pa
kilimam.

01 SCOTT AVE., BROOKLYN
(Arti Flushing Ave.)

(253)

SPARTUS
TEKINTOJAI

PATYRĘ LANDIS HEALD 
EXCELLO THREAD

galinti nusistatyti ir dirbti labai atydžiai.

Iš karinių darbų reikia turėti i>aliuosavimo 
pareiškimą.

AMERICAN SAFETY 
RAZOR CORP.
62-76 LAWRENCE ST.

BROOKLYN. N. Y.
(252)

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

PATYRĘ ANT WARNER
& SWASEY

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

AMERICAN SAFETY 
RAZOR CORP.

62-76 LAWRENCE ST. 
BROOKLYN, N. Y.

(252)

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

PAGELBININKAI
l-mos Klasės. Tiktai Patyrę
H. BRIGHT CO., Inc.

148 Midland Ave.
Kearny, N. J.

Kearny 2-0634 or Gibralteę 2-3650"
 (255)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai. 

Peters Bros. Rubber Co., Inc., 160 John St.
Brooklyn.

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!! VYRAI!!
KARINIS DARBAS

$42.70 Pradžiai
54 Valandų Savaite 

$44.00 IKI $45.00 Į DVI SAVAITES 
TAIPGI PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 

ATEIVIAI PRIIMAMI TUOJAU 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAS DĄRBAS VIDUI . 
TAIKOS METU ATEITIS

U. S. GYPSUM CO.
NEW BRIGHTON, S. L 
(30 MINUČIŲ NUO SOUTH FERRY) 

Pasimatymas su Kompanijos atstovu pra
dedant su pirmadieniu įskaitant penktadienį.^. 

NUO OCT. 25TH IKI OCT. 29TH.
U. S. EMPLOYMENT SERVICE OF W.M.C. 
205 Schermerhorn St., B’klyn, 10-tos lubos 
79-87 Madison Ave., (28th) New York City

Fourth Floor, Section A.)
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

reiškimo.
(256)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA

DARBAS LENGVAS
BŪTINOJE ODOS 

DIRBTUVĖJE

SU VIRŠLAIKIAIS
TELEFONUOKITE MR. JONES

BEEKMAN 8-1012
(252)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(X)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

Laikas ir puse už viršlaikius. 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės per visą dieną 

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

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

8th Avė. Linija.
■ (253)

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

VAGONŲ KROVĖJŲ
(Pilnam ar Daliai Laiko)

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

gali būt pastatyti j darbus.
REIKIĄ 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
butyje. Kreipkitės į Timekeeper.

HOTEL LOMBARDY 
111 East 56th St.

(251)

VYRAI—KARINIAM DARBUI
Naktiniai šiftai Manhattan. Nepatyrę pa

galbininkai, paprasti darbininkai, mokiniai, 
spring.su darymui Armijai ii’ Laivynui.

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

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

E. R. MERRILL SPRING CO.
532 West 28th St. (arti 10th Ave.) 

(2.50)
II J '"U1. I >."■■■■*

naktiniai valytojai
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į Housekeeper

VANDERBILT HOTEL
Park Ąve. prie 33rd St.

(251)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR MEDŽIO KROVĖJAI 

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

(253)

VYRAI VIDAU RUOŠAI
48 valandų savaitę: 8 vąlan.d*l dieną. Pama
tinė alga $21.50 J savaitę, pridedant 6 valan
das viršlaikių j savaitę už laiką ir Pusę, sa
vaitinio uždarbio duoda

$25.38 
HOTEL CARDINAL

71wt St., & West Ęnd Ave.
(253)

HELP WANTED—MALE < 
REIKALINGI VYRAI

BLOOMINGDALE’S
Turi Vietų

INDŲ ATEMŽJAMS

BENDRAI RESTAURANTO 
DARBININKAMS

Duodama Maisto Lėšos
Ir Uniformai Suteikiama

5 DIENOS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT 
OFISĄ

BLOOMINGDALE’S
60th ST., & LEXINGTON AVE.

(253)

STALIORIAI
REIKALINGI ATSAKOMINGAI ORGANIZA
CIJAI ATLIEKANČIAI KARINIUS DAR
BUS. GERA ALGA, DAUG VIRŠLAIKIŲ.

EXCELLENT CABINET WORKS 
425 Withers Street 

Brooklyn
(253)

BERNIUKAI
Pasiuntinėjimam, patikiami. Proga pakili

mui.

5 dienų savaitė. Gera alga.

MARCUS & CO.
Gimbel Bros. Bldg. 5-tos lubos 

33rd St. & 6tb Avė.

DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI
Patyrę prie rayon skeins.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

ACCURATE DYERS 
349 W. 26th St. 

New York
(253)

LIETUVIAI
Atlikite savo užduotį. Padėkite maitinti mūsų 
šalies kareivius. Aukštos algos. Geras val
gis, uniformos. Nuolatinis darbas, linksmos 
darbo sąlygos. Virėjai, indų mazgotojai, puo
dų mazgotojai, visokių rūšių virtuvės ir Ka- 
feterijos darbininkai. ARMY HALL 1560 
Amsterdam Ave. (137th St.). Kreipkitės vi
są dieną.

(253)

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)

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)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI

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

(252)

VYRAI
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 WAREHOUSE
231 East 94tb Street

Iš būtinų darbų turi turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

(251)

PAKUUOTOJAI LR DĖJIKAI
I MĘDINĘS DĖŽES (10) 

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

(255)

GONTORIAI
ir lygių stogų dengikaū Gera alga. Pre

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

(251)

APVALYTOJO
REIKIA

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

sąlygos. Kreipkitės j Mrs. Russell.
METHODIST HOSPITAL

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ir

MOTERYS
Išdirbimui

Karinių Materialų
ir

CHEMIKALŲ FABRIKE
viena valanda 

nuo Times Square

PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas 
į savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką 

f

AMERICAN
CYANAMID CO.

Calco Chemical Division 
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortland & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per 
pentkadienj

9 A. M. iki 5 P. M.
Iš būtinų darbų reikia turėti pa.- 

liuosavimo pareiškimą
. (256)

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
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PECKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERJO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

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 

9:3G A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS EAST BLDQ.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(251)

BERNIUKAI
DIRBTI MAŠINŠAI^ĖJ 

Patyrimas Nereikalingas

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

(251)

MAŠINŲ DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

$25 j SAVAITĘ PRADŽIAI
Aštonioliką valandų viršlaikių.

Kreipkitės
ACCURATE MIRROR

4 White Street
ar šaukite WORTH 4-7623.

(253)

VYRAI — BERNIUKAI
Stiprūs, kaipo pagalbininkai mašlnš&poj. 109 
nuošimčių kariniai darbai. Nuolatinis darbas. 
Pilnam laikui. Taipgi daliai laiko vakarais 
šeštadieniais ir Sekmadieniais.

Krepkitės visą savaitę.
A. IRON WORKS

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

(250

JAUNI VYRAI
MOKYTIS DIKTAVIMO MECHANIZMO 

DARBO- GERA ATEITIS.
AMERICAN DICTATING MACHINE CO.* 

INC.
235 5TH AVENUE

spring.su
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Zliiim
Veikalas “Harriet” dabar 

perstatoma ir trimis popiečiais 
— trečiadieniu, ketvirtadienių 
ir šeštadienių, Henry Miller’s 
Teatre, 43rd St., N. Y. Vei
kalas — istorinis.

Dienraštis Laisvė Ant
Times Square '

Ant kampo 42nd ir Broad
way, prie United Cigar Store, 
galite nusipirkti dienraštį Lai-

Motery Kliubas Šaukia Drau
gijas Į Lenktynes Nacionalio 

Karo Fondo Vajuje

E---------------------------------------------

Amerikos Darbo Partijos 
Senagvardiečiai Pralai

mėjo Teisme
svę.

Lankydami didžiuosius te
atrus pačiame New Yorko 
Miesto Centre, galite gauti sa
vo dienrašti.

Laisvės Adm.

Leido Pakelti Anglies 
Kainą

Kainų Administracija leido 
pakelti kietosios anglies kainas 
po 30c ant tono pristatomo j 
namus ir 10c ant tono pirkėjui 
pačiam pasiimant iš sandėlio.

Savininkas bildingo, 531 W. 
26th St., New Yorke, teisme 
nubaustas pasimokėti $25 už 
kūrenimą minkštosios anglies, 
išduodančios daug suodžių.

Draugijos — visos Brooklyno draugijos, didžios ir mažosios 
— esate Moterų Apšvietos Kliubo iššaukiamos i lenktynes su
kėlimui lietuvių kvotos Nacionaliam Karo Fondui. Brooklyno 
Lietuvių Veikiančiam Komitetui yra paskirta kvota penkiolika 
tūkstančių dolerių. Viso miesto kvota — septyniolika milio- 
nų, o visos šalies — 125 milionai dolerių.

Laisvėj jau buvo rašyta, 
kad Amerikos Darbo Partijos 
senagvard iečiai, lietuviškų 
Grigaičių-Stilsonų tipo žmo
nės, buvo pasigrobę Brookly-

nuosprendj, kad progresyviai 
yra teisėta Kings Apskričio 
Darbo Partijos valdyba.

Tuo pat sykiu išsirišo ir 
kandidatų j miesto tarybą

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Artkino Perstato Šaunu Sovietų Judj!

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 Theatre laiko sau garbe rodyti šią naują 
galingą dramą didvyriškų Rusijos partizanų kovotojų.

Nuolat nuo 10 A.M.—Vidunaktyj Rodoma Kas Naktį. *
44c iki piet - 55c iki 5 po pietų šiokiom dienomVICTORIA THEATRE

Moterų Apšvietos Kliubas 
savo susirinkime spalių 21 pa
skyrė iš iždo $25, narės ant 
vietos “cash” sudėjo $33 ir 
pažadai siekia toli virš šimti
nės. O reikia žinoti, kad su
sirinkimas įvyko gale savaitės, 
kada senoji algįą baigiasi, nau
jos negauta, prie to, tamsiais 
vakarais be tikslo niekas su 

i savimi ir nesineša daugiau pi
nigų, negu reikia “fėrui”.

Likučiais nuo “fėro” sudėji
mas $33 rodo moterų pasiry
žimą lietuvių kvotą išpildyti 
garbingai.

Moterų Kliubas taipgi pa-

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

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

e- *

BIRUTA RAMOŠKAITE

BILIETAI JAU 
GATAVI

Prašome išanksto 
įsigyti.

reiškiame, kad mes labai no
rime savo organizaciją pasta
tyti tame garbės fronte pirmo
je vietoje, sukelti daugiausia 
pinigų. O jeigu kuri kita or
ganizacija mus pralenks, už
sipelnys pirmą vietą, turėsime 
už didelę garbę ją pasveikinti 
su laimėjimu.

Kadangi lapkričio 12-tą Pi
liečių Kliubo salėje, Lietuvių 
Veikiantis Komitetas šaukia 
masinį mitingą, tad mes pasi
žadame į tą mitingą ateiti ne
šinos jau šimtiniais, ne dešim
tiniais skaičiais dolerių. Taip 
turi būt, kadang tuomet sueis 
trys ketvirtadaliai vajui skir
to laikotarpio (vajus prasidė
jo šį mėnesį, baigsis gale lap
kričio). Mes tikimės, kad ge
roji Brooklyno lietuvių visuo
menė, kuri visuomet remia 
daugeriopus mūsų darbus, pa
rems ir ši mūsų patriotinį dar
bą.

Nacionalis Karo Fondas, 
kaip jau buvo nekartą minė
ta, ves tik vieną vajų per me
tus, o surinktos aukos bus pa
dalinamos 26-šioms įstaigoms, 
kurių vienos gelbsti amerikie
čiams kariams, o kitos teikia 
paramą nukentėjusiems talki
ninkių šalių žmonėms.

Aukoms rinkti Moterų 
Kliubo vardu šiame susirinki
me pasiėmė kvitų knygeles 
Mrs. O Reinhardt, J. Augu- 
tienė, V. Balkus, S. Vaitkienė, 
J. Stankaitienė, K. Petrikienė, 
S. Sasna. Su šiais kvitais au
kas galima rinkti visur, tarp 
lietuvių ir tarp kitataučių.

Kliubietės ir visi mūsų rėmė
jai prašomi savo auką perduo
ti bile kuriai iš minėtų komi
sijos narių. O jeigu esate pa
triotės kitos kurios organiza
cijos, duokite auką per jos rin-

no (Kings County) Darbo 
Partijos vadovybę į savo ran
kas, kad progresyviai teismo 
keliu išgavo sušaukimą antros 
konvencijos perrinkimui val
dybos ir kad matydami savo 
menkystę senagvardiečiai iš 
tos konvencijos pabėgo, o dar- 
biečiai išsirinko progresyyę 
vadovybę.

Pasišovę ant žūt būt turėt 
darbiečius savo saujoj, sena
gvardiečiai Brooklyno teisme 
reikalavo juos pripažinti virši
ninkais, bet pralaimėjo. Daė- 
jo net į aukščiausį valstijos 
apeliacijų teismą, bet ir tas 
pereitą penktadienį išnešė

Vidaus Reikalų Ministe- 
ris Kalbės Soviety Su

kakties Vakare
Jungtinių Valstijų vidaus 

reikalų sekretorius (ministe- 
ris) Harold L. Ickes bus vy
riausiu kalbėtoju didžiajame 
A m e r i k os-So v i etų d ra u gi n gu - 
mo dešimties metų sukakties 
minėjimo mitinge lapkričio 8, 
Madison Square Gardene. Tai 
bus sykiu ir Sovietų Sąjungos 
sukakties minėjimas.

Mitingas įvyks tuojau po 
trijų dienų kongreso, kuris 
prasidės lapkričio 6, šeštadie
nį, viešbutyje New Yorker, 
New Yorke. Kongresą, taip 
pat ir masinį mitingą šaukia 
Nacionalė Amerikos-Sovietų 
Draugingumui Taryba.

Mitingui tikietai nuo 55c 
iki $2.20 gaunami jau dabar, 
tarybos raštinėj, 232 Madison 
Ave., New York 16, N. Y.

klausimas. Senagvard iečių
kandidatai, dabartinis kaun- 
silmanas Louis P. Goldberg, ir 
Frank Monaco, nors pasilieka 
rinkimuose kandidatais, nebus 
ant oficialio Amerikos Darbo 
Partijos baloto.

Oficialiais Darbo Partijos 
kandidatais ant baloto pasilie
ka Abraham Bernknopf ir Ri
chard Mazza, progresyvių dar- 
biečių kandidatai.

Tikimasi, kad dabar parti
jai atsidaro durys plėtimuisi, 
suverbuoti daugiau unijistų ir 
unijoms perimti partijos kon
trolę iš rankų siauros klikutės 
dubinskinių. senagvardiečių.

Leonardas C. Bartkus
Sėkmingai Eina Kario

Pareigas
Leonardas C. Bartkus, Bro

nės Pugzlienės sūnus, ištarna
vęs 9 menesius Texas valstijoj, 
kempėj Swift, inžinierių pul
ke, matyti, buvęs gabus ka
reivis, nes gavo 2 medalius: 
už gerą šaudymą ir už gerą 
mechanikystę. Ir jau buvęs 
pakeltas į saržantus, bet po 
to greitu laiku užgavo jam 
koją, tai pabuvo ligoninėj 7 
savaites ir tapo paleistas na
mo pas motinėlę, 822 Maple 
St., Brooklyne. Gerai sveiks
ta ir jau vėl pradėjo dirbti 
Dėdei Šamui.

Jo brolis Edwardas jau me
tai tarnauja užjūryje.

Vėliname jaunuoliui pa
sveikti ir laimingai darbuotis 
Dėdei Šamui.

Laisves Skaitytojas.

Apie Lietuvius Karius
Justinas Velička, sūnus ži

nomųjų Aleksandro ir Domi
cėlės Veličkų, jau yra išvykęs 
į užjūrius. Pirm išvykstant, 
spalių 14, kelioms valandoms 
buvo parskubinęs atlankyti tė
vus. Parvažiavo ratuotas do
vanomis tėvams. Nors pradi
nio kario uždarbis nedidelis, 
bet visą savo laiką intensyviai 
pašvęsdamas pareigoms ir 
studijavimui geriau pasiruošti, 
Justinas nei tų mažų uždar
bių neturėjo laiko praleisti.

Apie tuo pat laiku buvo 
parvykęs savaitei atostogų Ju
lius Pažereckas, jūreivis, V. 
Pažereckų sūnus. Pasilsėjo ir 
smagiai pasisvečiavo pas tė
vus ir draugus.

Pažereckai ir Veličkai gy
vena 344 Rodney St.

Laisvietis Edwardas Sidney 
rašo, kad jis daug mokinasi,

mažai turi laiko rašyti, tad 
prašo suprasti, jog per Laisvę 
atsiųsti sveikinimai taikomi vi
siems jo draugams, kaip Lais
vės pastogėje, taip ir už įstai
gos sienų. Tikisi parvažiuoti 
už trejetos savaičių.

Marine Korpusas skelbia, 
kad dabar priimami vyrai 38 
ir iki 50 metų amžiaus sargy
binių pareigoms, bet to am
žiaus grupėje nepriima turin
čius užlaikyti daugiau dviejų 
asmenų.

New Yorko valstija sukėlė 
$5,598,078,747 Trečiosios Ka
ro Paskolos vajuje.

Aliejinio pečiaus eksplozija 
apardė dviejų aukštų namus, 
1518 Lawrence Ave., Bronx, 
bet niekas nesužeista.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais (taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Biruta Ramoškaitė
Sopranas

Ji šią vasarą vaidino 
garsioje operetėj “Mer
ry Widow,” Majestic 
teatre, New Yorke.

Ištisa Programa
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

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

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

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

ALEXANDRE BALABAN
Baritonas, garsus rusas operų dainininkas. Lie

tuviai jį girdės laisvės koncerte.

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

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-ŽILINSKAITĖS. 

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

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ

Šokiam Gros šešių Kavalkų

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

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

k ėjus, bet duokite greit ir 
gausiai, kad mes turėtume 
karštas lenktynes.

Valdyba ir Aukų Rinkėjos.

Amalgameitai Rems 
Quill Ir Kitus Dar

biečius
Amalgameitų Unijos Jungti

nė Taryba, New Yorke, atsto
vaujanti Amalgameitų. siuvė
jų ir kitų unijų lokalus su apie 
80,000 unijistų, nubalsavo už- 
girti ir remti Amerikos Darbo 
Partijos kandidatus šiuose rin
kimuose.

Taipgi nutarė užgirti du 
darbiečius, kandidatuojančius 
nepriklausomai. Vienu iš tų 
yra Michael J. Quill, transpor
tininkų unijos vadas, iš Bronx, 
antruoju—Louis P. Goldberg, 
brooklynietis.

Į gubernatoriaus padėjėjus 
(Lt. Governor) Amalgameitai 
rems lt. generolą William N. 
Haskell, demokratų ir darbie- 
čių. kandidatą. Į valstijos vy
riausio teismo teisėjus —Mat
thew M. Levy. Pastarajai vie
tai progresyviai darbiečiai re
mia kandidata Frankenthaler.v

Namų prieangyje, 7615 Rid
ge Blvd., rastas dviejų savai
čių amžiaus berniukas ir pa
dėtas pamestinukų prieglau
dom

REIKALAVIMAI
Reikalingas maliavotojas, patyręs 

Alga prieinama. Galima matyt bile 
vakarą, 8 vai. Kreipkitės pas: J. Ži
linską, 361 S. 3rd St., (Apt. 18) 
Brooklyn, N. Y. (250-251)

701 GRAND STREET 
TeL Stagg 2-2178

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□i LIETUVIŠKAS KABARETAS
II STANLEY MISIŪNAS

H SAVININKAS

J. GARŠVA
Graborlus-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 V AND A
FUNERAL PARLORS

I
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN. N. Y

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

GERIAUSI GĖRIMAI 
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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
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Gražus Pasiri r i k i mas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inlclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

Puikiausi modeminiai žiedai 
Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

ROBERT LIPTON, Jeweler
BROOKLYN, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
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Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.




