
THE LITHUANIAN DAILY

No. 278

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ SALAS, NUŠLAVĖ 6,000 JAPONŲ
•0

KRISLAI
Pakštas ir Vėl Klaidžioja. 
“Lietuva Mirties Ženkle.” 
Desperacijoje.
Musu Žmonių Ūpas Geras.

Rašo R. MIZARA

LAISVĖS ANTVeieAphLe4rsk0^’^-3?78STKEET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio-Nov. 26, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIIL Dienraščio XX^

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

«

!

Pakštas ir vėl išstojo su 
nauju planu “pasauliui su
tvarkyti.“

Kadaise tasai mokąs daug 
plepėti profesorius rašė už tai, 
kad Lietuvai būtų labai gerai, 
jei ji pasiliktų Ostlande, Hit
lerio sukurtame.

Paskui jis rašė, kad Lietu
vai reikią pasilikti “Baltoskan- 
dijoje,“ — padaryti Švedijos 
karalių Lietuvos imperatoriu
mi ir Lietuvos žmones moky
ti švedų kalbos, kad jie galė
tų švediškai imperatorių gar
binti, už jį melstis.

Bet abu tuos Pakšto planus 
rudis nusinešė ant uodegos!

Anglai Vėl Triuškino Berly
ną; Sovietai Sulaikė Nacių 

Ofensyvą, Atėmė 60 Vietovių

Aštriausiai Smerkiamas Genero 
las Patton, Kuris Ligoninėje 

Sumušė Sužeistą Kareivi

London, lapkr. 25.—Oficia
liai pranešama, kad Anglijos 
lakūnai atakavo Berlyną ir 
trečią naktį paeiliui.

Naujesniais skaičiavi
mais, apie 1000 anglų bom- 
banešių naktį iš pirmadie
nio į antradienį paleido 1,- 
500 bombų į Berlyną, o se
kančią naktį šimtai Angli-

dų korespondentų skaičiavi
mą, pirmadienio ir antra
dienio naktimis buvę už
mušta 25,000 berlyniečių; 
sunaikinta tūkstančiai na
mų; sudaužyta beveik visi 
nacių valdžios rūmai ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
da, kaip praneša švedai. Su-Kdiiuią ard tel afo ir teiefonų

jos bombanesių numėtė dar J b.ivn Rorlvnn

Dabar Pakštas parašė nau
ją, ilgą straipsnį (gal dar ir 
knygą tuo reikalu parašys, nes 
kunigai pinigų turi jo kny
goms leisti), pavadindamas 
“Lietuva mirties ženkle.”

Kodėl ji “mirties ženkle“?
Todėl, pasak Pakšto, kad 

visi ženklai rodo, jog Lietuva 
pasiliks tarybine respublika. 
Todėl, kad Lietuva pasiliks 
tokia, kokios nori josios žmo
nės, jų didelė dauguma!

Taigi profesorius dabar rei
kalauja, kad po karo nuo Lie- atveju 
tu vos būtų atplėšta Mažoji bombanešių. 
Lietuva, su Klaipėda, kur ga-; 
lėtų po karo iš Lietuvos su-; 
bėgti visi lietuviški hitleriniu-i 
kai, visi kvislingai.

O Amerikos lietuviai, pasak i 
profesoriaus, turėtų duoti au
kas tiems lietuvių tautos ne
prieteliams !

Galime užtikrinti p. Pakštą, 
kad ir šis jo planas nueis tais 
keliais, kuriais nuėjo Ostlan- 
das ir Baltoskandija!

susisiekimai tarp Berlyno 
ir kitų miestų.

Vokiečiai tūkstančiais bė
ga iš Berlyno, nešdamiesį 

Berlynas tebepleška tūk- bei veždamiesi likučius sa- 
stančiais gaisrų. Pagal šve- vo mantos.

bent tūkstantį tonų bombų 
į nacių sostinę. Paskutiniu 

angiai neteko 20|

Sovietai Pagerino Sau Po
zicijas Žitomiro Fronte

London, lapkr. 25.—Fron
to žinios teigia, jog Sovietų 

j kovūnai ne tik atmušė vi- 
Įsas nacių kontr-atakas ties 

Baisioje desperucijoje dabar !(^erniakovu ir Brusilovu, į 
yra lietuviškieji .pro-naciai, vi-/ pytus nuo Žitomiro, bet pa
šoki smetonininkai. Tuomet,, gerįno savo pozicijas. Reiš- 
kai visas pasaulis Maskvos ki vokiečiai neužėnič Čer- 
konferencijos n u t a r . m a > s niak0VQ ir Brugi] kaip 
džiaugiasi, tai jie rėkia, sau- , , 1
kia, sielojasi. Kodėl? Todėl,^adJle Vien slame
kad Maskvos konferencija ne-^rOr,te Pe[.dlen%. užmušta 
nutarė padaryti Lietuvos sme-' 3,000 hltlei įninku 11. SU-
tonine! j daužyta 32 jų tankai. Diena

Lenkai taipgi neriasi iš kai-1 pi™iau viso užmušta 8,000 
lio, kaltindami Maskvos kon- i vokiečių.
ferenciją, kam ji nepripažino i j vakarus nuo Rečicos, 
jiems Vilniaus, Vakarų Balta- Qomelįo srityje, Baltarusi- 

ijoje, raudonarmiečiai atė- 
i mė iš priešų daugiau kaip 
160 gyvenamųjų vietovių, o 
į tarp jų ir Choiniki, tik 4 
i mylios nuo Kalinkoviči, 
I Odessos - Leningrado ir 

kurie ! Comelio - Pinsko geležinke- 
kurie^ mazgo.

Pietinėje Dniepro upės 
| alkūnėje, linkui Znamenkos 
sovietiniai kariai atėmė iš 
nacių Konstantinovką ir 
kelis kitus aptvirtintus 

; punktus.

rusi jos ir Vakarų Ukrainos.
Maskvos 

pasitenkinę 
pasitenkinę 
rijalistai.

Bet Maskvos konferencijai 
pasitenkinę Jungtinių 
ir visų tautų žmonės, 
neapkenčia fašizmo, 
trokšta taikos, kurie 
laisvę !

konferencija ne 
ir’ naciai. Ja ne 
ir japoniški impe

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį lankiausi Našvėje, Ua- 
verhill’iiij ir Laurenčiuje.

Visur žmonės dabar daug, 
dirba, sunkiai dirba ir pada
ro nemažas, palyginti, pėdės.

Visur žmonėse ūpas geras. 
Žmonės labai susidomėję De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimu, tik gaila, kad ne visi, 
kurie norės, galės suvažiavime 
dalyvauti — darbai nepalei
džia.

Laurenčiaus Parko bendro
vė paskyrė suvažiavimui $25 
aukų.

Gražu!

Bet jeigu mūsų žmonių ūpas 
geras, tai mūsų priešai visur 
vaikšto, kaip “dienas parda
vę.” Jie liūdi, gerai žinodami, 
kad Lietuvon nebus galima 
grąžinti “tautos vadas” su va- 
diene Lietuvos žmonėms engti.

POKARINIS MAISTO 
APRIBOJIMAS

Washington.— Per tam 
tikrą laikotarpį po karo 

- maistas turės būti dar 
griežčiau racionuojamas, 
negu dabar, sakė Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės sek
retorius Wickard.

Pradeda silpnėti vokiečių 
ofensyvas į rytus nuo Žito- 
miro.

Miliūnai Angly Smerkia 
Fašistų Paleidimą

London. — Nacionalė An
glijos Darbo Unijų Taryba, 
atstovaudama 6 milionus 
organizuotų darbininkų, pa
smerkė vidaus reikalų mi
nister į Herbertą Morriso- 
ną, kad jis paleido iš kalė
jimo anglų fašistu vadą Os- 
vvaldą Mosley ir jo pačią.

Galingosios anglų maši
nistų, mainierių ir kitų 
darbininkų unijos su šim
tais tūkstančių narių per 
savo valdybas reikalauja 
sugrąžint Mosley kalėj i- 
man.

Šveicarijoj gauta žinia 
sako, jog naciška Rumuni
jos Antonescu valdžia jau 
kraustosi iš savo sostinės 
Bucharesto; bijo talkininkų 
atakų iš oro.

Ąlžyras.— Paskelbta pla
tesnių žinių, kaip Septin
tosios amerikiečių armijos 
komandierius, generolas 
George S. Patton ligoninė
je sumušė sproginio pri
trenktą kareivį ir paskui 
buvo priverstas atsiprašy
ti:

Vyriausias', amerikiečių- 
anglų komanduotojas, gen. 
Dwight Eisenhower taip 
aštriai išbarė už tai gen. 
Pattoną, kad, sako, “nulu
po jam skūrą”, žodžiais. 
Gen. Eisenhower pareiškė, 
kad jis tik todėl dar palai
ko Pattoną komandoje, jog 
Pattonas yra reikalingas 
kariniams veiksmams; jei
gu ne tas reikalas, tai jis 
pavarytų Pattoną.

NEDORAS PATTONO 
PASIELGIMAS

Gen. Patton, atsilankęs į 
sužeistųjų ligoninę Sicilijoj 
rugpjūčio mėnesį, rado ir 
eilinį kareivį Čalį H. Kuh- 
lą, kuris Pattonui atrodė 
“sveikas.” Gen. Pattonas 
užklausė: Kodėl ir tu čia, 
ligoninėj? Kareivis atsakė: 
“Tai mano nervai. Kanuo- 
lių sviediniai tik lekia ir 
lekia man pro galvą.”

Gen. Pattonas suriko, 
kad, girdi, “tu bailys, gel- 
tonpilvis”! ir ėmė plūsti 
kareivį tokiais bjauriais 
keiksmais, kad jų negalima 
spausdinti, ir trenkė atga
lia ranka jam galvon. Li
goninės viršininkas, pulki
ninkas gydytojas, ir slau
gės mėgino Pattoną sulai
kyti. Jis pastūmė juos ša
lin; sakoma, pagrūmojo gy
dytojui revolveriu, antrą 
kartą tvojo klejojančiam, 
raudančiam kareivui ir dar 
spyrė.

Gen. Patton liepė karei
viui tuoj nešdintis iš ligoni
nės ir eit frontan, šaukda
mas, jog praeitame kare,

su-

aiš- 
ka- 

pri-

girdi, “tokius bailius 
šaudydavo.”

Gydytojas ir slaugės 
kino Pattonui, kad tas 
reivis tikrai ligonis,
trenktas sproginio, netekęs 
sveikos sąmonės ir klejoja. 
Bet Pattonas neklausė.

GERAS KAREIVIS
Tas artilerijos kareivis, 

24 metų amžiaus, savano
riai įstojo į armiją dar 
pirm karo. Jis gerai kovojo 
Tunisijoj. O Sicilijoj du 
kartu jis atsisakė apleisti 
mūšių liniją, nors buvo 
siunčiamas į ligoninę, kaipo 
pritrenktas (shell-shocked) 
ir jau negalįs tiksliai kovo
ti. Tik pagal tiesioginį sa
vo komandieriaus įsakymą 
jis turėjo, pagaliaus, pasi
traukt iš fronto į ligoninę.

ATSIPRAŠYMAI
Gen. Patton atsiprašė 

paties sumušto ir įžeisto 
kareivio, slaugių, gydytojų 
ir visų kitų kareivių ir ofi- 
cierių, kur tik juos rado su
ėjusius. Jiš sakė; kad “mū
šiai ir jo paties nervus pa
lietė, ir jis, girdi, nejučio
mis išsikarščiavęs.

O kai kurie gen. Pattono 
užtarėjai teigia, kad jis, 
suduodamas kareiviui šo
nan galvos, norėjęs prablai- 
vyt jį iš klejonių.

Įvairūs Amerikos kongre
so nariai griežtai pasmer
kė gen. Pattoną už tokį pa
sielgimą su kareiviu. Ir, 
manoma, kad senatas at
mes pirmiau įteiktą prez. 
Roose velto rekomendaciją 
pakelt Pattoną į reguliarius 
generolus majorus.

Washington. — Šiame 
kare jau žuvo 4,800 preki
nių Amerikos marininkų.

I Amerikos Laivynas Nuskan 
dino 4 Japonų Naikintuvus: 
Lakūnai Atakavo Bulgariją

Perlų Uostas. — Per 100’niam japonų laįvam tarp 
valandų nuo 
Gilbert salas, amerikiečiai ville salų, ir 
užėmė
Abemama ir Betio salas ir penktą sužalojo. Amerikos 
visas tos grupės saliukes; naikintuvai išliko visi svei- 
užmušė penkis iki šešių ki.
tūkstančių priešų, o kai ku- ------------- *-----

Amerikos Lakūnai Vėl
riniai-svarbią lėktuvų aikš- į

įsiveržimo j New Britain ir Bougain- 
’ ’ • keturis priešų

Tarawa, Makin, i naikintuvus nuskandino, o

Pleškino Bulgariją
Tose salose telieka jau: ~~

tik priešų snaiperiai ir šiek i Alžyras. — Amerikos 
tiek besislapstančių, iškri- bombanesiai ardė gelezin- 
kusių japonų, kuriuos ame- kelių kiemus Sofijoj, Bul- 
rikiečiai dabar medžioja, garijos sostinėj, ir pleškino 
Amerikiečių nuostoliai bu-' vokiečių uostą ir jų subma-

kusių japonų, kuriuos ame- kelių kiemus Sofijoj, Dul

vo tik maži.

Svarbi Amerikiečių 
Pergalė Jūroje

'rinų stovyklą Toulone, pie
ninėje Francijoje. Kiti ame- 
i rikiniai bombininkai ataka
vo geležinkelio susisiekimą 
tarp Francijos ir Italijos ir 
nacių laivyno 
šiaur. Italijoj.

Anglų armija

stovyklą

rytinėjeAustralija, lapkr. 25. —
Keletas amerikiečių naikin- Italijoj pažygiavo apie 1 
tuvų smogė šešiem kari- mylią pirmyn.

PREZIDENTAS REIKALAUJA U2TIKRINT 
PARAMA GRĮŽTANTIEMS VETERANAMS :

Washington. — Kainų 
Administracija leido pakel
ti kietosios anglies kainą 62 
centais tonui.

Washington.— Prez. Roo- 
seveltas ragino kongresą 
netrukus padaryt reikia
mus tarimus paramai vyrų 
ir moterų, kurie bus paleis
ti iš karinės tarnybos.

Prezidentas sako: Kari
nių jėgų nariai turi gaut 
piniginę paramą per tam 
tikrą skaičių mėnesių, kai
po paleidimo mokesnį. Tu
ri būti jiems mokama vie
noda visoje šalyje nedarbo 
pensija, jeigu kurie nesu
ras darbo pirma, negu išsi
baigs paleidimo mokesnis. 
Nes dabartinė nedarbo pen
sija įvairiose valstijose ne
lygi ir dažnai jos neužtektų 
pragyvenimui. Be to, apie 
pusė asmenų, dabar tar
naujančių karinėse Ameri-

kos jėgose (kaip kad farmų 
darbininkai ir kt.) negautų 
jokios nedarbo pašalpos, 
pagal dabartinius įstaty
mus.

Laikas ištarnautas kari
nėse jėgose turi būti skai
tomas lygiai, kąip kad jei
gu tie žmonės visą laiką bū
tų dirbę pramonėse ir mo
kėję tam tikrus mokesčius 
pagal federalius senatvės 
apdraudos įstatymus.
Iš ANKSTO RŪPINTIS

“Mes jau dabar turime 
užtikrinti pagalbą , sugrį- 
šiantiems iš tarnybos vy
ram ir moterim, padėti 
jiems pragyventi tarpą nuo 
karinių pareigų iki ramaus 
laiko užsiėmimų”, pareiškė 
prezidentas.

KONGRESMANŲ DAUGUMA ATMETĖ VAEDŽIOS DAMOKĖJIMUS, KURIAIS JI 
STENGIASI SUUAIKYT SAUVAUIŠKUS MAISTO PRODUKTŲ BRANGINIMUS 

------------- a  0--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 278 balsais prieš 117 
priėmė sumanymą, kuris 
ir toliau palaiko valdinę 
Prekių Kredito Korporaci
ją, o kartu su šiuo sumany
mu priėmė ir prisegtą prie 
jo žalingą priedą. Šis prie
das sako, jog nuo gruodžio 
31 d. šiemet turi būti pa
naikinti bet kokie iš val
džios iždo damokėjimai 
maisto gamintojams.

Užgirdama šį priedą, 
dauguma kongresmanų ker
ta į pačias šaknis valdžios 
pastangoms — primokė j i- 
mais sulaikyt sauvališką 
branginimą grūdų, mėsinių 
gyvulių ir kitų maisto pro
duktų.

Prekių Kredito Korpora
cija yra valdinė trijų bilio-

nų dolerių įstaiga, kuri su
pirkinėja farmų produktų 
perviršius, duoda kredito- 
paskolų farmeriams ir taip 
padeda jų ūkiui.

Kai kurie kongresmanai, 
balsavusieji už patį Prekių 
Kredito Korporacijos bilių, 
nesutiko su prikergtu prie 
jo priedu prieš valdžios da- 
mokėjimus tokiems maisto 
gamintojams, kurie negalė
tų išsiversti biznyje, jeigu 
valdžia šiek tiek jiem ne
primokėtų. Bet šie kongres
manai nenorėjo pakenkti 
pačiam biliui ir balsavo už 
jį, nors būdami priešingi 
tam priedui.

ATMESTI PATAISYMAI
Kongresmanas Mike Mon- 

roney įnešė pataisymą, siū
lydamas pratęst valdiškus

Prezidentas Vetuos Kongreso Tarimą, Tar
naujantį Pelnagrobiam prieš Vartotojus

primokė j imus maisto ga
mintojams iki 1944 m. rugs. 
30 d., jeigu tuo tarpu ne
bus visiem darbininkam 
abelnai pakeltos algos virš 
vadinamos Mažųjų Plieno 
Kompanijų Formules (tai
syklės). Šis pataisymas ta
po atmestas jau kur kas 
mažesne balsų dauguma, 
tik 154 balsais prieš 120.

Kongresmano W. Patma- 
no siūlomas pataisymas vi
siškai išbraukt iš biliaus 
priedą prieš valdiškus da- 
mokėjimus liko atmestas 
173 balsais prieš 102.

Dabar bilius perduotas 
senatui svarstyti. Jeigu ir 
senatas jį priims su priedu

prieš valdžios damokėjimus 
maisto gamintojams, tai 
suprantama, prez. Roose- 
veltas jį vetuos (atmes). 
Tuomet reikėtų dviejų 
trečdalių kongresmanų ir 
senatorių balsų, kad pada
ryt šį bilių įstatymu prieš 
prezidento valią. O spren
džiant pagal balsavimus 
dėlei pataisymų, esą vilties, 
kad bilius tada negautų 
dviejų trečdalių balsų, taigi 
ir nupultų.
NEVA FARMŲ BLOKAS

Panaikint damokėjimus 
maisto gamintojams ypač 
darbuojasi’ vadinamas far
mų blokas. Jis neatstovau-

ja nei smulkiųjų nei viduti
nių farmerių, bet kapitalis
tinius didžiųjų farmų savi
ninkus ir maisto trustą. Šie 
elementai ruošiasi, po val
diškų damokėjimų panaiki
nimui, tiek išpūst savo pro
duktų kainas, kiek jiem pa
tinka.

Kainų Administracija įs
pėjo, kad tuojau maistas 
būtų pabrangintas bent 7 
procentais, jei tik damokė- 
jimai taptų nušluoti. Tokia-

mų panaikinimas sukeltų 
moteris abelnai prieš kon- 
gresmanus ir senatorius, 
bernaujančius privačiams 
pelnams.

Mrs. Norton taipgi paste
bėjo, kad ji paskutinėmis 
dienomis gavo “tikrą potvi- 
nį” laiškų ir telegramų, 
protestuojančių prieš pasi- 
mojimus panaikint primo
kei imus maisto gaminto
jams.

Amerikos Darbo Federa-
me atsitikime labai padidė
tų ir išlaidos armijai mai
tinti.

ŽMONIŲ PROTESTAI
Kongreso atstovė Mary 

Norton įspėjo, kad nuo to 
nukentėtų kūdikiai ir moti
nos. Ji sakė, jog damokėji-

cijos pirminink. Wm. Green 
ir CIO unijų vadai stipriai 
reikalauja palaikyt tokius 
damokėjimus.

Dabai’ unijos ir šiaip pi
liečiai apipila senatorius 
reikalavimais atmest kon
gresmanų tarimą prieš tuos 
valdinius primokėjimus.
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Tas puikiai vaizduoja tikrąją padėtį, 
būtent, kas lenkų divizijas sudaro, kaip 
jos veikia, ir tt.

Gerą obalsį lenkai patrijotai Sovietų 
Sąjungoje iškėlė: “Kiekvienas lenkas 
privalo grįžti Lenkijon tik per frontą!”

Taip, Lenkų Patrijotų Sąjunga, lenkų 
divizijos Raudonojoj Armijoj yra smū
gis ne tik naciams, bet ir visokiems len
kiškiems išdavikams, visokiems Matu- 
ševskiams, ir net Sosnovskio vyriausy
bei.

; o

Išmintinga Lenkų Kunigo St. Orlemanskio 
Kalba Apie Lenkijos Padėtį

L. Prūseika.

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

Act of March 3, 1879.

Kas Priimama Į Lenkiškąsias Di- 
• vizijas Raudonojoj Armijoj?

Tūli Amerikos lenkai ir lietuviškieji 
jų talkininkai nuolat plepa niekus, būk 
Lenkų Kosciuškos Divizija ir organizuo
jamoji nauja Dombrovskio vardo divizi- 

j ja esančios niekas daugiau “kaip bolše
vikų padaras.” Girdi, jąsias sudarą tik 
lenkai, kurie esą artimi bolševikų ideolo
gijai arba kurie esą komunistai.

Tai, žinoma, yra netiesa. Didelė ne
tiesa. Faktai kalba kaip tik prieš tokius 
tvirtinimus.

Įdomų tuo klausimu straipsnį mes 
skaitėme “Informacijų Biuletine,” kurį 
leidžia SSSR ambasada Washingtone. 
Iš lapkr. 18 d. to biulotino laidoje telpa 
lenkų rašytojos Wanda Wasilewskos 
straipsnis “Polish Patriots Are Fighting 
Hitler.” Tame straipsnyje, be kitko, 

u rašytoja pabrėžia, jog lenkų divizijos
' organizuojamos iš tų lenkų, kurie karo

metu buvo evakuoti į Tarybų Sąjungos 
gilumą. Tokių lenkų yra šimtai tūks
tančių. Ir toliau:

“Mes troškome suorganizuoti į divizi
jas visus lenkus, kurie pripažįsta seka
mus tris principus: reikalingumą fašiz
mui sunaikinti; reikalingumą lenkams 
dalyvaut ginkluotoje kovoje prieš Vokie
tiją; reikalingumą tarp Sovietų Sąjun
gos ir lenkų palaikyti draugiškus ryšius. 
Mes nekreipiame dėmesio į dabartines 
žmonių politines pažiūras neigi į jų par- 
tijinius ryšius, turėtus praeityje. Vis
kas, ko mes trokštame — suvienyti vi
sus lenkus, sudaryti lenkų ginkluotąją 
jėgą Tarybų Sąjungos teritorijoje ir pa
rodyti pasauliui, jog prohitlerinės ir an- 
ti-sovietinės pažiūros, kuriomis buvo 
užsikrėtusi lenkų valdžia Londone nere
prezentuoja Lenkijos žmonių, neatsto
vauja jų pažiūrų, jų vilčių, jų įsitikini
mo.”

Na, ir visam pasauliui atrodo, kad 
Lenkų Patrijotų Sąjunga, veikianti Mas- 

' kvoje, savo tikslus pasiekė. Viena lenkų 
divizija, Kosciuškos divizija, jau kovoja 
prieš vokiečius, jau yra fronte. Kita 
lenkų divizija, Dombrovskio divizija, 
baigiama organizuoti,—gal jau suorga
nizuota ir ruošiama mūšiams.

Kosciuškos diviziją sudaro, kaip sako 
tūli pranešimai, apie 190 nuoš. lenkų ka
talikų. Jie turi savo kapelionus, katali
kų kunigus. Jie kovoja po lenkų-Sovie- 
tų vėliavomis. Jie praktikuoja kataliky- 

lt
Tik nesenai buvo pranešta, kad vienas 

į , kapelionas, lenkų divizijos Romos kata
likų kunigas, buvo apdovanotas ordinu 

į už drąsą fronte!

40,000,000
Homeless

In making their magnificent stand, 
the Russians have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their homes. Wouldn’t 
you feel a little better knowing 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with your own 
community campaign. Give now.

NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND 
57 Wijlium Street, New York 5, N. Y.

THIS SPACE CONTRIBUTED BY

Ak, Jas, Ponai, Ponai’.
Maskvos konferencijos nutarimais 

džiaugiasi visas civilizuotasis pasaulis, 
visas taiką mylįs pasaulis. Bet jais ne
sidžiaugia lenkiškieji ponai, kuriems rū
pi laikyti vergijoj kitas tautas—baltaru
sius, ukrainiečius, lietuvius.
Tie ponai, gyveną Amerikoje, siuntą, 

dūksta, rėkia, koliojasi.
Mes turime po ranka vieną pilsudski- 

ninkų laikraštį, savaitraštį “Passaic-No- 
winy” (iš lapkr. 19 d.). Jame įdėtas 
anglų kalboje editorialas, įdėtas pirma
jame puslapyj, pašvęstas puolimui Mas
kvos konferencijos ir ypačiai valstybės 
sekretoriaus Mr. Hull.

Ką gi tasai laikraštis rašo? Ko jis 
nori?

Kaip sakėme, jis prakeikia Maskvos 
konferenciją ir pasmerkia valstybės sek
retorių už tai, kam šis neišreikalavo iš 
Tarybų Sąjungos vyriausybės, kad Va
karų Baltarusija, Vakarų Ukraina, ir 
Vilnija priklausytų Lenkijos imperialis
tams

Ir tasai laikraštis, šitaip rėkalodamas 
ir skandalindamas, pats parodo, kad net 
jų, pilsudskininkų, duomenimis einant, 
tosios sritys lenkų ponams nepriklauso!

Štai, ką laikraštis sako:
“Pasak prieš-karinį gyventojų suraši

nėjimą, toje Lenkijos daly j, kurią Rusija 
(Sov. Sąjunga. — “L.” Red.) savinasi, 
gyveno: 5,274,000 lenkų, 4,5219,000 “len- 
kišk. ukrainiečių,” 1,123,000 “lenkišk. žy
dų”, 89,000 “lenkiškųjų vokiečių”, 84,000 
“lenkiškųjų lietuvių”, 35,000 “lenkiškųjų 
cechų”, ir 134,000 rusų...”

Įdomi statistika! Ji yra dar įdomesnė, 
kai mes paimsime dėmesin, tą faktą, kad 
tą statistiką darė ne kas kitas kaip pil- 
sudskininkai! Skaitytojas raginamas 
pastebėti, kad lenkai niekur nesuranda 
baltarusių. Baltarusiai jiems nėra bal
tarusiais ir tiek! Baltarusiai jiems yra 
lenkai!

Bet, kaip sakėme, einant net pačių pil
sudskininkų statistika, parodoma, kad 
tosios (buvusios rytinės Lenkijos) že
mės lenkams nepriklauso, nes ten, kur 
kas daugiau gyvena kitų tautų, negu 
lenkų!

Mes puikiai žinome, kad tokioje Vilni
joje, kur lenkai skelbia, būk “lenkiškų
jų” lietuvių gyvenę tik 84 tūkstančiai, 
jų ištikrųjų buvo apie pusė milijono! 
Vilnių lenkai buvo pasigrobę smurtu iš 
Lietuvos.

Ir štai dabar, kai Vilnius ir Vilnija 
tapo Lietuvai grąžinta, jie siunta ir rė
kia, būk ir tas kraštas priklausąs len
kams dvarponiams, lenkams imperialis
tams. Ir jie drįsta kolioti sekretorių 
Hullą, kam šis neatidavė lenkams Vil
niaus!

Tokias komedijas, tokias idijotystes ir 
tegali rašyti tik toki sugverėliai, kaip 
lenkų ponai, kaip pilsudskininkai, kaip 
godšiai imperijalistai.

Visiškai panašiai lenkai bliovė ir pe
reitą sekmadienį New Yorke Manhattan 
saĮėje, kur jie turėjo savo masinį mitin
gą-

Paminėtame mitinge tie šlėktos, pasi
kvietę prezidento Roosevelto administ
racijos priešus, amerikiečius, bliovė 
prieš Maskvos konferencijos tarimus, 
prieš Mr. Hullą, prieš Tarybų Sąjungą.

Tuomet, kai Lenkija yra okupuota 
žiauriojo priešo, naciškojo vokiečio, tuo
met, kai Lenkija yra teriojama, tai šlėk
tos, susirinkę čionai šaukė ne prieš vo
kiečius, bet prieš mūsų talkininkę, Ta
rybų Sąjungą, kovojančią tam, kad juo 
greičiau vokiečius sumušti ir Lenkiją 
išlaisvinti!

Sunku ir įsivaizduoti, kas būtų, jei 
lenkų šlėktos turėtų laisvas rankas veik
ti, kaip jie išmano. Sunku ir įsivaizduo
ti, jei kiaulė turėtų ragus!

Lenkai šlėktos, gyveną Jungtinėse 
Valstijose, šiandien buriasi su visokiais 
apyseriais, su visokiais pro-naeiais ame
rikiečiais; jie buriasi prieš prezidentą 
Rooseveltą, prieš Maskvos konferenciją, 
prieš viską, kas yra gera ir pažangu!

Šekit jūs, ponai, vėją, šekit. Atsimin
kit, „kad jums teks pjaut audra!

APIE PRAEITI. \ .
Dideliame Detroito lenkų 

susirinkime, kurį sušaukė 
Kosciuškos Lyga, prakalbą 
sakė lenkų katalikų kuni
gas St. Orlemanskis. Jis 
kalbėjo tais klausimais, ku
rie labiausia rūpi lenkų 
tautai.

Bet pirmiausia keli žo
džiai apie patį kunigą. Jis 
gimė Amerikoje. Mokslus 
ėjo lenkų katalikų semina
rijoj Orchard Lake, Mich. 
Ten pat mokėsi ir kiti trys 
jo broliai. Jie taip pat ku
nigai.

Taigi, primesti jam here- 
zija jokiu būdu negali įr ti
kinti žmonės. Jis, taip sa
kant, katalikas ir iš stuo
mens ir iš liemens.

Paduosime ištraukų iš jo 
labai įdomios kalbos.

Pirmiausia jis save taip 
atsirekomendavo: “Kalbu į 
jus kaipo amerikonas. At
stovauju naują tipą Ameri
kos lenko. Nepriklausau jo
kiai partijai, jokiai srovei, 
jokiai klikai. Veikiu sąmo
ningai. Einu po žvaigždėta 
vėliava ir vaduojuosi Wa- 
shingtono, Jeffersono ir 
Lincolno idealais. Čia mūsų 
šalis, čia mūsų valdžia, čia 
mūsų ateitis. Bet Lenkiją 
mes remiam visa savo šir- 
džia ir viską kas lenkiška.”

Apie Lenkijos praeitį, 
apie jos išdraskymą pabai
goje aštuoniolikto amžiaus 
kunigas Orlemanskis sako: 
“Ne tiktai Vokietija, Rusi
ja ir Austrija prisidėjo prie 
Lenkijos pražūties. Didelė 
dalis kaltės krinta ant len
kų valdžios, ant šlėktos ir 
aristokratų... Privilegijuo
tos klikos ką norėjo tą da
rė, o kas išdrįso pasiprie
šinti ir reikalavo teisingu
mo, tuos bausdavo ir muš
davo.”

Jis primena garsų lenkų 
pamokslininką Skargą, ku
ris lenkų seimo susirinki
me svilino šlėktai ir mag
natams akis, kad jie stumia 
Lenkiją pražūtin. Skarga 
sakęs: “Jūs liksite be vado, 
kaip kokia našle, jūs, kurie 
valdote svetimas tautas. 
Jūs liksite be tėvynės, kaip 
kokie klajūnai, paniekinti, 
sunykę. Jus naikins ne tiek 
svetimi priešai, kiek jūsų 
pačių rietenos.”
. Apie Tremtinę Valdžią.

Apie dabartinę tremtinę 
Lenkų valdžią Londone ku
nigas Orlemanskis sako: 
“Ta valdžia neatsakominga. 
Ji per maža. Ji visaip stum
doma visokių pašalinių kli
kų. Tos klikos rūpinasi tik 
savo ateitim, o ne lenkų 
tautos ateitim.”

Toliaus: “Lenkijai reikia 
naujos tikrai pažangios val
džios, reikia naujo progra- 
mo ir naujos politikos kai
mynų atžvilgiu. Rūpinki
mės, kad prisikeltų tikrai 
laisva ir demokratinė Len
kija ir ne ant popieros, ne 
žodžiais, bet tikrovėje.”

Kun. Orlemanskis prime
na Bekams, Matuševskiams 
ir kitiems pijsudskininkams 
kaip jie Bieloviežo miškuo
se medžiojo su Goeringais 
ir Hitleriais, kaip jie sėbra
vo su Hitlerio režimu, kaip 
jie slopino demokratiją na
mie j e.

Kun. Orlemanskis prime
na kaip prieš pat kafą tūlas 
aukštas lenkų valdininkas 
pasakė tūlam žymiam len
kui amerikonui, kuris tuo
met viešėjo Varšavoje: 
“Jūs 'Amerikoje neturite 
supratimo apie europinius 
dalykus. Europoje karo ne-

bus, o jeigu būtų, tai pies 
esame pilnai pasiruošę ir
nieko nebijom!” 1

Štai kokie ponai valdė 
Lenkiją!- Juos ant visados 
reikią pavaryti iš vadovy
bės. Šalin juos!

Apie Rubežius.
Apie Lenkijos rubežių 

problemą kunigas Orle
manskis štai ką sako: 
“Klausimą apie rubežius 
pastatykime aiškiai, supran 
tarnai, tiksliai ir praktiškai 
ir gausime tą, ko norime. 
Nebūkime šovinistais, ryji- 
kais, bet išmintingais dip
lomatais. Nei sukūrimas di
džios Lenkijos, nei jos ru- 
bežiai nepadarys lenkų tau
tą laiminga. Istorija rodo, 
kad nors anuomet Lenkija 
buvo labai didelė, bet ne
daug iš to naudos buvo len
kų tautai. O bėdos buvo 
daug...”

“Pirmiausiai kas dėl Uk
rainos ir ^Baltarusijos. Ru
sai sako, kad tai ukrainie
čių ir baltarusių žemės. 
Amerikonai ir Amerikos 
spauda sutinka su tuo tvir
tinimu. Girdėjau iš lenkų 
kunigų, kurie seniau buvo 
Ukrainoj ir kurie gerai pa
žysta Ukrainą ir Baltaru
siją, kad tai ne lenkų že
mės. Mums tų žemių visiš
kai nereikia. Kam lysti ten, 
kur mūsų nenori?”

Kun. Orlemanskis teisin
gai tvirtina, kad lenkai tu
ri žiūrėti ne į Rytus, bet į 
Vakarus, į Rytprūsius, tą 
lopšį Vokietijos militariz- 
mo. Rytprūsiuose gyvena 
vokiečiai junkeriai, ten jų 
smegenys, • , ten jų turtai. 
Lenkija turi susistiprinti 
Rytų Prūsais, nes ten jūra, 
ten Baltikas.

Kodėl lenkų ponstva žiū
ri į Rytus, kodėl ji taip 
trokšta Ukrainos ir Balta
rusijos? Todėl kad ten jų 
dvarai, ten jų palivarkai, 
ten sukoncentruota lenkų 
aristokratijos nuosavybė. 

u

Kun. Orlemanskis smer
kia lenkų didikus ir jų pra
gaištingą lenkų tautai poli
tiką. Jis smerkia lenkų 
tremtinę valdžią, kuri pa
taikauja didikams ir yra jų 
įrankiu.

Kunigo Orlemanskio ar
gumentai teisingi ir stip
rūs.

Milžiniškas druskos sluog- 
snis žemėje randasi šiauri
nėje West Virginijos daly
je apie 6,300 pėdų gilumoj. 
Apskaitliuojama, kad tas 
druskos sluogsnis užima 2,- 
400 ketvirtainių mylių plo
tą ir yra apie 100 pėdų sto
rumo.

LAISVES VAJUS PRA
TĘSTAS IKI 10 DIE

NAI SAUSIO, 1944 M.
Antanas Stripeika kategoriškai reikalauja, kad va

jus būtų pratęstas iki po naujų metų. Jis sakosi netu
rįs gana laiko, dirbdamas pilną laiką dirbtuvėje, ap
lankyti visų žmonių Elizabeth apylinkėje, kurie galėtų 
užsisakyti Laisvę. Stripeika pasižada gauti dar 50 nau
jų skaitytojų, jei vajus bus pratęstas iki po naujų me
tų. 1 •

Tokios pat nuomonės yra ir Žukauskienė. Ji sakošį 
neturėsianti laiko išnaudoti visų progų gavimui nauju) 
skaitytojų, iki naujų bei po naujų metų. j

Mes manome, kad ta pati problema yra su kitais va- 
jininkais. Visi dirba ilgas valandas fabrikuose, visiem 
trūksta laiko išnaudoti visas progas. Todėl vajų pra
tęsiame iki sausio-Jan. 10, 1944.

Visų vajininkų prašome tą laiką tinkamai išnaudoti. 
Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia naujų skaity
tojų ir kad atnaujinti išsibaigusias prenumeratas.

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
Punktai

P. Pilėnas, Philadelphia ...................................... 2978
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ..................  2711
A. Kazakevičius—K. Žukauskiene, Newark .... 2524 
M. Svinkūnienė—M. Meisoniene, Waterbury .... 2026 
J. Bakšys, Worcester ............................................ 1544
ALDLD 2 kp., So. Boston.........................................1219
S. Kuzmickas, Shenandoah ....................................... 890
V. Vitkauskas, Nashua ........................................ 731
S. Penkauskas, Lawrence...........................................661
V. Smalstienė, Royal Oak ......................................  602

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

V. J. Stankus, Easton ............ 569
J. Kazlauskas, Hartford ........ 568
Baltimorės Vajininkai .............. 530,
ALDLD 136 kp. Harrison-

Kearny .......................   508
J. Mockaitis, Bridgeport ..........  489
ALDLD Mot. kp., Binghamton 470 
Geo. Shimaitis, Montello ........... 467
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 448
ALDLD 50 kp., Rochester ......... 403
P. Beeis, Great Neck .............. 362
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338 
J. Rudmanas, New Haven ....... 325
ALDLD 20 kp., Binghamton ..... 290
J. Urbonas, Pittsburgh ........... 260
A. Tamošiūnas, Hudson ........ 250
P. Šlekaitis, Scranton .............  255
J. Ramanauskas, Minersville .... 247
P. Šlekaitis, Scranton -............ 233
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 226
M. Smitravičiene, Detroit ........  217
J. Žilinskas, Lewiston ................  198
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 187
J. Blažonis, Lowell .................... 176
K. Mikolaitis, Baltimore ........... 168
J. Margaitis, Windsor ............. 156
A. J. Navikas, Haverhill .........  156

V. Padgalskas, Mexico ............. 144
A. Gudzin, Schenectary ............. 143
S. Puidokas, Rumford ..............  140
P. Šlajus, Chester ...................... 139
J. Grybas, Norwood .................. 134
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 130
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 85
A. Valinchus, Pittston ............... 81
J. Matačiunas, Paterson ........... 78
S. Shaltys, Rockford ................. 78
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .... 72
M. Urba, Easton ...................... 66
V. Kisielius, McKees Rock ...... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienc, Chicago .............. 52
Ch. Legunas, Springfield ........... 52
A. Venskevičienė, Cambridge .. 52
A. Arison, Stratford ................. 26
R. Kalvaitiene, Maspeth ........... 26
M. Stakoff, Brooklyn ............... 16

LAISVES DARBININKAI
Geo. Kuraitis ............................. 160
P. Buknys, Brooklyn .................. 126
V. Tauras-R. židžiunas ............... 28

Iš Philadeiphijos drg. Lukoševičius prisiuntė atnau
jinimų, punktai kredituojami Pilėnui. Taipgi draugė 
Kušleikienė praneša, kad su Pilėnienės pagelba jos ga
vo naują metinę prenumeratą. Prisiuntė prenumeratą.

A. Stripeika ir G. Kudirka, pralenkė Kazakevičių ir 
Žukauskienę. Nuo elizabethiečių gavome atnaujinimų 
ir 4 naujus skaitytojus.

Naujų skaitytojų prisiuntė A. Žemaitis, iš Baltimo
rės ir brooklynietis Geo. Kuraitis.

Sekami vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at
naujinimų :

S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; V. Smalstienė, Ro
yal Oak, Mich.; J. Kazlauskas, Hartford, Conn.; A. 
Tamošiūnas, Hudson, Mass.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; 
A. J. Navikas, Haverhill, Mass.; M. Stakoff, Brook
lyn, N. Y.

Laisves Administracija,

ANTANO STRIPEIKOS ATSIŠAUKIMAS
ELIZABETH, N. J.

Gerbiami elizabethiečiai ir iš apylinkės Laisvės skai
tytojai, labai ačiū jums, kurie esat atsinaujinę savo 
prenumeratas, o kurie dar neatsinaujinote, tai aš jūsų 
labai prašau atsinaujint, ir būkit geri—priduokit nors 

(Tąsa 5-tam pusi.)

V'". ■

Raudonosios Armijos kovotojai muša priešą Melitopolio gatvėse. Tai buvo sun
ki ir kruvina kova, .nes naciai tame Sovietą mieste buvo labai tvirtai įsidrūtinę.
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LOWELL, MASS. Rochester, N. Y.
Turėsime Labai Svarbias 

Prakalbas
Pas mus jau labai seniai tu

rėta geros prakalbos, o tokia
me svarbiame karo laikotar
pyje mums būtinai reikia pra
kalbų, kur būtų žmonėms aiš
kinama karo padėtis ir kaip 
geriau gelbėti karo pastan
goms.

žmonės skaito laikraščius ii* 
klauso visokiu komentatorių 
oro bangomis; tankiausia to
kiu būdu susidaro labai miglo
tą supratimą visokiais pasau
liniais klausimais; tuo tarpu 
igaunama labai klaidingas su
pratimas ir Lietuvos ateities 
dalykuose, tad būtinai reikia 
turėti geras ir nuoširdus kal
bėtojas Lietuvos klausime, 
kad išaiškintų teisingai daly
kus.

Visiems žinoma, kad lietu
viški naciai ir smetoniniai fa
šistai sušilę darbuojasi, kad 
klaidinti lietuvius ir dergti 
Sovietų Sąjungą, kurios dali
mi yra ir mūsų sen asai kraštas 
— su lyg nusitarimu 1910 m. 
ir kuri yra stipriausia talki
ninkė Jungtinių Valstijų ir 
Jungtinių Tautų šiame did
žiausiame kare.

Taigi, mūsų miesto visos pa
žangiosios organizacijos ir 
rengia bendrai tokias prakal
bas šeštadienio vakare, gruo
džio 4 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Liet. Piliečių Kliubo sve
tainėje, 338 Central St., Low
ell, Mass.

Pas mus kalbės Laisvės re
daktorius D. M. šolomskas, 
iš Brooklyn, N. Y. Yra už
kviestos ir seserys Gicevičiutės 
išpildymui dainų programos. 
Draugė Rūta dabar gražiai 
sudainuoja, tad bus proga vi
siems pasiklausyti ir dainų ir 
labai geros prakalbos garsaus 
kalbėtojo ir nuoširdaus karo 
pastangų rėmėjo kovoje prieš 
užpuolikus fašistus. Gerieji 
lietuviai, dalyvaukite ir kitus 
kvieskite!

Keturios Kolonijos Vėl Darbe
ALDLD 7-to Apskričio atsi

buvusi metinė konferencija 
nutarė ir pavedė visą darbą 
šios apylinkės keturioms kolo
nijoms — Lowell, Lawrence, 
Haverhill ir Nashua draugams

surengti gerą bankietą apskri
čio naudai, kad apskričio iž
dą sustiprinti finansiniai, nes 
šiemet piknikų surengti nebu
vo galima, o su tuščiu iždu ne
galima jokio darbo varyti or
ganizacijos ir apšvietus reika
luose.

Ant vietos (konferencijoj) 
apsprendėm su draugais Pen- 
kausku, B. čiulada ir V. Kan- 
cevičium, kad tinkamiausia 
bus rengti Lowellyje, o visos 
kitos kaimyninės kolonijos 
mums gelbės skaitlingai daly
vaudami parengime. Na, drau
gai ir draugės turėsime pasi
darbuoti.

Visi Susirinkim Svarbiems 
Tarimams

Draugai ir draugės, ALDLD, i 
LDS ir Liet. Pil. Kliubo nariai ! 
ir pritarėjai, susirinkime visi Į 
šeštadienio vakare, apie 8 va-i 
landą, lapkričio 27 d., j Kliu-1 
bo svetainę aptarimui labai 
svarbiems klausimams, būtent, 
rinkimas delegato Į Lietuviui 

I DemokratinĮ Suvažiavimą ir jo 
'sveikinimas, prakalbų rengi
mas gruodžio 4 dieną ir ap
tarimas, kur, kada ir kokį pa
rengimą rengsime apskričio 
naudai, nes tas darbas palik
tas mums — lowellieciams — 
nutarti ir Įvykdyti gyvenimai!, 
pagal mūsų nuožiūrą.

Draugai ir draugės, visi su
sirinkime, kiek mūs yra ir pra
dėkime šiuos darbus dirbti su 
geriausiomis pastangomis. Te
gul nieks neatsilieka užpaka
linėje eilėje, nes esame visi 
vienodai patyrę visuomeniška
me judėjime. Vienok čia dar
bas ne vieno ir ne kelių, bet 
lygiai priklausantis visiems 
pažangą mylintiems žmonėms.

J. M. Karsonas.

Washington. — Numato
ma, kad ir vyriausias chinų 
karo vadas Chiang Kai-1 
shek dalyvaus konferenci-: 
joj tarp Roosevelto, Stalino 
ir Churchillo.

Delegatai į Suvažiavimą

Mes rūpinamės būsimu de
mokratiniu Suvažiavimu, kuris 
Įvyks 18-19 dienomis gruodžio 
mėnesį, Brooklyne, N. Y. Ge
dimino Draugystė laike susi- * 
rinkimą 5 dieną lapkričio. Bu
vo skaitytas pakvietimas da
lyvauti tame suvažiavime. 
Draugystė pilnai pritarė ir iš
rinko delegatą B. černauską 
ir dar nutarė 10 dolerių pa
aukoti išlaidoms tam suvažia
vimui. Tai yra geras Gedimi- 
nos Draugystės atliktas dar
bas.

LDP Kliubas laikė mėnesi
ni susirinkimą 12 dieną šio 
mėnesio. Svarstė reikalą to su
važiavimo, kito delegato ne
rinko, tik patarė černauskui, 
jeigu jis galės, tai atstovauti 
LDP Kliubą ir kliubas nutarė 
prisidėti su 10 dolerių suvažia
vimo išlaidom. Ar tai negali
ma pasididžiuoti su tokiu kliu
bo pasielgimu ?

Moterų Mezgėjų Kliubas ir
gi išrinko delegatę L. Beke- 
šienę. Mūs kliubietės mezgė
jos yra darbščios mezgėjos ir 
taip viską veikia, ką tik išgali. 
Jos rengia vakarėlį, kad su
kelti kiek pinigų dėl siuntimo 
delegato, žada duoti puikią! 
vakarienę 27-tą lapkr., 6:30 
vai. vakare. Meldžiame visus 
paremti moteris mezgėjas.

Kiek pirmiau rašiau, kad 
draugas A. Bekešius išpuolė 
iš grūšės, sirgo 5-kias savaites, 
dabar jau dirba — pasveikęs.

A. Duoba serga; jau bus 3 
mėnesiai. V. JBachulis likosi 
sužeistas prie darbo 1-mą die
ną lapkr. Rankos pirštus maši
nas sužeidė. Serga ir draugas 
Jonas Bullis, ligos priežastis! 
dar nežinoma, sakė, kad ims j 
X-Ray paveikslus. Jam Įsime-I 
tė kokis dieglys į nugarą. Lin-| 
ketina visiems draugams grei
tai pasveikti. Jonas.

Amerikos drąsieji jūrininkai, kurie neseniai išsi
kėlė ant salos Bougainville, kasasi apsaugai duobes. 
Priešas tapo užpultas jam netikėtai ir buvo smarkiai
sumuštas.

Hudson, Mass. WILKES-BARRE, PA.

Pasiūlymas Jaunimui

ANTANAS VASARIS 

DUODA $25 WAR BOND

KAIPO PREMIJĄ

JAUNAM ŽMOGUI, 

KURIS GAUS DAUGIAU

SIA NAUJŲ SKAITYTO

JŲ ŠIAME VAJUJE. 

JAUNIMAS, Į DARBĄ!

ŠAUKIA JUS KARYS!

M/Sgt. Anthony Vasaris
Pereitos savaitės pabaigoje gavau labai įspūdingą laiš

ką nuo M/Sgt. Antano Vasario iš Italijos. Kiek anks
čiau esu gavęs laiškų iš Italijoje buvusių lietuvių meni
ninkų, dar prieš karą, tai vis prašydavo pinigų. Gi šia
me laiške radau money-order sumoje $18.75. Tai stebi
nantis dalykas...

Berlynas pripažino, kad 
rusai keliose vietose pra
laužę vokiečių linijas Uk- 

i rainos fronte, bet naciai gi- 
' riasi, kad paskui jie užtvė- 
i rę tas spragas.

Berlyno radijas pranešė 
apie naujus Sovietų kariuo
menės išsikėlimus į Kerčo 
sritį, rytiniame Krime.

Jugoslavijos partizanai 
laimėjo kelis mūšius prieš 
nacius.

Delegatai į Dem. Suvažiavimą, 
Prakalbos ir Koncertas

Jau seniai iš mūsų miestu-! 
ko matėsi žinių laikraštyje.! 
Atrodo, kad čia nieko nėra ir 
veikiama, bet taip nėra. Todėl! 
aš imu plunksną ir šį-tą pa-j 
rašysiu.

Prie mūsų Lietuviu Pil. Kliu-!
*■ v I

bo priguli visi pažangūs vei-: 
kėjai ir darbuotojai, todėl ap-į 
linkui kliubą ir susidaro pla-! 
tesnis veikimas.

Kliubo ' atsibuvo susirinki-j 
mas lapkričio 21 dieną. LPK į 
išrinko delegatą i Demokra-l 
tinių Lietuvių Suvažiavimą, j 
kuris atsibus Brooklyne 18-19 
dd. gruodžio. Delegatu yra 
Ch. Jakse ir paaukavo pasvei
kinimui $5.

Drg. P. Vaitekūnas raporta
vo, kad paramai Sovietų Są
jungos civilių žmonių šį mė
nesį surinkta 1,200 svarų dra-

ARGI NELAIKĄS PASIRINKT
bužių ir jau pasiųsta, kurie: kia. ir kitų.

LDS 7 Kuopos Parengimas 
Lapkričio 28; Kalbės LDS 

Sekr. J. Gasiūnas

LDS 7 kuopos susirinkimas 
įvyko spalių 10 d. Narių da
lyvavo nedaug.

O. Zdanienė prisiuntė rezig
naciją iš protokolų sekretorės 
vietos. Rezignacija priimta ir 
sekretorium išrinktas tuos me
tus užbaigti C. S. Kasparas.

Finansų sekretorius raporta
vo, kad vienas narys yra su- 
sispendavęs. Kuopa turi du li
gonius ir abu sunkiai serga. 
Mes juos užjaučiame ir vėli
name greit pasveikti.

Jaunuolių 210 kuopelė lik
vidavosi. Septyni jos nariai 
perėjo į mūsų kuopą. Dėl ka
ro priežasties negalėjo gauti 
daugiau jaunuolių. Vienas jau
nuolių kuopos narys, Gedimi- 

! nas Ivanauskas, randasi Dėdės 
! Šamo tarnyboje. Tas pats lau-

“Vaikų Pieną”?
taip greitai ten žmonėms rei
kalingi. Taipgi paaukota Na- 
cionaliam Karo Fondui $50, 
tai yra po $25 lietuvių sky
riui! ir bendran skyrium Už 
tokią didelę paramą mes turi-

Nutarta, kad kuopa turėtų 
parengimą ir tam darbui išrin
ko komisiją iš veiklių draugų. 
Komisija nutarė rengti paren
gimą lapkričio 28 d., 325 E. 
Market St. Kalbėtoju užkvies-

Padėk ji taupyti, atsargiai perkant! 
Pasirink maistą, geriausiai tarnaujanti 
savo šeimai!

Imk pieną su extra gerumais!
Borden’s Homogenized Vitamin D— 

"Vaikų Pienas”—kaip tik toks ir yra ...
Kiekviena kvorta duoda gana Vita

mino D ištisai dienai; yra puikus Vita
minų A ir B2 šaltinis; turtingas kal-

jančius kūną proteinus ir Vitaminus 
BĮ ir Niaciną—ir 670 kalorijų maisto 
energijos!

IR DAR! . . . Jis greičiau suvirškina
mas! Kiekvienas sviestinių riebalų la
šas suskaldytas į 200 lengvai suvirški
namų dalelių! O tai reiškia, jog kiek
vienas lašas yra lygiai maistingas. Yra 
Smetonos kiekviename skaniame gurkš
nyje!

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D MILK

PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE

me atiduoti kliubui pagarbą ir tas LDS Centro sekr. J. Ga-
remti jį visais būdais. siūnas. Lyros Choro kvartetas

Taipgi LPK suteikė kredi
to Lietuvių Darb. Susivieniji
mui bomberio nupirkimui už 
$1,000 karo bonų, atvirutes iš
pildė ir pasiuntė į LDS Cen
trą.

LPK rengia labai svarbias 
prakalbas ir koncertą, paren
gimas Įvyks nedėlioj, lapkri
čio 28 dieną, L. P. Kliubo sve
tainėje, 17 School St., 7 vai. 
vakare. Kalbės draugė S. Sas- 
na, Laisvės Moterų Skyriaus 
redaktorė, aiškins dabartinę 
karo situaciją, mūsų, pareigas 
ir kitus svarbius reikalus. Iš 
Norwoodo atvažiuos daininin-
kų grupė, kurie dainuos gra
žiausias dainas ir mus palinks
mins. Įžanga tiktai 25 centai 
ypatai. Prašom visus dalyvau-

LDS 66 kuopa savo mėnesi
niame susirinkime išrinko d. 
A. Tamašiūną delegatu į De- 
mokr. Lietuvių Suvažiavimą. 
Hudsono lietuviai pilnai pri
taria šiam suvažiavimui, pasi
žada visaip jį remti ir kovoti 
prieš fašistus, kurie Ameri
koje skaldo lietuvių vienybę 
ir kenkia karo išlaimėjimui.

Kliubietis.

Berlyno radijas spėlioja, 
kad jau šią savaitę prez. 
Rooseveltas, maršalas Sta
linas ir anglų premjeras 
Churchill suvažiuos konfe
rencijom

ir kiti dainininkai pildys pro
gramą. Taigi, parengimas bus 
su dainomis ir prakalbomis. 
Kalbėtojas aiškins svarbiau
sius šių dienų klausimus ir 
apie bomberio pirkimą. Pro
grama prasidės 3 vai. po pie
tų.

Rengimo komisija kviečia 
visus LDS narius ir abelnai 
lietuvius dalyvauti parengime. 
Prašome kitų organizacijų, tą 
dieną nieko nerengti. Tiki
mės, kad dalyviai bus pilnai 
patenkinti. Gaspadinės paga
mins gerų užkandžių.

C. S. Kasparas.

Stiprindami dienraštį Laisvę, 
jūs stiprinate pažangųjį žmo
nių judėjimų už gražesnį ryto
jų, už šviesesnę ateitį.

GERA ORKESTRĄ)
Yra gyvybė baliams, vestu
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydis 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAVIDIS
147 Pine St., Elizabeth, N.J.

Telefonas Elizabeth 8-3889
H--------------------------------------------- 0

Antanas Vasaris mums yra žinomas kaipo visuome
nės veikėjas, didžiosios mūsų organizacijos LDS vice
prezidentas ir ules žinome, kad jis jau arti metai kai 
grumiasi didžiųjų mūšių sūkuryje. Pirma jis buvo Afri
koje, dabar yra Italijoje. Jo žodis mums yra netik labai 
svarbu išgirsti, bet ir džiugu. Todėl paduodu jo laišką 
ištisai:

“Brangus Mr. Bukny! Šiandien aplaikiau iškarpas 
apie Laisvės metinį vajų gavimui naujų skaitytojų. Aš 
širdingai linkiu kuo geriausio pasisekimo Laisvės vajui. 
Ir aš tikiu, jog jis, be abejojimo, pasieks perviršį savo di
dingoje išvaizdoje. Čia randate money-order $18.75 nu
pirkimui $25 War Bond jaunam asmeniui iš jūsų kon- 
testantų, vienam, kuris gaus daugiausia naujų skaity
tojų. Nors jis ar ji iš jaunų žmonių gautų, kad ir vieną 
skaitytoją, jei daugiau iš jaunimo kontestantų nebūtų, 
tai vis tiek turi teisę gauti šį boną.

“Jaunimas turi padėti dienraščiui Laisvei taip lygiai, 
kaip ir suaugusieji žmonės. Jei šis bonas sujudins jau
nimą nors kiek dalyvauti Laisvės vajuje ir parodys ke
lią kitiems, tai tas bus man atlyginimas — patenkins 
mano troškimus.

“Kuo ilgiau aš būnu toli nuo namų ir armijoje, tuo 
labiau aš įsitikinu, jog darbas, kurį atlieka dienraštis 
Laisvė tarp Amerikos lietuvių yra teisingas pastatymui 
visuomenės ant tikro kelio prie glaudesnės visų žmonių 
vienybės karo laimėjimo pastangoms.

“Tiesa, mes šiandien turime frakcijas blogom inten
cijom, kurios bando suardyti, kokią tik programą mes 
galėtume sumanyti. Tačiau; kaip šis karas šluoja lauk 
žmoniškumo priešą, taip mes turime šluoti lauk piktas 
intencijas teisingomis žiniomis.

“Su geriausiais linkėjimais jums, kuo geriausio pasise
kimo jūsų pareigose.

“Kaip visada,
Antanas Vasaris.”

P. S. Prašau šį boną užregistruoti į LDS vajų pirkimui 
bomberių...”

Tai balsas kario į jus, jauni žmonės! Drąsus Ameri
kos karys iš mūšių lauko, iš ugnies sūkurių šaukia jus 
platinti dienraštį Laisvę. Jis jums paskyrė dovaną $25, 
karinį boną, jis trokšta sujudinti jaunimą į apšvietos 
platinimo darbą.

Į šį Antano Vasario pasiūlymą Laisvės Administracija 
atsako sekamai: Nuo 1 dienos gruodžio iki 10 dienai 
sausio (from Dec. 1st to Jan. 10th) skiria vajų jaunimui 
gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų.

Laisvė šaukia jaunimą nuo 15 iki 30 m. amžiaus stoti 
į vajų, gauti Laisvei naujų skaitytojų. Kuris gaus dau
giau naujų skaitytojų (iš jaunimo) tas gaus $25 War 
Bond, paskirtą Antano Vasario, kaipo premiją.

Laisvės kaina metams $6.50. Brooklyne, Kings County, 
$7 metams. Tuojau stokite į vajų, tuojau kreipkitės į 
Laisvės ofisą dėl platesnių informacijų vajaus reikalu.

P. Buknys.

NEW YORK COMMITTEE d

NATIONAL WAR FUND



Laisve, Lithuanian Daily NewsKetvirtas Puslapis Penktadienis, Lapkr. 26, 1943

&

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

PHILADELPHIA, PA PRANEŠIMAI

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

(Tąsa)
Jo ranka pamažėle krinta ant krūti

nės. Tik truputį. Keletą centimetrų. 
Tačiau tat atpalaiduoja tą susikaupimą, 
kurį sukėlė jo baisios akys. Aš pasislen- 
ku ir priartinęs lūpas šnibždu: “Ne, ne, 
ne”. Pakeliu ranką. Turiu jam parodyt, 
jog noriu padėti ir paliečiu jo kaktą.

Akys jau nebežiūri taip baisiai. Jos 
atslūgo nuo to sustingimo ir blakstienos 
įsitraukė giliau. Atverčiu jo apykaklę 
ir pataisau galvą, kad būtų patogiau.

Jo burna pusiau išžiota. Lyg ką nori 
pasakyti. Lūpos išdžiūvę. Su savim 
neturiu plėčkos. Nepaėmiau jos. Tačiau 
žemiau duobėj yra vandens. 'Aš nusilei
džiu žemyn, išsitraukiu nosinę, ištiesiu 
ją ir nuogomis rieškučiomis semiu gels
vą vandenį, kuris kiaurai sunkiasi.

Jis nuryja porą gurkšnių. Vėl atnešu. 
Paskum atsegu jo švarką, norėdamas jį 
perrišti, jei tat būtų įmanoma. Kad ka
žin kas čia būtų, vis tiek tat turiu pa
daryti, nes, jei dabar patekčiau į nelais
vę, pamanytų, jog aš norėjau jam padėti 
ir manęs nesušaudys. Jis norėjo atsi
remti, bet ranka visiškai silpna. Marš
kiniai yra prilipę ir negaliu jų atraityti. 
be to, užpakaly užsegti. Taip palikti ne
galima, reikia jie perplauti.

Graibaus! peilio ir vėl jį išsitraukiu. 
Tačiau, kai aš tik pradedu piauti, akys

žaizdas.

padaryti, 
laukti...

ŠYPSENOS
RITA, RITA, MARGARITA
Jonas žilius,

net sušilęs,
Šoka fokstrotą keistai;
Jo mergelė,

kaip žuvelė,
Pusnuogutė — vos tiktai!

Rita, rita, Margarita, 
Jonas myli ją už tai.

Išsižiojęs,
krato kojas, 

Trepsi, mina, kaip gaidys. 
Kelnės plačios,

kojos lanksčios, 
Raitosi, kaip ungurys!

Rita, rita, Margarita, 
Raitosi, kaip ungurys!

Margarita
išraityta,

Mirksi žibančiom akim;
Gražūs keliai

Joną kelia
Į padanges su savim.

Rita, rita, Margarita,
Eičiau peklon su tavim!

Kyla ūpas
siekti lūpas, — 

Pabučiuoti jas tuojau; 
Akys dega,

rankos dreba,
Širdis plaka dar smarkiau.

Rita, rita, Margarita,
Širdis plaka dar smarkiau!

Jaučiu meilę,
tyrą dailę,

Kaip žiedelis ant gėlės;
Būk tu mano,

pati Džiano, — 
Tai bus laimė didelė!

Rita, rita, Margarita, 
Tu gražiausia man gėlė!

Margarita,
gal tu kitą 

Savo mylimą turi? 
Pasakyki,

nekankyki,
Meilė — tai kančia žiauri!

Rita, rita, Margarita, 
Ar tu kito neturi?

iššoksta dar kartą ir regiu jose tą pat 
baisią beprotišką išraišką, jog aš susi
laikau, užsimerkiu ir šnibždu jam: “Ašz 
tau noriu padėti, drauge...” Pastarąjį žo
dį ištariu balsiau ir prancūziška prie
gaide, kad jis tik mane suprastų.

Trys žaizdos padarytos. Mano tvars
tomosios medžiagos ritinėlio pakanka 
tik joms pridengti, bet kraujas kiaurai 
sunkiasi. Labiau suspaudžiu 
Jis vaitoja.

Tai yra viskas, ką galėjau 
Dabar mes čia turim laukti,* * *

Tos valandos... Vėl jis pradeda kriok
ti. Kaip pamažėle miršta žmogus! Ži
nau: neišgelbėti jo. Tikrai mėginu įsi
kalbėti, kad' reikia baigti su jo vaitoji
mu, nušauti, bet kaip tat vidudieny? Ir 
jei savo revolverio šliauždamas būčiau 
nepametęs, vis tiek jau jį nušaučiau. 
Nudurti aš jo negaliu.

Vidudienį nei kur dėtis, nei ko prisi
šaukti. Visiškai atslūgau. Mane kankina 
alkis. Net verksmas ima, kaip valgyti 
noriu. Tačiau kovoti su tuo negaliu. 
Daugelį kartų nešu vandenį mirštančia
jam ir pats geriu.

Tai pirmas žmogus, kurį aš savo ran
kom ir regėdamas nudėjau. Jo mirtis— 
mano darbas! Ir Katas ir Kropas ir Mi
leris jau yra regėję, kai patys pataiky
davę. Taip dažnai atsitinka arti susi
dūrus....

Tačiau kiekvienas jo atdūsis durstelia 
man į širdį. Tarytum šis mirštąs žmogus 
turi nematomą peilį, kuriuo perduria ir 
laika ir mano mintis, v

Aš daug už tat duočiau, jei jis išliktų 
gyvas. Yra sunku čia gulėti, jį matyti 
ir girdėti.

Trijomis po pietų jis mirė.
Aš atsidustu. Tačiau neilgai. Visišką 

tylą pakelti yra kur kas sunkiau nei 
vaitojimą. Norėčiau, kad jis vėl pradėtų 
kriokti trūkčiais, kimiai, kartais tyliai 
sušvilpdamas, paskui -vėl kimiai ir gar
siai.

žinau, jog tat yra be prasmės, ką da
rau. Bet aš turiu juk ką nors daryti. 
Mirusįjį paguldau kaip reikiant, nors 
žinau, kad jis daugiau nejaučia ir jam 
vis tiek, kaip paguldysiu. Užspaudžiu 
jam akis. Jos rudos. Plaukai juodi, ap
link susiraitę.

Jo lūpos didelės ir minkštos, apžėlę 
ūsais. Nosis truputį lenkta. Oda tamsi; 
ji nebeatrodo taip pabalus, kaip kol jis 
dar gyvas buvo. Akimirksny jo veidas 
man dargi pasirodo beveik sveikas. Pas
kum greit virsta negyvėlio veidu, kurių 
esu matęs nemaža. Jie visi toki pat. ’

Be abejo, jo pati dabar mąsto apie jį. 
Ji nežino, kas nutiko. Atrodo, jog jis 
dažnai jai rašė. Ji dar gaus jo laišką— 
rytoj, per savaitę... gal būt, kokį pakly
dusį laišką per mėnesį. Ji skaitys, ir jis 
su ja laišku dar kalbės.

Mano padėjimas blogėja. Net savo 
minčių negaliu sulaikyti. Kaip jo pati 
atrodo? Kaip toji tamsiaveidė grakšti 
ten už kanalo? Ar ji priklauso man? 
Gal but, jog ji dabar man priklauso?! 
Kad čia šalia manęs būtų Kantorekas! 
Kad mane čia taip pamatytų mano mo
tina...

Velionis tikrai dar galėjo trisdesėtlų 
metų pagyventi, jei aš geriau būčiau įsi
dėmėjęs kelią, kuriuo turėjau grįžti. Jei 
jis porą metrų būtų kairiau bėgęs — sė
dėtų sau apkasuos ir rašytų naują laiš
ką savo pačiai.

čia toli nenueisi. Visų mūs toks liki
mas. Jei Kemerichas būtų laikęs savo 
kojas dešimtį centimetrų toliau į deši
nę... Jei Hajė būtų susilenkęs penkiais 
centimetrais labiau....* * *

— “Yes”, —atsakė 
žydraakė, —

“Turiu vyrą ir vaikus!”
Jonas šalo

ir pabalo,
Ir daugiau jau nešnekus...

Rita, rita, Margaiita
Turi vyrą ir vaikus!

A. K—kis.

Tyla tęsiasi. Aš kalbu ir privalau kal
bėti. Taip aš kalbu į jį ir sakau jam: 
“Drauge, aš nenorėjau tavęs užmušti. 
Jei tu dar kartą čia šoktum, aš taip 
nepasielgčiau, jei tu taip jau susiprotė
tė turn. Bet pirmiau tu man buvai vien 
mintis, vien sumetimas, kuris mano sme
genyse įsigyveno ir sprendimą sukėlė...

(Bus daugiau)

Lapkričio 14 dieną Liet. 
Muzikalio Namo Pašalpiniame 
Kliube buvo surengta kunigui 
Prunskiui dolerių rugiapjūtė. 
Jam pavyko dolerių pasirink
ti, kad jis Dievui dėkavojo u? 
tai, o ne aukotojams. Paskui 
niekino Sovietų Sąjungą ir 
prašė Dievo, kad per kaminą 
įmestų jo laišką į 44-ių tautų 
konferenciją, kuri laikoma pa
šalpos reikalais Atlantic City. 
Kaip žinome, tai smetonuoti 
pro-naciai norėjo ten įlysti, 
bet rimti žmonės su jais nesi
skaito.

Lapkričio 7 dieną vienas vy
rukas klausė Liet. Skyriaus 
pagelbai Raudonajam Kryžiui 
pirmininko Juozo Kavaliaus
ko : kodėl tarpe 44-ių tautų 
vėliavų nėra senos Smetonos 
Lietuvos vėliavos.

Pirmininkas jam atsakė, 
kad ten yra tik 44-ių Jungti
nių Tautų vėliavos, gi kas dėl 
Smetonos Lietuvos vėliavos, 
tai jos nėra, nes Smetona pa
miršo ją atvežti į Ameriką.

Matote, vyras per Berlyną 
važiavo, o žinote, kad Berlyno 
ponai jau tada turėjo planą 
Lietuvą panaikinti ir jos te
ritoriją paskelbti Ostlandu. 
Gi Atlantic City Lietuvą 
vau j a Sovietų Sąjungos 
gatai, nes Lietuva yra 
SSSR.

atsto- 
dele- 
dalis

Garbinga verslininkų or
ganizacija išsivystė'į klaidžio
jančių org., kurioj leista vieš
patauti tokiems, kaip Jos. Gu- 
stis, kurie klega nesąmones ir 
vlioja iš žmonių pinigus, kad 
organizuoti kokius tai teroris
tus prieš dienraštį Laisvę.

Vienas darbo žmonių prie
šas — smetonininkas, būda
mas tūlo kliubo pirmininku, iš
siėmė kliubo vardu daug dau
giau mėsos ženklelių iš OPA, 
negu įstaigai reikia ir paskui, 
saviškiams krautuvėj duoda 
mėsos be ženklelių. Kažin ar

ilgai organizaciją tą pakęs?

Lietuvių Muzikalio Namo 
Kliubo nariai kalba, kad pir
mininkas ponas J. Griganavi- 
čius paslėpė laišką, kuris tai 
organizacijai buvo prisiųstas 
iš Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo centro, 
kliubą dalyvauti 
19 dienomis. Tai 
daryti!

Kodėl neduoti
aptarimui ? Kodėl ponas pir
mininkas pasivėlina taip dary
ti, kaip jam patinka, o ne kaip 
šimtai narių nori ? Ar nereikė
tų, kad nariai tokiam pirm- 
ninkui padą pridėtų laike rin
kimų prie sėdynės ir pasiųstų 
pas hitlerininkus!

Partizanas.

kviečiant 
gruodžio 18- 
negražu taip

laišką narių

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kuopa rengia prakalbas su 

Koncertine programa. įvyks sekma
dienį, 28 d. lapkr. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Durys bus adaros 3 vai. dieną. Kal
bės LDS Centro Sekretorius J. Ga
šlūnas iš Brooklyno. Lyros Kvarte
tas dainuos liaudiškas dainas, taip
gi bus ir kiti dainininkai. Kviečiame 
visus vietinius ir iš Wyomingo da
lyvauti šiame parengime. Bus gar
džių užkandžių ir įvairių gėrimų, 
įžanga veltui. (278-279)

HUDSON, MASS.
Prakalbos ir Koncertas įvyks 

d. lapkr. LPK salėje, 17 School
Pradžia 2 vai. dieną. Kalbės S. Sas- 
na iš Brooklyno, apie karą ir Lietu
vos padėtį. Koncertine dalį išpildys 
Norwoodo Vyrų Grupė. Ateikite iš
klausyti šio senai laukto parengimo. 
Kviečia Lietuvių Piliečių Kliubas.

(277-279)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. lapkr., 2 vai. die
ną. Pas Petrą Eidukevičių, 211 W. 
Coal St. Prašau visų narių dalyvau
ti šiame susirinkime. Turim daug 
dalykų aptarti. — K. Naravas.

(278-279)

28 
St.

Pittsburgh, Pa.
Paskutinis Užkvietimas

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bės Komitetas Karo Laimėji
mui, kuris yra pasiryžęs su
kelti fondą nupirkimui dviejų 
ambulansų, vieno Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kito lie
tuvių pulkams, kovojantiems 
eilėse Raudonosios Armijos, 
rengia labai svarbų parengi
mą.

Jis įvyks šeštadienį, lapkri
čio 27 dieną, 7 vai. vakare, 
L. M. Draugystės svetainėje, 
142 Orr St. Bus gera muzika 
šokiams. Taipgi bus išduota 
dovanomis trys karo laimėjimo 
bonusai, pirmas $50, o du se
kami po $25 vertės. Tam rei
kalui buvo pardavinėjami ti- 
kietukai, prašome juos tuojau 
grąžinti sekretorei Mrs. H. 
Kairis, 1254 N. Franklin St., 
Pittsburgh, arba atnešti į pa
rengimą.

Komitetas.

Talkininkų lėktuvai vėl 
bombardavo nacius Jugo
slavijoj.

SKELBK1TES LAISVĖJE

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 
STOKES
St., Brooklyn

EVERYBODY^

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys I 

BUY WAR BONDS

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

J. GARŠVA
Grąborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
tšbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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NOTARY 
PUBLIC

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su IWO ren

gia balių, paminėjimui 26-šių metų 
gyvavimo Sovietų Sąjungos ir 
10-ties metų kaip Amerika pripa
žino Sovietus. įvyks šeštadienio va
kare, 8 vai. Liberty Hali, 329 
Broadway. Bus kalbėtojas, rusiški 
šokiai ir dainininkai. Pelnas skiria
mas National War Fund. įžanga 
(su taksais) 55c. Dalyvaukite visi, 
linksmai praleisite laiką. (278-279)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas pasilinksminimo vaka

ras Laisvės vajaus naudai. įvyks 
šeštadienį, lapkr. 27 d., 7:30 vai. v. 
Liet. Taut. Namo apatinėje salėje. 
Bus šokių, muzika, žaislų, valgių ir 
gėrimų. Kas atsinaujins Laisve ar 
naujai užsirašys, tą Šimaitis pamy
lės ant sveikatos. įžangos nebus. 
Prašome visus pažangius lietuvius 
dalyvauti, tuomi paremsime dienraš
tį Laisve. Rengimo Komitetas: G. 
Šimaitis ir J. Vaitiekūnas. (277-279)

WORCESTER, MASS.
j Lapkričio 28 d., 5 vai. vak., Liet. 

> Saloje, 29 Endicott St. įvyks ban- 
I kietas. Rengia Mass, ir apylinkės 
i komitetas, Worcesterio Skyriaus. 
| Jungtinių Tautų aro Fondo naudai 
' Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
i dalyvauti. (279)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkinti
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Giviai*

Geriausias Alus Brooklyn^

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y
Tet EV. 4-8698

kad visados

6 tai 
Presas

Naudokitės Gera Proga,
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlyma 

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Atsilankė parodykite mums §1 skelbimą ir

A kiniai 
už $7.50

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

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

Le VANDA
FUNERĄL PARLORS 

Incorporated
Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tenl. Virginia 7-4499

l

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

=s ,!■> .......

TELEPHONE 
«TAGG 2-5045

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
*1

Liūdesio valandoj kreipkitės pąs mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAM
RAMANAUSKAS i

LAIDOTUVHJ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Penktadienis, Lapkr. 26, 1943

Laisves Vajus Pratęstas
* (Tąsa nuo 2-ro puslapio)

po vieną naują skaitytoją. Jeigu jūs negalit užrašyti, 
tai priduokit jų antrašus man, kurie neskaito Laisvės.

Gerbiami vajininkai ir vajininkės, aš duodu suma
nymą, kad Laisvės vajų prailginti iki 10 d. sausio, 1944. 

į , Suprantama, kad vajus yra labai nuobodus ir sunkus 
darbas. Ale greitai tas darbas nepadaromas. Visi žmo- 

’’ nės dirba dirbtuvėj ir po ilgų valandų darbo, po vaka
rienei anksti eina gulti. Tai gerai, kad suspėji 2 ar 3 
vietas aplankyti, o daugiau jau randi sugulusius.

Tai tokiu būdu vajų greitu laiku negalima užbaigti, 
kai aš pažymėjau iki tos dienos, jei mes visi dirbsime, 
tai daug darbo atliksime. Bo aš su draugu Geo. Kudir- 

| ka priduosime 50 naujų skaitytojų iki sausio 10 d. Aš
manau, kad ir kiti vajininkai nesnaus, arba nemiegos. 
Aš noriu žinoti, kur mūsų vienas vajininkas prapuolė. 
3 metai atgal buvo laimėtoju Laisvės vajuje, ir paskiau 
buvo parašęs korespondencijoje, kad po išlaimėjimo 
20 metų atjaunės, tai man labai dyvai, kad taip grei- 

; tai vėl paseno; kiti į armiją išvažiavo.
Dabar, drauge G. Kudirka, pradėkim mudu darbą. 

Jau greitai bus du mėnesiai, o dar vajininkai su mažai 
pasirodė, ir aš manau, kad draugai vajininkai sutiks 
su mano sumanymu. Ir kuris būsite Laisvės vajuje jpir- 

r mas laimėtojas, tai aš užsikviesiu į Elizabethą ir už- 
fundysiu bačkutę alaus. Ba aš suprantu, kas dirbs dau
giau, tas ir laimės pirmą dovaną, o aš darbininką my
liu. Draugiškai,

Antanas Stripeika.

LEWISTON IR AUBURN, ME.
Vietos Laisvės agentu yra išrinktas labai ramaus bū

do draugas Jonas Žilinskas. Kurie mylite žinoti teisy
bę apie Lietuvą ir savo sūnus, kovojančius Dėdės Šamo 
Armijoj, už demokratiją, tai užsisakykite Laisvę pas 
drg. Žilinską, ar pas jo žmoną. Gal draugas nėra į va
lias drąsus parinkti skaitytojų?! Mat, man neteko ma
tyti jieškant prenumeratų. Labai yra gražu, kad vaji
ninkai lenktyniuojasi punktais. Bet taip jau yra pui
ku, kurie pasirodo su naujais skaitytojais ant pabaigos 
vajaus. Baltramiejus Pirmi.

JUGOSLAVŲ PARTIZANAI MUŠA NACIUS, 
BET ŠAUKIASI GREITOS PAGALBOS

London. — Generolo Ti- 
to-Broz komanduojami, Ju
goslavijos partizanai įsiver
žė į pietinę Austriją ir ata
kuoja vokiečius. Partizanai 
trylikoje vietų suardė gele- 

y žinkelį, kuriuom naciai 
siunčia savo kariuomenę 
tarp Belgrado ir Zagrebo 
prieš partizanus.

Palei sieną tarp Albani
jos ir Juodkalnijos (Jugo-

• slavijos dalies) partizanai 
ties Sanjaku užmušė 600 
nacių, o likusius privertė 
pasitraukti.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Kantičkos, Giesmių Knyga .... $2.00
Kapitonas Fogelis, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos . .. 15c 
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ......... 25c

• i Burykla ir Burtininkas ............  25c
į Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...............................  35c
\ Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ........... „..........................  15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių.. 25c 
i Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c 
Velniškas Tiltas per Nemunų,

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ......................................... 35c

Praloto Olšausko Darbai ir
y Nuopelnas, su paveikslais ...... 20c

T Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
.. Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt..........1.00

.Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo,

su paveikslais .......................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............1.30
Orakulas Visokių Monų, įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi...................... $3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka .............'.......................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygute ....... 15c
Žolių Arbatos:.

Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
w Nuo' Kosulio, Dusulio ................  60

J / Nervų ir nuo Sutukimo, po ....... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ....  60c
Nuo Kosulio, Dusulio ................. 60c
Vyriškumo Pataisymui ..............  85c
Vidurių Liuosuotojas .................. 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne-

Tęsiasi smarkios kauty
nės tarp partizanų ir vo
kiečių marininkų, įsiveržu
sių į jugoslavų salas Krk, 
Cres ir Lussino. (Naciai 
per Berlyno radiją gyrėsi, 
kad jau atėmė iš partizanų 
tūlas salas Adriatiko Juro- 
je.)

Reikia Pagalbos Prieš 
Nacių Ofensyvą

Bet naciai atsigabena vis 
daugiau kariuomenės, tan
kų ir kitų pabūklų, pradė
dami naują ofensyvą prieš 
Dalmatiją, Adriatiko pajū
ryje. Gręsia partizanams 
pavojus netekti daugelio 
laimėjimų, pasiektų per il
gus kovos mėnesius.

Taigi jugoslavų partiza
nų komanda atsišaukė į 
Talkininkus, prašydama 
greitos paspirties; sako, 
kad jeigu nedideli anglų- 
amerikiečių būriai atvyktų 
pagalbon, tai dar galima 
būtų atlaikyt Dalmatijos 
pajūrius prieš vokiečius.

Hartford, Conn.

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever .................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ............ 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo romantiškų sausgėlių ...... 60c

Jb * Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
w -Nuo Cukrinės Ligos .................  85c

Nuo Sutukimo Žolės ................. 85c
Visokios Žolės yra pakeliuose su 

-.U * nurddymais, kaip jas vartoti.
y M. ŽUKAITIS,
Lt 834 Dean St., Spencerport, N. Y.'

Kas Pas Mus Veikiama
Visų pirma man norėtųsi 

žinoti, kas per bėdos prispaudė 
mūsų miesto laisvos spaudos 
korespondentus,, kad taip visi 
jau ant syk pasiėmė vakacijas 
be jokių pasivelijimų nuo vi
suomenės? Kur prapuolė Ne
munas? Kur dingo Rožytė? Ir 
kur dingo dar keli kiti? Ne
leiskite rūdyti savo plunksnai! 
Pasirodykite, kad mūsų dar
bas dar kur kas nėra užbaig
tas. Jeigu korespondentai pra
dės snausti, tai visuomenė vi
sai užmigs, šiame momente ne
galima praleisti nė vienos sa
vaitės neapibudinus mūsų ir 
kitų sriovių veikimo, žmonės 
to labai reikalauja. Prjsnūdusj, 
nemankštomą kūną pradeda iš
naudoti visokie negeros dvasios 
“vabalai,” o tas žmonėms nau
dos neatneša.

Laisvės Choras šiuom laiku 
neturi pamokų dėlto, kad ne
turi mokytojo. Bet choras vis- 
tiek egzistuoja, laiko mitingus 
kas mėnesį ir jau ruošiasi pra
dėti mokytis du veikalus, ku

rie bus sulošti šį žiemos sezo
ną. Kaip tik susirasime moky
toją, tai ir vėl choras pradės 
dainuoti. Buvęs mokytojas drg. 
Vincas Visockis mokyti Lais
vės Choro negali. Negali dėlto, 
kad prie savo darbų yra labai 
užimtas, turi dirbti viršlaikius. 
Ir tokiu būdu kol nepasibaigs 
šis karas, tai drg. V. Visockis 
su choru, turbūt, nebegalės da
lyvauti. Bet jis pasižada chorą 
remti ir vėlina chorui gero pa
sisekimo.

Choristai nepamiršta ir savo 
narių draugų, kurie tarnauja 
karo tarnyboje. Dabar choras 
turi 5 narius karo tarnyboj. 
Pereitą mėnesį nutarė pasiųsti 
kožnam choro nariui po $5 Ka
lėdų dovanų. Tai gražus atsimi
nimas savo draugų choristų.

Lapkričio 11 dieną ’ mus pa
siekė labai nemaloni žinia iš 
Karo Departmento. Pranešė, 
kad mūsų vienas draugas cho
ristas Leitenantas Alfred R. 
Krasnickas negrįžo iš bombar
davimo misijos, Japonijos už
imtų salų Ramiajame Vandeny
ne. Bet tiktai nežinia ar jis 
yra žuvęs, ar gal paimtas į ja
ponų nelaisvę. Lauksime tik
resnių pranešimų.

ALDLD 68 kp. mitinge lap
kričio 8 d. buvo skaitytas laiš
kas nuo Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimo Ko
miteto. Laiškas priimtas ir su
važiavimas užgirtas. Delegatu 
į suvažiavimą šitame mitinge 
dar nerinko, palikta kitam mi
tingui išrinkti delegatus. Tai
pogi, gauta balsavimo blankos 
į Centro Komitetą. Ir tas pa
likta kitam mitingui. Taigi, se
kamas mitingas bus labai svar
bus. Apart kitų dalykų, turėsi
me išrinkti naują valdybą dėl 
1944 m. Taigi, visi ALDLD na
riai prašomi dalyvauti mitinge, 
gruodžio 13 dieną, Laisvės 
Choro Svetainėje. Reikia vi
siems pasistengti ir gauti nau
jų narių, šį metą teprirašėme 
tik 5 naujus žmones. Tai visai 
nedaug. Kožnas darbininkų 
klasės žmogus privalo priklau
syti prie Lietuviu Darbininkų 
Literatūros Draugijos, čia visi 
ras apsišvietimo ir įgaus pla
tesnį supratimą, kas yra ir ką 
reiškia darbininkų klasės judė
jimas.

Bendras Lietuviškų Progre
syvių Organizacijų Pundeliui 
Komitetas šiuom kartu visai 
nieko neveikia. Manau, kad 
reikia tuomi visiems susirūpin
ti ir pradėti veikti daugiau ir 
plačiau. Lietuvos išlaisvinimas 
jau ne pertoli. Visi gerai žino
me ką padarė Lietuvai vokiški 
barbarai fašistai. Bet kada jie 
bus priversti bėgti iš Lietuvos, 
tai tada jie dar baisiau viską 
sunaikins, išdegins miestus ir 
kaimus ir viską išgabens į Vo
kietiją. Mes turime dabar jau 
pradėti ruoštis, kad pagelbėjus 
mūsų broliams ir seserims, nu- 
kentejusiems nuo Vokietijos 
kraugerių fašistų.

Lapkričio 16 d., mūsų mies
tas apvaikščiojo 10 metų su
kaktuves diplomatiško draugiš
ko sugyvenimo tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjungos. 
Masinis mitingas įvyko gražio
je Bushnell Memorial svetainė
je. Pirmininkavo buvęs miesto 
majoras Walter E. Batterson. 
Publiką linksmino 79-tos prieš 
oriaivinės artilerijos benas po 
vadovyste Thomas N. Evans.

Sovietų vice-konsulas M. S. 
Vavilov, pasveikino mitingą ir 
pasakė labai reikšmingą kalbą. 
Edgar A. Mowrer, N. Y. Post 
laikraščio korespondentas išdė
stė 12 Sovietų Sąjungos laimė
jimų, nuo pat pradžios Sovie
tų įsikūrimo iki dabartinių ka
ro frontų laimėjimų. Jis sakė, 
kad toki laimėjimai, kokius at
siekė Sovietų Sąjunga, kaip tai 
agrikultūroj, industrijoj, moks
liniame žemių tyrinėjime ir iš- 
mokinime bemokslių ir atsili
kusių žmonių rašyti ir skaityti, 
buvo galima atsiekti tik po tei
singa ir griežtai nusistačiusią 
bolševikų vadovybe. Sako, da
bar Sovietų žmonės daugiau 
skaito visokių knygų, negu mes 
čia Amerikoj. Rockwell Kent, 
pasižymėjęs artistas piešėjas, 
sakė, kad mes turime būti ka
rei viais-kovoto jais, jeigu no-
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

INDŲ ATĖMĖJOS 
KUKORKOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS

KOSTUMERIAM VIETŲ 
NURODYTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES
SANDWICHIU IR SALAD 

DARYTOJOS 
MERGINOS PRIE SODES 

PRIE STEAM TABLE
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDU MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS »
PROGOS PAKILIMUI

It karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS-VALYTOJOS
Patyrimas nereikalingas. Linksmos aplinky

bės. Šventadieniai, vakacijos, uniformos.
Y.M.C.A., Employment Department, 

215 West 23rd St.
(279)

MERGINOS
Bendram fabriko darbui : patyrimas nereika
lingas. Lengvas darbas, $24.70 už 48 valandų 
savaitę. Pakilimai. Būtina pramonė. Iš būti
nų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiški

mų. Kreipkitės po 8:30 A.M.
Federal Carton Corp.,

638 W. 57 th St. (11th Ave.), N. Y.
(279)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT'S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 23rd ST., N. Y.
« (X)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 6th Avenue
(283)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

audimo firmoje. Patyrimas nereika
lingas. Mes pageidaujame High 
School baigusių, gerai išrodančių, 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų departmen- 
te, išskirstymui laiškų į skirtingus 
departmentus. Šis darbas ir aplinky
bes yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St., 

New York City
(281)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO CASH RE

GISTER Už CASH PINIGUS 
Aukščiausia cash kaina mokama už National 

Cash Registerius 
Telefonuokite MAin 4-2517

JA. 6-5487 ; HA. 9-5250 ; Hempstead 4164; 
PATCHOGUE 394

NATIONAL CASH REGISTER CO. 
312 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

rime, kad fašizmas būtų išnai
kintas iš šaknų. Netik karo 
fronte Europoje arba Azijoje, 
bet naikinti fašizmą čia pat 
namie — Amerikoj. Buvo pa
siųstas pasveikinimas maršalui 
Juozu Stalinui, per mūsų gy- 
ibernatorių Raymond „ E. Bald
win. • - Dubysa.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 Į SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 J SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.
Newark, N. J.

BIGELOW 3-4121
(284)

VYRAI
35 IKI 65 METŲ

Išmokite darbų kuris gerai apmokamas 
dabar ir po karo. Mes gerai apmokame mo
kinantis operuoti kambarių maliavojimui 
mašinos. Patyrimas nereikalingas.

PAKĖLIMAI ALGOS 
PO IŠSILAVINIMO PERIODO 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

CASOB CORP.
38 8th Street, Passaic, N. J.

(279)

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI

MAŽŲ IR DIDELIŲ DIVONŲ 
DEPARTMENTS

PILNAM LAIKUI

NUOLATINIS DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE., & 35TH ST.

(279)

MALE and FEMALE
VYRAI IR\MOTERYS

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinis. Viršlaikiai.
. WINTER-GLAZE, INC.

61 Manhasset Ave., Manhasset, L. I.
TELEFONAS MANHASSET 810.

(280)

SENYVI VYRAI-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Plunksninių pa- 

duškų dirbtuvėj. Nuolatinis darbas su daug 
viršlaikių. M. Maišei Co* 625 Kent Avė. 
(kamp. Rodney St.), Brooklyn.

(280)

MERGINOS IR VYRAI
LENGVAS KARINĖS PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c I VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO., INC.
52 W. Houston St., N. Y.

• (281)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas ; gera alga ; laikas ir pusė vir
šaus 35 valandų.

LEN-ROSE TOGS
112 Leonard St. (Montrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

, (X)

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė. L. I. City; $26 

pridedant bonus už 48 valandų sa
vaitę. 40-valandų savaitė gali būt 
pritaikoma jei pageidaujama. Kas
dien pasitarimai. Equitable Paper 
Bag Co., 47-02 31st Place, L. I. Ci
ty.

(282)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir

SANDĖLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų. 40 valandų savaite. Box 
No. 302, 20 W. 43rd St.. N. Y. City.

(282)

MERGINOS
LENGVAS PASIUNTINIŲ DARBAS 

Proga išsimokinti Mimeographą Naudoti 
Patyrimas Nereikalingas

PRADŽIA $20
UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ 
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS 

NATIONAL QUOTATION BUREAU,

merginos
Į graveravimui ant laikrodžių 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga pradžiai : 
pakilimai; nuolatinis darbas norinticm dirbti. 

Kreipkitės penktądienj, 10 vai. ryto.

46 Front- St., N. Y. C.
(279)

merginos
Krauti ir Pakuoti Užsakymus 

Patyrimas Nereikalingas 
40 Valandų Savaitė 
Jewelry Wholesalers

ELITE WORKS
404 4th Ave., Manhattan.

(280)

NEW-KAYE STAMPING CO.,
7 West 44th St., 7-tos lubos.

(280)

MERGINOS IR MOTERYS
Peržiūrėjimui švarių baltinių. Nuolatinis dar
bas per apskritus metus prie senos įstaigos; 

40 valandų savaitė.

GORDON SUPPLY CO.,
221 W. 17th St. WA. 9-2803

(279)

REIKIA MERGINŲ 
Patyrimas nereikalingas; gera alga, 

viršlaikiai.
CIIOPP PRINTING, 350 HUDSON ST.

(280)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS 
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINĖTOM SRITIM

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI

BONŲ KAINOS
Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 

pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.
ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASĖS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

DIRBTI UŽ BARO
INDŲ ATĖMĖJAI

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI
MAISTO PATIKRINTOJAI

MOKINTIS VIRTUVES DARBŲ
VYRAI PRIE SANDWICHES

VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODĄMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODU MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KINTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INPŽENIĘRIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS V AKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
H karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITfiS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 28RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITfiS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES 8Q. STORE, 1491 BROADWAY 

(X)
■ n .nT-Tiii.li i ii u .. - , ,

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti paliuosavimų. Kreipkitės:
E. J. WILLIS cd., 

91 Chambers St., City.
• (283)

Penktas Puslapfe

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

848—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upės 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareiš
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėj® 
laike 60 dienų. Kreipkitės ) ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

APVALYTOJAI
BOTINA PRAMONE

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/Sc J VALANDĄ 

42 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS.

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGA 
?32 J SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APR1BAVIMO.

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TH ST. (279)

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

VYRAI 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 OO., ĮNŲ.
642 West 30th St

(X)
—............ »■ j1 1 .... 1 '.Y.vy"

PĘČKURIAI
» j

Rezidencijinis Viešbutis.
Unijinės algos; vakacijos su alga. 

Kreipkitės j Chief Engineer, 

HOTEL WESTOVER - f | 
253 W. 72nd St., N. Y. C.

(arti Broadway) . • J. S
(281)

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.

4
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Noh Yorto^<^8ėž^7i nioj
Biruta Ramoškaitė Pa 
sirodys Visame Gražu 

me Šį Sekmadienį 
(r-

BIRUTA RAMOŠKA

Iš Lietuvių Kriaučių Dirbtuvių Darbininkų, 
Pirmininkų Ir Komisijų Susirinkimo

(Pabaiga)
Riaubos — pirm. Stankevi

čius sako: Mūsų dirbtuvė la
bai susirgus, nežinau, kas ją 
galėtų pagydyti. Darbo nėra, 
darbininkų nėra. Dirbtuvė la-1 Ulmanas nevežtų kitur

tu vės komiteto prašo, kad va
žiuokit pas Ulmaną ir reikalau
kit, kad jis duotų mūs dirbtu
vei darbo. Ir mes kelis kartu 
važiavom ir reikalavom, kad 

• darbo, 
bai didelė, apie pusantro šim-jO vežtų į mūsų dirbtuvę, kaipo 

daug užregistruotą per uniją. Bet 
Tokiu dabar, kada tokios firmos, kaip 

būdu ir vargstam beveik per i Ulmano, yra priverstos per pu- 
visą vasarą, bet tikimės gauti I sę arba didesnę pusę drabužių

viskas, 
negavo, 
pigiau. 
Dabar

to mašinų, tai reikia 
darbo tokiai dirbtuvei.

vėl 150 tūkstančių uniformų 
siūti. P. Krunkliavičius sako: 
Pirm. Stankevičius perdaug 
pats nusigandęs ir kitus nori 
nugązdinti. Nėra taip blogai, I 
kaip Stankevičius nurodinėjo.' mes, 
Kad darbo biskį sumažėjo, 
tas nėra kriaučiam koks “su- 
prais,” nes kriaučiai žino, po 
kiek reikėdavo kriaučiams iš
būti be darbo, po kelis mėne
sius. Na, o kad čia reikia pa

-laukti darbo kokią dieną kitą, 
tai nėra jau taip baisu. Ir jūs, 
.Įrangai, neišsineškit iš šio su
sirinkimo tokį įspūdį, kad pas 

I Riaubą tik vieni blogumai. Pas 
daugiau , j»jauj3a c]arb0 buvo, gaudavom 

teisingą užmokestį. Dabar bis- 
; kį sumažėjo darbo, bet jo vėl 
■ bus ir darbininkam nėra ko bi
joti. Nors ir mažiau dirbam, 
kaip dirbom pora mėnesių tam 

sutin-

Biruta Ramoškaitė visuomet 
puikiai pasirodo dainose, c 
dienraščio Laisvės koncerte 
taip užžavėjo publiką, jog J 
perpildyta Labor Lyceum per 
kelias minutes aidėjo audrin
gais reikalavimais 
dainų. Bet... Koncerte, kur 
daug programos dalyvių, kiek
vienam nustatyta laikas — at
likai savo, užleisk kitam.

Kad pasirodyti visame 
žume, žymiem artistam ir 
giami atskiri koncertai, 
gali parodyti daugelį savo ta-j 
lento ypatybių—išpildyti bent | 
kelių muzikų kūrinius. Toks, 
koncertas Birutai rengiamas šį 
sekmadienį, lapkričio 28-tą, 3, 
vai. po pietų, New York Times i įiaVpa'sakyti neturiu, gal kiti 
Hali, 240 West 44th St., New 
Yorke. Tikietai iš anksto gau-Į 
narni Laisvės raštinėj, kainai 
$1.65, taipgi bus parduodami! 
koncerto dieną prie salės. Yra j 
ir po

Jai vienai surengtame kon-j 
certe 
likos 
skaičiuje 
šaknaitės, Kačanausko ir Tal- 
lat-Kelpšos, lietuviškai. Taipgi 
dainuos angliškai ir keliose ki
tose kalbose. Tiek apie dainas.

civilių sumažini, 'o siūti unifor
mas, tai atsirado galybės tokių 
mažų firmų. Na ir žinoma, gal 
būt, kad Matulis turi išrokavi- 
mą UI mano darbo nepaisyt, bet 

, darbininkai, Ulmano tir
tai ! mos netekę ateityj galim visiš

kai pdsilikti lie darbo. J. Ber- 
! notas patvirtino Bielckaus ra
portą. Bet J. Pauliukonis sako, 
kad Ulmanas yra veidmainis ir 
jei mes turim progą 
mos darbą dirbti, tai 
sykim.

Dagis sako: Būtu

kitos f ir-- 
jo nepai- i

83c. tikietų.

gra- ■ 
ren- ; 
kuri

Biruta dainuos keturio- 
muzikų kūrinius, tame 

ir trijų lietuvių —

Biruta augo su muzika ir 
vaidinimu. Penkių metu būda
ma jinai jau dainavo liaudies 
daineles savo gimtajame Hart
forde. Vienuolikos metų jau 
įstojo į Mitchell Community 
House, kur mokinosi piano ir 
dalyvavo vaidinimuose. Vidu
rinės mokyklos lankymo metu 
jinai jau buvo vadove muzika- 
liškos veiklos, taipgi mokino 
lietuvių chorą.

Sekė studijavimas Aab-bal
so studijoj ir darbas muzikos 
krautuvėj, o protarpiais ir 
koncertų maršrutai po lietuvių 
kolonijas, siekiant net Chica- 
gą. Paskiau dainavo iš radio 
stoties WTIC ir WNBC, taip
gi su Hartfordo Simfonija, kur 
ji patraukė žymių kritikų ir 
muzikų atydą, buvo atsiųsta 
toliau lavintis New Yorke, pa- 
skilbusioj Juilliard muzikos 
mokykloj. Ten jinai, vadovy
bėj velionio Alberto Stoessel, 
buvo specialiai lavinama ir 
vaidino vadovaujamas roles 
operose, o užbaigus mokyklą 
gavo stipendiją tęsti mokslą 
toliau pas geriausius mokyto
jus ir ta stipendija jai buvo 
jau tris syk pakartota.

New Yorke porą kartų 
navo su New Yorko Civic 
kestra, kuriame išstojime
vo special} majoro LaGuardi- 
jos asmenišką pagyrimą. Ji 
vaidino (vadovaujamą rolę 
Yale Universiteto statytam 
veikale “Frantic Physician” 
ir “Chocolate Soldier”) su 
Montclair Operetišku Kliubu. 
Pastaruoju laiku jinai vaidina 
veikale “Merry Widow” ant 
Broadway.

Jos kuklumas ir draugišku
mas ją pažįstančiuose iššau
kia tokį jau prie jos prisiriši
mą, kaip jos dainos kad iš
šaukia jos įvertinimą, kaipo

dai

ga-

atgal, bet darbininkai 
k a, nėra .jokiu kivirčų.

Armakaucko — pirm, 
raška sako:

Musų dirbtuvėj visi 
ninkai sutinka, dirbam 
nes darbo yra daug. Nieko dau-

J. Pet-

darbi- 
gerai,

: komisijos nariai ką pasakys, 
i Biganckas ir Nanartavičius pa- 
i tvirtino, kad tik tiek ir buvo 
: kas pasakyti.

Diržio — pirm. A. Ratkevi- 
: čius sako:

Viskas būtų neblogai, darbo 
turim ir perdaug, tik gaila, kad 
netekom vieno darbininko, ku
rio bosas, Diržis, nenorėjo. Ir 
nors mes bosą privertėm, kad 
jis to darbininko nepaleistų, 
bet tas darbininkas, nepakęs
damas Diržio elgesio, pats pali
ko vietą. Taipgi “flor” manad- 
žerium buvo darbininkai nepa
tenkinti. A. Leonavičius sako: 
Nieko negaliu daugiau pasaky
ti, .kiek pasakė Ratkevičius, tik 
tiek pridursiu, kad dirbam 40 
valandų į savaitę. O jei dirbam 
virš 40-ties valandų, 
nam už laiką ir pusę. Patvirti
no raporto teisingumą Simokai- 
tis ir Narbutą.

Matulio — pirm. V. Bielckus 
sako:

Dirbam pilnai, darbo turim. 
Jei koki dirbtuvėj kivirčai pa
sidaro, tai ant vietos išrišam. 
O jei mes, dirbtuvės komitetas, 
nepajėgiam kokio dalyko ištai
syti, tai kreipiamės į Skyriaus 
Pildomąją Tarybą.

Didžiausia komplikacija bū
na tai ta, kad Matulis perdaug 
erzina firmą — Ulmaną. Kada 
■būna “siekai,” tai Matulis dirb-

tai gau

aukšto laipsnio menininkės, 
kurios, kaip sako amerikiečiai 
kritikai, karjera scenoje turės 
būti sensaciniai sėkminga.

Lietuviai, kuriems dainuo
dama jinai užaugo, kurie tu
rėjo visas progas ją pažinti ir 
pamylėti, šį sekmadienį bus ne 
kur kitur, kai Birutos koncer
te, kad dar kartą pasiklausyti 
jos žavingo dainavimo, pa
reikšti jai savo draugiškumą 
ir padrąsinti ją siekimęsi pa
čiu meno aukštumų.

D-ė.

PRANEŠIMAS
PRAŠOME ĮSITfiMYTI

Tillie Žurauskienė, moterims suk
nelių siuvėja, persikėlė iŠ vieno 
apartmento į kitą. Jos antrašas: 428 
S. 5th St., Brooklyne, dvejais laip
tais aukštyn, po kairei. Pirmiau bu
vo ant pirmų lubų.
Ji yra senai žinoma brooklynietėms 

kaipo suknelių siuvėja. Todėl, pra
šo savo senų kostumerkų jsitėmyti 
jos antrašą ir užeiti pas ją. Visuo
met būsite patenkintos jos darbu.

(277-279)

mokam, darbininkai tarp savęs 
sutinka.

Varnelis sako: Uniformų tu
rim apie 7,000 ir bus 
nes Fridmonas “bito” 
kadangi kiti paėmė už

Stakvilevičius sako:
viskas gerai, nes mes jau įpra
tom uniformas siūti, bet jos 
jau baigiasi. Pasibaigus uni
formom, prasidės pas mus 
triubelis, nes ant civilio darbo 
reikės iš naujo pertaisyti siu
vimo sistema ir kur dabar ran- *•

i kinių kriaučių nereikia, reikės. 
Ant civilio darbo bus sunku 
gauti. Rankinių prosytojų irgi 
reikės, — bus vargas gauti.

Šimaičio — pirm. M.^Jcz- 
veckas sako: Pas mus viskas 
tvarkoje: prisilaikomo unijos 
įstatymų, darbininkai sutinka, 
kivirčių jokių nėra, tik biskį 
turėjom su manedžerium ar
gumentų, bet viskas išėjo ant 
darbininkų gerovės, manedže
ris turėjo mums nusileisti. S.

' Zubavičius, A. Bepirštis ir 
' žarekis patvirtino raportą.

Šalaviejaus — pirm. J. Yu- 
saitis sako: Pas mus būtų vis
kas gerai: bosas geras, darbo 
yra, tik bėda, kad daug ligo
nių yra. Aš pats sergu ir dau
giau yra tokių. A. žilinckas 
sako: Kas netingi, tai pas Ša- 
laviejų uždirba pinigų. Blaivy
bę norim įvykinti dirbtuvėj, 
nes kaip tik atsiranda alaus, 
tai tuoj sunaikinam-išgeriam. 
A. Briedis patvirtino raportą.

Šimėno — pirm. J. Kaz- 
I l„„nl,nn o o L za . yfa hit()SC Ša~

Sugrįžo iš Kelionės
Pereitą antradienį sugrįžo iš 

savotiško “maršruto” Eva Mi
zarienė, kuri buvo išvykusi j 
vakarus — net į Minneapolį, 
Minu. — savo darbo reikalais. ' 
Ne visur ji galėjo matytis su j 
lietuviais veikėjais, — laikas | 
neleido. Bot vistik Clovelande I 
d-gė Mizarienė kalbėjosi su! 
Mažanskais, o Detroite — su . 
Palovičiais, P. Jočioniu ir eile 
kitų draugų veikėjų; Chicago-! 
je matėsi ii- kalbėjosi su Vii- Į 
nies redaktoriais, taipgi d-gė-1 
mis Abckiene, Mažeikiene ir! 
eile kitų.

Visur, sakė ji, mūsų veikėjai! 
šiuo tarpu rūpinasi Demokra- j 
tiniu Lietuviu Suvažiavimo rei- i 
kalais.

Beje, E. Mizarienė praleido j 
dieną Indianapolis miesto, In-i 
diano.j, praleido su savo bro- Į 
liu seržantu Ch. Tamulynu.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
■  ■ Y • ■ . - ■ ' . ■.< ■>

neišmin- 
darbin in

kams tarpe kontraktorių ir fir
mos. Jeigu kontraktorius neno
ri dirbti kokios firmos darbo, 
lai nedirba. Mūsų, darbininkų 
užduotis bei pareiga, rūpintis, 
kad darbinipkai daugiau už
dirbtume, nors ant pragyveni
mo, o firmom lai rūpinasi 4<on- 
traktoriai. Beje, pirm. V. Belė
kus dar priminė, kad, girdi, 
mes pildom unijos 
patvarkymą. Neatsi liekam 
unijos duoklėm 
reikalais. Matulis kaip kuriom , f]a]yhų nėra pas Šimėną. Pas 
sekcijom liepia ir subatom 1 ' .
dirbti ir ketina mokėti laiką ir 
pusę, bet 
na, ar no, 
Bielckus.

Mičiulio
ko: Dirbam pilnai, nes unifor-j 
mas dirbam. Kaip kuriom sek- l 
ei jom pritrūksta darbo, ypač j 
kišenių siuvikam nėra pilnai 
darbo, nes jų yra, gal būt, per
daug. šaip viskas tvarkoj: 
skundų nėra, unijos duokles

viršininkų | ]auc]<as sako:
su j pose įvairių trūkumų, kiek gir- 

nei su kitais c|;ju raportų. Tačiau tokių

ar darbininkai gan- i 
aš nežinau, sako V.

— pirm. Dobinis sa- :

i Šimėną mes dirbam, kaip tik
ri unijistai: už viršlaikį moka 
laiką ir pusę ir šiaip visi da
lykai eina tvarkiai, nes yra 
pastatyti geri tvarkdariai, 
kaip iš darbdavių pusės, taip 
ir iš darbininkų pusės ir to- 
dė pas mus jokių kivirčų nė
ra. Darbo turime ir pinigų tu-

Sovietų Moterys Kare
Po tokiu pavadinimu atida

ryta paroda Madison Square 
Gardene, kuri tęsis per visą 
šią savaitę, kaipo dalis Mote
rų Tarptautinės Parodos.

Pirmadienio vakarą mieste 
turėtasis “blackout” buvęs ir 
visoj New Yorko valstijoj.

rime. Bet kurie zurza ant ša- 
pos pirm, už duoklių unijai 
ėmimą, tai tie labai klysta, 
nes kas būtų, jeigu unijos ne
būtų ? Būtų labai blogai. Pe
trulis ir viena komisijos narė 
moteris patvirtino J. Kazlauc- 
ko raportą.

Juškevičiaus — pirm. Frank 
Reinhardt sako: Pas mus vis
kas tvarkoje, tik biskį turime 
keblumų su finišerkom. šiaip 
unijos įsakymus pildom, darbo 
turim. Rimša ir Kraujalis ra
portą patvirtino.

Po raportų biskį pakalbėjo 
delegatas Ch. Kundrotas. Dis
kusijų jokių nebuvo. Kliubo 
manedžeris J. Zakarauckas 
davė gerą vakarienę dėl virš 
60-ties asmenų, nes 54 Skyrius 
užsakė tokią vakarienę dėl 
virš minėto komiteto. C. N.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BROOKLYN *

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALfiS dėl Bulių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■telčiuH su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
rei. STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINA)
Rheingold Extra Dry Aliu

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtine*

Kasdien Turime
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ
Juozas Zeidat

Savininkių

411 Grand St. Brooklyn

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GARIMAI 

namie Gaminti užkandžiai
Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
y 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 4-6864

LITUANJCA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS Į
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir imp or 
tuotos degtinės ir 
Vynai, ger iausiy 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eievelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

All Crosby” Ensembles 
in Allrnclive Presentation Eox

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair o( 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

No. ■ Ulh . Lądy Both for .
Crosby, Identual f. *
designs 14K gold <1 A* A00 ’ ‘

’I (Mr .

No. ’lOO, Lady 
Crotby. Unique \ 
in stvle, CKcep- 
<ional in quality. 
This lovely pair 

r*nfW *4K..
&/■ gold. Superbly 
W brilliant dia>..
L. j'monfl. . J

■ ?85M

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

$3.00

Ekspertas 
laikrodžių 

ir dži&lcrių 
taisytojas

The Gift of 
a Lifetime I

Didelis 
pasirinkimas 
pasidahinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant Prices Subject to Federal Ta z*

nuyy, y*

W8,0° Įi 701 Grand St 
!Tel. Stagg 2-2173 '

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarai*.




