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Žinios skelbia, kad Hitleris 
ruošiasi greitoje ateityje su
daryti ir pasauliui paskelbti 
“Balkanų Federaciją,” j kurią 
įeisiančios visos valstybes tame 
Europos kampe.

Hitleris žino, kad jis karą

No. 252 LAISVĖS Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių-Oct. 26, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XX^
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bus pralaimėjęs, todėl jis grie
biasi naujų kombinuočių.

Galimas daiktas, kad tuomet, 
kai Raudonoji Armija žengs į 
Pabaltijo kraštus, nešdama 
joms išlaisvinimą, Hitleris ban
dys steigti ten “vyriausybes” ir 
skelbti tuos kraštus “nepriklau
somais.”

Tai bus kartojimas kaizeri
nės politikos 1917-18 metais.

Tuomet kaizeris VVilhelmas, 
matydamas sau pavojų, sukūrė 
“Lietuvių Tarybą” su Smetona 
priešakyj, kuri pasisakė už 
Lietuvos padarymą Vokietijos 
kolonija.

Tačiau tik didelis neišmanė
lis gali tikėti Hitlerio skymo 
pasisekimu.

Hitlerizmas bus sunaikintas 
su visokiomis jo humbugiško- 
mis kombinuotėmis!

Nuo 1941 m. gruodžio mėn. 
7 iki 1943 m. rugpjūčio 21 d. 
iš Jungtiniu Valstijų ginkluo
tųjų jėgiĮ tapo paleista apie 
550,000 vyrų.

Iš to skaičiaus 200,000 vyrų 
buvo virš 38 metų amžiaus ir 
todėl jie paleisti darbams karo j 
pramonėje arba žemės ūkiuose. į 
O iš likusiųjų 350,000 vyrų 
dauguma paleista dėl nesveika-! 
tingumo: fizinio silpnumo arba j 
protinio sukrikimo (mental di-| 
sabilities).

Šitą žinią paleido United: 
Press, pasiremdama karo de-[ 
partmento daviniais.

Ką gi tas pasako?
Tas būtent pasako, kad mūsų • 

krašto žmonių sveikatingumas 
nėra geras, nors maisto mūsų 
krašte niekad netrūko ir dauge
lis jaunimo užsiimdinėja viso
kiu sportu.

O vistik tam priežasčių rei
kia jieškoti mūsų krašto ekono
miniame ir socialiniame gyveni

me. Kur, nors yra dideli trūku
mai, neleidžią daugeliui mūsų 
jaunų žmonių išaugti j tvirtus, 
galingus vyrus ir moteris!

Prieš tūlą laiką man teko 
kalbėtis su vienu lietuvių USA 
kariuomenės saržentu. Jis bu
vo sugrįžęs į Brooklyną tuojau 
po manevrų, pratimų.

—Pratimuose, — sakė jis,— 
kurie buvo ilgi ir rimti, nema
žai kareivių neišlaikė — sukri- 
ko jų nervai. Tai ir gerai, kad 
jie susirgo pratimuose. Nes kas 
gi būtų, jei tatai įvyktų, kai 
pradėsime priešų pulti. . .

Pereitą savaitę Philadelphi- 
joj įvyko Jungt. Valstijų mili- 
tarinių chirurgų suvažiavimas. 
Dr. Edward A. Strecker pažy
mėjo, kad šiame kare kur .kas 
daugiau kareivių gauna nervų 
sukrikimą negu pereitame pa
sauliniame kare. Stiprūs fizi
niai vyrai, atrodą labai tvirti 
vyrai nebegali išlaikyti mecha
nizuotų veiksmų bei triukšmo, 
sako d r. Strecker.

Metų bėgy j (tarp 1942 bir
želio 30 ir 1943 m. birželio 30 
dd.) Jungt. Valstijų piliečiais 
patapo 318,933 asmenys, atvy
kę iš kitų kraštų. Tai didelė 
skaitlinė. Be abejo, nemažas ta
me skaičiuje yra ir lietuvių bū
relis.

Tačiau dar vis daug lietuvių 
yra nepiliečių!

Sykį ant visados, broliai ir 
sesės, pasirįžkite būti šio kraš
to piliečiais!

Vokiečių komanda gyrė
si, kad jie atgriebę nuo an
glų Dodekanese salą Levi- 
thą.

ANGLAI - AMERIKIEČIAI 
PAŽYGIAVO KELIAS MY
LIAS PIRMYN H ALIJOJ

Alžyras, spal. 25. — 
Penktoji amerikiečių -ang
lų armija pasivarė dar tre
jetą mylių pirmyn į šiau
rius nuo Volturno upės ir 
paėmė aptvirtintą Starani- 

1 si miestelį. Dieną pirmiau 
amerikiečiai užėmė Baia e 
Latina miestelį, apie 15 
mylių į šiaurius nuo Vol
turno upės.

Šiauriniame kampe tarp 
Volturno žiočių ir Tyrrhe
nian Jūros vokiečiai pila 
nuolatinę kanuolių ir mor- 
trių ugnį iš Massico kalno 
ir šiuo tarpu stabdo ame
rikiečius beveik toj pačioj 
linijoj.

Aštuntoji anglų armija 
pažygiavo 5 iki 6 mylių 
pirmyn rytinėje ir viduri
nėje Italijoje; paėmė dar 
tris strateginius miestelius 
ir keliose vietose prasiver
žė per Trigno upe, įplau
kiančią į Adriatiko Jūrą 
12 mylių i šiaurius nuo pir
miau užkariauto Termoli 
miesto. Anglų ir kanadiečių 
dabar paimti miesteliai yra 
Monterno, Lucito ir Campo
chiaro.

Amerikos, ir Anglijos la
kūnai sistemačiai ardė vo
kiečių naudojamus geležin-

GESO EKSPLOZIJA EASTO- 
NE UŽMUŠĖ DU; PADARĖ

DAUG NUOSTOLIU

kelius, tiltus, lėktuvų aikš
tes ir pajūrinius priešų ka- 
nuoliu lizdus.

Anglų lakūnai, minėdami 
vienų metų sukaktį nuo 
pergalės prieš fašistus EI 
Alameine, Egipte, atakavo 
vokiečius Italijoj nuo auš
ros iki sutemos.

Sučiupo Daug Lėktuvų
Talkininkų oro komanda 

pranešė, jog amerikiečiam- 
anglam užimant Capua 
miestą, jie rado aplinkinėse 
aikštėse 75 sugadintus vo
kiečių lėktuvus. Tai viso iki 
šiol jie rado jau 1,320 prie
šų lėktuvų pačiose orlaivių 
aikštėse Italijoj.

JUGOSŪVpARTIZA-
NAI SUĖMĖ 2,000 

HITLERININKU

Easton, Pa. — Eksploda- 
vus ir bedegant čia dide
liam geso rezervuarui sek
madienio rytą, žuvo vienas 
troko vežikas ir vienas ge
so darbininkas. Bent 20 as
menų sužeista, o nuostolių 
padaryta iki pusės miliono 
dolerių.

Nuo sprogimo trenksmo 
išbyrėjo langai keturiuose 
namų blokuose aplinkui ir 
net per dvi mylias toliau. 
Tūkstančiai žmonių išbėgio
jo iš tos apylinkės, bijoda
mi, kad gali eksploduot ir 
kitas, dar didesnis žibina
mojo geso rezervuaras.

75,000 gyventojų Eastone. 
Phillipsburge ir apylinkėje 
liksią be geso porą trejetą 
dienų.Geso stoka kenks dar
bams dvidešimtyje karinių 
fabrikų.

Vyriausybė tyrinėja eks
plozijos priežastį.

Talkininkų Lakūnai
Bombardavę Austriją
Berlyno radijas sake, kad 

200 talkininkų bombanešiu 
ir 300 lėktuvų kovotojų vėl 
(jau trečiu kartu) atakavo 
tūlus punktus Austrijoj, į 
pietus nuo jos sostinės Vie
nos, ir taipgi bombardavo 
kai kuriuos taikinius Veng
rijoj ir pietiniai-vakarinėje 
Vokietijoj.

Laisvosios Jugoslavijos 
radijas pranešė, kad patri- 
jotai - partizanai, koman
duojami generolo Tito-Broz, 
atėmė iš vokiečiti dar du 
aptvirtintus miestus Bosni
joj, Jugoslavijos provinci
joj, ir suėmė 2,000 vokie
čių karių.

Dabar jugoslavų partiza
nai kaujasi su naciais be
veik išilgai visos šalies.

Gen. Michailovičiaus čet- 
nikai Albanijos pasienyj su
sidėjo su naciais ir išvien 
atakuoja partizanus, kaip 
kad oficialiai pranešė par
tizanų komanda.

Partizanai, be kitko, sten
giasi perkirst vokiečiam 
Dunojaus upę ties vadina
mais Geležiniais Vartais. 
Michailovičiaus gi četnikai 
kontr-atakuoja partizanus, 
kad neprileist jų prie Duno
jaus toj vietoj.

Gen. Michailovičius gi
riasi, be jokio patvirtinimo, 
kad jis, esą, užvaldęs jau vi
są šiaurvakarinį kampą 
Serbijos, Jugoslavijos stam
biosios provincijos.

SUNAIKINTA MILIŪNU 
VOKIEČIŲ NUOSAVYBĖ

Šveicarija. — Čia atėjęs 
Hitlerio Voelkischer Beo- 
bachter rašo, kad Talkinin
kų lakūnai žygiais prieš Vo
kietijos miestus sunaikino 
faktinai visą milionų vo
kiečių nuosavybę.

TIK TRILIONAS BANKI
NIŲ ČEKIŲ

Washington. — Skaičiuo
jama, jog šiemet per ban
kus Jungtinėse Valstijose 
pereis virš triliono (miliono 
milionų) čekių; tai būtų 
dveja tiek mažiau, kaip 
11929 m., kuomet žmonės ur
mu traukė savo sutaupąs iš 
bankų.

NAUJOS NACIŲ ABLAVOS 
PRIES LIETUVIUS

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus.

Šią vasarą ir rudenį vo
kiečiai ypatingai stengėsi 
mobilizuoti lietuvius. Jie 
davinėjo lietuviams įsaky
mus visokeriopai registruo
tis, dėtis į karinius būrius 
ir eiti į verstinus darbus. O 
vis dėlto vokiečiams tik ma
žai lietuvių tepavyko re
krutuoti.
Vokiečiai tad nusprendė 

panaudot jėgą ir kartu 
griebtis įvairių gudrybių.

Sekmadienį rugpjūčio 15 
d. SS žandarai staiga apsu
po Kauno bažnyčias prieš 
pat pamaldas. Kuomet pa
rapijiečiai paskui ėjo iš baž
nyčių, vokiečiai peržiūrinė
jo jų dokumentus ir arešta
vo visus vyrus nuo 14 iki 
50 metų ir moteris nuo 14 
iki 22 metų, sugrūsdami 
juos į paruoštus iš anksto 
trokus. Daugiausia žmonių 
suimta prie įgulos bažny
čios, nes tenai nebuvo jiem 
kaip pabėgti.

Arti Bazilikos (kated
ros), senmiestyje, buvusie
ji žmonės išgirdo, kad vo
kiečiai areštuoja atėjusius į 
pamaldas. Tad dauguma 
žmonių subėgo atgal bažny
čion. Keli SS vokiečiai sten
gėsi įsibrauti vidun, bet 
jiem buvo stačiai nosin už
trenktos durys, ir neleista

Streikavusieji Angliaka
siai Pradedą Grįžti 

Darban
Washington, spal. 25. — 

Pranešama, kad streikavu
sieji mainieriai pradeda 
mažu-pamažu grįžt darban. 
Trys dideli Mainierių Uni
jos lokalai Alabamos valsti
joj nubalsavo vėl dirbti.

Viso paskutinėmis dieno
mis streikavo 20,000 anglia
kasių Alabamoj ir 15,000 In
dianoj, Kentucky, Ohio, Illi
nois, Pennsylvanijos ir Ar
kansas valstijose.

Bet ir grįžtantieji darban 
kasyklų darbininkai pagei
dauja, kad valdžia pripažin- 
tų jiem apie $1.75 priedo 
per dieną.

Bmvderis Grasina Teismu 
Philadelphia Recordui

Philadelphia. — Ameri
kos Komunistų Partijos se
kretorius Earl Browder 
per savo advokatą grąsino 
teismu dienraščiui Phila
delphia Record’ui, jeigu šis 
laikraštis neatšauks šmeiž
tų, paskleistų prieš Browde- 
rį.

Makedonijoj vokiečiai sta
tosi naujas ligonines busi
miem sužeistiem naciam, 
kada Talkininkai įsiverš į 
Balkanus, — sako praneši
mai iš Graikijos.

įeiti. Vokiškieji galvažu
džiai tuomet pareikalavo 
kunigo liepti žmonėms vi
siems išeiti iš bažnyčios, bet 
kunigas atsisakė. Žmonės 
pasiliko bažnyčioj iki vėly
vo vakaro, iki vokiečiai, pa
sišalindami, nuėmė apgulą 
nuo bažnyčios.

Šančiuose prie bažnyčios 
įvyko susikirtimas tarp vo
kiečių ir žmonių, kurie ne
parodė jiem “tinkamo man
dagumo.” Vokiečiai panau
dojo šaunamuosius ginklus 
prieš žmones.

Vakare vokiečiai darė ab- 
lavas jau visoj Lietuvoj, 
dažnai apsupdami ištisus 
kaimus. Bet visai nedaug 
žmonių tepavyko vokiečiam 
sumedžioti, nes dauguma 
sveikų gyventojų . jau iš 
anksto buvo pabėgę į miš
kus. Todėl ir javai daugelyj 
laukų pasiliko nesuvalyti.

Kitas būdas gaudyti lie
tuvius tai buvo rugp. 15 d. 
išleistas įsakymas, kad visi 
gyventojai turi gauti nau
jus pasportus. Ir kurie tik 
atėjo naujų pasportų išsi
imti' (o buvo tinkami dar
bui), visus tokius vokiečiai 
tuoj areštavo, suvarė į tam 
tikrą stovyklą ir paskui de
portavo Vokietijon.

Didelis skaičius lietuvių 
dabar tampa “nelegaliais 
piliečiais.”

Sovietų Spauda Numato 
Visokeriopą Vienybę 

Su Talkininkais
Maskva. — Čionaitinis 

žurnalas Karas ir Darbinin
kų Klasė rašė, jog Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų at
stovų dabartiniai pasitari
mai Maskvoj vienija tuos 
tris kraštus kariniai, politi
niai ir ekonominiai. Taigi 
dabartinė jų konferencija 
sudaužys Hitlerio vįltį, ku
ris tikėjosi dar ilgai nutęsti 
karą.

Tas žurnalas vėl priminė, 
jog antrojo fronto atidary
mas vakarų Europoj tebėra 
svarbiausias reikalas.

ARGENTINIEČIAI NET ŽAIS
LINIAIS RUTULIUKAIS KO

VOJA PRIEŠ POLICIJA
Uruguay. — Streikuoja 

40,000 Argentinos studentų 
prieš prezidento Ramirez 
valdžią. Tarp kitko, jie rei
kalauja sugrąžint pažan
gius profesorius, kuriuos 
Ramirez pavarė iš vietų.

Tie profesoriai buvo pa
šalinti už tai, kad reikala
vo atsteigt demokratines- 
konstitucines žmonių lais
ves ir sutraukyt ryšius su 
Vokietija ir Japonija.

Studentai barsto gatvėse 
žaislinius rutuliukus (mar
bles), ant kurių užeidami 
policijos arkliai slysta ir 
kniumba, ir taip mėto poli
cininkus žemėn.

SOVIETAI PAĖMĖ EILE 
STOČIŲ KRIVOJ ROG IR 
MELITOPOLIO SRITYSE
London, spal. 25. — Vo

kiečių kontroliuojamas Pa
ryžiaus radijas sakė, jog 
Sovietų kariuomenės dali
niai jau įsiveržę į priemies
čius Krivoj Rog, svarbiau
sio geležinkelių mazgo ir 
geležies kasyklų centro i 
pietų vakarus nuo Dniepro- 
petrovsko didmiesčio. Ber
lyno radijas dar pirmą kar
tą atvirai pripažino, jog vo
kiečiai toje srityje traukiasi 
atgal, kur rusai, kaip “ga
riniu volu” briaujasi pir
myn.

6 myl. nuo Krivoj Rog
Oficialiai pranešama, jog 

Raudonoji Armija paėmė

LENKŲ KOSCIUSKO 
KOVOTOJŲ ŽYGIAI

SOVIETŲ FRONTE
Maskva. — Lenkų Patri- 

jotų Sąjungos atstovai turė
jo susirinkimą su sovieti
niais karininkais Raudono
sios Armijos Rūme, kur 
Vanda Vasilevska, lenkų 
vadovė, pranešė apie savo 
tautiečių žygius kovoj prieš 
vokiečiu imperializmą. Tarp 
.kitko, ji padavė pavyzdžius 
narsos, kurią parodė kovū- 
nai Pirmosios lenkų Kos- 
ciuško divizijos, kuri drau
ge su raudonarmiečiais spa
lių 12 d. prasiveržė per 
Dniepro upę. Net jaunutės 
lenkės mergaitės karžygiš
kai kovojo prieš nacius.

Minimo susirinkimo pir
mininkas buvo generolas 
Karolis Švarcevskis, padė
jėjas lenkų korpuso ko
manduotojo.

Besiveržiant per Dnieprą 
su savo būriu, žuvo lenkų 
kapitonas Julius Gūbneris. 
Jis savo laiku buvo koman- 
dierius Tarptautinės Briga
dos Ispanijoj prieš fašistus

Neperseniai paleistas iš 
koncentracijos stovyklos 
Šiaurinėje Afrikoje, kap. 
Gūbneris atvyko į Sovietų 
Sąjungą ir tuojau įstojo į 
lenkų patrijotų kariuomene, 
kuri kovoja už Lenkijos iš
laisvinimą po Tado Kosciu- 
ško obalsiu — “Už jūsų ir 
mūsų laisvę!”

Amerikiečiai Smogė 
Japonams Wewake
Australija. —- Amerikie

čiai ir australai lakūnai su
naikino 23 japonų lėktuvus 
ties Wewaku, Naujojoj Gui- 
nejoj, ir sužalojo didelį 
priešų karinį laivą ties Sa
liamono salomis. Talkinin
kai sulaužė japonų pasi
priešinimus Finschhafeno 
srity j, Nauj. Guinejoj.

Lozovatka miestą, tik 6 my
lios į šiaurius nuo Krivoj 
Rog, ir užėmė geležinkelio 
stotį Kolačevskoje, 12 mylių 
į šiaurius nuo Krivoj Rog, 
taip pat stotis Savro, Ria- 
dovaja ir Terny, ir taip už
valdė visą 30 mylių geležin
kelio i šiaurių rytus nuo Lo- 
zovatkos. Tuomi Sovietai 
užkirto vokiečiams bėgimo 
geležinkelį iš Dniepropet- 
rovsko linkui Znamenkos, 
kito svarbaus geležinkelių 
mazgo, toliau į šiaurių va
karus nuo Dniepropetrovs- 
ko.

Neoficialiai pranešama, 
jog raudonarmiečiai prasi
veržė per Dniepro upę ir į 
šiaurius ir pietus arti paties 
Dniepropetrovsko.

Jau tik 50 mylių spraga 
telieka vokiečiams iš Dnie
propetrovsko pasitraukti 
vienu geležinkeliu iš viso į 
pietų vakarus.

Per dieną Dniepropetrov- 
sko * i Krivoj Rog srityje so
vietiniai kovūnai atėmė iš 
priešų daugiau kaip 50 gy
venamųjų vietovių, tame 
skaičiuje kelias geležinkelių 
stotis ir svarbius miestus 
bei miestelius.

Nuo atvaduoto Melitopo- 
lio Raudonoji Armija pažy
giavo bent šešias mylias 
pirmyn į pietų vakarus lin
kui Krimo pussalio, užim
dama geležinkelio stotis 
Taščenko, Guttertal ir kelis 
strateginai svarbius mieste
lius. Melitopolio fronte per 
24 valandas užmušta dar 
2,000 nacių ir sudaužyta 66 
jų tankai, šimtas kanuolių 
ir daug kitų ginklų. Suimta 
200 priešų.

Gomelio apygardoj, Bal
tarusijoj, į pietus nuo Reči- 
cos Sovietai ištaškė 20 vo
kiečių atakų, užmušė 1,500 
nriešų ir užėmė Dubrovką, 
Ostrovy ir penkias kitas ap- 
tvirtintas vietoves.

Visuose minimuose fron
tuose raudonarmiečiai pa
grobė daug įvairių priešų 
pabūklų ir paėmė nelaisvėn' 
kiekius vokiečių.

Spalių 23 d. visuose fron
tuose sovietinės jėgos išmu
šė iš veikimo bei sunaikino 
148 nacių tankus ir nušovė 
46 jų lėktuvus.

Sovietai Pramaršavę 
Pro Krivoj Rog!

Maskva, spal. 25.—United 
Press teigia, kad Raudonoji 
Armija jau pramaršavo pro 
Krivoj Rog ir muša nacius 
šonan tame geležinkelių 
mazge ir plieno pramones 
centre. Sako, jog milionui 
vokiečių vis labiau gręsia 
apsupimo pavojus didžiojoj 
Dniepro upes alkūnėj.

Vokiečiai grūda frontan 
naujus daugius tankų, lėk
tuvų ir pėstininkų.
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i Pagaliau!
New Yorko valstijos Apeliacijų Teis

mas (The Court of Appeals) pereitą 
penktadienį vienbalsiai nutarė, kad Ame
rikos Darbo Partijos vadovybė King’s 
kauntėje (Brooklyne), priklauso ne deši
niesiems, bet kairiesiems, progresy- 

E^viams darbiečiams.
x Kaip žinia, nominacijiniuose balsavi
muose dauguma Darbo Partijos šalinin
kų - balsuotojų pasisakė už pažangiuo
sius, išrinkdama daugumą jų komiteto 
narių. Bet dešinieji, vadovaujami sufa- 
šistėjusių socijal-demokratų, darė viską, 
kad neprileisti vadovybei pereiti į pažan
giųjų rankas. Net du mitingai įvyko ir 
abiejuose dešinieji bandė jiems įprastu 

į smurtu, tiesiog chuliganizmu, pasilaikyti 
. vadovybėje. Buvo kreiptasi į teismą, sy

kį ir kitą. Bet kai žemesnysis teismas 
nuspręsdavo už progresyvę vadovybę, tai 
dešinieji apeliuodavo ^ aukštesnįjį, iki 
pagaliau priėjo prie paties valstijos Ape
liacijų Teismo, kuris dabar aiškiai ir ga
lutinai pasakė, kas turi teisę Darbo’Par
tijos vardu kalbėti King’s apskrityj.

Tuo būdu dabar rinkimuose kairiųjų 
kandidatąi į miesto valdybą bus Amerikos 
Darbo Partijos sąraše. Jais yra Richard 
Mazza ir Abraham Bernkopf, abu žy
mūs CIO vadai. Šitie kandidatai stovės 
po ADP emblema. Kitais žodžiais, pro- 
'gresyviai, su John W. Crawford’u ir 
Max Torchin’u priešakyj, oficialiai pri
pažinti Amerikos Darbo' partija.

Tai didelis pažangiųjų laimėjimas 
Brooklyne ir, žinoma, visoje New Yorko 
valstijoje! (Amerikos Darbo partija te
veikia tik New Yorko valstijos ribose). 
Tai didelis pažangiųjų laimėjimas visoje 
Amerikoje!

Socijal-demokratiniai chuliganai, pasi
rodo, daug šūkavę, daug rėkaloję, ne
garbingai turės pasitraukti iš ADP va
dovybės vietų ir jų daugiau jiems be
rods neteks turėti.
' Reikia pasveikinti Amalgameitų uniją, 
josios vadovybę su Hillmanu priešakyj.

Ši unija, kaip žinoma, užgyrė visus ADP 
kandidatus New Yorke. Ši unija kovoja 
prieš socijalistinius chuliganus Darbo 
partijoj. Ši unija kovoja už tai, kad Dar
bo partija remtųsi daugiausiai darbo 
unijomis, o ne socijal-demokratiniais 
chuliganiškais politikieriais, taip šlykš
čiai pasirodžiusiais King’s kauntės are
noje.

Pasirodo, jog, nepaisant visokių ma
chinacijų, progresas vis tik laimi ir jis, 
aišku, laimės!

Turi Būti Kas Nors Daroma.
Geležinkeliečių Brolijos (unijos) ta

riasi dėl streiko geležinkelių pramonėje. 
Manoma, kad streikuoti ar nestreikuoti 
klausimas tuoj bus paleistas pačių dar
bininkų nubalsavimui.

Sunku ir įsivaizduoti, kas būtų, jei ge
ležinkeliečiams tektų išeiti streikan.

Mūsų nuomone, turi būti viskas daro
ma, kad geležinkeliečiams ir angliaka
siams algų pakėlimo klausimas būtų 
greit išrištas taip, kad pas juos nei jo
kio klausimo apie streikavimą nebekil
tų.

Anti-Semitizmas Bostone
Niūjorkiškė spauda ir bendrai visuo

menė susirūpino tuo faktu, kad pasta
ruoju laiku Bostone ir jo priemiesčiuo
se prasidėjo anti-semitinis chuliganiz
mas. Taip vadinamieji “krikščionys fron
tininkai” užpuldinėja žydų tautybės žmo
nes, juos muša, juos persekioja. Kai kur 
naktimis žydų tautybės žmogus gatvėse 
nebegalįs pasirodyti.

Panaši chuliganystė prieš tūlą laiką 
buvo pasireiškusi New Yorke. Čia “krik
ščionys frontininkai,” remiami katalikų 
kunigo Coughlino ir kitų fašistų, ne vie
ną žydą yra baisiai sumušę, sužaloję tik 
dėl to, kad jis žydas! Bet visuomenės 
griežtas prieš tą viską išstojimas chuli
ganus nutildė.

Bostone, šiuos žodžius rašant, sakoma, 
susirūpino chuliganų suvaldymų tiek 
gubernatorius, tiek miesto majoras, tiek 
kiti pareigūnai.

Pati visuomenė taipgi privalo tarti 
savo stiprų žodį.

South Bostone, beje, išeidinėja du lie
tuviški laikraščiai, Darbininkas ir Kelei- 
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vis. Pirmasis andai džiaugėsi chuliga
niškais žygiais, kai tūlų įstaigų durys 
buvo degutu ištepliotos. Jis džiaugėsi, 
ūžuot sudrausti. Na, o Keleivis jau se
nai anti-semitinę propagandą veda. Tad 
visai natūralu, jei į tąjį chuliganišką an- 
ti-semitinį “žygį” būtų įtraukta ir tam
sesnių, suklaidintų lietuvių.

Mes patariame kiekvienam padoriam 
lietuviui Bostone ir apylinkėje: saugoki
tės chuliganų. Nepasiduokite tai bjau
riai propagandai, kurią veda “krikščio
nys frontininkai” su kunigu Coughlinu 
priešakyje!

Kas Ką Rašo ir Sako

Darbininkų Sveikata
KELIŲ KAULŲ GURNE

LIŲ ĮDEGIMAS
Gerb. gydytojau, kaipo 

Laisvės skaitytojas, aš ran
du jūsų visokių patarimų. 
Tai ir aš kreipiuos patari
mo.

Aš turiu vieną vaiką, ku
riam jau sukako pusketu- 
riolikti metai. Vaikas auga 
gerai, ūgio 5 pėdų, 1 colio, 
svorio 120 sv. Mokslas ne- 

gai eina, jau vidurinėje
mokykloj.

Bet va ima jis skųstis, 
kad jam kojos skauda per 
kelius. Ir kaip kada susto
ja, bet jaučias silpnokas, 
kniumba kaip kada, o kaip 
kada tai viskas tvarkoj. Tai 
aš, nenorėdamas, kad jam 
įsimestų kokia kvaraba, pa
siunčiau pas gydytoją. Tas 
nutraukė X-spindulių at
vaizdą ir sako, kad nei* di
delio pavojaus, bet užgynė 
vaikui bėgiot, sviediniu 
žaist, dviračiu važiuot per’ 
6 mėnesius arba ir visus 
metus. Bet jokių vaistų ar
ba suveržimų ar trynimų 
nepatarė.

Tai aš prašyčiau, kad jūs 
duotumėt nuo savęs kokį 
patarimą. Mes turim elek
trinę paduškaitę šildymui, 
taipgi turim elektrinę sau
lės spindulių lempą. Tai ar

būtų patartina su jom šil
dyt? Taipgi gal kokių vais
tų yra dėl greitesnio susti
prinimo ?

Čia įdedu to daktaro kor
čiukę, kurią jis buvo išra
šęs mokyklai. Iš kalno tariu 
dėkui.

Atsakymas:
Vietos gydytojo raštelis 

rako: “Boy has bilateral 
patellar tuberosity epiphy
sitis (as good scholar di
sease). He should do no un
necessary active exercise, 
as running, jumping, bicyc
ling etc. for 6 mo. — 1 yr.”

Iš čia matyt, kad Jūsų 
sūnui ties kojų kaulų ga
lais, kelieniuose, pasidarė 
savo rūšies įdegimas.

Matot, jaunikaičiui, da 
tebeaugančiam, ilgieji kau
lai iš abiejų galų tebėra ne
suaugę. Ant tokių kaulų 
galų užvožtos lyg kokios 
kaulinės kepurėlės arba 
grybai. Tarpe paties kaulo 
ir tų antvožų yra kremzlė. 
Toji kremzlė ir yra vieta, iš 
kur kaulai eina ilgyn. Visai 
suaugusiam žmogui kremz
lė ten išnyksta, sukaulėja, 
ir antvožos suauga su kau
lais, — nuo to laiko kaulai 
ilgyn eiti jau nebegali.

Jūsų sūnui yra tų antvo-

žų ir kremzlių lengvas įde
gimas. Nepavojingas. Jis 
susidaro nuo perdaug uolių 
fizinių pastangų. Ir gerai, 
kad gydytojas patarė sun
kesnių mankštynių ir atle
tikos nedaryti. Jūsų sūnus 
tegul susilaiko x nuo tokių 
gimnastikų. Bet vaikštinėt 
gali.

Fizinis gydymas, anot 
Jūsų, šildymas su elektri
niu kaitintuvu ir su ultra
violetine lempa — labai ge
ras daiktas. Taipo pat ge
rai yra braukyti, lengvai 
masažuoti. Paviršium ne- 
prošalį tėptelėti iodino tink
tūra, kas antra ar trečia 
diena.

Visam augančiam orga
nizmui reikia gerų stato
mųjų medžiagų, gero ce
mento, plytų: gero pilno 
maisto ir dadėčkui vitami
nų. Vitamin B Complex 
tablets — po 1 arba 2 tris 
kartus kas diena, su mais
tu. Multi - vitamin capsules 
—irgi po tiek pat. Ir visa 
kas bus geriau ir sveikiau.

Dr. J. Kaškiaučius.

APIE PONĄ BULLITTĄ 
IR PHILADELPHIA

Viena iš kebliausių poli
tinių situacijų yra susida
riusi Philadelphijos mieste. 
Ten bus miesto majoro 
rinkimai. Demokratų Par
tijos kandidatu yra Wil
liam C. Bullitt. Tasai po
nas nuduoda didelį libera
lą ir yra gavęs Philadel
phijos darbo unijų užgyri- 
ma šiuose rinkimuose. Jis 
taipgi kandidatuojąs su 
prezidento Roosevelto pata
rimu.

Bet pono Bullitto visa 
daugelio pastarųjų metų po
litinė karjera yra be galo 
nešvari ir pavojinga. Iški
lę aikštėn faktai parodo, 
kad jis, kaipo šios šalies di
plomatinis atstovas Euro
poje, daugiausia pasidarba
vo paruošimui sąlygų dėl 
šio karo. Apie poną Bullit- 
tą smarkiai rašo Mike Gold 
dienraštyje Daily Worker 
(spalių 22 d.). Gold sako:

“Nepaisant jo milijonų 
galios, nepaisant jo socialių 
kontaktų tarpe turtingų se
nų šeinių, kurios savo ran
kose turi tą kvekerių mies
tą, nepaisant begėdiškos de
magogijos, per kurią jis nu
duoda liberališku darbinin
kų draugu ir atstovu prezi
dento Roosevelto, galimas 
daiktas, kad William C. 
Bullitt nepajėgs įsiskverb
ti į Philadelphijos miesto 
majoro kėdę.

“Bullitto kampanija turi 
išmokinti mus visuomet at
minti, kad mes negalime 
būti saugiais nuo Cliveden 
klikos.

“Tokie žmonės, kaip Bul
litt arba Lady Astor, nie
kados neatsisakys kovos už 
savo interesus. Jeigu pasi
rodys, kad fašistų kempėje 
jau viskas prasta, jie šoks 
į demokratinį vežimą ir 
elgsis taip, jog atrodytų, 
kad jie visuomet tokiais yra 
buvę. Drąsūs, kaip bile ko
kia prostitutė, jie moka ap
ginti fašizmą ,po maska an- 
ti-fašizmo.

“Bullittas turi ilgą ir bai
sų rekordą bendradarbiavi
mo su fašizmu. Buvusio 
ambasadoriaus Dodd užra
šų puslapiuose jis aiškiai 
parodomas, kaipo tas žmo
gus, kuris sugriovė Fran- 
cijos ir Sovietų Sąjungos 
vienybę, kuri per daugelį 
metų neleido Hitleriui pa
skelbti karą pasauliui.

“Bullitt taipgi varė in
trigas prieš Ispanijos žmo

nes. Kartu su kitu pro-fa- 
šistiniu ambasadoriumi, po
nu Kennedy, jis paveikė 
prezidentą - Rooseveltą pa
laikyti embargo (uždraudi
mą) prieš Ispanijos Respu
bliką, tuomi pagelbėdami 
Hitlerio ir Mussolinio spė
koms Ispanijoje.

“Yra ir daugiau krimi- 
nalysčių, Bullitto papildytų 
prieš pasaulio demokratiją. 
Jo darbai yra pasmerkti 
šimtuose knygų ir straips
nių, kuriuose iškeliama 
aikštėn munichierių tarp
tautinės intrigos. Rekordas 
yra aiškus ir pasmerks Bul- 
littą per amžius.

“Bet fašizmas jau nebė
ra laimėjimo pusėje. Todėl 
dabar Bullittas kandidatuo
ja į miesto majorus ir nu
duoda paprasto žmogaus 
draugą.

“Aš manau, kad jeigu 
šiandien ...generolas Franco 
arba Benito Mussolinis tu
rėtų Philadelphiją, kur jie 
galėtų sugrįžti, jie darytų 
tą patį, ką daro Bullittas. 
Jie vartotų tokią pat kalbą, 
kokią vartoja Bullittas ir su 
savo draugais iš ‘New Lea
der’ dejuotų, kad juos ko
munistai šmeižia!”

Savo rinkimų kampani
joje dabar ponas Bullittas 
pyksta ir kaltina komunis
tus, kad jie jį šmeižią. Bet 
atrodo, kad nėra reikalo ši
tą aukštą poną šmeižti. Jo 
rekordas yra jojo didžiau
sias “šmeižėjas.” Ponas 
Bullittas visai nenori kal
bėti apie savo diplomatinių 
intrigų rekordą. Pavyz
džiui, sako Gold, jis neno
ri kalbėti apie tai, kad jis 
dar taip neseniai stojo už 
tai, kad Sibiro dalis su Vla
divostoku būtų atiduota ja
ponams. Taip yra parašęs 
Dodd savo užrašuose. Dodd 
gi žino, ką kalba. Dodd ra
šo, kad jis girdėjęs, kad 
“Bullittas buvo patrauktas 
prie fašizmo prieš apleidi
mą Maskvos.” Jis girdėjo, 
kad Amerikos bankieriai 
ruošiasi suteikti dideles pa
skolas Italijai ir Vokietijai, 
“kurių karinės mašinos jau 
ir taip didelės ir gali grū
moti pasaulio taikai. Aš gir
dėjau, kad Bullittas pade
da tiems skymams.” Tai, 
žinoma, buvo prieš karą.

Dabar eina dienraščio Lais
ves vajus naujiems skaityto
jams gauti; kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuje?

Dešinėje pusėje stovi juodveidis Sam Buchannon. 
Kairėje pusėje George Marshall, pirmininkas Natio
nal Federation for Constitutional Liberties, o viduryje 
advokatas Sol. D. Kapelsohn. Labai seniai gyvenda
mas Georgia valstijoj, dar būdamas jaunas, Buchan- 
ne.n pavogė 14 centų vertės pakelį cigaretų. Už tai 
jis buvo nuteistas ilgų metų kalėjiman. Išsėdėjęs ka
lėjime 14jmetų pabėgo ir pribuvo į New Jersey vals
tiją. Čia jį atsivijo Georgia valstijos policija ir norėjo 
parsigabenti atgal į kalėjimą. Bet New Jersey valsti
jos teismas atsisakė tiems valdininkams Buchannoną 
išduoti. Dabar jis yra laisvas. Dėkavoja advokatams 
už pagelbėjimą laimėti laisvę.

Mascagni Vatikane
Madridas praneša, kad 

popiežius davęs Vatikane 
prieglaudą P.. Mascagni’ui, 
kompozitoriui operos “Ca- 
valleria Rusticana.” Mas
cagni taipgi turėjęs bėgti 
nuo fašistų.

Geriausias Suma
nymas
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tui, visi delegatų sumany
mai ir rezoliucijos tapo nu
šluota į pasuolę, o patys de
legatai prišaldinti prie kė
džių, kaip nebyliai molio

Jeigu kas turi palinkimo 
pagarsėti, pademonstruoti 
savo gabumus, kaipo per- 
matąs ateities perspekty
vas, atkreipti linkui savęs 
visuomenės atydą, kaipo ga
bus patarėjas pronacinėje 
veikloje, kaip pasekmingai 
iš visų sylų spirtis prieš 
bolševizmo galybę, — to
kiam yra būtina sąlyga 
nuodugniai suprasti reikš
mę džentelmeniško agry- 
mento.

Artinantis Amerikos Lie
tuvių konferencijai, visi de
legatai (daugumas įsiskver
bę labai negarbingu būdu. 
Jeigu ponia važiavo, kaipo 
rinkta delegatė, tai ponas 
ją lydėjo ir kaipo delega
tas!) ruošėsi visu proto į- 
tempimu. Galvojo sumany
mus, rašė rezoliucijas, kad 
pasirodyt vertu tokiai svar
biai misijai, laimėti konfe
rencijos šaukėjų malonę ir 
tokiu būdu prasimušti į 
pirmutines eiles pronacių 
generolų. Važiuojant Pitts- 
burghan, delegatai jautė 
nesvietiškai aukštą dvasios 
pakilimą. Kiekvienas di
džiavosi jam tekusią garbe 
būti tautos vaduotojų eilė
se. Kad įrodyt tinkamumą 
savo pašaukimui, visi mik
lino liežuvius, stengdamies 
viens už kitą geriau išplū
sti, išbjauroti Sovietų Są
jungą, kad tuomi įrodyt sa
vo karžygiškumą. Delega
tai, pasinaudodami kelionės 
liuoslaikiu, perkratinėjo sa
vo sumanymus, taisė rezo
liucijas, kiekvienas tikėda
masis, kad jo pasakyta kal
ba, perskaityta rezoliucija, 
sukels konferencijoj di-' 
džiausiąs ovacijas ir tuomi 
apvainikuos jį nemirtina 
garbe Lietuvos vaduotojo.

Prieš konferencijos ati
darymą, temperatūra buvo 
įkaitus tik vienu laipsniu 
žemiau plaučių uždegimo. 
Kiekvienas delegatas jautė
si nenugalimu gaidžiu. Net 
ir tie, kurie visą savo gyve
nimą velka darbinio jaučio 
jungą, kurie, pagal “Dievo 
prisakymą”, prakaite veido 
savo valgo duoną savo, ši
tam sujudimo momente, 
jautėsi ponais ir poniomis. 
Kiekvienas konferencijos 
dalyvis tvirtai tikėjo, kad 
žemė tuojau pradės suktis 
| atbulą pusę.

Ar tai jum žertas, šito
kia galybė kolektyviai pa
reikš prakeiksmą Sovietų 
Sąjungai! Visi buvo įsitiki
nę, kad konferencijai tys- 
liaviškai surikus: “Pašol 
k čortu materi”, bolševikai 
išbėgios į visas puses, kaip 
nuo piktos pavietrės.

Jūsų Pauliui stebint šią 
apgailėtiną sceną, prisiminė 
Kristaus žodžiai, kuomet jis 
jodamas ant asilės Jeruzoli- 
mo mieste pasakė jeruzoli- 
miečiam: “Gaila man mi
nios.” Matote, šitie pasipū
tę vargšeliai visai nenujau
tė, kad generolai Grigaitis 
ir Šimutis konferencijon at
sigabeno paslėpę juodame 
maiše džentelmonišką agry- 
mentą, kuris delegatų kar
štį, atšaldė, kaip ledų lytus 
užklupęs besimaudančius.

Kas do sutvėrimas tas 
džentelmoniškas agrymen- 
tas: demokratinis, ar naci
nis žvėris, delegatai da ir 
po šiai dienai nežino. Žino 
tik tiek, kad pagal džentel
monišką agrymentą, dele
gatai buvo laikomi apuo
kais, o jų sumanymai ir re
zoliucijos jovalu. Veikiant 
džentelmoniškam agrymen-

Motiejai.
Kai kuriem gali atrodyt, 

kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencijoje Pitts- 
burghe buvo elgiamasi ne
demokratiškai, tiesiog ne
žmoniškai, vienok jūsų Pau
lius taip nemano. Kas su
prato konferencijos dvasią 
ir pataikė mušti į tą patį 
tašką, kurin mušė Grigaitis 
su Šimučiu, tam džentelmo
niškas agrymentas buvo ti
kra palaima. Pasirodo, kad 
jūsų Paulius pataikė pa
teikti konferencijai geriau- 
sį sumanymą. Kuomet kitų 
delegatų sumanymai ramiai 
ilsisi pasuolėje, tai Pauliaus 
sumanymas paleista veiki- 
man ir jau duoda puikius 
rezultatus.

Atsimenate garsų recep
tą, Pauliaus priduotą ALT 
konferencijai, kaip paga
minti čiepus iš piktų prieš- 
bolševistinių seilių ir che
mikalo “smeadolgiprun” ne
nuoramom gydyti.

Tai ką reiškia protas! 
Jūsų Paulius pataikė Tary
bai tiesiog į skaudamą vie
tą. Gerbiami Tarybos dak
tarai urnai griebėsi darbo, 
pasekmingai pagamino čie
pus ir jau broliai Dargiai 
labai pasekmingai brolį Ma- 
žukną įčiepijo. Galima tikė
tis, kad ponai Dargiai ne
užilgo pasidarys tikri spe
cialistai čiepijimui nenuo
ramų. čiepai supilti kaip 

tik tinkamon vieton. Nežiū
rint, kaip nenuorama dra- 
piežnas bebūtų, jeigu jam 
bus uždaryta armonika, tai 
pronaciam jis bus nepavo
jingas.

Pradžia padaryta tokia 
gera, tik nereikia ant to ap
sistoti. Nenuoramų bus vi
sokių ir visur, todėl pradė
tas čiepijimo darbas turi 
būti plečiamas platyn ir gi
lyn. Visose lietuvių koloni
jose reikia organizuoti čie
pijimo ekspertus, kurie 
sekdami brolių Dargių pa
vyzdžiu, apvalytu kolonijas 
nuo nenuoramų.

Jūsų Pauliui labai pagei
daujama, kad čiepijimo o- 
peracijos pirmiausiai būtų 
pravesta pačių pronacių 
šeimynoje. Yra sakoma, kad 
darbas geriausia pradėti 
nuo namų. O mūsų pronacių 
šeimoje nenuoramų randasi 
didžiausias nuošimtis. Ypač 
jų skaičius padidėjo po to, 
kaip Pittsburgho konferen
cijoj taip pasekmingai buvo 
pravesta “visų lietuvių vie
nybė.” Po pravedimui tos 
garsios vienybės, dabar 
kiekvienam pronacių gene
rolui atrodo, kad visi kiti 
generolai yra nenuoramos.

Jūsų Paulius nereikalau
tų nei atlyginimo už išradi
mą čiepų, jeigu generolai 
pradėtų čiepyti vieni kitus. 
Sakysime, jeigu Karpius ar
ba Smetonukas įlietų gerą 
dožą čiepų generolui Gri
gaičiui, tai Grigaitis, ta
riant jo paties žodžiais, nu
tiltų kaip pažindytas! Tuo 
patim ruoštu grigaitiniai 
galėtų čiepyti smetoninius. 
Tokiu būdu veikiant, visai 
lengva būtų apsivalyti nuo 
nenuoramų. Bandykit, po
nai generolai. Jūsų Paulius 
nepagailės jums savo pa
tarnavimo.

Linkiu geriausio pasiseki
mo jūsų pradėtame darbe, 
gerbiami generolai.

Paulius.'
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» UŽ LIETUVOS LAISVE ® 4-RIU KOLONIJŲ VEIKIMAS IR DEMO
KRATINIU LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

A. Sniečkus.

Lietuvių Tauta Tarybinėj Santvarkoje
Tarybų valdžios metai1 

Lietuvoje buvo lietuvių' 
liaudies kūrybinių jėgų žy
dėjimo metai. Prie tarybų 
valdžios Lietuva pasiekė 
tautinį valstybingumą auk
ščiausia forma, pasiekė tik-
rą nepriklausomybę. Tary
binė santvarka atidarė ke
lią Lietuvos ekonomikai kle
stėti, augti* jos kultūrai, 
menui, ji įtraukė plačiąsias 
liaudies mases į valstybės 
valdymą.

Nuo tos dienos, kai Lie
tuva pasidarė tarybinė, tik
rasis savo šalies šeiminin
kas — tauta — pradėjo gy
venti kaip reikiant, sava
rankiškai, be spaudimų, be 
grasinimų iš Berlyno. Įsi
jungusi į Tarybų Sąjungą, 
Lietuva gavo didžiosios ta
rybinės valstybės pagalbą 
savo gyvybiniams intere
sams ginti. Šios pagalbos 
dėka Lietuvos respublikoj 

^pradėjo sparčiai klestėti vi
sos liaudies ūkio šakos, pra
dėjo klestėti tautinė kultū
ra.

Ikitarybinės Lietuvos 
liaudies ūkis visiškai pri
klausė nuo užsienio kapita
lo. 56,3 mil. litų iš 97,4 mil. 
litų akcinių bendrovių ka
pitalo priklausė užsienio ka
pitalistams. Šita priklauso
mybė stabdė Lietuvos pra
monės raidą, vietinės žalia
vos šaltiniai nebuvo išnau
dojami, plataus vartojimo 
prekės buvo įvežamos iš už
sienio, ir joms pirkti buvo 
išleidžiama didesnė dalis 
valiutos, gautos už žemės 
ūkio produktus; gi vietinė 
žaliava buvo parduodama į 
užsienį pusdykiai.

Lietuviai, parduodami už 
skatikus linų pluoštus ir 
neapdirbtą vilną, turėjo 
vežtis brangią užsieninę 
tekstilę. Lietuvoj yra dau
gybė durpių klodų, bet be
veik visą laiką Lietuvos 
pramonei ir transportui bu
vo vartojamas brangus im
portuotas kuras, o durpės 
šalies kuro balanse sudarė 
ne daugiau kaip 10%. Lie
tuvoj yra milžiškų galimu
mų išplėsti cemento gamy
bą, bet joje nebuvo nė vie
no cemento fabriko, ir visas 
cementas buvo įvežamas iš
užsienio.

Užsienio kapitalas, dik
tuodamas savo kainas eks
portuojamiems žemės ūkio 
produktams, be saiko eks
ploatavo Lietuvos žemės 
ūkį. Kainos nuolat buvo 
mažinamos. Pav., 1930 m. 
iš Lietuvos buvo išvežta 7,- 
9 tūkst. tonų sviesto, už ku
rį buvo gauta 46,3 mil. li
tų; 1937 m. buvo išvežta du
syk daugiau — 15 tūkst. 
tonų sviesto, bet gauta ma
žiau — 41,4 mil. litų.

Tarybų valdžia iš pagrin
dų pakeitė Lietuvos pramo
nės padėtį. Buvo paleistos 
į darbą visos neveikiančios 
įmonės; dirbusieji 2-3 die
nas savaitėje fabrikai ir 
dirbtuvės pradėjo dirbti vi
są laiką; daugelyje jų pra
dėta dirbti 2-3 pamainomis. 
Jau pirmais tarybų val
džios mėnesiais buvo beveik 
ištisai likviduotas nedar
bas, ilgus metus smaugęs 
Lietuvos darbo žmones. 
1941 m. sausio 1 dienai pra
monės darbininkų skaičius 
išaugo 28 nuošimčiais.

Tarybų valdžia Lietuvoje 
iš pirmųjų dienų pradėjo 
vykdyti respubliko.s indus

trializacijos politika. LKP 
(b) CK ir Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tary
bos nutarimu iš 1941 m. va
sario 14 d. nustatyta: ‘In
dustrializuoti Lietuvos TSR 
liaudies ūkiui nustatoma,
kad liaudies ūkio plano pa
grindiniai uždaviniai 1941 
metams yra: naujų įmonių 
statyba, veikiančių ir sto
vinčių fabrikų ir gamyklų 
reorganizacija ir išplėti
mas, visų rūšių energetinių 
resursų išnaudojimas, visų 
rūšių žaliavos ir kuro (dur
pių) gamybos išplėtimas, 
statybos medžiagų bei pla
taus vartojimo gaminių 
pramonės išplėtimas, žemės 
ūkio mechanizacija ir įtvir
tinimas socialistinių formų

■ žemės ūkyje.”
Prasidėjo šio plano vyk

dymas. Niekuomet Lietuvo
je nebuvo buvę tokios pla
čios statybos. Jau 1941 m. 
buvo statomos 6 plytų ga
myklos, cemento fabrikas, 
cukraus fabrikas, dvi me
chanizuotos kepyklos (Šiau
liai, Vilnius), du fabrikai 
maisto koncentratams ga
minti; plačiu mastu buvo 
pradėta durpių gamyba, iš
plėsta tabako pramonė, 
Šventosios upės žiotyje bu
vo sparčiai statomas žvejų 
uostas. Tarybų Lietuva, 
gaudama brolišką paramą 
iš sąjunginių respublikų ir 
sąjunginės vyriausybės, nuo 
pirmos dienos stojo į indu
strializacijos kelią, ir tik 
klastingas hitlerinių grobi
kų užpuolimas nutraukė šį 
našų kūrybinį darbą.

Tarybų valdžia sudarė 
reikiamas sąlygas žemės ū- 
kiui plačiai vystytis. Page
rėjo darbo žmonių medžia
ginė padėtis. Ikitarybinės 
Lietuvos laikais valstiečiai 
materialiai smuko, ir jų že
mė ėjo į stambių žemval
džių rankas. Pav., 1930 m. 
38,7 tūkst. ūkių, turėjusių 
daugiau kaip 30 ha žemės, 
valdė 1.461,8 tūkst. ha, ar
ba 33,7% visos žemės. 1939 
m. 27,1 tūkst. tokių ūkių 
valdė jau 2.185,2 tūkst. ha, 
arba 52,1% visos žemės.

Tarybų valdžia aprūpino 
žeme visus bežemius ir ma
žažemius valstiečius, atlei-
do darbo valstiečius nuo
nepakeliamų mokesčių, sko
lų valstybei, pabaudų, užsi
likusių iš ikitarybinių laikų. 
Valstiečiai, turį mažiau 
kaip 5 ha žemės, buvo at
leisti nuo mokesčių ir rink
liavų ir už 1940 metus.

Valstiečiams, gavusiems 
žemės iš tarybų valdžios, 
statybos reikalams, gyvulių 
ir žemės ūkio inventoriui 
pirkti buvo skirtas 20 mil. 
kreditas. Visi neturėję kar
vių valstiečiai gavo karves. 
Respublikos žemės ūkiui 
pakelti sąjunginė vyriausy-. 
be išskyrė 500 traktorių, 50 
tūkst. tonų koncentruoto 
maisto ir 80 tūkst. tonų 
mineralinių trąšų.

Išsivadavimas nuo užsie
nio priklausomybės, šalies 
industrializacija, pradėtoji 
žemės ūkio mechanizacija 
padėjo realų pagrindą der
lingumui kelti, pasėlio plo
tui, ypač techninių kultūrų, 
didinti. 1941 metais linų pa
sėlio plotai padidėjo 14,6%, 
bulvių—12% cukraus run
kelių—100%. Tokio sėjos 
ploto augimo Lietuvoje ne
įvykdavo nė per dešimtis 
metų.

Į platų kūrybinį kelią iš
ėjo lietuvių kultūra. Visi 
kultūros pasiekimai pasida
rė prieinami plačiosioms 
liaudies masėms. Mažiau 
kaip per metus buvo atida
ryta 150 naujų mokyklų, 13 
vidurinių mokyklų suaugu
siems, 6 liaudies universite
tai, 186 pradžios mokyklos 
suaugusiems, kuriose mokė
si 20 tūkst. žmonių, įvairūs 
kursai 30 tūkst. klausyto
jų.

Pirmaisiais tarybų val
džios metais buvo įsteigta 
Mokslų Akademija, Filar- 
monija, buvo atidaryta 7 
nauji teatrai.

Šalies ekonominis pakili
mas atidengė perspektyvas 
liaudies gerovei greitai 
augti.

Klastingas hitlerinės Vo
kietijos užpuolimas prieš 
TSRS nutraukė šį gražų 
lietuvių tautos naujo gyve
nimo kūrimo darbą. Nuo 
pat didžiojo tėvynės karo 
pradžios lietuvių tauta vy
riškai ir drąsiai kovėsi su 
vokiškaisiai grobikais. Dar
bininkai, valstiečiai, inteli
gentija ginklavosi ir padėjo 
šauniajai Raudonajai Ar
mijai sulaikyti priešo spau
dimą, padėjo naikinti voki
škus diversantus, parašiu
tininkus, išdavikus.

Pav., Kauno darbininkas 
drg. R-jus organizavo nedi
delį būrį, kuris pradėjo gau
dyti vokiečių diversantus 
Vilniaus apskr. Netrukus ši 
grupelė išaugo į didelį bū
rį, laimėjo mūšį prieš vokiš
kų diversantų 200 žm. gru
pę ir atkakliai atlaikė jų 
veržimąsi.

Vieno Lietuvos miestelio 
vykdomojo komiteto sekre
torius Jonas K. organizavo 
kovos grupę, kuri nepasi
traukė net tada, kai aplink 
dundėjo vokiečių tankai. Ši 
grupė, atlaikiusi keletą mū
šių su vokiškais desantais, 
išnaikino dešimtis parašiu
tininkų.

Kita patriotų grupė, su
gebėjusi gerai apsiginkluo
ti, ne tik sėkmingai kovėsi 
su vokiškais desantais Ute
nos ir Zarasų apskrityse, 
bet pamušusi 8 tankus, su
naikino prasiveržusią pir
myn priešų tankų koloną.

Subačiaus miestelio gy
ventojai organizuotai ir ak
tyviai padėjo Raudonosios 
Armijos daliniams išmušti 
vokiškuosius grobikus iš sa
vo valsčiaus.

Daugelis patriotų, atsi
traukdami iš vokiečių pa
grobtos Lietuvos, su ginklu 
rankose skynė sau kelią iš 
priešiško apsupimo.

Didvyriškai kovėsi su 
priešu Raudonosios Armijos 
lietuvių tautinio korpo dali
niai. 1914 m. kovose prie 
Velyki j e Lūki ir Toropeco 
jie sudavė vokiečiams ne 
vieną skaudų smūgį. Šitose 
kovose pasižymėjo nemaža 
vadų ir raudonarmiečių, pa
rodžiusių savo begalinį at
sidavimą Tarybinei Tėvy
nei.

Lietuvių tautiniai daliniai 
užsigrūdino kovose su prie
šu, pasipildė naujomis jėgo
mis, įgavo karinių žinių ir 
patyrimo.

Drąsiai kovėsi prieš vo
kiškuosius grobikus Raudo
nosios Armijos lietuvių tau
tiniai daliniai 1943 m. žie
mos mūšiuose. Per šalčius 
ir pūgas, kada 'keliai pasi

darė ne tik nepravažiuoja
mi, bet ir nepraeinami, lie
tuvių daliniai, nugalėdami 
visus sunk u m u s , stū
mėsi pirmyn. Žmonės, 
kuriems hitlerininkai atėmė 
patį brangiausią, rodė tik
rą didvyriškumą ir drąsą 
kovose už tarybinę tėvynę 
—TSRS, už gimtąjį kraštą 
Lietuvą.

Pulko vado pavaduotojas 
politiniams reikalams drg. 
Gužauskas pats vedė pulką 
pirmyn, nepaisydamas siau
bingos priešų minosvaidžių 
ir kulkosvaidžių ugnies. 
Drg. Gužauskas žuvo didvy
rio mirtimi, bet aukštuma 
mūsų karių buvo paimta.

Seržantas Stasys Daugė
la, per ataką prieš kaimą 
N., puolė pirmyn su savo 
minosvaidininkų būriu ir 
likvidavo priešo kulkosvai
džių lizdus. Kovoje visas 
minosvaidininkų būrys žu
vo. Vienintelis likęs gyvas 
Daugėla didvyriškai kovėsi 
toliau. Mirtinai sužeistas, 
jis šaukė draugams: “Pir
myn, muškite priešą be pa
sigailėjimo!” Įkvėpti jo did
vyriško žygio, pėstininkai 
šoko pirmyn ir užėmė svar
bią aukštumą.

Medicinos instruktorė Zo
sė Dieninaitė pačiu mūšio 
įkarščiu išnešė iš kovos lau
ko 60 sužeistų kovotojų.

Žvalgų būrys, kuriam va
dovavo seržantas Bazaro
vas, naktį buvo priešų ap
suptas. Žvalgai kovėsi 2 pa
ras ir, sunaikinę 14 priešo 
kareivių, išėjo iš apsupi
mo.

Tankininkai gavo kovos 
įsakymą pralaužti vokiečių 
gynybos liniją. Visi priėji
mai prie priešo įtvirtintų 
pozicijų buvo smarkiai mi
nuoti; tankams gręsė pavo
jus žūti, užkliudžius priešo 
miną. Keturi lietuviški ka
riai ryžosi padėti tankis
tams. Jie pakilo iš priešaki
nių pozicijų ir nuėjo paly
dėti tanku. Jie be baimės 
ėjo pirmyn, rodydami tan
kams kelią, nepaisant to, 
kad į juos tiesiai šaudė iš 
kulkosvaidžių. L i e t u v iški 
kariai žuvo, bet tankai pra
ėjo.

Medaliais ir ordinais ap
dovanotas ne vienas šimtas 
šaunių ir narsių lietuvių 
kovotojų, drąsiai triuški
nančių savo amžiną priešą.

(Iš straipsnio “Lietuva 
Kovoje Prieš Vokiškus Oku
pantus,” tūpusio žurnale 
“Bolševik” šių metų 10 nr.)

Amerikiečiai netoli Neapolio puola nacių pozicijas.

Kas pasirodo? Pasirodo, 
kad artimesnių kolonijų susi
rišimas bendram darbui yra 
labai naudingas ir labai pa
geidaujamas pažangiajam ju
dėjimui.

šios apylinkės keturios ko
lonijos, būtent: Nashua, N. 
IL, Lowell, Lawrence ir Ha
verhill, Mass., jau nuo seniau 
sudaro gražų bendrą veikimą, 
bet vėliau Lietuvoje dalykams 
pasikeitus — Lietuvai prisidė
jus prie didžiosios Sovietų Są
jungos 1940 metais, ir dėl tos 
priežasties Lietuvos liaudis pa- 
siliuosavo nuo fašistinio reži
mo, kuriame smetoninis fašiz
mas tą liaudį nežmoniškai nei
gė ir žudė per beveik 14 me
tų.

Mūsų gimtiniu) kraštui pasi- 
liuosavus, ir mes čia truputį 
lengviau atsikvėpėm. Bet klai
dingai supratome, manydami, 
jog nebereikės bendro veikimo 
ir pradėjome veikti tik atski- 
rai-savistoviai. Bet neilgai teko 
džiaugtis Lietuvos žmonių len
gvesniu likimu. Siaubūniškas 
hitlerizmas užpuolė Lietuvą ir 
visą Sovietų Sąjungą. Tuomi 
kraujalakiškas fašizmas užde
gė visą demokratišką pasaulį. 
Gi lietuvi ški smetoniniai— 
fašistai, Hitleriui planuojant 
sugabenti į šią šalį, varo visais 
garais naciu] propagandą, kad 
kaip daugiau pakenkus lietuvių 
vieningam darbui, kurie yra 
demokratingai nusistatę ir nori 
visomis spėkomis gelbėti Jung
tinėms Tautoms sutriuškinti 
hitlerizmą ir karą laimėti.

Smetona prieš pabaigą savo 
viešpatavimo Lietuvoje kreipė
si į savo frentą Hitlerį, kad šis 
užpultų Lietuvą ir valdytų, nes 
jis pats nebegalėjo suvaldyti 
Lietuvos liaudies. Bet Hitleriui 
tas žingsnis daryti buvo dar 
perankstus, o kruvinajam Sme
tonai Lietuvoj pasidarė perkar
sta, tai dabar jis, tupėdamas 
Amerikoje, su pagalba savo na
ciškų pakalikų ir Keleivio, Nau
jieną, Dirvos, Amerikos Lietu
vio, Vienybės, Tėvynės, Darbi
ninko, Draugo, Sandaros, tiks
liai erzina Amerik. lietuvius ir 
piktai pjudo juos prieš Ame
rikos galingiausią talkininkę 
Sovietų Sąjungą, kad tuomi 
daugiau apsunkinti kovą Rau
donajai Armijai ir pagelbėti 
kruviniesiems naciams išlaikyti 
fašistines gaujas Lietuvoje.

Jie nesnausdami veikia, kad 
išgelbėti fašizmo kailį ne ti.k 
Lietuvoje, bet ir visame pasau
lyje. Bet jų pastangos surūgs 
ir išdulkės, kaip ir pats Smeto
na iš Lietuvos ant visados ir 
amžinai.

Hitlerizmas, kaip ir visokio 
plauko fašizmas po šiam karui 
nebegrauš Lietuvos , liaudies 
sprando taip', kaip ji 1940 me

tais nusikratė fašistinio brudo. 
Po šio baisiausio pasaulinio ka
ro nėra lemta fašizmui išsilai
kyti nei jokiame kampelyje vi
sos žemės skritulyje. Nemano
ma karas pabaigti iki piktoji 
fašizmo sėkla nebus išravėta iš 
viso pasaulio daržų. Tik tuo
met niekas nebekenks gražiems 
civilizacijos vaisiams. Tik tuo
met nebebus milijonai skais
čiausių gyvybių ir gražiausių 
kultūros atsiekimų beprotiškai 
naikinama.

Kad tą veikiai atsiekus, kad 
greičiau fašizmą išnaikinus, tu
rime visi pažangieji lietuviai 
tvirčiausiai apsijungti bendrai 
kovai, bendriems darbams prieš 
pasaulinį fašizmą, kokioj rūšyj 
jis nebūtų. Nežiūrint, kokioj 
spalvoj: juodas ar rudas fašiz
mas, — hitlerinis, mussolininis 
ar smetoninis fašizmas yra ly
gus žmonijos priešas ir jį ly
giai reikia kovoti, idant pasau
lį išgelbėti nuo fašistinės pa
vietrės.

Kuomet gruodžio 18-19 die
nomis, šių metų, yra šaukiamas 
visuotinas pažangiųjų lietuvių 
demokratinis suvažiavimas, tai 
šiuomi laiku visi privalome su 
nauju pasistiprinimu taip dar
buotis, kad kolonijose, ar būt 
didelė, ar maža, neliktų nei vie
nos organizacijos, nei vienos 
gerų lietuvių grupelės, kuri ne
būtų atstovaujama šiame dar 
pirmame lietuvių istorijoj su
važiavime.

Labai smagu girdėti, kad jau 
dabar visuose miestuose eina 
didelis bruzdėjimas bei prisi
rengimas prie to istorinio suva
žiavimo. Bet reikią dar gyviau 
ruoštis.

Mūsų apylinkės keturios kolo
nijos: Lawrence, Haverhill, 
Nashua ir Lowell irgi domisi 
šiuomi klausimu.

Kuomet šių keturių kolonijų 
atstovai skaitlingai suvažiavo į 
Maple parką, rugpjūčio 29 d., 
š. m., kąd nutarti surengti ru
deninę pramogą naudai dien
raščio Laisvės, kuris įvyko rug
sėjo 26 d. ir labai gražiai pa
vyko, tai ten buvo pakeltas ir 
suvažiavimo klausimas.

Tą klausimą plačiai padisku- 
savome ir varde keturių kolo
nijų karštai užgyrėme, kad to- 
kis naudingas suvažiavimas 
sumanytas šaukti dar šiais me
tais. Už tai didelė garbė mū
sų dienraščiui Laisvei, kuris 
pirmutinis pakėlė šį klausimą 
per spaudą. Tokiame demokra
tinių lietuvių visuotiname su
važiavime bus daug nudirbta 
jungtinio darbo. Taps apjung
tos visos pajėgos kovai už 
Jungtinių Tautų greitesnę per
galę. Gal būt išsidirbs našesni 
būdai, kaip vesti griežtesnę ko

va su pro-fašistiniais elemen
tais, kurie drumsčia lietuvių 
vienybę atakuodami bile vieną 
iš Jungtinių Tautų šalį ir tūo- 
mi labai kenkia kovai prieš fa
šizmą. Tokie niekšai piktai 
prunkščia prieš Amerikos pa- 
gelbininkus, kuomet mes Čia 
pasiryžę visokiais būdais gelbė
ti savo šaliai Amerikai ir jos 
talkininkėms šiame kare prieš 
fašizmą.

Paskaitykite apie tai profe
soriaus F. B. Kubiliaus straips
nį, tilpusį Laisvėj spalių 9 
dienos, š. m. Tai dokumenta- 
lis raštas, po užvardinimu: 
“Karo Metu Amerikos Lietuvių 
Labdarybė," kuriame faktiškai 
įrodoma, ką veikia karo metu 
pažangieji lietuviai ir ką daro 
tie, kuriems rūpi kenkti tam 
pagelbiniam darbui. Tokių ele
mentų netrūksta ir pas mus 
Lowell y — jų yra visur. O tam, 
tai ir reikia visų lietuvių vie
nybės, kad pro-fašistines šiukš
les išsijoti ir prašalinti iš ke
lio, vedančio link garbingos 
pergalės.

Suvažiavime tokia vienybė 
užsiriš tarpe visų anti-fašisti- 
nių lietuvių ir bus priimtos for
mos bei pobūdžiai visokiems 
būsimiems darbams atlikti, ko
kius dabartiniai ir būsianti 
reikalai iššauks.

Reikalų ateityje turėsime 
daug ir labai svarbių. Turėsi
me tūlus reikalus stambiai fi
nansuoti. Kruvinasis fašizmas 
iš Lietuvos bus išdrėbtas. Atsi
darys malonus susisiekimas su 
senuoju kraštu — Lietuva. O 
po karui, fašizmo sugriautai ir 
sutryptai Lietuvai daug ko rei
kės. Mūsų atsinešimas link se
nos* gimtinės turės būt šiltas ir 
labdaringas.

Todėl, aš manau, ir mūsų vi
suomeniškas veikimas turės be 
galo plačią dirvą. Mums reikia 
atnaujinti keturių miestų vei
kimą. Lai jis bus atnaujintas 
su įvykdinimu gražios pramo
gos Laisvės naudai, pereito rug
sėjo 26 d. Lai mūsų komitetas 
paskelbia tos pramogos pasek
mes ir imasi kito bendro dar
bo, tai pasiuntimas atstovų į 
didįjį suvažiavima.

.7. M. Karsonas.

Elizabeth, N. J.
Pare ir Aukos Dėl Lietuvių 

Kareivių Pundelių

Per pasidarbavimą sesers 
Mrs. O. Kakštienės ir vietos 
susiedkų, rugsėjo 26 buvo su
ruošta surprise parė draugam 
W. Paulikoniam, gyvenan
tiem 234 Clark Place, pami
nėjimui 15 metų (gal 25 me
tų? — Red.) vedybinio gy
venimo sukakties. Giminių ir 
draugų dalyvavo apie 40 as
menų. Gaspadinių viskas buvo 
rūpestingai pagaminta, už ką 
visi buvo dėkingi.
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Laike pasikalbėjimų bei lin
kėjimų buvo prisiminta apie 
tas žiaurias kovas, kurios yra 
vedamos veik visame pasauly
je prieš vokietijos fašizmą. 
Tose kovose, mes žinome, da
lyvauja nemažas skaitlius lie
tuvių Amerikos ir Sovietų Są
jungos armijose. Kad pagel
bėjus mūsų broliam kovoto
jam, buvo paprašyta per V. 
Paulauską ir paskiau surinkta 
aukų $11. Ąukos priduota 
Lietuvių Pundelių Vajaus Ko
mitetui. t Atskaita tilpo Lais
vėje spalių 14 dienos. Atleis
kit, kad aukavusių vardai li
kosi nepaskelbta.

Labai ačiū už parėmimą to 
prakilnaus darbo, šios sukak
ties proga aš nuo savęs drau
gam Paulikoniam linkiu 
daug laimės ir kad jų sūnai, 
Petras ir Kostantas, kurie tar
nauja Dėdės Šamo Armijoje, 
baigę kovas už laisvę, laimin
gai sugrįžtų pas savuosius.

Susiedas.

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja už Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.
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PITTSBURGH, PA.

(Tąsa)
Rytop, kai dar tamsu, kyla sujudimas. 

Pro angą įsibrauna spiečius bėgančių 
žiurkių ir puola ant sienų. Kišeninės 
lemputės apšviečia visą tą sąmyšį. Visi 
rėkia, keikia ir jas muša. Dabar išsiver
žia daugelio valandų įtūžimas ir nusimi
nimas. Tat išsikrauna lyg elektra. Vei
dai susiraukę, rankos muša, gyvuliai cy
pia. Sunku mums ir besustoti. Vos kitas 
kito neužpuolam.

Tas įniršis mus nualsina. Puolam ir 
vėl laukiam. Stebuklai, kad mūsų pože
my dar nėra nuostolių. Jis vienas iš ne
daugelio tų giliųjų pakasų, kuris dar yra 
išlikęs.

Vidun įlenda vienas puskarininkis. Jis 
atneša kepalėlį duonos. Trejetui žmonių 
vis dėlto pasisekę naktį prasprukti ir at
nešti truputį maisto. Jie papasakojo, kad 
didelė ugnis be perstogės siaudžia kiau
rai ligi pat artilerijos stovyklų. Tiesiog 
mįslė, iš kur ten anapus tiek daug svie
dinių ir imasi.

Turime laukti, laukti. Vidudienį įvyk
sta tkt, ko aš jau laukiau įvyksiant. Vie
ną naujokų pagavo priepuolis. Aš jau il
goką valandėlę žiūrėjau, kaip jis nera
mus griežia dantim, gniaužo ir spaudžia 
rankas.

Esame jau^gana prisižiūrėję tokių į- 
baugintų iššokusių akių. Tik paskutinė
mis valandomis jis, kaip rodosi, pasidarė 
tylesnis. Jis visas savy susmukęs, kaip 
sudūlėjęs medis.

Dabar jis atsistoja, be perstojo vaikš
tinėja po požemį, pastovi akimirksnį vie
toj ir po to mauna į išėjimą. Prišoku 
prie jo ir klausiu:

— Kur tu eini?
-Aš tuojau grįšiu, — sako jis ir no

ri prasmukti pro mane.
—/Palauk, ugnis jau silpnėja.
JrsUdau^osi. Jo akys valandėlei pasi

daro šviesesnės. Po to jos vėl pasidaro 
apsiniaukusios, kaip pasiutusio šuns. Jis 
tyli ir stumia mane šalin.

— Palauk vieną minutę, drauge, — 
šaukiu. Katas atkreipia dėmesį. Kaip tik 
tuo laiku, kai naujokas mane pastumia, 
pagauna jis ir abu mes jį sulaikome.

Tuojau jis pradeda siautėti:
— Paleiskit, leiskit mane laukan, aš 

noriu išeiti L—
Jis nieko nesiklauso ir blaškosi. Jo 

burna šlapia. Kalba trūkčiodamas be
prasmiais žodžiais. Tai požemio baimės 

žfeiHkinysr-Jp slegia jausmas, jog čia už- 
trok& Jis težino tik vieną skatulį: išeiti. 
Jei mes jį paleistume, jis kažin kur nu
bėgtų nesisaugodamas ugnies. Jis nebe 
pirmas.

Kadaųgi^jis JaKii įtūžęs ir jau prade- 
da ^kim mėtyti, Jht jau nieko nepadės. 
Turime jam įkirsti, kad jis atsipeikėtų. 
Padarome tat g<eit ir nesigailėdami, ir 
pasiekiame to, kad-Taikinai jis sėdi ra
miai. Kiti tat matydami išbalo kaip po
pierius. Matyt, tat juos gąsdina. Šios 
perkūniškos ugnies per daug vargšams 
vyrukams. Jie iš naujokų skirstomojo 
punkto tiesiog pakliuvo į ugnį, kuri ga
lėtų pražildyti net ir pagyvenusį žmo-

Po šio nuotykio troškus oras dar la
biau pradeda slėgti mūsų dirksnius. Sė
dime, kaip kapuos ir laukiam kol mus 
užvers.

Staiga baisiai sukaukia ir sužaibuoja. 
Požemio sudreba visi kampai. Į jį patai
kė sviedinys. Mūsų laimei jis ne iš sun
kiųjų. Taigi betoniniai rąstai dar ištū
rėjo. Baisiai sučerška metaliniai garsai. 
Sienos svyruoja. Šautuvai/šalmai, žemė, 
purvas ir dulkės tik krenta lekia. Vidun 
įsiveržia troškinąs sieros' kvapas. Jei 
'mes sėdėtume netvirtam požemy, bet 
lengvesniam,/koki/dabar statomi, — nė 
vienas gyvas nebūtumėm išlikę.

Bet įtaka ir taip jau bloga. Pirma 
siautėjęs naujokas, dabar vėl pradeda 
siautėti. Prie jo prisideda dar du. Vie
nas ištrūksta ir bėga. Pakanka vargo su 
dviem likusiais. Vis dėlto aš išbėgu pas
kui pabėgėlį. Pamaniau, ar ne pašauti 
jam kojų. Tuo tarpu sukaukia sviedinys. 
Puolu ant žemes. Atsistojęs prakaso sie
ną randu apdrabstytą karštom šukėm, 
mėsgaliais ir uniforminių drabužių 
skiautėmis. Lendu atgal.

Pirmasis atrodo tikrai sukvailėjęs. Pa
leistas, kaip ožys, galva daužo sieną. 
Naktį pamėginsime jį pasiųsti į fronto 
užpakalį. Kol kas jį surišame taip, kad 
atakos metu tuojau galėtumėm paleisti.

Katas apsiūlo palošti skato. — Ką da
ryt, gal nuo to lengviau bus. Bet nieko 
iš to neišeina. Klausomės kiekvieno arti
mesnio sprogimo, apsiskaičiuojame žy
mėdami brūkšnelius ir nepataikom spal
vų. Turime tat mest. Sėdime, kaip bai
siai gaudžiančiame katile, į kurį daužo
ma iš visų pusių.

Dar viena naktis. Nuo dirksnių įtem
pimo mūsų jausmai- visiškai atbukę. Tai 
mirtinas įtempimas, kurs, kaip peilis 
perdaug jau išgaląstais ašmenimis, iš
ilgai drasko mūs nugarkaulio čiulpus. 
Kojos linksta. Rankos dreba. Kūnas — 
vien tik plona oda, aptempianti vargiai 
nuslopinamą beprotybę, aptempiantį be
siveržiantį nesulaikomą begalinį riksmą. 
Nebejaučiame turį mėsos ir raumenų. 
Nebegalime vienas į kitą pažiūrėti. Bi
jome kažin ko nelaukiamo baisaus. Kie
tai susičiaupiame — tat praeis — gal 
mes išliksime....

Staiga išgirstame arti sprogstant. Ug
nis nepaliauja, bet ji jau užpakaly mūs. 
Mūsų apkasas laisvas. Pagriebiame ran
kines granatas. Išmetame jas pro apka
so angą ir šokame laukan. Perkūniška 
audra pagaliau aprimo, bet už tat už 
mūsų smarki sulaikomoji ugnis. Antpuo
lis prasideda.

Niekas netikėtų, kad šiose suraustose 
dykumose dar galėtų būti žmonių. Ta
čiau dabar visur iš apkasų lenda plieni
niai šalmai, o už penkių dešimtų metrų 
nuo mūsų jau ir kulkosvaidis išstatytas, 
kurs tuojau pradeda tratėti.

Vielų užtvaros sudraskytos. Vis dėlto 
‘jos dar šiek tiek sulaiko. Matom ateinant 
šturmuojančius. Mūsų artilerija žaibuo
ja. Barška kulkosvaidžiai, spraga šautu
vai. Priešininkas braunasi artyn. Hajė 
ir Kropas pradeda mėtyt rankinėm gra
natom. Jie mėto taip greit, kiek tik gali. 
Granatos jiems paduodamos parengtos.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
PRAGERTA GALVA IR KOJOS
Subatoje buvo balius,
Šokom, gėrėm po paraliais, 
Nedėlioj vėl uliavojom, 
Uliavojom, uliavojom —

Pinigų daug išeikvojom....

Pirmadienį galvą skauda, 
Mintys minčių nesugaudo;
Kojos silpnos, rankos dreba....
Dreba, dreba, dreba, dreba —

Nuo gėrimo to nelabo...

Pirmadienį nei skatiko
Pas pijokus nebeliko,
Nėr kaip atsipagirioti,
Reikia frentų kur ieškoti, 

Bėdavoti, aimanuoti....

Susitikęs Jonas Petrą,
Savo seną draugą latrą, 
Sako jam, ilgai nelaukęs, — 
Ko taip stovi susiraukęs?

Gal buvai perdaug patraukęs?

Yes, perdaug, perdaug, brolyti, 
Bet ką šiandien reik daryti? 
Gal pafundysi stikliuką,
Nors mažiuką, nors mažiuką, —

Numarinti kirminiuką...

Mielu noru taip padėčiau,
Jei nors kvoderį turėčiau, 
Bet ir aš esu toks ponas:
Kiaurai tuščias, kaip uzbonas, — 

Petrui tarė liūdnas Jonas.

Patarimas iš to daros:
Negali visiems būt geras, —
Subatoj ir nedėlioję,
Kai su frentais baliavoji — 

Nepragerk galvos ir kojų!
A. K—s.

Fašistų Verksmai ir Parengi
mas.

Spalių 8 dieną skaičiau Lie
tuvių žinias, leidžiamas Pitts
burghe propagandai prieš 
Jungtines Tautas, kurias re
daguoja vienas smetonininkas, 
atvykęs per Berlyną į mūsų 
šalį, kuris prisiplakęs prie pa
rapijos skleidžia propagandą, 
kad kursčius vienus lietuvius 
prieš kitus, kad ardžius mūsų 
vienybę, kad kenkus karo lai
mėjimui; skaičiau, kur jos 
puola SLA komisiją.

Kiek laiko atgal SLA 3-čio 
apskričio konferencijoj išrin
ko komisiją, kad surengus va
karienę pagerbimui daktarės 
Johanos Baltrušaitienės 50-ties 
metų veiklos tarpe lietuvių. 
Daktarė daug yra dirbus SLA 
organizacijoj ir Pittsburghe 
daug dirbo ji ir jos velionis 
vyras Juozas Baltrušaitis lie
tuvių tarpe; jie pasidarbavo 
įsteigime lietuvių kambario 
Pittsburgh© Universitete, įve
dime kursų studentams lietu
vių kalbos.

Kiekvienam aišku, kad dak
tarė Baltrušaitienė yra užsi
tarnavus nuo lietuvių pagerbi
mo ir SLA 3-čias apskritys už
sitarnauja taip pat pagarbos, 
kuris sumanė pagerbti tą lie
tuvių veikėją.

Bet štai berlyniškio atbėgė- 
lio gazieta rašo: nieko nebū
tų galima prikišti SLA veikė
jams del jų šio sumanymo, jei 
dr. Baltrušaitienė nebūtų per- 
simetus į didžiausių lietuvių 
tautos priešų bolševikų eiles. 
Prieš pusmetį lietuviai bolše
vikai ruošė Pittsburghe masi
nį mitingą, kuriame vyriausi 
kalbėtojai buvo Sovietų Rusi
jos agentas Rotomskis ir Vil
nies redaktorius Pruseika. 
Tam mitingui pirmininkavo 
Baltrušaitienė, kurią SLA vei
kėjai dabar rengiasi pagerbti..

Matote, kaip aiškiai tas Go- 
ebbelio propagandos skleidė
jas atvirai pasisako prieš mū
sų karo laimėjimo pastangas,

kaip jis siekia ardyti lietuvių 
vienybę! O kas gi rengė tą 
masinį mitingą, kurį goebbeliš- 
ka gazieta sako, kad būk ren
gė “bolševikai”? Jį rengė 
Pittsburgh o Lietuvių Vienybės 
Karo Laimėjimui Komitetas 
paminėjimui dviejų metų did
vyriškos kovos prieš barbarus 
hitlerininkus ir dviejų metų 
paminėjimui Lietuvos pavergi
mo per nacius, tai yra, dviejų 
metų Hitlerio užpuolimo ant 
Sovietų Sąjungos ir tame skai
čiuje mūsų tėvynės Lietuvos! 
Gi komiteto tikslas yra, kad 
sukelti finansinį fondą, iš ku
rio nupirkti du ambulansus, 
vieną Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir kitą Lietuvių Pul
kams, kovojantiems Raudono
sios Armijos eilėse. Dr. Balt
rušaitienė pirmininkavo susi
rinkime, o Sovietų Sąjungos 
Generalio Konsulato iš • New 
Yorko atašė lietuvis Povilas 
Rotomskis pasakė gerą kalbą 
apibudindamas nelaimingą 
Lietuvos padėtį po nacių jun
gu, tas kovas, kurios vedamos 
dėl jos išlaisvinimo, kviesda
mas visus į pagelbą Jungti
nėms Tautoms.

Ir toliau tas berlyniškas 
“svečias” rašo, būk būtų “pa
sityčiojimas,” iš SLA organi
zacijos, jeigu 3-čias apskritys 
rengtų daktarei parengimą.

Jis užtyli apie tai, kad SLA 
vakarienės surengimo komisi
joj Povilas Dargis su savo 
broliu užpuolė Joną Mažiuk- 
ną, SLA Pildomosios Tarybos 
vice-prezidentą ir taip sumu
šė, kad gydytojas turėjo Ma- 
žiuknai susiūti žaizdą. Jau, 
rodos, niekas didesnio pažemi
nimo negalėjo atlikti SLA or
ganizacijai ir lietuvių tautai, 
kaip šis Dargių užpuolimas 
ant organizacijos veikėjo. Bet 
tatai patinka berlyniškam 
Gabaliauskui, mat tatai ata- 
tinka Goebbelso ir Hitlerio 
smogikų-teroristų taktikai.

žinoma, nei Dargių mušei
kiški užpuolimai, nei Gaba-

liausko fašistiniai verksmai 
nieko nepadarys. SLA 3-čio 
apskričio parengimo komisija 
susideda iš demokratinių 
žmonių, kurie trokšta, kad 
mūsų šalis karą laimėtų, kad 
Hitleris ir jo šaika greičiau 
būtų sumušti, taigi ir pagerbi
mo vakarienė daktarei Baltru
šaitienei bus surengta, nes ta 
lietuvė užsitarnavo mūsų pa
garbos, kaipo lietuvių tarpe, 
taip ir savo pastangomis ben
drai karo laimėjimui.

Daktarės Baltrušaitienės pa
gerbimo vakarienė įvyks lap
kričio 7 dieną, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
Svetainėje, 142 Orr St., Pitts
burghe. Visus ir visas kviečia
me dalyvauti. Visi SLA nariai 
dalyvaukite parengime, ne
kreipkite atydos į berlyniškos 
propagandos zaunas.

Demokratas.

Priešfašistiniai Italai Suėmę 
Mussolinio Žentą

Švedijos spauda rašo, kad 
fašistų priešai suėmė gra
fų G. Ciano, Mussolinio žen
tą, buvusį jo užsienių rei
kalų ministerį, ir laiko jį 
kaip belaisvį kalnuose vi
durinėje Italijoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
27 d. spalių, 7:30- v. v., 29 Endi

cott St. salėje įvyks susirinkimas. 
Čia reikės pasidaryti planą veikimui 
Suvienyto Karės Fondo. Kaip žino
te, Mass, ir jos apylinkės lietuvių 
konferencija, 17 d. spalių, Bostone 
nusitarė $3000 sukelti j tą fondą. 
Todėl kviečiu Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugijos Valdy
bą, LDS 57 kp. Valdybą, abiejų 
ALDLD kp. valdybas ir Medikalės 
Pagelbos Komitetą ir visus veikėjus.

J. M. L. (252-253)
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MATEUSAS SIMONAVICIUSĮ
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatą! 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys į 
u ž 6 j i m u i gru-1 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.|
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVcrgreen 4-9508 £gĮĮĮ.»

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

W * # # W. W; I ★ i ★ W W ★ ★ ★ ★ ★ ifc W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glvials
Goriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tek BV. 4-8698

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši 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 Dieną 
Nuolaida

mums ši skelbimą

Akiniai 
už $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, Jkad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
- - W-- — ,r. ■ ir r---- 1  rr ■ ’— ■    

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD Vakarienė ir Judžiai

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
12-to apskričio komiteto posė
dis įvyko ir visi nariai dalyva
vo. Buvo rūpestingai aptarta 
ateinanti vakarienė, kuri įvyks 
nedėlioj, spalių 31 dieną, nes 
ne visko galima gauti, kas 
sėkmingumui yra reikalinga.. 
Bet komisija dės pastangų, 
kad visus patenkinus.

Nutarta kitą posėdį laikyti 
nedėlioj, lapkričio 7 dieną, 5 
vai. vakare, o paskui eiti į ju
damus paveikslus, kurie bus 
rodomi Redington hotelyj, nuo 
7 vai. vakare. Viešbutis yra 
ant kampo Market ir Pennsyl
vania gatvių. Judžių rodymą 
rengia progresyviai, bus rodo
ma iš Sovietų Sąjungos fronto 
kovos prieš nacius. Įžanga as
meniui 57 centai.

M. Kalauskas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Prano Mickevi

čiaus (Mickus-Mickcvicz). 1910 me
tais gyveno Wilkes-Barre, Pa. ir 
taip pat Chicago, Ill. Taip pat pa
jieškau tetos Onos Balsis. Mickevi
čiui bedirbant Wilkes-Barre, mamo
se įvyko nelaimė, sužeidė jį, yra 
ant veido anglies ženklai. Jeigu jis 
dar gyvas, prašau jo parašyti laiš
ką, arba kas žinote apie jį. malo
nėkite man pranešti. Iš anksto tariu 
ačiū. Mrs. Veronica Jonaitis Guar- 
dino, 46 Montrose Ave., Brooklyn. 
N. Y. (252-254)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ąvenue 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110



r

Antradienis, Spalių 26\1943

Popiežius Vėl Prašo HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

. > Paskelbt Romą Atviru, 
, * Nekariniu Miestu k

Madrid. — Popiežius iš 
naujo kreipėsi į kariaujan- 

1 čius kraštus, kad pripažin-
; tų Roma atviru, nekariniu

miestu, kaip pranešama iš 
Romos. Jis prašąs Talkinin
kų nebombarduot Romos iš 
oro ir nesiveržt sausuma į 
ją. Iš antros pusės, popiė^ 
žius raginąs Vokietiją iš
traukt nacių kariuomenę Iš 
Romos, kaip “šventmiesčicv 
'ir istorinio miesto.
Naciai Bijo Talkininkų Įsi

veržimo Arti Romos 
Berlyno radijas kartojo, 

kad anglai ir amerikiečiai 
telkią savo laivus, rengda
miesi įsiveržt vakarinėn I- 
talijon arti Romos arba į 
šiaurvakarius nuo jos.

Tūli Amerikos karmiškai 
numato, jog angtaUmio ry- 

4 tinio pajūrio, o apnerikiečĮaį. 
nuo vakarinio-—galėtų pra- 
maršuot į 'šiaurius nuo Ro
mos, iš abiejų pusių, ir taip 
priverst vokiečius be mūšio 
sprukt iš toXniesto, kad iš
vengt apsupimo.

; Senatorius Reikalauja
1 Daugiau Popieros 

Laikraščiams
Washington. — Senato

rius Chandler reikalo, 
kad valdžia pripažintų po- 
pierą svarbia strategine 
medžiaga ir kad paleistų iš 
armijos tam tikrą skaičių 
kareivių, patyrusių miško 
darbininkų, idant jie pri- 
kirstų^daug^aupn^džių laik
raštinei popierai dirbti.

* « “Jau net perdaug stokuo- 
Jar-^laikraštinės popieros,” 
/sakė sen. Chandler.

Rongresmanai Pradaro 
Chinam Duris Amerikon

Washington; — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalsavo atšaukt 
senąjį įstatymą, kuriuom 
buvo uždrausta įleist chi- 
nus Amerikon apsigyventi.

Jeigu ir senatas atšauks 
tą J įstatymą, tai 105 chinai 
kasmet galės atvykt į 
Jungtines Valstijas. Toks 

""A įkaičius jiems tepriklauso 
/ /"pagal dabartinę proporcio- 

nalę kvotą, kuri paremta 
senąja ateivybe ir pritaiko
ma visom tautom.

Tą sumanymą priimdami, 
y 'ZZ kongresmanai kartu nutarė

/ duot chinam teisę tapti
5 Amerikos piliečiais.

~—7—77--Amerikiečiai iš Oro Tal-
\ kauja Jugoslavams

London.—Amerikos bom- 
banešiai antru kartu per 
šešias dienas ardė vokiečių 
naudojamą svarbi ausią 
gelžkelių mazgą Skoplje, 
Jugoslavijoj, ir naikino ki
tus nacių taikinius.

' f Antruoju žygiu ameri
kiečiai lakūnai nušovė ir še
šis vokiečių bombanešius- 
smigikus, kurie mėgino ata- 
kuot partizanus Dalmatijos 
pajūrio ruožte. Jie taipgi 
bombardavo ir apšaudė vo- 

į ■ kiečius Split uoste, kurį na
ciai neseniai atgriebė nuo 
partizanų.

\ -
London. — Anglijos lėk-- 

vtg tuvai bombardavo nacių or-
, laivių aikštes Kretoj, Grai-
| kijos saloj, ir atakavo prie-
į šų uostą Syros, Aegejaus
i Juroje

MERGINOS IR MOTERYS
\ PILNAM AR DALIAI LAIKO
( LENGVAS FABRIKO DARBAS

\ PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$26.84 UŽ 54 VALANDAS 
Pradžiai

Kreipkitės 8 A.M. Iki 1 P.M.

271 ^Mulberry St., 1, N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

Patogu į visas Transportaci jas 
!' (251)

REIKIA MERGINŲ
Ixmgvam darbui moderniškoje dirbtuvėje ; 

pakilimai. $26 už 18 valandų savaitę.

LESSER BAG, Inc.
161 6th Ave. (Bulterick Bldg.)

/ ypring St. Sta. 8th Ave. Subvė
/ \( 258)

MERGINjOS-MOTERYS. 18—45, lengvas dar
bas. linksmos aplinkybės. Būtinas taikos me
tu darba-4. Nuolatinis darbas. 5 dienos. $20 
pradinėjns. Progos pakilimam. Viršlaikiai.
304 vZ45th, Manhattan, McCall, 12 floor.

< OPERATORĖS
PATYJHJSIOS ANT SIUVAMI,! MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga
37 ‘/j VALANDŲ SAVAITĖ

Daug viršlaikių; linksmas darbas.
Malonios Aplinkybės.

ROYAL ROBES, INC.,
15 East 33rd St.

16-tos lubos), N. Y. City.
/ (254)

PAKUOTOJOS IR VALYTOJOS
Patyrusios ir mokinės, single ir double needle 

operatorės, siuvimui oficierių marškinių ; 
mokama aukštos algos.

S. & R. SHIRT & SPORTSWEAR
117 Grattan St., Brooklyn.

i 1 Ith St. line, Morgan Ave.)
1257)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Puikiausia proga dabai' randasi moterims, am
žiaus 21-10. A-l apsigynimo kompanijoje.

7 A.M. 3:3(i, ar 3:30 P.M. 12 P.M.

VI Lt AN PROOFING CO.
1-t Ave. i tarpe 57th & 58th Sts.), B’klyn 

Is būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimų.

(257)

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI 

IR 
VALYMUI 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

HOFFMAN MFG. CO. 
58-20 MASPETH AVĖ. 

MASPETH, L. L 
HAVEMEYER 8-1072 

DUSAS 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 Si., 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.

56 WEST 23rd ST., N. Y.
(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 J EMPLOYMENT OFISĄ 

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS 
FULTON & HOYT STS. 

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 40

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIŪDIJIMĄ
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(253)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

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

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

New York City
(254))

MERGINOS-MOTERYS
Odos dirbinių fabrikui, kariniai darbai. 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Daug 
viršlaikių.

DIAMOND LEATHER CRAFT CO.
421 West 28th St.

(255)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS 

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16

KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų J 
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., East 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 reikia 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 akmenys 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. Gatvekariu.

(252)

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 it viršaus; patyrimas nereikalingas; ka

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

(252)

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.; NETELEFONUOKTTE
(X)

Laisve, Lithuanian Daily News

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IB VIRŠAUS

Jūs galiu 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)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$27.83 UŽ 55«/2 VALANDAS 
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

271 MULBERRY ST., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

Patogu j visas Transportacijas.
(254)

MEDŽIO išdirbinių fabrikui reikia medžio 
tekintojų (2). Vyro prie pjovimo išilgo ir 
skerso medžio ant mašinų ir reikia pagelbi- 

ninkų ; nuolat: būtinas karo darbas.
Triumph Column Co., Inc., 233rd St. ir 

Boston Road, Bronx, FA 4-2940
(254)

PLUMBER1Ų PAGELBININKAI
Naujiem įdėjimam ir pataisymam 

TAIPGI MOKINIAI
Nuolatinis darbas; gera alga.

KREIPKITĖS 318 SOUTH 4TH ST. 
BROOKLYN. N. Y.

ST. 2-3537
(251)

REIKIA BERNIUKŲ
Prie popieros kilnojimo ir pagelbininkų 

prie lankstymo mašinos.
60c J VALANDĄ, 40 VALANDŲ SAVAITĖ

KUPERMAN DEL GUERCIO, INC.
501 llth Ave., BR. 9-8585

VYRAI 
Dirbti 

KEPTUVĖJE
Valandos 7 A.M. iki 4 P.M. 

Gera alga; kreipkitės:
YUM-YUM BAKING CO.

81 EVERGREEN AVE., BROOKLYN.
Telephone: EVergreen 8-8191 

d (258)

STALIORIAI
PATYRĘ 

Prie gerų rakandų
Nuolata ; gera alga ; viršlaikiai.

GROSFELD HOUSE, INC.
970 Kent Ave., Brooklyn.

(251)

BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtina pramonė. $27.30 už 48 valandų. 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

GRAND CITY CONTAINER CORP.
128 32ND ST., BROOKLYN.

(254)

REIKALINGI
BUSHELMEN
Turi Būti Patyrę
LEE - MART

49 WEST 39TH ST.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORIAI
MOKINIAI

Mums veikia keletos moterų mokytis ma
šinų operavimo. Patyrimo nereikia. Moka
me besimokinant. Pasikeičiamais šiftais. Am
žius nesvarbu, bet turi būt geroje sveikatoje.

Kreipkitės Kasdien

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

Paterson, N. J.

Niekas neturi kreiptis iš karinių darbų.

PAGEIDAUJAMA IR VYRŲ
(253)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
DALIAI LAIKO PAGELBININKĖS

Valgis 6 dienas į savaitę. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės į Mrs. Russell.

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

(255)

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 į savaitę viršlaikių už laiką ir pusę, duo
da savaitinio uždarbio

$20.25.
HOTEL CARDINAL

71st St., & West End Ave.
(258)

REIKIA MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTUI DAUGME- 

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

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

(250)

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 DARBAS VIDUI 
TAIKOS METU ATEITIS

U. S. GYPSUM CO.
NEW BRIGHTON, S. I.
(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
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės per visą dieną 

1175 MANHATTAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. 
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.
REIKIA TURĖT COAST GUARD PASS 
DAUGELIS DARBDAVIŲ MOKA KAS

SAVAITĖ

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa
reiškimo.

KREIPKITĖS 9 IKI 4 KASDIEN 
ŠEŠTADIENIAIS 9 IKI 1.

UNITED STATES
RAILROAD RETIREMENT BOARD 

EMPLOYMENT SERVICE
58 Hudson St., 

New York, N. Y.
arba

577 Summit Ave.,
Jersey City, New Jersey

(254))

PAPRASTI DARBININKAI 
IR MEDŽIO KROVĖJAI 

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

(253)

SPARTUS
TEKINTOJAI

PATYRĘ LANDIS HEALD 
EXCELLO THREAD

galinti nusistatyti ir dirbti labai atydžiai.
Iš karinių darbų reikia turėti paliuosavimo 
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)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X)

PAGELBININKAI, dirbt vaistų sandėlyje. 
Malonus, nuolatinis darbas. Viršlaikiai jei 
pageidaujate. Purepac Corp., 511 East 72nd 
St., N. Y. (4-tos lubos). I.R.T. Lexington 
Ave. subvė, 68th St. Crosstown Bus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BLOOMINGDALE’S
Turi Vietų

INDŲ ATĖMĖJAMS

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)

DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI
Patyrę prie rayon skeins.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

ACCURATE DYERS
349 W. 26th St.

New York
(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. 
NETELEFONUOKTTE.

________________ (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)

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 Į EMPLOYMENT OFISĄ 
9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM 

(X)

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

VYRAI VIDAU RUOŠAI
48 valandų savaitė; 8 valandų diena. Pama
tinė alga $21.50 į savaitę, pridedant 6 valan
das viršlaikių j savaitę už laiką ir pusę, sa
vaitinio uždarbio duoda

$25.53
HOTEL CARDINAL

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

VYRAI—KARINIAM DARBUI
Naktiniai šiftai Manhattan. Nepatyrę pa- 

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

PRADŽIAI APIE $37

įsideda 14 valandų viršlaikių. Jei prie ka
rinių darbų tai nesikreipkite be paliuosavimo 
pareiškimo. Atsineškite darbinius drabužius.

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

(254))

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 j fabriko Superintendent.

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

■ (X)

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

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

148 Midland Ave.
Kearny, N. J.

Kearny 2-0634 or Gibraller 2-6650 
__________________________________________ (255)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIS FABRIKAS

Nuolatinis darbas; viršlaikiai, proga pa
kilimam.

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

(253)

Penkto* Puslapi*

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 
j savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką

AMERICAN 
CYANAMIDCO.

Calco Chemical Division
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per
pentkadienį

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.

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKŪRYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii 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)

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 pagelbininkai mašinšapoj. 100 
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

(254)

APVALYTOJO 
REIKIA 

AMŽIĄUS 50 IKI 60 METŲ
Duodama dalgis ir uniforma. Geros darbo 

sąlygos. Kreipkitės į Mrs. Russell. 
METHODIST HOSPITAL

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

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR 
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI

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

(252)

PAKUUOTOJAI IR DĖJIKAI
J MEDINES DĖŽES (10) 

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

(255)

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)

STALIORIAI
REIKALINGI ATSAKOM1NGAI ORGANIZA
CIJAI ATLIEKANČIAI KARINIUS DAR
BUS. GERA ALGA, DAUG VIRŠLAIKIŲ.

EXCELLENT CABINET WORKS , ; |
425 Withers Street įįM|

Brooklyn
(258X

-■ » Al •
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SeStas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

New Yorko^itežžfoZi nios
Algirdas Balčiūnas 
Išeina Laivynan

K. Bepirštienei Reikia 
Greitos Pagalbos

Jau Tik Keturios Dienos 
Iki Aido Choro Koncerto

Albertas Sherry Sve 
čiuojasi Brooklyne

Antradienis, Spalių 26, 194&

Dar Vienas Lietuvių Šūvis Nacio 
naliam Karo Fondui

kep- 
tapo

s na

Algirdas Balčiūnas, Antano 
ir Onos Balčiūnų, Varpo 
tuvės savininkų sūnus, 
priimtas į J. V. Laivyną 
eis tarnybon trečiadienį, 
lių 27-tą.

Algirdas daliną, liuosnorę 
tarnybą ėjo jau seniai, buvo 
pajūrio sargybiniu ir tam pa- 
švęsdavo daug laiko ir darbo 
dienomis, ne vien tik liuoslai- 
kiu — regis, apie pusę laiko 
padėdavo tarnyboje tėvui ke
pyklos biznyje, o kitą pusę — 
tarnyboje Dėdei Šamui, 
tarnyba jam jau 
nauja.

Nežiūrint jaunų 
girdas jau buvo ir
ku biznieriumi ir ekspertu dau
gelyje kepyklos klausimų, nes 
dar vaikiščių būdamas tankiai 
prigelbėdavo tėvams darbe, 
prie to specialiai studijavo ke
pimo srities chemiją ir kitus 
gretimus klausimus, kad ne

Ksavera Bepirštienė, jau 
apie 7 savaites išbuvusi ligo
ninėj, spalių 26-tą pasiduoda 
operacijai. Ligonė yra nusilpu
si ir jai reikalinga perleisti 
kraujo, bet dėl Įvairių prie
žasčių šeimos kraujas šiuo at
veju nebus galima naudoti. 
Jeigu kas iš lietuvių galėtų 
draugei pagelbėti, prašomi 
skubiai kreiptis Į Kings Coun
ty ligoninę, 451 Clarkson Ave., 
Building C, Ward 41, Brook
lyne.

Aido Choro nariai labai rū
pestingai rengiasi prie savo 
rudeninio koncerto. Aną dieną 
man teko sužinoti, kad P. Gra
bauskas pardavęs apie šimtą

Taigi, 
nebe visai

m otii, Al- 
gaspadoriš-

vien tik iškepti duoną ar py
ragą, bet ir moksliškai žinoti, 
kas juose privalo būti ir mokė
ti surasti, kiek tų slaptingų 
vitaminų bei mineralų esama 
duonoje, mokėti pagerinti.

Linkime Algirdui sėkmin
gai tarnauti mūsų kraštui ir 
laimingai sugrįžti pas savo tė
vus, sesutę, ir pas mus visus.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

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

Pirmos klasės karys Alber
tas Sherry parvyko atostogų 
iš tarnybos spalių 17-tą ir sve
čiuojasi pas žmoną Marian ir 
josios tėvus Oną ir Lawrence 

koncerto tikietų, o Nastė Buk-i 
nienė sakėsi pardavus apie 50 
tikietų. Kiti aidiečiai irgi daug 
jų parduoda.

Spalių 22-ros vakarą, Pilie
čių Kliube, įvyko lietuvių su
ruoštos prakalbos aiškinimui 
rinkiminių ir kitų bėgam ų 
svarbių dienos klausimų.

Mizara, Laisvės redakto- 
aiškino reikšmę įvairių 
frontuose posūkių, taipgi 
bėgamus politinius-diplo-

Aukojo Lėšoms Ir Naciona- 
liam Karo Fondui

Spilgius, taipgi pas
Tessie Šerienę ii- brolį

ADELĖ NAMIKAITĖ

motiną 
su sesu-

Kadangi Albertui 
dienomis pripuolė ir gimtadie
nis, tad abiejų šeimų — Spil- 
gių-šerių — ir artimųjų kario 
draugų šeimyniškas sąskridis 
įvyko pereitą sekmadienį, naš
lės Šerienės

šiomis

bute, Ridge

tarnauja 
pastaruoju 

speciališko

.jau 20 
laiku 

paruoši-

ARTHUR LESSAC

Arthur Lessac
Tenoras garsus solistas 

Žymus koncertų daininin
kas, balso lavinimo moky
tojas. Koncertuose dai
nuoja ne tik šioje šalyje, 
bet Buenos Aires, Argen
tinoje. Lietuviai jį matys 
ir girdės Laisvės Koncer

te, 14 d. lapkričio.

Jūsų reporteriui taipgi teko 
sužinoti dar vieną slaptybę 
apie Aido Choro rengimąsi 
prie koncerto — jie rengiasi 
perstatyti savo gerą narę Ade
lę Namikaitę padainuoti apie 
porą dainelių solo.

Aido Choras jau senas lai
kas, kaip turėjo savo solistų 
ir Adelė yra viena iš pirmųjų 
dabartiniu laiku išsiauklėjusių 
į solistes. Man jau teko girdė
ti ją dainuojant ir ji puikiai 
savo balsą nuvaldo.

Ateinantį šeštadienį išgirsite 
ją, ir daugiau solo, duetų, vy
rų ir merginų grupių, Latvių 
Chorą ir patį Aido Chorą dai
nuojant ir po skambaus kon
certo bus progos linksmai pa
sišokti prie ' 
tros.

Koncertas 
spalių 30-tą, 
liečiu Kliubo 
Union Avė., 
džia koncerto 7 :30 vai. vaka
re įžanga 60 centų, įskaitant 
taksus.

Albertas 
mėnesių ir
ia vi nosi 
mo būryje Camp Davis, N. C. 
Veikia anti-aircraft šaulių sky
riuje. Puikiai atrodo ir gerai 
jaučiasi, tikisi 
siruošęs ir tik 
sumušti mūsų 
žmonijos priešus ir grįžti pas 
mylimą žmoną, šeimą ir drau
gus. Grįžta tarnybon spalių 
27-tą. Kep.

esąs gerai pa
laukia progos 

krašto ir visos

Lankėsi Brooklyne Etta 
Kavaliauskaitė-Oakley
Pereitą savaitę 1 

Portsmouth. Virginia 
valiauskaitė, po vyru 
Tai Laisvės raštinės 
kės Lilijos Kavaliauskaitės bro
lio duktė.

Etta buvo atvykus pereitą 
ketvirtadienį atlankyti savo tė
vuką (.grandfather) ir savo te
tą Liliją ir pirmadienį, spalių

Kvietkaus Orkes-

ir šokiai įvyks 
Am. Lietuvių Pi- 

svetainėje, 280 
Brooklyne. Pra-

Rep.

lankėsi iš
Etta Ka-

! Oakley.
darbinin-

BILIETAI JAU 
GATAVI 

Prašome išanksto 
įsigyti.

Atsiimkite Ketvirtą 
Maisto Knygelę

Ištisa Programa
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

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

ARTHUR LESSAC
žymus koncertų dainininkas, irgi pirmuTenoras, 

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)

rius, 
karo 
apie 
matinius veiksnius. Plačiai nu- i
švietė didelę reikšmę Maskvo- i 
je vykstančios trijų valstybių 
— Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos — žymiųjų vy
riausybės vyrų konferencijos. 
Nuo jos veiksmų, sakė kalbėto
jas, priklausys, ai- karas bus 
trumpas, ar ilgas — ar į jį bus 
mestos didelės talkininkų jėgos 
atidarant antrą frontą, kas 
reikštų greitesnį .karo laimėji
mą ir su mažiau nuostolių, ar 
antro fronto atidarymas bus 
vilkinamas toliau ir tuo būdu 
karas tęsiamas ilgai su didės- i 
niais nuostoliais gyvastimis ir' 
turtu. i

R. Mizara taipgi aiškino apie 
reikšmę Nacionalio Karo Fon
do ir prašė visus jį paremti su 
didžiausia, kaip išgalint, auka. 
Ir šiame mitinge, sakė kalbėto
jas, paliekant daug kitų svarbių 
reikalu j šalį, likusios nuo lėšų 
padengimo aukos bus paskirtos 
į tą fondą.

Po jo kalbos, vakaro pirmi
ninkui G. Kuraičiui paprašius 
aukų, sudėta $36.30, iš kurių 
liko nuo lėšų padengimo $26.57 
ii- perduoti per Veikiantį Lie
tuvių Komitetą Nacionaliam 
Karo Fondui. Aukavusių var
dai telpa žemiau.

Po pertraukos kalbėjo J. 
siūnas. Jisai nurodinėjo,

Norbutas, Draugas, Draugas, 
V. Kardokas, Janulevičiene, A. 
Zizas, A. Žukas, PodžiUš, A. 
Mureika, P. šolomskas.

Nemažas skaičius šio mitin
go dalyvių jau buvo pirmiau 
aukoję stambesnes sumas at
skiriems organizacijų paskir
tiems aukų rinkėjams. Jie bus 
paskelbti Nacionalio Karo 
Fondo kampanijos specialiame 
lietuvių 
lapkričio 
salėje, įt
rinkėjus.
tik vardus aukojusių oficialėj 
šio mitingo rinkliavoje lėšoms 
padengti ir fondui.

Vakaro komisija dėkinga vi
siems parėmusiems aukomis ir 
atsilankymu. L. K. N.

P. Kapickas — $5. J. žemai
tis — $2.

Po $1 : M. Kruvelis, J4 Saru- 
lis, O. Rukštelienė, J. Stepo
naitis, J. Urbonas, P. Buknys, 
P. Bepirštis, C. Wareson, V. 
Rudaitis, W. Lukmin, Lietuvis, 
J. Stakvilevičius.

Po $1 : J. Bartašius, K. Bal
čiūnas, K. Jakštys, A. Navi-' 
kas, A. Bepirštis, Jul. Kalvai- ' 
tis, A. Giedra, M. Kraujalis, 
Ch. A Ii jonas, V. Lazauskas.

Po 50c: P. Jankauskas, 
Draugas, S. Sasna, J. Gasiū- i 
nas, A. Repšys, A. Balčiūnas, , 
J. Litvinskas.

Po 25c: J. Valinčius,

>

4

I

masiniame mitinge 
12-tą, Piliečių Kliubo 
spaudoje per pačius 
čionai paskelbiame

Taisoma La Guardia orlaivių 
stoties stebėtojų patalpos, bet 
visu taisymo laiku bus leidžia- 

M.'ma publika, nes taisys dalimis.

MINĖKIME 10 METŲ SUKAKTĮ
AMERIKOS-SOVIETŲ SANTIKIŲ

MADISON SQUARE GARDEN
Pirmadienį, Nov. 8-tą, 7:30 P. M

KALBĖTOJAI:
Andrei
Harold
Claude
Joseph
Orson Welles ir kiti

A. Gromyko
L. Ickes 
Pepper
E. Davies

Soviet Amab&ssador 
See’y of Interior 
U. S. Senator 
Formerly U. S. 
Ambassador to USSR.
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ĮVAIRUMŲ PROGRAMA

Rezervuotos sėdynės $.55, $.83, $1.10, $1.65, $2.20
National Council of American-Soviet Friendship 

232 Madison Avenue, N. Y .C. Mu-3-2059

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
30G Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

jog 
narnų frontas yra taip svarbus 
išlaikymui demokratijos, kaip ir 
karo frontai. Karo frontus did- 

ir žygiuoja 
pirmyn mūsų ii- talkininkų gin
kluoti vyrai uniformose. Namų 
fronto kariais esame mes, pa
silikusieji namie visi piliečiai. 
Tad privalome rūpestingai tą
jį namų frontą saugoti. Ypa
tingai dabar, kada artinasi rin
kimai, privalome energingai 
pasidarbuoti už išrinkimą pro
gresyvių karo laimėjimo kan
didatų,.

kad .jai Brookly-1 vyriškai atlaikoEtta sakė, 
nas labai patikę, ypatingai 
Am. Piliečių Kliubas, kur jis 
susipažino su daugeliu lietu- 

| vių brooklyniečių. Juozas 
j karauskas, A. Deikus ir 
Meiliūnas labai mandagiai 
patarnavę ir supažindinę 
brooklyniečiais.

Etta taipgi buvo atsilankius 
apžiūrėti Laisvės įstaigą, jos 
spaustuvę, raštinę. Rep.

0FIC1ALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI
100 nuoS. unija Šapo] 

TclcL: GR. 7-7553

DETROITE:

N. SHAFFER, WM, VOGEL, Direktoriai

J

w. 
jai 
su

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

s . ....... S

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
Pu: ll STANLEY MISIŪNAS

Ketvirtoji maisto padalinimo 
knygelė pradėta išdavinėti pir
madienį, spalių 25-tą. Išdavinė
jimas bus tęsiamas 26 ir 27-tą, 
antradienį ir trečiadienį, nuo 
3 iki 7 vai. vak.

Knygelės išduodamos visose 
pradžios mokyklose. Eikite į 
arčiausią prie namų, kur išsi- 
ėmėt pirmesnę knygelę.

Kad gauti ketvirtą, turėsit 
nusinešt parodymui trečiąją, 
rudų ir orlaivinių štampų kny
gelę.

Palengvinimui išdavinėto- 
jams, prašė, kad visi su pavar
dėmis pradedant raide A ir 
baigiant 
raidėmis 
ną, ir O 
27-tą.

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai

Daug Stalų Kompanijom

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

pradedant
F eitų pirmą dieną, su 
G. iki N — antrą die- 
i.ki Z paskutinę dieną,

Dienraštis Laisvė Ant 
Times Square

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

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

Laisves Adm.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks 
27 d., 7:30 vai. 
Piliečių Kliubo 
Ave., Brooklyn, 
čiunskas,

trečiadienį, spalių 
vak. Liet. Amerikos 
salėje, 280 Union 
N .Y. — Ch. Ne- 

(252-253)
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

o

T

cT

o

O

o

“o

Inlcialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2175 ATDARA VAKARAIS.
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

t

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y. A

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

NOTARY
PUBLIC

I

g TELEPHONE
* STAGG 2-5048

TELEPHONE

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llfldčslo valandoj krelpkltčs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y




