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KRISLAI
Gauleiterių Sąskridis Rygoj.
Kubo Nušovimas Sudrebino

Juos.
Pabaltijyj Nerimas.
Dalykai Neina Taip, Kaip

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bvooklyne $7.00
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Baltarusijai — Wilhelm Ku
be.

Estijai — generolą Leitzma- 
ną.

Latvijai — Drechslerį.
Lietuvai — Rintei na.
Na, o virs ją visu pastaty

tas Lehsė. — Jis buvo tikrasis 
Ostlando valdytojas.

Dabar vieno iš tą gauleite
rių jau nebėra: Baltarusijos 
partizanai nugalabino Kubą. 
Taip, garbingąją partizaną 
stipri ranka nudėjo Kubą, kad 
jis daugiau nebegalėtą min
džioti šventosios tarybą šalies 
žemės !

♦
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Drąsusis partizanų žygis, 
pasirodo, sudrebino ne tik vi
są Hitlerio Ostlandą, bet ir 
Vokietiją.

Kruviniausias nacių budelis, 
Gestapo viršininkas ir vidaus 
reikalą ministeris, Heinrich 
Himmler, š. m. rugsėjo mėn. 
23 d. nuvyko j Rygą ir ten su
šaukė virš paminėtuosius savo 
gauleiterius. Jie tarėsi, kas 
daryti su Ostlandu. žmonės ją 
neklauso. Atgabentieji vokie
čiai kolonistai, išgirdę apie 
Raudonosios Armijos artėjimą 
į vakarus, nešdinasi atgal į 
Vokietiją. Visas biznis, pasi
rodo, Ošti an d e prasčiau, negu 
optimistiški vokiečiai galėjo 
tikėtis.

Lietuvos žmonės, sako šve
du “Swenska Dagbladet,” at
sisako vokiečių okupantų klau
syti: negamina maisto. Jauni 
vyrai vis bėga į miškus ir sto
ja j partizaną būrius. Latvijo
je — badas. Estai — kieta
sprandžiai estai — bėga i miš
kus arba j Suomiją.

Niekas negali tikrai pasaky
ti, ką Himmleris Rygoje nuta
rė. Bet kiekvienas gali spręsti, 
žinodamas Himmlerio pirmes- 
niuOSlUS žygius: kur tik jis at
silankydavo, ten neužilgo bū
davo pravesta masinė žmonių 
skerdynė.

šiandien, kada Raudonoji 
Armija pradėjo Ostlandą lais
vinti, ne vienas budelis nešdin- 
sis strimagalviais iš tarybinių 
respublikų. Tačiau bėgdamas, 
jis bandys palikti pūstynę, dy
kumą.

Baisu net pamąstyti, ką tie 
budeliai padarys Lietuvoje, 
kai jiems teks iš ten galutinai 
nešti kudašius!

Amerikos lietuviai privalo 
būti pasiruošę ištiesti pagalbos 
ranką savo išvargintiesiems 
tautiečiams Lietuvoje. Mes pri
valome surasti būdus ir prie
mones, kaip galėtume organi
zuotai Lietuvos žmonėms pa
gelbėti atsistatyti, kai iš ten 
bus išvyti neapkenčiamieji 
okupantai.

Demokratinių Amerikos lie-
tuvių suvažiavimas, įvyksiąs š. 
m., gruodžio 18-19 dd., New 
Yorke, tuo reikalu tars savo 
žodį.

Taigi, jau dabar kiekvienas 
ir kiekviena privalo galvoti 
apie šį suvažiavimą.
jos, kliubai, organizacijų 
pos privalo ruoštis rinkti 
delegatus Suvažiavimam

Draugi- 
kuo- 
savo

Prisipažinkime, mūsų kari
niai veiksmai Italijoje neina 
taip, kaip daugelis tikėjomės 
kad eis. Pasitraukę nuo Vol- 
turno upės, vokiečiai įsistipri
no kalnų ruožte ir, sakoma, iš 

(Tąsa 5-me pusi.)

įJĮĮr

i >

M

Mainieriai Nepaten
kinti Siūlomu Algos 

Priedu
Washington. — Karinių 

Darbų Taryba septyniais 
balsais prieš penkis atmetė 
Mainierių Unijos reikalavi
mą pridėt jiems po pusant
ro dolerio iki $1.75 algos 
per dieną, skaitant šitokį 
priedą kaipo atlyginimą už 
laiką, kurį angliakasis su
gaišta nuo įėjimo pro ka
syklos vartus iki pasiekia 
pačią savo darbo vietą. 
Šiam reikalavimui pritarė 
keturi darbininkų atstovai 
Karinių Darbų Taryboje ir 
vienas samdytojų atstovas.

Pranešama, jog ši taryba 
sutiktų pakelt mainieriam 
dieninį uždarbį vienu dole
riu ir kokiu desėtku centų. I 
Bet angliakasiai šaltai žiū-i 
rį į tokį priedą, laikydami I 
jį permenku.

Tuo tarpu tebestreikuoja 
40 iki 45 tūkstančių anglia
kasių aštuoniose valstijose, i 
J. L. Lewis ir kiti unijos 
vadai šaukė juos darban 
grįžti. į

Jeigu jie negrįžtų šį ket-1 
virtadienį, tai ginčas būtų, 
girdi, pervestas prez. Roo
se vėl tu i.

Rooseveltas Muša Iš
mistus apie Tariamus

Sliakerius Valdžioj
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas raštiškame pa
reiškime kongresui sumušė 
atžagareivių jo valdžios 
priešų pasakas, būk valdžia 
laikanti savo raštinėse šim
tus tūkstančių jaunų vyrų- 
“sliakerių,” kurie, girdi, tu
rėtų tarnauti karinėse jėgo
se.

Tai yra tik “purvų drab- 
stymas”, pareiškė preziden
tas ir skaitmenimis parodė, 
jog tarp 3,377,875 civilių 
valdžios tarnautojų ir dar
bininkų mažiau kaip 5 pro
centai yra paliuosuoti nuo 
karinės tarnybos, kaipo rei
kalingi Valdinėms įstai
goms.

Japonijos Valdovai Mato 
Didėjantį Jiems Pavojų
Japonijos imperatorius 

Hirohito ir premjeras Tojo 
įspėjo savo valdinius, jog 
karas jiems eina vis sun
kyn. Sako, Jungtinės Valsti
jos po pirmųjų pralaimėji
mų jau atsigriebia, ir tikrai 
gręsia japonams dideliais 
pavojais. Todėl, esą, Japo
nijos seimas turi skirt dau
giau pinigų karui, o žmonės 
dar labiau pasiaukot.

Talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo nacius Jugo
slavijoj.

TALKININKAI PAĖMĖ 1O MIESTELIŲ
--------------------------------------------------------------- -EJ --------------------------------------- E-------------------------------------------—-

GRĘSIA DIDŽIULIS GE
LEŽINKELIEČIU 

STREIKAS
Washington. — Geležin

kelių mechanikų - darbinin
kų unijos išsiuntinėjo jiems 
korteles balsuot, ar eit 
streikan ar ne. Tos unijos 
turi 1,100,000 narių. Balsa
vimai turi būt užbaigti iki 
lapkričio 25 d. k

Traukiniu darbininku - 
tarnautojų keturios didžio
sios unijos jau praeitą šeš
tadienį išsiuntinėjo nariams 
blankas balsuot už ar prieš 
streiką.

Geležinkeliečiai pradžioje 
reikalavo pridėt 20 centų 
valandinės algos. Atitinka
mos valdiškos įstaigos nu
sprendė primest tik keturis 
centus valandai. Geležinke
liečiai tokį priedą pavadino 
įžeidimu.

Geležinkelių kompanijos 
siūlė pridėt darbininkam po 
8 centus valandai; ir unijos 
sutiko su šiuo pasiūlymu. 
Bet prez. Rooseveltas, Fr. 
N. Vinson, Ekonominės 
Lygsvaros direktorius, ir 
J. F. Byrnes, Karinės Mo
bilizacijos direktorius, ne
norėjo užgirt aštuonių cen
tų priedo. Tai dėl to dąbar 
geležinkeliečių unijos ir 
balsuoja streiko klausimą.

Žymiai Padidina Para
mą Karių Šeimom

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasirašė kong
reso tarimą, pagal kurį bus 
sekamai mokama valdiška 
pašalpa karių šeimom:

Žmona gaus, kaip ir pir
miau, $50 mėnesiui, o vie
nam kūdikiui bus mokama 
$30 mėnesiui, vietoj iki šiol 
mokamų $12. Sekamiem gi 
kūdikiam skiriama po $20 
per mėnesį kiekvienam.

Anglai iš oro atakavo na
cius Graikijoje.

Lietuvių ir Kitų Vertėjų Konferencija Maskvoje
Maskva. — Rašo Koptas 

Korsakas:
Sovietų Sąjungoj . yra 

kreipiama didelio dėmesio į 
grožinės literatūros verti
mus, nes jie sudaro ryšį 
tarp įvairių sovietinių tau
tų literatūrų. Jau daug nu
veikta šioj dirvoj. Bet ver
tėjams skirta dar eilė nau
jų uždavinių. Tai šiems už
daviniam apsvarstyti ir bu
vo neseniai sušaukta Mask
voj vertėjų konferencija, 
kuri tęsėsi šešias dienas.

Žymusis Azerbaidžano 
poetas, Stalino dovanos lai
mėtojas, S. H. Vurgun da
vė pranešimą, kaip jis ver
tė iš rusų kalbos “Evgenijų 
Oneginą” (Puškino) į savo

Italijoj Vokiečiai Bloškiami Iki 
Naujos Jų Kalnų Linijos

Alžyras. — Talkininkai 
Italijoj per dieną atmetė 
vokiečius dvi iki šešių my
lių atgal įvairiose fronto 
dalyse, užimdami dar 10 
kaimų ir miestelių.

Naciai, matyt, traukiasi į 
naują stipriausią kalnų li
niją skersai visos Italijos, 
nuo Mondragone, vakari
niame pajūryje, iki Vasto, | 
rytiniame pajūryje. Bet ir 
traukdamiesi hitlerininkai 
smarkiai priešinasi, žerda
mi nuolatinę artilerijos ug
nį į amerikiečių ir anglų 
linijas.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija vakarinėje fronto

Suėmė Francūzų Gen. Bergeretą 
Šiaur. Afrikoj Kaip Išdaviką

Alžyras.—Valdinis Pran
cūzų Komitetas Tautai 
Laisvinti areštavo generolą 
Jeaną M. J. Bergeretą, kaip 
fašistų Ašies padėjėją, o 
francūzų pardaviką.

Seniaus gen. Bergeret bu
vo Vichy Francijos orlai- 
vyno ministeris; paskui jis 
veikė kaipo padėjėjas ad
mirolo J. F. Darlano, buvu
sio Šiaurinės Francūzų Af
rikos valdovo; toliaus jis 
tarnavo kaip generalis sek
retorius šiaurių Afrikos 
Karinio Komiteto, kurio 
galva buvo generolas Ho- 
nore Giraud.

Vėliau, birželio 3 d. tapo 
įsteigtas dabartinis valdan
tysis Francūzų Komitetas 
Tautai Laisvinti, kuriame 
gen. Bergert jau nedalyva
vo, bet buvo vienas iš fran
cūzų armijos komandierių.

Šio komiteto lygiateisiai 
pirmininkai yra gen. Gi
raud ir Laisvųjų Francūzų 
vadas generolas de Gaulle. 
Menama, jog pagal Laisvų
jų Francūzų reikalavimą 
gen. Bergeret bus teisiamas

gimtąją kalbą ir kaip jo pa
ties kūriniai verčiami rusų 
kalbon. Tūli vertėjai pabrė
žė keblumus, su kuriais su
siduriama verčiant iš kau
kaziečių kalbų į rusų kalbą.

Tuchanov kalbėjo apie 
kliūtis, kurias tenka nuga
lėti verčiant iš ukrainų į 
rusų kalbą. Nors todvi kal
bos yra labai panašios, ta
čiau,’ verčiant iš vienos į 
kitą, būna visa eilė keblu
mų. Veikalai dižiųjų ukrai
nų rašytojų: Ševčenko, 
Franko, Kocubinskio ir ki
tų, jau išversti rusų kal
bon.

Konferencija kreipė ypa
tingo dėmesio į vertimus iš 
lietuvių, latvių ir estų kal

dalyje paėmė Francolise 
miestelį, prie pat istorinio 
plento Via Appia, tarp Ca
pua ir Formia miestų. Aš
tuntoji anglų - kanadiečių 
armija išmušė nacius iš at
kakliai gintų Baranello auk
štumų ir užėmė tris mies
telius: Baranello, Spineto ir 
Bojano, rytinėje ir viduri
nėje fronto dalyse. Nuo Bo
jano anglam dabar telieka 
tik 15 mylių į Isernią, vo
kiečių tvirtumą ir geležin
kelių ir plentų mazgą.

Anglai ir amerikiečiai, 
tarp kitko, dar atėmė iš 
priešų Petrella ir Rochetta- 
Croce miestelius.

kaipo savo tautos išdavikas, 
o Hitlerio tarnas.

Kiti senojo Karinio Fran
cūzų Komiteto nariai, to
kio plauko kaip Bergeret, 
gen. Nogues ir M. Chatel 
dabar randasi Portugalijoj. 
Manoma, kad jie ir negrįš, 
bijodami arešto.

Baisūs Nacių Nuostoliai 
Rytų Fronte

London. — Sovietų ka
riuomenė antradienį visuo
se frontuose užmušė apie 
16,000 vokiečių oficierių ir 
kareivių, ir vien tik artimoj 
Dniepropetrovsko srityj nu
dėjo 7,000 hitlerininkų. (Tū
li neoficialiai pranešimai 
teigia, kad per dieną buvo 
sunaikinta iki 30,000 nacių.)

Raudonarmiečiai atvada
vo apie 100 miestų, mieste
lių ii’ kaimų. *

Raudonoji Armija tą die
ną pagrobė 21-ną vokiečių 
garvežį, 740 traukinių vago
nų, 800 trokų, šimtus ka

bų. Dabar Sovietų Sąjungoj 
labai žingeidaujama Balti j o 
kraštų literatūromis ir jau 
padaryta pirmieji žingsniai, 
kuriais siekiama supažin
dint su jomis plačiąsias mi
nias, skaitančias rusų kal
ba.

Latvių poetas Sudrabkal- 
nis patiekė konferencijai 
platų pranešimą apie verti
mus iš latvių kalbos, o estų 
poetas Barbarus apie verti
mus iš savo kalbos į rusų.

Apie Lietuvių Poeziją
Kalbėdami apie lietuvių 

poeziją, poetai priminė, jog 
rusų kalbon jau išversta 
daug lietuvių poetinių kūri
nių, kaip kad Solomėjos Nė
ris, Antano Venciovo ir Ko

SKLANDŽIAI EINA
TALKININKU DERY

BOS MASKVOJE
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretoriaus - už
sieninio ministerio pava
duotojas, Edward R. Stetti- 
nius sakė laikraščių atsto
vams, jog labai sklandžiai 
eina derybos Maskvoj tarp 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaro Molotovo, Anglijos 
užsieninio ministerio A. 
Edeno ir Amerikos valsty
bės sekretoriaus C. Hullo.

(Trečiadienio radijas tei
gė, kad trijų didžiųjų Tal
kininkų atstovai Maskvoj 
jau susitarė svarbiausiais 
klausimais.)

Derybų turinys tebelai- į 
mas slaptybėje, bet neofi-1 
daliai pranešimai rodo, jog: 
antrojo fronto reikalas vis 
dar užima pirmąją vietą, 
nors, girdi, pradedama kelti 
ir klausimai dėlei sienų tarp i 
Sovietų, Lenkijos ir Balti
jos kraštu. Taip pat mena
ma, kad Sovietai reikalaus 
visai laisvo kelio savo lai
vams per Marmoro Jūrą ir 
Dardanellų sąsmaugą į Ae- 
geiaus Jūrą.

Dardanellus iki šiol kon- 
troliuja Turkija, stipriai 
apginklavus tos sąsmaugos 
krantus. Aegejaus Jūra ti
krumoj tėra tik didžiosios 
Viduržemio Jūros šaka.

Maskva. — Sovietinės jė
gos spalių 25 d. visuose 
frontuose sudaužė 41-ną vo
kiečių tanką ir nušovė 29 
jų lėktuvus.

nuolių it kulkasvaidžių ir 
daugelį amunicijos, maisto 
ir kitų sandėlių.

Sovietiniai kovūnai taip 
staiga užklupo nacius Dnie- 
propetrovske, kad priešai 
nepaspėjo išsprogdint bei 
padegt įvairių įrengimų, 
galvatrūkčiais bėgdami iš 
miesto. Panašiai jiem atsiti
ko ir Dnieprodzeržinske.

sto Korsako. Rusų poetas 
Utkinas taipgi pastebėjo, 
kad lietuvių poetų veikalai 
pasižymi giliu gamtos su
pratimu ir artimumu liau
džiai. Vertėjai Mar ir Zen- 
kevič pabrėžė tautines šių 
veikalų savybes, kurios duo
da tikro estetinio malonu
mo verčiančiam iš lietuvių 
kalbos.

Ši konferencija buvo liu
dijimas draugingumo tarp 
sovietinių tautų ir įrodymas 
jų kultūrinių ryšių augimo.

Sovietinė literatūra tapo 
galingu ginklu šiame kare; 
jos poetai ir rašytojai iš 
visų tarybinių tautų atlieka 
svarbų darbą laisvei ir žmo
nijai.

Raudonarmiečiai
Užėmė Krivoj Rog

Geležinkelio Stotį
Maskva, spal. 27. — Neo

ficialiai korespondentų pra
nešimai iš fronto lemia, kad 
Raudonoji Armija bile va
landą gali atimt iš nacių 
Krivoj Rog,200,000 gyvento
jų miestą, svarbų geležinke
lių mazgą, didį geležies ir 
mangano kasyklų ir plieno 
fabrikų centrą, į pietų va
karus nuo atvaduoto Dniep
ropetrovsko.

Jau vakar sovietiniai 
kovūnai užėmė Karnavatką 
geležinkelio stotį, už vienos 
mylios nuo Krivoj Rog vi
durio. Ta stotis tikrumoj y- 
ra miesto ribose.

Berlyno radijas praneša, 
jog verda mūšiai pačiame 
Krivoj Rog mieste.

Tarp kitų Krivoj Rog 
dirbyklų, yra dvi didžiau
sios Europoj Bessemer plie
no liejyklos.

' Iš ITALUOS!
Kovon prieš Sovietus toje 

srityje naciai permetė 28-tą 
savo tankų diviziją iš Itali
jos ir įvairias kitas naujas 
divizijas.

Nuo Krivoj Rog tėra tik 
keliolika mylių į pietus iki. 
Apostolovo geležinkelių ma
zgo. Per jį eina dvi pasku
tinės geležinkelio linijos, 
kuriomis gal dar nacių ar
mija galėtų ištrūkt iš trimis 
pusėmis apsupto kampo 
tarp Krivoj Rog ir Zaporo
žės, jeigu paskubėtų. Šiame 
fronte Sovietai per dieną 
atėmė iš vokiečių Solianoje, 
Sursko - Pokrovskoje ir dar 
apie 30 miestelių ir kitų gy
venamųjų vietų.

Melitopolio srityje, į pie
tus, raudonarmiečiai pažy
giavo dar 4 iki 13 mylių 
pirmyn, paimdami Vesiolp- 
je, Spasskoje ir Vladimi- 
rovka miestus ir 25 kitas 
gyvenamąsias vietas. Viena 
sovietinės armijos dalis čia 
maršuoja į pietų vakarus 
linkui Krimo, o kita nuo 
Vesioloje traukia linkui 
Krivoj Rog, kaipo antroji 
Raudonosios Armijos replių 
pusė prieš vokiečius, esai 
mus Dniepro upės alkūnėje 
tarp šių dviejų miestų. )

EXTRA
Maskva, spal. 27. — Unit

ed Press korespondentas 
praneša, kad Sovietai jau 
trimis pusėmis apsupa Kri- 
voj Rog ir siaučia mūšiai to 
miesto gatvėse. Sako, gręsia 
naciam visiškas apsupimas 
bei sunaikinimas.

Londono radijas pranešė, 
kad francūzai patrijotai bu
vo užtaisę bombą Lavaliui, 
naciškam Francijos val
džios “galvai.” Bet bomba iš 
anksto užtikta ir pašalinta.
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Kijevas Ir Nacių Armija
Jau kelinta savaitė eina žiaurios kovos 

aplink Kijevą, Tarybinės Ukrainos sosti
nę. Raudonoji Armija yra persikėlus per 
Dnieprą į šiaurius ir pietus nuo Kijevo ir 
bando jį apsupti. Kijevas ištiesų jau ap
suptas iš trijų pusių. Matyt, naciams yra 
Hitlerio įsakyta Kijevo neatiduoti, ne
paisant kaštų. Todėl Kijevo išlaisvini
mas dar gali paimti keletą dienų. Ta
čiau kad Kijevas bus išlaisvintas, kaip 
buvo išlaisvintas Melitopolis, Dniepro- 
petrovskas ir visa eilė kitų svarbių stra
teginių punktų pietiniam fronte, tai visai 
netenka abejoti. Visi daviniai rodo, kad 
Raudonoji Armija toli gražu nuo išsisė
mimo ir kad jos šis istorinis ofensyvas 
eis toliau be jokios pertraukos.

Į Kijevą ir jo apylinkę vokiečiai yra 
sutraukę milžiniškas karines jėgas. Kije
vą bandą apginti net keturiolika nacių 
divizijų, arba daugiau kaip 200,000 ka
reivių. Čionai neįskaitomos oro jėgos, 
kurių Hitleris tebėra neišsėmęs. Taigi, 
išlaisvinimas Kijevo bus be galo sunkus 
darbas ir Raudonoji Armija turės užmo
kėti gana aukštą kainą, turės panešti 
didelių nuostolių. Bet, žinoma, nacių 
nuostoliai bus dar didesni. Dabar jau 
aišku, kad Raudonoji Armija turi pir
menybę ant vokiečių ir pastarųjų daug 
daugiau sunaikina, negu jinai savo jėgų 
paaukoja.

Išlaisvinimas Kijevo, žinoma, būtų 
vienu iš pačių didžiųjų Raudonosios Ar
mijos laimėjimų. Tai būtų laimėjimas ne 
tik moraline prasme, tai yra, kad dar sy
kį didžiuliam susirėmime priešas tapo 
nugalėtas, kad labai svarbus Tarybų že
mės miestas atkariautas. Būtų labai di
delis strateginis laimėjimas taipgi. Būtų 
visai perlaužtas arba nukirstas vokiečių 
frontas ties viduriu. Plačiai atsidarytų 
Raudonajai Armijai kelias linkui Lenki
jos. Tą strateginę vertę, matyt, puikiai 
supranta ir patys naciai ir todėl jie taip 
kietai dantimis įsikandę laikosi už Kije
vo. Ir laikysis jie, pakol Raudonoji Ar
mija tų dantų neišdaužys. Bet toks pat 
likimas laukia tuos nacius, kurie gina 
Kijevą, kokio susilaukė tie, kurie bandė 
išlaikyti Melitopolį. Jiems irgi reikės sa
vo kaulus palaidoti Kijevo lygumose.

troškimus ne tik visos Amerikos, bet vi
sos pažangiosios žmonijos. Hillmanas pa
sakė:

“Mes karą laimėsime, dabar tatai ga
lima matyti, bet kiekvienos dienos užvil
kimas reiškia netekimą gyvybių. Kiek
viena nuvilkimo diena gali duoti demo
kratijos priešams progą padaryti dery
binę taiką. Kiekvienos dienos nuvilkimas 
padaro Europos atstatymo darbą sun
kesniu ir prailgina pavergtose šalyse 
žmonių kentėjimus. Kiekviena diena 
reiškia tolimesnį naikinimą visos gent- 
kartės gyvybių sveikatos ir jaunimo...”

Hillmanas pasakė šventą tiesą. Vilki
nimas karo arba atidėliojimas pilno lai
mėjimo padidina karo kaštus — kaštus 
ne tik turtu, bet ir brangiomis gyvybė
mis, padidina bilijonais dolerių ir mili
jonais gyvybių. Gerai suderintas visų 
Jungtinių Tautų smūgis—Raudonosios 
Armijos iš rytų ir Anglijos ir Amerikos 
iš vakarų — Vokietiją dar šiemet arba 
šią žiemą sutriuškintų ir hitlerizmą nu
šluotų ant visados.

Tai vis daugiau ir daugiau žmonių 
mato ir supranta. Tačiau ne visi jie turi 
progų ir drąsos viešai tatai pareikšti. 
Todėl Hillmano pareiškimas, be abejo, 
padrąsins kitus raginti mūsų vyriausy
bę be delsimo atidaryti antrą frontą Eu
ropoje.

*

Be to, Hillmano pareiškimas unijistų 
susirinkime užduoda per nosį tiems, ku
rie reikalavimą greitos pergalės, atida
rant antrą frontą, bando paversti tiktai 
Sovietų Sąjungos arba komunistų reika
lavimu. Hillmanas nėra joks komunistas. 
Niekas jam netgi nedrįs primesti sim- 
patizavimo komunistams. Tačiau šituo 
svarbiausiu klausimu jis sutinka su ko
munistais ir visais, kurie delsime su ant
ruoju fronto ir liginime karo mato di
džiausią nelaimę ir šiam kraštui, o ne 
vien tik Sovietų Sąjungai, arba Angli
jai.

Nemalonus Dr. J. J. Kaškiaučiui 
Prietikis

DARYDAMAS KITAM GERO, JIS PATS AT
SIDŪRĖ KALĖJIMAN

Didžiai Amerikos lietuvių 
visuomenės gerbiamas ir 
mylimas dr. Jonas J. Kaš- 
kiaučius šiuo tarpu yra 
Caldwell apskrities kalėji
me, netoli Newark, N. J. 
Jam ten teks pasėdėti gal 
virš metai laiko, gal ma
žiau, — nusmerktas 18-kai 
mėnesių, bet su ta sąlyga, 
kad už gerą užsilaikymą 
jam bausmė gali būti su
trumpinta.

Kaip ten bebūtų, dr. J. J. 
Kaškiaučius šiandien yra 
nuo mūsų tūlam laikui at
skirtas.

Dėl to nemalonaus (saky
čiau net skaudaus) įvykio 
galima būtų prirašyti daug. 
Bet nematau reikalo daug 
rašyti — užteks priminti 
svarbesniuosius faktus, pri- 
vedusius jį prie netikėtas 
pabaudos.

Prieš tūlą laiką atėjusi 
pas dr. J. J. Kaškiaučių 
serganti moteriškė su savo 
vyru, — abu italų tauty
bės. Moteriškė verkdama 
prašė dr. Kaškiaučius jai 
gelbėti. Ją gydęs tūlas ita
lų tautybės jaunas gydyto
jas nuo nėštumo, — davęs 
jai vaistų ir kitokius ban
dymus daręs, bet nieko iš to 
neišėjo. Ji silpnėjanti.

Telefonu skambino ir ta
sai jaunas gydytojas, 
savęs prašydamas 
kiančių moteriškę 
nes jie esą geri 
moteriškė biskelį 
janti.

Pagailo dr. Kaškiaučiui 
moteriškės ir jis pradėjo ją 
gydyti. Buvo šaukiamas ke
letą kartų į jos namus, kur 
pacijentė rodė sveikimo 
ženklų, sveikti pradėjo. Bet 
kitą kartą nuvyksta jis pas 
ligonę, kad ji jau silpnėjan
ti, m ė 1 y n u oj a n t i. Su
žino jis, kad ir anas 
gydytojas lanko ligonę ir, 
be Kaškiaučiaus žinios, 
duoda pacijentei tam tikrų 
stiprių vaistų.

Ligonė pradėjo silpnėti. 
Dr. K. skambina anam gy
dytojui, ragindamas vežti 
moteriškę į ligoninę, bet 
ans tam griežtai priešina
si.

Tas pats gydytojas dar 
bandė duoti moteriškei 
kraujo pliazmą, tačiau ji 
nesveiko. Dr. K. pasirįžo 
pacijentę vežti ligoninėn, 
nepaisant, kad ans tam taip 
labai priešinasi. Tuomet 
ans gydytojas pareiškia: jei 
tamsta ją veži ligoninėn, tai 
tavo biznis — tavo pacijen
tė, tu imi už ją visą atsa
komybę.

Ligonė buvo nugabenta 
ligoninėn ir ten už kiek lai
ko mirė.

Neužilgo dr. Kaškiaučius

tampa areštuotas. Jam pri
metama visa kaltė. Ans gy
dytojas nusiplauja rankas, o 
moteriškės vyras jį palai
ko.

Tuo būdu, dr. Kaškiau
čius patenka bėdon: jam 
tenka aiškintis ir teisintis.

Jis kaltas, kad^p^adėjo 
moteriškę gydyti, kacUpa- 
klausė ano gydytojo prašy
mo. Jis kaltas dėl to, kodėl 
tuč-tuojau nesiuntė moteri
škės ligoninėn. Jis kaltas, 
faktinai už tai, kodėl jis no
rėjo padėti žmogui, esan
čiam didelėje nelaimėje!

Ir tuo būdu dr. Kaškiau
čius nusitarė neiti į jokią 
bylą. Jis nusitarė nu
eiti 
jam 
k a, C 7

Greitoje Pergalėje Misų 
Išganymas

Amalgameitų Rūbsiuvių Unijos prezi
dentas Sidney Hillman spalių 25 dieną 
kalbėjo sritiniam C.I.O. unijistų susirin
kime Cincinnati, Ohio. Suvažiavę buvo 
du šimtai unijų vadų iš keleto vidurinių 
valstijų. Jis kalbėjo kaipo C.I.O. nacio- 
nalio politinės veiklos komiteto pirmi
ninkas. Susirinkimas irgi buvo sušauktas 
politiniams reikalams apsvarstyti.

Mums atrodo, kad toje savo prakal
boje brolis Hillman išreiškė aukščiausius

WKPSWAMPS!.

Kaip Gi Bus Su Karo
Kriminalistais?

Sakoma, kad ir Maskvos konferenci
joje svarstomas klausimas baudimo ka
ro kriminalistų po karo. Yra vedamas 
surašąs visų tokių kriminalistų. Ameri
ka, Anglija ir Sovietų Sąjunga yra pasi
sakiusios už baudimą tų kriminalistų. 
Nebūsią daroma išimčių: bus baudžiami 
nuo aukščiausio (Hitlerio) iki žemiausio, 
paprasto kareivio, visų, kurie tik bus su
rasti kaltais.

Bet kaip tuos kriminalistus nustaty
ti? Kriminalistu skaitomas kareivis, ku
ris papildo kriminalystę prieš civilinius 
žmones. Bet kaip su generolu, kurio ko
mandoje visa armija paversta į plėši
kus? Ar jis priskaitomas prie karo kri
minalistų, ar ne? Kaip su Hitlerio bei 
Mussolinio štabais?

Šie klausimai iškyla su neseniai pada
rytu generolo Badoglio pareiškimu. Jis 
yra buvęs Mussolinio kariniam štabe 
vienas iš didžiųjų šulų. Jis net vadovavo 
Italijos karui Ethiopijoje—karui, kuris 
pasižymėjo iš lėktuvų naikinimu civilinių 
žmonių. Ar tas Badoglio padaro 'karo 
kriminalistu, ar ne?

Gen. Badoglio sako, kati visus nutari
mus karo reikalais padarė tiktai vienas 
Mussolinis. Visi kiti fašistų vadai, gene
rolai ir valdininkai buvę tiktai jo įran
kiai! Tokiu būdu, pagal Badoglio, iš vi
sos Italijos ir visų jos plėšikiškų žygių 
paskutiniais keliais metais, viso labo tė
ra vienas kriminalistas, būtent, Benito 
Mussolini!

Ta pačia logika vaduojantis, vokiečiai 
generolai ir fašistų vadai gali teisintis, 
kad visus tarimus padarė tiktai vienas 
Hitleris ir todėl tik jis vienas yra'karo 
kriminalistas ir tik jis vienas turėtų būti 
nubaustas po karo. Vadinasi, viso labo 
pasidarytų tiktai du karo kriminalistai.

Ar galima su ta logika skaitytis ir su
tikti? Jokiu būdu negalima ir pasaulis 
nesutiks. Už karo išprovokavimą ir su
rengimą, už tas baisias kriminalistes, pa
pildytas prieš žmones Afrikoje, Italijoj, 
Sovietų Sąjungoje vokiečių, italų, ru
munų, suomių, vengrų plėšikiškų armi
jų, atsako ne tik Hitleris ir Mussolinis. 
Šimtai ir tūkstančiai randasi kitų krimi
nalistų. Ir po karo liaudis reikalaus, kad 
jie visi būtų sumedžioti ir tinkamai nu
bausti.

nuo 
dr. Kaš- 
• gydyti, 
žmones; 
kraujuo-

pas teisėją, pastara- 
išpasakoti vis- 

kaip buvo ir tegu tei
sėjas daro savo sprendimą, 
pagal savo nuožiūrą.

Šitaip dr. Kaškiaučius ir 
padarė.

Š. m. spalių 13 d. jis buvo 
pašauktas pas teisėją Van 
Riper ir ten patiekė šio rei
kalo istoriją. Išklausęs, tei
sėjas padarė aukščiau pa
minėtąjį sprendimą.

Tūla lietuviškoji spauda, 
labai neapkenčianti dr. 
Kaškiaučiaus dėl jo politi
nio nusistatymo, pradėjo 
šūkaloti, būk dr. Kaškiau
čius nusmerktas kalėj i man 
dėl padarymo moteriškei 
aborto. Tai, žinoma, yra 
melas. Dėl aborto, nelegalės 
operacijos, gydytojai teisia
mi ne 18-kai mėnesių kalė
ti, bet metų eilei. Ir jie ka
linami ne apskrities kalėji
me, bet valstijos. Dg. Kaš
kiaučiui gi pritaikyta pa
bauda liudija, kad jis nu
baustas ne už padarymą a- 
borto, bet, sakysime, už ne- 
budrumą — aš sakyčiau: už 
pei didelį geraširdiškumą, 
už norėjimą padėti žmogui 
net ir tuomet, kai teikiamo
ji pagalba neatitinka tam 
tikriems valstijos įstaty
mams. Jis tapo nubaustas, 
beje, dar ir už tai, kad per
daug lengvai bet kuo pasiti
ki. Jeigu jis nebūtų pasiti
kėjęs anuo italų tautybės 
gydytoju, jam šiandien ne
reikėtų sėdėti už grotų.

Kas dr. Kaškiaučių gerai 
pažįsta asmeniai, tas žino, 
kad aš neperdedu šitaip sa
kydamas. Nes dr. Kaškiau
čius — geraširdis žmogus. 
Jis negali suprasti, kad 
ims kas nors jį ir apgaus: 
savo darbus jam primes ir 
pats griežtai nusisuks...

Deja, pasaulyj visko yra. 
Ir šis nemalonus prietikis 
dr. Kaškiaučių ateityj, be 
abejo, pamokins, kad nega
lima bet kuo pasitikėti, kad 
ir geraširdiškumui turi būti 
ribos, nes gyvename tokia-

me pasaulyj, kur viskas re
miasi šaltais įstatymais, o 
ne šiltuoju humanizmu.

Kai dr. Kaškiaučius gavo 
pašaukimą stoti pas teisė
ją, jis pasitraukė iš LDS 
iždininko vietos. Jis sutvar
kė savo asmeninius reikalus 
ir visuomeninius-organiza- 
cinius reikalus. Jis prisiun
tė pluoštą sveikatos klausi
mais patarimų. Jis pažadė
jo, kad, nors jis bus nuo 
mūsų fiziniai atskirtas, jo 
siela visuomet bus su Ame
rikos lietuvių visuomene.

Kalėjime dr. Kaškiaučius 
jau išbuvo virš savaitę lai
ko. Jis džiaugiasi gražiu iš 
savo lango gamtos vaizdu ir 
tuo, kad gali skaityti kny
gų, literatūrą. Jau vieną di
delį veikalą — “Atsimini
mai apie Tolstojų”, parašy
tą rašytojo sūnaus, — spėjo 
perskaityti. Be abejo, jis 
pradės gauti ir lietuviškus 
laikraščius, kas palengvins 
jam vienišo gyvenimą. Re
žimas kalėjime, sako jis, ge
ras.

Aplankyti dr. Kaškiau
čius galima šeštadieniais, 
sekmadieniais ir legaliais 
šventadieniais (holidays) 
tarp 9 v. ryto ir 3:30 p. p. 
Lankyti gali tik giminai
čiai, tačiau, pasiprašius, 
wardenas gali įleisti ir ar
timuosius jo draugus. Laiš
kai dr. Kaškiaučiui rašyti 
galima sekamu antrašu: J. 
J. Kashkevich, P. O. Box 
349, Caldwell, N. J.

Pasinaudojęs šituo ne
smagiu dr. Kaškiaučiui įvy
kiu, Grigaitis prirašė Nau
jienose porą špaltų, visaip 
daktarą iškoneveikdamas.

Web, rašyti gali kas nori 
ir kaip nori, bet tas tikro
vės nepakeis. O tikrovė, 
mano nuomone, yra tokia: 
nepaisant, kaip p. Grigaičio 
tipo žmonės dr. Kaškiau
čiaus nelaime džiaugsis ir 
kaip jį dėl to niekins, jie 
visvien tebus tik liliputai, 
palyginti su vyru!

Joki jų kliedėjimai neįti
kins Amerikos lietuvių vi
suomenės, gerai pažįstan
čios daktarą Kaškiaučių — 
iš jo prakalbų, raštų ir vi
suomeninių veiksmų —b.ūk 
dr. Kaškiaučius 
minalistas!

Pasitikiu, kad 
aukščiau paduota 
dins Amerikos lietuvių vi
suomenę su tuo nelemtu į- 
vykiu, kuris, be abejo, yra 
nemalonus ne tik pačiam 
daktarui Kaškiaučiui, bet ir 
daugybei jojo draugų, lin
kinčių jam geriausios svei
katos ir energijos.

R. Mizara.

So. Boston, Mass
Kaip Kurios Pastabos is Mass. 

Ir Apylinkes Lietuvių

Spalių 17 d., konferencijoje 
dalyvavo nuo 34 draugijų, apie 
80 delegatų, pavienių buvo apie 
20, taip, kad apie 100 konfe
rencijos dalyvių sudėjo aukų 
kaipo pradžiai dėl Nacionalio 
Fondo $100, tai graži pradžia 
užsibrėžtam tikslui sukelti $3,- 
000.

Kadangi buvo patvarkyta, 
kad kiekvienas šioje konferen
cijoje dalyvaująs turi užsire
gistruoti pas mandatų komisi
ją, bet Keleivio ir Darbininko 
reporteriai įsmuko nesilaikyda
mi tos taisyklės, tai po vardo- 
šaukio pastebėta, kodėl jie ne
užsiregistravo. Jie bandė išsi
sukti, kaipo minėtų laikraščių 
reporteriai, bet kad įgaliojimo 
neturėjo, tai užsiregistravo 
kaipo pavieniai svečiai. Jų tar
pe buvo ir Dr. Pilka; ar tai 
pro-nacinio Keleivio bendradar
bis? Konferen^jos pirmininkas 
bereikalingai leido 
priimti ar pašalinti 
Veik vienbalsiai 
kad gali jie pasilikti 
cijoje.

Dėl Demokratinių 
būsimo Suvažiavimo 
sias visų delegatų buvo prita
rimas, gaila, kad tuo klausimu 
rezoliucijos nebuvo. Taip pat ir 
daugelį kitų reikšmingų .klau
simų, kaip tai: antro fronto 
reikalas vakarų Europoje, už 
vienybę visų lietuvių, už tarp
tautinę kooperaciją darbo uni
jų, už pastovią taiką po perga
lingo karo, už draugingus san- 
tikius tarp Suvienytų Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos, pasveiki
nimas lietuvių dalinių prie 
Raudonosios Armijos didvyriš
kai kovojančių prieš bestijas 
vokiečius įsiveržėlius. Tas vis
kas nutylėta, todėl, kad nebu
vo išrinkta rezoliucijų komisija 

1 iš pačių delegatų tarpo. Priim
ta viena ilgoka rezoliucija.

J). J.

balsavimui 
“svečius.” 

nubalsuota, 
konfere n -

Lietuvių 
karščiau-

Shenandoah, Pa.

esąs kri-

tai, kas 
supažin-

Redakcijos Atsakymai
A. Totoreliui, Hartford, 

Conn. — Dėkojame už iš
karpas iš vietos angliškų 
laikraščių.

Prakalbos
Piliečių grupė rengia dide

lį masinį mitingą sekmadienį, 
lapkričio 7 d., 2 vai. po pietų. 
Bus geri kalbėtojai.

Lietuviškai kalbės D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn©, kuris 
plačiai supažindins su pasau
lio įvykiais ir tuo klausimu, 
kodėl Amerikai yra reikalinga 
palaikyti draugiški ryšiai su 
mūsų galinga talkininke So
vietų Sąjunga ne vien karo iš- 
laimėjimui, bet ir po karo. Jau 
sukako 10 metų, kaip tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
užmegsti diplomatiniai ryšiai 
ir svarbu žinoti, ką tas davė 
gero Amerikai. Bus supažin
dinti su karo frontų padėČia 
ir svarba einančios konferen
cijos Maskvoj.

Bus labai geri anglų kalbė
tojai, kaip tai: Dunn iš Potts- 
villės, Mr. Jack Ozer, buvęs 
New Yorko laikraščio kores
pondentas. Dainuos Stasys 
Kuzmickas ir Vincas Valukas, 
bus ir jaunas lietuvis muzikan
tas. Todėl užkviečiame no 
vien Shenandoah’o, bet Gi
rardville, Mahanoy City ir

Sovietu partizanai nacių užnugaryje iš miškų puola vokiškus plėšikus. Šitokios 
partizanų grupės padėjo Raudonajai Armijai persikelti per Dnieprą ir pralaužti 
nacių linijas.

apylinkės lietuvius.
J. Pacosky.

KATALIKŲ KUNIGAS 
LAIMINO LENKŲ KO- 
VŪNUS SOVIETUOSE
Maskva. — Vienas iš 

obalsių lenkų Kosciuško di
vizijos, kovojančios Sovietų 
fronte prieš nacius, yra: 
“Dievas yra su mumis, o 
Lenkija mums priešakyje.”

Lenkų katalikų kunigas 
kapelionas laimino šią divi
ziją prieš mūšį. -

Alžyras. — Pranešama, 
jog tapo areštuotas gen. 
Bergeret, buvęs gen. Girau- 
do orlaivyno ministeris, 
kaipo išdavikas, tarnavęs 
Ašiai.
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Trečias Puslapis

Detroito Žinios
Šaukimas Visuotinos Detroito 

Lietuvių Konferencijos

Visiems ir visoms, kuriems' 
rūpi Lietuvos išlaisvinimas!

Visiems ir visoms, kuriems j 
svarbu greitas priešo nugalėji-l 
mas! 1 |

Mes pergyvename istorinės 
svarbos laikotarpį. Mes, Ame-! 
rikoj gyvenanti lietuviai, de-Į 
dam visas pastangas, idant! 
Hitleris ir jo šaika būtų kuo | 
greičiausia nugalėti ir kad fa-1 
šistų pavergtos šalys, kaitų ir 
Lietuva, būtų išlaisvintos.

Karas eina prie sprendžia-' 
mų mūšių. Artėja pergalė. Ar
tėja ir valanda Lietuvos išlais
vinimui.

Mes galime ir privalome 
prisidėti prie pagreitinimo tos 
Lietuvai išlaisvinimo valandos 
išvystant uolesnį rėmimą Ame
rikos karinių pastangų.

Mes privalome jau dabar 
pradėti rūpintis ir organizuo
tis pokarinės Lietuvos klausi-Į 
mais, ypatingai šelpimu nuo' 
karo nukentėjusių Lietuvos 
gyventojų.

Subendrinimui visų Ameri
kos lietuvių veikimo šiais svar
biais klausimais gruodžio 18 
ir 19 dienomis šiemet, Brook
lyn, N. Y. šaukiama Demokra-! 
tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas.

bimui planų ateities veikimui:
Detroito Lietuvių Organiza

cijų Sąryšis lapkričio 21 d. šių 
metų, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St., (prie Clark 
Parko), 2 vai. po piet, šau
kia visuotiną Detroito lietuvių 
organizacijų konferenciją!

Kiekviena Detroito lietuvių 
organizacija be skirtumo poli
tinių ar tikybinių įsitikinimų 
nuoširdžiai kviečiamos šioje 
k on f eren c i j o j e d aly vau ti.

Delegatų siuntime reikia
prisilaikyti sekamos tvarkos:

Kiekviena organizacija turi 
teisę prisiųsti po 3 delegatus, 
bet jeigu organizacijoje ran
dasi 100 ai1 daugiau narių, tuo
met gali prisiųsti 5 delegatus.

Delegatai, atvykdami į kon
ferenciją, privalo atsinešti sa
vo organizacijos įgaliojimus. 
Šioje konferencijoje kviečiami 
dalyvauti svečiai — pašaliniai 
ir ne delegatai.

Detroito Lietuvių 
Organizacijų Sąryšio 
Sekretorius
P. Krakaitis,
5806 Lemay Str.,
Detroit, 13, Mich.

London. — Pripažįstama, 
kad po Italijos pasidavimo 
Talkininkam naciai užgrobė 
du didelius keleivinius italų

Karo Departmentas
Prašo Žemėlapiu
Mus prašo paskelbti sekamą 

mūsų skaitytojams pranešimą :

The War Department, Ar
my Map Service, Corps of 
Engineers, II.S. Army, is seek
ing maps, city plans, port 
plans, place name lexicons, 
gazeteers, guide books, geo
graphical journals and geolo
gical bulletins, covering all 
foreign areas, outside the con
tinental limits of the United 
States and Canad*a. They are 
particularly interested in maps 
and guide books purchased 
within the last ten years.

If you are not prepared to 
donate this material to the 
War Department, you may 
lend it for the duration, or 
long enough for reproductions 
to be made. Franked labels 
will be forwarded for your 
convenience.

It is important to indicate 
what is NOT WANTED. This 
includes maps issued by the 
United States Government and 
the National Geographical So
ciety.

Please write (do not call) 
JVIiss Viohla Klipell
Head of N. Y. Library Branch 
to :
Army Map Service

Apkalbėjimui šių nepapras- laivus — Rex ir Conte di Room 820, 1270—6th Avenue 
tai svarbių klausimų ir išdir- Į Savoia. 'Now York, 20, New York.

DABAR TAI YRA DIENOS

Kaip Keturios Kolonijos Parėmė 
Dienraštį Laisvę

Šiuomi karo laiku transpor- 
tacijai pasunkėjus ne visos ko
lonijos turi patogumus ką nors 
geresnio ruošti vasaros laiku, 
idant finansiniai paremti vie
na kita svarbesni reikalą, v k C V

Net ir tokios kolonijos, ku
rios turi prieinamus parkus ir 
gali juos pasiekti be didelio- 
vargo, ne ką daug gali pa
siekti vienos pačios be para
mos iš kitur. Bet visai' kitas 
klausimas, kuomet kelios kai
myninės kolonijos bendram 
darbui susiriša ir su pilna en
ergija metasi į vieną didelį 
darbą. 'Tuomet tikrai galima 
tikėtis džiuginančių pasekmių.

Taip mes ir padarėme susi
tarę keturios kolonijos: Ha
verhill, Lawrence, Nashua ir 
Lowell. Pirmiausia suvažiavo
me į šaukiamą konferenciją, 
kuri įvyko rugpjūčio 29 dieną 
į M ample Parką, Methuen e, 
Mass., kur mūsų geri kaimy
nai lawrenciskiai turi įsisteigę 
labai puikų Lietuvių Assoc. 
Kliubą. Tačiaus ten mes da
lyvavome tik nuo trijų koloni
jų atstovai.

Nors Nashua draugai ne
dalyvavo konferencijoj, bet 
mos viltingai tikėjome, jog 
draugai neatsisakys nuo bend
ro darbo ir todėl į bendrą ko
mitetą paskyrėme iš jų du

draugu : Juozą Egerį ir Vincą 
Vilkauską. Komitetas susida
rė stiprus ir veiklus — net iš 
trylikos draugų. Tuoj visose 
kolonijose subrusta pardavi
nėti įžangos bilietus ir kito
kiais būdais rengtis prie rug
sėjo 26 dienos pramogos.

Toje konferencijoje dalyva
vo 16 atstovų. Turėjome tik 
du svarbius klausimus, būtent, 
surengti gerą pramogą dien
raščio “Laisvės” naudai ir A- 
merikos Lietuvių Demokratinis 
Suvažiavimas. Plačiau apdis- 
kusavę vienbalsiai užgyrėme 
šaukimą tokio svarbaus demo
kratinio suvažiavimo, bet to
lesnių žingsnių šiame klausi
me nedarėme.

Daugiausia kalbėjome, dis- 
kusavome ir tarėme kaip šiuo 
laiku surengti pasekmingiau- 
sią pramogą. Kaip į šį rude
ninį sanskridį sutraukti dau
giausia žmonių iš mūsų apy
linkės? O visgi gerai pasi
stengus, iš keturių miestų, ga
lima gražų pikniką turėti. Ne
ilgai trukome, apčiuopimui: 
kaip kolonijose pasidarbuosi
me ir kiek maž-daug, galėsi
me publikos turėti pramogoje.

Mums kiek keblesnis klausi
mas buvo su priruošimu žmo
nėms maisto — visokių užkan
džių. Nes čia tai tikrai keb
lus klausimas. Nusitarėm tam

“Vaiku Pienui”!

kis.
Taigi turite pirkti ypač atsargiai! Parin- 

kit valgius geriausiai tarnaujančius jūsų 
šeimai! Pasirinkit pieną duodantį extra 
naudos!

Darykit, kaip tūkstančiai motinų daro—

Turi Ir Vitami
no B2, Niacino

Vitaminų A, BĮ 
Geras šaltinis

Visai 
dienai 

Vitamin D

pradėkit naudot Borden’s Homogenized Vi
tamin D Pieną, žmonių vadinamą “Vaikų 
Pienu”!

Štai kodėl —
Kiekvienoj kvortoj Borden’s Homogenized 

Pieno yra visai dienai Vitamino D.
Kiekvienas

smulkintas į
dalelių.

Kiekvienas
nes niekas negali nugraibyt paviršių nuo ho
mogenized - išlyginto pieno.

Jūsų vaikam, jum, visiem patiks jo skonis!

lašas sviestinio riebalo čia su- 
200 lengvai suvirškinamų

lašas yra lygiai maistingas —

BORDEN’S HOMOGENIZED
VITAMIN D MUKGausus Kalkėm 

ir Fosforu

250 Kalorijų ener
gijos kvortoj

KRAUTUVĖJ AR PRIE JŪSŲ DURŲ

tikslui aukauti pointus, bet 
maisto turėti užtektinai. Nors 
tektų save ir nusiskriausti, bet 
duoti paramą savo demokrati
niam dienraščiui.

Draugai lawrenciškiai pasi
žadėjo viską pasiaukodami 
daryti, bile tik liktų gražaus 
pelno “Laisvei“. Na, ir visi 
kalbėjome ir karštai pasisakė
me, jog Įvykdinsime gražiau
sią pramogą.

Dirbome visi, bet Lawrence 
draugams ir draugėms ga
biausioms gaspadinėms teko 
daugiausia pasidarbuoti ir pa
siaukoti “Laisvės” naudai. 
Didžiausias ačiū priklauso 
Maple parko Kliubui už labai 
nuoširdų prielankumą ir nuo
laidas, kurias kliubas padarė. 
Lawrenciskiai įrodė, kokiais 
gerais šeimininkais ir sumany
tojais jie yra. Jie puikiausiai 
dalykus sutvarkė ir prirengė 
visą patogumą turėt piknike.

O ką kitos kolonijos tam 
pačiam tikslui darė? Mes, lo- 
wellieciai pardavėm virš $15 
vertės įžanginių tikietukų. Nu
pirkome didelį kumpį, mūsų 
draugė Uršulė Daugirdienė jį 
gražiai iškepė ir nuvežė į par
ką dėlei bendro stalo. Patys 
gerai susiorganizavome ir net 
39 žmonės nuvažiavome į par
ką, tik 4 mašinos važiavo, vi
si kiti busais nuvykome ir ge
rą biznį darėme.

Draugai našviečiai mus bis- 
kį sukirto, nes jie pardavė už 
$16 vertės tikietukų. Jie nu
pirko gražų ir vertingą blan- 
kietą ir nuvežę į parką išleido 
grynam uždarbiui. Jų dalyva
vo 13 žmonių piknike. Jiems 
labai nepatogu busais važiuo
ti. Bet draugai haverhilliečiai 
mus abiejus sukirto iškalno 
parduotais tikietais: jie par
davė net $30 vertės. Bet aš 
manau, mes lowellieciai turė
jome pirmenybę dalyvavime 
savo žmonėmis, išskiriant pa
čius lawrenciškius, kurių buvo 
gana skaitlingai, šiame rude
niniame piknike, mes turėjo
me ir tolimesnių svečių : buvo 
draugas Vaclas Jurkevičius iš 
Montello, Mass. Turėjau sma
gumą dar iš vakaro susitikti 
draugą Jurkevičių pas mus 
Lowelly. Gaila, kad Vaclovas 
ankstokai su savo draugu išsi
skubino namon,— jam neteko 
matyti mūsų, pikniką, kuomet 
jis buvo pačiame tirštume. 
Kiti du svečiai (gaila, kad ne
prisimenu jų vardų), jaunivy- 
rukai iš Bostono dalyvavo mū
sų gražiame suvažiavime. Be
je, parke mačiau du worceste- 
riečiu: Jimį Dvarecką ir Mo
tiejų Rankelą. Nežinau, ar bu

vo kas daugiau iš tolimesnių 
kolonijų ?

Nežiūrint transportacijos 
nepatogumų, ši rudeninė pra
moga “Laisvės” naudai pavy
ko labai puikiai. Tai vaisiai 
bendro veikimo! Apie 3 vai. 
po pietų suskaičiau parke 40 
mašinų. Nežinau, ar vėliau 
kas nors mašinomis atvažiavo. 
Bet vėlesniu laiku parke galė
jo būt nemažiau trijų, šimtų 
žmonių.

Draugams našviečiams buvo 
sunkiausia pribūti, nes jiems 
busais tiesiog negalima suspė
ti į laiką sugrįžti į namus. Jie 
tik mašinomis keli galėjo at
važiuoti ir dalyvauti iki vėlu
mai.

Piknikas pavyko ir 'tuomi, 
kad diena pasitaikė nepapras
tai graži. Tik į pavakarę išlė
to diena ėjo vėsyn, bet visgi 
saulė neliovė šildžius širdin
guosius svečius,— tuomi lyg 
pagelbėdama gėrėtis puoš
niuoju Maple Parku ir visur 
daryti gerą biznį: kur išsiger
ti, kur kąsti, kur padainuoti, 
bei pasišokti, kad tik dienraš
čiui tinkamai pagelbėti, jį fi
nansiniai paremti.

Švelnus vėjalis iš rytų pusės 
maloniai lietė klevų šakas, o 
skaisti saulė šiltais spinduliais 
neliovė šildžius rytų vėjalio 
švelnias bangas. Bet mes su
ėjome į svetainę, palikdami 
tą gražų vaizdą ir jaukų vė
jalio dvelkimą iki sulaukėme 
prietemos.

Apie 6 valandą draugas 
Penkaųskas pakvietė mane 
pakalbėti. Kalbėjau apie ka
rą ir kaip jį greičiau užbaigti 
su pilna demokratine pergale. 
Ir apie mūsų lietuvišką pažan
giąją spaudą ir kokią rolę ji 
lošia šio pasaulinio karo lai
ke. Paprašiau publikos, kad 
apart šios pramogos dar ne- 
pasišykštėtų sumesti kiek au
kų, idant tinkamai dienraštį 
paremtumėm tuo vienu pasi
nio j imu. Rodosi, sumesta $24 
su centais.

Rugsėjo 26 diena š. m. įne
šė dar vieną pažymėtiną re
kordą į mūsų keturių miestų 
bendro veikimo istoriją. Da
bar mes turėtumėm tinkamai 
pasirūpinti, kad bent 4 atsto
vus pasiųsti į Amerikos Lietu
vių Demokratinį Suvažiavimą, 
kuris yra šaukiamas gruodžio 
18-19 dienomis, Brooklyne

Tai irgi draugai, ne men
kesnės vertės darbas, kaip ir 
pačios “Laisvės” bei “Vilnies” 
rėmimas.

Prisiminus apie dienraštį 
“Vilnį” tenka pabrėžti tai, 
jog mes draugai keturių ko
lonijų jaučiamės labai sma
giai parėmę finansiniai rytinį 
dienraštį ir dabar vajaus lai
ke turime dėti pastangas, kad 
gauti kuodaugiausia naujų 
skaitytojų “Laisvei” ir “Vil
niai.” Bet mes, apart to, tu
rėtumėm ką nors atskirai su
rengti “Vilnies” naudai, tuo
met jaustumės daugiau de
mokratiškais spaudos klausi
me ir jos paramoje. Atlikime 
dar vieną savo pareigą.

J. M. Karsonas.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio 

Konferencija

Jau buvo spaudoj pranešta, 
kad Literatūros Draugijos 12- 
to apskričio metinė konferen
cija įvyks nedėlioję, lapkričio 
14 dieną, 11 vai. ryto, Lietuvių 
Progresyvių Kliube, 325 E. 
Market St., Wilkes Barre.

Visų sekretorių neturiu ant
rašų, tai viešai pranešu per or
ganą. Jeigu dar kuri kuopa 
yra neišrinkus delegatų, tai 
nepamirškite ir išrinkite.

Beje, 12-tas apskritys ruo
šia skanią vakarienę su kon
certine programa, toj pat sve
tainėj. Programą \pildys Lyros 
Choras. Vakarienė įvyks ne- 
dėlioj, spalių (October) 31 
dieną, pradžia 5 vai. vakare.

Visus ir visas kviečia
Komitetas.

Theodosia Simpson, narė 
CIO agrikultūros darbinin
kų unijos. Ji atstovavo saVo 
uniją prieš Kongreso komi
siją, kuri vedė viešą apklau
sinėjimą dėl įvedimo “sales 
tax.” Panelė Simpson ener
gingai kalbėjo už visus dar
bininkus, kuomet ji pareiš
kė komisijai, kad “sales 
tax” uždėtų naują naštą ant 
darbo žmonių.

Baltimore, Md.
Iš Mm Veikimo.

Vietos LLD 25-tos kp. mėne
siniame susirinkime, įvykusia
me spalių 11 d., buvo tarta bei 
pasibrėžta šie svarbesnieji da
lykai.

Kadangi VI Apskričio kon
ferencija, kuri atsibus lapkri
čio 7 d., Chester, Pa. stovi pir
moje vietoje kalendoriuje, tai 
ją reikia pažymėti. Kadangi 
susirinkime ūpas buvo geras, 
nutarta išrinkti penkis delega
tus į šią konferenciją. Išrinkta 
P. Paserskis, A. žemaitis, I. 
Balsiūtė, D. Kučiauskaitė ir S. 
MeŠkys.

Sekantis iš eilės klausimas, 
tai prakalbos, kurias rengia 
LDS 48-ta kp. ir LLD 25-ta 
kp. lapkričio 14 d., Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St., 2 
vai. po pietų. Kadangi d-gas D. 
M. šolomskas plačiai per spau
dą nušviečia bėgamus karo 
klausimus, tai tikimės, jog jo 
prakalba irgi bus labai įdomi.

Kadangi lapkričio mėnuo yra 
atžymėtinų kovų mėnuo, todė- 
lei mūsų mieste yra ruošiama
si plačiai paminėti 10 metų su
kaktį nuo Amerikos pripažini
mo Sovietų Sąjungos. Kartu 
bus paminėtas ir Sovietų res
publikos įsteigimas, šis platus 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 18 d. Lyric Theatre. Yra iš
rinktas deelgatas iš mūsų kuo
pos atstovauti mūsų organiza
ciją.

Taiposgi draugai pranešė, 
kad surinkta daug gerų drapa
nų dėl Sovietų Sąjungos karo 
nukentėjusių. Todėlei, kurie tu
rite kiek atliekamų tinkamų 
drapanų, malonėkite priduoti 
pas draugus V. E. Stankevi
čius, 111S. Poppleton St.

Nors mūsų kuopa yra auka
vusi į Apšvietos Fondą, bet pa
siųstos blankos nepasiliko vel
tui. Vienai aukas renka d-gas 
P. Paserskis, kitą pasiėmė S. 
Meškys.

Kas yra Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo reikalauta iš 
narių, bandyta visi reikalavi
mai kiek galint išpildyti.

Kad mūsų miestas nepasilik
tų šiame vajuje be pasekmių/ 
išrinkta vajininkais šie drau
gai : P. Paserskis, A. žemaitis, 
S. Meškys, K. Juškauskas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 15 d. Lie
tuvių Svetainėje. Svarbu daly
vauti ir padaryti jį sėkmingu.

Kp. Korespondentė.

Milionas Nacių Bėgą?
Londono pranešimai. ir 

Berlyno prisipažinimai lei
džia spręsti, kad apie 1,000,- 
000 vokiečių skubotai trau
kiasi atgal iš pietinės Dnie
pro alkūnės, vengdami ap
supimo iš Sovietų pusės, 
kaip sako Amerikos spauda 
ir radijas. _



Ketvirtas Puslapis Laisvu Lithuanian Daily NaWl Ketvirtadienis, Spalių 28, 1943

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Easton, Pa. Paterson, N. J.

(Tąsa)
Katas vienam sveikam išlikusiam kul

kosvaidininkui suduoda šautuvo buože 
galvon ir ši ištyška. Kitus nuduriam, kol 
jie spėja išsitraukti rankines granatas. 
Po to mes ištroškę išgeriam kulkosvai
džio aušintuvo vandenį.

Visur čiauška vielų replės, bilda meta
mos per užtvaras lentos, ir mes siauro
mis angomis šokame į prakasus. Hajė 
"vienam milžiniškam prancūzui suvaro 
pakaklėn savo kastuvėlį ir numeta pir
mą rankinę granatą. Kelioms sekundėms 
prisiglaudžiam prie pylimų. Beregint 
tiesus kasimo tarpas prieš mus laisvas. 
Įžambiai pro kertę nušnypščia kita gra
nata ir praskina kelią. Tuo tarpu, kai 
mes perbėgant, į apkasus krenta grana
tos. Žemė dreba, griūva, sprogsta, ga
ruoja ir vaitoja. Klumpame ant slidžių 
mėsgalių, ant minkštų kūnų. Aš klimps
ta į kažin kieno sudraskytą pilvą, ant 
kurio guli nauja švari karininko kepu
rė.

Kautynės aprimsta. Ryšiai su priešais 
nutrūksta. Kadangi mes čia negalime il
gai laikytis, savosios artilerijos dengia
mi grįžtame atgal į savo pozicijas. Vos 
tat tik sužinoję, kuo greičiausia, kol dar 
neužtvenkti, užbėgam į artimuosius ap
kasus pasigriebti konservų, kurių kaip 
tik randam, ypač dėžučių su konservuota 
jautiena ir sviestu.

Sugrįžtame laimingai. Kol kas priešas 
nesiveja, nepuola. Daugiau kaip valan
dą sugulę šniokščiam, ilsimės, kol vienas 
kitas pradės kalbėti. Mes taip labai iš- 
sisėmę, kad ir būdami labai alkani ne
galvojam apie konservus. Tik pamažėle 
Vėl kažkaip atvirstame žmonės, žmonė- 
jame.

Priešų konservuota jautiena išgarsė
jusi visam fronte. Kai kada tat yra net
gi svarbiausia mūs pačių staigaus puo
limo priežastis, nes aplamai mūsų mais
tas blogas; mes nuolat badaujam.

Iš viso sugriebėm penketą dėželių. 
Anapus kareiviai taip lepinami. Jie sma
guriai, palyginti su mumis, perkarėliais,

ŠYPSENOS
ŠLUOTOS

(Bedarbės krizio atminčiai)

Mes bedarbiai alkani, 
Vyrai, seniai ir jauni, 
Gaunam biskį pašalpos, 
Jei nebijom pašaipos —

Šluotą imt, šluotą imt, šluotą imt.

Šluotas duoda mums storas,
Kad skaudėtų net kupras, 
Duoda jas dabar visiems,—
Ir mokytiems ir prastiems—

Liepia šluot, liepia šluot....

Šluojam gatves ir kelius, 
Šluosim, kas tiktai paklius....
Kai šlavikų bus daugiau —
Darbas mūsų eis smagiau —

Eikit šluot, eikit šluot....

Kas mums šiandie, tas jums ryt;
Šluotas reik jau įsigyt....
Nežiūrėkite gėdos,
Kuomet šluotą jums paduos —

Šluoti reik, šluoti reik....

Ponai turtų kupini,
Mes bedarbiai alkani;
Mes sukrovėm turtą jiems, 
O kas liko mums biedniems?

Šluotos tik, šluotos tik...

Ponai turi šlavikus,
O mes — alkanus vaikus!
Turčiam pelnas, mums skriauda, 
Ir už šluotas jiems gėda!

Šlupkim juos, šluokim juos!

Šluota — krizio vėliava, 
Gal užvirs net velniava...’
Šluotas kelsim taęl aukštyn,
Ir maršuosime pirmyn —

Viską šluot, viską šluot!...
A. K—kis.

mintančiais burokų marmeladu. Pas juos 
mėsa taip ir mėtosi, reikia tik jos pasi
griebti. Haje be to sučiupo ploną pran
cūziškos baltos duonos kepalėlį ir, kaip 
kastuvėlį, užsikišo už diržo. Vienas jo 
kampas truputį kruvinas, bet tat nieko, 
galima nupiauti.

Laimė, kad dabar turime ko gerai už
kąsti. Juk jėgų mums dar reikės. Sočiai 
pavalgyti mums taip pat svarbu, kaip 
turėti gerą požemį. Dėlto mes tokie go
dūs valgyti. Valgis yra mūs gyvybių iš
gelbėjimo priemonė.

Tjadenas pagrobė dar porą kareiviškų 
plėčkų konjako. Leidžiame jas paeiliui 
aplinkui.

Vakaras. Artinasi naktis. Iš duobių 
kyla rūkas. Atrodo, kad duobės pilnos 
slėpiningų vaiduoklių. Baltas garas bai
mingai rangosi aplinkui, kol išdrįsta iš
silieti duobių kraštais. Po to ilgi jo ruo
žai traukiasi nuo vienos duobės ligi ki
tos. /

Vėsu. Aš sargyboje. Žiūriu į tamsą. 
Man silpna, kaip tat paprastai būva po 
antpuolio, ir todėl man sunku būti vie
nam su savo mintimis. Tai nėra tikros 
mintys; tai atsiminimai, kurie dabar 
mane silpną apninka ir sudaro keistą 
nuotaiką;

Iškyla šviesos skėčiai ir aš matau pa
veikslą: Vasaros vakarą rodos aš esu 
katedros kryžių kely ir žiūriu į aukštus 
rožių kerus, žydinčius vidury mažo kry
žių darželio, kuriame yra palaidoti auk
šti dvasininkai. Aplinkui akmeniniai ro
žančiaus stočių paveikslai. Nieko ten nė
ra. Tik žydįs apglobtas gilios tylos ke
turkampis. Saulė kaitina storus plikus 
akmenis. Priglaudžiu prie jų ranką ir 
jaučiu šilimą. Pro dešinį dokalkinio sto
go kampą į skaisčią vakaro mėlynę kyšo 
žalias katedros bokštas. Tarp žibančių 
mažų stulpelių kryžių takuos nyki tam
suma, kuri tik būva apie bažnyčias, ir 
aš stoviu ten ir galvoju, kad sukakęs 
dvidešimt metų sužinosiu painių dalykų, 
pareinančių nuo moterų.

Paveikslas nepaprastai artimas. Jis 
jaudina mane, kol išnyksta kitos rakie- 
tos liepsnoje.

Pagriebiu šautuvą ir prisidedu jį prie 
peties. Vamzdis drėgnas. Spaudžiu jį 
ranka ir pirštais nubraukiu drėgmę.

Tarp pievų už mūsų miesto prie vieno 
upelio augo eilėj senos tuopos. Jos toli 
matydavos. Ir nors jų tebuvo viena eilė, 
tačiau ta vieta buvo vadinama “Tuopų 
alėja.” Dar vaikai būdami mes jau mė
gome šia$ tuopas. Neišreiškiama jėga 
jos traukdavo mus artyn. Ištisas dienas 
praleisdavome tarp jų ir klausydavomės 
tylaus jų šlamėjimo. Po jomis sėdėdavo
me upelio antkrantėj, panėrę kojas švie
siose sriauniose bangelėse. Grynas van
dens kvapas ir vėjo šlamėjimas tuopų 
lapuose vyravo mūs vaizduoklėj. Mes la
bai mėgome tą vietą ir tų dienų vaizdai 
dar ir dabar dažnai man suspaudžia šir
dį ir verčia ją smarkiau plakti.

Keista, kad visi mano atsiminimai tu
ri dvi ypatybes. Jie yra visada pilni ra
mybės. Tai yra stipriausias jų pažymys. 
Šia savo ypatybe atsiminimai mane vei
kia ir tuo atveju, nors iš tikrųjų taip 
lygiai nėra buvę. Jie yra begarsiai reiš
kiniai, kalbą man judesiais ir žvilgs
niais, be žodžių ir tylomis. Ir jų tyla yra 
taip jaudinanti, jog tat mane verčia įsi
tvert į rankovę ir į savo šautuvą ir ne
pasiduoti šių vylių antplūdžiui. Mano 
kūnas lyg pasinešęs išsitiesti ir sutirpti 
tų tylių galių plote.

Tat yra taip tyku, slėpininga, kad tie- 
tiesiog mums nesuprantama. Fronte 
niekada nėra ramu ir taip toli jo garsas 
siekia, kad niekaip negalime ištrūkti iš 
jo ribų. Net atokiai užpakaly ir poilsio 
būstuose ūžimas ir duslus patrankų dun
dėjimas nuolatos girdimas. Mes niekada 
nuo jo neatsitraukiame tiek, kad. jo ne- 
begirdėtumėm. Taęiau šiomis dienomis 
jis buvo nepakenčiamas.

__ (Bus daugiau)

Lietuviai U. S. Armijoj
Netiksliai buvo praleista dd. 

Klemenso ir Anelės A'baka- 
nauskų sūnus — Frank Aba
kan, .kuris tarnauja ant subma- 
rinų antri metai, .kaipo antros 
klasės mechanikas. Dabar ne
žinią, kur dalyvauja veiksmuo
se prieš hitlerinius jūrų siau
būnus.

Taipgi Stanley žemgulis tar
nauja du metai Coast Artillery. 
Dabar jis korporalas. Apart to, 
du jo pusbroliai tarnyboj, Stan
ley ir James žemguliai, kurie 
buvo pirmiau pažymėti per 
Laisvę.

Alfonsas Stanevičia, phillips- 
burghietis, tarnauja trečias mė- 
nesis inžinierių divizijoj.

Karo departmentas pranešė, 
kad žuvo Edvardas Dapkevičia, 
oro kautynėj, buvo užsitarna
vęs seržanto laipsnį.

Kas Remia Laisvę
Draugas P. Jonikas užsimo

kėjo prenumeratą ir paaukavo 
$1 Laisvės apsigynimui. Mrs. 
Jonikienė paaukavo $1 Laisvės 
popieros fondui. Naujai Laisvę 
užsirašė ant metų P. Vasiliaus
kas, W. Markauskas, J. Pup
lauskas.

Metropolitan Edison Elek
tros kompanija išsiuntinėjo vi
siems savo klijentams laiškus, 
kad karo metu taupytų elektrą, 
nedegintų be reikalo lempų, 
ypač su radiju, — .kartais nie
kas neklauso, bet radijas groja 
tuščiom sienom per ilgas va
landas. Kompanija aiškino, kad 
trūkumas aliejaus ir anglies, 
ateinančią žiemą, kad neprisiei
tų sėdėti patamsyj. Patarimas 
visiems labai vietoj.

Pas Taylor Wharton Steel 
Co. suslabnėjo darbai, nes at
leido nuo darbo 125 darbinin
kus.

Apsivedė kareivis Juozas 
Rauktis su, panele C. Van Luva- 
nee. Šliūbą paėmė Liuteronų 
bažnyčioj, New Yorke. Motina 
Rauktienė yra našlė, Laisvės 
skaitytoja.

V. J. Stankus.

............. .

Apsivedė Mrs. Alsekof su Mr. 
Mike iCaptoni. Vędybos įvyko 
spalių 9 dieną. Mrs. Alsekof- 
Captoni pažįstu virš 15-kos me
tų; ji yra laisva ir dalyvauja

Mr. & Mrs. Captoni
darbininkiškame judėjime, 
skaito dienraštį Laisvę.

Korespondentas nuo savęs 
vėlina apsivedusiems Mrs. ir 
Mr. Captoni linksmai ir laimin
gai gyventi. Jie gyvena 37 Me- 
reline Ave., West Paterson. 
Laimingos kloties abejiems.

J. Matachun.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Demokratų prakalbos

rinkimui miesto gaspadoriaus
(Mayor) įvyks spalių 31 d., 3 vai. 
dieną, 243 Front St. Bendrovės sa
lėje. Kviečiame visus lietuvius. 
L. D. Kliubas. (254-255)

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 iausiq 
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. 
dien^ iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. |
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVorgreen 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, 

kad .„visados

Štai 
adresas

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

senas žemas kainas.patarnaujame už

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
39,4-398 Broadway Brooklyn, N. Y*

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 31-mą, LLD 

11 ir 155 kuopos rengia šaunų sil
kių ir kitų skanumynų “partę,” Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 5 vai. vakare. Prašome vi
sus dalyvauti. Dalyvavę minėsime, o 
nedalyvavę gailėsimės. — Rengėjai.

,(254-255)

HILLSIDE, N. J.
Komunistų Partija rengia Election 

Campaign susirinkimą. Bus rodomi 
krutamieji ' paveikslai. Taipgi bus 
diskušuojama už kokius kandidatus 
reikia balsuoti ateinančiuose rinki
muose. Susirinkimas įvyks 31 d. 
spalių, 1310 White St. Pradžia 3 v. 
dieną. Dalyvaukime, lietuviai!

(254-255)

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)

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)

WATERBURY, CONN.
Spalių 31 d. įvyks Lietuvių Apsi

gynimo Masinis Susirinkimas. Bus 
svarbūs kalbėtojai ir krutamieji pa
veikslai, kalbantieji. Ruošia Liet. 
Kom. Apgynimui Amerikos, vado
vaujant Roy Walch, lokalinis direk
torius suteikime informacijų liečiant 
karą. Pradžia 2:30 v. dieną. Nemu
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)

PITTSBURGH, 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)

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
Kainp Broadway ir Stone Ave. 

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

NEWARK, N. J.
Sietyno 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)

PHILADELPHIA, 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)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau dėdės Prano Mickevi

čiaus (Mickus-Mickcvicz). 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)

į * LIETUVIŠKAS *

Traktyrius

3 (VALGYKLA IR ALINE)
| Rheingold Extra Dry Alus 
| Didelis pasirinkimas visokių
§ Vynų ir Degtinės į.
■j Kasdien Turime :-
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat f
< Savininkas $
| 411 Grand St. Brooklyn |

F. W. Slialins •
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
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 aprūpinant aliejam 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

k •

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 Ml Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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CHICAGOS ŽINIOS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Komaiko Sūnus Lakūnas 
Žuvo Kautynėse

Lakūnas karininkas William 
K. Komaiko, 25 metų, kuris 
tarnavo Kanados oro jėgose, 
gauta žinia, kad žuvo kauty
nėse Europoj. Pranešimą ga
vo karininko tėvai, kurie gy
vena 1627 Touhy Avė.

William Komaiko yra bai
gęs teisių skyrių De Paul Uni
versitete. Jo vyresnis brolis 
Charles J. Komaiko, 30 me
tų, tarnauja marinų korpuse 
ir turi leitenanto laipsnį.

S. B. Komaiko, tėvas, lietu
vių tarpe žinomas, nes nekar
tą pasižymėjo kaipo didelis 
Lietuvos patriotas. Jis yra ki
lęs iš Lietuvos.

Rudolfas Baranikas, kuris 
taipgi tarnauja Jungtinių Val
stijų armijoj, dirbęs tūlą lai
ką Vilnyje, yra Komaikų gi
minaitis. • Rep.

Beveik Pusė Jaunamečiai, 
Kurie Gauna Pašalpas

Iš 41,000 gaunančių bedar
bės pašalpą 43 nuošimčiai yra 
jaunamečiai, neturinti 16 me
tų amžiaus, sako G. J. Kluper, 
labdarybės komisionierius.

Nors darbų yra daug, net 
trūksta darbininkų, o vis yra 
dikčiai šelpiamų. Tai vis žmo
nės, kurie nusenę, nesveiki bei- 
jaunamečiai, kurie negali dirb
ti.

Nuo spalių 4-tos prasidėjo 
rinkliava į Bendruomenės ir 
Karo Fondą. Vienos savaitės 
darbas davė puikias pasekmes. 
Jau yra sukelta arti du milio- 
nai dolerių. Viena septinta da
lis jau atlikta. Bet toli iki pa
baigai. Visi asmenys, visos or
ganizacijos privalo prie šio 
darbo atlikimo prisidėti.

Bendruomenės ir Karo Fon
das turi prieš save dideles pa
reigas. Jis turės aprūpinti apy
linkių gerovės organizacijas, 
turi sukelti pinigų dėl šešioli
kos šalių karo fondų. Jų tarpe 
yra ir Rusų Karo Pagelbos 
Fondas.

Šiam vajui nustatyta tokia 
tvarka: Darbo įmonėse papra
šys darbininkų aukoti po vie
nos dienos uždarbį. Profesio
nalai turi atlikti savo pareigą. 
Biznierių eilė jų apylinkėse 
aukoti tokią pat sumą.

Po to eina organizacijos, vi
si kiti žmonės.

Neturėtų rastis nei vieno 
žmogaus, tikro ir nuoširdaus 
demokrato vyro, moters ir jau
nuolio, kuris neaukotų dėl su- 
šelpimo nuo karo nukentėju
sių.

Pradžia padaryta labai gra
ži. 14 nuošimčių pasibrėžto 
darbo jau atlikta. Stengkimės 
juo greičiau atlikti, nes parei
gų daug. Jeigu greičiau su- 
kelsime 13 milionų, tai galėsi
me eiti prie kito darbo.

Nelaukime su savo auka bū
ti paskutiniais. Geriau atlikti 
pradžioje vajaus taip, kaip bi
le darbas geriau, kada jis bū
na atliktas prieš pietus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ten jiems išmušti ims nema
žai laiko.

Roma dar vis toli — apie 
90 mylių. Spėjama, kad vokie
čiai dar galį pradėti kontr- 
ofensyvą.

Nemažai radijo komentato
rių, kurie prieš tūlą laiką ma
nė, kad Italija būsiąs antrasis 
mūsų frontas, dabar keičia sa
vo nuomonę. Ir jie jau prade
da sutikti, jog vienintelis ar
čiausias ir patogiausias kelias 
greitesniam vokiečių sumuši
mui yra per Anglų kanalą!

Mes tą nuolatos kartojome 
ir tos nuomonės tebesilaikome.

Andai žymusis militariniais 
reikalais rašytojas, Max Wer
ner, net tokį dalyką paskelbė: 
kelias j Tokijo miestą eina per 
Anglų kanalą.

Taip!

Policija Toliau Šluoja 
Gemblerius

Po atidengimo gemblerių 
žmogžudysčių ir po suarešta
vimo Williams, kuris esąs at- 
sakomingas Quirk nužudyme, 
policija toliau daro puolimus 
ant gengsterių.

Penktadienį ir šeštadienį ke
liose vietose padarė puolimus. 
1331 E. 53rd St. rado daug te
lefonų priimtuvų. Net 10 vie
noj vietoj, kur daro praneši
mus iš arklių lenktynių lauko.

Jeigu kriminale komisija 
imsis griežtų žingsnių, tai da
bar gali suduoti gembleriams 
skaudų'smūgį.

Kongresmanai Priešingi 
Tėvy Draftavimui

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas visais balsais prieš 
vieną nutarė, kad neprivalo 
būti kariuomenėn imami tie 
jauni vyrai, kurie turėjo 
vaikų jau pirm Japonijai 
užpuolant Ameriką.

Kiti kongresui įteik
ti sumanymai reikalauja 
nerekrutuot ir visų tokių vy
rų, kurie tapo tėvais pirm 
1942 m. rugsėjo mėnesio. 
Sako, pirmiausiai turi būti 
draftuojami visi galimi pa
vieniai ir bevaikiai, darant 
išimtį tik nedaugeliui tų, 
kurie tikrai reikalingi ir ne
pavaduojami kari niams 
darbams.

Jugoslavų Partizanai 
Supliekė 5,000 Nacių
London.—Jugoslavų par

tizanai, komanduojami gen. 
Tito - Broz, smarkiai sumu
šė 5,000 vokiečių, atimdami 
iš priešų svarbius miestus 
Broko ir Varės Maidaną, 
Bosnijoj, pramoningojoj Ju
goslavijos daly j.

Hitleris siunčia naujas 
savo divizijas, kad kaip 
nors sulaikytų Jugoslavijos 
patrijotų laimėjimus.

Oro Žygiai prieš Vokiečių 
Užnugarę Rytuose

Sovietų lakūnai vėl sėk
mingai bombardavo nacių 
užnugarėje geležinkelių sto
tis ir karinius, traukinius 
Znamenkoj, Nikopolyj ir 
kitur. Visi Sovietų lėktuvai 
sugrįžo.

Unijos Protestuoja prieš 
Popieros Mažinimą 

Laikraščiams
Pittsburgh, Pa. — Tryli

ka čionaitinių lokalų Dar
bo Federacijos, CIO ir ne
priklausomųjų unijų pa
siuntė protestus Žmonių 
Karinių Jėgų komisionieriui 
Paului V. McNuttui Wa
shingtone. Šios unijos pro
testuoja, kad vyriausybė 
planuoja dar 16 procentų 
sumažinti laikraščiam kie
kius popieros. Jos primena, 
kad jau ir dabar 15 procen
tų numuštas laikraštinės 
popieros naudojimas; o jei
gu dar toliau bus aprėžia- 
ma laikraščiams popiera, 
tatai, girdi, “gręs pavojus 
pačiai mūsų spaudos lais
vei,” kaip sako tie unijis- 
tai.

Washington. — Įvyko su
sikirtimas ore tarp vieno 
Amerikos bombanešio ir 
vieno japonų bombanešio 
visai arti sovietinių Kom- 
mandoro salų. Sužalotas 
japonų bombanešis nuskri
do šalin. Amerikos bomba
nešis išliko be jokių nuos
tolių.

RANKOM SIŪLIŲ SIUVĖJOS
IR

UžBAIGĖJOS - FINISHERS
Mašina rašto išsiuvinėtojos (Turkish Point)

MARLETTE LINGERIE
443—1th Ave., arti 30th. Room 801

Biznierka moteriškė reikalauja namų ir 2 
vaikučių prižiūrėtojos. Guolis ant vietos. Geri 

namai. $100. Rašykite: Mrs. J. Siebel, 
788 Southern Boulevard.

MERGINOS 
Mokama mokinantis 

Gross Veil Co. 
.">03 — 5th Ave. 

(Įėjimas 42nd St.)

Moteriškėm, darbas prie stalo su klijais. Pra
dinėms $IS iš pradžios. Viršlaikiai už laikų 
ir pusę. Excellent Sample Card, 111 Wooster 

St. GRamerey 7-5123.
(256)

Užsakymų paėmėjos kojinių kompanijai ; 5 
dienų savaitė, valandos 9- 6. alga $18.

Skambinkite : CA. 5-3350 
__________________________________________ (256) 

1 OPERATORĖS
Ant Jakučių (blouses) darbas dalimis (section 
work). Ant kavalkų ar ant savaičių darbas. 

Nuolatinis: $35 į savaitę. 
CARLAINE BLOUSE,

253 Irving Ave., Brooklyn, GI.enmorc 2-0569.
(256)

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 Transportaci jas
(255)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui moderniškoje dirbtuvėje;

pakilimai. $26 už 48 valandų savaitę.
LESSER BAG, Inc.

161 6th Ave. (Buttcrick Bldg.)
Spring St. Sta. 8th Ave. Subvė

(258)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga 
37’/j VALANDŲ SAVAITĖ 

Daug viršlaikių ; linksmas darbas. 
Malonios Aplinkybės.

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

(6-tos lubos), N. Y. City.
(254)

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ 

MERGINOMS PRIE SODES 
SANDWICH 
MERGINOM

INDŲ NUeMėJOM

2 KARTU I DIENĄ VALGIS 
NEMOKAMAI

UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITE
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)

Greit Atsteigtas Neapolio 
Uostas Talkininkams

Alžyras. — Amerikiečiai 
viso per tris savaites nuo 
.Neapolio užėmimo taip pa
taisė to miesto prieplaukas, 
kad per jas jau įgabenama 
beveik visi kariniai reikme
nys Talkininkam vakarinė
je Italijoje.

O vokiečiai per kelioliką 
dienų pirm jų išvijimo iš šio 
miesto padūkusiai sprogdi
no visus Neapolio uosto į- 
rengimus; paskui skelbė, 
kad, esą, jie visiškai sunai
kinę tuos įrengimus ir, gir
di, Talkininkai ilgą laiką 
negalėsią pasinaudoti Nea
polio prieplaukomis.

Iškraustyti iŠ Romos Ašies 
Kraštų Atstovai

Berlyno radijas sakė, kad 
Mussolinis jau perkraustė 
•iš Romos į Veneciją atsto
vus Bulgarijos, Japonijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos.

San Francisco.— Per že
mės drebėjimą San Jose 
srity j išbyrėjo daug langų.

MERG1N0S-M0TERYS
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
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS--MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui 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)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

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 )>o pergalės. Nemokamai gru
pine apdrauda. Puikiausios darbo sąlygos. 
Linksmus sandarbininįaii. Pakilimai. Kreipki
tės visų 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)

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)

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)

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 P. M.

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo* 
• pareiškimą.

(257)

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.

(14th St. line, Morgan Ave.)
(257)

MERGINOS, .$23.40 (40 valandos), 5^ die
nos, apmokamos šventės ir vakacijos; nuola

tinis darbas. Paveikslam f rėmų dirbtuvė. 
Columbia, 409 Lafayette St., Manhattan.

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

PATYRĘ ANT WARNER
& SWASEY

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia turėti palluosavimo 

pareiškimą.

AMERICAN SAFETY 
RAZOR CORP.

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

(255)

PLUMB ERIŲ PAGELBININKAI
Naujiem įdėjimam ir pataisymam 

TAIPGI MOKINIAI
Nuolatinis darbas ; gera alga.

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

ST. 2-3537
(254)

BERNIUKAI—VYRAI
Pastovus darbas 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 grupine 
apdrhuda. 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 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.

__________________________________________ (259)

REIKIA MAŠINISTŲ
Pilnai patyrusių ; mašinistai lathe ranki

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

D. SPARAGNA EQUIPMENT CO. 
44-71 10th Street 

Long Island City.
(Tarpe 45th Ave., & 44th Dr.)

__________________________________________ (2552

REIKIA BERNIUKŲ
Norinčių mokytis mašinistų amato ; gera 

alga, nuolatinis darbas, viršlaikiai.
D. SPARAGNA EQUIPMENT CO. 

44-71 lOtli Street 
Ixmg Island City.

(Tarpe 45th Ave., & 44th Dr.)
(255)

FABRIKO DARBININKAI
Būtina pramonė; nepaprasta proga vyram 

su ambicija, mechaniškais palinkimais. Pa- 
liuosavimo pareiškimas reikalingas.

RIX, INC.
1915 Park Ave. (131st)

(255)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

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

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

(258)

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.

SIUVĖJAI
dirbi i ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILORS

1 West 52nd St.. N. Y.
(260)

TOOL AND DIE MAKER
Su patyrimu prie įvairių smulkių dies ; gera 
proga pastoviam darbui mažame toolroom. Iš 
būtinų darbų reikia paliuosavlmo pareiškimo.

ZYLO WARE CORP.
1 1-15 47th Ave., Ixmg Island City.

(256)

PROSYTOJAI IR 
PAGELBININKAI

Patyrę ant vyriškų drabužių. Mokiniai irgi 
priimtini. Nuolatinis. 5 dienų savaitė.

International Tailoring Co.
12th St. & 4th Ave. 9-to> lubos

(259)

Reikia pagelbininkų. 5 dienų savaitė. Laikas 
ir pusė už viršlaikius. Nuolatinis darbas. Gera 

alga Acme Textile Shrinking Works,
10 W. 20th St. Kreipkitės 9 A.M.

(256)

RADIO IŠDIRBĖJUI REIKIA 
PAPRASTŲ FABRIKO DARBININKŲ 

GERA PROGA 
KARINIS FABRIKAS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

JEFFERSON-TRAVIS RADIO MFG. CORP. 
380 2nd Ave., N. Y. C. (kampas 22nd Si.)

(257)

SUPERINTENDENT
Apartinentiniam namui Flatbush. 4 kambarių 
apartmentas. Skambinkite Cumberland 6-4171

(260)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

POLTŲ SIUVIMUI
Aukštos klasės kostumerski vyrų darbai.

KRAŠTŲ APSIUVIMUI, PEČIŲ, KALNIE- 
RIŲ IR RANKO,VIŲ SIUVIMUI.
Aukštos Algos. Šviesi Dirbtuvė.

MAL RUTT
558 MADISON AVE., CITY.

(255)

ĮDĖJĖJAI
ir išsiuntimų kambario darbininkai. Turi būt 
patyrę prie lankstymo, pilnam ar daliai laiko, 

dienom ar vakarais.

HOOVER LETTERS, INC.
352 4th Ave. LE. 2-6162.

(256)

VYRAI!! VYRAI!!
KARINIS DARBAS

$42.70 Pradžiai
54 Valandų Savaitė

$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. L 
(30 MINUČIŲ NUO SOUTH FERRY) 

Pasimatymas su Kompanijos atstovu pra
dedant su pirmadieniu įskaitant penktadienį. 

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

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

reiškimo.
(256)

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

VAGONŲ KROVĖJŲ
(Pilnam ar Daliai Išliko)

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))

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METĘ IR VIRftAUS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALĮ 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’/. VALANDAS
Pradžiai..

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

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

Patogu j 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)

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

PAGELBININKAI 
l-mos Klasės. Tiktai Patyrę

H. BRIGHT CO., Inc.
148 Midland Ave. 

Kearny, N. J.
Kearny 2-0634 or Gibraltcr 2-6650

(255)

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)

BERNIUKAI 16 AR VIRŠAUS 
$20 PRADŽIAI

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

HOLIDAY CASUALS
291 Adams St,,

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

z (265)'

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
CYANAMID CO.

Calco Chemical Division 
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per
pentkadienj

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

liuosavimo pareiškimą
(256)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS, WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.
_______________________(51

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 VAKACUOS 

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)

VYRAI — BERNIUKAI
Stiprūs, kaipo pagelbininkai mašinšapoj. 100 
nuošimčių kariniai darbai. Nuolatinis darbo*. 
Pilnam laikui. Taipgi daliai laiko vakarai*, 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais.

Krepkitės visą savaitę.
A. IRON WORKS

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

(254)

APVALYTOJO 
REIKIA 

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

sąlygos. Kreipkitės į Mrs. Russell. 
METHODIST HOSPITAL 

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

PAKUUOTOJAI IR DĖJIKAI
J MEDINES DĖŽES (10) 

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

(255)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

___________________________________________

VYRAI—KARINIAM DARBUI
Naktiniai šiftai Manhattan. Nepatyrę p»- 

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

PRADŽIAI APIE $37 4 
įsideda 14 valandų viršlaikių. Jei prie ka

rinių darbų tai nesikreipkite be paliuosavimo 
pareiškimo. Atsineškite darbinius drabužiu*.

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.

_______________________<51
VYRAI—MOTERYS

Pakavimui Maisto Produktų. Linksmas Dar
bas Ir Aplinkybės. Gera Alga Su Viršlaikiai*.

VEG PACKAGING CO.. 108 W. 3rd St., 
AL. 4-8362.

(255)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X|

I
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NevvYorko^zžžėj^ZInioi
Viešnios

ir Mary 
Waterbury, 

Vaitonaite, atostogų 
pereitii savaitę atlan- 
vilniečius, Chieagoje.
I) a p š i e n ė u žs i m o k ė j o 

prenumeratą me- 
taipgt paaukavo $2 
reikalams. Draugai

Trečiadienį, į Laisvės įstaigą 
užėjo Ona Dapšienė 
Vaitonaite, 
Conn, 
proga, 
k i tįsi ir 

Ona 
Laisvės 
tams ir 
Laisvės
Dapšiai turi puikų restauraną, 
kur galima gauti skanių val
gių, alaus, vyno ir įvairių deg
tinių, 685 North Riverside St., 
Waterburyje.

Viešnios apsistojo pas Lais
vės skaitytoją Julę Stankaitie- 
nę, Middle Village. N. Y., ku
ri ir atlydėjo viešnias i Lais
vės įstaigą.

Susidūrus gaisragesių veži
mui su troku prie 86th St. ir 
Bay Parkway vienas gaisrage- 
sis mirtinai apdegė nuo troke 

du 
su-

vežto karšto asfalto, kiti 
pavojingai apdegė, taipgi 
žeistas troko vairuotojas.

Delko 1941 Met. Brooklyne 
Žuvo 138,000 Balsų?

Proporcionalės atstovybės 
(proportional representation) 
balsavimų sistema yra viena iš 
demokratiškiausių ir pažan
giausių, bet kol nėra įvesta tai 
sistemai mašinų, balsavimas 
reikalauja iš anksto apsigalvo
jimo ir apdairumo.

Mes tikimės, kad Laisvės 
skaitytojai jau yra išmokę pa
gal ją balsuoti, tačiau prašo
me čia paduodamą aiškinimą 
išsikirpti informacijai tų, ku
riems tas viskas yra nauja ar
ba užmiršta. Laisviečiai
privalo pasidarbuoti, kad ir ki
ti balsuotų ir balsuotų gerai.

Kad priminimas smulkmenų 
prieš rinkimus yra reikalingas 
apsaugai balsuotojų nuo klai
dų, rodo tas, jog kiekvienais 
metais New Yorko mieste su
gadinama tiek daug balotų, 
kad jais būtų galima išrinkti

j n k

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

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

vieną narį daugiau miesto ta
rybom

Viename tik Brooklyne 
(Kings County) 1941 metais 
sugadinta 138,000 balotų. Su 
tiek balsų būtų 
išrinkti dar du 
miesto tarybą, 
šimtis sugadintų
ir kituose miesto apskričiuo-

buvę galima 
kandidatus j 

Panašus liuo
bai otų buvęs

se.

Išeina Tarnybon
Urbonas, 

Urbonienės, 
Ainslie St., lapkri-

sūnūs 
g.vve-

Vytautas
Katarinos 
nančios 47 
čio 3 d. išeina tarnauti Dėdei
Šamui marinuose.

Nuo savęs linkiu Vytautui 
nugalėjus priešą laimingai 
sugrįžti pas mamytę.

Kaimynas.

Stampos ir Punktai

Kaip Balsuoti j Miesto Ta
rybą (City Council)?

Jsitėmykite: ant mašinos 
balsuosite tik už kandidata į ‘ I 
Lieutenant Governor Haskell' 
ir už kandidatus į teisėjus. J 
miesto tarybą kandidatus bal
suosite ant popierinio baloto.

Po nubalsavimo kandidatų1 
į gubernatoriaus pavaduotojus: 
ir teisėjus, gaukite popierinį. . . ,
balotą, eikite į specialų tam; 
būdą ir pasirinkę kam.--------- -
i City Council ant to 
padėkite No. 1 pirmo 
pasirinkto geriausio, 
pirm sekamo geriausio 
toliau, bent iki 3 ar 4.

Rinktis Daugiau 
Vieną ?

pamenate, kad gavęs 
balsų skaitosi jau iš- 
ir likusieji jo balotai 

n e b e s k a i 11 i u o j a m i

Delko

Būrys Žmonių ir I Jaugeriopos i 
Valandos Darbo Sukūre Tą 

Žavingą Dainos Grožę
Eidami į Aido Choro kon

certą šio šeštadienio vakarą 
tikėsimės pasigrožėti sielą ku
tenančiomis, žaviomis lietuviš
kos dainos melodijomis. Ir ne
apsigausime. čia tos grožės 
mums suteiks mūsų pačių Ai
do Choras, vadovybėje Aldo
nos Žilinskaitės, taipgi choro 
solistė Adelė Namikaitė ir cho
ristų grupės.

ar mylime savo 
dainas? Ar mes 
jos ir toliau gyvuo-

tė-1 
no

O mes, 
vų krašto 
rime, kad 
tų ir klestėtų ? Jeigu taip, tai
mes būsime su Aido Choru 
spalių 30-tos vakaro 8 vai. Pil. 
K liūlio salėje.

Rudų štampų (sviestui, mė
sai, šviežiai ir kenuotai, ke
ruotai žuviai ir sūriui pirkti) 
su raidėm C, D, E ir h" laikas 
baigsis spalių 30-tą. Spalių 
24-tą įėjo galion stampa G, o 

i31-mą įeis galion stampa II. 
; Štampų G ir H laikas baigsis 
gruodžio 4-tą.

Mėlynos stampos X, Y ir Z 
geros iki lapkričio 20-tos, 
paskiau įeis galion 
stampos A, b ir C

Čia girdėsime ir giminingos, 
kaimyniškos mums tautos, Lat
vių Chorą iš New Yorko. Ne 
veltui bus žygis i Piliečių Kliu-

Laikraščiam Atėjo Di
džiausia Laimė

o 
žalios 

iš 4-tos

ARTHUR LESS AC

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.

• BILIETAI JAU
' ‘ GATAVI 
Prašome išanksto 

įsigyti.

Ištisa Programa
BIRVTA RAMOŠKAITĖ

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

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

LILLIAN JAMESON
Dramatiškas Sopranas, žymi koncertų dainininkė 
New Yorko. Pirmu kartu jų išgirs Brooklyn© 
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-ZILINSKAITĖS.

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

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)

| coliai nunešta į 10 puslapį.
Tai kas jiems, kad prie Dnie- 

j propetrovsko mūsų talkininkas 
užmušė tūkstančius nacių, prieš 
kuriuos mūsų vaikams neberei
kės kariauti, nuo kurių nebe- 

| reikės mirti? Tai kas jiems, 
■ kad sunaikino ir suėmė tūks- 
įtančius ginklų, kurie nebebus 
atsukti prieš mus? Svarbiausia 

'jiems, kad milionierkaitė, savo 
i registeryje turėjusi apie 300 
visokio amžiaus ir kalibro vyrų 
“frentų,” buvo nužudyta. Toji 
žudystė spaudai atėjo, kaip iš
ganymas, už jos galima už
dengti nors savaitei kitai dide
lius mūsų talkininkės šalies lai
mėjimus.

Panašus įvertinimas Sovietų 
Sąjungos įėjimo į Krivoj Rog 
parodyta Daily News trečiadie
nio laidoj.

Jeigu nebegalima apie Sovie
tų Sąjungą pasakyti nieko blo
go, tiems laikraščiams kur .kas 
maloniau tylėti, arba plepėti 
apie vienos kokios bobelkos 
šimteriopus romansus ir nema
lonią užbaigą.

Laimingi tie, kuriems, nerei
kia misti tokių laikraščių 

’ švieta,” kurie yra susiradę 
1 bininkišką spaudą.

Tik iš to vieno taip pat 
’ ku, kokį 

galei ir 
* vės ir 

spaudos

kniaziaus” de Ma- 
karčiamingai didelių 

pilnas gyvenimas ir 
teismas su įtarimu 

ne 
mi- 
nu-

Jeigu ne 
igny 

prietikių 
dabar teismas su 
nužudyme uošvio; jeigu 
baikelių pilnas gyvenimas 
lionierkos Lonergan ir jos 
žudymas, nežinia, ką dabar da
rytų milionieriškų interesų lei
džiami laikraščiai, 

rzdin, kad ir
New Yorko Daily News, 
“išmintimi 
žmonių.
tik dviem dienomis ir

r

Tačiau vargiai kas kitas, 
apart pačių choristų, bus ap
robavęs, kiek gražių, mielų, 
bet ilgų darbo valandų padė
ta, kol ši grožė sukurta!'

Nekalbant apie dainius, ku
rie paraše poeziją toms dai
noms, ir muzikus, kurie sukū
rė kompozicijas melodijoms, 
taipgi Meno Sąjungą, kuri iš
leidžia dainas, tik peržvelgus 
pačius dainos išpildytojus — 
choristus ir grupes—mes pa
matysime, kad reikėjo desėt-
kų žmonių ir Įtempto lavini-' 
mosi tą jau pirmiau per kele-; 
riopas rankas ėjusi;) dainą per- ; 
duoti mums.

vienas
”.ap- 
dar-

tokiu, 
kurio 
lionai 
dėjosi 
kas žymiausia aprašyta, kaipo 

I svarbiausia tos dienos žinia:
Pirmadienį Raudonoji Armi- 

paėmė Dniepropetrovską, 
; tad entuziazmo pagautas Daily 
[ News pirmam 
ko: “Turtuolė

Tie desėtkai žmonių-choris- i suimtas.” 
tų veik per ištisus metus pa-; 
švenčia mažiausia vieną vaka
rą į savaitę, kad susimokinti 
dainų, harmonizuoti melodijas 
ir savo koncerte, taipgi kitų 
organizacijų pramogose, ku
riose Aido Choras visuomet 
mielai patarnauja, perstatyti 
mums tą grožę.

Taigi, greta grožės dainoje, 
turėdami prieš savo akis cho
rą, mes turime kitą, nors ne
girdimą ir nematomą, bot ži
nomą, nujaučiamą grožę— 
meilę savo gimtajai arba savo 

l tėvų dainai, meilę liaudies dai
nai. Nes kasgi, jeigu ne meilė 
tai dainai suvestų tuos žmones 
desėtkus vakarų per metus 
pašvęsti praktikoms, karštyje 
ar šaltyje, giedroje ar audro
je, pašvęsti nuo sunkaus darbo 
atlikusias valandas ir centus 
tai dainai harmonizuoti?

gyvena mi-
Paimkime, kas

aiš-
per-milžinišką darbą 

progresui atlieka Lais- 
kitos darbininkiškos 

užrašinėtojai. L. K. N.

kenti otų 
maisto produktų prisidėjo vai
siniai sviestai (jellies ir jams). 
Pradės parduoti spalių 31-mą.

Batų stampa 
ribotam laikui, 
mą įeis galion 
su orlaiviu iš 
knygelės.

Cukraus stampos 14, 15 ir 
16 geros pirkti po 5 svarus 
cukraus iki spalių 31 d.

‘X , l'“‘“ I Prie padalinamu didatusl . , - . :
baloto 
va rd o, 
No. 2 
ir taip

Nei

J ūs 
75,000 
rinktu 
d augi a u

Ijam, bet tam, kuris laimėtojo 
balote pažymėtas 2. O jeigu 
jau ir No. 2 būtų išrinktas, 
tai tada likusieji balotai pri- 
roktiojami numeriui 3-čiam, ir 
taip toliau.

Tas 
vusis 
liek asi 
j ančių 
tojo i 
liuojami No. 2 balsai, o jei
gu ir tas pralaimi, tada skai
tomi 3 ir 4 pasirinkimo balsai.

Kiek Rinktis Daugiausia?
Reikia dėti prie tiek vardų 

numerius, kiek balote radote 
vertų jūsų balso kandidatų. 
Brooklyne šiemet tokių vertų 
paremti (jeigu ne su No. 1, tai 
su No. 2 ir toliau) progresy
viai randa ne daugiau 5, Man- 
hattane 4, Bronxe 4, Queens 
irgi ne daugiau 4.

Kaip Nebalsuoti?
Nemarkiuokite balotų su 

kryželiu (X), jie bus atmesti, 
kaipo sugadinti.

Nerašykite numerių 
temis, bet paprastais 
riais (1, 2, 3, 4).

Nemarkiuokite kelių 
datų su pirmu numeriu, 
negali būti dviejų pažymėtų 
vienokiu numeriu viename ta
me pačiame balote.

Kaip Balsuoti?
Atsiminkite, kad nuėjus 

balsuoti ant baloto (popieri
nės kortelės) rasite daugiau 
vardų, ne vien tik tuos kelis, 
už kuriuos norite balsuoti, tad 
gerai įsitėmykite iš anksto sa
vo kandidatų pavardes arba 
nusineškite susirašę, kad ga
lėtumėt prisiminti ir greičiau 
surasti ant baloto. Suradę, bal
suokite sekamai:

pats būna ir jeigu ga- 
mažiausia No. 1 balsų 

i anksčiau iš lenktyniuo- 
skaičiaus išimtas. Išim- 

iš lenktynių tada skait- 
2 balsai, o

palku- 
nume-

k an di
nes

2
3
4

Peter V. Cacchione
Abraham Bernknopf 
Richard Mazza 
Norman B. Johnson.

Vardų ir pavardžių nerei
kės rašyti, juos rasite atspaus
dintus ant baloto. Tik atsar
giai ir aiškiai įrašykite nume
rius pirm vardo esančiose klėt
ie utėse. L. K. N.

REIKALAVIMAI
Reikalingas viduramžis žmogus 

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

Reikalingas stiprus vyras dėl ge
neralinio fabriko darbo. Kreipkitės 
Rubin Bros., 9-11 Boerum St., 
Brooklyn, N. Y. (254-256)

18-ta gera ne- 
o lapkričio 1- 
No. 1 stampa 
trečios maisto

TAI BENT PABALIAVOS!
Tūlas šmugelninkas Lesber 

New Yorke po krautuves sti- 
sipirkęs 390 bonkų degtinės, 
kad nu vežtis Į Clevelandą par
duoti po $10, bet vyriausybė

vienintelis legalis būdas esąs 
sunaudoti tą degtinę, tai pla
čiam išgerti.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome jsitčmyti, kad National 
War Fund (Lietuvių Komitetas) 
ruošia masinį mitingų. įvyks 12 d. 
lapkričio, 7:30 v. v. Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Bus kalbėtojų, dainų, paveikslų ir 
kitokių įdomių dalykėlių. Todėl, ne
pamirškite dienos.’ - L. K.

(254-256)

puslapyje su.šu- 
n u žudyta, vyras

žinia ir buvo vi- 
puslapyje, cli-

Juodojo turgaus perkupčiai 
parduodu groserninkams svies
to, kiek tik nori, bet po 65 
centus svarą. Pradėta veiki
mas juos suvaldyti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q. LIETUVIŠKAS KABARETAS
I1 ll STANLEY MISIŪNASSTANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

O
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Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

o.

"o

o

5

"o

o

o~

o

o

o

o

IT

~O

o

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

o

o

o

"o

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS

l,70HlSHIBIII0tll0mpni0HIBIIieillSi
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Tik ta viena 
same pirmame 
desnėje pusėje trečio puslapio, 
didesnėj pusėje 10-to p., dalyje 
11-to, visuose 22 ir 23 pusla
piuose.

Apie Dniepropetrovską pas
kutiniame (44-tame) puslapyje 
įdėta antgalvėlrs be žinios, kad 
“Raudonieji Dniepropetrovske.” 
O antrame puslapyje 10 colių 
žinelė su dar 4 coliais tos žine
lės nuneštais į 18-tą puslapį, 
aprašyta “visas” to miesto užė
mimas ir jo “istorija.” Tame 
pačiame 2-me puslapyje 16-kos 
colių “žinia,” kad “kniazius” de 
Marigny savo “teisme žiovau
ja” ir tos pat “žinios” dar 24

Sulaikė P. Ferrerą, 51 m., 
nuožiūroje, kad jis galėjęs už
mušti Mrs. Pearson. Tiriama 
ant jo drabužių rasti kraujo 
šlakai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* su naujausiais įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdčfllo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavlmaa 

bus užtikrintas ir už prieinamų kalnų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.




