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KRISLAI
Jų -Neranda, Bet Jų Bijo. 
Kai Žiurkės Bėga nuo Laivo. 
Nacionalis Karo Fondas.
Didžiosios Dramos Pabaiga.
Visiems Lygios Teisės.

Rašo A. BIMBA

Chicagos kunigų Draugas 
bando, bet negali pamiršti ko
munistų. Rašo ilgą editorialą 
ir suranda, kad jie, tie komu
nistai, “nesudaro nė vienos de
šimtos dalies vieno nuošimčio 
Amerikos lietuvių.” (D., spa
lių 2).

Tai kam tas ilgas editoria- 
las, kam ta nuolat reiškiama 
Draugo štabo baimė ? Argi tas 
neparodo, kad klerikalų dien
raščio “filozofai” netiki nei sa
vo žodžiams, nei savo skaitli
nėms.

★ ★ ★
O savo nečystosios baimės 

paslėpimui Draugas vartoja la
bai negražią hitlerinę maską. 
Sako: komunistų “visa filoso
fija ir taktika yra gengsteriš- 
ka.”

Gengsteris Hitleris taip kal
bėjo apie komunistus. Taip da
bar kalba šimutis. Sakoma: 
toks tokį pažino ir į svečius 
pavadino.

★ ★ ★
Viena pačių paškudniausių 

tarpe Amerikos lietuvių hitle
rinės propagandos įstaigų yra 
taip vadinamas “ALRK Fede
racijos Spaudos Biuras.” Jį su
organizavo ir veda kun. Pruns- 
kis. ™ ■’

Dabar So. Bostono Darbinin
ke (spalių 3 d.) skaitau:

“Kun. Juozas Prunskis spa
lių 2 d., š. m., išvyko porai me
tų studijuoti i Katalikų Uni
versitetą Washingtone.”

Girdi: “Labai gaila, kad 
kun. Juozas Prunskis dėl stu
dijų nutraukia taip didelį ir 
svarbų žurnalistinį darbą...”

Tas darbas, žinoma, buvo 
nei didelis, nei svarbus. Tai 
buvo labai piktas, labai išga- 
miškas darbas.

Netikiu, kad kun. Prunskis 
panoro tapti studentu ir todėl 
meta Draugą ir tą propagan
dos biurą. Greičiau bus visai 
kita priežastis.

Kai hitlerinis laivas skęsta, 
tai visos žiurkės stengiasi nuo 
jo pabėgti.

Dabar eina National War 
Fund vajus. Eis visą šį mėnesį. 
Kiekvieno mūsų pareiga šį va
jų nuoširdžiai paremti. Reikia 
patiems aukoti ir raginti kitus, 
kad aukotų, kiek išgali.

Tas tiesa, kad Nacionalio 
Karo Fondo vadai padarė di
delę klaidą, paskirdami vadi
namajam “Bendrajam Amer. 
Lietuvių šalpos Fondui” šimtus 
tūkstančių dolerių. Bet tai bū
tų klaida už tai kaltinti patį 
fondą ir jojo vajaus neremti. 
Milijonai to fondo pinigų eis 
tikrai didiems ir garbingams 
tikslams.

Mūsų pareiga Nacionalį Ka
ro Fondą remti ir tuo pat tar
pu jojo viršininkams įrodyti, 
kad juos bjauriai apgavo kun. 
Končiaus klika, kuomet klai
dingų informacijų ir melų pa- 
gelba išgavo tas krūvas pini
gų. Naciortalio Karo Fondo 
viršininkai nežinojo tiesos. Iš 
susirašinėjimų su jais dabar 
tas paaiški.

★ ★ ★
Pasibaigė varšaviečių suki

limas. Pasibaigė baisi drama. 
Daugiau kaip ketvirtadalis mi
lijono žmonių žuvo arba pate
ko nacių nelaisvėn.

Už to sukilimo nepasiseki
mą, už tą šiurpulingą nelai
mę. ir pralaimėjimą, kalta lon- 
doniškė lenkų valdžia ir josios 
agentas gen. Komorowski 
(Bor). Dabar tatai visiems aiš
ku.

Pati ta valdžia dabar sako
si buvus pavedus Komorows- 
kiui pasirinkti laiką išvedimui 
varšaviečių į sukilimą. O tas 
Komorowskis sukilimą pradė
jo, nesusisiekęs ir nesusitaręs 
su Raudonąja Armija. Mat, jis 
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ANGLIJOS KOVONAT ĮSIVERŽĖ Į VAKARINE GRAIKIJA
ANGLAI APGULA GRA1KI- 

JOS UOSTĄ PATRAŠĄ
Belgradas Netrukus Būsiąs 
Atvaduotas; Sovietai Įsiveržė 

j Estijos Salą Oeselį
London, spal. 5. — Sovie

tų tankai, automobiliai su 
kulkosvaidžiais ir raitinin
kai išvijo vokiečius iš vietų 
tik už 9 mylių nuo Belgra
do, Jugoslavijos sostamies- 
čio ir didžio geležinkelių 
centro. Spalių 4 d. motori
zuoti Sovietų kariai Jugo
slavijoj numaršavo iki 26 
mylių pirmyn. Raudonoji 
Armija jau apėjo Belgradą 
šiauriniu šonu. Dabar rau-

SOVIETAI PRADĖSIĄ 
VISUOTINĮ OFEN-

SYVĄ LIETUVOJE
London, spal. 5— Neofi

cialiai pranešama, kad So
vietai greitai pradėsią vi
suotinį ofensyvą prieš vo
kiečius Lietuvoj, kad galu
tinai apvalyt ją nuo hitle
rininkų.

RAUD. ARMIJA BELG
RADO PAKRAŠČIUOSE
London, spal. 5. —Fron

to žinios teigia, kad Sovie
tų kariuomene atakuoja 
vokiečius jau priemiesčiuo
se Belgrado, Jugoslavijos 
sostamiesčio.

įkaitino Phila. Streiko 
Vadus prieš Negrus
Philadelphia, Pa.— Fede- 

ralis prisiekusiųjų posėdi- 
ninkų teismas įkaitino 30 
asmenų, kad jie rugpjūtyje 
sukurstė streiką baltųjų 
konduktorių, motormanų ir 
auto-busų vairuotojų prieš 
aštuonių negrų priėmimą 
mokytis tų darbų. Jie įkai
tinti pagal Smith-Connally 
įstatymą. Tarp kaltinamųjų 
yra J. H. Menamin, F. C. 
Carney ir kiti kompaniškos 
unijėlės šalininkai, o CIO 
unijos priešai.

Didelė dalis “džiurimenų” 
yra darbininkų unijos prie
šininkai. Savo pagaminta
me kaltinime jie užsipuldi- 
nėja ir CIO uniją, nors šios 
unijos vadovybė dėjo visas 
pastangas tuojau sustabdyt 
streiką.

United Press rašo, kad 
anglai faktinai užvaldę Pe- 
loponneso pussalį, sudaran
tį apie trečdalį Graikijos.

Lenkų Ponai Pasirinko Verčiau Naciams Atiduot Varšavos Kovotojus, 
Negu Siųst Juos pas Raudonąją Armiją ir Lenkų Karių Divizijas

Radio Polskie, kontro
liuojamas Lenkų Komiteto 
Tautai Vaduoti Liubline, 
kaltino buvusį Varšavos 
lenkų komandierių genero
lą Borą-Komorovskį, kad 
jis sulaužė savo pasižadėji
mą kelti lenkų kovūnus iš 
Varšavos per Vislos upę į 

donarmiečiai daro žygius 
apsupt šią Jugoslavijos sos
tinę iš rytų ir pietų rytų. 
Maršalo Tito jugoslavai 
partizanai tuo pačiu laiku 
puola nacius iš vakarų ir 
pietų.

Neoficialiai karo lauko 
pranešimai ketvirtadienį iš 
ryto lėmė, kad Belgradas 
greitu laiku bus atimtas iš 
vokiečių.

Kitame Jugoslavijos fron
te, palei rubežių su Bulga
rija, sovietinė kariuomenė, 
susijungusi su jugoslavų 
partizanais, išmušė nacius 
iš pozicijų už 36 mylių nuo 
Nišo, kuris yra mazgas ge
ležinkelių, einančių tarpe 
Belgrado ir Bulgarijos sos
tamiesčio Sofijos ir tarp 
Graikijos sostinės Athenų 
ir Belgrado.
Sovietai Įsiveržė į Didžią

ją Estijos Salą Oeselį
Berlynas pranešė, jog So

vietų kariuomenė įsiveržė į 
Estijos salą Oeselį. Ši sala, 
šiaurinėje dalyje Rygos Į- 
lankos, turi daugiau kaip 
1,000 ketvirtainių mylių 
ploto ir virš 60,000 gyven
tojų. 1

United Press teigia, kad 
Sovietams užėmus šią salą, 
faktinai bus pastotas vokie
čiams kelias pasitraukt van
deniu iš Rygos nuo apsiau- 
čiančių miestą raudonar
miečių.

Suomiai Praneša Apie Savo 
Kautynes su Vokiečiais

Washington. — Valdinė 
Susisiekimų Komisija per
leido Suomijos radijo pra
nešimą apie suomių veiks
mus prieš vokiečius.

Sakoma, kad suomiai at
ėmė iš nacių Kulvaniemi 
miestelį netoli pajūrio. Ga
vę pastiprinimų, vokiečiai 
kontratakavę suomius, 

naudodami kanuoles ir tan
kus. Suomiai atmušę nacių 
atakas ir sunaikinę tris jų 
tankus. Vokiečių bombane- 
šiai atakavo Suomijos uos
tamiestį Torneo. Suomiai 
nušovę du nacių bombane- 
šius.

London. — Anglija dabar 
statydinasi tokius naujus 
karinius lėktuvlaivius, kad 
po karo galėtų juos lengvai 
paversti prekiniais laivais.

didįjį rytinį Varšavos prie
miestį Pragą. Ažuot to, jis 
įsakė Varšavos kovotojams 
pasiduoti vokiečiams.

Liublino lenkų radijas sa
kė:

“Komorovskis pasirinko 
verčiau atiduoti sukilėlius 
ir civilius gyventojus į vo-

London, spal. 5. — Angli
jos laivai iškėlė krantan sa
vo jūreivius bei kareivius į 
vakarinę Graikiją, ties Pat
ras uostamiesčiu. Anglų 
lėktuvai nuleido savo para- 
šiutistus Patraso apylinkė
je.

Anglai daro apgulos 
veiksmus prieš vokiečius 
Patras mieste ir uoste. Tu-

NACIAI BANDO NUGĄSDINT 
TALKININKUS HITLERI
NIAIS “PARTIZANAIS”

London. — Hitlerio pro
pagandos ministeris Goe
bbels ir nacių policijos gal
va Heinrichas Himmler 
šaukė visus vokiečius par
tizaniškai kovoti talkinin
kų užimamose Vokietijos 
vietose. Berlyno radijas 
skelbė, kad kiekvienas vo
kiečių namas, girdi, būsiąs 
paverstas į nacių partizanų 
tvirtumą.

Jie gąsdino talkininkus, 
būk naciai iš anksto specia
liai prikrovę ginklų į slap
tus sandėlius civiliams vo
kiečiams naudoti prieš tal
kininkus, ir tų ginklų, esą, 
užteksią visai eilei metų.

Hitlerininkai įsakė vo
kiečiams žudyti visus to
kius savo tautiečius, kurie 
bendradarbiaus su ameri
kiečiais, anglais ar su So
vietais. Himmleris taipgi 
liepė naciams naikinti bei 
terorizuoti žydus ir visus 
politiniai laisvesnius vokie
čius talkininkų užimamose 
vietose.

Goebbels su nusiminimu 
pranešė, kad talkininkai 
pradėjo galingą, visuotinį 
ofensyvą prieš Vokietiją.

(Amerikiečių ir anglų 
korespondentai kartotinai 
rašė, kad vokiečiai užima
muose miestelius ir kaimuo- 
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kiečių rankas, nes lenkų at
žagareiviai geriau sutiktų 
sėbrauti su Hitleriu, negu 
ištiesti santarvės ranką de
mokratiniams žmonėms pa
čioje savo tautoje.

“Tie komandieriai vadi
namos naminės (arba po
grindinės) lenkų armijos 

li neoficialiai pranešimai 
sakė, kad jie jau užėmę na
cių lėktuvų aikštę prie to 
miesto. Anglai mažai tera
do vokiečių kariuomenės.

Patras yra trecias di
džiausias uostamiestis va
kariniai - vidutiniame Grai
kijos pajūryje. Pirm karo 
Patras turėjo apie 53,000 
gyventojų.

se nesipriešino talkinin
kams ir klausė karinių jų 
įsakymų. Sako, jog kai ku
rie vokiečiai net bendra
darbiavo su anglais ir a- 
merikiečiais.)

Marijampolės Fronte 
Nušluota Kuopa Nacių
Maskva. — Sovietiniai 

žvalgai į šiaurvakarius nuo 
Marijampolės sunaikino a- 
pie kuopą vokiečių per die
ną. Prancūzas kapitonas 
Tufeau, iš Normandijos la
kūnu būrio, nušovė du na- 
cių lėktuvus. — Ši francū- 
zų lakūnų grupė jau seniai 
kovoja sovietiniame fronte.

Vokiečiai Verčia Bulgarus 
Kariaut prieš Bulgariją

Berne, Šveic. — Bulgari
jos valdžia per radiją kalti
no vokiečius, kad jie su
laužė tarptautinę Hagos 
sutartį. Nes vokiečiai prie
varta paėmė savo armijon 
150,000 bulgarų ir verčia 
juos kariauti prieš Bulga
rijos armiją. Daugelį kitų 
bulgarų naciai išgabeno 
Vokietijon į vergijos dar
bus.

pasakoja, kad, girdi, nega
lima būtų persikelti per u- 
pę, nes vokiečiai, esą, suži
noję slaptraštį, kuris buvo 
naudojamas susisiekimams 
su (lenkų ir Sovietų) armi
jomis Pragoję.

“Jis taipgi pasakojo, kad 
negalima buvę prisiartinti

Talkininkai Varo Gilesnius 
Kylius į Tvirtovišką Vokie

čių Siegfriedo Liniją
Francija, spal. 5. — A- 

merikos kariuomenė įvarė 
4 mylių gilumo kylį į nacių 
Siegfriedo Linijos tvirtumų 
ruožą, Frelenbergo apylin
kėj, šiaurvakariuose nuo 
Aacheno, ir dar pasigrūmė 
kiek pirmyn Stolbergo ir 
Hurgeno srityse per nacių 
apsitvirtinimus, į pietų ry
tus nuo Aacheno.

Amerikiečiai šturmuoja 
vokiečius Metzo miesto ir 
tvirtumos fortuose.

Rytinėje Holandijoje an
glai prasiveržė į rytus nuo 
Nijmegeno.

Kanadiečiai užėmė du 
Antverpo uostamiesčio for
tus, Belgijoj. Kiti kanadie
čių daliniai pasiruošė galu
tinai šturmuot kelioliką

Jugoslavai Nuoširdžiai Pade
da Raudonajai Armijai

Washington. — Čai užre- 
korduotas Maskvos radijo 
pranešimas sako, kad Jugo
slavijos žmonės visokerio
pais būdais padeda sovieti
nei kariuomenei.

Vienoje vietoje vokiečiai, 
traukdamiesi atgal, su
sprogdino tiltą per smarkią 
tarpkalnės upę. Jugoslavai 
kaimiečiai, niekeno neragi
nami, patys suėjo su’ kū
jais, kastuvais, kardais ir 
kitais įrankiais ir per tris 
valandas šaltame ore atsta
tė tiltą.

JAU ATŠAUKTAS DETROI
TO AUTO. STREIKAS

Detroit, Mich., spal. 5. 
— Jungtinės Automobilių 
Unijos vadovybė atsišaukė 
į streikavusius auto, fab
rikų priežiūros darbininkus 
bei tarnautojus, kad grįžtų 
darban. Pranešama, kad 8,- 
000 streikierių paklausė at
sišaukimo ir nubals avo 
grįžti.

Per trumpą jų streiką 
negalėjo dirbti ir apie 50,- 
000 kitų darbininkų keliose 
dešimtyse fabrikų, turinčių 
karinius užsakymus.

Rygos Įlankoj sovietiniai 
laivai nuskandino vokiečių 
transporto laivą 2,000 tonų.

Amerikos lakūnai nu
skandino bei sužalojo dar 
11 japonų laivų.

prie Vislos upės krantų, 
nes vokiečiai, girdi, priso
dinę minų j prieupio ruožą. 
Pagaliau voldečiai žadėjo 
elgtis su pasiduodančiais 
sukilėliais, kaip su kari
niais belaisviais ir aprū
pinti civilius Varšavos gy
ventų jus, kurie pasiduos 

tūkstančių vokiečių, kurie 
apsupti Dunkirko uosta
miestyje, šiauriniai - ryti
nėje Franci j oje.

Pietiniame Franci jos
fronte amerikiečiai per 
sunkius mūšius dar šiek 
tiek pasivarė pirmyn linkui 
Belforto Spragos.

Vokiečiai visur įnirtusiai 
ginasi; bet talkininkai pa
laipsniui laužo jų pasiprie
šinimus.

NACIAI SUĖMĖ GEN.
BORĄ-KOMOROVSKI

IR VISA JO ŠTABA
Berlyno radijas ketvirta

dienį paskelbė, kad vokie
čiai suėmė generolą Borą- 
Komorovskį ir visą jo ofi- 
cierių štabą.

B or - Komorovskis buvo 
komandierius vadinamos 
pogrindinės lenkų armijos 
Vapšavoj.

Neseniai londoniškė len
kų valdžia paskyrė Borą 
vyriausiu jos ginkluotų jė
gų komandierium vieton 
gen. Kaz. Sosnkovskio.

----------------- ,

11,000 Amerikos Lakū
nų Žuvo Besilavindami
Washington.— Nuo karo 

pradžios tap Japonijos ir 
Amerikos iki praeito pir
madienio žuvo 11,000 ame
rikiečių lakūnų besilavin
dami skraidyti pačiose 
Jungtinėse Valstijose. Su
dužo apie 11,000 lėktuvų ir 
nusidėvėjo 6,500. Taip A- 
merikos karo departmentas 
dabar plačiau paaiškina 
pirmesnį savo pranešimą a- 
pie amerikiečių oro jėgų 
nuostolius namie.

Minimuoju laikotarpiu 
Amerika visuose karo 
frontuose nustojo 14,600 
lėktuvų. 72,000 jų lakūnų 
buvo užmušta, sunkiai su
žeista bei priešų suimta. O- 
ro kautynėse amerikiečiai 
sunaikino 27,000 fašistų 
lėktuvų.

Iš kiekvieno šimto besi
lavinančių skraidyti Ame
rikoje žuvo tiktai po du, o 
po tris susižeidė. Bet 95 iš 
kiekvieno šimto visai be jo
kio sužeidimo išsilavino 
skraidyti.

vokiečių malonei.
“Lenkų Liaudies Armi

jos junginiai žinojo, ką 
reikš tas pasidavimas; to
dėl jie nusprendė neklausyt 
įsakymo pasiduoti ir ištirti 
visus tuos dalykus. Jie pa 
siekė upę be didelio pasi-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Arkivyskūpas Jalbžikovskis ir 
Lietuviai Vyskupai

Tarybų Sąjungoje veikia įstaiga — 
komisija — religiniams klausimams de
rinti ir spręsti. Komisijos pirmininko 
pareigas eina Ivanas Vasiljevičius Po- 
lianskis.

Einant Tarybų Sąjungos konstitucija, 
kiekvienas to krašto pilietis turi pilną 
teisę tikėti arba netikėti, melstis arba 
nesimelsti. Tarybų Sąjungoje nėra vals
tybinės religijos — visos religijos turi 
tas pačias teises, nes ten bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės.

Pirmiau, prieš 1939-tuosius metus, Ta
rybų Sąjungoje nedaug, palyginti, buvo 
katalikų tikybos žmonių. Tačiau, kai į 
Tarybų Sąjungą įsijungė Lietuva, Va
karų Bielorusija ir Vakarų Ukraina, 
katalikų gyvent, skaičius žymiai paaugo. 
Katalikų religija, kaip ir stačiatikių, 
pravoslavų, mahometonų, protestantų- 
liuteronų, žydų ir kitos religijos, turi tas 
pačias teises.

Praeito trečiadienio New York Timese 
tilpo platokas iš Maskvos raštas — pa
sikalbėjimas su Polianskiu apie religi
nes problemas Tarybų Sąjungoje. Kal
bėdamas apie Lietuvą, Polianskis sumi
nėjo Vilniaus arkivyskupo metropolito 
Jalbžikovskio pavardę, pažymėdamas, 
kad šis dvasiškis buvęs vokiškųjų oku
pantų persekiotas ir kad (Raudonoji Ar
mija jį išgelbėjo iš okupantų nelaisvės. 
Šiandien Jalbžikovskis, matyt, glaudžiai 
bendradarbiauja su tarybine vyriausybe.

Deja, pasikalbėjime Polianskis nepri
siminė nei apie vieną lietuvį vyskupą, 
kurių Lietuvoj yra net keletas. Neatro
do, kad jų bet kuris būtų nukentėjęs nuo 
vokiškųjų okupantų, kaip nukentėjo ar
kivyskūpas Jalbžikovskis. Matyt, lietu
viai vyskupai bendradarbiavo su. vokie
čiais. Mes tai galime spręsti pagal tą, 
kad pačioje Hitlerio užpuolimo pradžio
je ant Lietuvos, lietuviai vyskupai išlei
do džiaugsmingą pareiškimą, tiesiog 
garbavojantį naciškuosius okupantus. 
Tuo pačiu sykiu arkivyskūpas Jalbži
kovskis (lenkas) po pareiškimu savo pa
rašo nepadėjo.

Šiandien Amerikos lietuviai klerikalai 
šūkaloja, būk bolševikai nužudę arkivy
skupą Skvireckį ir vyskupą Matulionį. 
Žinoma, tai yra melas, — šlykštus me
las, tokis pat melas, kaip kadaise buvo 
padarytas su nužudymu vyskupo Stau
gaičio, bei prelato Maciejausko, kuris 
gyvena Kalifornijoj!

Tačiau, jei klerikalai šitaip rašo, tai 
jie, matyt, gerai numano, jog lietuviai 
vyskupai padėjo Hitleriui, kai šis smau- 
Jė lietuvių tautą. Tai numanydami, jie 
abar daro atitinkamas išvadas, zauny

dami, būk bolševikai žudą lietuvius vys
kupus.

Kaip ten bebūtų, lenkas arkivyskūpas 
Jalbžikovskis, savo anti-naciškais dar
bais pastatė lietuvius vyskupus į ne ko
kią padėtį!

Goeringo Pinigai Amerikos į
Bankuose į

Overseas News Agency praneša, kad 
Anglijos ir Amerikos (New Yorko) ban
kuose Vokietijos nacis No. 2-ro, Her
mann Goering, turi nemažai “sutaupą” 
— gal kelis milijonus dolerių. Goeringas 
yra vienas stambiausių Vokietijos kapi
talistų ir jis milijonus dolerių prisiplėšė 
po to, kai hitlerininkai pasigrobė Vo
kietijos valstybės galią. Gerai nujausda
mas, kad naciams neteks amžinai Vokie
tijoje viešpatauti, kad neužilgo jis su 
visa fašistų govėda turės nešdintis iš 
Vokietijos, jei galės, Goeringas pradėjo 
krauti pinigus į kitų kraštų bankus. Jei 
ne jis pats, tai jo šeima tuos pinigus ga
lės pasiimti, kai bus reikalas.

Žinoma, Goeringas savo pinigų į A-Ii 
merikos bankus nedėjo savo vardu,—ne! 
Jis nėra toks durnas. Goeringas pinigus 
dėjo Švedijos industrialisto-fabrikanto 
Axel Wenner-Gren vardu; pastarasis y- 
ra pro-nacis ir dabar gyvena Meksikoj!

Nežinome, kaip ten bus su tais pini
gais toliau, bet vistik kyla klausimas: 
Argi mūsų krašto bankai saugos fašisti
nių budelių pinigus ir juos po karo ati
duos jiems, budeliams?! O jeigu taip 
bus, tai ką pasakys mūsų kariai, kariau
ją prieš tuos budelius?!

’’The Independent“ — Laikraštu
kas Rinkimą Kampanijai

Paryškinti
New Yorke pradėtas leisti keturių 

puslapių iliustruotas laikraštukas, pava
dintas “The Independent”. Jį leidžia 
grupė intelektualų, artistų, dailininkų, 
rašytojų ir visuomenininkų. Redakto
rium yra žymusis skulptorius Jo David
son, o artimaisiais bendradarbiais: Moss 
Hart, Howard Fast, Louis Adamic, * 
Franklin P. Adams, Van Wyck Brooks, 
William Rose Benet, Henrietta Buck
master, Clifton Fadiman, Edna Ferber,

Alfred E. Smith
Pasimirė Alfred E. Smith, žymusis 

amerikietis.’ Gimęs ir augęs New Yorke, 
tarnavęs šiam miestui ir valstijai, Smith 
pakilo iki to laipsnio, kad jis buvo skai
tomas nacionaline asmenybe.

Velionis buvo nepaprastų gabumų 
žmogus. Augęs neturte, jis dirbo ir mo
kėsi, mokėsi ir dirbo. 6 kai įsivėlė į po
litinį judėjimą, jis turėjo reto pasiseki- 
moė. Net keturis sykius buvo išrinktas 
New Yorko valstijos gubernatoriumi. 
1928 metais jis buvo nominuotas (demo
kratų partijos) kandidatu prezidento vie
tai, o gubernatoriaus vietą užėmė dabar
tinis prezidentas, Franklin D. Roose
velt.

Deja, Smithas rinkimus pralaimėjo — 
prezidentu buvo išrinktas Hooveris. Pra
laimėjo jis juos labai skaudžiai — net 
New Yorko valstija jam nesuteikė dau
gumos balsų, taipgi keturios pietinės 
valstijos, tradiciniai nusiteikusios demo
kratiniai, balsavo už Hooverį. Kodėl gi 
Smithas tuomet rinkimus pralaimėjo? 
Vyriausiai dėl to, kad jis buvo katalikų 
tikybos. Visokį ku-kluksai, visoki reak
cininkai kurstė tamsius žmones nebal
suoti už Smithą tik dėl jo religijos, nors 
kaipo asmuo Smithas kur kas buvo tin
kamesnis už Hooverį būti prezidentu!

Kai prez. Rooseveltas buvo išrinktas 
prezidentu ir pradėjo realizuoti savo 
Naująją Dalybą, tai Smithas nuėjo su 
reakcininkais ir Rooseveltą labai puolė. 
Tačiau prieš mirtį prez. Rooseveltas, at
siminęs “senus laikus,” prisiuntė Smi- 
thui ligoninėn raudonų rožių bukietą ir 
linkėjimus pasveikti. Vadinasi, jiedu su
sitaikė.

Pastaruoju laiku Smithas politikoje 
mažai kur pasirodė, — jis buvo biznyj 
— Empire State Buildingo prezidentas. 
Dalyvavo visokiuose labdarybės darbuo
se. Smithas, beje, buvo vienas iš žymes
niųjų amerikiečių užgyręs ir rėmęs Rus
sian War Relief įstaigą, šelpiančią karo 
išvargintus Tarybų Sąjungos respublikų 
žmones.

Smithas mirė būdamas 70 metų am
žiaus.

Nepaisant jo visokių klaidų ir išsišo
kimų, Alfred E. Smitho vardas pasiliks 
tarp žymiųjų amerikiečių vardų.

SAVING IN 
WAR BONDS

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY 
i—

Atsimenate ponai ir po
nios, kada 1940 metais pra
dėjo Kauno triobesių lan
gai drebėti nuo Raudono
sios Armijos tankų. Tai, bu
vo liūdniausias momentas 
mūsų gyvenime. Lipome ta
da į “taksikus” ir skubiai 
traukėm vakarų link.

Mus tada motiniškai pri
glaudė vienos vakarų kul
tūringos šalies vyriausybė; 
globojo mus; teikė įvairius 
patarimus; pateikė mūsų 
būklei ateities planus ir, pa
galiaus, jo ekcelencija, pats 
Adolfas, pasiūlijo mums 
patogius orlaivius ir liepė 
lipti juosna ir skristi link 
Portugalijos, Lisabono. Nes 
ir ten buvo permatoma ū- 
kanota ateitis.

Lyg kokioj 
filmo j e mateme 
orlaivio gražią 
Tą pačią Franci ją, kurioje 
andai, gavęs riebią stipen
diją, praleidau keletą metų 
Paryžiaus Sorbonos uni
versitete; ten studijavau li
teratūrą ir kritiką; taipgi 
filozofiją ir bendrai aukšto 
mokslo sferose buvau besi- 
siekiąs. Studijavau esteti
nio analizo versiją. Kalbė
jausi su Floberu, Dante, 
Alikeriu ir kitais pasaulio 
žymiausiais vyrais.

Graži Franci j a mirgėjo po 
mūsų orlaiviu — ten toli, 
toli, žemai. Margavo dide
lių ūkių įvairiaspalviai sto
gai. Žaliavo jos derlingi 
laukai... Ir štai, už kelių va
landų Lisbonas.

Iš Lisbono su mūsų Tau
tos Vadu ir keletu kitų di
delių vyrų plaukėme laivu 
į Pietinę Ameriką.

Ir čia ponai ir ponios, 
prasideda mano skurdus ir 
nepavydėtinas 
Čia tropiškas 
bai paveikė 
Nupuoliau du 
koniškų svarų, kas sugadi
no mano ponišką išvaizdą.

Tada laukiau tinkamos 
progos, kad pasiekti Šiau
rinę Ameriką. Ir visgi ga
lų gale, ačiū jūsų, ponai ir 
ponios, pagalbai, mums tas 
pavyko. Tačiaus čia man 
buvo sukliuvimas su imig
racija.

Todėl aš apsigyvenau 
vienoje jūros saloje, tai yra 
Pleasant Beach saloje, arti 
Bridgeporto miesto. Šią sa
lą jungia tik vienas medi
nis ir nuo vėjo svyruojantis 
tiltas. Čia padėtis į vasarą 
buvo ne tiek bjauri. Ka
dangi čia atvažiuodavo 
maudytis pasiturinčių po
nių ir panelių, tad prisitai
kęs dažnai ištraukdavau jų 
krepšius su pinigais, su ki
tomis romansuodavau. Mat, 
kad ir pereitą vasarą, čia 
vyrų mažai atvykdavo, ir 
tai vyrai daugiausiai liesi, 
kuo nors netinkami į ka
riuomenę. O aš čia atsiga- 
,niau ir riebus, kaip veršis; 
taipgi dar truputį užsilikę 
lietuviško raudonumo. Be 
to, vasarą važiuodavau ant 
vienos farmos, ir prisitai
kęs ganykloje, kada niekas 
nemato, pažįsdavau bent 
porą karvių. Čia taipgi 
maitinausi žaliomis daržo
vėmis, gyvais vitaminais, 
prie pat farmerio triobų.

Tai matot, ponai!... Gy
venu gi, senam automobi
lyj, kuris pakeltas ant ke
turių kulbučių. Net ir kavą 
to automobilio radijatoriu- 
je verduosi. Aplink mano 
gyvenam, automobilį narsto 
tūkstančiai storų žiurkių. 
Vasarą šiaip taip kentėjau. 
Bet kaip bus žiemą? Kada 
pamąstau apie buvusį vė
liausiu laiku mūsų gyveni-

pasakiškoj 
žemai iš 
Franci ją.

gyvenimas, 
klimatas la- 
ant manęs, 
šimtu ameri-

(Feljetonas)
mą Lietuvoje, tad stačiai a- 
šaros iš nosies pradeda var
vėti.... ' 1

Oi, kaip buvo jauku, ma
lonu ir linksma gyventi 
mūsų sostinėje Kaune prie 
Jo Ekcelencijos Tautos 
Vado, Antano! Kas gi 
mums tada rūpėjo?!.;. Pa
langa,.. Paryžius, kavinės, 
linksmos panelės, 
vizitai, na, 
prisieidavo “atpildyti” 
nelemtieji 
nedatekliai.
menkniekiai, palyginus su 
šiuo, tiesiog, šunišku gyve
nimu, kokiu galėjo gyventi 
Lietuvoje tik ^naujakuriai 
arba savanoriai.

Man ir stovi vaizduotėje 
tie ramūs ir malonūs Kau
no vakarai, kuomet su vie
ką gimnaziste sėdėdavome 
prie Parodos Aikštės ant 
Suoliuko, po ąžuolu. Ji bu- 
yo tokia šilta, minkšta ir 
meili. Aš jai vis kalbėdavau 
vokiškai: “Ich liebe Šie...” 
O ji giliai atsidusus man at
sakydavo: “Ich lieb Šie, 
;dish auch...” Aš vartydavau 
brangų šveicarišką laikro
dėlį ir kalbėdavau į ją: 
“Meine Uhr geth zwei Mi- 
nuten vor...” O mano gim
nazistė atsakydavo: “Meine | 
bleiben zurūck”... I

Aš visada- kovodavau 
prieš komunizmą. Netgi 
Lietuvoje tie nenaudėliai 
man ir kelis dantis išbeldė. 
Kaip šiandien atmenu: kar
tą nuvykau netoli Prienų 
ant plento dirbantiems po
litkaliniams pasakyt tinka
mą prakalbą, kuri buvo to
kia turininga ir įdomi, kaip 
antai, pradėjau su šiais žo
džiais :

“Garbingi džentelmanai 
ir ponai! Mūsų gerbūvis 
žengia šuoliais į priekį; 
maisto produktai visiškai 
atpigo. Ūkininkas pinigų 
jau neturi kur dėti — jau 
baigia prikimšti antrą koji
nę. Mūsų traukiniai ir au
tobusai kaip žaibas laksto 
skersai ir išilgai šalį. Kaip 
matau, džentelmanai, jūs

įvairūs 
ir retkarčiais 

tie 
kasoje pinigų 

Bet tai buvo

sotūs, 
ir tiesiate

lygius

dirbate 
au-

jiem

linksmi ir 
dainuodami 
tomobiliams 
liūs...”

Truputį atsidusęs aš 
vėl kalbėjau:

“Mes padarysime valsty
bėje daug reformų. Atei
tyje mūsų karvės duos ne
be pieną, bet jau gatavą 
Smetoną; melšime jas aš
tuonis kartus per dieną, o 
šersime spaliais, karklais, 
sąmanomis ir šiaudais. 
Kiaušinius dės ne tik viš
tos, bet ir gaidžiai po kele
tą kartų į dieną. Iš pelenų 
gaminsime cementą, iš dur
pių — akmeninę anglį ant
racitą. Štai, čia, netoli 
Prienų, pragręšime žemėję 
skylę ir iš ten versmėmis 
fontanais trykš mums naf
ta; o gal pagaliaus, panai
kinsim žiemą, tad bus gali
ma gauti du derlius...”

Ir man dar betęsiant šią 
kalbą, vienas nenaudėlis 
smogė kastuvu per valgo
mąją, nuo ko iškrito keli 
dantys, ir dar smogęs pri
dūrė :

— Nesišaipysi, Judošiau, 
iš kankinamųjų!...

Aš dantis susidėjau auk
sinius ir iš aukštesnių vai

zdžios pareigūnų tapau ap
dovanotas Gedemino Orde- 
nu už drąsą, o tas kirtėjas 
daugiau šio pasaulio nebe
matė...

Tat ot, ponai ir ponios, 
tokia mano trumpai su
glaudus istorija. Esu uolus 
nabašninko Smetonos ir jo 
klikųtės pasekėjas ir esu 
šimtu procentų pronacis. 
Begaliniai myliu save. My
liu gardžiai pavalgyti, 
minkštai gulėti; taipgi my
liu elegantišką, minkštutę 
merginą ar moterį, žodžiu, 
myliu tą, ką ir jūs mylite. 
Ir todėl baigdamas krei
piuosi į jumis su sekamu 
reikalu:

1. Kadangi jūs turite su
tverę fondą šelpti lietuviam 
pabėgėliams, gyvenantiems 
įvairiose pasaulio dalyse;

2. Ir kadangi yra pusėti-

nai ge|ros sumos paskirsty
ta kaip pabėgėliams, taip ir 
paties to “fondo” prižiūrė
tojam ir saugotojams;

P, r

3. I? kadangi aš esu to 
kalibro ir tos pačios 
os veislės, kaip jūs 
nai;

pačio 
ponišk 
visi po

Todėl paskirkite ir man 
nemaž 
čių dolerių ’į metus, arba, 
parūpi 
bą. Būi 
ti — p 
“Bendi 
lėčiau 
kame 
re”; a

au kaip 12 tukstan-

nkite tinkamą dar- 
tent: aš galiu saugo- 
rižiūrėti šį pinigingą 
•ą Fondą”; taipgi ga- 
dirbti jūsų pronaciš- 
’’Informacijų Cent

ra, pagaliaus, galė
čiau užimti kuriam laikraš
tyj vyriausio redaktoriaus 
vietą (o gal būt galima nau
ją laikraštį įsteigti tokiam 
tikslui?).

Sugraudinkite, ponai, sa
vo širdis ir sušelpkite savo 
vienmiptį pabėgėlį, 
nutars 
sumą ;
o aš atvažiuosiu su taksiku 
pinigus pasiimti. Rašyti ga- 

taip:

Kada 
te man virš minėta 
)inigų — praneškite,

lite
Ponas Bankrūtas

(Pabėgėlis),
Pleasant Beach Sala, 

Bridgeport, Conn.

Caffery, kurįJeferson 
prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Amerikos ambasado
riumi prie Franci jos gen de 
Gaulle valdžios. Pirmiau 
Caffery buvo Amerikos am
basadorius Brazilijoje.

ŠIEMET YRA DIENRAŠČIO LAISVĖS

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Sveikintum Savo Dienraštį 25 Metų Jubilejaus 

Proga Gavimu Jam Kuodaugiausia
Naujų Skaitytoje

Laisvės Jubilejinis Vajus Gavimui 
• Naujų Skaitytojų

Prasidės October 1 ir Baigsis 
December 1, 1944

4

Laisvės Bendrovės 
mi, kad vajus būtų 
stambias dovanas bonais ir pinigais daly
vaujantiems konteste gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

PIRMA DOVANA $

direktoriai, norėda- 
sekmingas, paskyrė

100 WAR BOND

Laisves Kaina Metams $6.50
Pusei Metų $3.50

Pinigais Sekamos Dovanos: 
2-ra $50; 3-čia $30; 4-ta $25; 
5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15; 
8-ta $12; 9-ta $10; 10-ta $5.

Kviečiame į Taikę
Kviečiame į talkų visus tikrus Amerikos patriotus, vijus demokratijų ir žmonių 

Laisvės branginančius žmones gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų.
Dienraštis Laisvė supažindina savo skaitytojus su mūsų naujos šalies Amerikos 

gyvenimu. Mokina pažinti, įvertinti ir apginti Washingtono - Jei 
iškovotas laisves šios šalies žmonėms. Todėl svarbu, kad kiekvienas 
nantis lietuvis skaitytų Laisvę, pažintų ir mylėtų savo naujųjų tėvynę.

Dienraštis Laisvė teisingai ir plačiai paduoda žinias iš Lietuvos, 
ri savo korespondentus, kurie savo ąkimis matydami aprašo Lietuvos žmonių gyve
nimų ir tiesiai iŠ Lietuvos prisiunčia Laisvei. Tad Laisvę skaitydami žmonės pilnai 
teisingai žinos kas dedasi Lietuvoje.
' Prašome Tamsta stoti į šį Laisvės vajų gavimui naujų skaityte, 

dėti savo triusu prie platinimo apšvietos. LAISVĖS ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St.

‘fersono - Lincolno 
i Amerikoje gyve-

nes Laisve ten tu

jų. Prašome prisi-

Brooklyn, N. Y.
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DETROITO ŽINIOS ROCHESTER, N.Y.

Sąryšio Konferencija
Sekmadienį, spalių 8 d., 2 v. 

po piet įvyks Detroito Organi
zacijų Sąryšio svarbi konferen
cija, 4097 Porter St. Visų sąry
šio org. delegatai būtinai daly
vaukite, nes bus išduotas ra
portas iš bendro pikniko ir 
randasi kitų reikalų, kurie pa
liečia Sąryšio organizaciją.

Sąryšio S e kr.
Paremkime Lietuvos Žmones
Sekmadienio vakare, tai yra 

spalių 8, įvyks gražus paren
gimas su koncertine programa 
mūsų gabiausių jaunuolių ir šo
kiai. Šio vakaro visas pelnas eis 
dėl Lietuvos žmonių pagelbos. 
žinote, kad ateina sunki žiema, 
o žmonės likę be pastogės ir be 
parėdų turės kęsti neapsakomą 
vargą. Todėl mes, amerikiečiai, 
atjausdami savo tėvus, brolius 
ir sesutes, turime stengtis su
teikti nors mažą pagelbą Lietu
vos liaudžiai. Sekmadienį visus 
kviečiame skaitlingai dalyvauti, 
4097 Porter St., pradžia 5 vai. 
vakare, įžanga 40c. — Rengia 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetas.

Padėka Pikniko Dalyviams.
Rugsėjo 24 d. įvyko Sąryšio

New Haven, Conn.
LLD 32 Kuopa Minės Dienraš

čio Laisvės 25-kių Metų 
Jubilėjų

Susirinkime, kuris įvyko 19 
d. rugsėjo, likosi nutarta su
rengti dienraščiui Laisvei mi
nėjimą 25-kių metų sukaktį. 
Laisvės jubilėjinis bankietas 
įvyks lapkričio (Nov.) 5 d., 
Lietuvių B-vės name. Išrinkta 
tam surengimui plati ir darbš
ti komisija, čia nereikia daug 
nei aiškinti, kokią svarbią ro
lę lošia diepraštis Laisvė dėl 
darbininkų judėjimo ir kiek 
daug patarnauja suteikdama 
įvairiausias ir teisingas žinias 
nuo jos pat pirmo numerio pa
sirodymo. Tiesiog pasakius, tai 
vadas, mokytojas ir apšvietė
jas dienraštis Laisvė. Ir mes 
privalome skaitlingai apvaikš
čioti jo sukaktį ir palinkėti 
dienraščiui sulaukti auksinio 
jubilėjaus. Ruoškimės visi Lais
vės patriotai minėti Laisvės si
dabrinį jubilėjų I

Buvo plačiai kalbėta, kaip 
daugiau įtraukti ir išsijudinti 
visiems prie rinkimo drabužių 
dėl Lietuvos žmonių.

Nutarta, kad pasmarkinti 
darbas rinkime visokios para
mos Lietuvos žmonėms.

Likosi išduotas pilnas rapor
tas iš atsibuvusio bankieto, ku
ris įvyko 3 d. rugsėjo. Komisi
jos nariai pranešė, kad liko 
pelno nuo bankieto $161.77. O 
su aukomis, kurios buvo ban- 
kiete geros valios žmonių su
aukota, tai viso pasidarė 
$219.27. Visi suminėti pinigai 
priduoti kuopos iždininkei, kad 
pasiųsti į LPT Komitetą, į 
Brooklyną, tai dėl Lietuvos 
nuo karo nukentėjusių žmonių. 
Pinigai bus priskaityti prie 7- 
to iš eilės siuntinio.

Kaip LDS 16 kuopos susirin
kime, taip ir LLD 32-ros, iš
reikšta didelis ačiū visiems 
draugams, kurie prisidėjo prie 
bankieto surengimo ir taip pat 
visiems bankiete dalyviams ir 
aukotojams.

Bankiete surinktos aukos 
ant blankų LPTK, žemiau se
ka aukotojų vardai ir kiek ku
ris aukojo.

Ant blankos surinkta per 
draugę S. Aleksienę:

P. Vikšris $10.
J. ir H. Kalvaičiai, V. ir J. 

žolynai po $5.
Po $2: J. ir A. šimėtai, J. 

Kunca, J. Kisielius ir A. Mil
ler. i

Po $1: Anna Waškis, L. Sa
dauskienė, V. Stadalninkas, 
Anna Green, A. Schulz, A. 
Sautra, A. Hessinger, J. Tu- 
mosa, V. ir M. Beckas, J. 
Aleksa, Ben Medley, F. Roth
man ir J. Miller.

Surinkta ant blankos per 
draugę B. Vikšrienę.

Org. bendras piknikas Birutės 
darže. Nors buvo tikėtasi, kad 
bus piknikas daug skaitlinges- 
nis, bet nežinomos priežastys 
žmones sulaikė. Piknike daly
vavo tik apie 300 žmonių. Bet 
nežiūrint to, mūsų piknikas pa
vyko gerai. Pikniko komisija 
dirbo kiek galėjo prirengimui 
ir darbininkai, kurie atvyko, 
dirbo labai nuoširdžiai ir ener
gingai.

Sąryšio Valdyba ir Komisija.

Ateities Parengimai.
Sąryšyje yra žinoma pažymė

tos dienos, spalių 22 d. Radio 
Kliubo koncertas, Lietuvių 
Svetainėj, spalių 29 d., Drau
gijų Svetainės vakarienė; Lap
kričio 12 d. Aido Choro paren
gimas, 4097 Porter St.; Lap
kričio 26 d. L. M. Pažangos 
Kliubo koncertas Lietuvių Sve
tainėj. Gruodžio 10 d. L. M. 
Pažangos Kliubo, Draugijų 
Svetainėj. Sausio 14 d., 1945 
m. Windsorio Kanados LLD 21 
kp. turės parengimą ir koncer
tą svarbiam reikalui. Nepa
mirškite, kad lapkričio 7 d. bal
savimo diena. Nepamirškite už
siregistruoti. Alvinas.

Po $5: Bertha White ir II. 
Ilelkis.

Mr. ir Mrs. V. Kriščiai $3.
S. Morkus $1.50.
Po $1: Josephine White, 

Mrs. Puišienė, W. Stadalnink, 
J. Bučionis ir A. Bučionienė.

Atitaisau Klaidą
Iš mūsų kolonijos, mano ko

respondencijoj, tilpo vardai 
aukojusių ant blankos dėl Lie
tuvos nukentėjusių žmonių, 
Laisvėje, rugsėjo (Sept.) 1- 
mos dienos laidoj ir nepaminė
ta, kad aukojo $1 draugė A. 
Stakonienė. Atsiprašau A. Sta- 
konienės, nežinau, ar mano bu
vo klaida, o gal spaudoj tai 
įvyko. Sofija.

W orcester, Mass.
Pas mus, Worcesteryje, yra 

daug įvairumų, bet į laikraštį 
yra mažai rašoma. Vieni per 
daug dirba dirbtuvėse, kitiems 
tinka pastaba per Laisvę tū
lo kaliforniečio.

S u s t r e i kavo Worcesterio 
aukštųjų mokyklų studentai 
(High Schools). Virš keturi 
tūkstančiai studentų, iš visų 
keturių mokyklų, išėjo ant 
streiko, protestuodami prieš 
pailginimą mokinimosi laiko 
ant vienos valandos į dieną ir 
pakėlimą kainų už maistą mo
kyklų valgyklose. Jie, apleidę 
mokyklų kambarius, atėjo de
monstratyviai prie miesto rotu
šės (City Hali) ir tenai tęsė 
demonstracijas, nešdami viso
kias iškabas su įvairiais užra
šais. Taipgi nešė ir vilko gat
vėmis iš skudurų padarytą 
mokyklų superintendento iš
vaizdą (effigy). Policijantai 
pasigailėjo jo ir atėmė iš stu
dentų. Studentai priešinosi ir 
tada pasidalino per pusę. Stu
dentai kovojo didvyriškai; keli 
jų buvo ir areštuoti.

Nakties laiku mokyklų su
perintendento namų langai bu
vo akmenimis apdaužyti. Stu
dentai sugrįžo mokslan, bet 
tęsia savo reikalavimus toliau. 
Yra išrinktas studentų komi
tetas iš aštuonių. Į komitetą 
įeina vyrukas ir dvi mergaitės 
juodveidžiai. Komitetas atsto
vauja visus studentus ir jau tu
rėjo susirinkimą su mokyklų 
komitetu ir viršininkais. Jie 
perstatė savo reikalavimus ir 
pagrąsino, kad jei nebus jų 
reikalavimai išpildyti, tai jie 
išeis ant streiko iš naujo, ir jie 
nurodinėjo mokyklų viršinin
kams, kad pailginimas viena 
valanda mokslo laiko, atima 
progą dirbti išėjus iš mokyk
los. Jie taipgi nurodinėjo, kad 
didelė didžiuma studentų išėję 
iš mokyklų dirba įvairius dar
bus: krautuvėse, ofisuose ir 
dirbtuvėse ir tuos pinigus įves
dina į karo paskolos bonus. Ki
ti išsireiškė, kad pagelbsti tė-

Prezidentas Rooseveltas sunkvežimių vairuotojų (tymsterių) bankiete, Washing
tone, rugsėjo 23 dieną. Savo pirmoje rinkiminėje prakalboje prezidentas smarkiai 
sukritikavo Thomas Dewey. Jo dešinėje pusėje stovi Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green ir pramonininkas Kaiser, o kairėje pusėje sėdi tymsterių 
unijos prezidentas Daniel Tobin.

Hartford, Conn.Haverhill, Mass.
Pilnai Sutvarkius Vidujinius 
Organizacijos Reikalus, Ei

nama Prie Veikimo
Rugsėjo 8 d. įvyko Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos, 85 kuopos, 
narių formalis susirinkimas. 
Per praeitus keturius metus 
nebuvo galima įvykdinti for- 
malio susirinkimo. Aš skaitau 
tokį susirinkimą formaliu, ku
riame visi organizacijos valdy
bos nariai patiekia susirinku
siems nariams pilnus raportus 
apie savo organizacijos vidu
jinį stovį, o jiems to nepada
rius, tai aš tokio susirinkimo 
prie formalių susirinkimų ne- 
priskaitau.

Pavyzdžiui, mūsų kuopos 
laikytuose susirinkimuose, net 
per keturis metus nebuvo gali
ma gauti iš finansų raštininko 
pilno rajforto apie abelną kp. 
narių stovį. Kuopos nariams 
nebuvo galima žinoti, kiek 
kuopoje yra narių, ir ar jie 
pasimokčję. Narinių duoklių 
išrinkimas būdavo labai ne
tvarkingas. Iš nekuriu narių 
būdavo narinės duoklės išren
kamos net už šešių mėnesių, 
net sekantį metą. Tokiu bū
du, narys nežinodavo, už ku
riuos metus jis moka savo 
duokles, tai įvykdavo ir tam 
tikrų nesusipratimų tarpe kp. 
fin. raštin. ir Centro raštinės. 
Nebegalint jau toliau bepa- 
kęsti, susidarius kuopos viduj 
tokiai padėčiai, tai sausio 30 
d. sušauktam kp. susirinkime 
tapo išrinkta draugė A. Rač
kauskienė finansų raštininke.

Draugei A. Račkauskienei 
užėmus fin. rašt. vietą, kuopos 
reikalai labai žymiai pakry
po į gerąją pusę, nes laikyta
me kuopos susirinkime, rugsė
jo 8 d., išduotas jos raportas 
tą įrodė. Ji savo raporte pa
žymėjo, kad jau iš visų narių 
yra išrinkusi už šiuos metus 
narines duokles. Iš jos raporto 
pasirodė, kad ji, užėmus fin. 
raštininkės vietą, dirbo dėl 
savo organizacijos nuoširdžiai, 
nes iš visų narių duoklės buvo 
išrinktos laiku. Tas nebuvo 
padaryta per praeitus penkius 
ar šešius metus. Dabar, esant 
kp. reikalams geroje pozicijo
je, tai nusitarėm eiti prie vei
kimo. Susirinkime plačiai ap- 
kalbėjom, kas link teikimo 
greičiausios pagalbos dėl Lie
tuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo hitlerinių banditų per šį 
karą. Naciai Lietuvos žmones 
taip labai apgailėtinai nu
skriaudė, kada vejami Raudo
nosios Armijos iš Lietuvos jie 
atėmė iš žmonių duoną, aprė- 
dalą ir gyvulius, o namus su
degino, kad Lietuvos žmonės, 
sulaukę žiemos, neturėtų pa
stogės, kur galėtų nuo šalčio 
pasislėpti.

Kad sukėlus keletą dolerių 

vams užlaikyti šeimynas, pa
kol jų vyresni broliai ir sesės 
kovoja karo frontuose.

Bedarbis. 

dėl sušelpimo Lietuvos žmonių, 
nuo karo nukentėjusių, tai tam 
tikslui nutarėm surengti va
karienę.

Surengimui vakarienės apsi
ėmė liuosnoriai šios draugės: 
M. Yocumskienė ir O. Pe- 
čiukonienė. O draugė O. Pil- 
suckienė, drg. J. Saulėnas ir 
A. P. Dambrauskas, tai joms 
pagelbės.

Vakarienė yra rengiama šeš
tadienį, spalių 21 d., 7-tą vai. 
vakaro, Lietuvių Piliečių Ge
dimino Kliubo svetainėje, 324 
River St.

Pasiuntus prof. B. F. Kubi
liui užkvietimo laišką, kad da
lyvautų mūsų rengiamoj va
karienėj ir pakalbėtų Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalu, aplai- 
kiau nuo B. F. Kubiliaus, iš 
Boston, Mass., prielankų atsa
kymą, kad jis dalyvaus mūsų 
rengiamoj vakarienėj ir pakal
bės. Jau turiu aplaikęs laiš
kus nuo mūsų gerų draugų net 
iš kelių kolonijų, pasižadant 
dalyvauti virš minėtam mūsų 
parengime. Aš manau, kad 
draugų lawrenciečių dalyvaus 
mūsų parengime arti pusė šim
to. Girdėjau, kad draugai lai
kysis tokio obalsio: jeigu jūs 
pas mus, tai ir mes pas jus!

Pirmesniuose mūsų parengi
muose draugai lowellieciai ir 
nashua’iečiai dalyvavo labai 
skaitlingai, tad ir sekamam 
mūsų parengime kviečiame 
draugus lowelliecius ir nash- 
ua’iečius dalyvauti, o anksčiau 
ar vėliau, tai ir mes būsim pas 
jus.

Kas link pačios vakarienės, 
tai bus taip viskas puikiai pri
rengta, kad kurie dalyvausite 
vakarienėj, tai mūsų draugės 
gaspadinės duoda iš kalno už
tikrinimą, kad būsit pilnai pa
sitenkinę.

O gerbiamieji Haverhillio 
lietuviai, tai kviečiami daly
vauti visi, be jokio skirtumo, 
nes tai yra svarbiausiam tiks
lui rengiama vakarienė—sutei
kimui pagalbos Lietuvos žmo
nėms, vargo parblokštiems.

A. P. Dambrauskas.

Gardner, Mass'
Subatoj, Lietuvių Piliečių 

Kliube, Lietuvių Grupė susirin
ko ir pradėjo darbą kaslink 
siuntimo .kalėdų donavų dėl lie
tuvių kareivių.

Gardnerio lietuviai, kurie tu
ri antrašus kareivių, malonėki
te atnešti į kliubą, kad komite
tas galėtų tą darbą atlikti iki 
paskirto laiko. Dovanos turi 
būti išsiųstos skersai marių 
prieš spalių 15, tai malonėkit 
antrašus suteikti prieš 8 d. spa
lių.

Komitetas taipgi nori pra
nešti, kad spalių 7 d., Piliečių 
Kliube, kaip 7 vai. vakare, bus 
vakarienė ir visas pelnas pas
kirtas dėl dovanų lietuvių ka
reiviams. Tai Gardnerio ir apy
linkės lietuviai atsilankykite 
skaitlingai, kad šitas darbas 
būtų pasekmingas.

Kviečia Komitetas.

Rugsėjo 10 dieną, 1944 me
tais, 227 Lawrence St,. Lietu
vių svetainėje, 6 valandą va
kare, iš susirinkusiųjų lietuvių, 
Victor Brynga atidarė pirmą 
susirinkimą, užvardindamas jį 
Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubo susirinkimu, remti atei
nančius rinkimus.

Ir, po neilgų diskusijų, nu
tarta išrinkti valdybą. Į valdy
bą įeina šie piliečiai: pirminin
kas Victor Brynga, vice pirmi
ninkas Nobertas Evans, proto
kolų’ raštininkas F. J. Repsys, 
iždin. Barney Videikis.

Į Lietuvių Demokratų Kliu
bą gali priklausyti kiekvienas 
Amerikos pilietis, nežiūrint, 
kokių jis yra pažiūrų ir be 
skirtumo tikėjimo. Tik suvie
nytai mes galėsime išrinkti 
prezidentą Rooseveltą kaipo 
šios šalies vyriaus) vadą.

Per virš minėtą susirinkimą 
narių prisirašė prie Amerikos 
Lietuvių Demokratų Kliubo 
20.

Susirinkimas užsidarė kaip 
7 :30 vai. vakare.

Pirm. Victor Bryng, 
Sekr. F. J. Repsys.

Hudson, Mass.
L. P. Kliubas savo pusmeti

niame susirinkime tvirtai pasi
sakė už F. D. Roosevelto iš
rinkimą ketvirtam prezidento 
terminui. Todėl, manome, kad 
mūsų miestelio lietuviai ati
duos savo balsus už prezidentą 
Rooseveltą ir jo šalininkus. 
Jam prezidentaujant’ prasidė
jo Antrasis Pasaulinis Karas, 
jis ir turi užbaigti ir darbuotis 
taip, kad daugiau pasaulyje 
neįvyktų žmonių skerdynių.

Prezidentas Rooseveltas lei
do darbininkams organizuotis, 
tai jeigu jis bus išrinktas ket
virtam terminui, tai darbinin
kų gerbūvis daugiau pagerės.

Nelaimė
Jurgis Šidlauskas dirbo il

gus metus vilnų dirbtuvėj ir 
tapo sužeistas, jam nuo ran
kos pirštų nudraskė mėsą. Jis 
randasi Marlboro ligoninėje. 
Linkime greitai pasveikti.

Padėkime Lietuvos Žmonėms

Jau visų kolonijų lietuviai 
daug prisidėjo prie pagalbos 
Lietuvos žmonėms, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo hitlerinin
kų. Mes, hudsoniečiai, šioj sri- 
tyj mažai dar pasidarbavome. 
Bet ateityje manau, kad ir 
mes daugiau pasirodysime.

Reikia žinoti, kad į Ameri
ką atbėgę lietuviai fašistai ne
sirūpins pagalba Lietuvos žmo
nėms, jie rūpinsis gelbėti tik 
saviškius, bet ne Lietuvos žmo
nes. P. V.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

Vakarienės Pasekmės Lietuvos 
Pagelbai

28 d. rugsėjo, Draugijų Ko
miteto Lietuvos Pagelbai susi
rinkime buvo raportuota iš at
sibuvusios vakarienės, 16 d. 
rugsėjo. Sekamos pasekmės:
Vakarienės uždarbis $111.92.
Dovanos pinigais $92.25.

Viso $214.17.
Sukėlimui uždarbio prisidė

jo sekami žmonės: daržovė
mis: Benekatienė, Duobienė, 
Barauskas ir černauskienė. 
Quality Bakery — duona.

Gėrimais: pralaimėtojai be- 
to, Stančikas ir černauskas po 
pusę bačkos alaus, laimėtojas, 
F. Baltakis, bonką degtinės. 
Bonka valstybinės išleista. Su
rinkta $15.80. Laimėtoja buvo 
Černiauskienė.

Minėtos draugų lažybos da
vė uždarbio per $45. M. Dilis 
aukavo 2 bonkas degtinės, ji 
bus išleista sekamame paren
gime.

Gauta daugiau 20 porų če- 
verykų. Veik po naują porą 
čeverykų atnešė G. Daukas, 
Juozas ir Povilas Kuliai. Va
karienė pasekminga ir Lietu
vos žmonės bus dėkingi už pa
ramą.
Septintam Siuntiniui Prisidėjo 

Pinigais
Po $10: Zigmas Davolius ir 

W. R. černauskai.
Po $5: S. M. Shurkai, Emi

ly Simon ir Ella Gendrėnas, 
K. Žukauskas, H. A. Velikiai, 
Ch. Simaitis, B. E. Duobai ir 
W. A. Lekavičiai.

F. Kurkulis $4.
Po $3: J. L. Totoriai ir P. 

J. Kuliai.
Po $2: P. F. žirguliai, Jos. 

M. žemaičiai, O. F. Griciai, J. 
Morcan, V. A. Bačiuliai, R. 
Barauskas ir S. Gendrėnas.

P. Bugailiškis $1.25.
Po $1: St. Johnson, G. Dau

kas, J. A. Morkai, J. Maldai- 
kis, Ch. Staffon, F. D. Nauja- 
liai, E. Stančikienė, Copenha
gen, A. Ivonaitienė ir A. Ba
ronienė.

Po 50c: Mrs. Kaminskienė, 
V. Zlatkienė ir J. Shopes.

Gedimino Draugystė davė 
svetainę nemokamai.

Priruošime vakarienės dau
giausiai dirbo R. Barauskas 
su Černausku. J. Labeika lei
do alų, P. Andrašunas Barče- 
kius pardavinėjo, P. Mali
nauskas atimdinėjo tikietus. 
Maistą pagamino vakarienei: 

Vaikams Pienas kuo geriausias—
Su smetona kas laše gardžiausias!

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN D

"The Children's Milk/z

Antrašas

, $9, $12 ir $15.

igiausia.

ivienijimas
rooklyn, 6, N. Y

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $ 

Visiems įstojimas veltui. 
Mėnesinė mokestis p
Priima naujus nariu^ nuo 2 metų iki

workers, inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išplldyl < žemlaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Sus
419 Lorimer St. B

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

E. Duobienė, K. Andrašunienė, 
R. čei 
dėjo, 
išnešiojo: 
Graib 
Baltakiutė.

nauskienė ir po pietų pa- 
E. Usevičienė. Ant stalų 

Z. čereškaitė, E. 
utė, L. Barzdaičiutė, E.

drapanų

rinkliavą
per stu-

surinkite dar tinkamas

Komiteto Nutarimai
Nutarta pasiųsti $200 LPT 

Komitetui, o likusieji $14.17 
vartoti taisymui čeverykų, va
lymui (dry cleaning) 
ir persiuntimui.

Nutarta daryti 
drapanų ir čeverykų 
bas visą spalių mėnesį. Apsi
ėmė pasidarbuoti: R. Baraus- 
kas, W. Černauskas, P. Andra
šunas, J. Stančikas ir E. Duo
bienė. Tikimės dar ir daugiau 
padėjėjų gauti .

Komitetas prašome visų tal
kos, 
nešioti drapanas, čeverykus ir 
laikykite paruoštus. Jūsų pa
ruošimas rinkėjams sutaupys 
daug laiko. Katrie galite, pa
taisykite ir išvalykite drapa
nas patys, o katrie negalite, tai 
komitetas padarys. Virš minė
ti žmonės aukoja savo laiką ir 
gasoliną važinėjimui, tad rei
kia jięms padėti visokiais bū
dais.

Pasidarbuokime visi. Č.

BOSTON, MASS
Earl Browderis Kalbė« 

Bostone
Šį penktadienį, spalių 6-tą 

d., 8 vai. vakare, Symphony 
Hall, kalbės Earl Browderis, 
prezidentas Komunistų Politi
nės Sąjungos. Kalbės svarbiais 
šių dienų politiniais klausi
mais. Prie to, bus perstatytas 
10-ties aktų muzikalis veika
las. l

Veikalą perstatys grupė iš< 
gabiausių šios šalies aktorių, 
kaip tai: Mary Lou Williams 
ir jos muzikalė grupė; Helen 
Tamiri|s, garsioji Amerikos šo
kikė; Princess Orelia ir Pedro 

kubanai šokikai; Rollip 
baritonas, žvaigždė vei-

labai svarbu išgirsti 
kalbą, supa-

Afro, 
Smith, 
kale ‘‘Showboat;” Will Greer, 
Broadway žvaigždė, ir kiti.

Bus
Earl Bk’owderio 
žindinančią su opiausiais šių 
dienų politiniais klausimais. Ir 
pamatyti šį nepaprastai puikų 
muzikalį veikalą. Įžangos ti- 
kietai 90c 
60 (su 
6-tą, S, 
ne.

$1.20, $2.40, $3.- 
taksais). Įvyks spalių 

ymphony Hali, Bosto- 
Darbininkė.
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Montello, Mass;Philadelphia, PaJ. Dovido-

$1: D. G. Shimaitis.

pa-

Cambridge, Mass.

Pittston, Pa.

J. Lukas,

tikietukus,
Montello,

Grybie-
S. Siur-

B. čubar-
A. Buivi-

dirbti
gaspadorius ilgametis

Amerikos jūrininkai ant salos Peleliu. Kova be galo sunki, japonai kovoja už 
kiekvieną pėda žemės. Mūsų drąsūs kovūnai priešą muša ir stumia atgal.

75:
$4;

aną 
’ bet kur? Tėvas dar ži- 
negavo. Senas Kliubietis.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

• KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Ketvirtas puslapis

Montello-Norwood, 
Mass.

Kolonijos Pasidarbavo dėl 
Laisvęs Pikniko Montelloj
Pardavinėjo tiiketukus ir 

priėmiau nuo šių veikėjų:
Rumford, Me. S. Puidokas 

$9.25; Haverhill, A. P. Dam
brauskas $2.50; Lynn, J. Put
nus $4.50; V. Vilkauskienė, 
Nashua, $6; J. Kalvelis, Brid
gewater, $26.25; J. M. Lukas, 
Worcester, $15.45; A. Sikors
kis, Hudson, $16.25; F. Kveda
ras, Canton, $8.75; J. Petru
kaitis, Stoughton, $22.50; A. 
Verseckienė, Cambridge, $10.-

F. Kaulakis, Marlboro, 
J. Barris, Dedham, $2.50; 
Fraimantienė ir Bernotie- 
Brighton, $12.50; J. Ege- 
Nashua, $1.25; A. Buivy-

< w L
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Newark, N. J.
ė VI

šo, kad visi, kas tik turi atlie
kamų ir gerų drapanų, tai at
neštų ar atvežtų pas fotografis- 
ta A. Valinčiu, 9 William St., 
pas P. Radišauskienę, 206 4th 
St., Wyominge, arba R. Janu- 
šaitį, 415 Electric St., Scran
tone, taipgi pas E. Kasparienę, 
191 Sherman St., Wilkes-Barre.

M. Kalauskas.

nė, 
ris, 
das, Dorchester, $33.75; J. 
Masteika, Dorchester, $11.75; 
Norwood, už tikietukus $42.- 
50; Montello už 
$80; Yurkevičius, 
$3.25.

Parke pardavė:
nis, $24.45; L. Trakimavičius, 
$14.40; A. Zaruba, $4.55; J. 
Maskeika $10.80.

Stoughton Moterų Kliubo 
pasidarbavimu — aukos ir lai
mėjimai, per Petrukaitienę, 
$45.84.

Norwoodo Moterų Kliubo 
pasidarbavimu, per Marcelę 
Krasauskienę ir Elzbietą Ku- 
rulienę, $40.20.

Per ALDLD 9 kp. komisiją,
N. Grybienę ir S. Blažionienę, 
$45.

Stoughtoniečiai prisidėjo su 
aukomis šie: J. Lavas, T. Ki
birkštis, J. Petrukaitis, M. 
Stulgaitienė, A. Petrukaitienė,
O. Norkienė, K. Cesnas, V. 
Stulgaitis, J. CesnuleviČienė, 
Jatuliai, A. Razavicienė ir Mo
ljerų Kliubas, $10.

Norwoodieciai prisidėjo su 
aukomis, Moterų Kliubas $10. 
S. Budrevičienė $2. M. Grigu- 
nienė $2. M. Valmienė $1. P. 
Kasteckienė $1. D. Preivelie- 
nė $1. M. Trakimavičienė $1.

Per LLD 9 k p. komisijos pa
sidarbavimą, prisidėjo su au
komis šie: S. Babravičius, S. 
Blažionienė, M. Sadauskienė, 
A. Brazdiunienė, N. 
nę, J. A. Krasauskas, 
vilienė, J. Pakarklis.

Pinigais aukavo, po 
Vąlma, F. Preibis, L. Trakima
vičius, M. Vaitkevičienė iš 
Norfolk, Mass. M. Uždavinis, 
Ch. Valma, O. Casper, O. Za
ruba, N. Grybienė, Juzė Pas- 
tarnak, Walpole, Mass., V. 
tartienė, M. Sadauskienė.

LLD 9 kp. aukavo $5.
Piknike aukavo spaudos 

ramai:
John Buzevičius $5.
F. R. Stripiniai, A. Pilibai- 

tis po $2.
Po $1 aukavo: E. Vasiliaus

kienė, L. Zelson, K. Vaskis, E. 
žvingilas ,F. Kaulakis, A. Ta
mošiūnas, N. Sireikienė, A. 
Kilman, G. Alesevičius, A. 
Krizinauskienė, John Zakonis, 
A. J. Kupstis, R. Dambraus
kai, P. Grigaliūnas, J. M. Lu
kas, J. Egeris, J. Grybas, V. 
Vilimaitis, V. Stulgaitis, J. 
Rucjminas, J. Masteika, S. 
Pauras, L. šilabaitis, Anna Da- 
meika, A. Kukaitienė, A. Pi- 
libaitis ir P. Vaškienė.

Po 50c aukavo: G. Likas,
P. Morkevičienė, E. Belekevi- 
čienė, F. Pūkelis, A. Simanavi- 
čįenė, M. Bartkus, M. Navic
kas, J. Vaišnauskas.

V. Saulėnienė aukavo $1.
P. Andruliunas $2.
J. Barris $1.
Dėkojam visiems ir visoms, 

kyo nors prisidėjusiems prie 
pįkniko padarymo pasekmin
gu. Spaudos-apšvietos paramai 
padaryta gražaus pelno tik dė- 

visų kooperavimui ir dar
buotei.

Naujas Gaspadorius.
Lietuvių Muzikaliu Namo 

Kliubo gaspadorius Justinas 
Balinskis ištarnavęs nariams 3 
metus — pasitraukė. Grįžo į 
savo seną darbą, New York 
Life Insurance.

Paliko gražų rekordą. Bėgy
je vienų metų, jis kliubui pri
davė virš $1,600 jam skirtos 
normos išrinkti už produktus. 
Už jo gerą-nuoširdų tarnavi
mą nariams, nariai nutarė nu
pirkti Justinui gražią dovaną 
— rašomą plunksną ir paišelį.

Rugs. 26 d. pradėjo 
naujas
Dainos Choro narys Kostas Ži
linskas. Geriausio jums pasi
sekimo Kostai!

žuvę ir Sužeisti Kainai.
Leit. Petras Mikonis, 23 m., 

žuvo Anglijoj, pirmame skri
dime bombanešyje, kurį jis 
vairavo.

S/Sgt. Petras T. Kalvaitis, 
sūnus Monikos Bakanauskie- 
nės, žuvo Euripoj.

Pfc. Antanas F. Strogis, 25 
metų sūnus Marės Strogienės, 
2548 N. 22nd St. žuvo Franci- 
joj. Jis buvo radio operuotojas 
Pėstininkuos.

S/Sgt. C. L. Tūbelis, sūnus 
Mr. ir Mrs. Jonas Tūbelis, 
2254 E. Allegheny Ave., su
žeistas Italijoj. Pirmiau Tūbe
liai buvo gavę žinią iš karo 
Departmento, kad jų sūnus 
dingęs be žinios. Dabar pra
nešė, kad randasi ligonbuty, 
Italijoj.

Corp. Jonas Stanevičius, 21 
metų, sūnus Onos Narukienės, 
2822 Snyder Ave. Sužeistas 
Saipan saloje 'Pacifike.

Frank Balinskis, Justino Ba- 
linskio sūnus išvažiavo į 
pusę, 
nios

LDS 29 kp. susirinkime, 
rugsėjo 24 d. paskirta M. La- 
gunienė parinkti aukų pagal
bai Lietuvos žmonių, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo nacių ka
ro. Aukavo sekamai:

Frank Kaston & Co. $26.
Po $5 aukavo : Niek Sinklių, 

Peter Klim ir Joseph Mala- 
žinskas.

Po $2: A. Stirbis ir R. Ri
chards.

Po $1 aukavo: Stukas, J. 
Mitkus, J. Michell, Kazė Jur- 
konienė, C. J. Ratchner, P. 
Rupšliauskis, U. Velčauskienė, 
A. Čekanauskas, C. Lagunas, 
M. Lagunienė, F. Bazaras, F. 
Bagdonienė, Rose Chestnut ir 
John Mack Grocery. Viso su- 
aukavo $59. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

Rugs. 27 d. susirinkime M. 
Mickienė pridavė ant blankos 
$23.75, tai reiškia, kad mūsų 
kuopa išpildė savo kvotą. Da
bar renka drapanas ir taip vei
kia, kad tik suteikus daugiau 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

S. K.

Padėka
Aš noriu padėkavoti tiems 

visiems, kurie mane atjautė 
ligoninėj ir namie, už jų ge
rus linkėjimus, laiškelius, ir 
Liuosybės Chorui. Ačiū už do
vanas Montello Moterų Ap- 
švietos Draugijai ir Teatrališ
kam Rateliui, taipgi M. Gu- 
tauskienei, K. čereškienei, A. 
Buividavičienei, J. Blujienei, 
E. Tenuk ir tiems, kurie sutei
kė gražius gėlių bukietus. 
Kaip aš pasveiksiu, tai priža
du ir trokštu vėl bendrai daly
vauti su progresyviais lietu
viais jų organizacijose ir veiki
mo. Ona Mineikiutė.

Reikia pastebėti, kad drg. 
O. Mineikiutė nesuskaitomai 
mums yra patarnavus muziko
je, dainavime, vaidinime ir vis 
be atlyginimo. Mes linkime jai 
greitai pasveikti.

Rugsėjo 26 d. sunkiai susir
go Marijona Potsius, 184 Ames 
St., ir liko išvežta į ligoninę. 
Tai labai nuoširdi ir darbšti 
judėjimo draugė. Ji visada 
sunkiai dirbdavo mūsų pikni
kuose. Linkime jai greitai pa
sveikti.

Pikniko Sekr
John Grybas.

Naujo Laisvei prenume- 
3toriaus gavimas niekad 

ra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
laisvę!

Iš ALDLD Yž-to Apskričio 
Veiklos.

Rugsėjo 24 d. komitetas tu
rėjo posėdį. Drg. R. Janušaitis, 
kaipo organizator., išdavė ra
portą. Apskritys su 39 kuopos 
parama, rugpjūčio 13 d., Rocky 
Glen Parke, surengė pikniką, 
kuris davė pelno $169.05, gi 
aukų surinkta $54, tai bendrai 
$223.05. Už tai draugams 
serantoniečiams ačiū! Daugiau
siai dirbo Janušaitis ir Trukie- 
nė.

Sekė raportai kitų komisijų. 
Raportavo E. Kasparienė ir O. 
Krutulienė, kurios daugiausiai 
darbavosi surengime pikniko 
Russian Pavilione. Šis piknikas 
davė $51.57.

Ačiū dd. P. Šlekaičiui, Juo- 
zakui ir kitiems dirbusiems pi
knike.

Nutarta metinė konferencija 
šaukti nedėlioj, 19 d. lapkričio, 
Scrantone. Nutarta $40 pasių
sti Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, kad už tuds pinigus 
nupirktų -drapanų Lietuvos 
žmonių pagalbai.

Drapanų rinkimo komitetas 
raportavo, kad renkamos. Pra-

Aukos surinktos Lietuvos 
žmonių pagalbai, rugsėjo. 17 d., 
laike drgg. Zavišių (Zaivis) 
25-ių metų ‘ vedybinio jubilie
jaus. Aukavo sekamai:

Draugai S. ir M. Zavišai 
(Zaivis) $15.

Po $5: P. ir M. Andriliūnai, 
G. ir V. Kvetkaųskąs, J. ir O. 
Samulėnas, Ed. Zaivis, W. ir 
M. Stashis, J. Gribas, F. ir R. 
Stripinis, A. ir K. Barčius.

Po $2: Prof. B. F. Kubilius, 
J. ir M. Masteika, J. ir A. Ke
nis, Dr. J. Repshis, T. Macevi- 
čienė, P. ir N. Grigaliūnas, A. 
Kupstis, S. Rainard,
J. Buzavičius.

Po $1: A. Alekna, 
kis, K. Kazlauskas,
das, J. Usavičius, P. Švede, L. 
W. Rainard, B. Janush, J. Ege- 
ris, E. Repshienė, P. Usavičie- 
nė, A. Buividienė, R. Čubarkis, 
M. Kazlauskas, P. Žukauskienė,
K. Žukauskas, A. Killmantie- 
nė, L. Zelson, J. Herman, F. 
Ramanauskas, Mrs. Yuška, S. 
Paura, Dr. A. Rudokiūtė, B. ir 
E. Niaura, B. Thomas, R. Zai
vis.

Po 50c: EI. Fraimantienė, V. 
Anesta. Viso $104.00.

Visiems aukavusiems ačiū!
S. Rainard.

Kas platina Laisvę, kai 
mynui užrašo, — i 
per apšvietę neša.

tas laimę

*'■’ ..... .... .1 ■■ i

Rugsėjo 27 d. Liuosybės 
Choras turėjo susirinkimą, kur 
buvo pasitarta apie būsimo se
zono veikimą, kaip tai: prak
tikavimas dainų, ruošimas va
karų ir koncertų. Draugai reiš
kė norą, kad energingai imtis 
darbo.

Komitetas pranešė, kad yra 
gavęs naujų dainų ir veikalų iš 
Meno Sąjungos centro. Taigi, 
turėsime naujų dainų.

Kviečiame visus senus cho- 
riečius ir norinčius dainuoti į 
pamokas, kaip tik bus paskelb
ta jų dieną.

W. Yurkevičius.

Gražiai Pagerbė Motina Savo 
Sūnų Karį

Draugė Elena Vinikaitienė 
(Vinicks), savo mylijno sū
naus, George Vinicks, karinin
ko, pasitikimai surengė gražią 
puotą, susikvietus gimines ir 
artimus kaimynus, rugsėjo 24 
dieną.

Draugės Vinicks sūnus Geor
ge įstojo į Dėdės Šamo tarny
bą, gal pats pirmutinis, dar 
kovo mėnesį, 1941 metais. Tai
gi, jau arti keturi metai armi
joj. Jo pulkas ir divizija patys 
pirmieji išvyko į didįjį Pacifi- 
ką japono mušti, kaip tik tas 
žmogžudys užpuolė Perlų Uos
tą.

Kariavo jis ten iki šiolei, la
bai gerai pasižymėdamas, kur 
už drąsą ir puikius žygius ta
po apdovanotas dviem meda
liais ir paties vyriausio kari
nių jėgų komandieriaus, pre
zidento garbės žyme, kurią jis 
nešioja ant dešinės pusės krū
tinės. šiuom kartu parvykęs 
pas savo jauną žmoną ir moti
ną iš Pacifiko salų, kelionėje 
padarydamas 12,000 mylių. Į 
karo frontą jam jau nereikės 
vykti, bet čia prabuvęs 21 die
ną išvyko į North Carolina, į 
Fort Dix kempę, į kurią pat 
pradžioje buvo įstojęs.

Jaunuolis Vinicks puikus 
karys. Gražaus subudavojimo, 
smagios nuotaikos, stiprus fi
ziškai, tas parodo, kad toks 
karys galėjo gerai japonam 
karšt kailį.

Pasakojo, kad labai daug 
salų teko aplankyti-užkariauti, 
bet apie 
parašyti, 
slaptybė.

Dabar
Draugė Vinicks labai draugiš
ka, maloni moteris, kuri sto
vi mūsų progresyviame judė
jime ir jį remia nuoširdžiai jau 
daug metų ir kaipo. Lais
vės skaitytoja, ir kaipo Mote
rų Mezgėjų Kliubo narė, tai 
jai ir pritiko šitas gražus liuo
bkis, šita smagi parė, kur da
lyvavo ir draugai Grubiai iš 
Brooklyn©.

Ji nesigailėjo nei lėšų, nei 
darbo tiek padėti, prigaminda
ma įvairių įvairiausių valgių ir 
gėrimų.

Gi draugas Pūtis, parėjęs

suteikta ko- 
kur ji taip

mažas būre-

namo ir sako: “Ką gi, ar mes 
čia taip ‘sausai’ ir apsieisim ? 
O kaip gi su mūsų broliais Lie
tuvoje?” Sakau, pasiteirauk 
pirma šeimininkės leidimo.

Draugė Vinicks atsakė, kad 
ji nepaprastai bus linksma, jei 
iš šių namu bus 
kia parama ten, 
reikalinga.

Tada šis mūsų
lis ir sudėjome 14 dolerių.

Aukota sekamai: Jonas ir jo 
žmona Putiai $5.

Šeimininkė Helen Vinicks, J. 
Grubis ir G. A. Jamison po $2.

Marė Witkus, Agnes Maison 
ir Paul Casper po dolerį.

širdingai ačiū aukotojams, 
šeimininkei už vaišes, o kariui 
George Vinicks linkime pui
kiausios sveikatos, ilgo ir gra
žaus šeimyninio gyvenimo.

G. A. Jamison.

SCRANTON, PA.
ALDLD 

įvyks 8 d. sbalių, pas dd. Indriulius, 
415 Electric; St., pradžia 2:30 v. v. 
Dalyvaukite 
siveskite ir
svarbių reikalų apsvarstymui. — P. 
Šlekaitis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 

įvyks spalių 
dicott St., y 
mų aptarti, 
ją į LLD 7- 
renciją. Lais 
pa ir tt. —

laiku, ir jei galima, at- 
naujų narių. Turime

(234-235)

11 kp. susirinkimas 
8 d., 10 v. ryte, 29 En- 
ra daug svarbių klausi- 
reikia pasiųsti delegaci- 
o Apskr. metinę konfe- 

;^ės vajus, Lietuvos šal- 
J M. Lukas, sekr.
į (234-235)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 26 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, spa
lių 7 d., Lieti salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 
bus svarbus, 
reikalų aptarti, 
kviečiamos calyvauti. Niekad nėra 
pervčlu padidinti mūsų Moterų sky
rių narių skaičium, tad nepamirš
kime atsivestai į šį susirinkimą nau
jų narių. —

v. v. Šis susirinkimas 
turime daug svarbių 

tad visos narės

O. Gimienė, sekr. 
(234-235)

tai gal teks vėliau 
nes šiuo laiku karo

apie pačią puotą.

9

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I. dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmalia^oju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKĘS
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191.
e

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

39 kp. susirinkimas

BALTIMORE, MD.
Spalių 7 d., 8 v. v. Komunistų 

Politinės veiklos 3-čio Wardo Kliu- 
bas rengia apvaikščiojimą 25 m. 
Komunistinės veiklos Suvienytose 
Valstijose. Club Conway, 1630 Bank 
St. Bus įvairi programa. Šokiams 
gros gera orkestrą. Turės skanių 
valgių ir gėrimų. Įžanga 60c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti šiame 
svarbiame parengime. — P. Pasers- 
kis. (234-235)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios Diskusijos. Rengia Liet. 

Am. Piliečių Kliubas. Įvyks spalių 
8 d., Kasmočių Salėje, 91 Steam
boat Rd., 6:30 v. v. Diskusijų Te
ma: Rinkimai ir Lietuvai pagelbos 
teikimas. Kviečiame visus dalyvauti.

(235-236)

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

spalių 8 d. įvyks ne- 
koncer- 
Rally). 
Capitol 
pasauli-

Ibos (Victory

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį 

paprastai did?Iis ir gražus 
tas ir praki
Bushnell Memorial Salėje, 
Avė. Programoj dalyvaus: 
niai žymi pū nistė Mary Lou Wil
liams, akrobatė-šokikė Helen Lami- 
ris, Betty Re 
sižymėję artistai. Kalbės Senatorius 
Pepper iš Washingtono ir kiti kalbė
tojai. Pasinaudokite šia puikia pro
ga, dalyvaudami koncerte. Pradžia 
3 vai. dieną. Kaina $1.20. Kviečia 
Bendras Hartfordo Unijų Komitetas 
dėl politinių veikimų. (234-235)

ELIZABETH, N. J.
Laisvės vajįninkų balius įvyks 

spalių 7 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Kviečiame elizabethiečius ir iš apy
linkės lietuvius, Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus, dalyvauti šiame svar
biame parengime. Jūs žinot, kad 
Laisvei sukako 25 m. kai leidžia 
dienraščiu. Tad šia proga pasveikin
sime dienraštį i Laisvę ir tuo pat 
kartu sutarsime kaip daugiaus gau
ti naujų Laistei skaitytojų ir prie 
to senų nepamirškime. Draugai, jūs 
gerai žinote, kad vajaus laike yra 
daug išlaidų. Tai mes jus ir kvie
čiame į vajinihkų pagelbą. — A. 
Stripeika, G. Kudirka. (233-235)

yce, taipgi kiti 9 pa-
*

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akiniu** kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 
500 daktai 
profesijų ž 
gi jų šeim 
cijantams.)

jymus viršaus 
rų ir kitokių 
žmonėms, taip-

ir jų pa-

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Start 2-8S42

3 NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

WAWftWflWftWflWflMMWAWnWAWAWflWftWflWfltlWWWWIiriWAWWflWIig

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

ĘWięn 9 A. M.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDĄI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos siausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

f niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas įr Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo if šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISQS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —- 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y Arti Union Square

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA. 

i

Telefonas Poplar 411Q

JMMQQ0yĮI!lVO.O .
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BERNIUKAS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas puslaplt

Lenkų Ponai Pasirinko 
Verčiau Naciams Ati

duoti Varšaviečius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

priešinimo iš vokiečių pu
sės; jie nerado nei pėdsako 
jokių minų prieupiuose, ir 
patyrė, kad vokiečiai buvo 
visiškai neprisirengę veiks
mams prieš tuos varšavie
čius, kurie kelsis bei plauks 
antrapus upės. Tatai paro
do, jog buvo tiktai melas ta 
pasaka, būk vokiečiai suse
kę slaptrašti, kuris buvo 
skirtas naudoti susižinoji
mams tarp varšaviečių ir 
pragiečių.”

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

$32.50
PASITARIMAI 9 A. M. IKI 4
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAŽA STOTIES). (X)

HITLERININKŲ NUOSTOLIAI 
JUGOSLAVIJOJ

Maskva. — Jugoslavijoje 
Sovietų kariuomenė per 
dieną atėmė iš vokiečių ge
ležinkelių stotis Dbeljacą, 
Novo selo, Brestovac ir tris 
kitas ir užėmė daugiau 
kaip tuziną kitų gyvenamų
jų vietų.

Belgrado srityj buvo su
imta 350 vokiečių; į vaka
rus nuo Negotino užmušta 
apie 1,000 nacių kareivių ir 
oficierių. Pagrobta 200 na
cių trokų su kroviniais, 12 
kanuolių, du gazolino san
dėliai, keturios valtys su 
mašinų tepalais ir kiekiai 
kitų karinių reikmenų.

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ 

Patyrimas Nereikalingas 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

203 West Side Ave., Jersey City 
West-Side Montgomery busas pravažiuoja 

duris.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(241)

5

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NULOAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO

DIRBTUVĖJE

16 iki 17 Metų Amžiaus

$30.75
5 Dienos — 47’/z Valandų.

Būtinas Darbas. Brooklyno Fabrike.

(X)

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

416 — 88TH ST., BROOKLYN.
BE. 8-0626. MR. PAGE.

(236)

BERNIUKAI
Išsiuntimų ir medžiagų departmentui. Vidaus 

dalbas ofise. Nuolat; $83 ir aukščiau. 
Pastoviai. Proga pakilti.

THE UNITED STATES LIFE INS. CO., 
101 5th Avė., (arti 17th St.) 

ALGONQUIN 4-1210, Extension 6.
(235)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
___________ _________________________(240)

NEPATYRŲ PAGELBlNINKAI 
80c I VALANDĄ 

EVEREADY CANVAS CORP.,
24 FULTON ST., N.Y.C.

(236)

APVALYTOJAI
ir dirbtuvei. DIENINIS DARBAS.
VALANDOS. $28.60 j savaitę.
& M. BAG & SUITCASE CO., 

CARBON PLACE, JERSEY CITY, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(236)

RaStinei
48
M.

GLenmojre 5-1943.

(235)

PAGELBlNINKAI
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimas 

Nereikalingas. Gera Alga.
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
(238)

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO DARBUI 
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valandos 12:30 P. M. iki 9 P. M. 

šeštadieniais: 8 A. M. — 12 Pietų. 
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(240)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

MOTERYS 
ir 

MERGINOS

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAPO 

SALDAINIŲ 
PAKU

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAK

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

BARRICINI CANDY CO. 
1ST AVE.,

OTOJOS

ACIJOS

22-19 4
LONG ISLAND CITY

(Išlipkite ant Q! jeens Plaza Stoties).
(X)

1~—~----------------- r.------------------------

1

ii

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

Transylvanijoj Sovietai 
Paėmė Dar 13 Vietovių

London. — Sovietų ka
riuomenė Transylvanijoje, 
laužydama vengrų ir vokie
čių atkaklius pasipriešini
mus, užėmė dar 13 gyvena
mųjų vietų, o tarp jų ir ge
ležinkelio stotis Brestovacą 
ir Vratarnicą.

GRAIKIJOJ ANGLAI GA
VO LĖKTUVŲ AIKŠTĘ

London, spal. 5. — Ang
lų lakūnai jau veikia iš Pa
tras lėktuvų aikštes Grai
kijoje. Kai tik anglų jūrei
viai ir lakūnai įsiveržė te
nai, tuoj ir užėmė tą nacių 
lėktuvų stovyklą, beveik be 
pasipriešinimo iš vokiečių 
pusės.

Lawrence, Mass
Maple Parko 30 M. Sukaktis
Spalio 28 d., š. m. sukanka 

30 m. nuo inkorporavimo Mass, 
valstijoj Liet. Socijalės Kempės 
Bendrovės, kitaip vadinamos 
Maple Park Bendrovės Char
ter’©.

Per pastangas LSS 64 kp. įs
teigtas viršminėtas parkas, ku
ris ištikimai tarnavo Sąjungai 
ir jos Choram ligi 1919 m. 
Bet ir po tų metų, nenutolo nuo 
darbininkiško progreso.

Ta proga y-ra rengiama pa
minėjimas — bankietas spalio 
22 d., kaip 2 vai. Maple Par
ke, Methuen, Mass.

Pageidavimas yra, kad pri
būtų iš pirmųjų organizatorių 

•— veikėjų k. t. S. Večkys, J. 
Likas, J. Bulauka, P. Kaulenas, 
E. Mulokaitė ir kiti, kurie gy
vena kituose miestuose bei val
stijose.

Dar verta tart žodis-kitas 
dėl to parko.

Vieta buvo 
krūmokšliai ir 
tant pušynėlio,
jduniem būnant energingiem, 
raistas apsausintas, krūmokš
liai praskinti ir svetainė pasta
tyta.

Bet ir dabar vis yra tobuli
nama svetainė, nežiūrint, kad 
energija išsisėmė ir nariais su
mažėjo. Daug narių išsisklaidė, 
daug narių “pamiršo,” kad jie 
yra nariais Maple Parko Ben
drovės. Daug mirė, k. t.: G. 
Skebenauskas, A. Baronas, K. 
Steponavičius, M. 
Čius ir M. Ėulada.

nupirkta vien
raistas, neskai-

Tuomet dar

Petrukevi-
A. V.

DARBININKAI PRIE STALŲ
Su Pietavimo Patyrimu 

Pompų IŠdirbystč 
Būtinas karinis darbas su 

pokarinė proga.
CROWELL

MANUFACTURING CO.
319 FRANKLIN AVE., BROOKLYN

(237)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

VYRAI-BERNIUKAI
SU AR BE PATYRIMO 

Pokarinė Ateitis. 
GREITI PAKILIMAI!

Išsiuntimų Department©

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC

GEO. K. GARRETT CO., INC
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike
Dienų Dalbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 

55c j valandą laike 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 
MUZIKA 

CLAROSTA7 
285 N. 6th St..

Matykit 
Reikia turėti l L 

būti U.S. Piliete.

Greenpointėje

mokinimosi ir pamatine

valandų.
LAIKE DARBO

MFG. CO., INC., 
off Metropolitan Avė. 
? Miss Hirsch
SĖS paliuosavimą ir

(241)

109 W. G4TH ST.
N. Y. C.

(236)

STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(237)

(241)

•S—MOTERYS
JS 18 IKI 48 
Fabriko Darbui 
PŲ DIRBTUVĖJE 
Nereikalingas

nis Darbas

I

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(241)

VYRAI 
17 Iki 50 

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Pokarinis Darbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos, 

į Prisilaikoma WMC Taisyklės. 
Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO. 
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J.

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas, Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
Reikalingas atliekamumo paliūdijimas.
NATIONAL TUBE AND

REEL CO.,
295 VREELAND AVE.

PATERSON, N. J.
(236)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

MERGINC
AMŽIAI 
Lengvam

LIUOSŲ L/
Patyrimas

Pašto’
GERA ALGA 

Viršlaikiai
LOOSE-LEAF CO.
7th St., N. Y. C.

(241)

AR MOTERIS PRIE 
DARBO. LENGVI SKAL- 
ŠEIMOS NAMAS. 2 SU- 

GUOLIS ANT VIETOS.

AMERICAN
257 West 1

PUIKI MERGINA 
ABELNO NAMŲ 
B1N1AI. VIENOS 
AUGŲ. 2 VAIKAIį._______ _____ _
ALGA $100 J MENES). KREIPKITĖS PRIE 

4420 KINGS HIGHWAY, BROOKLYN, 
CLOVERDALE S-2H8.

Sandėlio Darbininkai
Nuolat 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE
GROCERY PRODUCTS

665 NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(211)

PROSYTOJAI
PATYRĘ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(237)

VYRAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 5 DIENOS. 

$36.72 UŽ 51 VALANDAS. 
JOHNSON BELTING CO., 

34 HUBERT STREET, NEW YORK CITY.
, (236)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA-PATYRUSIŲ MARŠKINIŲ SIUVĖJŲ
Prie Visų Dalių

ir

Merginų Mokytis Marškinių Siuvimo
Taipgi

Patyrusių Siuvamų Mašinų Operatorių
Berniukų ir Vyrų Lengvam Fabriko Darbui

MANHATTAN SHIRT COMPANY
207 River Street Paterson, New Jersey

WMC REIKALAVIMAI IŠPILDOMA (235)

(237)

NUSTATYMUI VYRAI
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS VIRĖJOS

(235)

LAISVES VAJUS KRISLAI

PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
! 4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(237)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
40 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St.,
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(240)

A.
E. Nanticoke 

Hartford .. 
Paterson .. 
Amsterdam

52
50
48
40
26
24
24
23

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
A. Valinčius, Pittston ..............
J. Bakšys, Worcester ...........
ALDLD Moterų kp., Binghamton 

Matulis, Jersey City ......
Cibulskienė, 
Kazlauskas, 
Matačiūnas, 
A. Shunski,
Mažai pasikeitimų lentelėje, 

gal ateinančią savaitę bus dau
giau. šį sykį J. Mockaitis pri
siuntė keletą atnaujinimų. P. 
žirgulis prisiuntė vieną atnau
jinimą. P. Šlekaitis, įstodamas 
į vajų, atsiuntė naują skaityto
ją ir žada neužilgo kitą pri- 
siųst. J. Bakšys pašoko punk
tais su vienu atnaujinimu.

Į vajų įstojo E. Cibulskienė, 
A. Valinčius ir J. A. Shunskis. 
Jie prisiuntė atnaujinimų.

Laukiame žinių iš Shenan
doah, Baltimorės, Montello ir 
kitų kolonijų.

L. Administracija.

Detroit. — Tai daugiau
sia trockistai sukurstė čio- 
naitinį automobilių fabrikų 
priežiūros tarnautojų strei
ką.

Jankiai pasivarė mylią 
artyn Bolognos, Italijoj.

1 .■i'.. !

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

______________________________________(287)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS
Patyrimas Nereikalingas

40 VALANDŲ—60c Į
VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius
NAKTINIS DARBAS

65c Į VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikius

MANHATTAN SUGAR
25 DI

GREENPOINT, BROOKLYN 
j (237)

SION PLACE,

MOTERYS VALYTOJOS 
isų Budinke 

Dirbąs Rytais
— 42 VALANDOS 
$22.50

O

6 DIENOS

(x)

Kreipkitės į Superintendent
60 BEA\ ER ST., N. Y. C. 

 (237)

i
i

i

I

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
norėjo užbėgti Raudonajai Ar
mijai už akių ir pakelti lon- 
doniškės Valdžios prestižą !

Tai buvo nepateisinamas, 
kriminališkas žygis. Už šitą 
žygį londoniške valdžia Ko- 
morowskį paskyrė savo karo 
ministeriu, bet Lenkijos liaudis 
jam už tai nedovanos.

Nei išimčių, nei privilegijų. 
Visos religijos traktuojamos 
lygiai. Taip pareiškė Tarybų 
Sąjungos bažnytinių reikalų 
prižiūrėjimo tarybos pareigū
nas Polianskis.

Kaip pravoslavų, kaip pro
testantų, taip katalikų bažny
čia Tarybų Sąjungoje gali lais
vai veikti ir rūpintis tikėjimiš- 
kais reikalais. Ji gali susisiek
ti ir palaikyti ryšius su Vati
kanu. : - .

Bet tie ryšiai turi būti tikė
jimo reikalams, o ne politikos 
ir intrigų varinėjimui.

London. — Buvęs Jugo
slavijos karalius Petras ta
rėsi su Čechoslovakijos e- 
migracinės valdžios prezi
dentu Edvardu Behesū.

VYRAS
PRIE LABARATORIJOS

Už pagelbininką Chemistui
Mazgoti indus ir atlikti smulkius 
darbukus prie labaratorijos ir laip

sniškai įsidirbti aukštyn.
Privalo turėti mažiausia 2 metus 

High School mokslo.
MES TAIPGI NORIM

CHEMICAL OPERATORIŲ 
dirbti chemikalų fabrike.

Pokarines progos.
48 VALANDŲ SAVAITE. LAIKAS 

IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.
WYETH, INC.

1106 HARRISON AVE., 
KEARNY, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
  (236)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS I ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(235)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-1 os Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY
... (235)

SUPERINTENDENT
LOFT BUDINKUI. KREIPKITĖS I KOBRO, 
1613 EAST NEW YORK AVE., RROOKLYJL 

(237)

V

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS 

• GERA ALGA. NUOLAT. 

LINKSMOS APLINKYBĖS.
RIPLEY CLOTHES 

60 BROADWAY, 
BROOKLYN.

(X)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Kamp. Vestry St., arti Canal St. Stoties.
7th ir 8th Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą
(248)

MOTERYS & MERGINOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI 
SCHRAFFT’S 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS, 
KOPIJUOTOJOS, SIUVĖJOS. 

Išimtinai daugmeniniam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.
■;(239)

OPERATORĖS
Patyrusios prie moteriškų apatinių drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis darbas. 
Taipgi merginos abelnam darbui.

TU-ROSĖ MFG., 42 E. 12TH ST., N.Y.C.
• ■ L. ........................ - ■ (235)

PATAISYMUI DARBININKĖS
PATYRUSIOS PRIĘ AUKŠTOS KLASĖS 

GOWNS 
GERA ALGA

ELLA CLAYTON, 74 EAST 56TH ST.
,... ..... ; ................ .........■ (?89)

MERGINOS
Naujienybių įstaiga

5 DIENOS — 40 VALANDŲ 
$22

LAURA HAIR NOVELTY CO.
65 MADISON AVE.

(arti 27th St.)
■ ------- .......... .-.■■■■..... -(?35)

MERGINOS
LENGVAS. ŠVARUS FABRIKO DARBAS. 
$26. PENKIOS IR PUSĖ DIENOS. NUOLAT.

LINKSMOS. DARBQ SĄLYGOS, , 
LAXSEED CO., 625 W. 55TH ST., N.Y.C.

(235)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

MOTERYS 
IKIKO DARBAS. PATYRI- 
ALINGAS. GERA ALGA. 

NUOLAT
MORRISON PEN, 79 FIFTH AVE., N.Y.C.

LENGVAS FAB 
MAS N EREI K S

1381 Broadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
, . (240)

RAŠTININKĖS
Mokytis Operavimo

RAKTINĖS KIRTIMO MAŠINOS

Puikiausia Ateitis. Postovi Įstaiga.

5 DIENOS— 
$84 I MĖNESI PRADŽIAI 

AtGONQUIN 4-4660
. ■ ; ................   (235)

REIKIA PARDAVĖJŲ
AMŽIAUS 18 IKI 60 

GERA ALGA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

F. W. WOOLWORTH 
783 BROADWAY 

(Priešais Wanamakers)
d(238)

6
...t-

MOTERYjS BE PATYRIMO 
prikiMšimui ŽAISLŲ 

 

Linkimos Aplinkybės 
ra Alga.

TAIPGI REIKIA OPERATORIŲ 
FISC

59 EAST 4
Telefonas:

ACH & CO.
H ST. (6-tos Lubos) 
GRAMERCY 3-2658 

(237)

MERGINOS MOKYTIS AMATO 
40 VALANDŲ. $20 PRADŽIAI 

CONFORT & CO.. 309 LAFAYETTE ST.,
N. Y. C.

OPERATORĖS
ANT VAIKŲ DRABUŽIŲ
5 DIENOS — 40 VALANDŲ

$25
30 E. 54TH ST. (5-TOS LUBOS) 
______________________________________ (237)

IR AUKŠTYN

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M. ;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

285 N. 6th 
M at j I

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

St., off Metropolitan Avė. 
kite MISS CURCIO

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

48 VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI 
. Nuolat.

Linl smos Darbo Sąlygos. 
Būtinas Darbas.

KjASTAR, INC.
34 w. 14TH ST.

MERGINOS
ko darbas. 50 valandų. Gera 
Linksmos aplinkybės.
BAG & SUITCASE CO.,

Lengvas fabr
alga.

M. & M
Carbon Place (arti West Side Ave.)

JERSEY CITY, N. J.
Prisilaikoma WMC TAISYKLIŲ.

__________________________ (236)

Ų ATĖMĖJOSIN
Kompanijos Kaf eteri ja 

VALANDOS!: 10:30 A.M. IKI 3:30 P.M., 
I 6 DIENOS, 

savaitę, prisideda valgi*, 
•eipkitės Asmeniškai

$12.50 
K

AMERICAN THREAD CO
260 West B’way, N. Y. Room 803 

__________________

3
4

MERG 
STRA

BŪT!

E ENOS MOTERYS 
VDING OPERATORS 
INAM KARO DARBUI 

PUIKIAUSIA ALGA 
KAMA MOKINANTISmc:

GENERAL CABLfc CORP.
Kompanijos Atstovas ant 

6-tų lubų Bank of Manhattan Bldg. 
Queens Plaza, L. I. City, N. Y.

1

(236)

(241)

(240)

(k)
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Naudojimas Uniformos Apga
vystei Jį Nuvedė Kalėjiman

Penktadienis, Spalių 6, 1944

Pelnagrobiai Nežinotų, 
Kur Sustoti

Jeigu mūsų vyriausybė ne
būtų nustačius taisyklių prilai
kymui nuo falsifikavimo pro
duktų ar kėlimo produktų kai
nų, nežinia, kur iki šiol būtu
me atsidūrę. Net prie turimų 
drausmių ir tankiai uždedamų 
sugautiems prasikaltusiems pa
baudų, bandančių šokti aukš
čiau nustatytų ribų atsiranda 
labai daug.

Šiomis dienomis vyriausybė 
patraukė atsakomybėn ir nu
baudė Winthrop Chemical Co., 
turinčią savo įstaigas 170 Va- 
rick St., New Yorke ir Rens
selaer, N. Y. Ji buvo kaltina
ma pardavinėjus atskiestą 
vaistinį produktą. Teisme pri
sipažino prie kaltės ir nubaus
ta pasimokėti $18,000 pinigi
nės bausmės.

Iš Tikro Buvo Šalta
Užėjęs stiprus ankstybas 

šaltas oras Sveikatos Depart- 
mentui užnešė nepaprastą dar- 
bymetę. Nuo pat pradžios sa
vaitės departmentas pradėjęs 
gauti skundus dėl nebuvimo 
apartmentuose šilumos ir tie 
skundai daugėjo. Antradienį 
tokių skundų gauta 279. Gi 
trečiadienį skundų skaičius pa
daugėjo iki 778. Tiesa, trečia
dienį oras buvo šiltesnis už bu
vusį pirmesnėmis keliomis die
nomis, bet, matomai, įšalusių 
žmonių kantrybė buvo pradė
jus išsekti.

Laimei, ketvirtadienio rytą 
radome dikčiai šiltesniu ir be 
be pečiaus.

Antradienį temperatūra per 
visą dieną buvo nupuolus že
miau 50 laipsnių. Trečiadie
nio rytą irgi buvo tik 47, bęt 
po piet pakilo iki 64 laipsnių. 
Tai nebuvo rekordinė tempera
tūra nei vienu atžvilgiu. Spa
lių 4-tą, 1941 m., šilumos būta 
85 laipsniai, o 1888 metais tą 
pačią dieną — tik 38 laipsniai.

S v e i k a t os Departmentas 
įspėjo bildingų savininkus, kad 
turi būti duodama šilumos bi
le kada, kuomet temperatūra 
lauke būna ne aukščiau 
laipsnių.

55

Pasiliko Švietimo 
Vadovybėje

Miss Regina C. M. Burke, 
mokyklų viršininko padėjėja, 
palikta antram šešių metų ter
minui. Ji išrinkta vienbalsiai 
Švietimo Tarybos paskiausia- 
me susirinkime, įvykusiame 
spalių 4-tą, tarybos centre, 
110 Livingston St., Brooklyne.

Trys Žuvo Apartmento 
Gaisre

Iškilus gaisrui jų apartmen
te, dūmais užduso Mr. ir Mrs. 
Norman D. Sweeney, gyvenę 
21 Catherine St., New Yorke.

Taipgi užduso pas juos bu
vęs svečiuose jos brolis John 
Ryan.

Philharmoniškos Simfonijos 
Draugija pradėjo 103-čią pro
gramų sezoną spalių 5-tą, 
Carnegie Hall.

LAISVES Į

KONCERTAS
BU8

B’klyn Labor Lyceum

□GARĖTŲ NESTOKUO JA, TIK PANIKIERIAI 
SUDARO STOKį, SAKO PREKYBININKAS

Cigaretų pastaraisiai lai
kais netrūko ir dabar netrūks
ta, pareiškė p. D’Agostino, 
stambus prekybininkas, buvęs 
maistu prekiautojų organizaci
jos viršininkas New Yorko 
valstijoj. Jis sako, kad staigus 
daugmeninis supirkimas pra
sidėjo prieš keletą savaičių. O 
paskutinėmis dienomis ta pir
kimo epidemija pasiekė čiuku
ro.

Patyrinėjimas pirkimo re
kordų, sakė jis, rodo, kad tie 
patys asmenys, kurie prieš po
rą dienų ar dar vėliau pirko 
kartoną cigaretų, sekamą ar
ba ir tą pačią dieną ateina 
pirkti kito. Visiems aišku, kad 
jie anų nesurūkė, bet pas juos 
įsigyvenęs toks paprotys su
grobti viską, kad kitiems nie
ko neliktų. Nedidelė grupė to
kių ilganosiškais palinkimais 
žmonių, kraunančių nereika-

lingą krūvą sau, gali ap- 
skriausti visą apylinkę.

Prie to, galima daleisti, jog 
ypatingai dabar, prieš rinki
mus, yra ir tikslių panikierių, 
kad sugrobti tam tikrus daik
tus ir tuomi kiršinti žmones.

Nežiūrint, iš kurios priežas
ties tie trūkumėliai sudaroma, 
vienas aišku, kad mūsų prie
šams tas labai patinka. Aną 
dieną japonų žinių agentūra 
Domei su pasigardžiavimu pa
skelbė taikomoj Europai radio 
programoje, kad “Amerikoje 
pritrūko cigaretų” ir kad “tū
los Amerikos moterys jau pra
dėjo rūkyti pypkes.”

Panašiai sudaroma dirbtinė 
stoka cukraus. Tiesa, šiuo se
zonu nemažai cukraus suvar
tota kenavimui. Tačiau trūku
mo nebūtų, jei nepirktų tie, 
kuriems šiandien nereikia.

Ant Gaisrinių Laiptų 
Rado Moters Kūną

Ant gaisrinių laiptų, penkta
me aukšte, prie viešbučio El
ton, New Yorke, rastas moters 
kūnas. Ji pažinta esant Alice 
M. Craven, 45 m. Medikališ- 
kas tyrimas parodė, kad ji bu
vusi kriminališkai užpulta ir 
nužudyta.

P i rm u o j u p e r k 1 a u s i n ėjimui 
sulaikytas John J. Smithly, 41 
m., prie kurio kambario kūną 
atrado. Klausinėjo, ar jis ne
žino ko nors apie sąlygas mo
ters ten atsiradimo. Įkaltini- 
mo kol das dar nebuvo iškel
ta.

Civil ės Tarnybos Komisija 
atsišaukė į jaunus piliečius vy
rus ir moteris stoti mokintis 
lėktuvų mechanikais darbui 
Utah valstijoj.

Dingo Dvi Merginos
Armijos Turtas Būsiąs 
Perleistas Civiliniams

Brooklynas Duoda Daug 
Liuosnorių

visuose skyriuose 
drabužių ir kitų 

reikmenų turtas ne-

Armijos 
susikuopęs 
vartojamų 
bus po šio karo paliktas san
dėliuose pūti, kaip kad buvo 
po pereito karo. Tokį užtikri
nimą davė brig, generolas J. 
M. Clark, kalbėdamas Garsin
tojų Kliubo savaitiniame mi
tinge, 23 Park Ave., New Yor
ke, pereitą trečiadienį.

Karo Department© aproka- 
vimu, tokio susikuopusio turto, 
kuris tinka ir civilinių varto
jimui, esą vertės apie šimto bi- 
lionų. Apie trečdalis jo esą or- 
laivyno žinioje.

Susidėjimas tokio sandėlio, 
aiškino jis, didelėje dalyje, 
yra dėl kasdien išrandamų-at- 
randamų pagerinimų. Kaip tik 
atrandama kas geresnio, pa
gerintas produktas gaminama 
masiniai ir vartojama. Nesigai
lima nieko, kad mūsų karinės 
jėgos 
tos.

Kainų
šioje

nuo- 
kai-

būtų geriausia aprūpin-

MIRĖ
Veronika Latvis, 51 m. 

žiaus, gyvenus 66-34 
Avė., 
spalių 4 d., Wyckoff ligoninė
je. Laidotuvės įvyks spalių 7 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., kuris rūpinasi ir laidotu
vių pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Charles, 2 dukteris, He
len ir Anna, taipgi du sūnus, 
Charles ir Alfonse, abu tar
nauja Dėdės Šamo tarnyboje.

am- 
gyvenus 66-34 Hull 
Maspeth, N. Y., mirė

Eva Prapolėnis, 56 m. am
žiaus, gyvenusi 65 Ten Eyck 
St., mirė spalių 5 d. Laidotuvės 
įvyks spalių 9 d., Holy Trini
ty kapinėse. Kūnas pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave., kuris rūpinasi 
ir laidotuvių pareigomis.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį ir sūnų, Helen ir John. 
Taipgi dvi seseris, Mrs. Janu
šonis, 
Mrs. 
Mass.

New Britain, Conn., ir
Žilinskienę, Worcester,

Skubina Gyventi 
Kalėjime

Eugene Murphy, gyvenąs 
152 E. 97th St., New Yorke, 
savo 20 metų amžiaus laiko
tarpiu jau patenkąs antron di- 
delėn bėdon. Jis jau atitarna
vęs vieną bausmę kalėjime, o 
dabar ir vėl nuteistas už plė
šikavimą. Murphy specializa
vęsis grobstyme piniginių iš 
moterų namų koridoriuose.

Federaiiame teisme, New 
Yorke, pereitą pirmadienį nu
teistas kalėjimai! brooklynie- 
tis Schultz, gyvenęs 1299 
Ocean Ave. Jį nuteisė už ne- 
legališką dėvėjimą kariškos 
uniformos ir už naudojimą jos 
apgavystėms.

Schultz’as persistatydavęs 
Įeit, pulkininku. Pajutęs, kur 
galima gauti pinigų, tuojau pa- 
siskųsdavęs pritrūkęs pinigų 
svarbiems vyriausybės “kariš
kiems” reikalams. Taip iš tū
los patrijotiškos, bet lengvati- 
kės moteriškės jis išgavęs $1,- 
000. Mažesnėmis sumomis jis 
gavęs pinigų

Apsuktoji 
nash, 150 
New Yorke,
jo įkliudymo į užpelnytą kil
pą.

ir iš kitų moterų.
Mrs. Hedy Mo- 

Riverside Drive, 
prisidėjusi ir prie

Jiems Čia Pavojingiau

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
Imkite 6 butelius, Šiandien!

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y. <

Kainų Administracija Prašo 
Talkininkų

Brooklyniečiai yra nusipelnę 
kainų kontrolės pravedimui 
daugiau, negu bile kurios ki
tos miesto dalies gyventojai. 
Taip brooklyniečius kreditavo 
p. Daniel P. Woolley, 
Administracijos vedėjas 
apylinkėje.

Woolley sako, kad 35 
šimčiai liuosnorių darbo 
nų kontrolės srityje atliekama 
per Brook lyno gyventojus. Bet, 
sakė jis, reikia daugiau liuos
norių kainoms sargų, reikia vi
siems budėti.

Administratorius perspėjo 
visuomenę nesitikėti greito pa
naikinimo produktų padalini
mo sistemos ir kainų kontrolės. 
Tas darbas turės tęstis ir po 
karo, kadangi kai kurių pro
duktų vis vien bus mažoka. 
“O stoka,” sakė jis, “akstiną 
aukštas kainas ir juodąjį tur
gų.”

Jis taipgi pareiškė mintį, 
kad lokalinių padalinimo tary
bų pirmininkai turėtų būti ap
mokami, nes darbo yra labai 
daug.

I Devyniose rytinėse valstijo
se policijai įsakyta tėmyti 
dviejų jaunuolių, kurios dingo- 
prasišalino iš savo namų, 
Bronxe, pereitą pirmadienį. 
Dingusios yra: Mary Eleanor 
Carroll, 17 m., ir Patricia Mc
Kenna, 16 m.

Į Abi merginos lankė Šv. Bar
nabo vienuolyno mokyklą. Abi 
pereitą pirmadienį gavusios 
ijiuo savo motinų po $5 pirki- 
muisi uniforminių bliuzių. Nuo 
to laiko niekas jų daugiau ne
matė.

Kada septynis kartus buvęs 
pirmiau nuteistas Harry Sa
muels pelnininkautojas lioterijo- 
mis, paprašė teisėjo “duoti 
jam progą,” nebausti, teisėjas 
jam atsakė: “rodos, jau būtų 
laikas ir susiedijai duoti pro
gą.” Jis Samuelsą nuteisė 6 mė
nesius kalėti.

SUSIRINKIMAI

Nebuvo Lakūnu, Bet Mirė Ore

Charles Gallego, 39 m., ta
po užmuštas sunkmenoms kil
noti svirties operatoriaus kam
barėlyje, jam esant 150 pėdų 
aukštumoje. Jį užmušė liukto 
eksplozija.

| ATLETŲ KLIUBO NARIŲ 
ATYDAI

Lietuvių Atletų Kliubo bertaini- 
njs susirinkimas (special) jvyks 
penktadienį, spalių 6 d., Kliubo pa
talpose, 169 Marcy Avo., pradžia 8 
v, v. Bus labai svarbus susirinkimas, 
nes yra specialis klausimas apsvars
tymui, todėl šis susirinkimas yra 
ne tik bertaininis, bet ir specialis. 
Visi nariai malonėkite būti jame. — 
Joseph Peterson, pirm. (234-235)

| PARDAVIMAI
Parsiduoda 1937 m. Plymouth au

tomobilis. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis nuo 4 vai. dieną 
iki 7 vai. vakaro pas C. M., 58-85 
Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.

(233-235)

Du lakūnai, buvę karo veiks
muose Europoje, apsiskundė 
teisėjui, kad sugrįžę atostogų į 
New Yorką jie daugiai/ nuken
tėję. Naujai susipažinta mergi
na juos nugirdžiusi ir jos 
apartmente jie buvo apvogti. 
Mergina sulaikyta po areštu 
iki ištyrimo.

Kainų administracija atsi
šaukė liuosnorių darbuotojų 
padėti sekti kėlimus kainų. Nu
rodoma, jog pačios visuomenės 
pareiga yra saugoti kainas ir 
savo uždarbį bei taupmenis 
nuo sunaikinimo per gobšus. 
Tie keliami centai šiandien ant 
vieno, rytoj ant kito daikto 
veda kraštą prie infliacijos ir 
suirutės.

Gelbėjanti surasti butus nau
ja įstaiga — City Vacancy Bu
reau —Į skelbia, kad per juos 
74 6 asmenys išpildė aplikaci
jas gav
apie 500 šeimų jau gavę butus. 
Įstaiga 
Square, New Yorke.

imui kambarių. Iš tų

randasi prie Pershing

Penki Long Island valstiji- 
niai parkai po karo gausią di
delių p: 
ma išle

agerinimų. Tam mano- 
isti $388,000.

SERGE JAROFF 
paskilbusio Don Cossack 
Choro ir Šokėjų. vadas. 
Choras išstoja su visiškai 
nauja programa Metropo
litan Opera House šio 
penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, spalių 6 ir 7. Ti- 
kietai nuo 85c. Bus tiktai 
toms dviem programoms.

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-G868

VALANDOS: j UUXe 

Penktadieniais uždaryta.

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.
Tel. Virginia 7-4499.

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki pąskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Thomas Kane, 89 m., sulai
kytas teismui kaltinimu, kad 
jis pelnininkaująsis rinkdamas 
iš-žmonių pinigus lažybose ant 
arkliukų. Matomai, jis vis dar 
tikisi mirti turtingu ir bent mi- 
lioną pasiimti su savimi pra
šmatnumams “aname sviete.’’

Pradedant sekmadienio va
karu, Metropolitan Opera tu
rės b ai 
per 4 s

eto programų sezoną 
avaites.

How 
rastas 
laivo E

ird Dietrich, 32 m., 
negyvas ant prekinio 
ast River prieplaukoj.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yrajdidelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

/tT' ^*3
FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriškas
Žiedas

$19.95 
aukštyn

$19.95 
ii aukštyn

BIRTHSTONE^ 

.Žiedai $g.95 
ii aukštyn

Kalėdų Dovanos

Kareiviams

PIRKITE 
ANKSTI

Užjūriuose 

Turi Būt
ISsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

Mes Turime Įvairių 
RūSių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRJOS 
gruen 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. z-zns

Jeweler
ADARA VAKARAIS




