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KRISLAI
Tolimi Geri Draugai.
Religija ir Valstybė.
Tegul Atsidaro Jiems Akys.
Nori Pasilikti Parazitu.
Teismai Tarė Savo Žodį.
Laisvei Parama.

Rašo A. BIMBA

Spalių 25 dieną gavau se
kamą laiškutį iš tolimojo Port
land, Oregon:

“Gerbiamas Drauge: Mes, 
John ir Sophie Žukai, prisiun
čiamo čekį $58.50 vertės. Lais
vei už prenumeratą $6.50 ir 
aukų $2. Pagalbai lietuviams 
Sovietų Sąjungoje $25 ir rau
donarmiečiams $25. Malonėki
te tuos pinigus išdalinti j pa
skirtas vietas. Su didele pa
garba pasiliekame.’’

Portlandiečiai Žukai priklau
so prie tos grupės klasiniai są
moningų draugų, kurie kasmet 
stambiomis sumomis paremia 
prakilnius reikalus.

Chicagos Draugas vistiek 
dar tebemano, kad Sovietu Są
jungoje religijinės laisvės nė
ra. Ir štai kodėl, sako Drau
gas (sp. 22 d.) :

“Kai Anglijos protestantų 
arkivyskupas buvo užklaustas, 
ar Rusijos mokyklose bus leis
ta dėstyti religijos dalykus, at
sakė: ‘Religijos mokymo Rusi- 
• • - > Mjoj nėra.

Bet tokio religijos mokymo 
nėra nė Amerikos viešosiose 
mokyklose. Tai reiškia, kad ir 
čia “religijos laisvės nėra.“ 
Bet kodėl už tai Draugas ne
pasmerkia Amerikos?

Draugas sako, kad Lietuvo
je naciai pradėjo didelį tero
rą tarpe šviesuomenės. Sako: 
“Daugiau kaip šimtas žmonių 
išgabenta į koncentracijos sto
vyklas Štuthofe prie Dansko. 
Apie dvylika žmonių toje sto
vykloje yra jau mirę, kurių 
tarpe : majoras S. Puodžiūnas, 
majoras G. Grigas, adv. P, 
Kerpė, rašytojas V. Tumėnas, 
A. Tumėnas, dr. J. Masaitis, 
S. Junuševičius, K. Bauba ir
I. Badrys.”

Be to, girdi, “esą ir daugiau 
mirusių, bet jų vardų netekę 
patirti. Tarp jų, spėjama, yra 
žurnalistas Blazas.’’

Atrodo, kad šis faktas turė
tų pagelbėti Draugo redakto
riams akis atidaryti, šis nacių 
teroras turėtų pakeisti Draugo 
atsinešimą. Draugas turėtų 
liautis šinkavojęs tarpe lietu
vių pro-nacišką propagandą.

Visa katalikų spauda turė
tų pradėti nuoširdžiai rūpin
tis Lietuvos išlaisvinimu. Ji
nai turėtų džiaugtis Raudono
sios Armijos laimėjimais ir jos 
artėjimu prie Lietuvos.

Dirva gavus labai liūdną 
laišką iš Londono nuo B. K. 
Balučio. Tas smetonininkas ra
šo, kad jam esą be galo sun
ku verstis. Pinigų iš niekur ne
gaunąs, o norįs pasilikti “Lie- Į giau 
tuvos ministeriu Londone.’’

Vadinasi, Balutis nenori duo
ną sau užsidirbti. Jis nori, kad 
amerikiečiai rinktų aukas ir 
siųstų jam. O jis tas aukas su
valgys!

Brooklyno Darbo Partijos 
organizacijos klausimą baigė 
New Yorko valstijos teismai. 
Visi jie pripažino, kad pavieto 
komiteto rinkimus laimėjo kai
rysis sparnas. Menševikai pra
kišo.

Dabar čia Darbo Partija ga
lės įtraukti į savo eiles didžią
sias darbo unijas. Dešinieji 
elementai buvo priešingi unijų 
įtakai Darbo Partijoje.

Pereitą sekmadienį turėjo
me pusėtinai gerą mitingą Phi- 
ladelphijoje. Aukos buvo ren
kamos susirinkimo kaštų pa
dengimui ir dienraščio Laisvės 
gynimui. Laisvei aukų parve
žiau $61. Graži parama.

Philadelphijoj mūsų dien
raštis turi gerų patrijotų. Kas
met jie surengdavo dienraščio 
naudai didelį pikniką, šiemet

J

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

PAĖMĖ DNIEPROPETROVSKA, SOVIETAI ŠLUOJA NACIUS 
200 MYLIĮĮ FRONTU; KAZOKAI ARTINASI PRIE KRIMO
Sunaikinta Dar Apie 
200 Japonu Lėktuvu 

New Britaine

Bendrai imant, 
japonų lėktuvų 
per kautynes

Australija, spal. 26.— 
Amerikos ir Australijos la
kūnai praeitą šeštadienį su
naikino 12,3 Japonijos lėk
tuvus ir, turbūt, nušovė že
myn bei sudaužė pačiose 
stovyklose dar 45 priešo 
lėktuvus ties Rabaulu, japo
nų tvirtuma, New Guinea 
saloje, kaip dabar oficialiai 
pranešta, 
apie pusė 
sunaikinta 
ore, o kiti supleškinti pa
čiose stovyklose.

Tuo žygiu talkininkai nu
metė 210,000 svarų bombų į 
priešų lėktuvų aikštes ir 
nuskandino japonišką nai
kintuvą ir penkis kitus lai
vus. Negrįžo tik keturi a- 
merikiečių ir australų lėk
tuvai.

Per paskutines dvi savai
tes toje Ramiojo Vandeny
no srityje talkininkai nušo
vė bei pačiose stovyklose 
supleškino viso bent 900 
Japonijos lėktuvų.

Kazokai Raitininkai
Jau Arti Krimo

Raudonoji Armija (šiuos 
žodžius berašant) numarša- 
vo jau 15 mylių į pietų va
karus nuo atvaduoto Meli- 
topolio, žygiuodama palei 
geležinkelį, vedantį į Krimo 
pussalį, ir atėmė iš nacių 
tvirtoviškai a p d r ū t intus 
miestelius: Č e c hogradą, 
Darmštadtą, Dmitrovką ir 
kelis kitus. O kazokai raiti
ninkai jau kapoja hitleri
ninkus visai arti Krimo 
pussalio.. Vien šiame fronte 
per dieną liko užmušta dau- 

i kaip 2,000 vokiečių. 
Čia sovietiniai kariai taipgi 
suėmė 160 nacių, pagrobė 
62 vagonus prikrautus gin
klų ir amunicijos ir sudaužė 
53 vokiečių tankus.

Vokiečiai Sušaudė 
8,000 Italy Karių

Italija.—Pabėgėliai iš nacių 
užimtų Italijos dalių sako, 
kad vienoje saloje ties Al
banija vokiečiai sušaudė 8,- 
000 italų kareivių ir oficie- 
rių.

Kuomet Italijos Badoglio 
valdžia paskelbė karą prieš 
Vokietiją, italų kariuomenė 
toj saloj užpuolė nacius ir 
nugalėjo. Tada naciai at
siuntė daugiau savo kariuo
menės ir sumušė italus; o 
aštuonis tūkstančius iš liku
siųjų italų sustatė ir ugnim 
iš kulkosvaidžių sušaudė.

pikniko nebuvo, nes nebuvo 
galima surengti. Todėl jie 
Laisvu paremia aukomis.

S;

ANTHONY EDEN 
Anglijos Užsienių Reikalų 

Ministeris

CORDELL
Amerikos Valstybės—Už 
sienių Reikalų Ministeris .

HULL Į VIAČESLAV MOLOTOV 
I Sovietų Sąjungos Užsienių 

Reikalu Komisaras v
Jie dabar Maskvoje tariasi kariniais, politiniais ir ekonominiais reikalais.

Kaip Nacių Kolonistai išvejami iš Lietuvos

Kartu su Dniepropetrovsku 
Sovietai Užėmė Kitą Svarbų 
Miestą, l)nieprodzeržinską

Maskva. — Rašo Jonas 
Šimkus.

Naciai yra atsiuntę daug 
vokiečių kolonistų į Lietu
vą. čia jie gavo geriausias 
žemes ir didžiausius ūkius 
bei dvarus.

25 vokiečių šeimos apsi
gyveno Namšiškių, Biepiš- 
kių ir Radutos kaimuose, 
arti Lintupio gelžkelio sto
ties. Šių kolonistų “dvasinis 
vadas” buvo vokietys von 
Sribner’is, banditas apdova
notas trimis geležiniais kry
žiais. Iš didelio ūkio Radu- 
toj jis vadovavo veiksmams 
savo tautiečių, kurie terori
zavo visą apylinkę. Šalia

ILGAS AMERIKOS 
ATSTOVO POKAL

BIS SU STALINU
Maskva. — Amerikos 

Valstybės-Užsienio reikalų 
ministeris, Cordell Hull at
silankė pas Sovietų premje
rą Staliną ir 55 minutes 
kalbėjosi su juom. Jųdviejų 
pokalbio turinys viešai ne
skelbiamas, bet supranta
ma, kad jiedu atvirai pa
reiškė savo nuomones kari
niais, ekonominiais ir poli
tiniais klausimais. Pasikal
bėjime dalyvavo ir Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Maskvai, Averell Harriman 
ir Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Viačeslav Molo
tovas.

Ekspertų Darbas
Oficialiai pranešta, jog 

devyni Amerikos, Sovietų ir 
Anglijos ekspertai, paskirti 
kaipo bendroji komisija, 
darbuojasi, kad tiksliai su- 
rašyt punktus, kuriais iš 
principo jau susitarė Ang
lijos užsieninis ministeris 
A. Eden, Amerikos — Cor
dell Hull ir Sovietų komisą-' 
ras Molotovas.

London, spal. 26. — Ju
goslavijos partizanai atėmė 
iš nacių Vares-Maydaną, 
didžiulį plieno pramones 
centrą.

V

užsiėmimo savais ūkio reika- 
kalais, tos šeimos uoliai šni
pinėjo, su tikrai vokišku į- 
karščiu. Jie skundė nacių 
vyriausybei kiekvieną lietu
vį, kuris jiem atrodę atsilie- 
kąs darbe arba^urįs kairių 
minčių. Taip šiem vokie
čiam kolonistam pasidarba
vus, per pusantrų metų bu
vo 80 lietuvių kaimiečių a- 
reštuota ir į verstinus dar
bus ištremta.

Kas tai kelis kartus 
smarkiai sumušė von Srib
nerį 1942 - 1943 m. žiemą. 
Už tai jis, pagal savo nuo
žiūrą, užgrobė šešių lietu
vių valstiečių ūkius.

Trūkus valstiečių kantry
bei, šią vasarą jie pasiryžo 
nusikratyt vokiečių kolonis
tų ir prašė lietuvių partiza
nų pagelbos. Partizanai pa
siuntė mandagų, bet rimtą 
laišką kolonistams, patarda
mi jiem tuojau kraustytis 
atgal į savo “faterlandą” 
(Vokietiją).

Nusigandę kolonistai 
pradėjo pakuoti savo man
tą, ruošdamiesi išvažiuot. 
Bet von Sribneris įsakė 
jiem pasilikti vietoje. Jis 
pastatė kaimuose 30 ar 40 
SS žandarų, kad apsaugotų 
vokiečius kolonistus. Gy
ventojai buvo priversti mai- 
tint šiuos nacius.

Per tris savaites SS žan
darai šeimininkavo 
jiem patiko, bet vieną naktį 
rugpjūčio mėnesio pusėje 

kaip

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujy Skaitytoj y

Dovanų ruožte šiandien stovi:
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................
ALDLD 2 kp., So. Boston .....................................
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark.........
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ....................
V. Vilkauskas, Nashua ........................................
V. J. Stankus, Easton.............................................
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury ....
V. Smalstienė, Royal Oak........................................
J. Kazlauskas, Hartford..........................................
J. Bakšys, Worcester...............................................

(Tąsa 5 puslapy j)

stiprus partizanų būrys ap
supo von Sribnerio sodybą. 
SS naciai mėgino apgint ją, 
bet partizanai sunaikino ir 
juos ir patį von Sribnerį.

Visus gyvulius partizanai 
sugrąžino teisėtiem jų savi
ninkam, iš kurių gyvuliai 
buvo išplėšti. Tapo sudegin
ta 300 tonų presuoto šieno, 
kurį naciai buvo paruošę 
Vokietijon išvežti.

Daugiau nereikėjo jokių 
įspėjimų kitiem kolonistam. 
Per savaitę visi jie išsi
kraustė, iki paskutinio; ir 
taip Lintupio apylinkė buvo 
apvalyta nuo vokiškojo b ru
do.

TALKININKAI UŽĖ
MĖ DAR SEPTYNIS

MIESTUS ITALIJOJ
Alžyras, spal. 26.—Penkto

ji amerikiečių-anglų armija 
vakariniame Italijos ruožte 
atėmė iš nacių strateginius 
miestus bei miestelius Fran- 
colise, Raviscanina ir Ro- 
chetta, neskaitant' vakar 
užimto Spartanise, svar
baus geležinkelių ir plentų 
mazgo.

Aštuntoji anglų armija, 
veikianti rytiniame ir vidu
riniame Italijos plote, paė
mė miestelius Bojano, Spi- 
ųete, Petrella ir Palata.

Talkininkai grąsina svar
biajam Regia kanalui ir ka
riniai nacių bazei Iserniai.

1181
807
561
519
509
437
349
316
256
234

LONDON, spal. 26. — Raudonoji Armija, šturmu 
užėmus plieno didmiestį Dniepropetrovską ir artimą 
jam stambų pramones centrą Dnieprodzeržinską, vaka
riniame Dniepro upės šone, dabar bloškia besitraukian
čius atgal betvarkėje vokiečius visu 200 mylių frontu 
nuo Kremenčugo srities iki Azovo Jūros, kaip pranešė 
Londono radijas. Naciai sumišime bėgą iš didžiosios 
pietinės Dniepro alkūnės linkui Bugo upės, 175 mylios 
į vakarus.

Švedijos spaudai atsiųstos žinios iš Berlyno teigia, 
kad vokiečių karininkai sako, jog toje Dniepro upės 
alkūnėje yra lemiamas paties karo likimas.

DNIEPROPETROVSKO PAĖMIMAS *
Raudonarmiečiai spalių 25 d. staiga per Dniepro sa

las įsiveržė vakariniu upės krantan dviejose vietose, 
tuoj į šiaurius ir pietus nuo Dniepropetrovsko, ir taip 
perkūniškai smogė naciams iš abiejų pusių, kad hitle
rininkai, vengdami visiško apsupimo, turėjo persigan- 
dime bėgti iš to miesto, kuriame pirm karo buvo pusė 
miliono gyventojų. Tuo pačiu pradėjimu sovietiniai ko- 
vūnai užėmė ir Dnieprodzeržinską, 200,000 gyventojų 
miestą.

Sovietų jėgos per kelias valandas sutriuškino priešų 
fortus, kanuolių lizdus, tvirtoviškas požemines lindy
nes, ir kitus stipriausius vokiečių apsigynimus, kurių 
jie per dvejus metus buvo prisistatę.

Berlyno radijas skelbė, kad, girdi, per tirštą, neper
matomą ūkaną rusai vokiečius taip ūmai užpuolė ir su 
tokiomis didelėmis jėgomis, kad naciai turėjo pasi
traukt iš Dniepropetrovsko.

Tame trečiame iš eilės stambiausiame Ukrainos mie
ste buvo apie 30 didžiulių geležies ir plieno fabrikų, o 
priemiesčiuose dar 60 metalo dirbyklų, nekalbai^ apie 
ilgą eilę įvairių kitų fabrikų ir dirbtuvių. Tos dirbyk- 
los buvo varomos vaden-elektros jėga, gaunama iš mil
žiniško Zaporožės tvenkinio. Dnieprodzeržinskas (pir- 
miaus vadintas Kamenskaja) taip pat buvo garsus 
plieno fabrikų centras.

Kuomet hitlerininkai pirm dvejų metų grąsino Dnie- 
propetrovskui ir Dnieprodzeržinskui, Sovietai išsivežė 
jų fabrikų mašineriją ir išsprogdino Zaporožės tvenki
nį su elektros dirbimo įmonėmis.

Maršalo Stalino įsakymu, Maskva mušė 20 salvių 
(sutartinų šūvių) iš 224-rių kanuolių, pagerbti tai di
džiulei dvigubai Raudonosios Armijos pergalei.

SOVIETAI PAĖMĖ DAR 40 VIETOVIŲ
Apart Dniepropetrovsko ir Dnieprodzeržinsko Rau

donoji Armija toje srityje paėmė daugiau kaip 40 gy
venamųjų vietovių, tame skaičiuje geležinkelio stotis 
Voskobinia, Baglei, Suchačevka ir Voceklioro ir mies
telius Semenovką, Antonovką, Krasnopolje ir kt. Sovie
tiniai kovūnai taip pat pagrobė milžinišką kiekį vokie
čių kanuolių, kulkasvaidžių, mortirų, daug amunicijos 
ir maisto sandėlių ir įvairių kitų reikmenų. Buvo pa
imta nelaisvėn ir tam tikras skaičius priešų.

LAIMĖJIMAI KRIVOJ ROG SRITYJE
Arti Krivoj Rog, geležinkelių mazgo ir didžiojo gele

žies kasyklų centro, iš šiaurių ir vakarų šonų, raudon
armiečiai užėmę visą eilę strateginių miestelių, nu- 
blokšdami nacius keturias iki šešių mylių atgal per 
dieną. Linkui Znamenkos, kito geležinkelių mazgo, So
vietai atėmė iš priešų geležinkelio stotis Korolevką ir 
Adamovskį, ir kelis kitus miestelius.

Mainieriy Streikai Kai 
Kur Vis Auga

Washington, spal. 26.—Kai 
kuriose kasyklų srityse su
streikavo dar daugiau mai- 
nierių. Pagal naujausius 
skaitmenis, dabar strei
kuoja jau 45,000 angliaka
sių aštuoniom valstijose: 
Alabamoj, Indianoj, Penn- 
sylvanijoj, Illinojuj ir kitur.

Washington. — Prez. Roo- 
seveltas serga slogomis.

Kaip Suomija Galėtų 
Pasitraukt iš Karo

Maskvos radijas, atsiliep
damas į gandus dėlei Suo
mijos - Finliandijos pagei
davimų taikytis, sakė:

“Visi žino, kad Suomija 
galėtų išeit iš blogos šian
dieninės savo padėties, jei
gu ji atsimestų nuo Vo
kietijos ir išvytų vokiečius 
ir jų pastumdėlius iš savo 
krašto.”

a
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Mūšiai Rytų Fronte.
Niekas negali pasakyti, kuo užsibaigs 

Raudonosios Armijos pasimojimas Dnie
pro “kilpoje” (pietinėje Ukrainoje) ap
supti ir sunaikinti milžiniškas hitlerinin
kų jėgas Dniepropetrovsko ir Krymo 
srityse. Mes net tikrai nežinome, kiek 
hitlerininkų jėgų ten esama.

Bet vienas reikšmingas dalykas, kad, 
sprendžiant pagal pranešimus iš fronto, 
įvykusieji mūšiai dėl Melitopolio ir da
bar eina mūšiai Dniepro kilpoje, savo 
aštrumu yra didesni, negu kada nors yra 
įvykę tame fronte. Tas parodo, kad vo
kiečiai deda visas galimas pastangas lai
kytis pozicijose, o Raudonoji Armija su
koncentravo savo jėgas ir rūsčiau, negu 
kada nors vokiečius muša, kad juos ten 
sunaikinti.

Kitais žodžiais, mūšiai Rytų Fronte 
aštrėja, užuot “švelnėjus”. Ar nepana
šiai buvo ir 1918 metais Franci j oje, prieš 
kaizerio armijos sumušimą? Taip, pa
našiai.

Turime atsiminti, kad šiandien Rau
donosios Armijos vyriausybei nėra vy
riausias dalykas atsiimti iš okupantų tą 
ar kitą miestą. Tas yra tik antraeilinis 
dalykas. Vyriausias Raudonajai Armijai 
uždavinys yra tas, kad juo daugiau vo
kiečių karių išmušti arba nelaisvėn pa
imti. Raudonosios Armijos vadovybė 
puikiai žino, kad raudonarmiečiams len
gviau naikinti nacius, sakysime, aplink 
Dniepropetrovską, negu aplink Odessą— 
čia daug arčiau. Kitais žodžiais, Raudo
nosios Armijos uždavinys sunaikinti vo
kiečių armijas. Ir ji juos naikina meto
diškai, sistematiškai, — naikina, kur tik 
jas sučiumpa. Kai hitlerininkai, bijoda
mi raudonarmiečių, mušami, bėga, tuo
met raudonarmiečiai juos vejasi ir pasi
viję vėl daužo.

Taigi mums, amerikiečiams, stebintie
siems tuosius didžiuosius mūšius, turėtų 
būti vienas aišku: Raudonosios Armijos 
laimėjimus nevisuomet turime vertinti 
pagal užimtuosius miestus, bet pagal tą, 
kiek vokiečių kariuomenės tapo sunai
kinta.

Tik šitaip dalykus imdami, mes galėsi
me geriau įvertinti visus tuos Raudono
sios Armijos didvyriškus žygius, atlie
kamus Rytų Fronte. Tik šitaip sampro
taudami, mes suprasime sovietinių ar
mijų kovas su priešu pietinėje Ukraino
je.

Stalingradas Pernai, Stalingradas 
Šiemet.

Žurnalistė Sofija Poliakova rašo apie 
Stalingradą. Trumpai, bet įdomiai laik
raštininke pavaizduoja tuos skirtumus, 
kurie reiškėsi tame garsiąjame mieste 
1942 metais ir kurie reiškiasi šiemet. Be 
kitko, Poliakova šitaip sako:

“1942 metų ruduo ... Stalingradas 
liepsnose. Volgoje verda degančiojo alie
jaus verpetai. Hitlerininkai metodiškai 
naikina gatvę po gatvės. Stalingradas 
verčiamas į griuvėsius. Atrodė, jog ten 
gyvybė bus išnaikinta visiems laikams.

“1943 metų ruduo. Stalingradas skam
ba nuo bildesių, išplaukiančių iš darbo: 
skamba balsai tų žmonių, kurie atvyko iš 
tolimųjų šalies kraštų miestui iš naujo 
atstatyti. Kirvių kirčiai maišosi su pjūk
lų garsais, ir abieji skęsta kranų bilde- 
siuos. Orą atsiduoda šviežiais dažais.

“Prieblandoje statybos darbas sustoja. 
Uždanga pakyla naujai atstatyto teatro 
scenoje parodydama, kad prasideda vei
kalo “Rusų Liaudis” vaidinimas — vei
kalo, parašyto Konstantino Simionovo, 
kuris gyveno Stalingrade tuomet, kai 
virė čia aštriausi mūšiai.

“Simionovo veikalas pradedamas ro
dyti kai tik vienais metais po to, kai 
puikusis Stalingrado Teatras tapo suly
gintas su žeme vokiečių bombomis. Vei
kalas vaidinamas Stalingrado aktorių, 
kuriuos Raudonoji Armija išgelbėjo.

“Ryškieji veikalo herojaus, kapitono 
Stefanovo, žodžiai skamba per visą teat
rą: “Trokštu gyventi! Trokštu gyventi 
ilgą laiką... iki savo akimis matysiu pas
kutinį vokietį negyvą!...”

“Teatras ir estrada perpildyti tais 
stipriais, pasirįžusiais, gyvenimą mylin- 
čiaisiais žmonėmis, kurie nesutinka leis
tis priešui būti pamintais. Ir kiekvienas 
jaučia savo širdyj, jog netoli toji diena, 
kurią rusų liaudis pamatys paskutinį 
vokietį negyvą ant jųjų žemės.”

Lenkai Kovotojai Fronte
Tasai faktas, kad lenkų kariuomenės 

dalinys Raudonojoj Armijoj, žinomas, 
kaipo Kosciuškos divizija, pradėjo veiks
mus Rytų fronte, sužadins milijonus 
lenkų, gyvenančių visame pasaulyj. Tai 
svarbus reiškinys, — tai tęsinys kovin
gųjų lenkų žygių, atliktų Amerikos Re
voliuciniame kare, Francijos Didžiojoj 
Revoliucijoj, Paryžiaus Komunoje ir vė
liau pačioje Lenkijoje.

Kosciuškos vardo divizija atstovauja 
visas gerąsias lenkų tautos patrijotingas, 
kovingąsias tradicijas.

Tie lenkai, kurie tupi Londone ir skai
tosi “lenkų valdžia,” bei tie šovinistai, 
imperialistai lenkai, kurie švaistosi New 
Yorke ir Washingtone ir šmeižia, nieki
na Tarybų Sąjungą, lenkų tautos intere
sų neatstovauja. Neatstovauja jų nei tie 
lenkai kariai, kurie, Sovietų suorgani
zuoti, pabėgo į Persiją ir ten visokius er
gelius kelia tarp savęs.

Pranešimai skelbia, kad Kosciuškos 
divizija jau spėjo gražiai pasižymėti 
fronte. Tiems kovotojams tenka tik pa
linkėti daugiau drąsos ir ištvermės!

Amerikiečiai ii karinio laivo šaudo japonus ant Wake Salos. Japonai buvo ne
tikėtai užklupti ir smarkiai apmušti. IŠ šiy milžinišku kanuolių ant salos j japonų 
■pozicijas paleista 1,000 tonų šovinių. »

Kas Ką Rašo ir Sako

Trečiadienis, Spalių, 27, 1943

PITTSBURGH, I'A.

VISKĄ JIE DARO, KAD 
PAKENKTI JUNGTINIŲ

TAUTŲ VIENYBEI
M a s k v os konferencijos 

svarba šiandien visiems aiš
ki. Iš jos daug tikimasi ir 
laukiama — gal daugiau, 
negu bus atsiekta. Tačiau 
pasaulis į Maskvos konfe
renciją žiūri su didele vil- 
čia ir veljna jai pilniausio 
pasisekimo. Paskui ją seks 
pastarimas tarpe Roosevel- 
to, Churchillio ir Stalino. Ši 
Hull, Molotovo ir Edeno 
konferencija tiesia pamatus 
antrajai konferencijai.

Kiekvienas, kuriam sąži
nė yra gryna ir rami, kuris 
nuoširdžiai trokšta grei
čiausio karo laimėjimo ir 
užtikrinimo pasauliui ra
mybės ir taikos po karo, 
nieko nedarys ir nesakys, 
idant Maskvos konferenci
jai pakenkus. Kiekvienas 
toks žmogus darys viską, 
kad jinai pavyktų ir duotų 
pasauliui laukiamų rezulta
tu.

Konferenciją pulti, nie
kinti ir šmeižti gali tiktai 
naciai, jų agentai ir jiems 
parsidavėliai. Taip tie su
tvėrimai dabar ir daro. Jie 
puola konferenciją, jie 
bjauroja Staliną, Molotovą 
ir visą Sovietų Sąjungą. Jie, 
apgavimo tikslais, aniuolais 
paverčia Hull ir Rooseveltą, 
švelniai kritikuoja Edeną ir 
Churchillį, o Staliną ir Mo
lotovą perstato baisiausiais 
žmonėmis. Edenas ir Chur- 
chillis jau blogi todėl, kad 
jie esą linkę pritarti Sovie
tų Sąjungos pozicijai įvai
riais klausimais.

Tokį piktą darbą ameri
kinėje scenoje atlieka Hear- 
sto ir Scripps - Howard 
laikraščiai, Chicago Tri
bune ir dar eilė kitų. Tą 
piktą ir pavojingą vaidme
nį šiandien vaidina ir mūsi
škė klerikalų, tautininkų, 
smetonininkų ir menševikų 
(socialistų) spauda. Mas
kvos konferencija, kurios 
taip laukė visa žmonija, da
vė tai spaudai naują progą 
pakelti audrą prieš didžiąją 
Amerikos talkininkę — So
vietų Sąjungą. Skaitai žmo
gus tuos laikraščius ir ste
biesi, kaip atsidavusiai jie 
išnaudoja kiekvieną progą 
pasidarbuoti h i 11 e rizmo 
naudai. Nepraleis nė ma
žiausios progos.

Taip įžūliai ir žiauriai jie 
plūsta ir niekina Maskvos 
konferenciją, kad jų skai
tytojai, kurie tiems laikraš
čiams yra įsitikinę, pasi
skaitę juos apie tą konfe
renciją, ne tik iš jos nieko 
gero nelauks ir nesitikės, 
bet jau iš anksto bus pasi
ruošę jos darbus neigti. Kai 
kurie jų, įpuolę desperaci- 
jon, būdami karo gamybo
je, gali tapti dar auka hit
lerinių sabotažninkų ir pri
sidėti prie jų. Visko galima 
tikėtis iš tokių žmonų, ku
re ištikimai tiki tiems laik
raščiams.

Štai, pavyzdžiui, kaip 
švokščia smetonininkų or
gano Dirvos redaktorius:

“Tačiau, visiems yra la
biau negu aišku, kad Krem 
liaus raudoni carai ne tiek 
susirūpinę ta apsauga ar 
baime įgalimo užpuolimo iš 
Vokietijos pusės, kiek nau
dojimosi proga pasigrobti 
sau daugiau svetimų že
mių.” C Dirva, sp. 22 d.)

Arba ve, ten pat ir ta pa
čia Maskvos konferencijos 
proga,'tas Dirvos redakto
rius šitaip nuodija lietuvių 
protą prieš Sovietų žmones 
ir vyriausybę:

“Vokiečių toks skubus 
traukimasis nuo nusilpusių 
bolševikų rusų fronte, o at
kaklus laikymasis prieš ga
lingas, šviežias energingas 
Alijantų jėgas Italijoje, tu
ri savo reikšmę, kurią sun
ku įspėti. Tačiau nekurie 
žmones daro spėjimus, jog 
vokiečiams atsitraukus iki 
1939 metų linijos, Stalinas 
vėl galįs daryti taiką su 
Hitleriu...”

Kaip tik tokius spėjimus 
daro hitlerininkai ir jų pa
stumdėliai, — daro su tuo 
tikslu, kad padalinti Jung
tines Tautas ir pakenkti ka
rui. Vieną dieną jie skelbia, 
kad Amerika ir Anglija ne
užilgo atsikreipsiančios 
prieš Sovietų Sąjungą, ant
rą dieną — kad Sovietų Są
junga darysianti atskirą su
tartį su Vokietija. Tikslas 
tas pats: įvaryti kylį į tal
kininkų frontą ir jį suplė
šyti. Vadinasi, smetoninin
kų Dirva, darydama tuos 
spėjimus, puikiai darbuoja
si hitlerininkų naudai.

Klerikalų Draugas (spa
lių 20 d.) šitaip pasveikino 
Maskvos konferenciją:

“Maskva ne tik kad ne
prisideda prie teisingos ir 
pastovios taikos planavimo, 
bet elgiasi kaip tik priešin
gai, pati rodydama agresiš- 
kas ir imperialistiškas ten
dencijas.”

Tam pačiam editoriale 
kiek toliaus Draugas šau
kia:

“Jeigu, pagaliau, būtų pri
pažinti Stalino imperialisti- 
ški siekimai, tuomet pasau
lis tikrai skaudžiai būtų ap
viltas. Taika ir vėl būtų iš
statyta į pavojų, jeigu pa
tys Atlanto čarterio auto
riai imtų daužyti jo dės
nius. Čia kaip tik tinka pa- 

I kartoti lenkų laikraštyj 
‘Nowy Swiat’ įdėto Matu- 
szewskio straipsnio pabai
goje pasakyta tiesa, kad jei 
Maskvos imperialistiškoms 
tendencijoms n u s i 1 enktų 
Hull ir Eden, ‘tai taika bū
tų pralaimėta ir sekantis 
karas tebūtų laiko klausi
mas.’ ”

Minėtasis Matuševskis y- 
ra pagarsėjęs lenkų impe
rialistų spokesmanas ir at
kakliausias Amerikos ir 
Anglijos vienybės su Sovie
tų Sąjunga prieš hitlerizmą 
priešas. Šis Matuševskis pa
sidarė Draugo ir visos kle
rikalų spaudos autoritetu 
tarptautiniais karo ir tai
kos reikalais.

Naujienos taip pat pa
smerkė Maskvos konferen
ciją, jai dar neprasidėjus. 
Dar spalių 16 dieną jų re
daktorius pareiškė:

“Jeigu ‘Pravda’ nemeluo
ja ir komisaras Molotovas 
tikrai rengiasi ateiti su ši
tokiu programų į konferen
ciją, tai ji pasibaigs, nepra
sidėjus...” Ir toliau: “Atro
do, kad sovietų valdžia ne
teko vilties gauti anglų ir 
amerikonų pritarimą savo 
politiniems siekiams, todėl 
ji gąsdina neleisianti poli
tikos klausimų svarstyti, ki
taip sakant, grąsina su
griauti konferenciją!”

Bet melagium pasirodė 
ne Molotovas arba “Prav
da,” bet Naujienų redakto
rius. Sovietų vyriausybė 
konferencijai negrumojo, 
konferencija prasidėjo 
ir, kaip skelbia prane
šimai, p r a s id ė j o labai 
draugiškoje atmosferoje ir 
pasekmingai. V a d i n asi, 
Naujienų redaktoriaus pra
našystę, kad konferencija 
pakriks neprasidėjus, nusi-

Dargių ir Uošvio Bakano 
Manevrai

Daugiams sumušus J. K.

tuos pačius Pittsburgh© tauti
ninkus visaip pajuokė ir nuo

Mažukną, SLA' 3-čio apskričio 
komisijos susirinkime, rugsėjo 
23 d., š. m., tas įvykis gana 
plačiai pasiekė ne tiktai Pitts
burgh© lietuvius, bet ir plačiai 
pasklido po Amerikos lietuvių 
spaudą. Apie tą įvykį visaip 
buvo kalbama ir rašoma, bet 
susirinkime dalyvavusieji, vis 
nekreipė atydos, nes manė, 
kad tas viskas taip sau praeis 
ir gal nereikės jiems įsikišti, 
tarti žodį, kaip tenai tikrai da
lykas įvyko.

Kada pasirodė ilgas straips
nis Naujienų No. 244, parašy
tas Povilo Dargio uošvio S. Ba
kano, kuris visą bėdą bando 
suversti ant Mažuknos, o savo 
žentą, P. Dargį ir jo brolį ban
do padaryti “nekalčiausiais,” 
tai man prisimena senas lietu
vių priežodis: “patsai muša ir 
patsai rėkia.” šis priežodis la
bai dabai’ atitinka jiems, patys 
sukėlė skandalą, patys sumu
šė žmogų, o dabar patys šau
kia versdami bėdą ant Ma
žuknos. To pat Naujienų nu
merio P. Dargis parsitraukęs 
keletą šimtų numerių ir dabar 
siuntinėja, kur tiktai pagau
damas antrašus lietuvių, kaipo 
uošvio parašytą “perlą.”.

Dalyvavusieji tame susirin
kime nariai, kurie tiktai gali 
pasakyti tikrą įvykio atsitiki
mą, matė reikalo susirinkti ir 
viešai pasakyti, kaip tenai vis
kas atsitiko ir pasiųst tą pra
nešimą, kur buvo rašyta apie 
tą atsitikimą į tuos laikraščius. 
Dabar aš patarčiau P. Dargini, 
kuris save vadinasi dideliu

‘gentlemonu, o kitus mėgsta 
vadinti ne gentlemonais, kad 
pasiųstų dėl visų, kuriems 
siuntinėjo Naujienų No. 244, 
tą viešą pareiškimą tų žmo
gių, kurie tiktai teisingai gali 
paliudyti, nes ką patsai už sa
ve kalbi arba artimas giminė, 
tai tas vargiai ką galės įtikinti.

Dabar norįu padaryti ke
lias pastabas dėl “uošvio” Ba
kano, kuris taip daug ašarų 
lieja dėl savo žento per Nau
jienas. Nekalbėsiu apie tą, kas 
tame susirinkime įvyko, nes 
jau sykį yra pasakyta per bu
vusius susirinkimo dalyvius.

Tas paaiškinimas parodys, 
kaip Bakanas apsimeluoja, 
kad Mažukna kirto Dargini į 
krūtinę. Bakanas ir jam pa
našūs, labai pyksta ant Ma
žuknos, būk jis bičiuliuojasi su 
bolševikais ^nesurasdami jokių 
kitokių priekabių prie Mažuk
nos, tai bando įbaugyti “bol
ševizmu” kas, matomai, yra 
daugiausiai taikoma SLA na
riams, nes Mažukna yra SLA 
vice-pirmininku. Dabar jo 
žentas užsimanė tos vietos, tai 
Bakanas mano, kad su tokiu 
“baubu” nubaidys SLA narius 
ir jo žentas ant tos vietos turės 
progą nutūpti.

Turiu pasakyti Bakanui, 
kad SLA nariai neturi tos Ba
kano ligos, kad išgirdę žodį 
“bolševikas” ar pamatę skai
tant Laisvę, Vilnį ar kitą pir
meivišką laikraštį, gautų kin
kų drebėjimą. O gal Bakanas 
taip pyksta ant Mažuknos, 
kad jis kailį nemaino, bėgioda
mas paskui dolerį, kad galė
jus palaikyti savo politinį dar
belį, kaip jo žentas Povilas? 
P. Dai’gio sorkių Pittsburgh© 
lietuviai negalės niekados pa
miršti, kokias jis yra sulošęs! 
Atvykęs iš Lietuvos, buvo karš
tas tautininkas ir buvo pradė
jęs bendrai su jais veikti, ne
reikėjo ilgai laukti, kaip jis

nešė margis ant uodegos. 
Taip išėjo su šita jo prana
šyste, kaip ir su visomis ki
tomis jo pranašystėmis apie 
Sovietų Sąjungą ir šį karą.

Iš šių kelių pavyzdžių 
mes galime suprasti, kaip 
piktai ir pronaciškai kleri
kalų, smetonininkų ir socia
listų spauda puola ir nieki
na Maskvos konferenciją.

jų atsitraukė. Lietuvoje Sme
tonos saikai nuvertus demo
kratinę valdžią P. Dargis pa
sirodė “dideliu šalininku de
mokratijos” ir visaip keikė 
Smetoną, kad net viename pa
minėjime Lietuvos nepriklau
somybės susistumdė ant stei- 
džiaus su tautininku Virbicku. 
Bet vos tiktai prabėgus ke
liems metams ir atvykus Sme
tonai iš Berlyno, tas patsai 
Dargis pametęs apskričio susi
rinkimą dūmė pasitikti Smeto- 
nus ii' per kokį laiką Smeto
na pas Dargį buvo “jo eksce
lencija.” Dabar susidraugavo 
su Gabaliausku, kuris dėl ko
kių tai priežasčių yra nusista
tęs prieš Smetoną (supranta
ma, ne del Lietuvos liaudies), 
tai ir Dargio pasikeitė nuomo
nė kas link Smetonos.

čia tik vienos komedijos ap
rašymas, suloštos per P. Dar
gį, bet jų yra ir daugiau. Vis
ką surašyti imtų per daug vie
tos.

Toliau Bakanas kalba Nau
jienose, kaip lietuviai aukoja 
savo centus dėl laimėjimo šio 
karo ir Lietuvos nepriklauso
mybes.

Taip, Bakanai, jūs mokate 
persistatyti Lietuvos parti j otų 
ir labai daug kalbėti, bet bis- 
kutį pasižiūrėkite ar viską iš- 
pildotc, ką kalbate?

Tamista viename susirinki
me prižadėjai duoti po dolerį 
kas mėnesį į Lietuvos gelbėji
mo fondą, kol bus Lietuva iš
gelbėta. Ar tą pildai? Ar ta- 
mistos žentas P. Dargis yra 
nors už centą nupirkęs Karo 
laimėjimo štampų, kur lietu
viai turėtų kreditą? Pittsbur
gh© yra susitvėrus moterų 
draugija, kuri pardavinėjo de
fense štampas ir registruoja 
dėl lietuvių kredito, kas per
ka karo bonus, tas darbas ei
na daugiau kaip metai laiko 
ir yra už pusę milijono dole
rių per tą moterų draugiją 
gauta kredito dėl lietuvių Bet 
tenai nėra vardo P. Dargio.

Viename lietuvių susirinki- 
me-bankiete tos draugijos pir
mininkė p. Pivariūnienė pakri
tikavo Dargį, kad jis negarsi
no ant radio lietuvių būdelės, 
kur tas štampas parduoda, o 
garsino žydų būdelę. Dargis 
atsakė, kad jam žydai apmo
ka, o lietuviai ne, ar tai ne aiš
kus dolerio patrijotizmas ?

Ar nebūtų geriau, kad jūs, 
Bakanai ir jūsų artimieji, ku
rie taip daug kalbate apie 
Amerikos ir Lietuvos liuosybės 
gelbėjimą, žinotumėte, kad 
liuosybės neišvaduosi tuščia 
kalba, kad reikia darbo, rei
kia pinigų. Vietoj bėgti nuo 
tų žmonių, kurie remia sunai
kinimą vokiško fašizmo, tai 
būtų geriau, kad su jais ben
drai dirbtum ir paaukotum 
keletą dolerių sunaikinimui vo
kiško smako, kuris norėjo 
praryti visą pasaulį.

Mažuknos reikalo aiškini
mas jums neduos garbės, o 
ypatingai dabartiniame atsiti
kime, kur taip negarbingai 
bandai užstoti savo žentą ir 
jo brolį. Mažukna yra perdaug 
žinomas Pittsburghe, jis yra 
nariu visų didžiųjų Pittsbur
gh© lietuvių draugijų ir per 
daug metų žmonės sykiu su 
juom veikė ir niekur nėra pra
sižengęs. Leisti prieš jį ko
kius melagingus paskalus ir 
bandyti žaisti žmonių jaus
mais su melagystėmis, tai tik
rai yra gėda.

S. K.

Japonai Perkirto Tūlus Ke
lius Chinijon iš Buriuos

Chungking. — Įveržto
mis atakomis japonai per
kirto tris svarbiausius vieš
kelius, vedančius iš Burmos 
į Chiniją.

Bet chinai atmušė visus 
japonų bandymus prasi- 
veržt iš vakarinių Salween 
upės krantų į lytinius.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

Iš Brooklyno Motery Ap- 
švietos Kliubo Veiklos

Spalių 21 d. kliubietės vėl 
turėjo sėkmingą ir skaitlingą 
susirinkimą. Išklausius komite
to raportus, kurie buvo gan 
trumpi, narės nekantriai lau
kė komisijų raportų.

Mezgėjų komisija pranešė, 
kad darbas eina visu tempu, 
pinigų dėl vilnų per mėnesį 
laiko suplaukė virš $90, vilnų 
vėl gaunama. į mezgėjų ko
misiją darinkta J. Stankaitie- 
nė.

Drabužių priėmimui ir siu
vimo krautuvės komisija ra
portavo, kad vėl daug rūbų li
kosi išsiųsta, geras skaitlius 
narių nešasi siūti į namus. 
Draugė Balkus pasiuvo dvi la
bai gražias užklodes. Rakan
dai iš buvusios krautuvės jau 
perkelti į naują vietą, bet nau
joje dar nebuvo galima pra
dėti tvarkytis. (Dabar vieta 
jau liuosa ir darbas vėl bus 
vedamas).

Vakarėlio surengimui ko
misija raportavo, jog parengi
mas visapusiai pavyko, pelno, 
kartu su aukomis vilnų fondui, 
likosi $126.34. Susirinkimo da
lyvės karštai paplojo rengimo 
komisijai už rūpestingą pasi
darbavimą. Na ir nestebėtina, 
kuomet į komisiją apsiima to
kios darbštuolės, kaip J. Au
gutienė, O. Kalvaitienė, II. An- 
driuškevičienė, E. Kasmočienė, 
E. Stupurienė ir da joms pa- 
gelbininkių atsiranda, kai Mrs. 
Keras, O. Depsienė ir kitos. 
Jos sugalvojo ir pagamino val
gi gerą ir prieinama kaina, 
taip, kad atėjusieji pavaka
rieniauti net stebėjosi bcsivai- 
šinant kugeliu, košeliena, ma- 
rinavotom silkėm, karštais ko
pūstais su kauleliais ir kitais 
lietuviškam skilviui mėgiamais 
skanėsiais. Visko ten buvo pri- 
kepta-prižaryta, o tie visoki 
smaguriai ir sudarė kliubui 
gražaus pelno.

Paaukota iš iždo $25 Nacio- 
naliam Karo Fondui. Ant vie
tos narės sudėjo $33. Naciona- 
liam Fondui aukų rinkime 
kliubietės nusprendė šaukti bi-

Patogus darbui ar sportui 
kostiumas lengvai pasiuvamas 
namie. Forma gaunama 12 iki 
20 dydžio.

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

le kurią vietos draugiją į lenk
tynes. Karo Fondo kėlimas pri
valo būti kožno piliečio parei
ga; mūs sūnai, gražiausi ša
lies žiedai, kaujasi užjūryje, 
idant apvalius žmoniją nuo 
bjauraus nacizmo ir japoniško 
militaristinio brudo, tad na- 
mieje likusieji privalome dėti 
pastangas, idant savo šalies 
sūnams ir dukroms karo tar
nyboje, kaip ir mūs talkinin
kams, kuo daugiau pagelbėjus. 
Karas turi būti mūsų visų rei
kalu.

Kelios narės pasiėmė po 
knygelę aukų rinkimui ir po 
dvi, vakarais, eis po stubas 
aiškinant Fondo svarba.

Paskirta J. Augutienė ir O. 
Depsienė, bendrai su kitom 
vietos draugijom, surengti 
Pundelių Fondui pramogą.

J. Augutienė apsiėmė da
lyvauti ateivių gynimui šau
kiamoje konferencijoje, spalių 
30 ir 31 dd., Hotel Commodo
re, New Yorke.

S. Sasna ir K. Petrikienė 
dalyvaus šaukiamoje Ameri- 
kos-Sovietų Draugingumo 10 
metų sukakties kongrese lap
kričio 6—7 dienomis.

S. Petkienė pasižadėjo da
lyvauti Dariaus ir Girėno pa
minklo fondo komiteto šaukia
mame vietos draugijų atstovų 
posėdyje.

Į Kliubą įstojo I. Levanienė, 
J. Guzikas, A. Pakalniškienė.

Baigiantis susirinkimui, skai
tyta kliubietės — U. Bagdo
nienės laiškas, kuriame jinai 
apgailestauja, kad dabar gy
vendama Detroite ir dirbdama 
karo industrijoj, prie bombe- 
rių, dėlei ilgų darbo valandų 
jinai negali aktyviai dalyvau
ti judėjime, bet, nors ir gy
vendama toli, jinai atydžiai 
seka kliubiečių veiklą ir lin
kėdama visuose darbuose ge
riausių sėkmių, prisiuntė du 
dolerius ir keturis svarus la
bai gerų saldainių. Kliubietės, 
apsidžiaugusios gera žinia 
apie savo taip rūpestingą na
rę, susirinkimą užbaigusios ir 
pakviestos prie gražiai paruoš
to stalo, kur arbata jau ga
ravo ir akį traukė įvairūs už
kandžiai, pradėjo vaišintis 
gautomis saldainėmis. Kadan
gi moterys jau priparto prie 
taupymo, tai ištuštinę vieną 
skrynelę, antrąją pasidėjo se
kamam susirinkimui: mat, ne 
visuomet dabartinėse sąlygo
se tokių skanėsių tenka pa
smaguriauti.

Užkandžius buvo paruošu- 
sios dd. J. Augutienė ir O. 
Depsienė, pagelbslint Kasmo- 
čienei. Narės dėkojo šeiminin
kėms už netikėtas vaišes ir, 
nors jau vėlokai besiskirstant, 
visos jautė, kad susirinkimas 
buvo jaukus, labai draugiškas.

Kliubietė.

Tarp jų buvo raudonų rožių 
beskė nuo moterų skyriaus su 
auksinių raidžių užrašu ant 
raudono kaspino — Moterų 
Skyrius.

šios šermenys turbūt buvo 
vienos iš ilgiausių iš priežas
ties laukimo sūnaus Jono, kario, 
parvažiuojant iš tolimos Kali
fornijos dalyvauti laidotuvėse, 
kurios įvyko spalių 7-tą. Paly
dovų susirinko nemažai, nors 
ir darbo dieną ir dar prieš piet 
pasitaikė laidoti į gražias šia
me mieste Floral Park kapines.

Velionė Rubinskienė nuliūdi
me paliko vyrą ir nemažą iš
augintą šeimą: 3 dukteris, 
Leoną Dainienę, Josephine 
Wheeler ii' vieną nevedusią 
dukrą Adelę, taipgi du sūnus, 
Antaną ir Joną, 2 brolius: Vik. 
Vincevičių šiame mieste, Juozą 
Vincevičių, gyvenantį Philadel
phia, Pa., seserį Oną žalnierai- 
tienę, Lietuvoje.

Ilsėkis, drauge, ramiai. O ve
lionės šeimai reiškiu gilios už
uojautos šioje nuliūdimo valan
doje.

Moterų Skyriaus Koresp.
J. K. Navulinskienė.

* >!<

Neseniai man teko sužinoti, 
kad drg. G. E. Sliesoraičių 
duktė Rita laimėjo iš aukšto
sios mokyklos stipendiją už 
1943 m., kaipo gabi studentė ir 
eina Syracuse Universitetan. 
Geriausio jums pasisekimo, Ri
ta!

Elsie Žemaitytė išvažiavo j 
North Western Universitetą, 
Evanston-Chicago, Ill., tęsti 
mokslą toliau.

Florence žvirblytė lankė va
sarinį kursą Keuka mergaičių 
kolegijoj, Keuka Lake, N. Y. 
Pereitą rugsėjį vėl pradėjo 
žieminį kursą. Florence nenori 
leisti laiko veltui.

Geriausio pasisakimo jums, 
mergaitės! J. K. N.

So. Boston, Mass.
Atsibuvęs ALDLD 2-ros kuo

pos moterų ir mezgėjų susirin
kimas spalių 13 d., buvo skait
lingas ir draugiškas. Taipgi 
buvo padaryta ir gerų tarimų.

Tapo išrinktos delegatės į 
Massachusetts apylinkės lietu
vių konferenciją, kuri šaukia
ma prisirengimui prie Demo- 
kartinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo. Delegatėmis ap
siėmė dd. A. Buividiene, O. 
Petruškevičienė, 11. Tamošaus
kienė, P. Žukauskienė, Yvonne 
Niaurienė.

Kad parėmus šį svarbų dar
bą, iš iždo paaukavome $5, H. 
Thomas — $5, Yvonne Niau
rienė — $2; po $1: B. Chu- 
barkienė, G. Lekus, O. Juškie
nė, O. Petruškevičienė, T. Niu- 
kienė, A. Buividiene, P. Kalio- 
šienė, U. Kavaliunienė, M. 
Dombrauskienė, M. Bobenči- 
kienė, P. Žukauskienė, A. Sa- 
bulienė, Julia Jusius, K. Gab-1 
riunienė. Viso $26.

Lietuvių Apšvietus Fondui iš 
iždo paaukavom $5.

Draugės mezgėjos jau vėl į 
pradėjo smarkiai dirbti.

O. Juškienė jau vėl turi nu
mezgusi 2 sveterius, 5 poras 
pirštinių, 3 poras kojinių. T. 
Niukienė, K. Gabriunienė, P. 
Žukauskienė pasiėmė po gerą j

Binghamton, N. Y.

Moterys, Atlikite Savo 
Pilietinę Pareigą!

Kuomi yra plieno ginklas karo fronte, tuomi yra pi
liečio balsas namų fronte.

Karys kovoja su ginklais ■ 
rankose prieš išlaukinį de
mokratijos priešą hitleriz- 
mą - fašizmą. Tame jisai 
turi daug pasiaukoti, jis ri
zikuoja savo gyvastimi. 
Namų fronte piliečio užduo
tis daug lengvesnė, tačiau 
ir ji reikalinga nuolatinio

glėbį vilnų. Kitos draugės pa
sižadėjo greitu laiku vėl sto-j 
ti į mezgėjų eilę. ;

Draugės siuvėjos vakarais I 
eina į Russian War Relief, i čia 
128 Roxbury St., Bostone, tai- j šistinio 
syti drabužių.

Taigi, visos draugės yra įsi-j 
jungusios į nuoširdų darbą,

kuopą — Moniką Kapčiūnie- 
nę, kuri smarkiai pasidarbavo 
laike vajaus nupirkimui ambu- 
lansų Raudonajam Kryžiui ir 
Sovietų Sąjungos kovotojams, 
ir O. Petrikienę.

Parengimų komisija raporta
vo, kad yra rengiama vakarie
nė gruodžio 5 dieną. Prašom 
kitų organizacijų tą dieną nie
ko nerengti.

Sekantį susirinkimą nutarėm 
turėti su užkandžiais ir arbatė
le. Taipgi prašom draugių įsi- 
tėmyti, kad susirinkimų diena 
perkelta iš antro antradienio i 
antrą trečiadienį, nes antradie
niai yra paskirti lietuviams 
dirbti pas Russian War Re
lief.

Taipgi prašome visas mote
ris ateiti mums į pagalbą, pa
dėti padirbėti, nes ten darbo 
yra be galo daug, žiema jau 

pat, o nukentėjusių nuo fa- 
teroro atbėgusių pri

siglausti Sovietų Sąjungoje, 
taipgi atkariautuose kraštuose 
yra labai daug. Jie laukia nuo

kad pagelbėjus kovotojams mūsų pagalbos. Padėkime 
prieš fašizmą ir nukentėju- jiems. Drabužių taisymo vieta
siems nuo jo. i randasi 128 Roxbury St., Bos-

Gavom dvi naujas nares į1 tone. Bostonietė.

i

budrumo .kasdieninėms pro
blemoms ir ypatingai rinki
muose, kad apsaugoti de
mokratiją namie.

Civilinio piliečio užduotis 
yra dalyvauti balsavimuose 
ir inteligentiškai atrinkti 
tikruosius demokratijos ir 
darbo žmonių draugus nuo 
prisimetėlių ir aiškių prie
šu. c

Šių metų balsavimai jau 
netoli — įvyks lapkričio 
(Nov.) 2-rą. šis atsišauki
mas į jus jau paskutinis.

Draugės, kurios dirbate 
dešimteriopas darbus karui 
laimėti, kurios skaitote pra
sižengimu nuo tų darbų ati
traukti vakarą net savo pa
silsiu!, nuėjimui į teatrą ar 
kitam kokiam asmeniškam 
patogumui, esate prašomos 
nepalaikyti rinkimų vienu 
iš eilinių darbų tik dėlto, 
kad balsavimas lengviausia 
atlikti. Savo balsu, apgalvo
tu balsu, jūs kovosite už tą 
patį, už ką jūsų vaikai išė
jo kariauti.

Išrinkimu gerų kandida
tų jūs padėsite išlaikyti ir 
praplėsti demokratiją. O 
tas sustiprins ir apvienys 
labiau karo laimėjimo šali
ninkų jėgas mūsų krašto ir 
valstijų bei miestų vyriau
sybėj, padės greičiau ir su 
mažiau aukų karą laimėti, 
padės suvaldyti pelnagro-

bius kainų kėlėjus ir juodo
jo turgaus perekšlius.

Visų miestų bei valstijų 
kandidatus sužymėti čia 
nėra galimybės, tad mes 
.prašome jūsų sekamo:

Padėkite keliom dienom į 
šalį virbalus, adatas, žirk
les ir kitus darbo įrankius, 
o pastudijuokite daugiau 
tikrą darbininkišką ar šiaip 
tikrai demokratišką, pasiti
kimą spaudą.

Nueikite į pasitikimą dar
bininkų centrą ir pasitei
raukite apie geriausius jū
sų apylinkės kandidatus. 
Gaukite apie juos literatū
ros. Sužinokite svarbiausius 
punktus jų programos.

O kada nuspręsite, kurie 
kandidatai geriausiai pa
rėjus prezidento Roosevelto 
karo laimėjimo politiką ir 
jūsų, kaipo darbo žmogaus, 
reikalus, leiskitės pas kai
mynus, pas draugus, pas 
visus jums žinomus pilie
čius, kad pasikalbėti su jais 
apie geriausius kandidatus 
ir jų programą, gauti tų 
žmonių balsus už geriausius 
kandidatus.

Į darbą ir pergalę namų 
fronte balsavimu lapkričio 
2-rą!

Kiaušiniai išverda minkštes- 
ni, jeigu tik laikysi verdančia
me vandenyje, ne virinsi.

Kieta mėsa greičiau ir mink
ščiau išvirs ar iškeps, jei pirm 
verdant pasmerksi j actą.

Apelsinų ir citrinų žieves 
galima džiovinti pečiuje, kaip 
obuolius ir laikytį stiklinėse 
iki reikės dėti į pyragus ar 
pudingus.

Mirė Marijona Rubinskien 
spalių 2 d., savo namuose, Ha 
zel St. Sirgo ilgą laiką, širdie 
liga ir gulėjo tai ligoninėje 
tai vėl namie 9 savaites.

Nors velionė Marijona buv( 
menkos sveikatos, negalėdavi 
veikti ar daug kur dalyvauti 
tačiau vistiek priklausė Lietu 
vių Literatūros Draugijos 2C 
kuopos moterų skyriuje per ke
lis metus, ir laiks nuo laiko at
silankydavo į susirinkimus. 
Buvo katalikiškų pažiūrų, tik 
parapijoje nepriklausė. Buvo 
draugiška moteris, su visais 
gražiai sugyveno. Per tai jos 
Šermenis lankė skaitlingi bū
riai žmonių, o karstas buvo pa
puoštas gražiomis gėlėmis.

Worcester, Mass.
Jau Turim Pusę Šimto Trečiam 

Pundelių Siuntimui
Mūsų nenuilstamai darbščio

ji LLD moterų kuopa širdin
gai- duosniai prisidėjo su daik
tais ir finansais prie Pundelių 
Komiteto išsiųstų dviejų siun
tinių dovanų karo audros su
blokštiems mūsų tautiečiams 
Sovietų Sąjungoje. Nelaukda
mos nei komiteto atsišaukimo 
ruoštis trečiam dovanų siunti
niui, mūsų kuopa pradėjo rin
kliavą daiktų ir kėlimą finan
sų sekančiam siuntiniui.

Rugsėjo 19-tą LLD kuopa 
surengė šiam tikslui pikniką. 
Diena buvo nepaprastai graži, 
piknikas nebuvo skaitlingas pu
blika, bet atsilankiusieji 'buvo 
pilnoj žodžio prasmėj patrio
tai šio gražaus tikslo ir gausiai 
parėmė rengėjų darbą ir pik
nikas davė gražaus pelno.

Aukos
Nuėjus pasiklausyti prakal

bų Worcesterio didžiojoj Audi
torijoj, kur kalbėjo CIO nacio- 
nalis pirmininkas F. Murray, 
utinkam draugus Joną ir 
’’rances Skelčius. Pirmiausia 
ie mūsų gerieji draugai už
jausią, kaip nusisekė mūsų 
piknikas pundelių reikalam ir 
•ia pat pareiškė—Dėl ne nuo 
nūs priklausančių priežasčių 
nes negalėjom dalyvauti pikni
ke, tai teiksitės priimti mūsų 
xuką $5. Pavyzdinga ir nuošir
di draugų Skelčių parama.

Spalių 11-tą, kuopos susirin
kime, M. žukienė, E. Narusia- 
vičienė ir B. Valančiauskienė 
aukavo po $1. Tai trečiam 
siuntiniui jau ir turim pusę 
šimto.

Maisto piknikui aukavo: E. 
Aniolauskaitė, P. Kukliavičie- 
nė, Av Dvareckienč, M. Vaškie
nė, O. Stankienė, A. Kalakaus- 
kienė, B. žalimienė, M. K. Su-

(Tąsa 4-tame pusi.)

AIDO CHORO METINIS KONCERTAS
ŠEŠTADIENI, 30 SPALIŲ - OCTOBER,

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALEJE
280 Union Avenue • • • • • Brooklyn, N. Y.

Aido Choras, vadovaujant A. Žilinskaitei (Anderson)

Muzikale Programa Prasidės 8 Vai. Vakare
Po Dainy Bus ŠOKIAI Prie Vinco Kvietkaus Muzikos

Įžanga 60c Asmeniui ’ Pradžia 7:30 P. M.
APART AIDO CHORO, DAINUOS DAR IR LATVIŲ CHORAS

Programa Bus Įvairi ir žingeidi. Kviečia AIDO CHORAS.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE
□---------------------------------------------------

(Tąsa)
Hajė numeta šešiasdešimt metrų. Kro
pas penkiasdešimt. Tat yra išmėginta ir 
svarbu. O priešai, bėgdami' artyn, spar
čiau mėtyti ar ką padaryti, per trisde
šimt metrų nepribėgę, negali.

Įžiūrime sunykusius veidus po plokš
čiais šalmais. Tai prancūzai. Jie pribėga 
prie užtvaros liekanų su matomais nuo
stoliais. Ištisos eilės išguldomos mūs 
kulkosvaidžių. Po to priešininkas, pasi
naudodamas mūs kulkosvaidžių nelygiu 
mušimu, prieina arčiau.

Matau vienų jų aukštielninką puolant 
į baisią vielom išraizgytą duobę. Kūnas 
susmunka, rankos lieka pasikabinę, lyg 
jis norėtų melstis. Po to kūnas visiškai 
išnyksta. Telieka tik kulkų nukapotais 
pirštais rankos, pasikabinusios ant vie
lų.

Mūs grįžtamuoju akimirksniu prieky 
*nuo žemės pasikelia trys veidai. Po vie
nu šalmu matyt tamsi smaili barzdelė ir 
dvi stipriai į mane įremtos akys. Pake
liu ranką, bet negaliu mest į tas keistas 
akis granatos. Beprotiška valandėlė siau
čia mane: tos dvi nejudančios akys ir 
kautynės, nelyginant cirkas. Po to išlen
da galva, ranka. Vienas krustelėjimas ir 
mano rankinė granata nuskrenda per 
apkasus.

Bėgam atgal: Dyglius suverčiam į ap
kasų griovius. Paskui savęs primėtome 
sprogstamų rankinių granatų. Jos mums 
laiduoja ugningą pasitraukimą. Iš kitos 
pozicijos trata kulkosvaidžiai.

Iš mūs beliko tik pavojingi žvėrys. Ne
kovojame, bet ginamės nuo sunaikinimo. 
Granatas mėtome ne į žmones. Nieko 
mes tuo momentu nenusivokiam. Paskui 
mus vejasi mirtis su rankomis ir šal
mais.

Per tris dienas mes pirmąkart susidu
riam su mirtimi akis į akį ir pirmąkart 
po trijų dienų beprotiškai įtūžę ginamės 
nuo jos. Mes nebegulime bejėgiai lauk
dami ešafote. Dabar galime naikinti ir

ŠYPSENOS

Iš originalo vertė J. KALNĖNAS 
------------------- -------------------------------------------- į

žudyti, kad tik išsigelbėtume. Kad išsi- 
gelbėtume ir atkeršytume.

Glaudžiamės už kiekvieno kampo, už 
kiekvieno spygliuotų vielų rizginio ir, 
prieš pabėgdami, ateinantiesiems po kojų 
metame krūvas sprogimų. Rankinių gra
natų sprogimas mums į rankas, į kojas 
įtrenkia jėgos. Susigūžę kaip katės le
kiam pagauti tos naujos bangos, kuri 
mus neša, kuri mus daro žiaurius, kuri 
mus paverčia į žulikus, žudikus, į tik
rus velnius. Ši banga padaugina mūs jė
gas baimėj, įniršy ir mums, trokštan
tiems gyventi, ieško ir iškovoja išsigel
bėjimą. Jei su tais, iš anos pusės ateinan
čiais, eitu ir tavo tėvas, netruktum ir z C- Z
jam granata mesti į krūtinę!

Priešakinių apkasų griovius palieka
me. Ar jie be grioviai? Jie išdaužyti, su
naikinti. Tai atskiros griovių dalys, sky
lės, sujungtos bėgamaisiais prakasais, 
sviedinių duobių lizdais, ne daugiau. Bet 
priešų nuostoliai didėja. Jie nesitikėjo 
tokios atsparos.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Kai Antanas ir Barbora
Ėjo pirmą syk į porą, 
Buvo jie abu jauni, 
Lengvutėliai ir ploni.

Kai Barbora šliūban ėjo, 
Ašarėlių daug išliejo;
Už Antano eidama, 
Ji tekėjo verkdama ...

Ir Antanas griaudinosi,
Kad jis jaunas ženijosi, 
Kad netenka, dėl pačios, 
Daug liuosybės sau plačios.

Bet praėjo eilė metų,
Viens prie kito apsiprato, 
Ir sulaukė net kelius 
Savo šeimai vaikelius.

Nei pajusti nepajuto, 
Kad vestuvių senai būta, — 
Kad jau turi prieš akis 
Metų dvidešimt penkis!

Kuomet tiek daug metų esti, 
Vėl iš naujo reikia vesti, 
Vėl iškelti vestuves — 
Paminėt sukaktuves.

Ir Antanas su Barbora 
Eina antrą syk į porą, 
Bet dabar jau linksmesni, 
Diktesni ir sunkesni.

Nėr ko vyrui nusiminti, 
Turint ką apsikabinti, 
Nes jo mylima pati 
Šiandien jau gana plati.

Ir Antanais pašto rėjęs, 
Šimtą svarų pasunkėjęs, 
Taip pat išvaizdos plačios — 
Pilnai tinka prie pačios.

A. K—s.

Vidudienis. Saulė karštai kepina. Pra
kaitas ėda akis. Šluostome jį rankovėmis, 
kurios ne vienam yra kruvinos. Pasirodo 
pirmas šiek tiek sveikesnis išlikęs grio
vys. Jis pilnas kareivių, besirengiančių 
trauktis. Jis priima ir mus. Mūsiškė ar
tilerija smarkiai veikia ir pastoja puo
lantiems žygį.

Mus vejančios eilės klumpa. Jos nebe
gali žygiuoti priekin. Antpuolis sudras
komas mūs artilerijos. Mes stebime. Ug
nis pašoka šimtu metrų toliau ir mes 
vėl žygiuojam į priekį. Šalia manęs žy
giuojančiam grandininkui nutraukė gal
vą. Iš jo kaklo trykšta kraujo čiurkšlys 
ir dar keletą žingsnių jis pabėga be gal
vos.

Visiškai arti kautynėse nesusieinama. 
Anie traukiasi. Vėl sušokame į savo ap
kasų suraustus griovius ir jais žengiame 
pirmyn.

O, šis grįžimas! Buvom pasiekę sau
gias atsargines vietas. Norėtųs pralįsti 
ir išnykti. Tačiau turi apsisukti ir vėl 
žengti baisybėn. Jei šiuo akimirksniu 
nebūtumėm automatai, sudribtume vie
toj nukamuoti, be valios. Bet vėl trau
kiami į priekį, bevaliai, tačiau beprotiš
kai žiaurūs ir įniršę, trokštą žudyti, nes 
dabar anoj pusėj yra mirtini mūsų prie
šai, kurių šautuvai ir granatos atkreip
tos į mus, ir jei mes jų nesunaikinsim, 
jie mus sunaikins!

Pilka žemė, išdraskyta, ištaškyta pil
koji žemelė, riebiai žvilganti saulės spin
duliuos, yra neilstama duslaus automa- 
tiškumo aikštė. Mūsų puškavimas panė
ši į atsisukančios spyruoklės čerškėji
mą. Lūpos išdžiūvusios. Galva ūžia, kaip 
pagiriom kiaurą naktį gerus. Svyruoja
me į priekį. Į išblaškytas, išdraskytas 
mūs sielas kankinamai siurbiasi pilkos 
žemės paveikslas su skaisčia saule ir už
muštais ir besiraitančiais kareiviais, ku
rie čia tyso, griebia mus už kojų ir rė
kia, kai mes per juos šokinėjame.

Mes praradom visus savitarpius jaus
mus, vargiai bepažįstame kitas kitą, kai 
bėgant akimirkoj šmestelia draugo pa- 
'veikslas. Mes bejausmiai negyvėliai, galį 
tik kažkokiu akstinu, kažkokiais pavo
jingais kerais dar bėgti ir žudyti.

Atsilieka vienas jaunas prancūzas. Pa- 
vejam. Jis pakelia rankas. Vienoj dar 
laiko brauningą. Nežinia, ar jis nori šau
dyti, ar pasiduoti. Vienas smūgis kastu
vėliu perskelia jam veidą. Kitas tat ma
to ir mėgina bėgti toliau. Tačiau dur
tuvas šmakštelia jam į nugarą. Jis pa
šo ksta aukštyn ir išskėtęs rankas, rėkda
mas plačiai išžiota burna griūva. Jo nu
garoj supasi durklas. Trečias meta šau
tuvą į šalį ir sukniumba, rankom deng
damasis akis. Jis pasilieka užpakaly su 
keletą kitų belaisvių gabenti sužeistųjų.

Kaip regint vydamiesi atsiduriame 
priešų pozicijose.

Mes taip arti prie besitraukiančio 
priešo, kad beveik drauge bėgame lip
dami jam ant kulnų. Dėl to mūsų maža 
nuostolių. Sutrata kulkosvaidis, bet jis 
nutildomas rankine granata. Bet vis dėl
to per porą sekundžių jis suspėjo pen
kiems mūsiškių peršauti pilvus.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Miesto Gaspadoriaus Rinkimai

Rinkimai įvyks, kaip ir vi
sados, pirmą antradienį lapkri
čio (Nov.) 2-rą dieną. Šie rin
kimai bus nepaprastai didelės 
svarbos. O dėl to jie bus svar
būs, kad nuo šių rinkimų pri
klausys, kuris šonas turės dau
giau pasisekimo ateinančių me
tų prezidento rinkimuose.

Republikonai deda visas pa
stangas, kad tik laimėjus šiuos 
rinkimus. Jų kandidatas į ma
jorus yra Mr. Mortensen, ku
ris, žinoma, yra pusėtinai po
puliarus tarpe žmonių. Tai dėl 
to gi jis yra ir statomas ant 
republikonų tikieto. Bet Mr. 
Mortensen atsinešimas ir nusi
statymas, kas link rėmimo mū
sų šalies prezidento Roosevelto 
ir karo laimėjimo pastangų yra 
labai neaiškus, teisingiau pasa
kius, jis niekad nėra pasakęs, 
kad stovi su mūsų šalies prezi
dentu, kas link karo laimėji
mo.

Demokratai stato į majorus 
dabartinį majorą M)*. O’Con
nor. Jis yra pereito karo vete
ranas ir pilnai remia preziden
to Roosevelto dabartinę politi
ką ir visas karo pastangas, kad 
tik greičiau užbaigtume šį kru
vina karą.

Už demokratų kandidatą jau 
yra pasisakę daug unijų lokalų 
ir daug kitų progresyvių orga
nizacijų. Lietuvių p.rogresyvės 
organizacijos pasisako oficia- 
liškai ir neoficiališkai už demo
kratu kandidata O’Connor. Yra 
svarbu, kad demokratai laimė
tų šiuos miesto gaspadoriaus 
rinkimus. Taigi, visi lietuviai 
nepamirškite balsuoti lapkričio 
2-rą dieną.

Spalių 17 dieną, čionai kal
bėjo garsus žydų tautos rašy
tojas Sholem Asch, autorius 
veikalų “The Nazarene,” “The 
Apostle,’’ “Three Cities’’ ir ki
tų.

Jis savo kalboj dėkavojo Sta
linui ii* Sovietų Sąjungai, kad 
daug išgelbėjo žydų nuo neiš
vengiamos nacių mirties.

W. B.

Worcester, Mass.
(Tąsa ant 8-čio pusi.) 

kackiene, H. Janulienė, M. Lu
kas. Ačiū aukavusiem ir dir
busieji).

Draugė Stankienė pridavė 
4 berniukams žaketukus, ku
riuos ji pati pasiuvo. Draugė 
Romanienė pažadėjo įvairių 
daiktų. Ligšiol Pundelių Ko
mitetą gausiai rėmė maža gru
pė worcesteriečių. Bet šį gražų 
darbą reikalinga paremti kiek
vienam nuoširdžiam lietuviui- 
lietuvaitei. Prašome jus visus į 
talką.
Vakaruška (Partė) Su Silkėm 

Ir Kitais Skanumynais 31 
Dieną Spalių

Spalių susirinkime aukavi- 
mas buvo ne gausus, nes iždas 
šiuo tarpu išsisėmęs, reikalin
ga būtinai atpildyti. Mes pra
šome - kviečiame visus daly
vauti šiame margame šeimyniš
kam pokylyje 31 spalių, kurį 
rengia bendrai 11, 17 ir 155-ta 
LLD kuopos, Lietuvių svetai
nėj, 29 Endicott St. Pradžia 5 
valandą.

šį mėnesį eina svarbios di
delės aukų rinkimo kampanijos 
ir jas būtinai reikalinga remti. 
Viena didžiųjų rinkliavų, tai 
nationally šalies vajus rėmimui 
nukentėjusių šalių kovoje prieš 
Ašį ir mūsų šalies kariams pa
dedančios ŪSO.

Aldietės šiame susirinkime 
aukų skyrė $10 kariniam fon
dui (National War Fund), $5 
Apšvietus Fondui, $5 Botkino 
ligoninei. Nors maža pradžią, 
bet tikimasi didesnės pabaigos.

Pasimatysime 31 spalių!
Al diet ė.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

! MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. L
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508 £

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienj.

kad visados

Štai 
adresas Ateikite pasimatyti su Givlala 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Masinis Rinkimų klausimo susi

rinkimas įvyks 31 d. spalių, A. Kas- 
močiaus salėje, 91 Steamboat Rd., 
6 v. v. Šiame susirinkime kalbės 
visa eilė kalbėtojų nuo Republikonų, 
Demokratų ir Labor Partijos. Jie 
aiškins svarbą ateinančių rinkimų į 
valdvietes. Taipgi kalbės advokatas 
Jonas Andziulaitis. Mes pasistengsi
me pavaišinti kiekvieną skaniu 
alum. Įžanga nemokama. Kviečia
me visus dalyvauti. (253-255)

NEWARK, N. J.
Sičtyno Choras duoda veltui kon

certą, spalių 28 d. Liet, salėje, 180 
New York Avė. Kviečiame visus da
lyvauti, kurie mylite išgirsti lietu
viškas dainas. Įžanga nemokama.— 
P. Casper. (253-254)

PITTSBURGH, PA.
Spalių 31 d., įvyks visuotinas or

ganizacijų ir Veikiančio Komiteto 
susirinkimas labai svarbiais reika
lais, 5 v. v. Liaudies Name. Turėsi
me išdiskusuot parengimo klausimą 
dėlei šaukimo Lietuvių Demokrati
nio Suvažiavimo sukėlimo aukų. Or
ganizacijų draugės ir draugai, daly
vaukite šiame susirinkime. — A.S.

(253-255)

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists 
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.
----------- f| -T —-   --.a  ------ ---- , 1

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. rengia balių, 31 d. 

spalių, 408 Court St. Pradžia 5 v. v. 
Visi esate kviečiami dalyvauti šia
me parengime, nes tą pačią dieną 
įvyks LDS 3-čio Apskričio metinė, 
konferencija ir suvažiuos delegatai 
iš New Yorko ir New Jersey. Po 
konferencijos prasidės balius. Malo
nėkite dalyvauti. (253-255)

WATERBURY, CONN.
Spalių 31 d. įvyks Lietuvių Apsi

gynimo Masinis Susirinkimas. Bus 
svarbūs kalbėtojai ir kintamieji pa
veikslai, kalbantieji. Ruošia Liet. 
Kom. Apgynimui Amerikos, vado
vaujant Roy Walch, lokalinis direk
torius suteikime informacijų liečiant 
karą. Pradžia 2:30 v. dieną. Namu- 
nas salėje, 48 Green St. Programa: 
Pasisvečiavimas prie Liet. Apsigyni
mo Būdelės; krutamieji paveikslai 
ir kiti žingeidūs dalykėliai. Dalis 
įžangos bus cigaretai mūsų karei
viams. Dalyvaukime visi. (253-255)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 160 kp., 87 kp. ir Moterų 

Progresyvių Kliubas rengia vakarie
nę, 31 d. spalių, 7 v. v., 1320 Med
ley St. Ši vakarienė bus svarbi, to
dėl, kad visas pelnas skiriamas pir
kimui dviejų ambulansų, vieno Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, ir antrą 
Lietuvių Pulkams, kurie taip didvy
riškai muša nacius Sovietų Sąjun
goje su Raudonąja Armija. Daly
vaukime visi. (253-255)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 31 d. spalių, 2 vai. dieną. 143 
Pierce St. Nariai, dalyvaukite susi
rinkime, nes turime svarbių reikalų 
aptart. Reikės rinkti delegatus 
ALDLD Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 7 d, lapkričio. Antra, yra šau
kiamas Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas gruodžio 18-19 
dd. (253-255)

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)

PAJIEŠKOJIMAI•
Pajieškau dėdės Prano Mickevi

čiaus (Mickus-Mickevicz). 1910 mo
tais gyveno Wilkes-Barre, Pa. ir 
taip pat Chicago, 111. 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)

I
* LIETUVIŠKAS

Traktyrius j 
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold Extra Dry Alu« 
Didelis pasirinkimas visokių $

Vynų ir Degtinės S

Ui

Kasdien Turime ū

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininku J;

411 Grand St. Brooklyn |

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

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

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

tarnavimui ir kainomis 
.būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH 
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

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

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

____________________________________________ (X)

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

HAMILTON CARTON CO.
87 Richardson St.
(Green point) Brooklyn 

EV. 7-0214
(253)

Buvusieji Belaisviai Veikia 
Prieš Nacius Šiaur. Italijoj

Lisbon, Portugalija. — 
Pranešama, kad amerikie
čiai ir anglai buvusieji Ita
lijos belaisviai dabar sabo- 
tažuoja vokiečius ir italų 
fašistus šiaurinėje Italijoje 
ir organizuoja žmonių veik
smus prieš nacius.

Tie anglai ir amerikiečiai 
buvo paliuosuoti iš stovyk
lų, kada naujoji Italijos val
džia padarė paliaubas su 
Talkininkais.

Londoniškė Lenkų Valdžia 
Neatstovauja Žmonių

Maskva. — Sovietų dar
bo unijų žurnalas Karas ir 
Darbininkų Klasė rašo, kad 
emigracinė lenkų valdžia 
Londone “bovijasi išmislais 
ir svajonėmis, o nemato ti
krenybės”, stovinčios Len
kijai priešakyje.
Tas žurnalas rašo, kad 

londoniškė lenkų valdžia vi
sai neatstovauja Lenkijos 
žmonių.

Dingo Submarinas
Washington. — Amerikos 

laivynas praneša, jog, ma
tyt, dingo naujas Amerikos 
submarinas Dorado, 1,525 
tonų, veikęs prieš Japonijos 
laivus. Taigi viso šiame ka
re Amerika neteko trylikos 
submarinų.

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tačiau bi kurį iš dovanų ruožto gali išstumti šie as

menys:
74Geo. Shimaitis, Montello

S. K. Mažanskas, Cleveland 208
P. Šlekaitis, Scranton .............. 189
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 176
LLD kp. Mot. Sk. Binghamton 164
J. Kazlauskas, Hartford ..........  136

Mi

J. Grybas, Norwood .................. 134
Geo. Lukoševičius, Philadelphia 132 
Baltimore Vajininkai ................ 132
S. Kuzmickas, Shenandoah ........ 126
S. Urbon, Philadelphia ..............  121
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 117
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
J. Margaitis, Windsor ............ 104
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94

Sekami philadelphiečiai p 
punktus priskaitė prie P.
Reikauskas, 1; P. Mack, 1; A. Kupčiūnas, 1. Draugė 
Šapranauskienė prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

‘ Iš So. Bostono prie ALDLD 2 kp. prisidėjo dd. Pet
ruškevičius ir Lekas. Abu prisiuntė po vieną naują 
skaitytoją.

K Iš kitų kolonijų vajininkai prisiuntė naujų skaityto
jų sekamai: V. J. Stankus, Easton, Pa., 1; Geo. Shimai
tis, Montello, Mass. 1; P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 1; 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., 2; Frank Wilkas, Wil
merding, Pa., 1; S. Penkauskas, Lawrence, Mass., 1.

Laukiame nors po vieną skaitytoją iš visų esamų 
Laisvės skaitytojų.

Laisvės Administracija.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

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., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

Patogu į visas Transportaei jas
(255)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui moderniškoje dirbtuvėje ; 

pakilimai. $26 už 18 valandų savaitę.

LESSER BAG, Inc.
161 6th Ave. (Butterick Bldg.)
Spring St. Sta. 8th Ave. Subvė

(258)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga 
37U) VALANDŲ SAVAITĖ 

Daug viršlaikių ; linksmas darbas. 
Malonios Aplinkybės.

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

(6-tos lubos), N. Y. City.

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.

(11th St. line, Morgan Ave.)
(257)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Puikiausia proga dabar randasi moterims, am
žiaus 21-40, A-l apsigynimo kompanijoje.

7 A. M. 3:30 P. M. ar 3:30 P. M.-12 I*. M.

VULCAN PROOFING CO.
1st Ave. (tarpe 57th & 58th Sts.), B'klyn 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(257)

MERGINOS
BENDRAM DARBUI

IR
VALYMUI

NUOLATINIS DARBAS
’GERA ALGA

HOFFMAN MFG. CO.
58-20 MASPETH AVĖ.

MASPETH, L. I. 
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(253)

VALYTOJOS 
IR EGZAMINUOTOJOS

PRIE LAKŪNŲ DRABUŽIŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
IDEAIJŠKOS 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)

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)

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

208 A. Tamošiūnas, Hudson
V. Černiauskas, Rochester ...... 72
O. Kalakauskienė, Brooklyn ..... 70
V. Kisielius, McKees Rock ...... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
P. Bcčis, Great Neck ................  52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
S. Penkauskas, Lawrence ..........  35
J. Ramanauskas, Minersville .... 27
A. Arison, Stratford ................  26
R. Kalvaitienė, Maspeth ............. 26

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.......... 70

risiuntė naujų skaitytojų ir 
Pilėno: A. J. Smith, 1; S.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IKI 40 

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI 

GERA ALGA 
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIUDIJIMĄ 
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

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

(253)

MERGINOSMOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 i 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 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAL 
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)

MIRGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų Į 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 

jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

Kambarys M-5,60 Hudson St., arti Chambers 
422 E. 149th St., 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. Sta.
(X)

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą.

KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 
4-TOS LUBOS 

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

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS *

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MERGINOS - MOTERYS
Lengvam darbui kosmetikų fabrike kaipo 

užsakymų priėmėjos, labelių uždėjėjos, pa- 
kuotojos, surinkėjos ir 1.1. Patyrimas nerei
kalingas. Pilnam laikui, 40 valandų, 5 dienos. 
Pradžiai $18. Prisideda viršlaikiai. Pastovus 
darbas dabar ir po pergalės. Nemokamai gru
pinė apdrauda. Puikiausios darbo sąlygos. 
Linksmus sandarbininkai. Pakilimai. Kreipki
tės visą savaitę.

REVLON PRODUCTS CORP.
619 West 54th St., N. Y.

(257)

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAPE & RATHJE
38-07 31ST. STREET 
LONG ISLAND CITY.

(259)

MERGINOS — DIRBTI SU REPLIUKĖM
DARBAS PRIE KARIELIŲ 

FALLON & KAPPEL 
151 West 46th St.

(255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.

(255)

PLUMBERIŲ PAGELBININKAI
Naujiem įdėjimam ir pataisymam 

TAIPGI MOKINIAI
Nuolatinis darbas ; gera alga.

KREIPKITĖS 348 SOUTH 4TH ST. 
BROOKLYN. N. Y.

ST. 2-3537
(254)

BERNIUKAI 16 AR VIRŠAUS 
$20 PRADŽIAI

Greiti piikilimai ; darbas šliperių (slipper) 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalingas.

HOLIDAY CASUALS
291 Adams St.,

(Court St. ir Borough Hall Stations) 
Brooklyn, N. Y.

(255)

BERNIUKAI—VYRAI
Pastovus darbus kosmetikų dirbtuvėje kaipo 

užsakymų priėmėjų, pakuotoji} ir priėmimų 
raštininkų. Patyrimas nereikalingas. Pilnam 
laikui, 40 -valandų. 5 dienos. Pradžiai $20. 
Pridedant viršlaikius. Taipgi dataikoma ir 
daliai laiko valandos. Nemokamai grupinė 
apdrauda. Puikiausios darbo sąlygos. Pakili
mai. Kreipkitės visą savaitę.

REVLON PRODUCTS CORP.
619 West 54th St.

(257)

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBININKAMS — $7. 
NUOLATINIS DARBAS 

CLARENCE HANSEN & SONS. INC. 
999 ATLANTU AVE., BROOKLYN.

(259)

REIKIA MAŠINISTŲ
Pilnai patyrusių ; mašinistai lathe ranki

niai ; mašinistai, dirbtuvei pagelbininkai ; nuo
latinis darbas, viršlaikiai ; gera aiga.

D. SPARAGNA EQUIPMENT CO.
44-11 10th Street

Long Island City.
(Tarpe 45th Ave., & 1llh Dr.)

(255)

REIKIA BERNIUKŲ
Norinčių mokytis mašinistų amato; gera 

alga, nuolatinis darbas, viršlaikiai.

D. SPARAGNA EQUIPMENT < O. 
4 1-71 lOth Street 

Long Island City.
(Tarpe 15th Avė., & lllh Dr.)

(255)

FABRIKO DARBININKAI
Būtina pramonė; nepaprasta proga vyram 

su ambicija, mechaniškais palinkimais. Pa
liuosavimo pareiškimas reikalingas.

RIX, INC.
1945 Park Ave. (131st)

(255)

VYRAI—MOTERYS
Pakavimui Maisto Produktų. Linksmas Dar

bas Ir Aplinkybės. Gera Alga Su Viršlaikiais.
VEG PACKAGING CO.. 108 W. 3rd St..

AI.. 4-8362.
(255)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORIAI
MOKINIAI

Mums reikia 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)

VIRTUVEI DARBININKAI 
Moteriškės

2-RA VIRĖJA IR VIRTUVĖS DARBININKĖ
Vyrai

INDŲ MAZGOJIMUI 
Ligoninėje Brooklyne. 
Šaukite Miss Moiseis 

Windsor 6-9700

POLTŲ SIUVIMUI
Aukštos klasės kostumerski vyrų darbai.

KRAŠTŲ APSIUVIMUI. PEČIŲ, KALN1E- 
RIŲ IR RANKOVIŲ SIUVIMUI.
Aukštos Algos. Šviesi Dirbtuvė.

MAL RUTT
558 MADISON AVE., CITY.

(255)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKĖS 
DALIAI LAIKO PAGELBININKĖS

Valgis 6 dienas j savaitę. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės j 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 į savaitę, prisideda 6 valan
dos j savaitę viršlaikių už laiką ir pusę, duo
da savaitinio uždarbio

$20.25.
HOTEL CARDINAL

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

MERGINOS prie drabužių priėmimo kaba
rete ; taipgi pavaduotojos. Patyrimas nereika
lingas. $18 pradžiai. Kreipkitės po pietų, 3 v.

METROPOLITAN CONCESSIONAIRES 
152 Wešt 42nd St.

I (255)

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 darbi) reikia paliuosavimo pa

reiškimo.
(256)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Mokytis Gerą Amatą 
70c j 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.
Grčenpoint Avė., 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 į 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. L City

(253)

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IR VIRŠAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

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

WESTERN UNION
(255)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$27.83 UŽ 55>4 VALANDAS
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

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

Patogu į visas Transportacijas.
(254)

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.
(255)

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)

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 Į EMPLOYMENT 
OFISĄ

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

(253)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

________________ (X)

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(253)

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 f 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)

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 go
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į 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 Gibralter 2-6650

(255)

VYRAI
Dirbti 

KEPTUVĖJE
Valandos 7 A.M. iki 4 I*.M. 

Gera alga; kreipkitės:
YUM-YUM BAKING CO.

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

(258)

STALIORIAI
PATYRĘ 

Prie gerų rakandų
Nuolata ; gera alga : viršlaikiai.

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

(254)

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)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ir

MOTERYS
Išdirbimul

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 į fabriką

AMERICAN 
CYANAMID CO.

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- 

liuo.savimo 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 

PEČKCRYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimanti

SC HR A FFT’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)

S APVALYTOJO
REIKIA 

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

sąlygos. Kreipkitės j Mrs. Russell. 
METHODIST HOSPITAL 

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

PAKUUOTOJAI IR DĖJIKAI 
Į MEDINES DĖŽES (10) 

reikalingi ; tik su patyrimu prie namų ra
kandų tesikreipkite. Dėl darbo kreipkitės. 
Lexington Moving 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 ATSAKOMINGAI ORGANIZA
CIJAI ATLIEKANČIAI KARINIUS DAR- • 
BUS. GERA ALGA, DAUG VIRŠLAIKIŲ.

EXCELLENT CABINET WORKS 
425 Withers Street 

Brooklyn
(258)

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIS FABRIKAS

Nuolatinis darbas; viršlaikiai, proga pa
kilimam.

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

(258)

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

$25.58
HOTEL CARDINAL

71st St., & West End Ave.
(268)
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NęnYorko^<MiWZinloi Puošniame Apartmente
Užmušta Moteris

Jonas Omanas Par 
vyko Atostogų

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

ArJauPasirinkotKandidatus?
Už Ką Balsuosit i .apkričio 2?

Spalių 25-tą laisviečius at
lankė karys Jonas Oi-manas, 
pereitą šeštadienį parvykęs 15- 
kai dienų atostogų pas žmoną 
Aldą ir uošvius Kairius, Rid- 
gewoode. Jonas klausinėjo, 
kaip einasi Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo reikalai,! 
kaip Nacionalio Karo Fondo! 
Vajus, ar daug pakilo skaičius 
dienraščio Laisvės skaitytojų, 
kaip eina šis vajus, ir apie ki
tas mūsų problemas. Nors ka
riškos tarnybos atskirtas nuo 
namų fronto darbų ir proble
mų, bet jų neužmiršęs.

Jonas taipgi lankėsi 
Centre ir apžiūrėjo, kaip 
si LDS jaunimo darbas 
ir šimtams kitų jaunų 
esant kariškoje tarnyboje. Jis. ėmusios 
pareiškė didelio džiaugsmo 
jaunų moterų veikla. Prade
dant centru ir baigiant koloni
jomis, jaunos patrijotiškos 
LDS moterys-merginos yra per-

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.

—Spalių 18 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje, 147 Thames St., 
atsibuvo susirinkimas LLD 55 
kuopos. šiame susirinkime 
svarbiausis darbas buvo atlik
ta, tai balsavimas už kandida- 
itus i LLD Centro Komitetą se- 4 v
kautiems metams.

Kuopa rengia puikią vaka
rienę šeštadienio vakare, lap- 

aukščiau 
Norintieji 

ridgewoodiečių va-
tikietus pasipurkite

LDS 
eina- 
jam 
vyrų

minimoj svetainėj.
dalyvauti 
k ari enėj‘,
iš anksto pas kuopos narius ir

Kuopos Korespondentas.

Jo paties ap
leistam darbui, LDS jaunimo 
sekretoriaus, vadovauja jo 
žmona Aida savo liuoslaikiais. 

Pasilsėjęs, Jonas grįš į tar
nybą Illinois valstijoj.

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Už šešių dienų, antradienį, 
lapkričio 2-rą, New Yorko pi
liečiai eis balsuoti išrinkimui 
gubernatoriaus p a v a duotojo 
(lieutenant governor) ir nau
jos New Yorko miesto tarybos, 
kai kurių teisėjų, taipgi tūluo
se distriktuose rinks atstovus 
į valstijos seimelį.

Daily Worker, plačiai žino
mas darbininkų dienraštis, iš
einantis New Yorke, pasiūlė 
didžiojo New Yorko-Brookly- 
no darbininkams ir visiems ka
ro laimėjimo šalininkams, vi
siems progresyviams žmonėms 
rinkti į New Yorko miesto ta
rybą sekamus žmones:

BROOKLYNE
Padėti numerį 1 pirm vardo 

Peter V. Cacchione, komunis
to.

Dėti numerį 2 pirm vardo 
Abraham Bernknopf, Ameri
kos Darbo Partijos (American 
Labor Party).

Dėti numeri 3 pirm vardo 
Richard Mazza, darbiečio (A 
LP).

Dėti numerį 4 pirm vardo 
Norman P. Johnson, republi- 
konų ii* Nepartinio Komiteto 
kandidato.

Dėti numerį 5 pirm vardo 
Genevieve B. Earle, rep. ir 
Nep. Komiteto.

MANHATTAN
Dėti numerį 1 pirm 

Benjamin J. Davis, 
muni st o.

vardo
J r., ko-

Con-

M. įša

lto ss,

vardo

No. 2 pirm Eugene 
nolly, darbiečio.

No. 3 pirm Stanley 
acs, republikono.

No. '4 pirm. John A. 
rep. ir Pi). Nep. Kom.

BRONX
Dėti numerį 1 pirm

Isadore Begun, komunisto.

No. 2 pirm .Michael J. Quill, 
nepriklausomo (Independent).

No. 3 ir 4 už bile katrą iš 
dviejų: Gertrude Weil Klein, 
ar Salvatore Ninfo, 
biečiai.

dar-

QUEENS
Dėti No. 1 pirm vardo 

Crosbie, komunisto.

No. 2 pirm A. Joseph 
nelly, darbiečio.

No. 3 pirm Irving Hmov, 
fusion isto.

No. 4 pirm Fred E. Hertan, 
Pi). Nep. Kom.

Paul

Don-

Kam šis sąrašas įdomus, iš- 
sikirpkite ir laikykitės iki po 
rinkimų, nes stoka vietos var
giai leis iš naujo perspausdin
ti. L. K. N.

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

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

Ponas Hart, Būdamas Kaunsiknanu, 
Vedė Firmos Bylą Prieš Miestą

Sekmadienio vakarą, puikia
me apartmente, 313 E. 51st 
St., New Yorke, rasta užmuš
ta Mrs. Patricia Burton Loner
gan, 22 m., gražuolė, žmona 
Kanados Orlaivyno oficieriaus. 
Kambariuose viskas rodo, kad 
ji desperatiškai kovojusi už 
gyvastį. Ji sudaužyta liktorių 
metaliniais pastoliais - žvaky- 
dėmis. Ypatinga tas, kad du
rys iš vidaus rasta užrakintos 
ir raktas duryse.

Suimtas nužudytosios vyras 
Wayne Lonergan, tarnaująs 
Kanados Orlaivyne. Jį policija 
pasitiko stotyje sugrįžtant į 
Toronto iš New Yorko, kur jis 
buvo atvažiavęs gale pereitos 
savaitės. Policija sako, kad jis 
sugrįžęs su subraižytu veidu, o 
nužudytosios panagėse esą 
rasta krislai žmogaus odos ir

kūno. New York o detektyvai 
išvažiavę ištirti tuos brėžius.

Dar daugiau nuožiūros ant 
jo meta sugrįžimas be unifor
mos. čionai su juomi vaikš
čiojusi aktorė Joan Murphy 
Jabui’g liudijo, kad šeštadienį 
ji buvus supažindinta su Lo
nergan, kaip su kariškiu, uni
formuotu, o sekmadienį jisai 
atėjęs ją pamatyti civiliniame 
kostiume. Jai pradėjus klausi
nėti, jis sakęsis nakčia buvęs 
apvogtas.

Ponia Lonergan buvo iš mi- 
lionieriu šeimos, užlaikė 3 
aukštu apartmentą, už kurį 
mokėjo $250 rendos per mė
nesį ii- ten tankiai turėdavus 
linksmų svečių puotas.

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimo viršininkai išdavė požy
mius 646 mokyklų sargyboje 
veikusiems asmenims. Kožnas 
įdėjęs ne mažiau 500 valandų 
laiko.

SVEČIAI
Pereito sekmadienio rytą 

aplankė Laisvės įstaigą Povi
las ir Adelė Kvalkauskai, far- 
meriai iš Shenandoah, Pa. 
apylinkės. Jie svečiavosi pas 
savo dukterį New Yorke. Jie 
taipgi aplankė Nelie Krau- 
čiunienę, brooklynietę, kuri 
dabar randasi ligoninėje.

Kvalkauskai yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai. Apžiūrėję 
Laisvės įstaigą, jie paaukojo 
dienraščiui $3.

Pereita pirmadienį laisvie- 
čius atlankė Ignas Kubiliūnas, 
žinomasis dainininkas iš Bos
ton, Mass., atvykęs čionai su 
įvairiais reikalais.

Taipgi lankėsi Stasys Rau- 
duvė, fotografas, iš Pittston, 
Pa.

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.

perklausinėjime laike, savo tarnybos miesto ta
ryboje buvęs advokatu Green 

byloje prieš 
$17,500 per 

Kaunsilmano alga iš

BILIETAI JAU 
GATAVI 

Prašome išanksto 
įsigyti.

Ištisa Programa
B1RVTA RAMOŠKAITE

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

ARTHUR LESSAC
žymus koncertų dainininkas, irgi pirmu 

kartu dainuos lietuvių publikai.

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

ALEXANDRE BALABAN
Baritonas, garsus rusas operų dainininkas. Lie

tuviai jį girdės Laisvės koncerte.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE
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.

Tenoras

iš 
ir

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)

Viešame 
liudininkų per miestavą tyri
nėjimų komisionierių William Bus Lines, Ine., 
B. Herlands, pereitą antradie-j 
nį, keli miesto darbininkai liū-į 
dijo, kad brooklynietis miesto' 
tarybos narys Walter B. Hart 
tarnavo Green Bus Lines, Ine., 
firmos byloje 
pats būdamas miesto tarybos 
nariu, 1941 m.

Hart, reakcinis demokratas 
iš Brooklyno, dėdamasis dide
liu miesto reikalų sargu, pra
vedė miesto taryboje reikala
vimą 
majoro LaGuardijos adminis
traciją ir tam gavo iš miesto 
iždinės, žmonių taksais sudėtų 
pinigų $40,000. Jis pats yra 
tos “tyrinėjimų” komisijos pir
mininku.

prieš miestą,

tyrinėti” (juodinti)

; miestą, gaudamas .‘j 
metus.
miesto yra $5,000 metams.

T y r i nėjimų. komisionierius 
Harlands pareikalavo miesto 
majoro LaGuardijos tą klau
simą iškelti miesto taryboje. 
Jeigu Hart bus pripažintas 
kaltu, turėtų būti išmestu iš | 
miesto tarybos.

Einant tų miesto darbinin
kų liūdymu, pasirodo, kad jis 
sulaužė Miesto čarterį—būda
mas miesto tarybos nariu ve
dė busų firmos bylą prieš mie
stą, tad neturėtų teisės būti 
miesto taryboje.

Miesto čarterio sekcija 886 
(b) sako, kaip skelbia tyri
nėjimų komisionierius Har
lands savo raporte, kad “Joks 
kaunsilmanas neprivalo, laike 
savo. . . tarnybos miesto tary
boje. . . išstoti advokatu ar 
patarėju jokiai agentūrai.”

Miesto tarybos narys Hart

Paskutinė Diena Gauti 
Maisto Knygelę

Spalių 27-ta yra paskutinė 
diena pasiimti maisto padali
nimo knygelę No. 4. Išdavinė
jamos visose pradžios mokyk
lose. Reikia nusinešti parody
mui knygelę No. 3.

REIKALAVIMAI
Reikalingas viduramžis žmogus 

dirbti kaipo porteris ir pagelbinin- 
kas už baro, Lietuvių Tavern. Su 
alga susitaikysime. Telefonuokite: 
EVergreen 4-8954. (253-255)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks trečiadieni, spalių 27 
d., 7:30 v. v. Liet. Amerikos Pilie
čių Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. — Ch. Nečiunskas.

Scena iš filmos “Hostages” (užstatai), atvaizduojančios požeminį liaudies ju
dėjimą Hitlerio užgrobtose šalyse. Rodoma Globe Teatre, Broadway ir 46th St., 
New Yorke.

New Yorke 75 iš baigiančių 
į Columbia oficierių kursus jū- 
j rininkų viena diena išsiėmė 
į leidimus apsivesti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
ll STANLEY MISIŪNAS

l ip-^1 SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(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

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

\Jl Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkai

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai 
Setas $30.00 ir auleščiau.

°
i

Inlcialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukočiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Tel. Stagg 2-58178 ATDARA VAKARAIS
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Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.




