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Aną dieną šioje vietoje pa
minėjau faktus, kaip ši šalis 
yra laimėjus arba pasiėmus 
Californija. Ji buvo paimta per 
spėką, per karą. Vienok nie
kas šiandien nereikalauja ją 
atskirti nuo Jungtinių Valstijų.

Palyginau prie Pabaltės 
kraštų, kurie savanoriai prisi
dėjo prie Sovietų Sąjungos, 
vienok yra tokių, kurie norėtų 
juos atplėšti.

Naujienoms tas labai nepa
tiko ir Grigaitis puolėsi mokin
ti istorijos ir tarptautinio pa
dorumo. Tam tikslui prirašė 
beveik visas tris ilgas smul
kaus rašto špaltas.

Bet, žinoma, Grigaitis istori
ją iškraipo ir kliedą nonsen
są. Pavyzdžiui, jis sako:

“Bet viena, jau tuomet tose 
teritorijose Meksika beveik jo
kios kontrolės neturėjo ir jų 
gyventojai daugumoje norėjo

Ar tas pakeičia istorinį fak
tą, kad Californija buvo prie 
šios šalies prijungta per karą? 
Ne, nepakeičia.

Antra, ar buvo prieš karą 
leista tiems žmonėms nubal
suoti, ar jie nori skirtis nuo 
Meksikos ir dėtis prie Jungti
nių Valstijų? Nebuvo. Tai, iš 
kur Grigaitis žino, kad jie 
daugumoje norėjo skirtis nuo 
vienos šalies ir dėtis prie ki
tos ?

O gal jie norėjo būti visai 
nepriklausomi ?

Tuo tarpu faktas yra, kad 
Lietuvos žmonėms buvo leista 
nusibalsuoti, kur jie nori dė
tis, su kuomi jie nori fed.e- 
ruotis. Ir jie nubalsavo fede- 
ruotis su Sovietų Sąjunga.

Tai kokią dabar Grigaitis ar 
kas kitas turi teisę reikalauti, 
kad Lietuva būtų atplėšta po 
prievarta iš Sovietų Sąjungos? 
Neturi jokios teisės.

Taipgi Lietuvos žmonės nu- 
sibalsavo įsivesti socialistinę 
santvarką. Taipgi niekas ne
turi teisės jiems dabar užkar
ti smetoninę santvarką.

Toliau Grigaitis sako:
“O šiandien Californija, 

Naujoji Meksika, Texas ir 1.1, 
yra ir savo gyventojų sąsta
tu, ir ekonomine santvarka, ir 
kultūra taip pat ‘amerikoniš
kos,’ kaip ir kiti ‘šteitai’ Jung
tinėse Valstijose, ir supranta
ma, kad būtų beprotystė ban
dyti jas ‘atplėšti, atskirti’ nuo 
USA.”

Tiesa, būtų beprotystė, ir 
todėl niekas nereikalauja jų 
atplėšimo.

Maskva, spal. 27. — Ko
respondentų pranešimai iš 
sovietinio fronto rodo, kad 

į Raudonoji Armija neatlai- 
džiai stumia atgal vokiečius 

atsitikimą, kuris paliečia lie- mylių_ ilgio frontu
tuvius ir kuriame panašaus at- į Dniepro alkūnes srityje, 
plėšimo buvo reikalauta. Pa-1 Nuo Melitopolio Sovietai 
vyzdžiui, Mažoji Lietuva buvo j numaršavo jau 45 mylias 
daug anksčiau prie Vokietijos | artyn Krimo. 
prijungta ir suvokietinta, kul
tūriniai ir ekonominiai pavers
ta Vokietijos dalimi, bet ar tas 
neleido lietuviams reikalauti, 
Klaipėdos Krašto sugrąžinimo!
Lietuvai ? j

Vadinasi, ir čia Grigaitis 
pamiršta istoriją. Vienoje vie
toje “beprotystę” pasmerkia, 
o kitoje—pateisina.

Bet mes turime kitą istorinį 
atsitikimą, kuris paliečia 1

iki šiol mūsų šalis jau 
netekus 30 generolų. Tai

(Tąsa 5-me pusi.)

Veikiausia šį karą laimėju
sios Jungtinės Tautos peržiū
rės visą eilę istorinių skriaudų 
ir jas pataisys arba išlygins.* 
Ypatingai bus bandoma, rei
kia tikėtis, visą eilę Versailio 
taikos istorinių skriaudų ati
taisyti. Tautų reikalai bus su
tvarkyti pastoviau ir teisin
giau.
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Raudonarmiečiai Sulaužė Nacių Linijas per 
90 Mylių; Atėmė dar 170 Vietovių;

Numatoma Greitas Krivoj Rogo Paėmimas
Perkirto Nacių Plentus, 
Pagrobė Daug Ginklų
Papildomasis vidunakti- 

rožės prie Dniepro upės iki n*s Maskvos radijo praneši- 
Azovo Jūros; pažygiavo mas sakė, jog Sovietų ko- 
dar 10 iki 20 mylių pirmyn vūnai, užėmę apskričio mie
loje srityje; atvadavo apsėstą Vesioloje, į šiaurių va- 
kričių miestus Vasiljevką,1 karus nuo Melitopolio ir 
Michailovicą ir Alimovką, i sparčiai maršuodami toliau 
geležinkelio stotis Čakraką, į į vakams, perkirto tris vo- 
Burchatską, Prišibą, Plo- | kiečių vieškelius 
dorodiję, Fedorovką ir Aki-[daug priešų, pagrobė 20 na- 
movką; užėmė penkiolikąj cių tankų, 137 kanuoles, 
stambių miestelių ir 66 ki- daug prikrautų trokų, dide- 
tas gyvenamąsias vietoves, ' 
— kaip vakar oficialiai pra-' 
nešta iš Maskvos.

Dniepro alkūnėje, į pietų 
vakarus nuo atgriebto 
Dniepropetrovsko, raudon- į 
armiečiai per dieną pasiva-l 
rė 4 iki 10 mylių pirmyn ir' 
užėmė daugiau kaip 30 gy
venamųjų vietovių, tame 
skaičiuje apskričio miestą 
Kriničkį, geležinkelio stotis 
Surskoje ir Privolnoje ir 12 
didoku miesteliu. C u

London, spal. 28. — So
vietų kariuomenė sulaužė' 
vokiečių pasipriešinimus 90 
mylių fronte nuo Zapo- i

suėmė

lį skaičių galvijų ir daugius 
kitų reikmenų. Čia raudon
armiečiai atėmė iš vokiečių 
ir daugiau kaip 2,000 sovie
tinių piliečių, kuriuos na
ciai varėsi į verstinus dar
bus.

Vien šioje fronto dalyje 
raudonarmiečiai per dieną 
užmušė apie 3,000 nacių ir 

: sunaikino 28 jų tankus ir 
90 kanuolių.

“Priešai, traukdamiesi po

Talkininkai Maskvoj Maistas Vokiečiams
Susitariu Sunkiau

siais Klausimais
Maskva. — Neoficialiai 

pranešama, kad Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos atsto
vai susitarę jau ir kai ku
riais sunkiausiais klausi
mais. Žinios New Yorko 
Timesui sako, kad esą su
sitarta glaudžiai sandarbi- 
ninkaut ne tik karinėje sri
tyje, bet ir politinėje.

HITLERININKAI ATGAL 
150 MYLIŲ FRONTU

Naciai Gyvus Degino 
Jugoslavus

Cairo.—Jugoslavijos Par
tizanų Žinių Biuras davė 
smulkmenišką pranešimą, 
kaip vokiečiai ir jų sandar- 
bininkai iš Michailovičiaus 
abazo nužudė 7,499 jugosla
vų patrijotus, kai kuriuos 
sudegindami gyvus. Vokie
čiai taipgi visiškai nuo že
mės veido nušlavė tuzinus 
jugoslavų kaimų.

Londono radijas pranešė, 
jog Sovietai nukirto visus 
naciams pabėgti geležinke
lius iš Krivoj Rogo, tiktai 
apart vieno.
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Jau Iš Lėktųvų Kri 
vo j Rog Srityje

Amerikiečiai korespon
dentai iš Maskvos prane
ša, jog naciai jau iš lėktuvų 
nuleidinėja maistą ir amu
niciją įvairiems apsuptiems 
savo armijos daliniams Kri
voj Rog srityje. Taigi, 
ko, vokiečiai atsiduria 
panašioj padėtyj, kaip 
dai prie Stalingrado.

sa-
čia

an-

KAIP HITLERININKAI AIŠKI
NA SOVIETŲ LAIMĖJIMUS

svetimų ginklų, 
Amerikos bei An-

korespondentai iš

Madrido, Ispanijos fašis
tų, radijas skleidė Berlyno 
aiškinimus, kodėl sovietinės 
jėgos laimi prieš vokiečius. 
Sako, kad Sovietai turi dau
gybę kanuolių, net ištisas 
kanuolininkų divizijas. Pa
sakoja, kad, girdi, Raudo
noji Armija naudoja “labai 
daug pabūklų, gautų iš Tal
kininkų.” — Bet dar visai 
neseniai Berlynas skelbė, 
jog rusai labai mažai te
naudoja 
gautų iš 
glijos.

Ispanų
Berlyno rašo, kad Sovietų 
kariai turi, esą, nepropor
cionaliai daugiau ginklų ir 
kitų jėgų už vokiečius. Bet, 
girdi, naciai turi dar užten
kamai rezervų (atsarginių) 
jėgų prieš rusus.

Paryžiaus hitlerininkų ra
dijas pabrėžė didelį vokie
čiam pavojų rytiniame 
fronte ir sakė, jog ten “da
bar šėlsta kruviniausi mū
šiai iš visų, kurie bet kada 
įvyko ištisoj istorijoj.”

Anlglai iš oro vis atakuo
ja nacius Graikijoj.

mūsų kariuomenės smū
giais, palieka savo kanuo
les, mortiras, amuniciją ir 
kitas karines medžiagas,” 
kaip teigia oficialis prane
šimas.

Beveik visas vokiečių pul
kas buvo nušluotas Dniepro 
alkūnėje, į pietų rytus ir 
pietvakarius nuo Dniepro- 
petrovsko. Vienas tik Rau
donosios armijos dalinys pa
grobė 48 vokiečių kanuoles, 
40 mortirų ir daug kitų gin
klų, taipgi du amunicijos ir 
penkis maisto sandėlius.

Sovietų lakūnai 
naktį bombardavo 
karinių traukinių 
mą geležinkelių 
Apostolovo, į pietų rytus nuo 
Krivoj Rog, ir sunaikino 
daug vagonų su karinėmis 
medžiagomis.

Nauji Laimėjimai ties 
Krivoj Rog

Krivoj Rog srityje, sovie
tiniai kovūnai, nugalėdami 
atkaklius nacių pasiprieši
nimus ir sudaužydami skai
tlingas jų kontr-atakas, už
ėmė dar kelias gyvenamą
sias vietas. Bet kitko, čia 
buvo supliektas visas hitle
rininkų batalionas, mėginęs 
ištrūkt iš apsupimo, ir li
kučiai jo "tapo paimti nelai
svėn.

Šiuos žodžius berašant, 
neoficialiai pranešama, kad 
Sovietai, girdi, bile valan
dą galėsią užimt Krivoj 
Rog iš trimis pusėmis ap
suptų nacių.

Į šiaurių rytus nuo Vi
tebsko, r a u d o n armiečiai, 
laužydami stiprias nacių 
apsigynimo linijas, užėmė 
daugiau kaip 50 gyvenamų
jų vietovių ir apvalė nuo 
priešų visą plentą, per 39 
mylias, tarp Nevelio ir Us- 
viatų.

Viename tik sektoriuje 
Sovietų kariai užmušė 600 
hitlerininkų, suėmė tam tik
rą skaičių vokiečių, pagro
bė dvi baterijas artilerijos, 
aštuonias mortiras ir du 
amunicijos sandėlius.

Spalių 26 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 42 vokiečių tankus 
ir nušovė 49 jų lėktuvus.

Atvaduota 170 Vietovių
Visuose frontuose Sovie

tai per dieną užmušė dau
giau kaip 6,600 vokiečių ir 
atvadavo virš 170 gyvena
mųjų vietovių.

Žygiuodami į šiaurių va
karus nuo Veseloje (šiaur
vakariuose nuo Melitopo- 
lio), raudonarmiečiai siekia 
susijungt su sovietiniais ko- 
vūnais Krivoj Rog srityje ir 
taip uždaryt spąstus na
ciams, apsuptiems trimis 
šonais tarp Kirvoj Rog, į 
pietų vakarus nuo Dniepro- 
petrovsko, ir Veseloje, y- 
pač grąsindami Nikopolio 
miestui, mangano kasyklų 
ir fabrikų centrui.

diena ir 
vokiečiu 

sutelki- 
mazge i 
Hi c? nu r\ I

VOKIEČIU JĖGOS IŠ 
VAKARŲ PERMETA

MOS 1 RYTUS
Maskva. — Apart 28-tos 

nacių tankų divizijos, kuri 
persiųsta iš Italijos į fron
tą prieš Sovietus, vokiečiai 
permetė į priešsovietinį 
frontą ir eilę savo kariuo
menės divizijų iš Francijos 
ir kitų užimtų vakarinės 
Europos kraštų, kaip teigia 
amerikiniai koresponden
tai.

Prezidentas Reikalauja 
Skirt Lėšų Karo Ve

teranam Lavintis
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad negaišuodami 
paskirtų bilioną dolerių ka
riams lavintis amatuose ir 
profesijose, kuomet jie bus 
garbingai paleisti iš karinių 
pareigų, po tam tikro laiko 
ištarnavimo.

Prezidentas siūlo duoti 
vieniems metams' lėšų tiem 
veteranam lavintis įvairiuo
se amatuose bei darbuose ir 
jau pradėto mokslo baigi
mui, o tam tikram apribo
tam skaičiui nepaprastai 
gabių vyrų ir moterų apmo
kėti mokslo ir gyvenimo iš
laidas iki trejų metų.

NAUJAS SKAUDUS
SMŪGIS JAPO
NAM RABAULE

Australija, spal. 28. —A- 
merikos bombanešiai su
pleškino japonų orlaivių 
aikštę Lukunai, Rabaule, 
New Britain saloj, numes
dami 302,000 svarų bombų, 
ir tuo pačiu žygiu sunaiki
no 58 priešų lėktuvus. Ame
rikiečiai neteko tik vieno 
lėktuvo.

Tai buvo jau trečias pa
našus oro žygis prieš japo
nus per tris paskutines die
nas paeiliui.

Kiti amerikiniai bomba
nešiai atakavo karinius ja
ponų punktus Bougainville 
ir kitur Saliamono salose, 
nesutikdami jokio pasiprie
šinimo ore iš japonų pusės.

Mirtis Jugoslavų 
Pardavikams

London.—Jugoslavų Par
tizanų teismo sprendimu, 
tapo sušaudyta 17 Michailo- 
vičiaus četnikų, kurie sykiu 
su italais ir vokiečiais žudė 
Jugoslavijos patrijotus bei 
įdavinėjo juos į nacių na
gus.

Kiti trys Michailovičiaus 
baltagvardiečiai nuteisti ka
lėjimam

Talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo nacius Jugos
lavijoj.

Amerikiečiai Giliau Įlaužė 
Nacių Liniją; bet Blogas 
Oras Kenkia Veiksmams

Alžyras, spal. 28. — Ame-' Anglai pažygiavo keturias 
rikiečiai įvarė gilų kylį į: mylias pirmyn ir užėmė To- 
vokiečių liniją kalnuose pa-|rella ir Mafalda miestelius, 
gal aukštutinę Volturno u- lytiniame Italijos ruožte, 
pės tėkmę, į šiaurių vaka- ■ Paskutinėmis valandomis 
rus nuo Raviscaninos mie-jlabai pablogėjęs oras dali- 
sto, o Aštuntoji anglų armi-'nai apstabdo didesnius tal- 
ja prasiveržė, dar kai kurio- i kininkų žygius prieš vokie- 
se vietose per Trigno upę. | čius.

Anglai 106 Kartus 
Daugiau Bombų 
Numeta Vokietijon
London. — Per keturių 

savaičių laikotarpį iki spa
lių 25 d. anglai paleido dau
giau kaip 17,000 tonų bom
bų į Vokietiją; tuo tarpu 
vokiečiai numetė Anglijon 
tik 160 tonų bombų, kaip 
kad Anglijos oro ministeris 
Arch. Sinclair pranešė sei
mui.

Nuo liepos 9 iki spalių 17 
d., per šimtą dienų, anglai 
paleido 56,000 tonų bombų, 
o amerikiečiai 18,000 tonų į 
Munichą, Etndeną, Berlyną 
ir kitus karinius Vokietijos 
centrus.

Žymėtina, jo didžiausioje 
nacių atakoje iš oro prieš 
Londoną 11941 m. gegužės 
12 d. trys šimtai vokiečių 
lėktuvų per penkias valan
das numetė tik apie 450 to
nų bombų.

Maras ir Badas Pjauna 
Indėnus Tūkstančiais
New Delhi. —- Associated 

Press praneša, jog kas sa
vaitę vien tik Bengal pro
vincijoj, Indijoj, badu mir
šta po 100 tūkstančių žmo
nių.
Nuo bado siaučia cholera, 

kraujaligė ir kitos apkrečia
mos ligos.

Anglijos karaliaus pava
duotojas gen. Wavell pats 
matė žmones badu mirš
tančius ant šaligatvių. Jis 
žadėjo pasistengt gaut ba- 
duoliams pašalpos.

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Jau pasižymi lenktyniavimosi. Stripeika - Kudirka 
jau antroje vietoje. Tačiaus dar toli nuo Pilėno. Pre
mijų ruožte šiandien stovi:

P. Pilėnas, Philadelphia ........................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth......................
ALDLD 2 kp., So. Boston .....................................
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury.......
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark.........
V. Vilkauskas, Nashua ........................................
V. J. Stankus, Easton.............................................
ALDLD 136 kp. Harrison-Kearny ........................
V. Smalstienė, Royal Oak........................................
LLD kp. Mot. St. Binghamton ...........................

(Tąsa 5-tam pusi.)

Mussolinis Bijo Nu
žudymo; Įsakė Slėpt 

Savo Paveikslus
Alžyras, spal. 27.— Pra

nešama, jog buvo pasimota 
nužudyt Mussolinį.

Mussolinis įsakė nukabi- 
nėt nuo sienų ir pašalint iš 
viešųjų vietų jo paties ir 
kitų fašistų vadų paveiks
lus. — Nes iš tų paveikslų 
galėtų geriau juos pažint • 
tie prieš-fašistiniai Italijos 
patrijotai, kurie įieško pro
gos nudėt Mussolinį ir jo 
sėbrus šiaurinėje Italijoje, 
kuri dar tebėra naguose na
cių ir italų juodmarškinių.

Auga Vokiečiu Priešių 
gumai Hitleriui

Berne. — Šveicarijos laik
raščio Gazette de Lausan
ne korespondentas rašo a- 
pie žmonių nusiminimą ir 
augantį bruzdėjimą prieš 
Hitlerį Vokietijoj.

Didžioji dauguma vokie
čių sudrebinta Talkininkų 
smūgiais iš oro ir sovieti
niais laimėjimais. Kitas de- 
speracijon varantis vokie
čius dalykas tai žinios apie 
sklandžias derybas tarp 
Amerikos, Sovietų ir Angli
jos atstovų Maskvoje.

Himmlerio žandarai kas 
dien vis daugiau vokiečių 
nusmerkia ir sušaudo už 
murmėjimus prieš Hitlerį ir 
kalbas, jog naciai tikrai bus 
sumušti.

Amerikiečiai įsiveržė į 
japonų užimtą Mono salą, 
Saliamono salyne.

Punktai
1324
840
807
657
561
509
437
420
316
268



i

Antras Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis, Spalių 29, 1943

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Lais vė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878
President Jos. Weiss

Secretary Treasurer D. M. Sholl
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES: .
United States, per year ........,.............  $6.50
United States, six months .................... <$3.50
Brooklyn, N. Y., per year .................... $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ..............  $3.75
Foreign countries, per year ................ $8.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75
Canada and Brazil, per year ................  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

laukti, kad valdžia savanoriškai ims ir 
gražiai visus veteranus aprūpins. Nebu
vo taip po pereito karo, nebus taip ir po 
šio. Tiktai gerai organizuota ir teisingai 
vadovajama veteranų jėga galės jų rei
kalus apginti. Atsimename, ką pada
rė Hooveris su veteranais. Atsimename, 
kaip juos Washingtone pasitiko, kai jie 
numaršavo sostinėn ir reikalavo darbo 
arba duonos. Juos ten pasitiko ir pamai
tino švino kulkomis.

Kad po šio karo veteranams nereikėtų 
badauti arba obuolius miestų gatvėse 
pardavinėti, idant išsigelbėjus nuo bado, 
tai jiems reikės gerai susiorganizuoti.
Darbo unijos turi žiūrėti, kad sugrįžę iš 
karo veteranai turėtų jau įsteigtą tokią 
organizaciją, kurion jie galėtų įstoti ir 
surasti prieglaudą ir protekciją.

KAS KA RAŠO IR SAKO

Darbininkų Veteranų Organizacija
Mes manome, kad United Automobile 

Workers unija iškelia labai svarbų poka
rinį klausima. Jos vadai sako, kad jie 
įneš į C.I.O. konvenciją tuojau po karo 
imtis organizavimo veteranų organiza
cijos. Tokia organizacija būsianti reika
linga — viena, del aprūpinimo veteranų 
reikalų, antra — dėl sustiprinimo dar
bo unijų. Tokia darbininkų veteranų or
ganizacija, suprantama, būtų nepriklau
soma nuo Amerikos Legijono. Dabartinis 
Legijonas po šio karo, žinoma, bandys 
įtraukti visus šio karo veteranus. Bet 
ta organizacija visuomet buvo ir, be 
abejonės, pasiliks buržuazinio elemento, 
aukštojo luomo vadovybėje. Joje kasdie
niniai darbo žmonių reikalai neturi jo
kios vietos, nevaidina jokio vaidmenio. 
Kodėl, tad, darbininkai veteranai turėtų 
jai priklausyti?

Karas yra karas. Karo lauke arba ar
mijoj “visi lygūs”. Bet civiliniam gyveni
me mes turime klases ir klasinius pasi
dalinimus. Iš karo bei armijos sugrįžę į 
civilinį gyvenimą veteranai sugrįžta į 
savo klasę — darbininkas į darbininkų 
klasę, buržuazinės šeimos sūnus į bur
žuazijos klasę. Jųjų reikalai pasidalina, 
pasidaro skirtingi ir priešingi. Vienas 
eina savo keliu, kitas savo, vienas gyve
na iš savo rankų bei galvos darbo, o 
kitas iš išnaudojimo.

Darbo unijos negali numoti ranka į šį 
reikalą. Po Pirmojo Pasaulinio Karo ne
buvo iš jų pusės rūpintasi laimėti darbi
ninkus veteranus darbininkų klasei. Jie 
pateko į Amerikos Legijoną, kuris, kaip 
atsimename, daugelyje atsitikimų buvo 
reakcinio elemento kontrolėje ir išėjo 
prieš darbininkų interesus. Darbininkai 
veteranai buvo priversti kovoti prieš 
darbininkų klasę! Buvo nemažai tokių 
atsitikimų, kad Legijono postai užsiim- 
dinėdavo tiesiog streikų laužymu.

Po šio karo tokia padėtis nebeturėtų 
pasikartoti. Darbo unijos turi daugiau 
.proto ir patyrimo. Jos puikiai atsimena 
istoriją ir veteranų likimą po pereito ka
ro. Todėl dabar tos pačios klaidos žada 
nebedaryti. Automobilių unijos Pild. Ta
ryba, užgirdama darbininkų veteranų 
organizacijos steigimą ir ragindama vi
są C.I.O. judėjimą ir visas Amerikos dar
bo unijas tuomi susirūpinti, turėtų su
silaukti pilniausios paramos iš visų or
ganizuotų darbininkų.

Kokia tos organizacijos būtų forma ir 
kokie būtų jos santykiai su unijomis, 
automobilių vadovybė nepasako. Tatai, 
matyt, paliekama tolimesniam apdisku- 
savimui. Svarbu, kad jau dabar iškelia
ma patsai reikalas tokios organizacijos. 
Nereikia abejoti, kad mūsų kareiviai uni- 
jistai, išgirdę šitą automobilistų unijos 
sumanymą, jam nuoširdžiausiai pritars. 
Jie žinos, kad jų unijos rūpinasi jų po
kariniais reikalais — reikalais ne tik 
kaipo darbininkų, bet taipgi kaipo karo 
veteranų.

O tokių reikalų, kurie bus specialiai 
veteranų reikalai, suprantama, bus. 
Daugelis veteranų bus sužeisti. Dauge
lio šeimyniški reikalai bus skirtingi nuo 
tų, kurie nebuvo kare arba sugrįžo iš 
karo sveiki. Būtų vaikiška tikėtis ir

Desperatiškas Politikierius 
Drabstosi Purvais

Vieni iš svarbiausių rinkimų šiemet 
bus New Jersey valstijoj. Rinkimų kam
panija labai įkaitus. Republikonų parti
jos kandidatas į gubernatorius, ponas 
Edge, matyt, randasi didelėj desperacijoj. 
Tasai senas, įgudęs reakcijonierius pra
deda savo oponentą drabstyti purvais ir 
New Jersey piliečius gąsdinti raudonuo
ju baubu.

Edge pasakoja, kad jo oponentas, Vin
cent J. Murphy, demokratų partijos kan
didatas, esąs raudonųjų kandidatas. Jo 
išrinkimas, girdi, pavestų New Jersey 
valstiją komunistams.

Betgi ponas Murphy nėra joks komu
nistas bei komunistų simpatikas. Tiesa, 
jo kanidatūrą remia New Jersey komu
nistai, bet remia tiktai kaipo liberalo ir 
kaip darbo unijų kandidato. Nes Mur
phy kandidatūra yra užgyrusios visos 
darbo unijos — C.I.O., Federacija ir ge
ležinkeliečių brolijos. Murphy yra Dar
bo Federacijos New Jersey Valstijos se
kretorius. Jis dabar tarnauja Newarko 
miesto majoru. Bet tas nepadaro jo ko
munistų kandidatu.

Labai gerai, kad New Jersey valstijo
je pažangiosios jėgos susivienijo šiuose 
rinkimuose. Jos turi puikių progų laimė
ti ir Murphy išrinkti valstijos guberna
toriumi. Nesinori tikėti, kad Edge ir jo 
kolegų sapaliojimai ir pravardžiojimai 
jiems daug pagelbėtų. Amerikos žmonės 
dabar jau žino, kad raudonuoju baubu 
grūmojimas yra nacių taktika ir kas to
kios taktikos griebiasi, tas tarnauja sve
timiems dievams.

VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

Unija, Kuria Teisingai Didžiuoja
si Jos Nariai

New Yorko mieste buvo laikoma 
Transport Workers Unijos konvencija. 
Visais atžvilgiais konvencija buvo kon- 
struktyviška ir pažangi. Unijos vadovy
bė yra gerose rankose. Unijos preziden
tas Michael Quill nevynioja akmens į va
tą, kuomet eina gynimas darbininkų rei
kalų. Visi, kurie neapkenčia darbinin
kų, yra apšaukę Quill raudonuoju, ko
munistu, anarchistu ir dar kitokiu, bet 
tas airių tautos sūnus, drąsus ir kovin
gas amerikietis, į tai nekreipia dėmesio.

Kol kas Transporto Darbininkų Unija 
tebėra vyriausia New Yorko miesto or
ganizacija. Bet ji jau turi lokalų ir ki
tuose miestuose. Po daugelio metų dide
lių pastangų, New Yorko transporto 
darbininkai taip gerai susiorganizavo, 
jog su jais dabar rimtai turi skaitytis 
miesto valdžia ir busų bei gatvekarių 
kompanijos. Kaip žinoma, tuose darbuo
se dirba daugiausia airiai darbininkai. 
Ėmė laiko juos suorganizuoti, bet, būda
mi organizuoti, jie puikiai moka savo 
reikalus apginti.

Beje, unijos prezidentas kandidatuoja 
į Miesto Tarybą (City Council). Jis sa
vo kandidatūrą yra išstatęs Bronxe. Ka
dangi Bronxo Darbo Partijos organiza
ciją kontroliuoja dubinskiniai menševi
kai, tai Quill kandidatūros neužgyrė ir 
todėl jam tenka kandidatuoti ant nepri
klausomo tikieto. Jo kandidatūrą remia 
majoras LaGuardia ir visos C.I.O. uni
jos. Yra galimybių jam laimėti. Prieš 
du metu Quill buvo Miesto Tarybos na
riu. Jis ten gerai gynė darbininkų rei
kalus. Dabar vėl daug laimėtų New Yor
ko miesto darbo žmonės, jeigu Quill pa
tektų į tarybą.

SOCIALDEMOKRATAI 
IR NACIŠKI BUDELIAI

Kaip pirmajam pasauli
niam kare kaizeriniai so
cialdemokratai, taip šiame 
kare socialdemokratijos va
dai lošia judošių rolę. Vieni 
tiesioginiai tarnauja Hitle
riui, kiti gi anų darbus už
gina ir remia. Pavyzdį 
mums duoda Suomijos so- 
cialedomkratai. Tai tiesiogi
niai Hitlerio agentai. Juos 
gi nuoširdžiai remia kitų 
kraštų socialdemokratai. 
Pavyzdžiui, lietuviški so
cialistai (Keleivis ir Nau
jienos) galva guldo už tuos 
parsidavėlius Hitleriui.

Apie Suomijos menševi- 
kiškus Hitlerio agentus 
Chicagos Vilnis rašo:

Švedų spauda praneša, kad 
Suomi jos socialdemokratų 
vadas ir dabartinis Suomijos 
finansų ministeris Vaino Tan
ner neseniai lankėsi Danijoj. 
Jis konferavo su Gestapo bo
su Himmleriu ir generolu 
Ilanneken, kurį Hitleris nu
skyrė Danijai valdyti.

Galima įsivaizdinti, koki 
malonus buvo jų pasikalbę- 
jimas. Genuose (draugas) 
Tanner ir Genuose Himmler 
yra tos pačios fašistinės šai- 
kos vadai. Jie “gelbsti civili
zaciją nuo demokratijos ir 
bolševizmo’’!

Tanncris užtikrinęs savo 
vokiškus bičiulius, kad Suo
mija “atliks savo pareigas, 
kaipo talkininkė, iki pat ga
lo.’’

Danijoj yra stipri social
demokratų partija. Joj yra, 
bent ligi šiol buvo, nemažas 
darbininku skaičius.

Galima įsivaizdinti kokį 
įspūdį padarys į eilinius so
cialdemokratus šis Taimerio 
bičiuliavimasis ir bendras 
frontas su naciškais bude
liais. Naciai žudo Danijos de
mokratiją. Geriausius jos sū
nus jie sugrūdo į kalėjimus. 
Tūkstančiai danų priversti 
buvo pabėgti į Švediją, o kiti 
tūkstančiai tik laukia progos 
pabėgti.

Ir su tais budeliais Suo
mijos socialdemokratų vadas 
bruderšaftą maukia!

Kai mes kalbam apie Tan- 
nerį, tai turim omenyje ne 
tik tą vieną šlykščią asmeny
bę. Juk jis atvyko pas Himm- 
lerį siunčiamas visos tos kli
kos, kuri valdo Suomiją. Visi 
jie tokie.

Sąžiningi žmonės, kad ir 
jie būtų socialistai, turi bėg
ti nuo tokių vadų, kaip nuo 
maro ir choleros!

KLERIKALAI PRIEŠINGI
LIAUDIES APŠVIETAI
Nors mes Amerikoje tu

rime didelį tinklą viešųjų 
mokyklų, bet faktas pasilie
ka faktu, kad kai kuriose 
valstijose labai daug vaikų

auga be apšvietos, be mo
kyklų. Ypatingai pietinėse 
valstijose milijonai išauga 
be jokio mokslo. Ten mo
kyklų sistema prasta. Vals
tijos skundžiasi, kad jos ne
gali finansiškai išsiversti ir 
todėl neturi pakankamai 
mokyklų.

Todėl kilo klausimas, kad 
Federalė valdžia turėtų to
kioms vietoms pagelbėti fi
nansiškai. Tapo Kongresan 
įneštas bilius, kuris kasmet 
skirtų mokyklų subsidijoms 
daugiau kaip tris šimtus 
milijonų dolerių. Bilius yra 
geras ir remtinas. Tokiai 
valdžios pagelbai mokyk
loms gali priešintis tik tie, 
kurie priešingi liaudies ap- 
švietai. O kaip tik tam bi- 
liui dabar priešinas lietuvių 
klerikalų spauda. Taip prie
šinga, jog neturi gėdos ra
ginti savo skaitytojus rašy
ti laiškus kongresmanams 
ir reikalauti, kad jie bal
suotų prieš tą bilių.

Štai, pavyzdžiui, ką tuo 
klausimu sako kunigų 
Draugas (sp. 22 d.): “Mes 
raginame savo skaitytojus 
pasiųsti savųjų distriktų 
kongresmanams prašymą 
balsuoti prieš subsidijų 
švietimui bilių, kurio nu
meris yra — S.637.”

Tegul, vadinasi, bilius bū
na atmestas ir milijonai 
biednuomenės vaikų neturi 
progos lankyti mokyklą. 
Tokia yra klerikalų pozici
ja.

Kuomi jie teisina šią sa
vo nepateisinamą poziciją? 
Ogi tuomi, kad tas bilius ne
skiria pinigų privatinėms 
mokykloms. Girdi:

Teisės žinovai tvirtina, kad 
šis bilius prieštarauja demo
kratijos dvasiai ir, kaipo te
kis, turi būti atmestas.

Tą bilių priėmęs kongre
sas pažeistų lygybės dėsnį. 
Jis parodytų šališkumą. Su- 
lyg tuo bilium federalė val
džia subsidijuotų tik valdiš
kąsias mokyklas. Privatinės 
mokyklos, kurios taip pat yra 
Amerikos dalimi, negautų nė 
cento. Ir aiškinti nereikia, 
kaip svarbų vaidmenį vaidi
na Amerikos gyvenime pri
vatinės mokyklos, kurios dar 
gal būt labiau yra karo pa
liestos, negu valdžios moky
klos ir todėl labiau reikalin
gos valdžios paramos. Išskir
ti jas ir tik viešoms mokyk
loms teduoti valdžios para
mą, būtų ir nedemokratiška 
ir neteisinga. Subsidijų švie
timui bilius kongrese, toks, 
koks jis yra patiektas, ardo 
krašte vieningumą tuo mo
mentu, kuomet tas vieningu
mas yra labiausiai reikalin
gas.

Kodėl mes, kaipo pilie
čiai, turėtume rūpintis pri

vatinėmis mokyklomis, ku
rios paremtos ant biznio pa
mato? Jokio reikalo mes 
neturime. Privatines mo
kyklos yra privatinis biznis. 
Mums svarbu viešosios, vi
suomeniškos mokyklos. 
Mums svarbu, kad kiekvie
nas Amerikos vaikas galėtų 
lankyti viešą mokyklą ir 
mokintis, kad šalyje nebūtų 
iliteratų.

Privatinės mokyklos, be 
to, yra sektantinės, religi
nės. Daugiausia jų turi ka
talikų bažnyčia. Jos yra 
nereikalingos. Dažnai jos 
tiktai kenkia viešosioms 
mokykloms. Jos yra daug 
žemesnės rūšies ir jose vai
kai negauna reikalingo ap
mokymo. Tie vaikai, kurie 
priversti tokias mokyklas 
lankyti, yra nuskriausti.

Tačiau mes nereikalauja
me, kad tos privatinės mo
kyklos, dabar būtų uždary
tos. Tasai klausimas dabar 
nėra diskusuojamas, nėra

dienotvarkyje. Klausimas y- 
ra viešųjų mokyklų, demo
kratinių mokyklų, visuome
ninių mokyklų. Viešosios 
mokyklos visiems vaikams 
lygiai atdaros. Ten nėra jo
kios diskriminacijos. Jeigu 
kas nenori leisti savo vaikų 
į tas mokyklas, o leidžia į 
privatiškas, tai jo asmeniš
kas reikalas. Jis turi pasi
dengti išlaidas. Niekas jo 
neverčia leisti vaikus į pri
vatinę mokyklą.

Būtų didžiausia nelygybė 
ir neteisybė, būtų atmeti
mas visokio demokratišku
mo, jeigu iš valdžios iždo 
šelptų sektantines religijos 
mokyklas. Ar tai būtų tei
singa, jeigu protestantų, 
žydų, ir kitų tikėjimų pilie
čiai turėtų mokėti taksus ir 
šelpti katalikų privatiškas 
mokyklas? Arba jeigu be
dieviai piliečiai turėtų ap
mokėti religinių mokyklų 
kaštus?

Taigi, Draugo argumen
tai neišlaiko jokios kritikos. 
Jisai tiktai viešai pasisakė, 
kad jis priešingas liaudies 
apšvietai.

Darbininkų Sveikata
JO VIDURIAI VISAI 

NIEKAI
Drauge daktare, gal ir 

man duotum patarimą per 
mūsų Laisvę.

Aš čion gyvenu pavargė
lių name. Be manęs, čia dar 
yra 28 lietuviai. Aš esu 47 
metų, 5 pėdų ir 8 colių.

Prieš trejetą metų man 
labai suko vidurius per ko
kius tris mėnesius. Labai aš 
nuo to sumenkau, nupuolė 
man 35 svarai. Dabar gal 
tesveriu 135 sv.

Tai nuo to sykio man 
skilvis pradėjo rūgti. Ką 
tik suvalgau, gerą ar pras
tą valgį, vis rūgsta. Kad ir 
vandens išgeriu iš ryto, vis 
rūgsta. Ir pradedu raugėti, 
tai gal man yra opa skilvy. 
Ir vis man eina aršyn, 
'ir man valgio neužleidžia. 
Kandu kąsnį, kitą, ir dau
giau negaliu valgyt. Širdis 
pradeda krėsti, ir turiu eiti 
šalin. Esu alkanas kas die
na ir einu menkyn.

Klausiau čion daktaro. 
Davė geležies toniko. Da 
labiau ėmė man skaudėti po 
krūtine ir kairiam šone. Vi
sa bėda, kad aš valgio čion 
negaliu gauti gamtiško. Vis 
seni valgiai ir su garu šu
tinti.

Ir aš turiu visą kairį šo
ną suparalyžiuotą, arba, 
kaip sako, esu vėjo užpūs
tas. Dar norėtau pagyventi, 
kad ir pavargėlių namuose.

Aš nusipirkau “vitamin 
B complex” ir “vitamin C” 
kapsulių, tai aš imu po tris 
ir vienų ir kitų kas diena, 
su valgiu.

Atsakymas.
Gerai, kad imate tuos vi

taminų preparatus. Tai vis
gi atpildo bent dalį mitybi
nių trūkumų. Jums dar rei
kėtų ir kitokių vitaminų. 
Jei galite, bandykite gauti 
multi-vitamin capsules. Im- 
tute irgi po vieną su mais
tu, tris kartus kas diena.

Kai negaunate paprasto, 
negadinto gamtinio maisto, 
tai organizmui bloga. Netik 
kad vitaminų — Jums vei
kiausia trūksta ir mineralų 
ir proteinų ir lengvesniųjų 
riebalų. Angliavandžių, 
krakmolų tai gaunate ir su 
kaupu, bet to toli gražu ne
pakanka. Prikimšte prikem
ša te vidurius, o sotės nėra. 
Netikęs kamšalas. Organiz
mas nuolat išalkęs. Bet Jūs 
sakot, kad ir bet ko valgyt 
negalite, viduriai neužlei
džia, o jau apie prisivalgy- 
mą tai ir kalbos nėra.

Jūsų tikros būklės nusa
kyt negalima, be asmeninio 
ištyrimo. Galima daleisti, 
kad jums yra hemiplegija: 
pusė kūno suparalyžiuota, 
dėl tūlų smegenų dalies pa
žeidimo. Jei taip yra iš tik
ro, tai ir su viduriais daly
kas išsiriša. Paralyžiuoto 
žmogaus ir viduriai esti su
kliurę dėl tos pačios bend
ros nervų pažeidimo prieža
sties. Ir tokiais atsitikimais 
daug ką vidurių pataisyt 
negalima. Ot tik gamtinio 
maisto reikia, taipgi vita
minų daugmeningo prepa
rato, mineralų — ir bendros 
priežiūros, kiek aplinkybės 
leidžia.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Cordell Hull ir Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų komisaras Molotovas Maskvokliubą aplankė ir su jūrininkais nusitrau- 
M as k vos lėktuvų ląuke.

NACIŲ NUOSTOLIAI 
RYTŲ FRONTE

Spalių 24 d. įvairiuose 
frontuose sovietines jėgos 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 105 nacių tąnkus ir 
nušovė 49 jų lėktuvus, o 
Baltijos Jūroj nuskandino 
dar vieną vokiečių trans
porto laivą, 6,000 tonų.

Neoficialiai pranešama, 
jog Sovietai taipgi štur
muoja nacius ties Mogilevu- 
Rečica, ties Orša ir prie 
pat Kijevo, triuškindami 
kartotinas vokiečių kontr
atakas.

Alžyras. — Talkininkų 
lėktuvai nuolat atakavo 
priešų užnugarėje kelius, 
geležinkelių stotis, lėktuvų 
aikštes ir kitus karui svar
bius taikinius Italijoj.

.u
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Bostono ir Apylinkės Žinios Worcester, Mass.
“Masinis” Mitingas

Spalių 17 d., So. Bostone 
mokyklos svetainėje atsibuvo 
“masinis” mitingas. Jį buvo 
surengę trys sriovės ir apie 
du tuzinai Įvairių draugijų. 
Kitaip sakant: katalikai, tau
tininkai ir socialistai. Kalbėto
jų buvo visa dešimt, o klauso- 
vų susirinko apie pora šimtų 
žmonių. Tas parodo, jog pil
nai nedalyvavo nei organizaci
jų valdybos. Pavyzdžiui, Pi
liečių Draugijoj priklauso su
virs devyni šimtai narių, na, 
o kur kitų draugijų nariai?

Matomai, rengėjai norėjo 
ši mitingą padaryti labai 
skaitlingu, kad pasirodžius 
svietui po Pittsburgho konfe
rencijos, bet nuo visuomenės 
negavo pritarimo ir skaudžiai 
nusivylė. O kas svarbiausia, 
tai tas, jog juos ignoravo ir 
vietiniai valdininkai. Jie buvo 
užkvietę gubernatorių, miesto 
majorą ir kongresmaną, bet nei 
vienas nepasirodė.

Pirmininkaujant čia augu
siam advokatui Jankauskui 
(Young) nemokančiam lietu
vių kalbos, tai net sunku ir 
žiūrėti Į jį. Jis tokius pat, kaip 
jis, šaukė didvyriais ir ačiavo 
jiems už jų “svarbias“ kalbas. 
Bet ką jie pasakė, tai vargiai 
ir jie patys žino. Pavyzdžiui, 
adv. Grigalis kalbėjo apie de
šimts minučių, bet dėl gramoz- 
do kalbos, nepadarė nei vienos 
išvados, ką jis nori pasakyti. 
Kas kita su Adv. čiuiniu, jis 
pasaulinio karo veteranas, 
plačiai apvažinėjęs Lietuvą 
mokytas žmogus, tik negali iš
mokti lietuvių kalbos. Jis ka
tegoriškai pareiškė:

— Ar žinote, dėl ko pasau
linis karas buvo, kuriame mes 
mušėmės, daug kraujo išliejo
me ir negyvi buvome? Ogi 
dėl to, kad Lietuva būtų ne
priklausoma. Man malonu bu
vo kuomet paryčiu eidavau 
Laisvės Alėja ir ką tik sutik
davau, tai sakydavo: “labas, 
ponai“.

Neblogą naujieną pasakė 
Dr. Jakimavičius, jis apvaži
nėjo visus Amerikos didesnius 
miestus ir kur tik užtiko lie
tuvius, tai jie visi yra lietu
viai. Ir tu man sakykie, iš 
tiek daug lietuvių nei vienas 
nepavirto į indijonus.

Bet štai, perstato kalbėti 
Darbininko ‘redaktorių’ Knei- 
žiuką, kuris skaitomas katali
kų pažiba. Kai pradės jis ske- 
rečiotis, šūkaloti, tai klausant 
net koktu darosi. Jis surinka, 
kad didžiausis Lietuvos grabo- 
rius, tai yra Juozas Stalinas 
ir, nepaduodamas nei vieno 
fakto, rėplioja ant Gedimino 
kalno nešdamas Lietuvos tri
spalvę vėliavą. Kad ir kažin 
kaip norėtai suprasti, ką jis 
nori pasakyti, visai neįmano
ma.

Prieš prakalbas, kad kas 
būtų pavertęs gero vyro šliu
rę į lopšynę, pakabinęs po 
medžiu ir įmetęs Kneižiuką 
šią prakalbą pasakyti, tai pra
eivis būtų supratęs, kad išdy
kęs puspiemuo, šaukia savo 
motiną.

Kalba Stasys Mockus, bet ir 
šis nepadarė nei vienos išva
dos, o nusibaladojo ant Nau
jos Kalvarijos kapų, iš ten į 
Pittsburghą ir Lietuvą. Jis 
tik pliurptelėjo, kad 1940 m. 
Lietuvoje visuotini rinkimai, 
tai buvo “žulikiški“. Bet ne
drįso pasakyti, koki rinkimai 
buvo, kuomet Antanas Smeto
na užsirioglino ant Lietuvos 
liaudies sprando ir dėl ko tu
rėjo smukti į Berlyną. 1

Kalbėjo ir kunigas Urbana
vičius; jis ragino savo pasekė
jus, kad šie krautų pinigus į 
krūvą ir kad su tais pinigais 
būtų galima pasiųsti delegatas 
į būsimą konferenciją. Bet 
jis pats abejojo ar bus galima 
tokia krūva sukrauti, kad už
tektų pasiųsti atstovą. Toliau 
jis ragino savuosius, kad dė
tų visas pastangas, kad neį
vyktų Lietuvoje komunizmas, 
nes tai būtų “pabaiga svieto.“

Apie kitus kalbėtojus ne

tenka nieko pažymėti, nes jie 
nieko nepasakė. Jie reikalavo 
Lietuvoj demokratijos. Gerai, 
tai iš kokių žmonių ta demo
kratija r e ik ė t ų sudaryti ? 
Daleiskime, mes sudarykime 
Lietuvai valdžią iš So. Bosto
no lietuvių ir pažiūrėkime, ku
rie būtų tinkamiausi Lietuvą 
valdyti. Mockus nebūtų tin
kamas valdyti Lietuvą, nes 
Smetona jam užkorė baisiau
sią nelaimę—medalį, pripažin
damas jį s m e t o n i n i n k u . 
Hitleriui užpuolus Lietuvą, jo 
partijos organas (Vienybė) 
išleido net specialį numerį, pa
sveikinti razbaininka. Tolinus, 
jo partijos vienminčiai sma
luoja krautuvių iškabas ir pa
žangius lietuvius skundžia 
valdžiai — persekioja, kas 
jiems nepatinka. Kitais žo
džiais tariant, jų vienminčiai 
jau valdė Lietuvą ir bevaldy- 
dami susidėjo su Hitleriu.

Socialistai, kurių čia randa
si penki (pirmiau buvo šeši, 
mirus Gegužiui pasiliko pen
ki), trys nemoka rašyti, Mi- 
chelsonas tinkamas tik špygas 
piešti, “geriausias“ iš jų kan
didatas tai J. Krukonis, bet 
nei vienas saliūninkas už jį 
nebalsuotų.

Klerikalai daug plepa apie 
demokratiją, bet kaip jie pa
tys elgiasi? Ar seniai čia jie 
buvo suorganizavę vyčius ir 
kėlė trukšmą pažangių lietu
vių susirinkime? O kas nusma- 
lavo Kubiliaus žinyčią? Kas 
neapkenčia žydų ir kitų rasių 
žmonių, ar ne jie? Kas 
daugiausia niekina Sovietų 
žmones, ar ne klerikalai? Tai 
kaip jie kaimynystėj galėtų 
gyventi su Sovietais ?

Bet mes So. Bostone turime 
pažangių lietuvių grupę, ši 
grupė turi Literatūros kuopą, 
platina apšvietą, rengia pra
kalbų ir paskaitų vakarus. 
Taikiai su visais bando sugy
venti; neturi pagiežos prieš 
tautas ir rases. Karui užėjus, 
renka nuo karo nukentėju
sioms drabužius, siunčia Lie
tuvos vaikučiams pundelius, 
mezga Lietuvos kovūnams 
pančiakas ir svederius, renka 
pinigus dėl medikamentų, per
ka Amerikos Raudonam Kry
žiui, lietuviškiesiems pulkams 
ir Sov. Raudonajai Armijai am- 
bulansus. Tai argi toki žmo
nės nebūtų tinkami Lietuvą 
valdyti ?

Jaunutis.

Sarg. Freddy Žolynas

šis jaunas, gražus saržen- 
tas, Freddy žolynas, yra An
tano ir Čilės žolynų sūnus iš 
Binghamton, N. Y. šiuo laiku 
jis tarnauja Biggs Field, El- 
Paso, Texas. Jis yra karinis fo
tografas didžiuliame orlaivy- 
je-bomberyje. Neseniai buvo 
parvykęs keliom dienom pas 
tėvelius pasisvečiuoti. Kariuo
menėn įstojo šių metų sausio 
mėnesyj. Nei pilnų metų neiš
tarnavęs, o jau atsiekė gana 
daug — laipsnį saržento ir 
išsimokino kariniu fotografu.

Antanas žolynas yra geras 
veikėjas Binghamtono pažan
giose organizacijose; taipgi 
Laisvės skaitytojas.

Š.

Nadija Norskaja, rusų kilmės dainininkė. Ji irgi ren
ka riebalus ir aukoja Dėdei Šamui dėl dirbimo amuni
cijos. Ji džiaugiasi Raudonosios Armijos laimėjimais ry
tų fronte ir išsiilgusiai laukia karo pabaigos ir pilno 
laimėjimo.

A. L. D. L. D. Reikalai
Lietuvių Suvažiavimas

Amerikos demokratinių lietu
vių suvažiavimas šaukiamas 
gruodžio 18-19 dd., Brooklyne. 
Šį suvažiavimą užgiria visos 
lietuvių organizacijos, kurios 
nori, kad karas būtų greičiau 
ir su mažiau aukų laimėtas 
prieš barbarišką hitlerizmą, 
kurios nori, kad Lietuva grei
čiau būtų išgelbėta ir jai pa
dėti atsibudavoti. Šį suvažiavi
mą pilniausiai užgiria ir re
mia Literatūros Draugija.

Centro Komitetas pasitiki, 
.kad mūsų visos kuopos ir aps
kričiai bus atstovaujamos, ku
rioms suvažiavimas arti, tai 
jos prisius pilną delegaciją, o 
kurioms toli, tai jos bendrai su 
kitomis organizacijomis ir 
draugijomis dalyvaus. Greitoj 
ateityj išsiuntinėsime suvažia
vimo šaukimo kopijas.

LDS Vardu Bomberis
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas pasistatė gražų tikslą: 
parduoti karo laimėjimo bonų 
už $175,000 ir nupirkti bombe- 
rį. Prie šio darbo kviečia visus 
ALDLD narius, apskričius ir 
kuopas. Tai gražus ir patrijo- 
tingas darbas. Mes visada ben
drai veikėme su LDS, mes ir 
dabar galime padėti. O tatai 
padaryti nesunku.

Kiekviena kuopa arba narys, 
kuris pirko ir pirks karo laimė
jimo bonų tarpe rugsėjo 
(Sept.) 1 dienos ir gruodžio 
(Dec.) 31 dienos, gali savo bo
nus kredituoti LDS bomberio 
nupirkimui. Tą gali atlikti, už
rašydamas savo vardą, pavar
dę, bono numerį ir ant kokios 
sumos pirko ir pasiųsti į LDS 
centrą. Tam reikalui Lit. Drau
gijos kuopoms yra pasiųstos 
gatavos atvirutės, kurias reikia 
išpildyti.

Aukos Apšvietos Fondui
Kartu su CK narių balsavi

mo blankomis išsiuntinėjam ir 
po blanką aukų parinkimui į 
Apšvietos Fondą. Ši mūsų įs
taiga yra labai svarbi ir ji ga
li atlikti daug apšvietos daribo, 
jeigu tik turėsime tam reikalui 
pinigų. Į mūsų prašymą nuo
širdžiai atsiliepė kuopos ir pa
vieniai draugai ir draugės ir 
gavome aukų nuo:

Drg. Ig. Klevinskas, Scran
ton — $1. Drg. J. Šimkūnas, 
Pbila., aukavo $5. ALDLD 2 
kp. Moterų Skyrius, So. Bos
ton, per H. Tamašauskienę $5.

Drg. S. K. Mažanskas, Cle-r 
veland, atvykdamas į LDS po
sėdį atvežė $12.50. Aukavo S. 
K. Mažanskas $3, S. Kazilionis 
$3.50, Drgg. V. Romondai $5 ir 
J. Žemaitis $1.

Drg. S. Penkauskas prisiun
tė- $20 aukų nuo keturių koloni
jų parengimo, kuris ’ įvyko 
Maple Parke, Lawrence.

Drg. Z. Klibienė iš Chicagos 
prisiuntė nuo ALDLD 79 kp. 

blanką ir aukų $5.75. Aukavo: 
A. Stalnionis $1, po 50 centų: 

Z. Klibienė, J. Baltušis, N. Dai
nienė, A. Andrijauskas ii’ B. 
Butkus.

Drg. J. Vilčinskas iš Hart
ford prisiuntė $6 ant blankos. 
Aukavo ALDLD 68 kp. $5 ir
J. Vilčinskas $1.

Drg. K. Urbonas, Kenosha, 
prisiuntė ant blankos $6.50. 
Po $1 aukavo: P. Sprindis, A. 
Russiel, J. Riekus ir W. Schle- 
ger. Po 50 centų: O. Budnikie- 
nė, J. žilius, K. Urbonas ir A. 
B u bei is.

Drg. J. Stanley iš Rochester 
prisiuntė ant blankos $8. Au
kavo: ALDLD 50 kuopa $5; F. 
Manelis $1 ir po 50c: J. Stan
ley, B. Černiauskas ir Mr. ir 
Mrs Vaitai.

Drg. V. Paukštys, Richmond 
Hill pridavė ant blankos $9. 
Aukavo: K. čiuberkis $5; M. 
Klimas ir V. Paukštys po $1 ir 
po 50 centų: J. Vinikaitis, M. 
Misevičienė, K. Mockus ir Dau
gėlai.

Drg. H. Janulienė, Worces
ter prisiuntė ant blankos $9.50. 
Aukavo: ALDLD 155 kp. (Mo
terų) $5; Jieva Aniuolauskai- 
tė $2; M. K. Sukackienė ir H. 
Janulienė po $1. Po 50 centų: 
M. žukienė, J. Jaskevičius ir 
M. šiupinienė.

Drg. Geo. Šimaitis, Montel
lo prisiuntė ALDLD 6 kp. au
ką $10.

Drg. P. Paserskis, Balti
more prisiuntė ant blankos $10. 
Aukavo po $1: V. Stankevičius, 
P. Paserskis, V. Petraitis, J. 
Straus, J. Pivariunienė, J. Sta
nys ir Mrs. O. ir Mr. B. Buck
ler. Po 50 centų: S. Bevardis,
K. Nežinomas, F. Pivariunas, 
M. Janonienė, S. Mack ir K. 
Mališauskas.

Drg. P. Janiūnas, Bayonne, 
prisiuntė ant blankos $26. Au
kavo: F. J. Milvidas $5; K. 
česniauskas, J. Chepinski ir M. 
Panelis po $2. Po $1 aukavo: 
K. čiurlis, P, Janiūnas, J. 
Kirmelas, M. Siurvilienė, S. 
Radusis, M. Balčiūnienė, A. 
Lukaitis, John Kirmel, J. Jur
kevičius, J. Mockevičius, J. 
Maturaitis, J. Stanelis, J. Ur- 
bon ir J. Zaleckas. Po 50c: J. 
Skiparius ir K. Maziliauskas.

Drg. J. K. Alvinas, Detroit, 
prisiuntė aukų $24.50. Vardai 
tilps vėliau.

Drg. Jonas Krapas aukavo 
$50.

Draugų ir draugių, kurių au
kota mažiau 50 centų, vardus 
neskelbiame, nes laikraštyj vie
tos labai stoka. Atsiprašome. 
Visiems tariame širdingai ačių 
už aukas, kaip aukavusiems, 
taip ir rinkusiems aukas. Pra
šome ir ateityje nepamiršti.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos vidujine santvarka 
ir valdymasis priklauso pa
tiems jos gyventojams.

Iš LLD 11 Kuopos Susirinkimo

Iš priežasties neturėjimo 
laiko, biskį suvėluota su ko- 
resp. Bendri gražūs užsibrėžti 
mūsų dienų gyvenimo darbai 
niekad nepasensta, Drg. S. Ja
nulis prirašė naują narį. Tai 
jau 16-tą šiais metais. Drg. J. 
J. Bakšys dirba ilgas valandas 
ir ką-tik pradeda išsijudinti į 
“Laisvės” vajų, štai skaityta 
ir priimta šie laiškai. Laiškas 
nuo Mass, ir apylinkės Lietu
vių Konferencijos šaukimo 
Komiteto, kuriame prašo pri
siųsti delegatų į konferenciją, 
17 d. spalių, į Boston, Mass. 
Ant vietos išrinkta delegatai 
— B. Mizara, J. Skliutas ir S. 
Janulis. Laiškas nuo LLD 7-to 
Apskr. sekr. D. Lubienės, pra
šo išrinkti delegatus į metinę 
LLD 7-to Apskr. Konferenciją. 
Ant vietos išrinkta delegatais, 
S. Janulis ir J. M. Lukas. Laiš
kas nuo Amerikos Demokrati
niu Lietuviu Suvažiavimo sek
retoriaus, kuriame prašo atsto
vybės į suvažiavimą. Šis klau
simas palikta ateinančiame su
sirinkime sutvarkyti. Laiškas 
nuo Apšvietos Fondo, kuriame 
prašo paramos. Ant vietos bu
vo suaukauta $7.60. Aukojo 
šie: po $1: A. Pilkauskas, B. 
Mizara, J. Jesiukevičia, J. J. 
Bakšys, J. M. Lukas, J. Skliu
tas ir P. Sadauskas. J. Urbo
nas 50c; P. Plokštis 10c.

31 d. spalių, 29 Endicott St. 
svetainėj, nedėlioj, 5 vai. vaka
re, bus silkių vakarienė. Prie 
šio bankieto ruošiasi bendrai 
abi LLD 155 ir 11 kp.

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai, kurie mylit apšvietą ir 
įvertinat šių organizacijų gra
žius apšvietos ir kultūros dar
bus, tai prašom dalyvauti.

J. M. L.

Steubenville, Ohio
Iš Mūsų Veikimo.

ALDLD 107 kuopa buvo su
rengus šokius, spalių 2 dieną, 
428 S. 7th St., Lietuviu Bro- 
lių Kliube. Parengimas ruoš
tas pagelbai Pittsburgho Lie
tuvių Vienybės Karo Laimėji
mo Komitetui, kuris siekia nu
pirkti du ambulansus, vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, o kitą Lietuvių Pulkams 
eilėse Raudonosios Armijos.

Parengimas gerai pavyko, 
nekurie Steubenville lietuviai 
nustebo, kad tiek daug žmo
nių dalyvavo. Man teko su 
keliais kalbėtis, tai sako, kad 
dar niekados tiek šioj svetai
nėj nebuvo daug žmonių,, kaip 
tą vakarą. Tai jiems sakiau, 
kad mes parengimą ruošė
me Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos karo laimėjimui, tai ir at
ėjo tiek daug žmonių, kad pa
remti prakilnų tikslą. žmo
nių buvo pilna svetainė.

Apačioj turėjome gerą pa
tarnavimą svečiams. Mūsų 
kuopos narės dirbo prie už
kandžių gaminimo, o jų duk
ros patarnavo prie stalų. Vi
sos ir visi savo pareigas, atli
ko gerai. Svečiai buvo pa
tenkinti. Turėjome svečių net 
iš Pittsburgho, buvo atvykę 
K. Kairys, H. Kairienė, Jonas 
Urbonas, P. Shatkai ir Selma 
Jablonskienė. Turėjome ir 
svetimtaučią—rusų, serbų, len
kų ir italų, kurie atėjo į mūsų 
svarbų parengimą.

Pasveikinimus gavome nuo 
demokratų pirmininko Jack 
Nalen ir čekį ant $25 aukų 
dėl ambulansų. Jis pagyrė 
mūsų kuopą, kad ji atlieka 
taip prakilnų darbą. Jis sakė, 
jis dar nebuvo girdėjęs, kad 
lietuviai atlieka taip naudin
gą karo laimėjimui darbą. Jis 
buvo pasižadėjęs mums pakal
bėti, bet tą vakarą turėjo va
žiuoti į Washington, D. C., tai 
negalėjo atvykti, bet prisiun
tė savo linkėjimus ir čekį.

Buvo atvykęs Republikonų 
Partijos kandidatas į Steuben
ville miesto majoro vietą 
George W. Floto. Jis užgyrė 
Steubenvillės lietuvių tokį ge

rą veikimą, o apie politiką ne
kalbėjo.

Jonas Urbonas pasakė trum
pą prakalbą, pagirdamas mū
sų kuopos veikimą ir Steuben
villės lietuvius, kad jie taip 
darbuojasi.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
107 kuopa tariame širdingiau
siai ačiū visiems svečiams da
lyvavusiems mūsų parengime 
ir parėmusiems mus, taipgi šir
dingai ačiū Lietuvių Brolių 
Kliubui, jo nariams ir komite
tui, kad jie mums taip priei
namai pavėlino turėti svetainę 
ir apačią. Mes stengsimės už 
tai savo širdingumu ir veiki
mu atsiteisti.

Mūsų įplaukos buvo, kaip 
tai aukos, už tikietus ir už iš
leistas dovanas per dd. M. 
Vilčinskienę ir A. Pečkauskie- 
nę pasidarė $239.97. Už vis
ką buvo išmokėta $119.53, tai 
pelno ambulansų nupirkimui 
liko $120.44, kuris ir buvo pri
duotas Pittsburgh Lietuvių 
Vienybės Karo Laimėjimo Ko
mitetui.

Mes, Steubenvilles lietuviai, 
dar turime minėto komiteto 
knygučių išlaimėjimui trijų 
karo bonų. Mes tuos tikietu- 
kus energingai platinsime ir 
norėsime būti su Pittsburgho 
draugais lygiomis. Sieksime 
sukelti nemažiau $200 tam 
prakilniam tikslui. Mūsų kuo
pos nariai mano, kad su pa- 
gelba kitų nuoširdžių Steu
benvillės lietuvių mes savo 
tikslą atsieksime.

Stanley Orda,
Fin. Raštininkas.

Baltimore, Md.
Kaip visur, taip ir čia — 

vieni gema, kiti miršta. Lais- 
viečio Petraičio du sūnai yra 
Dėdės Šamo tarnyboj. Vyres
nysis Benis jau visi metai bus, 
kaip yra Anglijoj; jaunesnysis 
Jonas tarnauja laivyne ir yra 
vedęs. Jono žmona susilaukė 
dukrelę 15 dieną spalių, pasiun
tė vyrui telegramą, bet dar ne
gavo atsakymo. Motina ir mer
gaitė jaučiasi gerai. Motina gy
vena pas jos tėvus 612 So. 
Monroe St., Baltimore. Vėlinu 
motinai, dukrelei ir Jonui ge
ros sveikatos, o motinos tėvu
kams džiaugsmo susilaukus 
jaunutės ir sveikutės anūkės.

Girdėjau, kad ir Dr. Lazaus
ko moteris susilaukė dukrelę. 
Dr. irgi tarnauja Dėdės Šamo 
armijoj.

Advokatas Edward L. Vord, 
spalių 26 dieną pareiškė, kad 
vokiečių tautą reikėtų visai nuo 
žemės paviršiaus nušluoti. Kas 
vartė istorijos lapus, tas matė, 
.kad toji tauta nuolatos kėlė ka
rus ir karus, darė ant kitų 
žmonių užpuolimus ir nieko ge
ro dėl žmonijos nesuteikė. Taip 
ir su japonų tauta, kuri tik ki
toms tautoms neša nelaimes ir 
pražūtį. Jis kalbėjo tiems, ku
rie buvo susirinkę ten, kur la
kūnai žuvo Magoti upėj.

M. Janonienė.

Easton, Pa.
Eksplozija Gazo Dujų, Metro

politan Edison Co.
Spalių 24, sekmadienio ry

tą, miesto laikrodis nuskam- 
bino penktą valandą, buvo vi
sur ramu su nakties tamsa. 
Mano apartmentas ketvirtame 
aukšte. Langas buvo pusiau 
atidarytas, užmigti greitai ne
galėjau ir tas manę nervavo. 
Praslinkus 10 minučių, žaibas 
blykstelėjo ir apšvietė visą 
apylinkę, kartu ir mano mieg- 
ruimį; už sekundos trenkė, 
kaip perkūnija, veriančiu bal
su, susiūbavo namas, nuaidėjo 
griausmingi garsai. Aš nete
kau lygsvaros ir pamaniau, ar 
nesprogo kas nors skiepe.

Pašokome iš lovos su žmo
na, puolėme prie lango, už 
kelių skersgatvių išvydome 
šaunančias liepsnas į padangę 
ir krintančius visokius balkius 
žemyn. Tai buvo Metropolitan. 
Edison Co. dujų fabrikas. Man 
taip graudu pasidarė; buvo 
noras verkti žuvusių darbinin
kų. Už minutes sušvilpė ugnia
gesių ir ligonvežimių sirenos, 
tai buvo pagalba nelaimin
giem.

Mano mintis skrajojo, ar 
nebus tiktai sabotažninkų hit
lerininkų darbas. Katastrofos 
vieton nebuvo noro eiti. Išsi- 
gėriau kavos, skaičiau laikraš
tį, bet mintis skrajojo, tai ne
supratau, apie ką skaitau, švin
tant dienai, einu pamatyti eks
plozijos. Centre miesto, didžių
jų krautuvių ir Huntington 
viešbučio langai išbyrėję, visi 
šalygatviai padengti stiklų ske
veldrom. Istoriškos bažnyčios 
(Church of Nazarene) didieji 
langai su vertingais atvaizdais 
sutrūkę, išbyrėję ir susikraip- 
pę. Visur buvo matyt šiurpu
lingi vaizdai. Visa policija, 
kariuomenė ir Raudonasis 
Kryžius buvo pastatyti ant sar
gybos. Automobiliai birzgė vi
sur. žmonių minios bėgiojo, 
teiravosi, bet žinių visur bu
vo skūpiai.

Eksplodavo mažesnis gazo 
tankas — kubilas. Bet buvo 
didelis pavojus pačiam di
džiausiam kubilui, kuris išli
ko sveikas. Buvo per du skers
gatvius iškraustyti visi gyven
tojai, nes vis bijota antros eks
plozijos.

žingeidautojai veržėsi artyn, 
kuriuos Air Raid Wardenai 
nuvydavo. Eksplozijoj žuvo 
trys darbininkai, šiaip buvo 
daug visokių susižeidimų. Iš 
lietuvių sužeista K. Strauko 
žmona ir dviejų metų duktė į 
galvą, krintant pleisteriui nuo 
lubų. Kompanija gazu aptar
naudavo Eastoną, Phillipsbur- 
ghą, Nazareth ir Washington, 
N. J. Gazas uždarytas dėl 18 
tūkstančių klijentų. Užsidarė 
kuone visos valgyklos ir tos 
įstaigos, kurios vartoja dujų 
kurą. Eksplozija sukrėtė daug 
stubų, pasidarė netinkamos 
gyvenimui iki bus pataisytos. 
Kompanija pranašauja, kad 
gazas bus pataisytas už dvie
jų, trijų savaičių. Kiek pada
ryta nuostolių — nepaduota.

V. J. Stankus.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
□------------------------------------------------------ —-----------------------------------------------------------------------E

(Tąsa)
Ramybėje ir glūdi visa priežastis, nes 

šie vaizdai anksčiau tiek daug tro
škimų n e ž a d i n o , kaip kad liū
desys, didelis nesuprantamas sielvar
tas. Kas buvo — daugiau nebe
grįš. Tat praėjo. Tat yra kitas, mums 
nebeprieinamas, pasaulis. Kareivinių 

kiemuos tatai dar sukeldavo mumyse 
maištingą žiaurų geismą, kadangi tat 
dar buvo su mumis glaudžiai susiję: mes 
priklausėme jų, jie mūs, nors mes ir 
buvome atskirti. Tie vaizdai kildavo 
drauge su kareivių dainelėmis, kai mes 
dainuodavom vos švieselė, dar saulei ne
tekėjus, eidami tarp juodų miško siluetų 
į pievas mankštintis. Tat buvo stiprus 
prisiminimas, kuris mumyse buvo ir iš 
mūs kilo.

Tačiau čia, apkasuos, tat yra mums 
žuvę. Jie kyla nebe iš mūsų. Mes žuvę, 
o tat riokso toli horizonte. Tat yra regi
nys, slėpiningas atspindis, kuris mus 
slapta aplanko, kurio bijome ir kurio be 
vilties ilgimės. Vaizdai stiprūs, stiprus ir 
mūs troškimas. Tačiau tat dabar nepa
siekiama. Tat aišku. Tikėtis tat daugiau 
pamatyti yra taip pat tuščia, kaip ir ti
kėtis generolu būti.

Ir net jei mums grąžintų praeitį, tą 
mūs jaunystės gamtovaizdį, maža ką te
galėtume veikti. Švelnios ir slaptos gam
tos jėgos, kurios plaukė į mūs sielas, ne
begali jau grįžti. Mes būtume savoj pa
dangėj ir ten vaikščiotume. Visa aplinka 
mus džiugintų ir jaudintų. Tačiau tat 
būtų tas pats, kaip mes susimąstę žiūri
me į mirusio draugo fotografiją. Jo 
bruožai, veidas ir drauge su juo pergy
ventos menamos valandos atgyja galvoj, 
bet jis jau nebe tas.

Mes jau su tais gamtovaizdžiais nebe- 
susysime, kaip buvome susiję. Ne jų gro
žio pažinimas ir ne nusiteikimas mus 
traukė, o bendrumas, šis broliškumo 
jausmas, su daiktais ir nuotykiais mūs 
būties, kuri buvo mus atskyrusi ir mūsų 
tėvų pasaulį mums darė vis nesupranta-

mesnį. Nes mes visada buvom kažkaip 
švelniai ir be galo gamtai atsidavę. 
Smulkmenos kitados mums tekėjo bega
line srove. Gal būt tat buvo tik mūsų 
jaunų dienų pažymys. Juk mes neįžiūrė- 
jom aiškių apibrėžų ir niekur nematėm 
galo. Aklas laukimas tūnojo mūsų krau- 
juje; jis mus jungė su mūs jaunatvės 
dienomis.

Šiandien savo jaunatvės gamtovaizdy 
mes klaidžiotume kaip keliauninkai. Mes, 
tikrybės pamokyti, žinome skirtumą, 
kaip pirkliai, ir reikalingumą, kaip sker
dėjai. Mes nebesame nerūpestingi, bet 
esam baisiai abejingi. Tačiau, jei ir bū
tume ten, ar mes gyventumėm?

Mes apleisti, kaip vaikai, ir patyrę, 
kaip seni žmonės. Mes šiurkštūs, liūdni 
ir paviršutiniški, — manau, mes esam 
žuvę.

Mano rankos šąla. Krečia šiurpulys, 
nors naktis ir šilta. Tik rūkas vėsus. Šis 
nejaukus rūkas, kurs fronte šliaužioja 
apie negyvėlius ir iščiulpia paskutinius 
sudraskytos gyvybės syvus. Rytoj nu
mirėliai bus išblyškę ir žali, o jų krau
jas sukepęs ir juodas.

Vis aukštyn dar bekyla šviečią skėčiai 
ir negailestinga šviesa nušviečia suakme
nėjusį gamtovaizdį, kurs pilnas kraterių 
ir šaltų spindulių, kaip mėnulis. Krau
jas mano kūne baime ir neramumu mu
ša į mano mintis. Jos silpsta ir dreba. 
Jos trokšta šilumos ir gyvenimo. Nepa
guostos ir neapsigavusios jos negali išsi
laikyti, jos sumyšta prieš nuogą nusimi
nimo paveikslą.

Girdžiu barška su katiliukais. Pajuntu 
didelį norėjimą šilto valgio. Tat mane 
gerai paveiktų ir nuramintų. Sunku ir 
išlaukti, kol ateis pamaina.

Pamainytas nueinu į požemį ir randu 
katiliuką, pilną kruopų. Pos riebios ir 
skanios. Gardžiuodamasis valgau. Kiti 
šiandien geriau nusiteikę, bet aš visų ra
miausias, nors patrankos ir netranko, 
nutilo.

Gardner, Mass.
I;

Pavyzdinga Vakarienė
Spalių 16 dieną lietuviai bu

vo surengę vakarienę, kurioj 
buvo pagerbtos kareivių moti
nos ir žmonos. Vakarienė įvy
ko GAR svetainėje, kurioje da
lyvavo keli šimtai žmonių. Sta
las buvo gražiai išpuoštas, už 
kurio buvo susodintos kareivių 
motinos ir žmonos.

Dalyvavo ne vien gardnerie- 
čiai, bet buvo svečių iš Bos
tono, Worcesterio, Maynardo, 
Fitchburgo ir kitų miestų. Kal
bėjo Jonas Skliutas iš Worces
terio, kuris atžymėjo motinų ir 
kareivių žmonų padėtį, jų pasi
aukojimą ir pasiryžimą karo iš- 
laimėjimui. Laike programos 
orkestrą griežė armijos, laivy
no ir orlaivyno dainas ir mar
šus, o paskui buvo šokiai.

Andrius Adams, narys pa
rengimo komisijos prašė visus, 
kurių sūnai ar vyrai yra. armi
joj, priduoti teisingus antrašus, 
nes už parengimo pelną bus nu
pirktos kalėdinės dovanos ir pa
siųstos lietuviams, tarnaujan
tiems ginkluotose jėgose, kovoj 
už mūsų šalies ir visos žmoni
jos laisvę.

Parengimo komitete buvo: 
Jonas W a i t e k u s, Andrius 
Adams, Pranas Juodaitis, Ale
ly a s N a k u t i s, M r s. Alice 
Strauss, Mrs. Blanche Jiski ir 
Anna Sargutas. Kiti, kurie dir
bo vakarienės paruošime buvo: 
Mrs. Waitekicne, Mrs. Alice 
Nakutis, Mrs. Monika Bara
nauskas ir Miss Anna Bartkus. 
Ačiū visiems dirbusiems tokiam 
prakilniam tikslui. Garbė gard- 
neriečiams už surengimą taip 
svarbiam reikalui vakarienės.

Alice Straussiene.

London. — Buvęs Angli
jos ministeris pirmininkas 
Lloyd George, pagarsėjęs 
politikas, 80 metų amžiaus 
našlys, apsivedė su savo se
kretore Fr. L. Stevensonai- 
te, 55 metų amžiaus.

New Milford, N. J.
Lietuvis Oficierius

Daniel T. Jankeliūnas išvy
ko į laivyno tarnybą. D. Jan
keliūnas įstojo i Jungtinių 
Valstijų. Laivyno Rezervo Mo
kykla Columbia Universitete, 
birželio 20 dieną, 1943 metais, 
kaipo pradinis besilavinantis 
jūreivis.

DANIEL JANKELIŪNAS
Jis pasekmingai lavinosi ir 

spalių 20 dieną, 1943 m., ka
tedroj šv. Jono baigė mokslą 
kaipo rezervo oficierius.

Lapkričio 5 dieną jis turės 
išvykti į oficialę laivyno ofi- 
cieriaus tarnystę ir pribūti į 
San Francisco laivyno prie
plauką. Linkime oficieriui D. 
Jankeliūnui laimingai tarnauti 
ir nugalėjus priešą sveikam ir 
linksmam sugrįžti pas saviš
kius.

Amerikos lakūnai sun
kiai sužalojo du japonų lai
vus ties Chinija.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujęr Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ĮimsąĮ

f MATEUŠAS SIMONAVICIUS
F

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR .

ATVDAI LDS TREČIO APSKRI
ČIO DELEGATŲ.

Draugai ir draugės! Kurie esate 
išrinkti delegatais vykti j LDS tre
čio apskričio konferenciją šį sekma
dienį, 31 d. spalių, kuri įvyks LDK 
svetainėje, 408 Court St., Elizabeth 
Port, N. J., įsitčmykite, kad trauki
nys išeis iš New York Liberty St., 
sekamu laiku: 9-tą vai., 9:10 ir 
9:30 ryte. Kuriuo laiku patogiau, 
tą traukinį galite imti. — Apskri
čio Valdyba. (255-256)

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)

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)

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. Namu- 
nas salėje, 48 Green St. Programa: 
Pasisvečiavimas prie Liet. Apsigyni
mo Būdelės; krutamieji paveikslai 
ir kiti žingeidūs dalykėliai. Dalis 
įžangos bus cigarctai mūsų karei
viams. Dalyvaukime visi. (253-255)

HILLSIDE, N. J.
Komunistų Partija rengia Election 

Campaign susirinkimą. Bus rodomi 
krutamieji paveikslai. Taipgi bus 
diskusuojama už kokius kandidatus 
reikia balsuoti ateinančiuose rinki
muose. Susirinkimas įvyks 31 d. Į 
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.
1 Visi esate kviečiami dalyvauti šia
me parengime, nes tą pačią dieną 
įvyks LDS 3-čio Apskričio metinė 
konferencija ii' suvažiuos delegatai 
iš New Yorko ir New Jersey. Po 
konferencijos prasidės balius. Malo
nėkite dalyvauti. (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.

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 Andžiulaitis. Mes pasistengsi
me pavaišinti kiekvieną skaniu 
alum. Įžanga nemokama. Kviečia
me visus dalyvauti. (253-255)

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)

I * LIETUVIŠKAS * |

Traktyrius j
| (VALGYKLA IR ALINE) |

Rheingold Extra Dry Alus S 
| Didelis pasirinkimas visokių 4 
| Vynų ir Degtinės į 

si Kasdien Turime S
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat
Savininku

| 411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Sbalinskas)

ŠYPSENOS
PATARIMAS

Atėjęs Jonas pas Antaną,
Širdingai prašo patarimo:

— Žinai, Antanai, drauge, 
Ženybų noras mane ima...

Gyvent vienam jau nusibodo, 
Norėčiau aš ženotas būti;

Sakyk, brolau, kaip tau atrodo, 
Ar reikia vesti man pačiutę?

— Jei taip gyventi tau nuobodu,
Ir nori širdį duoti žmonai,

Aš patarimą tokį duodu:
Tai ženykis, broluži Jonai!

— Bet, — sako vėl, bijodams Jonas,
O jeigu bus blogiau gyventi,

Jei ponu mano bus sijonas,
Ir bosavos, kaip pats supranti...

Ar patari man apsivesti
Ir būt vergu visuomet žmonai?

— Dabar, kaip aš galiu suprasti, 
Tai nesiženyk, broli Jonai.

— O gal nebus tokio blogumo, — 
Antanui aiškina vėl Jonas, —
Gal bus daug džiaugsmo, malonumo,

Gal dar uždirbs pati man duoną.

Tai, kaip manai, ar vesti verta,
Jei mes gyvensime, kaip ponai?

Antanas pataria šį kartą:
— Dabar, tai ženykis, brol, Jonai.

— Bet aš bijau, vėl sako Jonas,
Jei kas maniškę paviliotų,

Netekčiau tad pačios, nei duonos,
1 Taip pat netekčiau gal ir proto....

Dabar man pasakyk, Antanai, 
Ar Jonas turi būt ženotas?

— Dabar, tai broli mano, Jonai, 
Neišneša ir mano protas.

A. K—kis.

Dienos slenka. Kiekviena valanda 
drauge ir suprantama ir nesuprantama. 
Čia mes puolame, čia priešas. Ir pamažu 
suraustuos laukuos tarp griovių juo to
liau, juo labiau auga krūvos nukautųjų. 
Sužeistuosius, kurie ne labai toli guli, 
daugiausia galime surinkti. Tačiau kai 
kuriems tenka ilgai gulėti, ir mes girdi
me juos mirštant.

Vieno mes jau dvi dienos, kaip ieško
me. Ir veltui. Matyt, jis guli kniūbsčias 
ir negali apsiversti. Kitaip tat neaišku, 
dėl ko negalime jo rasti. Jei rėkiąs yra 
burną priglaudęs prie žemės, tai sunku 
suvokti, kur rėkia.

Greičiausia jam kur nors biauriai per
šauta. Tat yra ne toks jau sunkus su
žeidimas, kad žmogus tuojau nusilpnėtų, 
ar pusiau apsvaigęs apmirtų. Tačiau ne 
taip ir lengvas, kad kenčiąs skausmus 
turėtų vilties pasveikti. Katas mano, kad 
jam sužeistas arba dubuo, arba nugar
kaulis. Krūtinė esą nesužeista. Atvirkš
čiai, jis neturėtų tiek jėgos rėkti. Jei ki
ta kas būtų sužeista, galima būtų maty
ti jį judant.

Juo toliau, juo labiau jis užkimšta. 
Balso skambesys toks nelaimingas, kad 
visur jis aida, viską perskrodžia. Pirmą 
naktį jo ieškojo trise. Tačiau, kai jiems 
atrodė, jog būsią suradę tą vietą, kur 
guli sužeistasis ir jau ten šliaužė — 
balsas pasigirsdavo kitur kur.

Veltui jo ieškome ligi aušros. Dieną 
dairomės su žiūronais. Nieko nematyt. 
Kitą dieną sužeistasis silpsta. Galima 
suprast, kad jam išdžiuvo lūpos ir bur
na.

Mūsų kuopos vadas pirmam jį sura
dusiam prižadėjo duoti atostogų be eilės 
ir dar pridėti tris dienas. Tuo jis labai 
paskatino jieškoti, bet ir be to mes pada- 
rytumėm visa, ką tik galėdami, nes šauk
smas baisus. Katas su Kropu net po pie
tų dar kartą išėjo jieškoti. Bejieškant 
Albertui net galą ausies kulka nutrau
kė. Tačiau veltui, jie jo nesurado.

_ (Bus daugiau)

>) GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
glius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

ir impor- 
degtinės ir 
g e r iausių 

i alus ir

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
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Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

® W ★ ★ W W ★ ★ ★ ir W ir W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

visados

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 1
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110 *
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Laisvės Kontestas Gavimui 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

Naują Skaitytojų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

J. Kazlauskas, Hartford .......... 256
J. Bakšys, Worcester ............... 234
Geo. Shimaitis, Montello ..........  208
S. K. Mažanskas, Cleveland 208
P. Šlekaitis, Scranton .............. 189
J. Kazlauskas, Hartford .......... 136
J. Grybas, Norwood ............  134
Geo. Lukoševičius, Philadelphia 132
Baltimore Vajininkai ................  132
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 126
S. Urbon, Philadelphia ..............  121
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 117
J. Ramanauskas, Minersville .. . 115
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
J. Margaitis, Windsor ............ 104

Philadelphiečiai vis laikosi pirmoj vietoj. Draugas 
Smithas prisiuntė naują prenumeratą ir keletą atnau
jinimų. Draugai Stripeika ir Kudirka pašoko į antrą 
vietą. Kažin, ar jie galės išvyti Pilėną iš pirmos vie
tos? Jie prisiuntė naują prenumeratą ir pluoštą atnau
jinimų. Draugės Svinkūnienė ir Meisonienė taipgi ar
tinasi prie pirmos vietos, prisiuntė vieną naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Laukiame daugiau naujų prenumeratų nuo kitų va
jininkų, kurie dar neprisiuntė.

Laisvės Administracija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

paprastai didelis skaičius. Ke
letas yra žuvusių, o kiti yra 
patekę japonų nelaisvėn.

Seniau būdavo sakoma, kad 
visi generolai miršta savo lo
vose. Reiškia, jie neidavo į 
frontą.

Technika pakeitė karo situ
aciją. Generolai turi būti fron
tuose ir sekti mūšių eigą. Me
chanizuotos jėgos taip smar
kiai eina pirmyn arba trau
kiasi atgal, jog vienoj kurioj 
vietoj sėdėdamas generolas ne
begali savo spėkas vairuoti.

Todėl generolams pavojus 
yra padidėjęs.

Naciai seniai varo agitaciją, 
kad vokietės merginos nelauk
tų apsivedimo, o taptų nėščio
mis ir gimdytų kūdikius. Ta
čiau merginos tos agitacijos 
nelabai teklauso. Jos, matyt, 
atsimena, kad yra toks daly
kas, kaip dora, kuri neleidžia 
kūdikius gimdyti ant užsisa
kymo ir dėl padidinimo na
ciams vergų skaičiaus.

Pasekmės ve kokios: Prieš 
nacizmą, būtent, 1928 metais, 
Vokietijoj miestuose ant kiek
vieno tūkstančio gyventojų

Rochester, N. Y.
Iš ALDLD 50 Kuopos 

Susirinkimo
Spalių 14 d. atsibuvusiam 

kuopos susirinkime buvo svars
tyta Laisvės vajaus pravedi- 
mas. Kadangi automobiliais 
važiavimas aprėštas iš priežas
ties gazolino paskaidymo, o 
pėsčias ne kažin kiek apeisi 
vakarais, tai prieita išvados, 
kad pasidalinti vajaus darbą 
ir šie draugai apsiėmė vardu 
ALDLD 50 k p. dalyvauti šia
me Laisvės vajuje: P. Žirgulis, 
J. Stančikas, J. Ivonaitis ir 
Černauskas.

Vajininkai sakė sieksis ko
kį prizą gauti. Nutarta auko
ti $5 ALDLD Apšvietos Fon
dam Aukų ant vietos parink
ta. Aukavusių vardai seka: F. 
Manelis $1 ; po 50c: Vaitai, 
Stančikas, černauskas; po 25 
centus: J. Bulis ir B. Duoba. 
Viso pasidarė aštuoni doleriai.

Antanas Orlauskas, atsinau
jindamas Laisvės prenumeratą 
metams, dar ir aukavo dien
raščio paramai $3.50. Draugas 
Orlauskas negalėdamas daly
vauti, tai nepamiršta paauko
ti svarbiems reikalams. č.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

, Mezgėjos kviečia j jų vakaruškas, 
Šeštadienio vakare, spalių 30 d., 7 
valandą vakare. Gedemino Salėje, 
575 Joseph Ave. (255-256)

D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
A. Tamošiūnas, Hudson ........... 74
V. Černiauskas, Rochester ...... 72
O. Kalakauskienė, Brooklyn ..... 70
V. Kisielius, McKees Rock ...... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
P. Beeis, Great Neck ............... 52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
S. Penkauskas, Lawrence ......... 35
A. Arison, Stratford '................. 26
R. Kalvaitiene, Maspeth ...........  26

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

'gimdavo “nelegališkų” kūdi
kių 131. Bet 1935 metais, na
ciams pradėjus reikalauti, kad 
merginos kūdikius gimdytų, 
ant kiekvieno tūkstančio gy
ventojų bebuvo 83 tokie gim
dymai. Pradžioje karo tasai 
skaičius buvo pakilęs iki 104, 
bet per šių metų pirmuosius 
šešius mėnesius jau nupuolė 
iki 92.

Holandų Gydytojai Nepa
siduoda Naciams

United Press praneša, jog 
6,000 Holandijos gydytojų 
atsisakė įstot į nacių šeimi
ninkaujamą daktarų drau
giją. Vokiečiai, todėl, atėmė 
iš jų gydytoj iškas teises.

London. — Skaičiuojama, 
kad naciai išplėšė jau 18 bi- 
lionų dolerių vertės iš savo 
užimtų kraštų.

Jersey City, N. J.
Robert Minor Kalbės 

Liaudies Mokykloj
Pirmu kartu Jersey City is

torijoj vietos Komunistų Par
tijos organizacijai duota leidi
mas laikyti masinį mitingą 
miestavos . mokyklos auditori
joj. Tuomi parodoma, jog Ko
munistų Partija tapo neatski
riama dalimi, faktinai, žymiau
sia dalimi už pergalę veikian
čios ęilietijos. Tas taip pat ro
do pakaitą miesto vyriausybės 
atsinešimo į darbininkų parti
ją-

Šiame masiniame mitinge 
kalbės žymus komunistų va
das Robert Minor iš New Yor- 
ko, taipgi New Jersey komu
nistų veikėja Martha Stone, ir 
Joe Fischer, kandidatas į New 
Jersey valstijos seimelį (As
sembly).

Tasai masinis mitingas įvyks 
šio sekmadienio vakaro 8 vai., 
spalių 31-mą, Public School 
No. 11 auditorijoj, 886 Ber
gen Ave., Jersey City, N. J. 
Lietuviai kviečiami atsilankyti 
išgirsti tų žymių darbininkų 
vadų prakalbas ir būti talki
ninkais bendram Jersey City 
darbininkų judėjimui. L.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEXINGTON P. REESE. JR.
19 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
24 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. A. ATLAS BEER DISTRIBUTORS 
24 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS IR MOTERYS: NORTH 
NEWARK REZIDENTES, TAUPY
KITE FARES; MOKYKITĖS VY
NIOTI IR IŠ ILGŲ KAVALKŲ 
DARYTI PLYTUKES CHEWING 
GUM. GERA ALGA PRADŽIAI. 
PILIETYBE NEREIKALINGA. 
KREIPKITĖS, GUM FACTORY, 
138 MT. PLEASANT AVENUE, 
NEWARK, N. J.(257)

OPERATORĖS
Siuvimui ant singer mašinos. Nuolatinis dar

bas ; gera alga. Stanley M. Firetag, 
11 West 30th Street.

FINIŠERKOS 
MILLINERS 

OPERATORES
BROOKS COSTUME CO. 

1150—6TII AVE. (45TH ST.)
(257)

IŠSIUVINĖTOJOS 
bullion (paauksavimų ar sidabravimų) milita
risms darbams. Aukšta alga dirbtuvėje ir 

namuose dirbant. Nuolatinis darbas. 
Trousseau Monogram Co., 43 W. 24th St.

(261)

Elizabeth, N. J.
Apie Juozą Kentrių

Draugas Juozas Kentrius mi
rė liepos 31 dieną, 1943 ir jo 
kūnas buvo sudegintas krema- 
torijoj, rugpjūčio 3 d. Prie J. 
Kentriaus karsto A. Skairius ir 
D. Krūtis pasakė atsisveikini
mo kalbas ir apibudino velio
nio gyvenimą. Gražus būrelis 
draugų susirinko D. Budreckio 
koplyčioj, kur velionis buvo pa
šarvotas.

Juozas Kentrius paliko nu
liūdime žmoną Anna ir tris 
brolius —• Petrą, Adolfą ir Si- 
maną. Jis buvo progresyvis 
žmogus, priklausė prie Litera
tūros Draugijos 54 kuopos ir 
Aušros Draugijos, taipgi buvo 
nariu LDS 33 kuopos ir LDP 
Kliubo.

Iš Lietuvos atvyko į Ameriką 
1912 metais. Mirė sulaukęs tik 
48 metų. Iš Lietuvos paėjo: 
Viekšnių miestelio apylinkės, 
Žibikų kaimo. Iš amato buvo 
barberis, daugelį metų gyveno 
Elizabethe, o pastaruoju laiku 
Cranforde. Mirė visai mažai sir
gęs, penktadienį dar dirbo, o 
šeštadienį po pietų jau mirė. 
Ilsėkis, Juozai, Amerikos že
melėj.

Iš LDS 33 Kp. Veikimo
Spalių 13 dieną įvyko kuopos 

mėnesinis susirinkimas. Buvo 
skaityta keli laiškai, jų tarpe 
vienas iš LDS įCentro nupirki
mo bomberio reikale. Kuopa už- 
gyrė LDS Centro tą žygį. Rei
kia, kad visi nariai susidomė
tų tuo reikalu, kiekvienas, ku
ris pirks karo bonų, turėtų pra
nešti LDS Centrui, už kiek ver
tės pirko ir bono numerį, tai ir 
eis kreditan bomberio nupirki
mui.

Buvo skaitytas laiškas LDS 
3-čio apskričio konferencijos 
reikale, kuri įvyks spalių 31 
diehą, Elizabeth, N. J. Išrink
ta 6 delegatai ir .komisija, ku
rie paruoš konferenciją ir pri
ims delegatus iš kitų miestų. 
Visi LDS 3-čio apskričio dele
gatai drąsiai važiuokite į kon
ferenciją, ne tik visi būsite tin
kamai priimti, bet ir gausite 
tinkamą vakarienę.

Šiuo kartu serga LDS 33 
kuopos narys Kazys Seimonas, 
randasi Bound Brook ligoninėj. 
Serga ir drg. Kiceinienė, kuri 
yra savo namuose. Linkiu a- 
biem ligoniam greitai pasveikt.

Linkėjimai Naujagimiams
Drg. C. Andriunas ir jo žmo

nelė susilaukė dukrelės. Laimin
go gyvenimo naujagimusiai ir 
laimės tėvams. Taipgi Jono Za- 
greckio šeima turėjo pirma sū
nų, o dabar susilaukė ir duk
relės. Laimės naujagimusiai ir 
tėvams.

Ukrinus.

SUSTABDYS PLIENINIŲ 
CENTŲ DIRBIMĄ

Washington. — Nuo nau
jų metų bus sustabdytas 
dirbimas baltų plieninių 
centų, kuriuos sunku at
skirt nuo dešimtukų. Vėl 
bus kalami vario spalvos 
.centai, - kuriem “nuvarinti” 
būsiąs vartojamas metalas 
jau panaudotų šovinių gil- 
zių.

MERGINOS-MOTERYS
(17—45)

Lengvas fabriko darbas, švariame gerai įreng
tame vaistų fabrike. Patogus privažiavimas, 

6th ir 7th Avė. subvčmis Aplikantės turi 
kalbėti ir suprasti angliškai.

William R. Warner Co., Inc.
113 West 18th St., New York City.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

MERGINOS
Jaunos, draugiškos pasisiuntinėjimo darbui. 
$20 j savaitę pridedant bonus pradžiai. Būti
nas karinis fabrikas. Atsineškite amžiaus 

įrodymus. Iš būtinų darbų reikia turėti 
paliuosavimo pareiškimą.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
380- 2nd Ave., N.Y.C. (kamp. 22nd St.)

1 (257)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

VIRTUVEI MOTERYS
Reikalingos. Geros gyvenimo sąlygos. Atskiras 

kambarys. Geros algos.
OSBORN HOME
Harrison, N. Y. 
Phone Rye 247.

(257)

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 PAKUOTO J AI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

S C H R A F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16

KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų { 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 

jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

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

WESTERN UNION
(255)

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

REVLON PRODUCTS CORP.
619 West 51th St., N. Y.

(257)

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAPE & RATHJE
38-07 31 ST. STREET 

LONG ISLAND CITY.
(259)

MERGINOS — DIRBTI SU REPLIUKĖM
DARBAS PRIE KARTELIŲ 

FALLON & KAPPEL 
151 West 46th St.

(256)

MOTERYS PRIE VIRTUVĖS 
WARD PAREIGOM 

SLAUGIŲ PAGELBININKES 
DALIAI LAIKO PAGELBININKES 

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

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

,(255)

MERGINOS 
Mokama mokinantis 

Gross Veil Co. 
503 — 5th Ave. 

(lojimas 42nd St.)

Moteriškėm, darbas prie stalo su klijais. Pra
dinėms $18 iš pradžios. Viršlaikiai už laiką 
ir pusę. Excellent Sample Card, 141 Wooster 

St. GRamercy 7-5123.
(256)

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

Skambinkite: CA. 5-3350
(256)

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

Nuolatinis; $35 į savaitę.
CARLAINE BLOUSE,

253 Irving Ave., Brooklyn, GŲenmoro 2-9569.
(256)

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

PATYRĘ ANT WARNER
& SWASEY

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

AMERICAN SAFETY 
RAZOR CORP.

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

(255)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
Lengvas, malonus darbas, $25. 5 dienų savai
tė. Patyrimas nereikalingas. Shelby Ltd., 

137 E. 25th St.
(257)

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

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.

512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(261)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

POLTŲ SIUVIMUI
Aukštos klasės kostumerski vyrų darbai.

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

MAL RUTT
558 MADISON AVE., CITY.

(255)

fDĖJĖJAI
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)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIŪLIŲ SIUVĖJOS 
IR 

UŽBAIGĖJOS - FINISHERS 
Mašina rašto išsiuvinėtojos (Turkish Point) 

MARLETTE LINGERIE
4 13—4th Ave., arti 30th, Room 801

MERGINOS IR MOTERYS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 
LENGVAS FABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$26.84 UŽ 54 VALANDAS 
Pradžiai 

k
Kreipkitės 8 A.M. Iki 1 P.M.

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

Patogu į visas Transportacijas
(255)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui moderniškoje dirbtuvėje; 

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

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

(258)

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI

IR '
VALYMUI

NUOLATINIS DARBASGERA ALGA
HOFFMAN MFG. CO.
58-20 MASPETH AVĖ.

MASPETH, L. I. 
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(257)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

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

7 A. M.—3:30 P. M. ar 3:30 P. M.—12 P. M.

VULCAN PROOFING CO.
1st Avc. (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 (48 valandos), fi’/j die
nos, apmokamos šventės ir vakacijos; nuola

tinis darbas. Paveikslam frčmų dirbtuvė. 
Columbia, 409 Lafayette St., Manhattan.

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)

VYRAI!! VYRAI!!
KARINIS DARBAS

$42.70 Pradžiai
54 Valandų Savaitė

$44.00 IKI $45.00 Į DVI SAVAITES 
TAIPGI PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

ATEIVIAI PRIIMAMI TUOJJUJ 
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 Avc., (28th) New York City 

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

reiškimo.
(256)

VYRAI-VYRAI-VYRAI
50 METŲ IB VIRŠAUS

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 Chamliers 
422 E. 149th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, B’klyn

WESTERN UNION
(255)

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)

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

PAGELBININKAI
l-mos Klasės. Tiktai Patyrę 

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

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

(255)

RADIO IŠDIRBĖJUI REIKIA 
PAPRASTŲ FABRIKO DARBININKŲ 

GERA PROGA 
KARINIS FABRIKAS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo. 

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

(257)

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

(260)

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)

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

ZYLO WARE CORP.
11-15 47th Ave., Long Island City.

(256)

FABRIKO DARBININKAI
Būtina pramonė ; nepaprasta proga vyram 

su ambicija, mechaniškais palinkimais. Pa
liuosavimo pareiškimas reikalingas.

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

__________________________________________ (255)

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

Ix>ng Island City.
(Tarpe 45th Ave., & 44th Dr.) 

__________________________________________(255)

REIKIA BERNIUKŲ
Norinčių mokytis mašinistų amato; gera 

alga, nuolatinis darbas, viršlaikiai.

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

Ix>ng Island City.
(Tarpe 45th Ave., & 44th Dr.)

(255)

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBININKAMS — $7.
NUOLATINIS DARBAS

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

(259)

BERNIUKAI—VYRAI
Pastovus darbas kosmetikų dirbtuvėje kaipo 

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

REVLON PRODUCTS CORP.
. 619 West 54th. St. (257)

VYRAS 
AR PORA

Namų darbui bei aptarnavimui. Geros gyve
nimo sąlygos. Patenkinanti alga.

OSBORN HOME 
Harrison, N. Y. 
Phone Rye 247.

(257)

VYRAI
ir

MOTERYS
Išdirbimui

Karinių Materialų
ir

CHEMIKALŲ FABRIKE
viena valanda 

nuo Times Square
PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas 
į savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką

AMERICAN
CYANAMID CO.

Calco Chemical Division 
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per
pentkadienį

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

liuosavimo pareiškimą
(256)

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

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAT, DIENOM IR NAKTINIS

PEČKŪRYS \

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

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 kreipkitės* 
Ia>xington Moving and Storage, 202 W, 89th 
Street.

(255)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X).

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

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

(X)

VYRAI—MOTERYS
Pakavimui Maisto Produktų. Linksmas Dar

bas Ir Aplinkybės. Gera Alga Su Viršlaikiais.
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)

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.

(255)

SIUVĖJAI
dirbti ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILORS

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

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

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

(2*«I
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New Yoria^/ž^zfc) Ziiiiot TEATRAI
Šekspyro “Othello” Ant

Apie Lietuvius KariusTasai Gražusis Dainų 
Vakaras J vyks Jau

Šį Šeštadieni
Visi lietuviškos dainos my

lėtojai ir visi gerų, smagių pra
mogų lankytojai rengiasi šio 
šeštadienio vakaro, spalių 30-
tos, sulaukę patraukti j Aido! 
Choro koncertą-šokius, Piliečių i 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., j 
Brooklyne. Vakaro pradžia 
nuo 7:30, programa 8 vai. Po! 
programos šokiai prie Vinco' 
Kvietkaus muzikos, o vaišės 
apatinėj svetainėj. Įžanga tik : 
60c.

Programoje dalyvaus ir sve
čias Latvių Choras iš New Yor- 
ko, taipgi pačių aidiečių solis
tai, grupės ir visas Aido Cho
ras, vadovybėje Aldonos An- 
d e r s o n - ž i 1 i n s k a i t ė s.

Tikimasi tikrai smagaus ir 
skaitlingo p a ž m o nio, nes, I 
apart puikios programos, kuri I 
kiekvienam atsilankiusiam su
teiks malonaus pasigrožėjimo, 
chorą ir choristus žmonės my
li už jų pasišventimą lietuvių 
menui ir visuomenės reika
lams. H.

Rodeo Programa 
Vaikams

Pereitą savaitę Rodeo artis
tai buvo nuvažiavę j Bellevue 
ligoninę, kur ligoninės kieme 
pildė programą vaikams ligo
niams. Užsimiršę savo skaus
mus ir ilgėsj, išvešti, išnešti, ar 
išvesti kieman ir ant balkonų 
jaunamečiai ligoniai krykšta
vo džiaugsmu matydami rodeo 
aktus.

Gi 25-tą, Policijos Atletiškos 
Lygos pastangomis, 200 vaikų 
nuvežti į Madison Sq. Garden 
pamatyti rodeo.

Laisviečio Ventos draugams, 
kurie tikriausiai manė Ventą 

1 esant kur nors jam gerokai 
i pažįstamoj Europoj, bus įdo- 
mu sužinoti, jog jis atsidūręs 

į kur nors Pacifike. Pirmame 
iš po kelionės V-laiške savo 
draugui laisviečiui Juozui By- 
ronui, rašytame spalių 8-tą, 
jisai rašo:

SVEIKAS, JUOZAI:

Keliomis eilutėmis noriu 
pranešti jums, jog esu sveikas 
ir laukiu tą patį išgirsti nuo jū
sų. Nedaug kas galima iš čia 
rašyti, kad neišdavus mil ikariš
kų sekretų, tad užteks pasa
kyti, jog randuosi kur nors 
Pacifike. Kada nuvyksiu ten, 
kur randasi lietuviškas cenzo
rius, galėsiu rašyti laišką ir 
lietuviškai. Juozai, rašykie 
man taip tankiai, kaip gali, 
nors nuo manęs laiškų ir ne
gautume!. Atsiminkie, jog aš 
ne visada galiu rašyti, kada 
noriu.

Linkiu jums geriausios lai
mės, sveikatos ir džiaugsmo ir 
prašau perduoti linkėjimus vi
siems draugams.

Ventos antrašas yra:

Cpl. V. P. Venta, 
Inf. 32539964 
A.P.O. 7137 
c o Postmaster, 
New York, N. Y.

Kas pasakyta kario Ventos, 
beveik tas pats galima pasa
kyti apie visus karius—jie la
bai išsiilgsta laiškų. Mes tu
rėtume jiems parašyti, kiek 
tik kuris prispėjame, kad ir 
negavę nuo jų laiškų arba ir 
nebūdami kokiais labai glau
džiais asmeniškais draugais 
ar giminėmis. Laiškai kariams 
yra labai maloni permaina, 
priminimu namų, priminimu 
visko to, už ką jie yra išėję 
kariauti. Ypatingai tas liečia 
išėjusius tarnauti užjūryje, į 
nežinomus kraštus.

Eugenijus Dainius, jaunuo
lis, laisviečių Juozo ir Genės 
Dainių sūnus, po keturių savai
čių negalėjimo tėvams rašyti 
iš kelionės, pats būdamas tėvų 
pasiilgęs ir žinodamas, kad 
tėvai be galo rūpinasi, atsiun
tė telegramą. Praneša, kad 
sveikas ir viskas gerai, prašy
damas ir tėvus atsakyti tele
grama. Nereikia nei klausti, 
kad tėvų pirmieji žingsniai bu
vo į telegrafo stotį.

Edwardas Shablauskas jau 
senokai tarnauja Tennessee 
valtijoje. Turi viltį gauti ato
stogų ir atlankyti savo tėvus, 
sesutę ir draugus ateinančių 
švenčių proga. Edwardo tėvai 

j yra Laisvės kaimynai ir skai
sty to j ai.

Michigan Senatorius Kalbės 
Sveturgimiy Apsaugos Kon

ferencijoj New Yorke
nuo J. V. Iždinės Departmen-

Marian Anderson, kontralto, 
apie kurią yra pasakyta, kad 
vienas toks balsas atsiranda 
per šimtmetį, dainuos Carne
gie Hall spalių 27-tos vakarą.

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

A m e r i k os Sveturgimiams 
Apsaugos Komiteto dešimties 
metų sukakties konferencijoj, 
įvyksiančioj šio šeštadienio po
pietį ir sekmadienį, Hotel 
Commodore, 42nd St. ir Lex
ington Ave., New Yorke, vie
nu iš pirmininkų bus gerb. 
Stanley Novak, Michigan vals
tijos senatorius.

Delegatų bus iš visų Jungti
nių valstijų.

Konferencija prasidės spa
lių 30-tą, 1 vai. po pietų. Sek
madienį pradžia 10 vai. ryto. 
Paskutinė sesija bus 4 :30 iki 
6 po piet. Delegato ar svečio 
registracija $1.

žymių kalbėtojų sąstate yra 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, valstijos seimelio nariai 
Hulan E. Jack ir John L. La- 
mula, miesto tarybos narys 
Stanley M. Isaacs, J. V. im- 
migracijos ir natūralizacijos 
komisionierius Earl G. Harri
son, taipgi kiti žymūs visuo
menininkai ir teisininkai: 
Louis Adamic, Carol King, 
Abner Green, J. Austin Daly

to ir kiti.
Visoms vietos organizaci

joms reikėtų pasiųsti delega
tus ar atstovus. Gali dalyvau
ti ir svečiai. O dalyvauti yra 
verta, nes iš raportų žymių tei
sininkų galima daug pasimo
kinti apie sveturgimių proble
mas ir teises, taipgi apie gerus 
ir blogus įstatymus.

Miesto Tarybos Didžiu
ma Nubaltino Hart; Ka 

Darys Piliečiai?
Didžiuma miesto tarybos 

nubalsavo, kad brook lyniečio 
tarybininko Walter R. Hart 
negalima kaltinti už tai, kad 
jis būdamas miesto tarybos 
nariu ir iš ten imdamas algą 
kartu buvo i)' privatiškos 
Green Bus firmos advokatu 
byloje prieš miestą ir tuomi 
sulaužė Miesto čarterio pa
tvarkymus.

Po visos dienos mitingo, 
pirm to per visą rytą ėjus 
kokosams reakcininkų didžiu
mos taryboje, vice-pirmininkas 
Sharkey pasiūlė rezoliuciją, 
kad nesą pamato Hart bausti. 
Rezoliucija buvo pravaryta 
14 balsų prieš 6.

Peter V. Cacchione, komu
nistas Brooklyno tarybininkas, 
užprotestavo prieš rezoliuciją, 
kad jos iš viso negalima bal
suoti, nes miesto tarybos di
džiuma neprileido visų tarybos 
narių susipažinti su visais už 
ar prieš parodymais byloje, 
panagrinėti visą tai įstatymų 
šviesoje, tik paknaibė juos sa
viškių komitetuose ir pakišo 
balsuoti. Jis nebalsavo už nei 
prieš rezoliuciją, sakydamas, 
kad taip kėlimas klausimų ga
li tarnauti tik* silpninimui, ne 
stiprinimui namų fronto.

Nubaltinę Hart, ta pati di
džiuma nubalsavo apkaltinti 
miesto majorą LaGuardia, 
kontrolierių Joseph McGold
rick ir tyrinėjimų komisijonie- 
rių Herlands būk tai už ken
kimą Hart komiteto “tyrinėji
mams.” Prieš šią rezoliuciją 
balsavo visi mažumiečiai, dar
bininkų i)’ kiti Naujosios Daly
bos atstovai—rėmėjai.

Tai dar vienas parodymas, 
kad toji didžiuma reikalinga 
balsuotojų šluotos.

Doi'is Doree, Metropolitan 
Operos sopranas, dalyvaus So
vietų muzikos .koncerte šio sek
madienio vakarą, Carnegie 
Hali.

Broadway
šiemet pradžioje teatro se

zono buvo spaudoje smarkiai 
dejuojama dėl stokos New 
Yorke ant Broadway rimtų 
ir gražių veikalų. Buvo many
ta, kad gal nieko didelio ir 
rimto ir nebepasirodys. Bet 
prieš kelias dienas Shubert 
teatre ant 44th St. pradėtas 
vaidinti garsusis Šekspyro vei
kalas, baisioji drama “Othel
lo”, su žymiuoju aktorium ir 
dainininku Paul Robesonu 
Othello rolėje. Atidarymo va
kare, sakoma, salė buvo pilnu
tėlė žmonių. Taip pat buvo iki 
pat stogo pilna pereitą ket
virtadienį. Vadinasi, New Yor- 
ko publika dar tebemyli Šeks
pyrą, o ypatingai ji puikiai 
pažįsta ir myli Paul Robesoną.

Sakoma, kad niekada pir
miau visoje “Othello” istori
joje tos svarbiausios ir sun
kiausios rolės nėra vaidinęs 
juodveidis aktorius, nors Šeks
pyro Othello buvo juodveidis 
—mūras, atsižymėjęs senosios 
Romos imperijos karuose. Tik
tai Paul Robesonas prieš ketu
riolika metų toje rolėje vaidi
no Londone perstatant “Othel
lo”. Dabai- pabando New Yor
ke, ir, kaip matosi, turės dide
lio pasisekimo. Aišku, jog joks 
kitas aktorius netiktų taip pui
kiai tai sunkiai rolei, kaip Ro
besonas. Jis pirmosios klasės 
aktorius. Jis moka persiimti 
istorine šio veikalo dvasia ir 
ją perduoti klausovams.

Taipgi reikia žinoti, kad 
Robesonas aplinkui save šia
me veikale yra subūręs grupę 
kitų labai gabių aktorių, kaip 
Jose Ferrer, Uta Hagen, Mar
garet Webster ir James 
Monks. Veikalas suvaidinamas 
nepaprastai gabiai ir gražiai.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai meno ir scenos mylėto
jai ir visi, kurie mėgsta išeiti 
ir “good time” turėti, turėtų 
pamatyti Shubert teatre “Oth
ello”. Rep.

Federaliame teisme, Brook
lyne, įkaitinta Evelyn Sainz 
paėmus iš šalies iždinės $450 
kario žmonos pragyvenimui 
nebūdama kario žmona.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Vieninga ir Įspūdinga 
Konvencija

Šiemet daug buvo New Yor
ke nacionalių konvencijų ir
dar daug jų bus iki galo metų, | 
tačiau reta gali prilygti Trans
portininkų Unijos konvencijai, 
kuri buvo vieninga, kovinga ir 
entuziastiška.

Transportininkai turi ko bū- j 
ti entuziastiški. New Yorke jie ; 
be streiko išsikovojo unijai tei-

gyrimus jų prezidento Michael 
J. Quill kandidatūros į miesto 
tarybą. Audringai sveikintas 

i žymusis dainos ir scenos artis- 
i tas Paul Robeson, atėjęs pa
reikšti unijai pagarbą už jos 
pavyzdingą ir sėkmingą kovą 
prieš diskriminaciją. Ji pasi
sakė už antrą frontą, už tarp
tautinį darbininkų ir už Jung
tinių Tautų vieningumą.

Tokia unija teikia naudą, 
garbę ir džiaugsmą visam pa
žangiajam, tikrai demokratiš
kam judėjimui.

sę kolektyvių derybų, gavo 
pakėlimą algų ir pagerintas 
sąlygas. Tą atsiekė dėka savo 
vadų pasišventimui ii- visų na
rių vieningumui, nepasidavi- 
mui reakcininkų ir trockistinių 
elementų pro-naciškai propa
gandai, siekusiai juos padalin
ti į “raudonuosius” ir kitokius.

Naujai suorganizuotos Phi- 
ladelphijos delegacija buvo ne 
mažiau entuziastiška. Ir iš vi
sų kitų 34 miestų delegatai 
pribuvo su geromis žiniomis ir 
planais organizacijai auklėti į 
vieną iš galingiausių darbo 
milžinų.

Konvencija entuziastiškomis 
demonstracijomis sutiko ir 
priėmė pasiūlymą visokeriopos 
paramos prezidentui Roosevel- 
tui vedime karo ir užgyrė jį 
ketvirtam terminui. Didžiausia 
demonstracija užgyrė ir esa
mąją savo unijos vadovybę to
limesnėm pareigom ir džiaugs
mingiausia sutiko majoro La- 
Guardijos ir Louis Holanderio 
sveikinimus konvencijos ir už-1

T-as.

Devynių valstijų policijai 
įsakyta jieškoti iš Yorkvillės 
be žinios dingusių Andrew ir 
Elizabeth Toth, 38 ir 28 me
tų. Jie skelbdavosi anti-fa- 
šistais. Iš namų, 318 E. 78th 
St., New Yorke, dingę rugp. 
16-tą.

Bandžiusi iškeisti svetimą 
čekį už savo, tūla Marion 
Brazier, atsisakiusi paduoti sa
vo adresą, sulaikyta kalėjime 
be kaucijos iki ištyrimo.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

t4

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome įsitėmyti, kad National 
War Fund (Lietuvių Komitetas) 
ruošia masinį mitingą. 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)

REIKALAVIMAI
Reikalingas viduramžis žmogus 

dirbti kaipp 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)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q UETUVIŠKAS KABARETAS
I STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA j
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158i

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracij’a Brooklyne

Karikatūriška scena iš komedijos “True To Life,” rodoma Paramount Teatre, Times 
Square, New Yorke.

Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 
legalėse šventėse

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Ufldfislo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

660 GRAND ST

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.




