
KRISLAI
Sveiks, Tik Nebgyvs.
Puikus Judis, Bet Niekam 

Nerodo.
Ar Išsisuks nuo Bausmės? 
KlerikaliŠkas Melas. 
Didžiojo Mūčelninko

Kelias.
Kaso A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
Y

Vienas geras lietuvis klau
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mas?”

Kitas, taip pat geras, jam 
atsako: “Sveiks, tik nebgyvs.”

Šitaip dabar aiškinama Ke
leivyje (sp. 27 d.) nelaimingo
ji Naujosios Gadynės mirtis.

SOVIETAI GRŪMOJA GREIT UŽBLOKADUOT NACIUS KRIME
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Laikraštis buvęs puikus. 
Ypatingai, kai Pruseika nuo 
jo pasitraukė, o jį paėmė Stil- 
sonas ir Strazdas, o dar labiau, 
kai “atvyko iš Europos drg. 
Januškis ir atsistojo prie N. 
G. redakcijos, laikraštis pasi
darė tikrai socialistinio atspin
džio. . .”

Be to, Naujoji Gadynė ėjo 
su “masėmis,” o “masės su 
N. G.” — nepalyginsi prie 
Laisvės, kuri “neturi nei ma
sių, nei pasekėjų.”

Viskas, matote, puiku, eina, 
kaip iš pypkės, tik visa bėda 
tame, kad N. G. nebegyva!

Kaip tik N. G. virto socia
listine, sako Katilius (Buivy
das) ir finansinis vėžys pra
dėjo ją ėsti.

Grigaitinis socializmas yra 
vėžys. Kokioj tik įstaigoj jis 
įsigalėjo, ta įstaiga žlugo.

New York “Poste” (spal. 22 
d.) Archer Winsten iškelia 
aikštėn labai įdomų dalyką. 
Jis rašo apie mūsų armijos pa
ruoštas karines filmas. Viena 
tų filmų esanti pavadinta “The 
Battle of Russia.” Tai esanti 
puikiausia filmą. Ji esanti ro
doma armijos viršininkams.

Bet ši filmą neleidžiama į 
platųjį pasaulį, pamatyti ir 
pasigėrėti civiliniams žmo
nėms. Winsten nesupranta 
priežasties. Jis fjats reikalau
ja ir ragina visuomenę reika
lauti, kad armija šią puikią 
f Imą paleistų iš savo rankų į 
civilinius teatrus.

Laikas nuo laiko amerikinė
je spaudoje išsilieja didelis 
upelis krokodiliškų ašarų už 
Suomiją. Ji vis tiek esanti ne
kalta, nors ji eina išvien su 
hitlerine Vokietija ir lieja 
kraują Jungtinių Tautų jaunų 
vyrų. Nors ji yra Hitlerio part- 
nerka, bet jos reikią pasigai
lėti!

Ar jos bus pasigailėta?
Nei kiek nedaugiau, mūsų 

supratimu, kaip Vokietijos, 
Rumunijos, Japonijos. Jos va
dai, kaipo karo kriminalistai, 
turėtų būti lygiai nubausti, 
kaip Hitleris, Mussolinis, 
Goebbelsas, Goeringas ir kiti.

Amerikoje (sp. 29 d.) Juo
zas Laučka sako: “Browderis 
pasakė, kad Bullitto išrinki- 
mas Philadelphijos majoru 
būtų labai nepriimtinas Mas-

Y kvai...”
Bet tai gryniausias melas. 

Tai paties Laučkos piktas iš- 
mislas. Niekur niekas kitas nė
ra tokio Browderio pasakymo 
girdėjęs.

Ten pat sakoma, kad ponas 
LauČka išvyko Rochesterin ap- 
siženyti. Tai ar gražu pradėti 
nau-ją gyvenimą su tokiu dide
liu melu?

Įdomu ir tas. Toj pačioj 
Amerikoj ant pirmo puslapio 

• rytiniam frontui, tiems milži- 
t ? niškiems Sovietų armijos lai

mėjimams, Laučka pašventęs 
viso labo* tik 13 eilučių, Ame
rikos ir Anglijos žygiams Ita
lijoje 19 eilučių, bet E. St. 
Louiso vyskūpo isgyrimui — 
90 eilučių!

Šitaip Laučkai rūpi šis ka
ras ir jo laimėjimas.

,f 4' --------
Vienas žmogus savo laiku 

buvo karštas katalikas, paskui 
virto karštu bedieviu, vėliau 

(Tąsa 5-me pusi.)

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ
VOKIEČIŲ LINIJOS 
INKARU ITALIJOJ

Alžyras. — Penktoji ame
rikiečių - anglų armija už
ėmė Mondragone miestą, 
vadinamą vokiečių linijos 
inkarą, vakariniame Italijos 
pajūryje ir užėjo šonan na
ciams, pasitraukusiems į 
Massico kalnyną. Iš to 2,- 
660 pėdų aukščio kalnyno 
dabar hitlerininkai ginda
miesi pila pavojingą artile
rijos ugnį į atakuojančius 
talkininkus. Penktoji armi

Prezidentas Grūmoja Griežtais Žingsniais, jei 
Kasykly Streikieriai Tuoj Negrįš Darban

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas žadėjo “daryt 
griežtus žingsnius, kad an
glis būtų kasama,” jeigu 
Mainierių Unijos politi
kos komitetas šį pirmadienį 
atmes Karo Darbų Tarybos 
pasiūlymą dėlei algų ir ne
sugrąžins darban 110,000 
angliakasių, streikuojančių 
vienuolikoje valstijų. Su
prantama, jog tokiame atsi
tikime prezidentas /laikinai

Buriasi Visuotinas Argentinoje 
Streikas prieš Nacišką Valdžią

Santarviniai Sovietų Obalsiai 
1917 m. Revoliucijai Minėti

Montevideo. — 150 tūks
tančių darbininkų ir stu
dentų streikuoja Argenti

noje prieš prezidento Ra
mirez fašistinę politiką.

Praeitą savaitę slaptai

Šiaurinės Italijos Fašis
tai Šaudo Vis Daugiau

Patrijoty
London.— Berlyno radi

jas pranešė, kad, girdi, pa
gal italų karinio teismo 
sprendimą Romoje, tapo 
sušaudyta 10 civilių italų. 
Jie nužudyti už tai, jog 
spal. 22 d. kas tai šaudė į 
vokiečių kariuomenę.

United Press praneša, jog 
paskutinėmis dienomis de
mokratiniai italai užmušė 
fašistinės milicijos koman- 
dierių Turine.

MŪŠIAI MILANE
Cairo radijas sake, kad 

fabrikinio didmiesčio Mila
no gatvėse, šiaurinėje Itali
joje, šėlsta mūšiai tarp gin
kluotų italų ir vokiečių.

Kitomis žiniomis, tai ir 
Jugoslavijos partizanai įga
bena ginklų šiaurinėn Itali
jon kovai prieš nacius ir 
Mussolinio juodmarškinius.

Maskva. — Sovietų prem
jeras Stalinas iškėlė bankie- 
tą Amerikos ir Anglijos at
stovams.

Amerikos bombanešiai 
daugmeniškai atakavo Ge
noa uostą ir fabrikus šiau- 

I rinėj Italijoj.

ja šioje srityje prasiveržė 
per Regia Kanalą ir užėmė 
dar trejetą kaimų bei mies
telių. O keliolika mylių to
liau į šiaurių rytus anglai 
ir amerikiečiai užėmė Pet- 
ravairano miestą, tik už tri
jų mylių nuo vieškelių maz
go Vairano.

Aštuntoji anglų armija 
atėmė iš vokiečių Monte- 
mitro miestelį rytinėje tal
kininkų linijos dalyje. Visur 
naciai smarkiai priešinasi.

pervestų kasyklas į valdžios 
rankas.

Minimoji valdinė taryba 
siūlo mainieriams $8.12 die
nai vieton unijos valdybos 
reikalaujamų $8.50. Kartu 
ši taryba pailgina kiek dar
bo laiką.

Unijos pirmininkas J. L. 
Lewis sako, jog skaitant 
valandomis, tai čia siūloma 
ne pridėt angliakasiams al
gos, bet faktinai numušt ją 
ketvertą procentų.

susirinko 50 Argentinos 
darbininkų vadų ir nutarė 
paskelbt visuotiną streiką 
šią savaitę, jeigu prez. Ra
mirez valdžia neišlaisvins 
ketverto tūkstančių darbi
ninkų vadų ir intelektualų, 
kurie areštuoti už demokra
tinius reikalavimus — at- 
steigt Argentinos žmonėms 
konstitucines laisves ir su- 
traukyt ryšius su Vokietija 
ir Japonija.

Grąsindami general iu 
streiku, darbo unijų * vadai 
užreiškė, kad Ramirez turi 
tuojaus užtikrint spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvę 
ir nustot varęs darbininkus 
į fašistines neva unijas — 
sindikatus, jeigu jis nori iš
vengt visuotino streiko.

Streikieriai demonstruo
ja, o raita policija juos už
puldinėja ir jau daugelį 
sunkiai sužeidė, kai kuriuos 
net užmušė.

Statybos Darbininkų Uni
jų Sąjunga išleido pareiški
mą, kur tarp kitko sako:

“Mes smerkiame fašistuo- 
jančią Ramirez valdžią ir 
šaukiame visus darbininkus 
kovot prieš naciškus jos 
planus.”

Visos darbo unijos orga
nizuoja slaptus komitetus 
kovai už demokratiją ir 
daužymui papėdžiaujančios 
naciam Ramirez valdžios.

Vokietijos radijas prane
šė, kad Mussolinis persi
kraustė su savo “valdžia” iš 
Romos kur tai į šiaurinę I- 
taliją.

Maskvos Konferencija, Tai 
Milžiniškas Pasisekimas, 

Pareiškė Prezidentas

RAUDONARMIEČIAI PER 
DIENĄ NUMARŠAVO 23 
MYLIAS ARTYN KRIMO

WASHINGTON.— Prez. Rooseveltas spal. 29 d. svei
kino Maskvos konferenciją tarp Amerikos, Sovietų ir 
Anglijos užsieninių ministerių, kaipo milžinišką pasi
sekimą. Prezidentas sake, jog Amerikos valstybes se
kretorius Hull (užsienio reikalų ministeris), Sovietų 
užsienių reikalų komisaras Molotovas ir Anglijos už
sieninis ministeris Eden jau padare tam tikras sutar
tis, kurios greitu laiku bus pasirašytos.

Besikalbėdamas su laikraščių atstovais, prez. Roose
veltas pareiškė, jog įvairūs tuose susitarimuose daly
kai bus vėliau pranešti, veikiausiai iš pačios Maskvos. 
Prezidentas sakė, kad jis nenori tiem pranešimam už
bėgti už akių, todėl dar jų ir neskelbia.

Jis pabrėžė, jog Maskvos konferencija labai sutarti
nai ėjo ir siekė vienbalsio sutikimo ne tik kariniais rei
kalais, bet ir pokariniais klausimais. Svarbiausias tos 
sueigos tikslas tai, laimėjus karą, įsteigti pastovią tai
ką pasaulyje ir užkirsti kelią kariniams užpuolimams 
ateityje, sakė prezidentas.

Maskvos konferencija pafeekminga ne tik savo sutar
tinais tarimais, bet ir stebėtinai gera draugingumo 
dvasia, pastebėjo prez. Rooseveltas. Santykiai tarp kon
ferencijos dalyvių buvo šimtu procentų geri.

Vienas korespondentas užklausė prezidentą, ar tai 
reiškia, jog Rusija po karo bendradarbiaus su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis taikai palaikyti.

Prez. Rooseveltas atsakė, kad jis visuomet buvo įsiti
kinęs, jog Rusija sandarbininkaus taikos palaikymui, o 
dabartinė Maskvos konferencija dar labiau sudrūti- 
no tą jo įsitikinimą. Jis pareiškė, kad ši konferencija 
sumušė pasakojimus skeptikų - “nevierninkų”, kurie 
šnekėjo, kad Amerikos, Anglijos ir Sovietų atstovai at
sinešiu konferencijon daugybę nepasitikėjimų vieni ki
tais ir tik susitarsią nesutikti tarpusavyje...

Už draugingumo dvasią konferencijoj prezidentas pa
gerbė Amerikos atstovą, valstybės sekretorių Cordell 
Hullą, bet pridūrė, jog ir anglų ministeriui Edenui ir 
Sovietų komisarui Motolovui už tai priklauso lygus 
nuopelnas.

Darė Didžiuosius Sprendimus
Prez. Rooseveltas kartotinai pabrėžė, kad jie ten 

sprendė didžiuosius dalykus, neeikvodami laiko per- 
braukinėjimui raidės t ar dėliojimui taškų ant raidės i.

Jis griežtai atmetė klausimus tų korespondentų, ku
rie klausinėjo apie smulkmenas rubežių tarp Sovietų 
Sąjungos ir jos kaimynų. Prezidentas čia priminė vie
ną savo svečią, kuris neseniai klausinėjo, ką Amerika 
darys su keliomis ketvirtainėmis myliomis žemės vie
noje ar kitoje pasaulio dalyje.

Maskviškės konferencijos dalyviai atvyko į ją su sa
vais pasiūlymais bei sumanymais. Bet kas iš to būtų 
išėję, jeigu kiekvienas būtų įsikibęs tiktai į savo pasiū
lymus ir nesiskaitęs su kitų pasiūlymais? — užklausė 
prezidentas.

Kai kurie laikraščių korespondentai teiravosi, ar 
greit įvyks sueiga tarp prez. Roosevelto, maršalo Sta
lino ir Anglijos premjero Churchillo. Į tai prezidentas 
atsakė, kad ir jis neturi naujų apie tai žinių, o tik tas 
pačias, kaip ir pirm dviejų savaičių.

Nugalimas Vokiečių 
Submarine Pavojus

- Washington. — Jungti
nėms Valstijoms ir Anglijai 
stebėtinai sekėsi kova prieš 
nacių submarinus Atlanto 
Vandenyne, kaip pareiškė 
Amerikos laivyno sekreto
rius Fr. Knox. Submarinų 
pavojus tiek nugalėtas, kad 
šio krašto valdžia atšaukė 
kontraktus, kuriais buvo 
užsakyta pastatyt 427 nedi
delius karinius greitalai- 
vius, skirtus medžioti sub- 
marinams.

Tų greitalaivių vieton da
bar Amerika statydinasi 
daugiau laivų, kurie bus 
naudojami amerikiečiams ir 
jų pabūklams iškelti kran- 
tan prieš vokiečius ir japo
nus.

Atidengti Talkininku 
Karo Planai Stalinui
Maskva. — Anglijos už

sienių ministeris Eden ir 
gen. Hastings Ismay atsi
lankė pas premjerą Staliną 
ir atidengė smulkmeniškus 
anglų-amerikiečių karo pla
nus, su užgyrimu Amerikos 
valstybės sekretoriaus C. 
Hullo.

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
sveikino kovingą anglų- 
amerikiečių-Sovietų santar
vę ir gyrė talkininkų žygius 
Italijoj.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos lėktuvas nuskandino 
nacių submariną.

London. — Sovietų ka
riuomenė pietiniame fronte 
nubloškė vokiečius 23 my
lias atgal, galutinai iššlavė 
nacius iš šiaurinių Azovo 
Jūros pakraščių; užėmė Ge- 
ničesk miestą, iš kur jau 
galėtų traukti prieš hitleri
ninkus didžiame Krimo 
pussalyj, kuris pasiekiamas 
tiltu per Sivašo balas į K ri
ma, ir atėmė iš vokiečiu As- 
kanija Nova miestą, tiktai 
22 mylios į šiaurius nuo Pe- 
rekopo, siauro žemės kaklo, 
kuriuom Krimas jungiasi 
su pietine Ukraina.

Perekopas, vadinamas 
Krimo “butelio kaklu,” yra 
vienintelis sausumos kelias 
likęs šimtams tūkstančių 
nacių ištrūkti iš Krimo pus- 
salio. Kazokai ir kiti sovie
tiniai kovūnai sparčiais žy
giais grūmoja netrukus už
kimšti tą “kaklą.”

Kiti Raudonosios Armi
jos daliniai paėmė Dmitri- 
evkos miestą, 16 mylių nuo 
Kachovkos, stovinčios ryti
nėje žemutinio Dniepro pa

London. — Maskvos ra
dijas paskelbė specialius o- 
balsius paminėti sovietinę 
1917 m. lapkričio 7 d. revo
liuciją. Tie obalsiai ypač 
sveikina anglų-Sovietų-ame- 
rikiečių karinę santarvę ir 
sako:

“Tegyvuoja kovingoji An
glijos - Sovietų - Amerikos 
santarvė prieš pikčiausius 
žmonijos priešus — vokie
čių fašistus įsiveržėlius!

“Tegyvuoja drąsieji ang
lai - amerikiečiai, kurie Ita
lijos žemėje kovoja prieš 
bendrąjį priešą!

“Sveikiname anglų- ame
rikiečių oro jėgų lakūnus, 
kurie kerta tokius smūgius 
gyvybiniams fašistinės Vo
kietijos centrams!

Pačioms sovietinėms tau
toms taikomi obalsiai šau
kia: 

“Atsiteiskim fašistiniams žalojo keturis kitus preki- 
vokiečių gengsteriams už nius japonų laivus. Taip 
mūsų miestų ir kaimų plė-’pranešė Jungt. Valstijų ka- 
šimą ir naikinimą: už mū-'ro laivyno sekretorius 
— ’ Frank Knox.

Viso Sunaikinta šimtai 
Japonijos Laivų

Amerikiniai submarinai 
viso iki šiol padarė seka
mus nuostolius Japonijos 
laivams:

329 japonų laivai nuskan-

šimą ir naikinimą: už mū-

Jugoslavų Partizanai 
įsiveržė Vengrijon 

Cairo. — Prie jugoslavų 
partizanų prisidėjo daug 
italų ir bendromis jėgomis 
sėkmingai atakuoja vokie- dinti; 36 turbūt nuskandinti 
čius Fiumės - Trieste srity- ir 109 sužaloti, 
je. Kiti partizanai įsiveržė | 
Vengrijon ir keliose vietose 
kaujasi su hitlerininkais.

Amerika gi nuo karo pra
džios iki šiol neteko tiktai

I keturiolikos savo submari-
Nuo žaizdų mirė Michai- nų. 12 jų dingo Ramiojo 

lovičiaus četnikų. generolas Vandenyno fronte prieš Ja- 
Djukanovič, kurį partizanai poniją, o du buvo vokiečių 
suėmė kartu su 30 kitų bal- nuskandinti Atlanto Vande- 
tagvardiecių oficierių. nyne.

krantėje, kur tuoj kitapus 
upės yra Nikopolis, manga
no pramonės centras. Čia 
Sovietų kovūnai gręsia pra- 
siveržt į vakarinį Dniepro 
šoną ir maršuot į šiaurius, 
kad susijungt su raudonar
miečiais šturmuojančiais 
nacius Krivoj Roge, ir taip 
užkirst pabėgimą šimtams 
tūkstančių, hitlerininkų iš 
didžiosios Dniepro alkūnės.

Tebešėlsta kruviniausi 
mūšiai gatvėse Krivoj Ro- 
go, kurį sovietinės jėgos 
trimis pusėmis apsupa.

Raudonoji Armija pieti
niame - Azovo Jūros fronte, 
šalia minėtų miestų, užėmė 
dar 150 gyvenamųjų vieto
vių.

Betvarkiai bėgdami, na
ciai dažnai numeta ginklus, 
ir sovietiniai kovūnai šim
tais ima priešus nelaisvėn.

Pietiniame fronte per 
dieną buvo užmušta dau
giau kaip 2,000 vokiečių, 
Dniepro alkūnėje virš 2,100 
ir Krivoj Roge 1,00.

sų moterų ir vaikų išnie
kinimą ir kankinimą; už so
vietinių piliečių žudymą ir į 
vokiečių vergiją varymą!

“Mirtis vokiškiems niek
šams!”

Amerikos Submarinai 
Nuskandino dar 10 

Japonų Laivų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų submarinai pasku
tiniu laiku nuskandino dar 
10 Japonijos laivų — tame 
skaičiuje tris didelius lai
vus: vieną prekinį, vieną 
žibalinį ir vieną kareivinį 
transporto laivą, penkis vi
dutinius krovinių laivus ir 
du mažesnius prekinius lai
vus. Be to, amerikiniai sub
marinai šiomis dienomis su-
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Nauji Ponų Skymai, Nauji Manev
rai, Bet Tie Patys Siekimai

Vienybė skelbia, kad du lietuviai Chi- 
cagos advokatai, A. A. Olis ir J. Grish, 
susitarę su kun. Balkūnu (iš Maspetho) 
buvo nuvykę Washingtonan pas Presi
dent’s War Relief Control Board. Nuvy
kę, ko? Ogi to, kad toji įstaiga pripažin
tų jų naujai įkurtą “United Lithuanian 
Relief Fund of America.”

Girdi, tąjį “United Lithuanian Relief” 
fondą įkūrė pp. Olis su Grišium, pasi
tarę su Grigaičiu ir Šimučiu. Jie susiėjo, 
ir suvienijo savo “Lithuanian National 
Relief Fund” (atvirų smetonininkų poli
tikos reikalams įkurtą fondą su “Ame
rikos Lietuvių Tarybos” fondu (taipgi 
smetoniškiesiems politiniams reikalams 
įkurtu). Na, ir dabar, pasak Vienybės, 
Washingtone jiems buvę pareikšta, “kad 
jungtinis Amerikos lietuvių fondas ga
lės būti priimtas National War Fund 
nariu.”

Toliau. Pp. Olis su Grišium nusitarę 
šaukti naują seimą, “kuriame turės būti 
galutinai nustatytas Amerikos lietuvių 
šalpos darbas.” Tasai “seimas” numato
mas šaukti New Yorke.

Savo įvedamajame Vienybė entuzias
tiškai sveikina naująjį fondą ir “seimo” 
šaukimą.

Taigi smetonininkai, nespėję apsi
džiaugti Pittsburgho konferencija, pla
nuoja naują seimą. Vienybės redaktorius 
p. Tysliava, buvęs “garbės nariu” Pitts
burgho konferencijoje, dalyvavęs josios 
visuose “žygiuose,” sveikina naują sei
mą, šaukiamą New Yorke.

Tie patys žmonės, kurie skelbė, būk 
Pittsburgho konferencija išsprendė visas 
jų problemas (juk ji prakeikė Tarybų 
Sąjungą, ar ne?), atsimena, kad jiems 
dar reikia naujo fondo! Tam tikslui 
turįs būti sušauktas naujas seimas!

Tikri juokdariai tie ponai. Kontroliuo
dami “šelpimo” fondus, jie, aišku, turi 
užtenkamai pinigų važinėjimams į kon
ferencijas, į Washingtoną, į seimus. Bet 
jie pamiršta, kad lietuvių draugijoms ir 
organizacijoms nėra taip lengva delega
tai į seimus pasiųsti.

Organizacijos, kurios buvo prašomos 
siųsti savo delegatus į Pittsburgho kon
ferenciją, dabar vėl po poros mėnesių 
bus kviečiamos siųsti atstovus į “sei
mą,” New Yorkan!

Bet tiek dėl to!

Mums svarbu tarti keletą žodžių dėl 
tų fondų. Atviri fašistai smetonininkai 
ir prisidengę kitais vardais smetoninin
kai turi įsisteigę savo fondus, pavadinę 
gražiais vardais. Kiekvieno tų fondų 
viršininkai šaukė ir rėkė, prašydami iš 
visuomenės aukų, aukų, Lietuvai arba 
lietuviams šelpti. Tačiau, gavę dolerį ki
tą, jie tuos pinigus sunaudodavo savo fa
šistinei politikai plėsti. O jeigu ką su
šelpdavo, tai tik tokį, kuris yra aštrus 
Tarybų Sąjungos, mūsų krašto talkinin
kės, priešas, lojikas, plūdikas.

Dabar jiems panižo delnai dėl Nacio- 
nalio Karo Fondo. Jie išgirdo, kad ten 
renkamos aukos ir skirstomos Jungti
nėms Tautoms, tų tautų komitetams, su
darytiems Amerikoje. Pakvipo ir jiems, 
lietuviškiems smetonininkams, tie dole
riai.

Kaip juos gauti?
Štai proga: sudaryti “bendrą” Lietu

vai šelpti komitetą ir prašyti Nacionalio 
Karo Fondo valdybos pripažinimo!

Mes manome, jeigu Nacionalio Karo 
Fondo vadovybė skirtų politiniams

Laisve, Lithuanian Daily News

reikalams pinigus, ji didžiai nusižengtų 
tam principui, kuriam buvo NKF įkur
tas.

Ar Amerikos lietuviai privalo rūpintis 
Lietuvos žmonių šelpimu? Taip. Tam ti
kra Amerikos lietuvių dalis, aiškiau, de
mokratinio nusistatymo lietuviai, tuo rei
kalu ir rūpinasi nuo pat karo pradžios. 
Jie sukūrė Russian War Relief, Ine., lie
tuviškąjį skyrių, per kurį surinko kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių. Russian 
War Relief Komitetas, narys National 
War Fondo, savo ruožtu šelpia visą Ta
rybų Sąjungos liaudį, kurios skaičiuje 
įeina ir lietuviai, spėję pasitraukti iš 
Lietuvos pirmiau, negu ją okupavo Hit
lerio govėdos.

Be to, lietuviai jau yra surinkę tūks
tančius dolerių ir už juos pasiuntę viso
kių daiktų lietuviams vaikučiams Tary
bų Sąjungoje ir lietuviškiesiems pul
kams, veikiantiems Raudonojoj Armijoj, 
kovojantiems dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Demokratinio nusistatymo lietuviai 
Amerikoje rūpinasi ir pokariniu išvar
gintų Lietuvos žmonių sušelpimu. š. m. 
gruodžio mėn. 18-19 dd. New Yorke į- 
vyks Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas, kurio dienotvarkyj, be kitko, skai
tome:

“POKARINĖS LIETUVOS ATSTATY
MAS IR KARO IŠVARGINTŲ ŽMO
NIŲ ŠELPIMAS.”

Taigi demokratinio nusistatymo Ame
rikos lietuvių visuomenė dirbo, tebedir
ba ir dirbs tą prakilnų, tą didžiulį, tą 
šventą darbą, lietuvių tautos šelpimo 
darbą. Tuo pačiu sykiu tie ponai, kurie 
dabar vienyja savo politinius fondelius, 
kad iš jų padaryti, “šelpimo” fondą, ne 
tik nedirbo šelpimo darbo, bet visaip 
plūdo ir žemino tuos, kurie jį dirbo!

Šitie faktai privalo būti žinomi ne tik 
Amerikos lietuvių visuomenei, bet ir Na
cionalio Karo Fondo vadovybei.

• • “ •
Mums atrodo, kad Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavimo šaukėjai, pastatyda
mi prieš Amerikos lietuvių visuomenę 
savo dienotvarkį, užpylė vandens už kal- 
nieriaus ne vienam smetonininkui.

Mums atrodo, jog tik dėl to, kad De
mokratinių Lietuvių Suvažiavimo šaukė
jai įdėjo dienotvarkin paminėtąjį punk
tą, tie ponai pradėjo kalbėti apie savo 
“seimą”, numatytą šaukti taip pat New 
Yorke.

Tai vis nauji ponų manevrai, nauji 
skymai savo anti-demokratinei politikai 
pravesti ir juo daugiau Amerikos lietu
vių suvadžioti, prigauti!

Abejojame, ar jiems tas pavyks!

Kas Ką Rašo ir Sako

Pirmadienis, Lapkričio’ 1, 1948'

Amerikietes ir chinietės slaugės darbuojasi išvien 
Burmoje. Paveikslas parodo jas apraišiojant sužeistus 
chiniečius ir amerikiečius karius susikirtime su japo
nais Naga kalnuose.

Philadelphijos Žmo
nėms Pasirinkti

Philadelphijos pilečiai galė
tų pasitikėti šio karo laiku, 
kuomet Amerika ir visa 
žmonija veda mirtiną kovą 
prieš hitlerizmą - fašizmą. 
Be to, jis yra stambus mili
jonierius, tad jam darbo 
žmonių reikalai visai negali 
rūpėti.

Bet yra ir trečias kandi
datas, kurį yra išstatę Phi- 
ladelphijos organizuoti dar
bininkai. Tuomi kandidatu 
yra unijistas ir kovotojas 
Jules C. Abercauph. Jis 
kandidatuoja ant Indepen
dent Voters League tikieto. 
Už jį turėtų balsuot visi lie
tuviai piliečiai. Už jį bal
suodami, piliečiai rinks į 
miesto majorus tokį žmogų, 
kuris yra vienas iš jų ir ku
ris visuomet gins jų inte
resus. Rep.

Binghamton, N. Y.

Nebalsuoti Už Aurelio
Dalyvaudami antradienį balsavimuose, 

New Yorko piliečiai neprivalo paduoti 
savo balso už Thomas A. Aurelio, kandi
datuojantį į aukščiausio valstijos teismo 
teisėjus. Buvęs magistratas Aurelio pa
teko kandidatu dėka tam, kad už jį dir
bo raketierius Costello, jau gerai pasižy
mėjęs tamsiais darbais New Yorko mies
te.

Dėka tam, kad Costello, giangsterių 
vadas, turėjo įtakos Tammany Hall gen- 
gėje, dėka tam, kad Costello Aurelio 
kandidatūrą rėmė, jis pateko į demokra
tų ir republikonų sąrašus kandidatu į 
aukščiausį valstijos teismą.

Tuomet, kai išėjo viešumon tas faktas, 
kad Aurelio yra raketieriaus kandida
tas, jau pervėlu buvo išmesti iš rinki
minių sąrašų jo vardą ir jis ten pasili
ko.

4 Sunku įsivaizduoti, kas būtų, jei Au
relio būtų išrinktas ir pataptų aukščiau
sio teismo teisėju. Tatai pažemintų patį 
teismą. Tatai užduotų smūgį visoms de
mokratinėms įstaigoms.

Mūsų patarimas balsuotojams: paduo
ti savo balsus už Amerikos Darbo Par
tijos kandidatą į aukščiausįjį teismą, už 
teisėją Matthew M. Levy.

Padoresnieji demokratai taipgi stoja 
už Matthew M. Levy, nors jis, dėl techni
kinių priežasčių, nėra oficialiame demo
kratų partijos kandidatų sąraše.

Thomas A. Aurelio privalo būti at
mestas. Jis neprivalo būti išrinktas ton 
vieton, kurion jį pastatė raketierius Cos
tello!

KOKIOS DABAR MŪSŲ 
IR FAŠISTŲ KARO 

JĖGOS?
Žinomas kolumnistas Ray

mond Clapper, kuris nelabai 
seniai lankėsi Europoje ir' 
studijavo karo eigą, bando 
rimtai pasverti karo jėgas. 
Jis tuo reikalu rašo New 
Yorko “World - Telegram” 
spalių 27 d. Clapper pilnai 
įvertina tas pastangas, ku
rias taip didvyriškai deda 
Sovietų Sąjunga šiame ben
dram kare prieš bendrąjį 
priešą.

Jis sako:
“Mums visiems pravartu 

rimtai pažiūrėti į rusų pro
gresą rytiniam fronte. Kas 
liečia mūšius ant žemės, tai 
ten vokiečių armija’ yra 
tikrai baudžiama. Daug ge
riau, negu mes visi kiti, mū
sų armijos vadai gali tinka
mai įvertinti tai, ką daro 
Rusija dėl sutriuškinimo 
mūsų priešo.

“Tatai turėtų padaryti 
mus mažiau pasiputusiais ir 
daugiau pasiryžusiais koo
peruoti po karo. Rusija ti
kėsis, kad jos balso būtų 
klausoma su tokia pat pa
garba, kokios mes norime 
sau.

“Vokiečiai turi apie 300 
divizijų. Dauguma jų kovo
ja prieš rusus. Kai kurie 
mūsų karo vadai teigia, kad 
be Rusijos mums karą lai
mėti būtų tiktai viena pro
ga prieš keturias ar penkias 
progas pralaimėti.

“Sicilijoje tikrasai pasi
priešinimas parėjo nuo vo
kiečių. Nors italai Sicilijo
je turėjo apie tuziną divi
zijų, bet iš jų labai mažai 
naudos tebuvo. Pereitą va
sarą aš savo akimis mačiau 
šimtus pasidavusių italų 
kareivių maršuojant ramiai I 
keliu.

“Bet vokiečiai kovojo. Jie! 
teturėjo pusketvirtos divizi
jos Sicilijoje. Mes gi ten tu
rėjome dvi geriausias Jung
tinių Valstijų ir Didžiosios 
Britanijos armijas, iš viso! 
13 divizijų. Kaip Leit. Gen. I 
Joseph T. McNarney pasa
kė neseniai įvykusiai Karo 
Departmento konferencijai, 
mums ėmė penkias savaites 
laimėti, nors priešo oro ap
sauga buvo pašalinta ir jo 
pristatymo keliai buvo mū
sų oro jėgų suparaližuoti.

“Šiandien Italijoje yra 
kiek daugiau negu 20 divi
zijų prieš mus ir gali pa
imti mums tris ar keturis 
mėnesius ten pabaigti kam
paniją...”

Toliau Clapper aiškina, 
kad jeigu Sovietų kertami 
smūgiai ant žemės ir ame
rikiečių - anglų bombarda
vimas iš oro greitu laiku 
Vokietijos nepalauš, tai rei
kės atidaryti antrą frontą 
vakarų Europoje. O tai, gir
di, bus be galo sunki kova.

Mes visi žinome, kad tai 
bus sunki kova. Bet argi 
šiandien dar kam nors yra 
ne aišku, kad be sunkios 
kovos šis karas nebus lai
mėtas? Taipgi šiandien jau 
gana gerai aišku kiekvie
nam, kad vien tik iš oro 
Vokietija nebus sutriuškin
ta. Jos armija turi būti su
daužyta.

Raudonoji Armija atlieka 
savo dalį su kaupu. Tą vi
si pripažįsta. Bet jeigu iki 
šiol mes teturime mūšių 
laukuose tiktai apie 20 di
vizijų ar dar mažiau, tai 
reikia pripažinti, jog mes, 
Aųierika ir Anglija, savo 
dalies pilnai neatliekame. 
Dabar, kai Hitlerio jėgos

i ..... r--- --------- '
rytiniam fronte randasi de
speratiškoje padėtyje ir yra 
be pasigailėjimo daužomos, 
didelis ir galingas Ameri
kos ir Anglijos puolimas iš 
vakarų, mūsų supratimu, 
nepaisant kaštų, kurie, aiš
ku, būtų dideli, karą su
trumpintų ir atneštų pilną 
Jungtinėms Tautoms laimė
jimą.

NEBUS L.D.S. SEIMO, 
BET BUS REFEREN

DUMAS
Karo sąlygose su seimais 

ir konvencijomis daug sun
kiau. Didžiosios organizaci
jos, kuriose seimai yra gi
liai įsigyvenę, visaip tą 
klausimą svarsto. Valdžia 
yra patarus konvencijas a- 
tidėti iki po karo, kur tik 
nėra būtino reikalo dabar 
laikyti.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo valdyba, matyt, 
irgi rimtai tuo klausimu su
sirūpino. Organizacijos or
ganas Tiesa (lapk. 1 d.) duo
da tuo reikalu sekamą pra
nešimą :

Rengdamiesi prie Centro 
Valdybos suvažiavimo, kuria
me turėjo būti svarstomas 
Centro Valdybos rinkimų 
klausimas, mes pasiteiravome 
Nęw Yorko Apdraudos De
partmento nuomonės, ar ga
lima atidėti rinkimus iki ka
ro pabaigos.

Gavome tuo klausimu aiš
kų atsakymą. Apdraudos De- 
partmentas nurodo, jog Cen
tro Valdybos rinkimai turi 
būti 1944 metų pradžioje, 
kaip mūsų konstitucija nuro
do; Bet sekantis seimas ga
lima atidėti iki karo pabai
gos, kaip kad pereitasis sei
mas patvarkė. Apdraudos 
Departmentas, tačiau, ir šiuo 
klausimu aiškiai pasako, jog 
seimas galima atidėti tik iki 
4 946 metų.

Apsvarstęs Apdraudos De
partmento nurodymus, Cen
tro Valdybos suvažiavimas 
nutarė skelbti sekamus Cen
tro Valdybos rinkimus 1944 
metų pradžioje. šių metų 
gruodžio pabaigoje bus pa
siųsti kuopoms visi nurody
mai, kaip tuos rinkimus pra
vesti.

Pirmą sykį LDS istorijoj, 
matote, turėsime Centro Val
dybos rinkimus be seimo de
legatų rinkimų. Naujai iš
rinkta Centro Valdyba su lie
pos 1 d. galės užimti savo 
vietas visai be seimo užtvir
tinimo. Praeityj Centro Val
dybos rinkimai visada būda
vo sykiu su seimo delegatų 
rinkimais. Tačiau, jeigu ka
ras pasibaigtų 1944 metų 
pradžioje, mes tada turėtu
mėm ir seimo delegatų rin
kimus.

Centro Valdyba, mūsų su
pratimu, pasielgė gerai ir 
konstruktyviškai. Be seimo 
bus galima lengvai apsieiti. 
Valdyba bus išrinkta refe
rendumu.

Dabar, atidėdamas savo 
seimą iki po karo, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
galės daugiau jėgų įdėti į 
padarymą pasekmingu De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, kuris įvyks gruo- 
džio 18-19 dienomis Brook- 
lyne. *

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR FUND
\ ...

MATCH THUR GALIANTRY 
WITH YOUR GIVING

Šiemet didmiesčio Phila
delphijos piliečiai renka sa
vo gaspadorių arba majorą. 
Tai puiki proga ir didelė 
pareiga. Proga jiems pasi
sakyti, kokio majoro jie no
ri. Pareiga —išsirinkti tokį 
žmogų, kuris atstovautų ir 
gintų jų reikalus.

Į miesto majorus yra trys 
kandidatai. Kandidatuoja 
dabartinis miesto majoras 
ponas Bernard Samuel. Jis 
nebuvo išrinktas miesto 
majoru. Samuel tapo majo
ru po to, kai mirė žmonių 
išrinktas majoras Robert 
E. Lamberton. Tuomet Sa
muel buvo miesto tarybos 
pirmininkas ir automatiškai 
patapo majoru. Jis yra 
stambiojo bizino atstovas ir 
to biznio reikalus ištikimai 
gina. Samuel kandidatuoja 
ant republikonų partijos ti- 
kieto.

Demokratai savo kandi
datu pastatė William C. 
Bullitt, kadaise buvusį A- 
merikos ambasadorių Mas
kvoje ir Paryžiuje. Dabar 
jau visam svietui žinoma, 
kad ponas Bullittas, būda
mas tose atsakomingose ir 
svarbiose vietose ir atsto
vaudamas Ameriką, atsida
vusiai darbavosi hitlerizmo- 
fašizmo naudai. Dabar jau 
žinoma, kad tai jis buvo tas 
diplomatas, kuris dėjo visas 
pastangas suardyti vienybę 
tarpe Francūzijos ir Sovie
tų Sąjungos. Tai jis buvo 
tas, kuris darbavosi, kad 
Amerikos bankieriai pasko- 

ilintų milžiniškas sumas pi
nigų Hitleriui ir Mussoli- 
niui. Tai Bullittas paveikė 
Francūzijos valdžią, kad ji
nai neskolintų nei cento 
Sovietų Sąjungai po įsistei- 
gimo Sovietų, idant tuomi 
pakenkus to krašto atsistei- 
gimui. Vadinasi, Bullittas 
nėra tas žmogus, kuriuomi

Dauguma Senatorių Nepri
tarianti Reikalavimui Bazių 

Iš Anglijos.
Washington. — Atrodo, 

jog dauguma senatorių ne
pritaria reikalavimui sena
toriaus Russellio, kuris ra
gina Amerikos valdžią iš
gauti bazes kai kuriose An
glijos valdomose salose ir 
Vakarinėje Prancūzų Afri
koje.

Pažangus demokratas se
natorius Pepper pareiškė, 
jog pirma turime laimėti 
karą, ažuot kelti kivirčus su 
mūsų talkininkais ir jau iš 
anksto siekti svetimų že
mių. _ I

Apvaikščiojimas 26 metų su
kakties Rusijos Revoliucijos 
įvyks lapkričio (Nov.) 7, 1943, 
pradžia 6 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėj, 315 Clinton St. Bus 
gardi vakarienė, tikietų kaina 
nebrangi, tik 75c ypatai. Ren
gėjai prašo visų, kad tikietus 
įsigytų išanksto, tai komisijai 
nebus perdaug galvosūkio pri
rengti maisto, kada žinos, kiek 
turės svečių. Kviečiame Širdin
gai vietos ir apylinkės publikų 
atsilankyti skaitlingai. Netik 
bus gardžių valgių ir gėrimų, 
bet bus ir kitokių pamargini- 
mų šiame svarbiame parengi
me. S. T. K. P. Komisija.

Smarkiai susirgo draugė E. 
čekanauskienė. Teko man pas 
jų užeiti su reikalais. Užklau
sus jų dukters Aldonos Dudek, 
kur jos mamytė, ji man atsakė, 
kad ji serga ir jau išvežta į 
Johnson City ligoninę. Apgai
lestauju draugės ir linkiu grei
to pasveikimo.

Draugai V. E. Čekanauskai 
yra demokratijų mylinti žmo
nės, Vilnies dienraščio skaity
tojai, taipgi geri rėmėjai, pa
aukoja dolerį-kitų, kada mes 
pas juos nueiname, įvairiems 
reikalams.

J. K. Navalinskienc.

Šypsenos
Fotografija.

— Štai, čia mano foto
grafija, kuomet dar buvau 
kūdikiu.

— Ką? Jau net tuomet 
buvai plikas?

— Nieko panašaus! Jūs 
laikote fotografiją virš ko
jomis.



Krimas - Sovietinė Florida Apie Bulves
Kazokai ir kiti Sovietų 

kovūnai dabar audringai 
veržiasi linkui K rimo pus- 
salio. Tai garsus žemės 
kampas ilgąja savo istorija, 
didžiais senųjų ir dabarti
nių laikų mūšiais. Jis pas- 
kilbęs ir kaipo caro ir jo 
didžiūnų vasarojimo ir iš
dykavimų vietovė.

Krimo pussalis, nuo 1920 
metų Autonominė Sovietų 
Respublika, dabar laukia 
savo atvaduotojų, kad jo 
žmonės vėl galėtų džiaugtis 
žavinčia jo grože ir gausin
gomis jo gamtos dovanomis 
gyventojams. Naciai jau 
daugiau kaip ištisus metus 
juos vergė, skurdino, ka
mavo.
PLOTAS IR GEOGRAFI

NĖ PADĖTIS
Krimo pussalis, 15,060 

ketvirtainių mylių, užima 
maždaug tiek ploto, kaip 
amerikinė Vermonto valsti
ja, ir guli tarp Juodosios 
Jūros ir Azovo Jūros. Savo 
pavidalu jis aplamai ketur
kampis, panašus į bubnų 
tūzą, tik į rytus gana toli 
išsikiša apysiauris jo žemės 
ruožtas, kaip kokia ranka 
siekianti Kaukazo. Ta 
“ranka” savaime yra vadi
nama Kerčo pussaliu. O 
per poros mylių jūros ran
kovę nuo jos jau ir Kauka- 
zija. Tai Kerčo Sąsiauris.

Perekopo Tarpkaklis, 
penkių mylių pločio sausu
mos ruožtas, tarp Azovo ir 
Juodosios Jūrų, jungia 
Krimą su Sovietine Ukrai
na.

ŽEMĖS PAVIRŠIUS
Didžioji, šiaurinė Krimo 

dalis yra lygumos, o pieti- 
niai-rytiniu šio pusiausalio 
penktadaliu tęsiasi kalnų 
virtinės. Jala-dagh kalnyno 
viršūnės siekia net aukš
čiau 4,500 pėdų. Tarpkal- 
nėse nepaprastai gražūs ir 
derlingi kloniai, o ruožtas 
nuo kalnų iki jūros atrodo 
kaip nuolatiniai rojiški so
dai ir gėlynai.

MINERALINIAI VAN
DENYS

Rytinėje Krimo dalyje, 
linkui Kerčo yra minerali
nių vandenų ir naftos-kero- 
sino versmių. Kai kur iš 
žemės tryška karšti purvai 
su įvairių mineralų skiedi
niais — tai vadinami dum
blų vulkanai. Bet daugelis 
ligonių, maudydamiesi tuo
se purvuose, atgauna svei
katą.

Yra daug druskinių eže
rų ir nedidelių upių ir upe
lių. Didžiausia upė tai Sal- 
ghir.

ROJIŠKAS RUOŽTAS
Kalnuotoje pietiniai-ryti- 

nėje Krimo srityje ošia 
miškai — ąžuolų, bukme
džių, skirpstų (vinkšnų), 
uosių, laurų ir kitų medžių.

Apart buiniosios augali
jos, į pietus nuo kalnynų, 
puošia gamtos vaizdus ir 
įspūdingi skardžiai-prara- 
jos ir aukšti, skambūs 
kriokliai - vandenpuoliai.

Tokios gamtinės regyk
los teikia poetams įkvėpi
mo. Puškinas ir Adomas 
Mickevičius jas apdainavo 
keliančiais dvasią sonetais.

Pietiniuose kalnų šlai
tuose ir kloniuose, giedria
me, saulėtame ore gausin-

gai auga figos, alyvos, vyn
uogės, pomegranatai, obuo
liai, kriaušės, slyvos, vyš
nios ir kitu vaisiu įvairybė. 
Krimas garsus ir savo vy
nais.

Šiame kalnais pridengta
me nuo vėjų ruožte klima
tas jaukiai šiltas; apylin
kės jūra taip pat šilta. 
Oras nepaprastai sveikas. 
O dar ir mineralinių van
denų versmėse - maudyklo
se galima pasisemti ekstra 
sveikatos.

BUVUSI CARINIŲ LĖ
BAUTOJŲ GŪŠTA

Tai sykiu ir amerikinė 
Florida ir francūziškoji Ri
viera — tas Krimo rojus, 
kuriuom, tačiau, senosios 
Rusijos laikais tegalėjo 
džiaugtis tik carai, didieji 
kunigaikščiai, grafai ir 
abelnai aristokratai ir tur
čiai. Jie čia turėjo šauniau
sius palocius ir dvarus, ku
rių pavydėdavo net vakarų 
Europos didikai.
SOVIETŲ PADARYTOS 

ATMAINOS
Naujoji, sovietinė san

tvarka pavertė tuos dva
rus - palocius poilsio vieto
mis darbininkams ir svei
katos taisymo centrais dar
bo žmonėms.

Cariniais laikais šiauri
nė' Krimo dalis buvo apleis
ta, daugiausia Stepai, pu
siau - dykumų pievos, daž
nai bergždi plotai ar tiktai 
blogos ganyklos.

Sovietų vyriausybė, pra- 
vesdama kanalus ir įsteig
dama kitus drėkinimo Įren
gimus, pavertė tuos buvu
sius bergždžius plotus į 
derlingus laukus, daržus, 
sodus. Ir pusė 760,000 Kri
mo piliečių pirm dabartinio 
karo gyveno iš lauko ūkio, 
augindami kviečius, cukri
nes nendres, daržoves, vai
sius, medvilnę (bovelną), 
tabaką, įvairius kitus ūkiš
kus augalus, taip pat gal
vijus ir naminius paukš
čius. Pražydo čia ir bitinin
kystė.

KASYKLOS
Rytinėje Krimo dalyje 

yra geležies-fosforo mišinio 
i kasyklų. Atskyrus tuodu 
■ elementu, fosforas naudo- 
i jamas kaipo svarbi trąša, 
i Be to, čia yra ir mangano, 
anglies, druskos ir gipso 
kasyklų. O net ir buvusių 
dykumų - stepų žemėje 
randama labai gražių por- 
fyriaus kristalų ir spalvuo
tų marmorų.

MIESTAI
Didžiausi Krimo miestai 

yra Simferopolis, pussalio 
sostinė, su 89,000 gyvento
jų ir Sevastopolis su 76,000 
gyventojų (pagal senas 
1930 metų skaitlines).

Sevastopolyje yra erdvus 
uostas, ir pirm dabąrtinio 
karo buvo laivų taisymo- 
statymo įmonės. Šiame ka
re sovietiniai kovūnai Se
vastopolyje, apgulti vokie
čių visomis pusėmis, atrė
mė priešus per 245 dienas, 
gindamiesi su neapsakoma 
istorine didvyrybe.

GELEŽINKELIS
Iš Krimo eina nuo seniau 

pravestas per Azovo pajū
rių balas geležinkelis į Me- 
litopolį ir Zaporožę iki 

Dniepropetrovsko, Ukrai
noje.

Vokiečiai, užėmę Krimą, 
nutiesė sau dar kitą gele
žinkelį, per Perekopo Tarp- 
kaklį. Bet jų geležinkelis 
yra tik vienais bėgiais ir 
menkas, paskubos darbas. 
Senąjį, svarbųjį geležinkelį 
jau perkirto Raudonoji Ar
mija ir palei jį maršuoda- 
ma artinasi prie Krimo.

GYVENTOJAI IR 
ISTORIJA

Krimo gyventojai pirm 
karo daugiausiai buvo to
toriai, rusai, Ukrainai, 
graikai, su priemaišais vo
kiečiu, kaukaziečiu ir kitu C ” C L-
tautybių.

Jau virš 500 metų pirm 
krikščionių gadynės grai
kai Krime turėjo dideles 
savo kolonijas. Dar seniau 
Krime vyravo kimrai ir 
skitai.

Iš graikų kolonijų ten 
pirm 2,400 metų buvo su
daryta graikų valstybė 
vardu Bosporo Karalija. 
Laikui beinant, ši graikiš
ka karalija — Krimas bu
vo prijungta Romos Impe
rijai.

Apie Krimą yra susikūrę 
ir nemažai senovinių grai
kų pasakų — mitų, nepa
tikrintų padavimų. O ir 
šiandien daugelis Krimo 
miestų vadinasi graikiškais 
vardais. Simferopolis, The- 
odosija (Feodosija), Eupa
torija, Sevastopolis — vis 
tai graikiški jo miestų var
dai.

Ketvirtajame šimtmety
je mūsų gadynės Krimą už
ėmė hunai, paskui gothai 
plėšikai, abeji šiandieninių 
nacių vokiški protėviai.

Pusėje 7-jo amžiaus Kri
mą užvaldė chazarai, ma- 
tyt, turkiškos bei gruziniš
kos kilmės tauta. Chazarus 
nukariavo ir išblaškė rusai 
10-me šimtmetyje.

Pirm apsikrikštijant di
džiajam Kijevo kunigaikš
čiui Vladimirui, jis siuntė 
savo pasiuntinius ir pas 
chazarus, jieškodamas nau
jesnės, patrauklesnės tiky
bos, negu jo stabmeldiška 
religija. Sugrįžę pasiunti
niai pranešė, jog chazarų 
tikyba uždraudžia gerti vy
ną. Vladimiras todėl atme
tė ją, pareikšdamas, kad be 
vyno negali būti linksmy
bės.

Jo pirmatakas kunigaikš
tis Olegas aštriausiai veikė 
prieš chazarus, kurie iš 
Krimo ir šiaurinių pajūrių 
užpuldinėdavo rusus. Rusų 
poetas Puškimas apie tai 
supynė ir dainą, kuri šitaip 
prasideda:
Žiūrėk, jau ii’ eina Olegas žvalus 
atkeršyt bepročiams chazarams 
už žiaurų jų žygį—kardais ir gaisrais 
jis šluoja laukus jų ir kaimus.

13-me šimtmetyje Krimo 
pussalį užėmė mongolai-to- 
toriai įsiveržėliai ir viešpa
tavo ten, iki turkai 1475 
metais jį užkariavo. Bet 
nuo totorių krim gentės tas 
pussalis ir gavo sau vardą 
—Kvintas.

18-to amžiaus pabaigon, 
po 50 metų karų su Tur
kais, rusai šiaip taip at
griebė Krimą.

KRIMO KARAS
Bet 75 metams praėjus

(Tąsa 4-tame pusi.)

Vaizdas iš karo fronto tarpe Suomijos ir Sovietų Sąjungos. Čia parodoma Raudo
nosios Armijos kariai, besikelią per upę ant greitųjų pastatytu tiltu—geriau, lieptu.

HITLERIO SLAPTIEJI NAMAI
Hitleris turi savo slaptus 

namus, kur jis ramiais lai
kais pasislėpdavo nuo kas
dieninio audringo gyveni
mo. Čia jis atsikvėpdavo ir 
pasilsėdavo. Bet ir karo 
metu, sakoma, jis atlanko 
savo slaptą vietą ir būk už
miršta visus savo rūpesčius. 
Per pastaruosius keturis 
metus nekartą buvo prane
šimų, kad Hitleris pasitrau-

KOLUMBO TAUTYBE
Kolumbą, Amerikos atra

dėją, savinasi ne tik italai 
ir ispanai, nepasidalinda
mi. Jį vadina savo tautie
čiu net kai kurie turkai ir 
graikai.

Vienas neseniai rašė ame
rikinėje spaudoje, kad Ko
lumbas buvęs tikrai graikų 
kilmės vyras vardu Chara- 
lambos. Tai kas, girdi, kad 
jo senoliai ištautėję iš grai
kų į italus ir jis jau itališ
kai kalbėjo? O turkui, ku
ris mėgino priskaityt Ko
lumbą savo tautai, tas ra
šytojas šitaip atsakė, rodos, 
pašiepdamas:

Praėjus apie 300 metų 
po to, kai Kolumbas atrado 
Ameriką, turkų laivynas 

išplaukė jieškoti Maltos sa
los, esamos artimoj Turki
jai Viduržemio Jūroj. Jieš- 
kojo turkų laivai Maltos, 
jieškojo per šešis mėnesius, 
ir nieko nesurado; tad su
grįžę jie ir pranešė turkų 
karaliui (sultanui), saky
dami turkiškai: “Malta 
jok,” reiškia, “Maltos jo
kios” (nėra). J.

V. J. STANKUS
Kirpykloj priimu Laisvės pre
numeratas nuo naujų ir senų 

skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite

Mandagus Patarnavimas
521 FERRY STREET 

EASTON, PA. 

k ė iš savo pareigų ėjimo — 
sveikatos pataisymui. Be 
abejonės, tos “sveikatos tai
syti” jis buvo nuvažiavęs į 
savo slaptus namus.

Jo tie slapti namai ran
dasi netoli miestelio Berch
tesgaden, apie 80 mylių nuo 
Brenner Pass (tarpkalnės 
tarp Austrijos ir Italijos).

Berchtesgaden neturi stra
teginės reikšmės. Bet užtai 
jo apylinkės vasaros laiku 
yra nepaprastai gamtiniai 
gražios, o žiemos laiku čia 
suvažiuoja daug pačiūžių 
sporto mylėtojų.

Brenner Pass yra milži
niškos strateginės reikšmės. 
Tai vienatinis per Alpų 
kalnus kelias, kuriuo iš Vo
kietijos galima nuvažiuot 
Italijon. Tai kelias, kuriuo 
visos karo reikmenys eina 
Italijon. Ir tai bus tas ke
lias, kuriuo naciai iš Ita
lijos bėgs Vokietijon nuo 
anglų - amerikonų smūgių...

Per Brenner Pass eina 
geležinkelis ir moderniškas 
vieškelis. Žiemos sezonu 
sniego čia apsčiai nukrinta 
ir kelionė kaip geležinkeliu, 
taip ir vieškeliu būna labai 
apsunkinta. Brenner Pass 
aukščiausioj savo vietoj yra 
4,500 pėdų aukščio virš jū- 
rų lygio.

Šiaurine Italija yra kal
nuotas kraštas su daugybe 
klonių ir išsivingiavusių ke
lių, kurie veda linkui Bren
ner Pass. Jeigu talkininkų 
oro bombos pajėgs išardyti 
tuos kelius, tai gali būt per
kirstas susisiekimas šiauri
nės Italijos su Vokietija. 
Tas sudarytų stoką amuni-
ei jos nacių armijai, esan
čiai į šiaurius nuo upės Po. 
O kadangi šiaurinės Italijos 
įmonės yra priklausomos 
nuo vokiečių anglies, tai ir 
vietiniai amunicijos fabri
kai negalėtų pagamint karo

FOSFORO LEMPA
RCA radijo korporacijos 

chemikas H. W. Leverenz 
pranašauja, jog netolimoj 
ateityj ažuot elektrinės 
lempos bus naudojami 
šviesai tam tikri fosforo 
kristalai, įdėti į stiklinę ir 
aklinai uždaryti. Tai būsią 
pigiausi, bet puikūs žibu
riai, kurie patys savaime 
šviesią.

Tos korporacijos labora
torijose, beje, jau esą išvys
tyta naujos skaisčiai švie
čiančios medžiagos. N.

reikmenų tuojautiniams na
cių reikalams. Italija savo 
anglies iškasa labai mažai.

Brenner Pass talkinin
kams bus kelias į Hitlerio 
slaptus namus ir į nacių 
partijos gimimo vietą — 
Munichą. O dabar tasai ke
lias tarnauja kaipo gyvybės 
gysla naciams, esantiems 
šiaurinėj Italijoj.

V. R.

LAKŪNŲ APAKIMAS
Dideliuose aukščiuose, 

virš 30,000 pėdų, dažnai 
apanka lakūnui viena akis. 
Tuom kaltas ne akies suge
dimas, bet kokia tai betvar
kė, įvykstanti pilkojoj sma- 
genų medžiagoj. PersiIpnas 
oro spaudimas tokiuose 
aukščiuose blogai paveikia 
smagenis.

Kokias būtent atmainas 
smagenyse daro sumažėjęs 
oro spaudimas, tatai dar 
neišaiškinta.

Vienos lakūno akies apa
kimas, tačiau, būna tiktai 
laikinas. Nusileidus ant 
žemės, vėl grįžta akiai re
gėjimas.

Šį reiškinį tyrinėjo' Cin
cinnati Universiteto profe
soriai savo lakūniškoj labo
ratorijoj. N.

AR ŽINAI, KAD?-
Surinko V. R.

Lakūnas iškilęs orlaivyje 
iki 25,000 pėdų aukščio gali 
matyt 200 mylių tolio į vi
sas puses.

Apie 5,700 tonų plieno ta
po sutaupyta sutrumpinus 
iki dviejų colių šukuotės 
spilkutes moterų plaukams.

Daugiau negu 30,500 a- 
merikonų pernai užsimušė 
savo namuose.

Vienas iš svarbiausių me
talų orlaivių išdirbystėje — 
magnesium yra ištraukia
mas iš jūrų vandens.

Tonas kopūstų, išdžio
vintų ir suspaustų, užima 
tik dvi kubikines pėdas.

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais obuolių produkcija 
Jungtinėse Valstijose bus 
tik apie 93,000,000 bušelių, 
— apie 28% mažiau, negu 
1942 metais.

Pereitą pavasarį apsirei- 
kęs bulvių trūkumas gali 
paskatint tūlas šeimininkes 
pasipirkt bulvių dėl atsar
gos.

Bet bulves reikia mokėt 
užlaikyt, taipgi reikia turėt 
tinkamą vietą joms. Jeigu 
neturi bulvėms gero padėji
mo, tai geriau nepirk jų dėl 
atsargos, nes jos vis tiek 
pages.

Visų pirma, bulvėms rei
kalinga tamsi vieta su pa
stovia temperatūra nuo 40 
iki 50 laipsnių F.

Jeigu bulvės laikomos 
peršiltai, tai jos vartoja iš 
oro deguonį (oksigeną) ku
ris jas įkaitina ir po tam 
seka puvimas.

Jeigu bulves laikysi per
daug žemoj temperatūroj, 
sakysim, apie 38F., tai tūla 
dalis krakmolo (nes bulvės 
turi daug krakmolo- 
starch), pavirsta į cukrų. 
Bulvės pasidaro saldžios ir 
pajuoduoja; jos nebūna 
skanios ir negražiai išrodo.

Bet jeigu bulvės nebūna 
perdaug sušalusios, tai jas 
galima atgaivint perkeliant 
į šiltesnę (gyvenamo kam
bario) temperatūrą. Pabu
vusios tokioj temperatūroj 
bulvės atsigauna, krakmo
las pavirtęs į cukrų sugrįž
ta atgal į krakmolą ir bul
vės vėl pasidaro skanios ir 
tinkamos virtuvės vartoji
mui.

V. R.

Žmogaus Odos Bankai
Žmogaus oda chirurgijos 

reikalams yra taip svarbi, 
kaip ir kraujas. Šiame ka
re kovūnai būna labiau su
žalojami, negu bile kada 
pirmiau. Dabar veikia bom
bos iš orlaivių, šoviniai iš 
didelių kanuolių, mirtina 
k r i u š a iš kulkasvaidžių, 
rankinės granatos, durtu
vai, ugnies srovės ir kitoki 
pabūklai. Todėl ir sužeidi
mų būna daugiau ir įvai
riu.

Kraujo perleidimai daro
mi sužeistiems, kurie nu
silpsta nuo didelio kiekio 
kraujo nubėgimo. Bet bū
na sunkiu sužeidimų nuo 
ugnies, kuomet žmogaus 
oda sužalojama nepagydo
mai. Reikia tą vietą užlo- 
pyt gyva oda. Tokiuose at
sitikimuose būdavo lupama 
sveika oda nuo paties ligo
nio ir lopoma sužeista vie
ta. Ligonis tada kenčia 
skausmus nuo dviejų žaiz
dų. Kad išvengti to ekstra 
skausmo sužeistajam, New 
Yorko daktaras D. Olan 
Meeker duoda sumanymą į- 
vesti skyrių odos bankų 
taip, kaip kad yra kraujo 
bankai prie Raudonojo Kry
žiaus.

Sakoma, jog odos lupimas 
nuo aukotojų vyksta labai 
paprastu būdu. Vieta, nuo 
kurios rengiamasi nuimti 
oda, būna užšaldoma nuo 
30 iki 50 laipsnių žemiau 
zero ir paskui nuimama o- 
dos sluogsnis, nuo 1/32 iki 
1/64 colio storumo be jokio 
skausmo. V; R.

Nuo Perlų Uosto užpuoli
mo laikų Amerikoje tapo 
areštuota 13,700 svetimša
lių. ••



v

>■*♦**•

Ketvirtas Puslapis

E

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
{3

Laisvu LitEįianian Daily

KRIMAS--SOVIETINE
FLORIDA

(Tąsa)
Puolimas, kontr-puolimas, smūgis, 

kontr-smūgis — tai žodžiai, bet kiek 
daug jie pasako! Netekome daug žmo
nių, ypačiai naujokų. Mūsų barą vėl pa
pildo. Tai yra daugiausia naujo pulko 
kareiviai, paimti paskutinės mobilizaci
jos metu. Beveik visi nepilnamečiai. Ma
ža pamokyti, prieš išsiuntimą į frontą 
jiems tik teoretinių žinių tesuspėta su
teikti. Jie, tiesa, žino, kas yra rankinė 
granata, bet visiškai neišmano, kaip pri
sidengti, ypač nemoka numatyti prie
dangos. Jie tik tad pastebi, jei žemės 
pakilimas yra ne žemesnis kaip pusė me
tro.

Nors paramos mums reikalinga, bet iš 
naujokų mums tik daugiau bėdos nei 
naudos. Šioje baisios audros žemės juos
toje jie bejėgiai ir krinta kaip musės. 
Šiandieninė įsitvirtinimų kova reikalau
ja žinių ir patyrimo. Reikia žinoti žemės 
paviršius, reikia nugirsti sviediniai iš jų 
šnypštimo ir veikimo, reikia iš anksto 
nuspręsti, kur jie kris, kaip sprogs ir 
kaip apsisaugoti.

Šie naujieji vyrukai viso to, žinoma, 
'beveik visiškai nežino. Jie taip ir žūsta, 
nes neatskiria atlekiančio šrap
nelio nuo granatos. Žmonės 
krinta kaip lapai, kadangi jie bai
mingai klauso, kaip staugia nepavo
jingi, toli užpakaly krintą, didieji sviedi
niai, o nenugirsta požemiu lekiančių ir 
švilpiančių mažųjų sviedinių skeveldrų. 
Užuot išsiskirstę, jie kaip avys susibu
ria į krūvas, ir netgi sužeistus, kaip kiš
kius, pribaigia lakūnai.

Graudingas narsumas šių vargšų šu
nų: išblyškę, pageltę veidai, sunkiai su
gniaužtos rankos, tačiau, to nežiūrėda
mi, žengia pirmyn ir puola. Vargšai šu
neliai, taip jie įbauginti, kad net nedrįsta 
baisiai rėkti, tik guli papralėštomis krū
tinėmis ir pilvais, sutraiškytom kojom ir 
rankom ir tyliai skundžias, verkia, šauk- 
damies savo motinų, bet, pastebėję kieno 
žvilgsnį, tuoj nutyla.

Jų negyvi pamėlynavę išdžiūvę veidai 
rodo beprasmę mirusių vaikų išraišką.

Gerklę žmogui užgniaužia matant, 
kaip jie pašoksta, bėga ir krinta. Norė
tum juos išperti, kad toki jie kvaili, ir 
drauge paimti ant rankų ir išnešti ten, 
kur jie to neregėtų. Jie apsivilkę pilkais 
švarkais, apsimovę kelnėmis ir apsiavę

batais. Tačiau daugumui rūbai per dide
li: jų pečiai per siauri, kūnas per smul
kus, žodžiu, ant jų kūno kabo kaip ant 
baslio, o intendantūra pritaikintų šiems 
vaikams uniformos drabužių neturi.

Vienam senam nukautajam vyrui ten
ka nuo penkių ligi dešimties naujokų.

Staigus dujų antpuolis daugelį jų nu
šluoja. Jie ligi tol nenumanė, kas jų 
laukia. Vieną požemį radome pilną jų 
pamėlynavusiom galvom ir pajuodavu
siom lūpom. Vienoj duobėj jie per anksti 
nusiėmė kaukes; jie nežinojo, kad dugne 
dujos ilgiausiai laikos. Kai jie pamatė 
kitus be kaukių, tad nusiėmė ir jie, ta
čiau, per daug įtraukę dujų, sudegino 
savo plaučius. Jų būtis beviltė: juos mir
tinai nusmaugia kraujoplūdis, jie uždūs
ta.

Netikėtai vienam griovy priešais ma
tau Himelštosą. Sulendame į tą patį po
žemį. Visi uždusę gulime kitas šalia kito 
ir laukiame, kol prasidės antpuolis.

Nors ir labai esu sujaudintas, bet iš
bėgant sužaibuoja galvoj: jau nebematy
siu Himelštoso. Greit šoku atgal į pože
mį ir randu jį gulinti kampe. Vyras dėl 
mažo įdrėskimo apsimeta esąs sužeistas. 
Jo veidas lyg kieno sudaužytas. Jis pa
imtas baisios baimės. Mat, jis čia taip 
jau naujokas, pirmąkart. Bet mane pa
ėmė piktumas: jaunieji naujokai lauke, 
o jis čia.

— Laukan! — sugriežia dantim.
Jis nesijudina. Lūpos virpa, ūsai dre

ba.
— Laukan! — pakartoju.
Jis susiriečia, prisispaudžia prie sienos 

ir kaip šuo rodo dantis.
Nutveriu jį už rankos ir mėginu pa

kelti. Jis kvaksi. Mane labai erzina. 
Griebiu jį už sprando, purtau kaip mai
šą, kad net galva maskatuoja, ir rėkiu 
žiūrėdamas į akis:

— Tu driskiau, ar eisi laukan — šu
nie, kailiadyžy, tu nori pasislėpti?

Jo akys kaip stiklinės. Trenkiu jo gal
vą į sieną.

— Gyvuly — spiriu į šonkaulius. — 
Kiaule, — stumteliu jį galva laukan.

Pro šalį praeina nauja mūsiškių ban
ga. Drauge ir karininkas. Jis pamato 
mus ir šaukia:

— Pirmyn, pirmyn, prisijunkit, prisi- 
junkit!

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
po to, Rusija vėl turėjo 
ginti Krimą, ir tai jau ne 
nuo vienos kurios tautos, o 
nuo galingos valstybių są
jungos.

1853 metais Krimą iš
vien užpuolė Anglija, 
Franci ja ir Turkija, o se
kamais metais dar ir Sar
dinija, kuri tada buvo ne
priklausoma valstybė.

Rusai greit sunaikino 
turkų laivyną. Bet rusai 
turėjo tik vėju varomus 
laivus, tad jiems buvo sun
ku kovoti prieš garu varo
mus anglų ir francūzų ka
ro laivus. Cariniai genero
lai buvo ištižę, apsileidę; 
rusų kareiviai labai blogai 
aprūpinti. O vis dėlto ru
sų kareiviai ir žemesnieji 
oficieriai beveik per trejus 
metus atrėmė galingus ke
turių valstybių šturmavi- 
mus. Sevastopolis, visomis 
pusėmis priešų apgultas, ir 
tuomet atsilaikė kuone išti
sus metus.

Patys anglai paskui ofi
cialiai padavė sekamus žu
vusiųjų Krime skaitmenis: 
Anglų ir francūzų užmuš
ta 90,373 (nepriskaitant 
turkų ir sardinų), o rusų 
užmušta “virš 90,000.”

Tuo tarpu rusai visai su
mušė anglus Kaukazo fron
te, atimdami iš jų Kars 
miestą - tvirtuma, v v

Galų gale, anglai ir fran- 
cūzai su savo talkininkais 
užėmė Sevastopolio miestą, 
bet jie buvo taip nualsinti 
ir išeikvoti, kad jau negalė
jo svajoti apie Krimo pus- 
salio atėmimą iš Rusijos. 
Taigi jie ir baigė karą su 
Rusija tik štai kokiomis 
Paryžiaus taikos sąlygomis

1856 metais, be jokių žemių 
laimėjimo:

Rusija neturi ginklais 
užtart mažųjų krikščioniš
kų kraštų, Turkijos užval
dytų (ir persekiojamų) 
Balkanuose. Juodoji Jūra 
turi būti bepusiška - neu
trali, visiem lygiai prieina
ma; todėl Rusija turi pasi- 
žadėt nelaikyt savo karinio 
laivyno toje jūroje ir nesi- 
statyt arsenalų Juodosios 
Jūros srityje.

Tai tiek, trumpam laikui, 
teišgavo iš Rusijos tuometi
niai jos priešai, per tokį su- 
burtiną savo karą. O šian
dieniniai Sovietų Sąjungos 
priešai — hitleriniai už
puolikai tegaus tiktai pra
gaištį taip Krime, taip 
visur. J. C. K

LOWELL, MASS
J auna ved žiams

•4Bus daugiau)

ir

Spalių 10 dieną čia apsivedė 
jaunas jūrininkas Edmuntas 
Palubinskas su mergina Miss. 
So Kisliūte-Kisly. Graži pora 
susituokė, nėr ką nei kalbėti.

Apie jaunųjų praeitį galima 
tiek pasakyti. Edmuntas yra 
sūnus Antano ir Stasės Palu
binskų, turinčių neblogą ūkelę 
netoli miesto. Jiedu yra nariais 
Lietuvių Piliečių Kliubo ir 
“Laisvės” skaitytojai. Jų sūnus 
Edmuntas, kuomet čia gyvavo 
Lowellio Lietuvių Balso choras, 
jame dainavo ir buvo aktyvus 
veikime. Jis turi stiprų ir gra
žų baso balsą. Dabar jis dėdei 
Šamui jūreiviu tarnauja. Dai
lus ir smarkus jis vyras.

Gi Edmunto žmonelė irgi ne
tik puiki gražuolė, bet ir smar
ki mergina. Ji iš praeities turi 
puikų rekordą, kuomi jinai ga
li bile kur pasididžiuoti. Tai 
buvo 1942 metais, birželio 24 
dieną, mes turėjome Tag Day 
— rinkliavą ant gatvių dėl 
“Russian War Relief.” Turėjo
me visokių rinkikų, bet jaunu
tė smarkuolė So visus sukirto

aukų rinkime, surinkdama virš 
$36 į dėžutę, kuomet kitos su
grįžo nei pusės tiek nepasie
kę. So išėjo su antra dėžute ir 
į tą surinko keturioliką dolerių 
su centais. Tai puikus rekor
das. Buvau prašytas ir turė
jau garbę dalyvauti jų didelėse 
ir puikiose vestuvėse.

Edmuntas turėjo tik keletą 
dienų vakacijų, todėl neilgai 
jam teko pasidžiaugti 'bei pasi
tarti su savo jauna drauge.

Vėlinu jaunavedžiams laimin
giausios ateities, kad kruvina
sis hitlerizmas greičiau taptų 
sunaikintas ir kad jis nesuspė
tų savo kruvinais nagais pa
liesti ir nugnybti Edmunto ir 
milijonų kitų jaunikaičių bran
gių gyvybių. Ir tik tada mūsų 
jaunieji draugai galės linksmai 
ir maloniai j savo viliojančią 
ateitį pažiūrėti. Bus labai sma
gu Edmuntą sutikti, 
sumušus ir sunaikinus 
jo priešą jis didvyriu 
pas mus.

Linkiu ir jo tėveliams kan
triai laukti ir sulaukti tos lai
mingos dienos. Tada mūsų aky
se džiaugsmo ašaros pasirodys. 
Kartu su 
resnis ir 
užgims.

kuomet 
žmoni- 
sugrįš

tuom, gal būt ir ge- 
malonesnis pasaulis

J. M. Karsonas.
IWO Vietinė Kuopa 

Darbuojasi

Lowell, Mass. I. W. O. rusų 
kuopa darbuojasi labai, gerai. 
Nors rusų čia yra visai mažai, 
bet kiek yra, tai visi susior
ganizavę į viršminėtą kuopą ir 
jie lygiai veikime stovi su mū
sų lietuvių daug kartų didesne 
kolonija. Jie aktyviai ima bile 
kokį naudingą darbą. Dabarti
niu laiku jie pasibriežę rinkti 
drabužius Sovietų Sąjungai. 
Tai labai pagirtinas darbas. 
Kažin kodėl mes lietuviai nesu- 
organizuojam drapanų rinki
mą? J. M. K.

ar ............... —-----------------------------------------------------------———

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA
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PHILADELPHIA. PA
Spalių 22 d., ALDLD kuo-1 Suvažiavimą ir atsibuvusią lie

pos surengė prakalbas ir kon- tuviškų ponų Pittsburgh© kon
certą. Koncertinę programą iš: 
pildė Juozo Jurčiukonio orkes
trą, kuri sugrajino Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos himnus. 
Prie to, jo duktė Silvia sugra
jino solo smuiką apie 3 mu
zikos klasiškus kavalkus. Ji 
sugabiai valdo smuiką. Susi
lauksime gabios solistės. Jur
čiukonis, kaipo seniausias Phi
la. lietuvių muzikas tradiciji- 
niai linksmina publiką. Prie 
geros muzikos ir prakalbos 
smagesnės.

Kalbėjo drg. Antanas Bim
ba dviejais atvejais. Pradžioj 
jis palietė Phila. veik tą pa
čią publiką, einančią į prakal
bas, kuriose veik tie patys vei
dai pažįstami,
kaip yra svarbu būti apsišvie- 
tusiems, patapti 
skaitant mūsų spaudą ir pri
klausant prie mūsų organizaci
jų. Jis plačiai išaiškino ALD
LD vertę, svarbą ne tik pri
klausyti, bet ir skaityti jos iš
leistus raštus - knygas, žurna
lą “Šviesą.” Geras pavyzdys 
buvo duotas, kas būtų, jeigu 
mes visi pasiliktume be savos 
spaudos — “Laisvės” ir “Vil
nies”, kaip mes jaustumas ?... 
Tai buvo geras prisiminimas. 
Toliaus kalbėtojas aiškino esa
mo karo padėtį: antrą frontą, 
Šios šalies apyserius - trukdy
tojus ir pronacius. Paaiškino 
šaukiamą Lietuvių Demok.

ferenciją. Lietuvos padėtį ir 
jos šelpimo pasirengimą. Pra
kalba visiems patiko.

Buvo renkamos aukos die- 
raščios Laisvės bylos vedimui. 
Surinkta $95. 
čiai:

Aukavo sekan-

J. Pranaitis,
J. Vogonis

F.
ir

Jis nurodė,

pažangiems,

Navardauskas, 
A. Galkus.

Po $2: J. Bekampis, A. J. 
Smitas, Elena Žvigaitienė.

Po $1: S. Raikauskas, A. 
Kupčiūnas, N. Butvilą, J. Ba
rauskas, J. Mukolas, J. Regi- 
navičius, F. Juosponis, J. Ur
ba,. K. Juknevičius, A. Degu
tis, V. Scotch, K. Vikonis, P. 
Kansevičius, K. čerkauskas, R. 
Kurlanskas, E. Laurinaitis, K. 
Budzinskas, P. Puodis, J. Ba
ranauskas, Ona Kušleikienė, 
A. Darbuck, J. Kairys, R. 
Merkis, A. Valančius, K. Kar- 
kauskas, J. Kaspariunas, B. 
Lamsargienė, A. Adomaitis, B. 
Kriklauskas, Mack, J. Lastaus- 
kas, Mrs. Taliunas, I. Ilam- 
mell, Marcinkevičius, Baluke- 
vičius, Miliauskas, P. Bečans- 
kas, Bizulis, Mataitis, Matai- 
tienė, J. Rainys, Žilinskas, J. 
Baradinskas, A. žalis, J. Kuo
dis, J. Gigžnas, St. Grigaliū
nas, J. Plask, S. Grigaliūnas, 
V. Urlakienė, Miliauskienė, 
Rainienė, M. Kairys, Urbienė, 
Abraitienfi, Gružauskas.

Po 50c: Žilinskienė, E. KuŠ-

leikienė, Menkeliavičius, Bi- 
zulis, P. Valaitis, Laurinaitis, 
M. Klimas, P. Pilėnas, A. Gri- 
ciunienė ir E. Tureikienė. 30c 
J. šapranauskienė; po 25c: 
Kutauskas, Lukas ir Stripeika.

Prakalbose atnaujinta Lais
vės prenumeratų, išplatinta 
svarbių parengimų tikietų. 
žmonių buvo veik pilna sve
tainė. Gauta vienas naujas 
narys į ALDLD. Mažas darbas 
prirengimui šio masinio susi
rinkimo, bet didelis darbas at
likta su geromis pasėkomis.

Prie to, drg. Bimba plačiai 
išaiškino sekančius rinkimus 
Phila. ir ypatingai apie jos 
kandidatą William C. Bullitt, 
kuris pagelbėjo sutraukyti ry
šius tarp Franci jos ir Sovietų 
Sąjungos, kuris pagelbėjo par
duoti Franci ją Hitleriui. Tai 
yra stambus milijonierius-ka- 
pitalistas ir reakcininkas, kuris 
nori įsiskverbti į Phila. majo
rus ir po tam įsigalėti Penn- 
sylvanijos valstijoj, kad būtų 
galima pradėti vesti kovą prieš 
šios šalies prezidentą Roose- 
veltą ir jo vyriausybę, nepai
sant, kad jį demokratai kan
didatuoja į majorus. Tai yra 
didelis priešas darbo žmonių. 
Phila. lietuvius drg. Bimba ra
gino balsuoti už unijų nepri- 
klausomingą kandidatą Jules 
C. Abercauph, kuris labai 
daug pasidarbavęs unijos dar
bininkams.

Korespondentas.

>

ir impor- 
degtinfis ir 
g e r iausių 

i alus ir

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

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

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

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

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-6191

i
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. E
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVorgrecn 4-9508

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ŠO. BOSTON, MASS.
Moterys prašomos ateiti antradie

nių vakarais, 6 vai., j Russian War 
Relief, 128 Newbury St., padėti 
mums pataisyti drabužių. Spalių 27- 
tos LaisVėj, moterų žiniose, gatvės 
vardas buvo paduotas klaidingai.

(257-258)

J>A? 2Ji?

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas jvyks 
d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Taut. 

Name. Nariai dalyvaukite susirin
kime ir naujų atsiveskite. Bus svar
bių reikalų aptarti. — E. Beniulie- 
nė, sekr. (256-257)

Traktyrius 
(VALGYKLA IR ALIN ft) 
Rheingold Extra Dry Alna 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL
WAR JW

MATCH THEIR GALLANTRY 
WITH YOUR GIVING

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EV er green 7-1661

ir mes duosime

Stat 
^^esus

Remdami Nacionalį Karo 
Fondą, mes remiame kovą 
prieš fašizmą.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdfisio 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 
Philadelphia, Pa.

Telefoną® Poplar 4116

bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Y “a"-*B**-■ ■ i M 1 W M M M ■■ i M ™ H 1

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome š| speciali pasiūlytną 

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

■A*. ■fe \ J

30 Dieną 
N aolaida

senas žemas kainas.

mums šj skelbimą

Akiniai 
už $7.50

Atsilankė parodykite 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.80.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N« Y.
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MASS. IR APYLINKES LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

Suvažiavimas įvyko spalių 
(October) 17 d., 1943, Munici- 
palej Auditorijoj, So. Boston, 
Mass. Suvažiavimo tikslas:

1. Kaip geriausiai pagelbėti 
sukelti pinigų Suvienytų Tau
tų Karo Fondams; 2. Prisiren
gimas prie Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo. 3. 
Prisirengimas prie teikimo pir
mos pagelbos Lietuvai po iš
laisvinimo iš po hitlerizmo.

Suvažiavimą atidarė Mass, ir 
Apylinkės Komiteto pirminin
kas Prof. B. F. Kubilius, paaiš
kindamas suvažiavimo tikslą. 
Pagerbti kariai, kritę kovoje už 
žmonijos laisvę delegatų atsi
stojimu. Rodyta paveikslai iš 
Suvienytų Tautų Karo Fondo 
veiklos ir kokiam tikslui pini
gus sunaudoja.

Kalbėjo United War Fund 
atstovas advokatas Richard C. 
Evards paaiškindamas plačiau 
Suvienytų Tautų Karo Fondo 
svarbą ir tikslą.

Mandatų komisijos narys Za- 
vis raportavo, kad delegatų 
prisiuntė 34 organizacijos, yra 
79 delegatai ir 12 pavienių už
siregistravo, kaipo suvažiavimo 
dalyviai. Iš šių miestų organi
zacijos prisiuntė delegatus:

Montello nuo 7 organizacijų 
12 delegatų; Stoughton, 4 org. 
8 delegatai; Worcester, 3 org. 
7 delegatai; Nashua, N. H., 2| 
org. 2 delegatai; Norwoodo, 3 
org. 7 delegatai; Haverhill, 1 
org. 1 delegatas; Lowell, 3 org. 
5 delegatai; Cambridge, I org. 
7 delegatai ir S. Boston, 5 org. 
27 delegatai.

Nutarta energingai ir plačiai 
darbuotis sukėlime $3000 dėl 
United Nations War Fund. Bū
dai sukėlimui pinigų: aukau
jant iš organizacijų iždų, ren
kant aukas iš biznierių, profe
sionalų ir darbininkų. Tam 
tikslui bus suruoštas prakalbų- 
koncertų maršrutas po visas 
kolonijas. Maršruto planas bus 
paskelbtas.

Nutarta smarkiai darbuotis, 
kad iš visų kolonijų būtų pa
siųsta skaitlinga delegacija į 
Lietuvių Demokratinį Suvažia
vimą į Brooklyną gruodžio 18 
ir 19 dd. 1943. Lietuvai pirmos 
pagelbos teikimo suradimas bū
dų palikta Lietuvių Demokrati
niam suvažiavimui išdirbti ga
lutinus planus.

....

Suvažiavimo dalyviai sudėjo 
$100 aukų dėl Suvienytų Tau
tų Karo Fondo. Aukavo sekan
čiai : ALDLD 2 kp. Moterų Sk., 
So. Bostono per M. Tamšaus- 
kienę, $25; So. Bostono žiny- 
čia per A. Grinkaitienę, $12. O. 
Ruplenienė $5; M. Kazlauskas 
$5; Dr. J. Repšys $5; Po $2:
A. Kvietkas, P. Andriliūnas ir 
G. Shimaitis.

Po $1: F. Stripinis, J. Pet- 
rukaitis, A. Rasukauskienė, B. 
Chulada, V. Kancevičius, J. 
Egeris, J. Grybas, S. žavis, B. 
Mizara, A. Sabulienė, M. Kra
sauskienė, A. Jakimavičia, G. 
Matulevičius, K. Cesnut, A. 
Vinskevičius, J. Linkevičius, F. 
Pakalnis, J. Šūkis, J. Burba, 
K. žiuris - žiurinskas, J. Mas- 
teika, J. Skliutas, G. D. Jusius, 
J. M. Lukas, S. Baronas, B. 
Lazinskienė, žukonis, Simona- 
vičius, V. Marciulaitis, W. Yur- 
kevičius, J. Galkauskas, V. ži- 
laitis, M. Uždavenis, B. Sara- 
pienė, M. Krasauskienė, A. 
Jankus, M. Trakimavičienė, S. 
Budrevičienė. Yvon Niaurienė 
aukavo $1.50; Joan Egeriutė 
20c.

Po 50c: Čeponis ir Ę. Čiuber- 
kienė.

Viso sudėta $100.00, tai gra
ži pradžia darbo.

'Komitetas pasiūlė rezoliuci
ją, kuri yra taikoma, kad at
mušti Lietuvos Liaudies priešų 
veiklą iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Tautinės Tarybos 
logerio. Rezoliuciją perskaitė 
suvažiavimo pirmininkas prof.
B. F. Kubilius; ji vienbalsiai 
priimta. Kuri bus pasiųsta 
U. S. A. aukštoms valdžios įs
taigoms ir spaudai. Taipgi, re
zoliucijoj raginama, kad pas

kubinti atidaryti Vakarų Eu
ropoj antrą frontą prieš Hitle
rį. Užgirtas jau veikiantis 
Mass, ir Apylinkės Komitetas 
iš šių ypatų:

Prof. B. F. Kubilius, pirm.,
A. J. Kupstys, vice-pirm., 
Jonas Grybas, sekr., ir 
J. M. Lukas, iždininku.
Kiti komiteto nariai yra: S. 

Baronas, G. D. Jusius, M. Kaz
lauskas, Dr. Jonas Repshis, S. 
Zavis, Florence Rapkeliūtė, 
Yvon Niaurienė ir H. Tama
šauskienė.

Konferencija uždaryta gra
žioj nuotaikoj su pasiryžimu 
smarkiai darbuotis nutartais 
klausimais.

K on f. pirm. B. F. Kubilius.
Sekretorius Jonas Grybus.

1190 Washington St.
Norwood, Mass.

Seattle, Wash.
Visko Po Biskį.

Boening Aircraft Co. darbi
ninkai gavo pakelti algas nuo 
62Uj iki 82(4 centų į valandą 
paprastam darbininkui ir nuo 
$1.15 iki $1.60 mechanikams į 
valandą.

Pirma, kaip mažai mokėjo 
darbininkams, tai buvo sunku 
gauti darbininkų prie darbo, 
būdavo garsina visur, kad tik 
ten eitų dirbti, mat, ten dirba 
armijai lėktuvus, bet darbinin
kai neidavo. Dabar, kaip jau 
pakėlė algas, tai gauna užtek
tinai darbininkų ir darbinin
kių. Dabar ten dirba pusė mo
terų ir merginų. Darbas nėra 
sunkus, bet boseliai vis mėgina 
išnaudoti darbininkes moteris 
ir merginas. Ir taip viena mo
teris padavė žinutę į “New 
World” laikraštį, kur tarpe kit
ko ji sako:

Kurios moterys pataikauja 
boseliams, tai tos greičiau gau
na pakelti algas, o kurios nepa
taikauja, tai tos ilgai dirba už 
pradinės algą.

čia yra daug privažiavę žmo
nių iš visur, o daugiausiai iš 
Montana, Idaho, Nebraska, Ne
vada ir Illinois valstijų. Ne
sunku atskirti naujai atvažia
vusius žmones pagal jų drapa
nas.

Valdžia pristatė daug gyve
nimui namų; kaip pažiūrai, tai 
atrodo, kad nauji miestai susi- 
budavojo. Daug ir privatinės 
kompanijos pastatė naujų gy- 
vennamių, kuriuos pardavinėja, 
naujai atvažiavusiems darbi
ninkams už aukštas kainas. 
Bet vis vien daug trūksta gy
venimui namų, nes miestas iš
augo iki 200,000 gyventojų. 
Nors valdžia ir kontroliuoja 
randų aukštį, bet tokia proga, 
kaip daug žmonių suvažiavę ir 
namų stoka, tai naudojasi na
mų savininkai, imdami aukštas 
kainas. Nekurie iš jų jau pasi- 
mokėjo už tai bausmę, o ki
tiems dar teks pasimokėti.

Viešbučiai nelabai nori iš- 
randavoti kambarius ant visos 
savaitės, jie nori išrandavoti 
tik ant vienos nakties, nes tada 
jie gali pasiimti kiek nori už 
kambarį. Vienas žmogus, atva
žiavęs. iš kito miesto, užėjo į 
viešbutį ir paklausė, ar neturi 
kambario.

Viešbučio tarnautojas sako, 
kad turi tik vieną likusį kam
barį, kuris už naktį kainuoja 
$20. Tai kada žmogus nenori 
būti ant gatvės, yra pavargęs, 
tai ir turi mokėti baisią kainą. 
Jeigu nueisi į kitą viešbutį, tai 
gausi tą pat atsakymą.

Neseniai vienas lietuvis at
važiavo iš Chicagos. Jis prašė 
manęs, kad aš jam padėčiau 
susirast kambarį, nes jis norė
tų apsistot mūs mieste, nes čia 
darbą yra lengva gauti, bet rū
mą, tai sunku. Tai buvo sekma
dienis. Mudu, apėjome visus 
viešbučius ir visur gavome at
sakymą, kad nėra tuščių. Taip 
išvaikščiojome visą popietį, va
kare gavome kambarį dėl vie
nos nakties. Tas žmogelis per

nakvojo Seattle mieste ir ant 
rytojaus išvažiavo.

Vasara jau prabėgo, bet ma
žai ką galėjome nuveikti, jokių 
parengimų nebuvo galima pa
rengti iš priežasties trūkumo 
alaus, o žinoma, kad be alaus 
jokio pelno nėra. Pas mus 
trūksta alaus, didžiuma bravo
rų yra uždaryta dvi dienas į 
savaitę.

Nors čia yra maža lietuvių 
kolonija, bet jau Dėdės Šamo 
armijoj ir laivyne tarnauja 22 
lietuviai jaunuoliai. Veik' iš 
kiekvienos šeimos jau bent vie
nas tarnauja ginkluotose jėgo
se, dar yra šioj šalyj, arba jau 
užsienyj.

Tie jaunuoliai kovoja, kad 
karas būtų laimėtas ir kad fa
šizmas būtų sunaikintas, nu
šluotas nuo žemės kamuolio ir 
kad jie sugrįžę turėtų užtikrin
tą gyvenimą. Visko yra užtek
tinai pasaulyj, tik priešų už
kurti karai suryja didžiausius 
žmonijos turtus ir šiandien į 
marių dugną jau pasiųsta už 
bilionus dolerių vertės visokių 
turtų. Jeigu karai būtų panai
kinti, tai žmonija galėtų gerai 
gyventi per metų metus.
, Taigi, mūsų pareiga yra 
remti šalies karo pastangas, 
kad .karas būtų laimėtas ir kad 
karai būtų panaikinti kartą ant 
visados, kad taika užviešpatau
tų ant žemės. Mūsų pareiga 
pirkti karo laimėjimo bonus, 
nes tas pagelbės karo laimėji
mui ir mūsų pinigai bus į sau
gų investmentą įdėti. S. G.

Vokiečiai Numatą Įsi
veržimą iš Anglijos
London. — Berlyno radi

jas sakė, kad vokiečių žval
gybiniai lakūnai matę dide
lius karinius besiruošimus 
pietinėje Anglijoje. Telkia
ma, girdi, vis daugiau laivų 
į pietinius anglų uostus; la
bai paveiklėjo minų graiby
mas iš aplinkinių Anglijai 
vandenų; matyt didesni ir 
didesni anglų-amerikiečių 
kariuomenės subūrimai.

Tai gal Talkininkai jau 
rengiasi įsiveržt iš Anglijos 
į vakarinę Europą, kaip 
kad spėja nacių radijas.

Hitlerininkam atrodo, jog 
Anglijos - Amerikos - So
vietų atstovų konferencija 
Maskvoj gali pagreitint šio 
antrojo fronto atidarymą.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

tapo socialistu ir net socialis
tų vadu, vėliau virto “kairiuo
ju komunistu,” paskui sklokos 
vadu, dar vėliau vėl socialistu 
ir jų laikraščio redaktorium, o 
dabar apie jį skaitome:

“Galima pranešti savo skai
tytojams malonią naujieną, 
kad Lietuvių Žinios šiomis die
nomis susilaukė naujo talki
ninko asmenyje buvusios Nau
josios Gadynės redaktoriau? 
Juozo Stilsono. . .”

Lietuvių žinios yra klerika
lų laikraštis, redaguojamas ir 
bosaujamas vieno iš pačių at
kakliausių klerikalų, atbėgu
sio Amerikon iš Lietuvos per 
Berlyną pono Gabaliausko.

Šitaip baigė savo kelionę šis 
mūčelninkas.

Lai vargšas ilsisi ir baigia 
savo dienas šventosios bažny
tėlės globoje!

Už kiek metų jis bus gali
ma paskelbti lietuvių šventuo
ju, “bolševikų nukankintu,” 
nes jis yra ne vienam sakęs, 
kad jeigu jį paimtų nogla mir
tis, tai lietuviški bolševikai bū
tų kalti, nes jie jo gelbėjimui 
teišleido viso labo, tik dešimtį 
tūkstančių dolerių. . .

Gabaliauskas gavo puikinu
sį graborių. Gražiai apsidirbęs 
su N. G., aišku, Stilsonas nei 
kiek neprasčiau pasistengs 
patarnauti ir Lietuvių, žinioms.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

įrodymus. 15 būtinų darbų reikia' turėti 
paliuosavimo pareiškimų.

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

(257)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

VIRTUVEI MOTERYS
Reikalingos. Geros gyvenimo sąlygos. Atskiras 

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

Arba WHitehall 3-2574
(257)

MERGINOS- MOTERYS

DAIKTŲ 
PAKAVIMUI

UŽ PATENKINANČIAS ALGAS 
ARBA GERIAU

PRISIDEDA DAR BONAI

Pas

F. A. O. SCHWARZ
610 WEST 58th ST., N. Y. C.

(262)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas darbas kosmetikų fabrike. Patyrimas 
nereikalingas. Pilnam laikui, 40 valandų, 5 
dienos. Pradžiai $18. Prisideda viršlaikiai. 
Pastovus darbas. Pakilimų proga. Puikiausios 
darbo sąlygos. Taipgi daliai laiko darbininkės 
amžiaus 21 iki 40; 6 iki 10 P. M., pradedant 
pirmadienį, baigiant penktadienį ; 8-5 P.M. 
šeštadieniais. Kreipkitės asmeniškai, prade

dant pirmadienį, baigiant penktadienį.
REVLON PRODUCTS CORP.

619 WEST 54TH STREET, N. Y.
(257)

MERGINOS 17 IKI 25
Lengvam Fabriko Darbui
5 U DIENOS $20.70 

Kreipkitės 9 iki 11 A.M.
Miss Bauer

Q-TIPS, 132 W. 36th STREET
12-tos lubos.

(258)

IŠSIU VINĖTOJOS patyrę prie monogram, 
futrų pamušalai, aukščiausia alga. Kreipkitės 

visą savaitę. Celano Bros., 842 6th Avc., 
tarpe 29tb ir 30th gatvių.

MERGINOS-MOTERYS

Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas fabriko darbas 
50c į valandą pradžiai

PRIME PLASTICS MFG. CORP.
33 Bleecker St.

(258)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS

PROGOS PAKILIMUI

14 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MERGINOS - MOTERYS 
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
PAPE & RATHJE 

38-07 31.ST. STREET 
LONG ISLAND CITY.

(259)

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)

FINJŠERKOS 
MILLINERS 

OPERATORĖS

BROOKS COSTUME CO. 
1150—6TH AVE. (45TH ST.)

(257)

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 
'44 $t., Brooklyn, tf. X-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI-VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

60c j valandą pradžiai, pridedant viršlaikius 
Mokytis Išsiutinčjimo ir Krovimo 

Department© darbą.
IRVING C. KREWSON CORP. 

225 W. 34th St.
(259)

BERNIUKAI 
pasiuntiniai ir pristatytojai. Photographic stu
dio, 5 dienos, $19. SUPERIOR STUDIOS, 

442 West 42nd St.
(259)

APVALYTOJAS
Fabriko darbe. $25 už 40 valandų. Su virš

laikiais gali pasidaryti $40. Nuolatinis, 
linksmas darbas.

TUDOR METAL PRODUCTS
600 West 58th St., N. Y. C. 

arti 11 th Ave.
(262)

TOOL & DIEMAKERS 
AND LATHE HANDS

Pirmos Klasės. 40 iki 45 metų amžiaus. Pui
kiausia proga ; gera alga ir geros darbo 

sąlygos.
ALDEN METAL PRODUCTS CORP. 

141 Wooster St., N. Y. C.
(258)

BERNIUKAI-VYRAI

Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas fabriko darbas 
65c į valandą pradžiai.

PRIME PLASTICS MFG. CORP.
33 Bleecker St.

(258)

WWWWWWWVWWWWWXAAZWVWWV

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS - 
VYRAI

AMŽIAUS 18 IKI 40
PATYRIMO NEREIKIA

UŽDIRBA BESIMOKYDAMI
GERA ALGA

PAKILIMŲ PROGOS
GULF OIL CORP.

17 BATTERY PLACE. N. Y. 
Kambarys 1735-9 A.M. IKI 2 P.M.

(258)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Siut imui guzikii ant sampelių kortelių ; paty
rimas nereikalingas. Bi kuri turinti gabumų 

siuvime gali kreiptis:
$18 f SAVAITĘ PRADŽIAI 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
BAILEY, GREEN & ELGER, INC. 

136 Madison Ave., N. Y. C.
(259)

REIKIA MERGINŲ 
Atrinkimui dešrom žarnų. Patyrimas nerei
kalingas. Chas. Miller & Co., Fifth St. ir 
N.Y.S. & W. R.R., North Bergen. N. J.

(263)

MERGINOS
Tamsiam kambaryj. Photographic studioj, 5 

dienos, $19. SUPERIOR STUDIOS.
412 West 42nd St.

(259)

REIKIA MERGINŲ 
patyrusių kočiojimui (mangle) darbui. Gera 

alga; linksmos darbo sąlygos. West Side 
Laundry, 450 West 31st St.

(259)

REIKIA MERGINŲ
Lengvam darbui moderniškoje dirbtuvėje; 

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

161 6th Ave. (Butterick Bldg.)
Spring St. Sta. 8th Ave. Subvč

(258)

MERGINOS
BENDRAM DARBUI

IR
VALYMUI

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

HOFFMAN MFG. CO.
58-20 MASPETH AVĖ.

MASPETH, L. I. .
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(257)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Puikiausia proga dabar randasi moterim?, 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 i>aliuosavimo 
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)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALQOS — GREITI PAKIBIMAI.
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)

MERGINOS - MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

$26 UŽ 48 VALANDAS 
PAKILIMAI, KREIPKITĖS: 

MOUNTING & FINISHING CO., INC.
86 84TH STREET, BROOKLYN-
Iš karinių darbų neatkreipkite.

(262)
I I ■ ■ I <11 , .1 , 1 . ......................................................... .„..I.... ■ ! HI I

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

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

(261)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAS
IR

MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI
REMKITE ATAKĄ 

su 
EKSTRA

Dalinai ar Pilno Laiko Darbu 
Būtina Pramonė

Puikiausios Darbo Sąlygos
DARBUOKIMĖS KAD AMERIKOS 

VEŽIMŲ RATAI SUKTŲSI

FOLEY 
CHEVROLET CO.

324 Halsey Street 
Newark, N. J.

(258)

AUTO TRUCK Mechanikai. Būtina Pramonė.
Gera Alga. Daug Viršlaikių. Matykite Fred 
Evans. Aptarnavimų Manadžerių. Diamond

Truck Sales Co., 56th & 11 th Ave.
Tel. CI. 5-5656.

(262)

BUČERIŲ PAGELBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

TAIPGI KROVĖJAI
Gyvulių skerdyklai ; būtina pramonė. Chas.
Miller & Co.. Fifth St. ir N.Y.S. & W. R.R., 

North Bergen, N. J.
(26.3)

CORRUGATED
Popierinių dėžių fabrikas pasirinks vyrus virš 

drafto amžiaus ar atidėtu draftavimu 
išmokinimui dėžių amato.

Kaipo pagelbininkus ir mašinų oi>eruotojus.
Pradžiai alga už 68 valandas laike mokinimosi

Grupė A, $41 ;
B, $45.10 ;
C. $49.20

ir Grui>ė D,$53.30.

Greitas pakilimas.
Kreipkitės Antradienio rytą. 

100 5th Ave., Room 1510.

REIKIA VYRŲ
Nepatyrusių, įstaiga veikia |>er 15 metų be 
paleidimų iš darbo; puikiausios po karinės 
progos. Pradžiai 62c j valandą ; laikas ir pusė 

už viršlaikius. Cumberland 6-7350.
(059)

DŽIANITORIUS
Patyręs, 8 šeimų garu apšildomame name. 
250 Schenectady Ave., Brooklyn, 5 kambarių 
apartmentus nemokamai kaipo atlyginimas* 

Telefonuokite vakarais CLoverdale 8-0108.
(262)

AP VALYTOJ AI 
KARIDORIŲ VYRAI 

(Pilnam ar daliai laiko)

PUODŲ MAZGOTOJAI
Gera alga. Privatinis kliubas.

Kreipkitės j Timekeeper, 370 Park Ave.
(259)

REIKIA BERNIUKŲ
Išsiuntimų rūmui, pątyrimas 

nereikalingas.
UNITED STATES RUBBER CO.

191 HUDSON STREET
(arti Canal) N. Y. City.

(259)

RADIO ISDIRBfiJUI REIKIA 
PAPRASTŲ FABRIKO DARBININKŲ 

GERA PROGA 
KARINIS FABRIKAS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

(257)

SUPERINTENDENT
Apartmentiniam namui Flatbush. 4 kambarių 
apartmentas. 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 Avc. 9-tos lubos

(259)

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, 
KARIDORIŲ VYRŲ, MAUDYNIŲ 
DĖŽUTĖM PRIŽIŪRĖTI BERNIU
KAI, APVALYTOJŲ, INDŲ MAZ
GOTOJŲ.

GERA ALGA IR VALGIS 
UNIVERSITY CLUB,
6 WEST 55TH STREET

(258)

VYRAI, BERNIUKAI, išsiuntimams ir ben
dram darbui moteriškų paltų dirbtuvėje, gera 
alga; pakilimai. Kreipkitės Smart Maid Coat,

545 8th Avc., Mr. P. Rothstein.
(258)

VYRAS 
AR PORA

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

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

Arba WHitehall 3-2574 
__________________________________________(257)

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(261)

REIKIA VYRŲ
PAGELBĖJIMUI FABRIKE 

PAPRASTAS DARBAS 
GERA ALGA

. TELEFONUOKITE MR. FINCKE
LA. 4-3038

(259)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
ir 

MOTERYS 
Išdirbimui 

Karinių Materialų 
ir 

CHEMIKALŲ FABRIKE 
viena valanda 

nuo Times Square 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA ALGA 
MOKINANTIS 

Dirbama mažiausia 48 valandas 
į savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką

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
(262)

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- 
FONUOKTTE.

<X)

PIPE COVERERS 
CANVAS MEN 

PAGELBININKAI
l-mos Klasės. Tiktai Patyrę

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

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

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

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)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X)

SIUVĖJAI
dirbti ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILORS

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

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBININKAMS — $7.
NUOLATINIS DARBAS 

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

(259)

BERNIUKAI-VYRAI
Pastovus darbas kosmetikų fabrike kaipo už
sakymų priėmęjų, pakuotojų, apvalytojų ir 
priėmimų raštininkų. Patyrimas nereikalin
gas. 40 valandų, 5 dienos, $20. Prisideda 
viršlaikiai. Geros darbo sąlygos. PAKILIMAS. 
Taipgi daliai laiko darbininkai 6-10 P. M.» 
pradedant pirmadienį, baigiant penktadienį ; 
8-5 P.M. šeštadieniais. Kreipkitės asmeniškai, 
pradedant pirmadienį baigiant penktadienį.

REVLON PRODUCTS CORP.
619 WEST 54TH STREET, N. Y.

(257)
.........................          i 1

f 6 VYRAI. virš 38 ar 4F, patyrimas nereikalin- » j 
gas; būtina pramonė; iš būtinų darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo. Feedwaters. Ine., 
N.*Y. Dock Co. Bldg., N. 9; 110 Imlay St.

(kampas Commerce) Brooklyn. CU. 6-4049.
(261) 1

BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO DARBAS \
PATYRIMAS NEREIKALINGAS \ 1

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

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

(259)

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

137 E. 25th St. ?. /
(257) S i
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Pilieti, šį Antradienį Būkie Tikru Sargu 
Namų Fronto, Dalyvauk Balsavimuose!

kad jis karinės vyriausy- 
būtų sunkiai nubaustas ir 
tą pilniausiai užgirtumėt, 
jo nepaisymas ai’ neatsar-

Ką jūs sakytumėt apie tokį 
kareivį, kuris pastatytas sar
gyboje svarbaus punkto, jį ap
leistų, teisindamasis turėjęs ki
tų reikalų, buvęs pavargęs ar 
iš užsimiršimo apleidęs? Aiš
ku, 
bės 
jūs 
nes
gumas pastatytų daug kitų ka
rių į pavojų ii' visas kraštas 
turėtų panešti nuostolių.

Išeidami į karo frontą mū
sų jauni vyrai i)' moterys pa
liko mus saugoti demokratiją 
namie. Rinkimai yra viena iš 
lengviausių, bet svarbiausių tos 
sargybos pareigų. Jeigu išrink
sime blogas mūsų miestų, vals
tijų ii' krašto vyriausybes, jos 
gali pakenkti frontams i)’ su
naikinti namie tą viską, už ką 
mūsų jaunimas gyvastis deda. 
O geros vyriausybės gali pa
dėti greičiau karą laimėti ir pa
daryti laimingesnį gyvenimą 
namie mums ii' mūsų sugrįž- 
tantiems iŠ karo mylimiesiems.

Mes žinome, kad jūs dabar 
daug dirbate ir labiau pavargs
tate, kad laiko mažiau turite, 
tačiau mes pasitikime, kad jūs, 
dienraščio Laisves skaitytojai, 
nebūsite tais šiaudiniais demo
kratijos sargais, n e pa liksite
demokratijos priešams 
suoti saviškius.

Mes tikimės, kad jūs 
balsuosite patys, bet ii'
pastangas, kad kiti balsuotų ir 
balsuotų pažangiai, naudingai 
sau ii- kraštui.

išbal-

ne tik
dėsite

Paskiausios Informacijos
Kas nebalsuos šį antradienį, 

tas praras du balsus: vieną šių 
metų, kitą ateinančių metų, nes 
nebalsavę šį antradienį negalės 
balsuoti prezidentinėse nomina
cijose ateinančią vasarą. O ma
žiausia 6 geri kandidatai šie
met gaus mažiau balsų ir jeigu 
daug tokių nebalsuojančių su
sidėtų, gerieji galėtų pralaimė
ti prieš reakcininkus.

Kas Bus Renkama?
G u b e r n atoriaus padėjėjas 

(Lt. Governor), keli teisėjai ir 
kai kuriuose distriktuose vals
tijos seimelio nariai, taipgi vi
si New Yorko miesto tarybos 
nariai.

William N. Hasekell
Amerikos Darbo Partijos, 
mokratų, CIO unijų ir visų 
žangi jų užgirtu kandidatu į 
bernatoriaus padėjėjus.

Kaip Surasti Darbininkų 
Užgirtus Kandidatus?

Jeigu jūs norite balsuoti už 
organizuotų darbininkų ir visų 
pažangiųjų užgirtus kandida
tus į gubernatoriaus pavaduo
tojus ir teisėjus, tai ant maši
ninio baloto geriausia balsuo
kite Amerikos Darbo Partijos 
tikietu — nuspauskite 
rankenukes trečioj ar 
nuo viršaus. Taip bus 
dingą ir greit.

Ant mašininio baloto 
si kiti .kandidatai, apart kan
didatų į miesto tarybą.

Kaip Balsuoti Kandidatus 
Į Miesto Tarybą?

Kandidatus į miesto tarybą 
(City Council) rasite ant po
pierinio baloto, kurį jums pa
duos į rankas. Su tuo balotu ei-

yra
de
pą-
gū

visas
C eilėj
neklai-

bus vi

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

site į kitą, ne 
balsuoti.

Kiekviename 
skirtingi skai< 
Brooklyne bus

mašininę, būdą

apskrityje bus 
iai kandidatų : 

o išrinkti 
New Yor- 
kandidatų

galima tiK 4 ar o; 
ke (Manhattane) 
yra 13, o rinks tik 
naši padėtis yra Queens ii' 
Bi'onxe. Taigi, labai atsargiai 
pasirinkite 3 ai' 1 geriausius 
ii- klėtkutėje pirm vardo padė
kite ne kryžiuką, bet po nume
rį pagal tą, kuris jums atrodo 
kurio numerio vertas — 1,2,

pirm visko, 
darbo žmo- 
V. Cacchio-

Brook lyn iečiai, 
atsiminkite gerą 
nių draugą, Peter 
ne, uolų kovotoją
Įima fero, prieš aukštas kai
nas, karo pastangų didį rėmė
ją, duokite jam numerį 1.

BROOKLYNE darbininkų ir 
pažangių jų užgintais yra: 

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

NEW YORKE:
Benjamin J. Davis, Jr.
Eugene P. Connolly 
Stanley M. Isaacs 
John A. Ross

QUEENS:
Paul Crosbie
A. Joseph Donnelly
Irving Lemov

bronxeJ
Isadore Begun
Michael J. Quill 
Gertrude Weil Klein 
Salvatore Ninfo

kitu

Dėlko Balsuoti už Kelis?
Jūsų balsas išrinks tik vieną 

narį į miesto tarybą, bet jeigu 
jūs balsuosite tik už vieną, jū
sų balsas gali pražūti. Kaip?

tie jau būtų išrinkti ar išimti0 
iš lenktynių, tada atlikusius 
balsus priskaito numeriui 3 ir 
taip toliau, pakol kam nors pri- 
rokuojama kiekvienas balsas.

Myli Naują Dalybą, 
Kaip Katė Pelę

Rin kiniuose 
šposaunų grybų, 
šokių paukščių 
plunksnom.

šiomis dienomis

išdygsta visokių 
atsiranda vi
su svetimom

Žuvo Dėdės Šamo 
Tarnyboje

m.

ir

amžiaus.

Nacionalio Karo Fondo N. Y 
Komitetas Dėkoja Laisvei

gavau laiš- 
nuo pasiva

dinusio Naujos Dalybos (New 
Deal) Komiteto, kuriame agi
tuoja atiduoti balsą už tūlą so
cial istuojančią poniutę, 
m i t et o a t s i ša u k i m u ose
apeliuojama į ponias,

kad

To ko
dai! g 

ragina 
taip rūpestingai rinkti ponioms
gerą miesto tarybą, kaip 
jos renkasi tarnaites. Be 
biausia nori darbininkių 
su, nes tų daugiausia, tad 
pa i)- apie demokratiją.

,-elgiau vardus to komi- 
Vadovybėje po- 
ir tūli kiti to
to plauko žmo- 
Darbo Partijoj 
narius pridirbo

“demokratijos,” jog 
prisiėjo net teismo pa-

šiomis dienomis Antanas 
Marė Demikiai gavo liūdną 
nią nuo Laivyno Department©, 
kad žuvo jū sūnus Frank Al
gi i'd Demi k is, 22

Jiemsj metai laiko atgal buvo 
pranešta, kad 
ant laivo, kurį priešai torpeda- 
vo, ii' ko) kas nežino, ar jis gy
vas, ar ne — “Among the mis
sing.” Bet pirmadienį gavo ofi
ciali pranešimą, kad jis miręs.

Karžygis Pranas liuosnoriai 
pasidavė tarnauti laivyne trys 
metai atgal. Jo broliukas Ed- 
wardas taipgi liuosnoriai pasi
davė į laivyną. Tėvai jau 4 sa
vaitės negavo jokios žinios nuo 
Edwurdo. Motina labai sublo- 
gus sveikatoj, anksčiau buvo 
padarius sutarimus ligoninėj, 
kad pasiduoti operacijai, 
jau seniai nesveik u o ja.

Reiškiame užuojautą
daus liūdesio ištiktiems karžy
gio Prano Demikio tėvams.

Pranukas buvo

nes

skau-

toto 
n as

na-

a) Jeigu jūsų numerio 1 kan-1 j iriausius i
didatas gaus pakankamai balsų, 
pirm priskaitymo jūsų balso ir 
bus paskelbtas išrinktu.

b) Jeigu jūsų numerio 1 
kandidatas bus gavęs per ma
žai balsų, neišrinktas.

Jeigu nebūsi padėjęs nume
rio 2 už kitą iš geriausių kan
didatų, abiejuose minėtuose at
vejuose jūsų balsas bus žuvęs.

Kadangi tas pats dar gali at- 
jūsų numeriu 2,

su-

ci-

viršūnėse.
Du bin skis 
O juk tai 
B rook lyno 

prieš eilinius 
tokios 
i’iams
galbos šauktis, kad galėtų 
si rinkti savo konvencijon ir 
sirinkti valdybą.

Darbo žmonėms i)’ visiems
liniams balsuotojams reikia bū
ti labai budriems, kad neužsi- 
nerti sau ant kaklo labai gra
žią virvę, kuri smaugs ne blo
giau už paprastą pantį. Kad 
neapsigauti, geidausią balsuoti 
ant mašinos ištisą Darbo Par
tijos tikietą, o ant rankinio ba
loto rūpestingai pasirinkti 3 ar 

iš darbininkų už- 
girtų kandidatų, pažymint juos 
pagal savo pasirinkimą nume
riais 1, 2. 3 ir I, o Brooklyne

Jeigu Dirbate Ilgas 
Valandas Antradienį

Normandie Perduotas
Laivynui
iš dumblo Hudson
Normandie, dabai'
Lafayette, apvaly-

Iškelto 
upėj laivo 
vadinamo 
mas, išlupimas pripilto cemen
to ir sumirkusių buvusių graž
menų jau baigtas ir laivas per
eitą trečiadienį perduotas lai
vynui. Laivynas jį įrengs ii' pa
ruoš pagal savo reikalą. Iškė
limo darbai lėšavę puspenkto 
miliono dolerių. Su iš naujo 
įrengimu gal lėšuosią iki 
milionų.

Parvyko tėvą aplankyti 
reivis Antanas Ramoška iš 
Virginia.
jūreivio
Frank Ramoška yra dienraščio Į 
skaitytojas.

20

,ju- 
W. 

Jau baigęs pamatinį 
išsilavinimą. Tėvas

Pild. Komitetas Nacionalio 
Karo Fondo New Yorko sky
riaus, kuriame randasi daug 
nacionalini žymių figūrų iš vi
sų amerikinio gyvenimo sričių 
—industrial istų, prekybininkų, 
mokslininkų, visuomenininkų, 
darbininkų atstovų, artistų — 
atsiuntė R. Mizarai, dienraščio 
Laisvės redaktoriui, sekamą 
laišką:

The members of the Execut
ive Committee whose names ap
pear below, have asked me to 
convey to you this resolution of 
appreciation which was unani
mously voted in Executive Ses
sion on Monday, October 25,

th o
It is my pleasure to present 

foregoing resolution to you. 
Sincerely yours, 
Percival Dodfje, 
Executive Director

Apsidžiaugę padėka, brook- 
lyniečiai lietuviai nenuleiskime 
rankų, nes mes dar toli nuo 
pusės savo kvotos, kuri šiuo lai
ku jau turėjo būti išpildyta. Pa
dirbėkime smarkiau, kad kitoj 

pi-i e

“WHEREAS, the New York 
Committee of the National War 
Fund and its twenty-six agen
cies participating in the cur
rent city-wide appeal for $17,- 
000,000 in behalf of our Armed 
Forces and our figthing allies 
are immeasurably indebted to

LAISVE—DAILY 
for the splendid advertising 
support being given to the New 
York War Fund appeal; be it 
therefore—

RESOLVED, that the Ex
ecutive Committee in session on 
Monday, October 25th, hereby 
requests the Executive Director 
to convey this expression of 
deepest appreciation for the 
continuing promotional support 
being given by the aforemen
tioned company to the success 
of this first united campaign 
of the National War Fund in j 
New York City which will end 
on December 7, the second an
niversary of Pear] Harbor.”

pusėj vajaus prieitume 
garbi n gos u žbaigos.

Panašios Pavardės, Bet 
Skirtingi Darbai

1 priešais, negalėdami daugiau 
• I nieko išrasti pasakyti prieš 

j Haskell, sako, būk jo negali
ma rinkti dėlto, kad jis pir- 

|miau niekur politikoj nedaly
vavęs, neužėmęs vietos, netgi 
nebuvo kandidatavęs. Tai, ži
noma, nesąmonė.

Demokratinių jėgų kandi
datas į valstijos gubernato
riaus pavaduotojus yra leite
nantas generolas. Lepšiai ar 
mažo išsilavinimo žmonės, iki 
tos aukštumos nepakeliami. 
Kariuomenė yra svarbiausia 
šalies įstaiga. Jeigu tiko va- 
dovauti-gaspadoriauti ten, ko
dėl netiktų vadovauti civili
niame gyvenime? Pagaliau, 
jeigu jau vadovautis ta logi
ka, tai kas bus su visais kariš
kiais? Nejaugi tie milionai su
grįžusių iš kariuomenės vyrų 
bus netinkami niekur rinkti?

Pirmųjų 
sudaro tą

žina) skir
kite tinka-

Hanley, republikonų kandida
tas, Haskell’io oponentas, yra 
Hooverio plauko žmogus. Tie
sa, jis per eilę metų buvo vals
tijos seimelyje (Assembly), bet 
jame veik visuomet balsavo 
prieš darbo žmonėms naudin
gus sumanymus. Jo dalyvavi
mas politikoje parodė, kad jis 
neatstovauja didžiumos ir dėl
to netinka į gubernatoriaus 
pavaduotojus.

Laisvė Turi Medaus
Laisvės raštinėje galite gauti 
lietuvio bitininko, Končiaus, 

tikro medaus. $1 už 
kvortinę bonką.

DR. MARTIN LUTHER

Haskell ir Hanley, abiejų 
kandidatų i New Yorko vals
tijos Lieutenant Governor (gu
bom. padėjėj.) pavardės esan
čios labai panašios viena ki
tai, kaip nusiskundžia dauge
lis eilinių piliečių, 
raidžių tapatybė 
panašumą.

Tačiau kuomet 
tumą tarp vieno ir
mumo į gubernatoriaus pava
duotojus, pasidaro begalinis 
skirtumas ir pavardėse.

Haskell yra CIO unijų, dau
gelio AFL unijų ir kitų pa
žangių, tikrai demokratiškų 
organizacijų užgintas kandi
datas. Jį užgyrė ir mūsų kraš
to prezidentas. Jį užgyrė ir 
mūsų miesto majoras, kuris, 
kaip žinia, yra rakštimi pa
nagėje raketieriams, norin
tiems kuo greičiausia pralobti 
iš karo, visomis išgalėmis ke
liantiems kainas, kuris diena 
iš dienos akstiną žmones ko
vot prieš kėlimą kainų.

Haskell yra ne vien tik dar
bo žmonių, bet ir visų pažan
giųjų, tikrai demokratinių, 
pergalės ant fašizmo jėgų kan
didatas.

Haskell’io priešai, kurie taip 
pat yra ir aršiausiais prezi
dento Roosevelto politikos

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĖ BARBERIAIVakarienės Komisijos Susirinkimas
Komisijos susirinkimas jvyks 2 d. 

lapkričio, 7:30 v. v. Vaiginio-Šapalo 
salėje, 147 Thames. Prašome narių, 
kurie pasiėmę bilietų pardavimui, 

į dalyvauti susirinkime ir atsiteisti su 
Komisijos nariais. Norime iš anksto 
sužinoti maždaug, kiek reikės val
gio priruošti. Nepamirškite, daly
vaukite susirinkime. (257-258)

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

Teisėjas Goddard federaliame 
teisme IS-kai žuvies pardavė
jų Fulton turgavietėje uždrau
dė imti virš-lubines kainas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

Paprašykite savo darbdavio, 
kad išleistų jus porą valandų 
balsavimui šį antradienį, rinki
mų dieną. Neapleiskite balsavi
mo. Kožnas balsas svarbu, 
kartais keli balsai nusveria 
mėjimą. Tas ypatingai gali 
sitikti šiemet, kada mažiau 
liečiu užsiregistravo,
kaltininku gerų kandidatų pra
laimėjimo, balsuokite lapkričio 
2-rą!

Balsavimo valandos yra nuo 
6 »'yto iki 7 vakaro.

o Brooklyne ir
nes 
lai- 
at- 
pi-

Nebūkite

o

o

o

o

O

Kapitonas D. Kladov, iš Sovietų Sąjungos Laivyno, 
susipažįsta su rusiškai kalbančiu J. V. Laivyno leite
nantu specialiame rodyme “We Will Come Back,” So
tų filmos apie partizanus, dabar rodomos Victoria Te
atre, Broadway ir 46th St., New Yorke. Specialiame 
rodyme dalyvavo ir 15 partizanų kovotojų ir požemi
nių veikėjų iš 11 kraštų, esančių Ašies okupacijoj. Pa
veikslas imtas United Nations kantine.

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

Daug Stalų Kompanijom 
kitur atvykusius svečius visuomet 

širdingai pavaišiname.
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
) R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-G864

K2I

sitikti ir su 
tad atsargai dar dedama 3 ir 
I numeriai, 
numeris prie kitų iš geriausių
kandidatų. Tuo būdu balsuojant 
jūsų balsas nežus, nepaisant, 
ant kiek perdaug ar permažai 
balsų būtų gavęs jūsų numerio 
1 kandidatas, nes nuo išrinkto
jo ar neišrinktojo kandidatų at- 
likusieji balsai prirokuojami 
ant to baloto įrašytiems nume
rio 2 kandidatams. O jeigu ir

STANLEY MISIŪNAS 337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

iro ii

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Gražus Pasirinkimas
iiiiBiiismaiiiaiiiBiiisiiiBiiiaiiiBHiomaiiismatiiBiiiaiiiaiiiaiiiOHiaiHsiiioiiiaiiiamaniO;

Puikiausi moderniniai žiodai 
Setas $30.00 Ir aukščiau.

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Paauksuotas $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

Liūdesio valandoj kreipkite pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Iniclalinls žiedas, 
>15.00 ir aukščiau.

I ROBERT LIPTON, Jeweler
1 701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
į Tel. Stage 2-2178 ATDARA VAKARAIS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




