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NACIAI KIEČIAU PRIEŠINASI ITALIJOJ, BET TALKININKAI LAIMI
KRISLAI

Romain Rolland Mirė.
Sholem Asch Freiheito

Redakcijoje.
Jų Strategija Susmuko.
Dombrovskio Vardo

Rašo R. Mizara.

Mirė žymusis francūzų ra
šytojas Romain Rolland.

Si šiurpi žinia su krės visą 
kultūringąjį pasaulį. Rašyto
jas mirė nacių koncentracijos 
stovykloje. Jis turėjo 87 me
tus amžiaus.

Romain Rolland buvo vadi
namas “francūzų Tolstojumi.“ 
Jo žymiausias veikalas bene 
bus Jean Cristhoper, didelis 
trijuose tomuose romanas, ga
limas gauti anglų kalboje.

Sis milžinas buvo griežtas 
anti-fašistas, geras Tarybų 
Sąjungos bičiulis, uolus dėl 
žmonijos progreso ir laisvės 
kovotojas.

žinia apie genijaus mirtį 
buvo patiekta Amrikos rašy
tojų kongrese, kuris tik ką 
baigėsi Los Angeles mieste.

rašytojas 
Argentinoje 

jis stebėjosi, 
ten semiasi

žymiausias šių dienų žydų 
rašytojas, Sholem Asch, pra
dėjo dirbti žydų liaudies dien
raščio Freiheito (Laisvės) re
dakcijoje. Freiheitas išeidinė- 
ja New Yorko mieste, tačiau 
skaitomas plačiųjų masių ne 
tik Jungtinėse Valstijose, bet 
ir Kanadoje ir Lotynų Ameri
kos respublikose.

Kai šitų žodžių 
kadaisi lankėsi 
ir Uruguajuje, 
kiek daug žydų 
žinias iš minėtojo dienraščio.

Sholem Asch parašė visą 
eilę didelių ir plačiai skaito
mų romanų. Angliškai skai
tančioji visuomenė taipgi jį 
gerai pažįsta, ,nes šio aut.Qx 
naus veikalai yra ir anglų kal
boje.

Jo žymiausieji veikalai: 
Nazarietis, Trys Miestai ir 
Apaštalas. Pastaroji novelė 
apie šv. Povilą.

Tenka pasakyti, kad aplink 
Freiheitą yra susispietęs ne
mažas skaičius gabių ♦talentų. 
Be kitų, jam bendradarbiauja 
tarptautinio maštabo dailinin
kas, kartūnistas, William Gro- 
Pper.

Tiesa, Hitleris sunaikino 
daug turto tarybinėms respub
likoms. Tiesa ir tame, kad jis 
išžudė milijonus tarybinių pi
liečių. Bet dėl to Vokietija 
nei kiek šiandien nestipresnė.

Po virš 27 mėnesių karo 
prieš Tarybų Sąjungų, hitleri
nė Vokietija stovi ant karo 
pralaimėjimo slenksčio.

Kapitonas Sergiejus N. Kur- 
nakovas žurnale Soviet Russia 
Today (Spalių mėn. laidoje) 
analizuoja padėtį Rytų fron
te. Nacių strategija rytuose, 
sako militarinis komentato
rius, visiškai susmuko.

Ko gi Hitleris į Rytus ver
žėsi, kam jis pradėjo prieš Ta
rybų Sąjungos respublikas ka
rą? Kumakovas atsako:

Jis norėjo Doneco Baseino 
anglies ir geležies kasyklų ir 
fabrikų, bet Donee Baseiną 
jis prarado.

Jis norėjo pasigrobti Ukra
inos aruodą — derlinguosius 
Ukrainos laukus; jis jų šian
dien neturi.

Jis norėjo pasigrobti Kau
kazo aliejaus šaltinius; šian
dien jo armijos iš Kaukazo iš
grūstos.

Jis mojosi sunaikinti Rau
donąją Armiją, bet šiandien 
toji armija stipresnė, negu ka
da nors!

Praradęs milijonus savo ka
reivių, išeikvojęs pasakiškus 
kiekius turto (ginklų, kanuo
lių, lėktuvų pavydale), Hitle
ris šiandien turi nešdintis at
gal, mušamas tų pačių armijų, 
kurias jis sunaikinti rįžosi!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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Amerikiečiai ir Anglai 
Gręsia Apsupt Nacius 

Vakarinėj Italijoj

VYRIAUSIAS AMERIKOS MINISTERIS VYKSTA MASKVON
Netrukus Prasidės Taikiniu 

kų Užsienių Ministerių 
Konferencija Maskvoj

ROOSEVELTAS SAUKIA AME 
RIKIECIUS REMT NACIO-

N ALI KARO FONDA

Washington. — Trumpu 
laiku Amerikos valstybės 
sekretorius - užsienių rei
kalų ministeris, Cordell 
Hull išvyks Maskvon į kon
ferenciją, kurioje jis tarsis 
su Sovietų užsienių reikalų 
komisaru Viačeslavu Molo
tovu ir Anglijos užsieniniu 
ministeriu Anthony Edenu, 
kaip patvirtino prez. Roo
seveltas, besikalbėdamas su 
laikraščių atstovais antra
dienį. Kartu su Hullu ke
liaus Maskvon ir grupė ka
riniai - politinių Amerikos 
žinovų.

Maskvos sueigoje Hull, 
Eden ir Molotov tarsis ant
rojo europinio fronto rei
kalais ir kitais kariniais ir 
pokariniais klausimais.

Washingtoniškiai kores
pondentai įžiūri, jog toj

SOVIETAI UŽĖMĖ DAR 
TUZINUS VIETOVIŲ 
LINKUI VITEBSKO

London, spal. 6. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
Raudonoji Armija apvalė 
nuo vokiečių visas rytines 
Dniepro upės pakrantes per 
400 mylių tarp Dniepropet- 
rovsko ir Sož upės įplauki
mo į Dnieprą, Černigovo 
srityje.

Sovietų kariuomenė atė
mė iš nacių dar 46 gyvena
mąsias vietoves į rytus nuo 
Vitebsko, svarbaus geležin
kelių mazgo ir hitlerininkų 
tvirtumos, Baltarusijoj, ir 
pasiekė punktus tik už 29 
mylių nuo to miesto, kuris 
stovi 110 myl. nuo Latvijos 
sienos. Raudonarmiečiai iš
daužė kelias vokiečių kontr
atakas ir atmetė priešus to
lyn atgal.

Dviejuose mūšiuose Go
melio ir Vitebsko apygardo
se tapo užmušta daugiau 
kaip 1,150 vokiečių ir atim
ta viena svarbi nacių linija 
Gomelio apylinkėje.

Sovietų lakūnai nuskan
dino dar keturias vokiečių 
pilnas motorines valtis, ku
riomis jie bėgo iš Taman 
pussalio kampučio į Krimo 
pussalį per Kerčo sąsiaurį,

Gyveną Tarybų Sąjungoje 
lenkai patrijotai organizuoja 
antrąją diviziją priešui (hitle
rininkams) mušti. Pirmoji, 
kaip žinia, nešioja Kosciuškos 
vardą, o ši, antroji — bus 
pavadinta Jono Henriko Dom- 
brovskio vardu. Dombrovskis 
buvo narsusis dėl Lenkijos 
laisvės kovotojas Napoleono 
laikais.
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Pradžia Vajaus išrodo šiaip:

judėjimas prieš 
Franko. Sako, 

Italijos įvykiai 
mūsų (fašistų)

WASHINGTON. — Prez. Rooseveltas per radiją 
spal. 5 d. šaukė Amerikos žmones asmeniškomis auko
mis remti Nacionalį Karo Fondą, kurin dabar renkama 
$125,000,000 amerikiečiams ir kitoms Jungtinėms Tau
toms.

Berlyno radijas pasakoja, 
kad Sovietai pradėję ata- 
kuot vokiečius į pietus ir 
šiaurius nuo Ilmen ežero, 
Leningrado fronte. •

fronte, 
armijos 
pirmyn,

konferencijoj bus taipgi ke
liama klausimai dėl Baltijo 
kraštų ir sienų tarp Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos. Jie 
pastebi, kad tais klausimais 
Anglija esanti palankesnė 
Sovietams, negu Jungtinių 
Valstijų vyriausybė.

Maskva Minės Sukaktį 
Nuo Rusą Užėmimo 
Berlyno 1760 M.

London. — Maskva tam 
tikromis iškilmėmis spalių 
9 d. minės 183 metų sukak
tį nuo to laiko, kai Rusijos 
kariuomenė sykiu su aus
trais užėmė Berlyną 1760 
metais, kaip praneša Mask
vos radijas. Rusai tada įsi
veržė Berlynan Septynių 
Metų Karo eigoje.

tarp Juodosios ir Azovo Jū
rų. Sovietinės oro jėgos per 
dieną nutildė 16 baterijų 
nacių kanuolių, sudaužė 70 
trokų su kariniais reikme
nimis ir išblaškė batalioną 
vokiečių.

Per dieną tapo sunaikin
ta bei iš veiksmo išmušta 53 
priešų tankai ir nušauta 48 
jų lėktuvai.

Lietūs, ištižę keliai ir 
laukai, plačios balos ir 
klampynės šiuo tarpu truk
do spartesnį Sovietų žygia
vimą pirmyn.

Auga Judėjimas Prieš 
Franko Diktatūrą

London. — Ispanijos fa
šistų - Falangos radijas pri
pažino, jog eina platyn ir 
smarkyn 
diktatorių 
“turbūt, 
padrąsino 
priešus.”

, Ispanų fašistai pasakojo, 
kad judėjimui prieš gen. 
Franko vadovaują “maso
nai ir marksistai,” bet, gir
di, “su jais dedasi ir įvai
rūs skirtingi politiniai ele
mentai”—tautininkai, krik
ščionys liberalai, monarchi- 
stai ir kt.

Prezidento Atsišaukimas
Mano draugai ir bendrai - amerikiečiai!
Mes, Jungtinių Valstijų žmonės, dabar žinome, jog 

tikrai laimėsime galutinąją pergalę, bet, jinai dar tebė
ra tolima, ir mes už ją mokame ir dar turėsime sumo
kėti aukštą kainą.

Amerikos žmonių būdas — gabumas laisvei, pado
rumui ir draugingumui tarp kaimynų — yra vienas iš 
geriausių mums/pabūklų pergalei laimėti ir, iš tiesų, 
didžiausias užtikrinimas būsimai teisingai ir pastoviai 
taikai. Mūsų kovotojai ir mūsų talkininkai žino, kad 
jie padarę iškilmingą sutartį ne vien su mūsų yaldžia. 
Jie žino, kad juos remia visos medžiaginės ir 
jėgos pačių Amerikos žmonių. Ir jau vien šiame jų įsi
tikinime yra laimėjimo moralas, kurio joks diktato
rius - vergėjas niekados negalės patirti.

Štai kodėl šįvakar aš su džiaugsmu kalbu jums apie 
Nacionalį Karo Fondą. O jis yra labdaringa sąjunga— 
federacija, turinti tris paprastus siekimus: viena, su
žinot, kiek ir kokių yra reikalų'ryšium su šiuo karu; 
antra, kiekvienam duot progą paaukot šin fondan, ir 
trečia, pasiųst surinktus pinigus narinėms šio fondo 
įstaigoms, kur. tik amerikiečių pagalba dabar labiausiai 
reikalinga — pasiųst gana ir laiku.

Visa Valdžia Tatai Remia
Visos mūsų valdžios įstaigos, besirūpinančios karo 

vedimu, nuoširdžiai užgiria ir remia Nacionalį Karo 
Fondą. Nes Nacionalis Karo Fondas, — su savo vie
ningumu, taupumu, gabiu reikalų vedimu, pašalinant 
eikvojimus ir tų pačių dalykų kartojimus ir gaišavimus, 
— vaidina visuotinėje mūsų karo pastangoje tokį vaid
menį, kurį mes visi Washingtone laikome būtinai rei
kalingu.

Su savo tikslo vieningumu ir su savo įstaigų federaci
ne sąjunga, išlaikant savo valstijinę ir 'vietinę veiki
mo būdo laisvę, Nacionalis Karo Fondas jungia savy
je amerikiečių organizacinį genijų, amerikiečių gabu
mą taupumui - ekonomijai ir geriausiąją amerikinę 
tradiciją — duoti laisvai, greitai, pagal savo išgalę ir 
reikalą.

Tokiais sumetimais, kuomet vietinis jūsų karo fon
das ar bendruomenės iždas prašo jus aukoti — mūsų 
pačių karinėms jėgoms, mūsų talkininkams ir nami
niams reikalams — aš raginu visus jus atydžiai pagal
voti pirm aukojant.

Aš prašau jus atsiminti, kad ŪSO palaikymas tai 
yra jūsų atliekama pareiga ir dalis to, kaip mes re
miame savo kovotojus ir jėgas užnugarėje mūsų lini
jų. Aš prašau jus kreipti dėmesį į tai, jog Karo Belais
viams Pagelba atlieka darbą, kurio jokia valdžia ne
gali atlikti. Aš prašau jus pamąstyti apie Jungtinį 
Jūrininkams Patarnavimą, kdipo mūsų žmonių skolą 
tiems vyrams, kurie plukdė mūsų laivus per vandeny
nus juodžiausiose karo valandose. Ir aš prašau jus 
neužmiršt, kad Rusijos, Chinijos ir visų kitų Jungtinių 
Tautų žmonės — o ypač nelaimingieji, badaujantieji 
vyrai, moterys ir kūdikiai visuose užgrob
tuose ir pavergtuose kraštuose — mato jū
sų asmeniniame ir draugiškame rūpestyje apie juos 
skaisčiausią vilties spindulį ir didžiausią jėgą ge
ro darymui pasaulyje šiandien — vyriausiąjį Jung
tinėse Valstijose žmonių balsą.

Taigi aš prašau jus aukoti su apsimąstymu, duosniai 
ir proporcingai — atsimenant, kuomet jūs aukojate, 
jog dalyvavimas Nacionaliame Karo Fonde yra daly
vavimas karo laimėjime, taip pat ir laimėjime laisvų 
žmonių teisės gyventi geresniame pasaulyje.

Vokiečių bombanešiai kar
totinai atakavo Kos salą, 
netoli Turkijos. Anglai at
mušė priešų atakas. Ši sala 
pirm karo buvo italų valdo
ma.

Talkininkai nušovė šešis 
iš 50 japonų lėktuvų, ata
kavusių amerikines pozici
jas Saliamono salyne, o sa
vo neteko tik vieno lėktu
vo.

London, spal. 6. — Prane
šimas iš Talkininkų štabo 
teigia, kad Amerikos ir An
glijos kariuomenė, atakuo
dama nacius šonan, dabar 
grūmoja apsupt juos linkui 
vakarinio pajūrio, į šiaur-

Naciai Sako, Kad So
vietai Prasiveržė 15 
Mylią Per Dnieprą

Londoų, spal. 6. — Ber
lyno radijas pranešė, jog 
Raudonoji Armija prasi
veržė iš rytinių Dniepro 
upės pakrančių į vakarines 
ir pasivarė 15 myl. pirmyn 
punkte už 57 mylių į šiau
rius nuo Kijevo; bet naciai 
giriasi, kad jie ten atgrie
bę Černobyl miestelį.

125 milionai dolerių, ku
rie dabar renkami į Nacio
nalį'Karinį Fondą, — šau
kiant prez. Rooseveltui vi
sus amerikiečius šiam rei
kalui aukoti, — bus paskir
styti sekamai:

$61,227,000 ŪSO, tai yra, 
organizacijai, remiančiai 
Amerikos kovūnusz visuose 
užsienių frontuose ir na
mie.

$4,125,000 United Sea
men’s Service, reiškia, ben
drajai jūrininkams para
mai.

$2,320,000 Amerikos ir ki
tų Jungtinių Tautų kari- 

Laisvės Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

V. Vilkauskas, Nashua...................... ♦ • ♦
P. Pilėnas, Philadelphia........................

ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny........
M. Dambrauskiene, So. Boston............

V. J. Stankus, E'aston.................... . . . .
J. Grybas, Norwood................................

J. Kazlauskas, Hartford........................
S. Urbonas, Philadelphia.......................

J.. Ramanauskas, Minersville................
ALDLD Moterų Kuopa, Binghamton. . 

V. Černiauskas, Rochester.....................
S. Kuzmickas, Shenandoah....................

Laisvės Darbininkai
P. Buknys ............................................
A. Bimba.................... .........................

Kviečiame į kontestą visus buvusius Laisvės vajinin- 
kus ir laukiame naujų. Visų esamų Laisvės skaitytojų 
prašome gauti nors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui.

Laisvės Administracija

V

vakarius nuo atimto iš 
cių Neapolio;

Anot šio pranešimo, nors 
sustiprėjo vokiečių pasi
priešinimai visame Italijos 

tačiaus Talkininkų 
nuolat grumiasi . 

nors ir negreitai.

šiaur.
Amerikiečiai užėmė Pomig- 
liano ir Capodichino lėktu
vų stovyklas ir Alfa Romeo 
orlaivių inžinų fabriką. Pir
moji stovykla yra 12 mylių, 
o antroji 3 mylios nuo Ne
apolio. O priekinės ameri
kiečių eilės pasiekė punktus 
jau tik 80 mylių nuo Ro
mos. Anglai rytinėje fronto 
dalyje nubloškė priešus dar* 
17 mylių atgal.

KAIP BUS PASKIRSTYTI 
NACIONALIO KARINIO 

FONDO PINIGAI
niams belaisviams.

Rusijos Karinei Paramai 
(Russian War Relief) $10,- 
155,000.

Jungtinei Chinijos Para-! 
mai $9,873,000.

Karinės Anglų Paramos 
Draugijai $5,698,000.

Liekamoji Nacionalio Ka
rinio Fondo dalis skiriama 
graikams, lenkams, jugo
slavams ir kitoms paverg
toms tautoms, kariniams 
pabėgėliams, benamiams 
Europos vaikams ir t.t.

Brooklyne jau įsikūrė 
Lietuvių Komitetas darbuo
tis šio fondo naudai.

Punktai
... 299
... 220
... 176
... 172
... 162
... 60
... 32
... 30
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ir jų niekas per metus laiko tuo reika
lu “nebaderiuos.”

Šis vajus tęsis iki š. m. gruodžio 7 die
nos, vadinasi, per du mėnesiu.

New Yorko miestui tenka surinkti 17 
milijonų dolerių.

Įkurtas ir Lietuvių Komitetas šiam 
didžiajam darbui dirbti. Jo pranešimas 
neužilgo tilps Laisvėje.

Taigi National War Fund vajus prasi
dėjo. Kiekvienas jam talkon. Tai • bus 
stiprus ir rimtas karinių krašto pastan
gų parėmimas — parėmimas ne tik žo
džiais, bet ir darbais.

ini ■■'"■-'.'At

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

Act of March 3, 1879.

National War Fund
Prasidėjo nauja kampanija — svarbi 

kampanija, kurios metu Amerikos žmo
nės turi sukelti 125 milijonus dolerių! 
Iki šiol mažai Amerikos žmonėms žino
ma įstaiga, National War Fund, atsisto
ja prieš mus ir sako: Jūs turite mane 
remti, nes aš jūsų gautais doleriais rem
siu milijonus žmonių ne tik mūsų kraš
te, bet ir visose Jungtinėse Tautose!

Prezidentas* Rooseveltas, oficialiai 
pradėdamas National War Fundo kam
paniją, praeitą antradienį sakė kalbą į 
visą tautą, į viso krašto žmones (prezi
dento kalba telpa šio Laisvės numerio 
pirmajame puslapyje), ragino kiekvieną 
gerai pagalvoti ir aukoti pagal savo iš
galę — remti National War Fundą.

National War Fund (lietuviškai be
rods išeitų Tautinė Karo Fundacija) bu
vo įkurta vyriausybės sumanymu ir pre
zidento Roosevelto užgyrimu. Tai įstai
ga, kuri atstovaus daugelį kitų įstaigų 
ir kuri gyvuos per visą karo laiką.

Turime pasakyti, kad pereitais dvejais 
metais, kai mūsų kraštas įėjo į antrąjį 
pasaulinį karą oficialiai, dėl karo nu
kentėjusių žmonių šelpimo darbas, mūsų 
kariams pagalbos teikimo darbas buvo 
gan palaidas, neorganizuotas.

Mes turėdavome kampanijas aukoms 
rinkti tokiai įstaigai, kaip ŪSO, kuri už
siima pagalbos teikimų,.pjūsų kariams.

Mes turėdavome kampanijas aukoms 
rinkti Tarybų Sąjungos žmonėms, dėl 
karo nukentėjusiems (Russian War Re
lief), Chinijos žmonėms, dėl karo nuken- 
tėjusiems; Anglijos žmonėms, Lenkijos, 
Graikijos, Belgijos, Norvegijos ir kitų 
Jungtinių Tautų žmonėms dėl karo nu- 
kentėjusiems.
• Tų kampanijų būdavo daug ir prie tų 
pačių žmonių dažnai prieidavo per me
tus daugybė aukų prašytojų.

Su įkūrimu National War Fundo tas 
viskas praretėja, nes darbas tapo sukon- 
koliduotas, apvienytas.

Mes surinksime 125 milijonus dolerių 
ant syk ir tą sumą paskirstysime pagal 
reikalą ne tik amerikietiškoms įstai
goms, bet ir toms, kurios rūpinasi žmo
nėms pagalbos teikimu Tarybų Sąjun
goj, Chinijoj ir kitur.

Štai pavyzdys, kaip tie pinigai bus par 
skirstomi: ŪSO įstaigai, besirūpinančiai 
pagalbos teikimu mūsų kariams — $61,- 
227,000 teks. Russian War Relief Ko
mitetui — $10,155,000; United China Re
lief — $9,873,000, ir tt. •

Vadinasi, suaukoję šimtą dvidešimts 
penkis milijonus dolerių, Amerikos pi
liečiai bus atlikę didelį darbą ant syk

Ambasadoriaus Gromyko Kalba
Praeitą pirmadienį naujasis Tarybų 

Sąjungos ambasadorius oficialiai prisi
statė mūsų krašto prezidentui. Andrius 
A. Gromykd dar jaunas vyras, neturįs 
dar nei 50 metų amžiaus, įteikė prezi
dentui Roose veltui savo kredencijalus, 
pasakydamas atatinkamą kalbą, į kurią 
prezidentas Rooseveltas gražiai atsakė. 
Savo kalba Litvinovo įpėdinis padarė ge
ro įspūdžio Amerikos visuomenėje.

Ambasadoriaus Gromyko kalboje ame
rikiečiai įžiūri ne tik šiaip sau pareikštą 
formalumą, bet nuoširdų Tarybų Są
jungos vyriausybės troškimą palaikyti 
glaudžius, gerus santykius tarp šitų di
džiųjų pasaulyj respublikų, — Sąjungos 
Sovietinių Socialistinių Respublikų ir 
Jungtinių Valstijų. Nes ką naujasis am
basadorius sakė, be abejo, jis reiškė sa
vo vyriausybės nuomonę.

Pareiškęs didelio dėkingumo Amerikai 
už tą pagalbą, kurią mūsų kraštas tei
kia pagal lend-lease aktą Tarybų Sąjun
gai, pareiškęs viltį, kad visos Jungtinės 
Tautos draugiškai kooperuos mūšiuose 
bendrajam priešui, hitlerizmui, nugalėti 
ir sunaikinti, naujasis SSSR ambasado
rius* matė reikalo pabrėžti troškimą, kad 
tasai draugiškumas klestėtų ir po karo, 
kuriant Europoje taiką.

Štai reikšmingas ambasadoriaus Gro
myko išsitarimas:

“Aš tvirtai tikiu, ponas prezidente, jog 
dabartine bendroji kova prieš mūsų 
bendrąjį priešą, hitlerinę Vokietiją ir jo
sios talkininkus Europoje, atneš glaudes
nį mūsų kraštų bendradarbiavimą poka
riniame laikotarpyje taigai ir saugu
mui.”

Tai, be abejo, reikšmingas naujojo 
ambasadoriaus pareiškimas ir jis dar 
kartą išsklaidys tuos visokius gandus ir 
spėliojimus, būk Tarybų Sąjunga neno
rinti su Jungtinėmis Tautomis bendra
darbiauti. Tai ypačiai svarbus pareiški
mas, atsižiūrint į tai, kad neužilgo Mas
kvoje įvyks svarbi Anglijos, Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos užsienių reikalų minis- 
‘tėrių konferencija.

Atsakydamas į ambasadoriaus pareiš
kimą, prezidentas Rooseveltas dar kar
tą pabrėžė, jog Amerikos žmonės džiau
giasi Tarybų Sąjungos ginkluotųjų jėgų 
ir visos liaudies drąsa, pasirįžimu ir pa
siaukojimu kovoje su priešų. Tąsiais sa
vo žygiais Tarybų Sąjungos liaudis užsi
tarnavo Amerikos žmonėse nepamiršta
mą pagarbą ir nuostabą. Prezidentas 
taipgi pareiškė noro, kad tarp Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos geri santykiai bu
jotų ne tik karo metu, bet ir po karo.

Reikia tikėtis, kad šitos kalbos nepa
siliks tik kalbomis, bet kad jos iš tikrų
jų atneš vaisius, kokių visi Jungtinių 
Tautų žmonės pageidauja: glaudų tarp 
SSSR ir USA žmonių bendradarbiavi
mą karo metu ir po karo.

PROTINGAS ŽODIS APIE 
VIENYBĘ PIETŲ AME

RIKOJE
Montevidejos lietu vių 

laikraštis “Darbas” (birž. 
26 d.) labai gražiai ir tei
singai iŠsireiskia apie rei
kalą anti-fašistinių jėgų 
vienybės tarpe lietuvių ir 
visų žmonių. Autorius 
straipsnio “Vienybės Klau
simu” sako:

Svarbiausias iš opiausių 
klausimų kai eina žut-būtinė 
kova tarp progreso su fašiz
mu, kad kuo greičiau pribai
gus barbarišką jėgą, reika
linga antifašistinė vienybė, 
bet toji vienybė tebėra dis
kusijose. Priešas jieško viso
kiu būdu, kad antifašisti
nės jėgos būtų suskaldytos, 
nes jam tada lengva pavergt. 
Bet tai tik vieną arba du kar
tu galėjo prigaut antifašistus 
su savo tokia taktika. O da
bar kartojasi šimtais tokių 
pavyzdžių ir antifašistinių 
jėgų vadovybės ne visos įma- 
to tą didžiausią klaidą ir ne
nori vengt nepakartojus. 
Tarptautiniu mastu antifašis
tinė vienybė yra kur kas sun
kiau įgyvendinti, jei nėra, 
tautinės vienybės. Pirmą vie
tą ima tautinė vienybė, kuri 
yra priruošėja tarptautinės 
vienybės, žodis — vienybė 
visur ir pas visus girdėti 
linksniuojama, bet praktikoj 
nėra rimtumo. Kas tame kal
tas? Pirmoj vietoj kalti są
moningieji prisimetėliai “an
tifašistais” ir prieš juos tik
rų antifašistų toleravimas. 
Antra, tai ideologinis .kraš
tutinumas, siauras supratimas 
arba tiesiog fanatizmas ir ig- 
norancija nekuriu vadovybių.

'Nežiūrint, kad bendras 
priešas fašizmas furi savo 
agentus ir per juos varo pra
gaištingą darbą antifašistų 
tarpe savo naudai, bet virš 
paminėti du principaliai vie
nybės įgyvendinime stabdžiai 
yra kur kas svarbesni fakto
riai.

KAS K4 RAŠO IR SAKO
—E B—

nistais bei radikalais; užten
ka būt antifašistu,, o. ideolo
gija netrukdo kovoj prieš 
bendrą priešą, tik reikia -nuo
širdumo būt tikru demokra
tu. Kalbėtojas apgaile'Stavo, 
kad Argentinos ir Urugva
jaus jo- vienminčiai socialis
tai nepermato savo klaidų ir 
n esi vieni j a Su kitomis antifa
šistinėmis demokratiškomis 
politinėmis partijomis ir ypa
tingai darbininkišku judėjimu. 
Gerai atsimenam, kad Čilė ne
seniai atsipalaidavo nuo fašis
tinės įtakos. O atsipalaidavo 
nutraukdama diplomatinius ir 
komercinius ryšius su “ašim” 
tik tada, kai tarp savęs suda
rė antifašistinę vyriausybę 
visos politinės partijos, .dar
bininkiškos ir masinės orga
nizacijos.

Dabar pas juos nėra prie
kaištų, kad tu katalikas ar 
bedievis, socialistas ar ko
munistas, radikalas ar pa
žangus konservatorius. Kas 
tik yra priešas fašizmo, vi
siems 
fronte 
tautos 
tėlius
“kovotojus”, taip prieš tarp
tautinį bendrą žmonijos prie
šą, fašizmą.

Lietuviai turi mokintis iš 
tų, kurie moka susivienyti, 
kovoti ir laimėti. Jie turi

Galvy Kapojimas Priešin
giem Karui Vokiečiam

lygi teisė bendram 
kovot kaip prieš savo 
kvislingus ir prisime- 
visokius oportunistus

sekti grąžų vienybės pavyz
dį o ne’ pasidalinimo ir be- 
principinių ginčų. “Trokš
tąs Vienybės” sako.:

Mums pravartu pasekti, 
kad sustiprinus lietuvių judė
jimą. Tiem, kurie apolitikais 
skaitosi, o kaip kurmiai rau
siasi po vienybės pamatais, 
reikalinga pasakyti vieną sy
kį ant visados: ar liausitės 
arba būsite prakeikti kaipo 
tėvynės išdavikai, dėl to, 
kad skaldote vienybę kovoj 
prieš tėvynės bei tautos kru
viną priešą nacifašizmą. O 
tiems, kurie savo egojisti- 
niais išrokavimais laikosi 
kraštutinumo, vieną dieną 
stato, o kitą dieną griauna, 
reikia vieną sykį pasakyti, 
jei nesiskaito su didžiuma 
tai geriau lieka izoliuoti nuo 
didžiumos, nes tai judėjimo 
liga* — vėžys, kuris užkrečia 
sveiką organizmą. O nesvei
kas organizmas neturi atspa
ros bet prieš kokią ligą anti
fašistiniame judėjime.

Su visomis šiomis išvado
mis reikia pilnai sutikti. 
Pas mus, Jungtinėse yals- 
tijose, irgi tos pilnos ir 
sklandžios visų demokrati
nių jėgų vienybės labai rei
kia, verkiančiai reikia — 
reikia tarpe lietuvių ir rei
kia visoje Amerikoje abel- 
nai.

Laisvos Vokietijos Komitetas ir 
Triukšmas

Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels įspėjo 
vokiečius, kad, esą, be’cere
monijų bus kapojamos gal
vos visiems tiems, kurie 
kalbės apie reikalą taikytis 
su Talkininkais arba šne
kės, kad naciai pralaimės šį 
karą.

BOSTON, MASS
Rugsėjo 26 dieną, Lietuvių 

Piliečių Kliubo Salėje, 376 W. 
Broadway, įvyko Laisvės skai
tytojų ir simpatikų susirinki
mas. Susirinkime apsvarsty-“ 
ta svarba mūsų spaudos ir 
dienraščio vajus, kuris prasi
deda su spalio mėnesio pra
džia. Visi pasižadėjo būti va- 
jininkais, kurie tiktai dalyva
vo.

Del geresnių pasekmių, kad 
gauti daugiau naujų skaityto
jų tapo išrinktas komitetas iš 
šių draugų, kurie vajaus rei
kalus ir tvarkys, tai J. Burba, 
J. Likas, J. Matulevičius, M. 
Kazlauskas, A. Dambrauskas, 
Buivydas, H. Tamašauskienė, 
B. čiuberkienė, N. Juškienė ir 
M. Dambrauskienė.

Darbuosis So. Bostone, lite
ratūros Draugijos 2-ros kuo
pos vardu. Kurie tik gausite 
skaitytoją, tai kredituokite A. 
L.D.LD. 2-ros kuopos vardu.

Mes visi turime dėti pastan
gų, kad gautume vajuje pir
mą dovaną, o tą So. Bostono 
draugai ir draugės gali pada
ryti, jeigu tik energingai sto
sime į darbą. Taigi, visi 
draugai ir draugės prie darbo!

A. Dambrauskas.

Anglijos valdžia atsisaukt i mainieijus, kad jie padidintą aiiglių gamybą. 
Pradėjo organizuotis vaiką būriai ir eiti j kasyklas anglius kasti. Čionai vienam 

,,, tokjn sew$ mainierys duoda • patarimus, kokios bus ją pareigos kasykloje. .

“Trokštąs Vienybės” pri
simena ir apie demokrati
nių jėgų skaudžius pralai
mėjimus Argentinoje. “Jei
gu Argentinos demokratai 
būtų vieningi buvę, tai ne
būtų tos gėdos tautai, ko
kią dabar turi argentinie- 
čiai. Bet šis pavyzdis ne 
pirmas, šimtai jų buvo ir 
bus tol, kol nebus išpjautas 
tas vėžys, kuris ėda anti
fašistinį judėjimą.”

Tiek džiugu, kad demo
kratų tarpe ir antifašisti
niame judėjime pasidalini
mas nėra toks didelis vi
sur, visose pietų Amerikos 
šalyse, kaip Argentinoj. 
Straipsnio autorius duoda 
puikų pavyzdį demokratų 
vieningumo Čilės respubli
koje. Jis sako :

Neseniai buvo du atstovai 
iš Čilės, kurie; laikė bent ke
lias konferencijas Montevi- 
dejuje. Pirmoje konferenci
joje teko dalyvauti birželio 
13 d-. Radio City buvo suor
ganizuota argentiniečių Uru
gvajuj protestuojant prieš 
Argentinos valdžią, kuri ma
no išdeportuoti į Italiją Vic
torio Codovillaj žymų Argen
tinos antifašistinio judėjimo 
vadą. Tai toj konferencijoj 
apart urugvajiečių demokra
tų kalbėtojų buvo du kalbė
tojai iŠ Čilės: senatorius 
Elias Lafertę (komunistas) ir 
Astolfo Tapia, seimo narys 
(socialistas).' šie du vyrai 
neatstovavo ■ savo politines 
partijas^ o atstovavo visą an
tifašistinį judėjimą Čilėj, nėš 
pas juos, kaip išsireiškė k> 
bedamas Tapia, nėra skirtui 
mo tarp socialistų su komu—

Sovietų Sąjungoj susior
ganizavo iš vokiečių Lais
vos Vokietijos Komitetas, 
kurio vieną trečdalį sudaro 
kovingi vokiečiai, kurie gy
veno užsienyj ir du trečda
lius vokiečiai karo belais
viai. Komitete yra toki žy
mūs žmonės, kaip Eričh 
Weinert, poetas; komunistų 
vadas Wilhelm Pieck, leite
nantas, grafas Heinrich 

von Einseidel, princo Bis
marko anūkas.

Laisvosios Vokietijos Ko
mitetas išleido manifestą į 
Vokietijos žmones ir armi
ją, šaukiant sukilti ir pa
daryti galą Hitleriui ir jo 
nacių gaujos viešpatavimui. 
Komitetas tris kartus į die
ną per radiją atsišaukia į 
Vokietijos žmones ir karei
vius, aiškinant pasaulinius 
įvykius ir šaukiant vokie
čius sukilti. Komiteto na
riai ir paruošti žmonės tas 
kalbas ir karo fronte per
duoda per garsiakalbius vo
kiečių armijai ir tuo ją de
moralizuoja. Sovietų lėktu
vai išbarstė virš 3,000,000 
kopijų Laisvos Vokietijos 
Komiteto manifesto ant vo
kiečių armijos linijos ir vo
kiečių miestų.

Ar toki Laisvos Vokieti
jos Komiteto žygiai prisi
deda prie Jungtinių Tautų 
karo laimėjimo? žinoma, 
kad taip!

Kokis yra pirmas uždavi
nys šio komiteto? Aišku, 
kad silpninti Hitlerio mili- 
tarines jėgas! .

Suprantama, kad tai yra 
Vokiečių komitetas ir jis 
nori, kad hitlėrizmaš ir visa 
šaika, kurie kalti už karą, 
būtų sunaikinta, bet, kad 
pati Vokietija ir vokiečių 
tauta nežūtų. Kitais žo
džiais,- Laisvos Vokietijos 
Komitetas nori demokratiš
kos Vokietijos, tokios Vo
kietijos, kuri nekliudytų ki
toms tautoms' gyventi, kuri 
galėtų būti lygus narys tari

tik tada, jeigu Vokietijos 
armija išvien su Vokietijos 
liaudimi nuvers Hitlerį ir 
jo šaiką, pasitrauks iš oku
puotų šalių ir pasiūlys 
Jungtinėms Tautoms taiką.

Toliau tas komitetas iš
kelia viešumon, kad barba
riškais žvėriškumais užsii
ma vyriausiai parinktos 
Hitlerio divizijos “Nazi E- 
lite Guards” ir pareiškia, 
kad visi tie budeliai ir ge
nerolai, kurių komandoje 
jie atleika tuos baisius žvė
riškumus, turės būti nu
bausti.

Bet tokis vokiečių nusi
statymas nepatinka tūliems 
mūsų šalyj. Vieni šaukia, 
kad tas prieštarauja Roo- 
sevelto - Churchill iškel
tam obalsiui, kad “Vokietija 
turi besąlyginiai pasiduoti.” 
Ir iš to daro išvadas, kad 
būk Sovietų Sąjunga ruo
šiasi su Vokietija daryti at
skirą taiką, ir jie niekina tą 
mūsų talkininkę. Ir ypatin
gai tie daugiausiai niekina 
Sovietų Sąjungą, kurie pil
niausiai užgyrė generolo 
Eisenhowerio siekimą atski
ros taikos su Italija, kurie 
buvo paėmę sąvo globon I- 
talijos “nykštuką” karalių 
ir fašistų generolą Badog- 
lio.

Kiti sako, kad jeigu Vo
kietijos armija ir žmonės 
paklausys Laisvos Vokieti
jos Komiteto, jeigu nuvers 
Hitlerį, tai Vokietija pasi
liks. stipri, nes jos armija 
pasiliks; kad po karo su vo
kiečiais vėl reikės vesti

konkurenciją pasaulinėje 
rinkoje, nes liks nesugriau
ti jos fabrikai ir jie gamins 
rinkai reikmenis.

, j i

Iš šių jų kalbų atrodo, 
kad jie nori sunaikinti Vo
kietijos fabrikus, kad pas
kui neturėti sau konkuren
tų. Bet tokiu būdu negali
ma pasaulinėj rinkoj praša
linti konkurenciją, nes jei
gu ten nebus vokiečių, tai 
bus amerikiečiai, anglai, 
francūzai, gal būti italai ir 
kiti. Taip pat ir šauksmas, 
kad “visus vokiečius sura
kinti retežiais,” kaip šaukė 
Australijos ministeris, ne
padeda mums karo laimėti, 
tik padeda Goebbelsui ap
jungti daugiau vokiečių ko
vai už nacių pasaulio paver
gimo planus.

Sovietų Sąjungoj supran
ta, kad planai ir riksmas, 
kad po karo 80 milionų vo
kiečių padarysime vergais, 
atimsime jiems teises, ne
padeda karo laimėjimui, bet 
priešingai. Sovietų Sąjun
goj supranta, kad jeigu 
1919 metais Vokietijoj būtų 
laimėjęs proletariatas, ve
damas Karolio Liebknech- 
to, tai ne vien nebūtų Vo
kietija uždegus Antro Pa
saulinio Karo, bet ji būtų 
galėjus padėti pastoti kelią 
daugeliui 1 katastrofų, ku
rias paruošė tie, kurie savo 
asmeninius reikalus stato 
aukščiau visuomenės reika
lų. ,

D. M. Š.
d*—l

TAUPYK

DIRBIMUI DĖŽIŲ 
MfcDIKALIAMS REIKMENIMS

pe civilizuotu pasaulio tau- . .
tę. Tas komitetas aiškina, 
kad tą galima bus atsiekti
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Antanas Venclova

VADAS

kariškomis uni-

Ir toly nuo duslių patrankų 
Lojimo krūpčiojo laukai, 
Kai mes į duobę jį ant 

rankų
Nuleidome, kovų draugai.

Jam negiedojo paukščių 
choras

Beržų šarmotų šakose, 
Tik ūžė vokiškas motoras 
Viršum galvos debesyse.

Ir vėl į mūšio lauką ėjom, 
Ir vedė vėl laimėti mus 
Tas, kurs gyvenimą 

mylėjo.
Dainas, ir juoką ir draugus.

Laisves Kaina Metams $6.50
Kanadoje ir Brooklyne $7.00

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:

Prenumeratų kortas su pinigais siųsdami adresuokite:

Ikf
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Vincas Noreika Iš 
Tauragės

i

mušti per galvą, reikalau
damas prisipažinti, kad esu 
komunistas. Aš prisipažinti 
negalėjau, nes niekados ko
munistu nesu buvęs.

Mane išlaikė kalėjime iš
tisą mėnesį, kasdien vedė į 
“tardymą” ir mušė. Vėliau 
paleido.

Išėjęs iš kalėjimo sužino
jau, kad tėvas buvo sušau
dytas už tai, kad paskutiniu 
laiku prieš karą buvo iš
rinktas stalių artelės pirmi
ninku.

Keletą savaičių buvau be 
darbo. Vokiečiai įvedė duo
nos korteles — 250 gramų 
dienai, (vėliau norma buvo 
sumažinta iki 200), tačiau 
man kortelės nedavė ir lie
pė užsirašyti lauko dar
bams Klaipėdos krašte. Ne
turėdamas kitos išeities, 
turėjau užsirašyti.

Mus surinko apie 90 žmo- J 
nių — jaunų vyrų ir mer-.i 
gaičių iš Tauragės miesto ir į 
valsčiaus ir išvežė į Vilky
čių dvarą. Dirbome tenai i- 
ki žiemos. Darbas buvo ne
pakeliamas. Atsikelti reikė- j 
davo 3 vai. ryto, ir tuoj iš-, g 
varydavo į darbą. Iš laukų V; 
sugrįždavome 9 vai. vakaro. 
Valgyti duodavo: 250 gra- ; 
mų duonos dienai, pusry- < 
čiams ir vakarienei — sriu- | 
bos iš daržovių be mėsos, o 
pietums-košės iš supuvusių 
kopūstų arba kito šlamšto. 
Prižiūrėtojai mus nuolat 
mušdavo, koliodavo. Gyve- ■ 
nome senoje, pusiau su-: 
griautoje daržinėje. Stogas 
buvo kiauras, ir rudenį, 
prasidėjus lietums, mūsų 
daržinėje buvo nebeįmano
ma gyventi. Tačiau į visus 
mūsų prašymus perkelti į 
žmonišką patalpą, dvaro in
spektorius griežtai atsaky
davo :

“Junis, žemaiti škoms 
kiaulėms, ir daržinė per ge
ra vieta. Džiaukitės, kad 
nemiegate lauke!”

(Pabaiga kitam numery)

S. Petronaitis

y %)

B UŽ LIETUVOS LAISVE
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Laiškas iš Vaikij Namų MŪSŲ SUŽEISTIEJI
Tolimojoj Udmurtijoj, De- 

biosuose yra vienas iš eva
kuotų lietuvių vaikų namų. 
Lietuvos vyriausybė palai
ko nuolatinius ryšius su 
vaikais ir auklėtojais. La
bai dažnai vaikučiai rašo 
laiškus, džiaugiasi, kad jie 
toli nuo vokiečių, iš kurių 
ištrūkti padėjo jiems tary
bų valdžia, ir laukia, kada 
galės vėl grįžti į laisvą Ta
rybų Lietuvą.

N e s e n i ai antifašistinio 
jaunimo atstovas drg. Gri
galavičius gavo tokį laišką:

“Gerbiamas drg Grigala
vičiau !

Širdingai dėkoju už laiš
ką ir dovaną, kurią iš Jūsų 
gavau. Gegužės ’1-oji man 
buvo dviguba šventė: Jūsų 
laiškas ir visa kita mano 
džiaugsmą padidino. Matau, 
kad labai rūpinatės mumis. 
Mūsų direktorius Kriščiū-j 
nas taip pat mus myli in 
deda mūsų gyvenimui pa
gerinti daug pastangų, ne
sigailėdamas sveikatos. Dėl 
maisto skųstis negalima. 
Būna geresnių ir blogesnių 
dienų, bet bendrai tai val
gome gerai. Mokausi aš ge
rai. Beveik iš visų dalykų, 
išskyrus vokiečių kalbą, kol 
kas turiu labai gerai. Pasi
stengsiu ištaisyti vokiečių 
kalbą. Esu sveika. ■

O dabar aprašysiu, kaip 
praleidom Gegužės 1-ją. Po 
pusryčių buvo paradas. Vi
si vaikų namai, išskyrus II 
ir III kl., dalyvavo jame. 
Buvo vienodąi apsirengę: 
mergaitės su baltais megz
tinukais ir sijonėliais, o ber
niukai su 
formomis. Priešaky ėjo dvi 
mergaitės, aprengtos lietu
viškais tautiniais rūbais, jos 
visiems padarė be galo di
delį-įspūdį. Jei būtume tu
rėjusios visos tautinius rū
bus, tai būtume aprengu
sios daugiau, bet gaila, mes 
daugiau jų neturime. Mitin
gas turėjo įvykti aikštėje 
prie tribūnos. Kadangi oras 
buvo negražus, lijo lietus, 
tai minėjimas įvyko kliubo 
salėje. 7 vai. vakaro mes 
turėjome pasirodyti kliube. 
Po iškilmingo mitingo, mes 
rodėme savo didelę progra
mą, kuriai mes atsidėję dir
bome. Pirmiausiai buvo 
montažas, paskirtas Gegu
žės 1-sios sukaktuvių pro
gai. Po to buvo 3 veiksmų 
o p e r etė: “Neužmiršuolė.” 
Publika buvo sužavėta. Su 
pakilusia nuotaika grįžome 
atgal. Kitą dieną rodėme 
programą savo vaikams. 
Mūsų auklėtoja drg. šerma- 
naitė šiam darbui labai at
sidėjusi dirbo, nepaisydama 
nuovargio. Taip pat drg. 
Kriščiūnas šiam darbui la
bai padėjo: pasirūpino vai
dinimui, šokiams kostiumų. 
Tiesa, nors mes turime la
bai mažai rūbų vaidinimui, 
bet vis dėlto mes vilties ne
nustojame.

Savo kambarių mes taip 
pat nepamiršome papuošti: 
padarėme lozungus, nupai
šėme didelį Kremlių ir Ge
dimino bokštą, o svarbiau
sia tai, kad mes labai šva
riai ir ‘ tvarkingai viską su
tvarkėme. Mes turime už 
švarą pereinamąją raudo
nąją vėliavą, tai ant jos 
gražiomis raidėmis (raidės 
gražiai išpaišytos ant po
pieriaus ir iškirptos) užldi- 
javome: “Namų papuošalas 

— švara.” Taip praėjo Ge
gužės Pirmoji.

Jūs klausiate, ar mes su
sirašinėjime su frontinin
kais. Individualiai tai ma
žai, bet kolektyviaį tai susi
rašinėjame su šiais drau
gais: Uloza, Tyla, Dzinga, 
Slivinsku ir kt. Mes nuta
rėme susirašinėti atskirai, 
bet nežinome daugiau pa
vardžių. Skaitėme laikrašty 
ir pasakojo apie lietuvių ka
rių drąsą. Mes tuo labai di
džiuojamės, kad mūsų bro
liai gina mūsų Tarybų Są
jungą. Greit mūsų broliai 
išvaduos mūsų brangią Lie
tuvą, taip tikimės.

Dabar mes ruošiamės eg
zaminams. Artėja mokslo 
pabaiga, todėl mes dabar 
atsidėję dirbam. Po egzami
nų mūsų laukia laukų dar
bas. Gavome pagalbinį ūkį, 
kuriame dirbsime. Savo kie
me mes taip pat turime ke
letą lysių ir kliombų gė
lėms. Lysės jau paruoštos, 
o kliombos dar ne visai.

Laisvą laiką mes sunau
dojau! saviveiklai ir-skaity
mui. Dabar, vakarais sute
mus, mes žaidžiame, spor
tuojame. Mes turime futbo
lą, ping-pongą, tik neturime 
kroketo, ko mes labai norė
tume turėti. Krepšiniui čia 
yra įrengta aikštelė, ir mes 
žaidžiame krepšinį. Reikė
tų mums ir mandolinos, gi
taros, kadangi pas mus yra 
mokančių groti ir norinčių 
išmokti.

Mes dažnai gaunam lietu
viškų laikraščių ir su 
džiaugsmu skaitom. Ir lie
tuviškų knygučių neseniai 
gavom ir pageidaujame dar 
daugiau gauti, nes labai 
greit jas perskaitom. Rusiš
kų knygų irgi gauname, 
kiek norime, vietiniame 
knygyne.

Baigsiu jau savo laišką ir 
prašysiu rašyti man. Klasė 
dėkoja Jums už sveikinimus 
ir linki Jums viso geriausio. 
Labai norime, kad atva
žiuotumėte pas mus į sve
čius. Jei galėsite, atvažiup- 
kite po egzaminų.

Mūsų mokslo vedėja drg. 
Laukaitytė yra mums labai 
gera. Ji mums dėsto Stali
no konstituciją. Iš pradžių 
buvo kiek sunkoka, bet kuo 
toliau, tuo geriau supranta
me.

Perduokit nuo mūsų šir
dingus linkėjimus visai Lie
tuvos vyriausybei, visiems 
broliams ir seserims lietu
viams.

Jadvyga Bukontaitė.” 
Debiosai.

Nacių suimti nelaisvėj ir pavergti Ukrainos žmonės dirba laukuose. Jiems 
atimtos visos jų civilinės teisės ir laisvės.šitie žmonės laukia Raudonosios Armijos 
kaipo savo išlaisvintojos. •

Taipgi Pageidaujame NaujŲ Vajininky
Kiekvienas dienraščio Laisvės patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

Gegužės Pirmosios die
nos šventės proga kaip mū
sų Raudonosios Armijos lie
tuvių tautinius dalinius, 
taip ir karo ligonines, ku
riose yra mūsų sužeistųjų 
karių, Lietuvos KP (b) 
Centro Komiteto ir LTSR 
Vyriausybės p a s i ų s t i eji 
draugai aplankė su gyvu 
brolišku žodžiu ir dovanė
lėmis. Vienai grupei pasiųs
tųjų, būtent, LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumo pirmininko pava
duotojui drg. K. Didžiuliui, 
rašytojai drg. Januškevičie
nei, drg. E. Šuravinaitei ir 
žemiau pasirašiusiajam te
ko aplankyti karo ligonines 
Nr. 1145 ir Nr. 2997, esan
čias dviejuose RTFSR mie
stuose. Pirmoji ligoninė bu
vo aplankyta šventės išva
karėse, balandžio 30 d., an
troji gegužės 2 d. Ir vieną 
ir antrą karo ligoninę ra
dome geriausiai, tiesiog pa
vyzdingai sutvarkytas — 
mūsų sužeistieji kariai su
burti į krūvą, patalpinti 
specialiai jiems skirtuose 
skyriuose, patalpos erdvios, 
šviesios, visur pavyzdinga 
švara, skalbiniai ir patalai 
geri ir švarūs, taip pat ge
ri ir apsiaustai, medicinos 
priežiūra rūpestinga, santy
kiai sužeistųjų su ligoninės 
administracija ir medicinos 
personalu šiltai draugiški.

Mums buvo itin malonu 
ir vienur ir kitur girdėti iš 
ligoninės vyresnybės ir po- 
litvadovų, kad mūsų sužeis
tieji kariai yra pirmose ei
lėse taip savo pareigingu
mu ir disciplinuotumu, taip 
ir savo kultūringumu. Ir 
vienoj ir antroj ligoninėj 
jie yra veiklūs sužeistųjų 
meno saviveiklos dalyviai, o 
taip pat aktyvūs sieninių 
laikraščių bendradarbiai. 
Jie ne tik turi puikiai ve
damus savo laikraštėlius, 
bet taip pat padeda papuoš
ti piešiniais ir bendrus tų li
goninių sienlaikraščius.

Mūsų susitikimas su su
žeistaisiais abiejose vietose 
buvo labai nuoširdus ir šil
tas. Tikrai broliškai vieni 
kitais pasidžiaugėm. Po 
drg. Didžiulio įvedamojo 
žodžio ir mano bei drg. Ja
nuškevičienės papildymų — 
ilgai ilgai kalbėjomės, dali
nomės žiniomis bei įspū
džiais, atsirado pažįstamų, 
draugų. Padalinom ir dova
nėlių — tabako, rašomojo 
popieriaus, paišelių, šepetė
lių dantims valyti ir kt. Vi
sa tai, aišku, labai pritiko 

mūsų sužeistiesiems drau
gams ir dar labiau pakėlė 
jų nuotaiką. Visi prašė dė
koti Partijai ir Vyriausybei 
už rūpesčius jais. Daugu
mas jau sveiksta ir visi de
ga troškimu ko greičiau 
grįžti į frontą ir vėl pliekti 
vokiečius, pliekti juos ligi 
galutinio laimėjimo ir myli
mos Tarybų Lietuvos išlai
svinimo bei išvalymo nuo 
fašistinio maro.

Liudas Gira

Tą rytą tirpo gelsvas 
sniegas,

Ir saulė kilo kruvina
Pro debesis. Po mūšio 

miegas
Užspaudė jam akis. Viena

Ranka bejėgiškai nukrito, 
Kita — kerštingai 

sugniaužta,
Ir rodėsi — iš jos 

išskrido
Tik* prieš sekundę granata.

Mums rodės — jo širdis 
dar plaka.

Atmerks akis, suriks — 
pirmyn!

Pakils ir ves mus į ataką 
Gyvenimo ir laisvės gint.

Ir rodės,—melsvos lūpos 
sako :

Koks tu, gyvenime, 
puikus. u ,

O jo primerktos akys 
Dar regi Lietuvos 

miškus.

Mums rodės—jo širdis 
dar plaka.

Atmerks akis, suriks — 
pirmyn!

Pakils ir vėl mus į ataką 
Jis ves dainos ir laisvės 

gint.

Įtemptoje fronto nakties 
tyloje sargybinis staiga iš
girdo krūmuose žmogaus 
šliaužimą. Raudonarmietis 
atidžiai įsiklausė: nejaugi 
vokiečių žvalgas taip neat
sargiai lenda per krūmus? 
Jis iškėlė šautuvą ir garsiai 
sušuko:

— Halt, šausiu!
Iš krūmų išlindo žmogus 

ir, aukštai iškėlęs savo dre
bančias rankas, ėmė bėgti į 
tą pusę, iš kurios jis išgir
do raudonarmiečio balsą. 
Jis pribėgo arti prie jo ir 
sustojo, neištardamas nė 
žodžio.

Raudonarmietis atidžiai 
apžiūrėjo nelauktą svečią. 
Nakties tamsoje jis paste
bėjo, kad tai buvo civiliškai 
apsirengę, apdriskęs, basas 
jaunuolis. Jis visas drebėjo 
ir tylėjo.

Atbėgęs iš priešo pusės, 
jaunuolis greit buvo nuves
tas į štabą. 

_ • _ M * a.
— Esu lietuvis darbinin

kas iš vokiečių baudžiamo
jo bataliono, pabėgau nuo 
hitlerinių žudikų, žinau, 
kad priimsite mane.

Taip pradėjo štabe kalbė
ti jaunas apdriskęs vyras, 
kuris vieną tamsią pavasa
rio naktį perbėgo į Raudo
nosios Armijos pusę. Jis 
kalbėjo ilgai ir susijaudi
nęs, ir kapitonas — jaunas 
armėnas, kuris jį tardė, iš
klausė jo žodžius su įtemp
tu dėmesiu.

Čia mes turime to jau
nuolio parodymų stenogra
mą! Mes ją patėikiame išti
sai:

“Mano pavardė Noreika, 
vardas Vincas. Man 19 me
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DIENRAŠČIO LAISVES VAJUS 
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 
lių-October ir baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvienas apš vietą branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3—$25 CASH; 4—$25 U. S. 
WAR BOND; 5 — $20 CASH; 6 — $18 CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10—$5 CASH.

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
dovanos, jūs didžiai gerbs tūkstančiai Laisvės skaitytojų, matydami jūsų 
vardą vajininkų surašė.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET BROOKLYN, 6, N. Y.

Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa
me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

tų. Esu iš Tauragės — lie
tuviško miesto prie Vokieti
jos sienos. Baigiau 4 klases 
gimnazijos, tačiau mokytis 
negalėjau. Tėvas, pats sta
lius, paėmė mane dirbti pas 
save. Tarybiniais laikais 
stojom į artelę. Mudu su tė
vu uždirbdavome iki 2,000 
rublių per mėnesį. 1941 m. 
birželio 22 d. apie 4 vai. 
ryto vokiečių bombonešiai 
staiga pradėjo bombarduo
ti Tauragę. Bombos nukri
to į Dariaus-Girėno gatvę, 
Šilalės gatvę, turgų ir ka
reivinių rajoną. Miestas 
pradėjo degti iš visų pusių. 
Apie 12-tą valandą į Tau
ragę įsiveržė vokiečių tan
kai su automatininkų de
santu. Jie atvyko plentu iš 
Tilžės pusės. Automatinin
kai šaudė į namus, matyti, 
šie žvėrys norėjo “pasilinks
minti.”

Kitą dieną mane arešta
vo. Sulaikė mane Rauka Ig
nas. Smetonos laikais jis bu
vo šaulių kuopos vadas. Ta
rybų valdžios laikais pabė
go į Vokietiją. “Aš tau pa
rodysiu bolševikų arteles”— 
rėkė jis, duodamas man 
kumščiu į dantis. Mane nu
vedė į kalėjimą, kuris jau 
buvo prikimštas šimtų žmo
nių. Vienoje mažutėje ka
meroje stovėjome 28 žmo
nės — kamera buvo taip 
prikimšta, kad niekas nega
lėjo net atsisėsti ant grin
dų. Ištisą parą taip stovė
jome, negavę net lašo van
dens.

Kitą dieną mane pradėjo 
tardyti. Tardė vokietis eser 
sininkas. Pasakojau savo 
biografiją, tačiau hitleri
ninkas staiga mane pradėjo
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Parašė ERICH MARIA REMARQUE

PHILADELPHIA, PA

atsidu

bus

Montello, Mass

kad visados
Man nupiovė koją

ŠYPSENOS

senas žemas kainas

mums ši skelbimą
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30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Valgis 
čia jis

Rengimo Komisija
A. KJikaitienč 
J. Kukaitis 
P. Baronas.

Tai ir nieko jau nėra 
Nėra vyno, nei degtinės, 
Nei kaimynų, nei draugų, 
Likau visur paskutinis, 
Kai likau be pinigų.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. v

VALANDOS: 2-4 ir 0-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

męs duosime

1 ’: (Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

JUGOSLAVAI UŽĖMĖ DAR 
EILĘ MIESTŲ

BLAIVININKO PATARIMAS
Pasakysiu jums naujieną, — 
Blaivas jau kelintą dieną, 
Ir jau pradedu įprasti

Gert tik. vandenį ir pieną. 
Nesuka galvos svaigumas, — 
Neapsakomas smagumas!
Kai tik lioviaus girtuokliauti, 

Didelis dabar skirtumas!
Lieka laiko pasilsėti, 
Su namiškiais pakalbėti, 
Ir policmaną sutikus

Gatvėje nereik drebėti.
Tyro vandenėlio dėka, 
Jau ir doleris atlieka;
O pirmiau gi, įsigėręs,

Jį numesdavau ant nieko. 
Laikraščius ėmiau skaityti, 
Daug žinau, ką pasakyti. 
Ir dabar visiem pijokam

Patariu — susivaldyti!

Sėdžiu ties Kemericho lova. Jis dar la
biau sulyso. Aplinkui pragariškas bilde
sys. Atėjo sanitarinis traukinys ir ren
ka sužeistuosius, galinčius išturėti ke
lionėje. Daktaras praeina pro Kemeri 
cho lovą, dargi nepažiūri į jį.

— Kitą kartą, Pranai, — sakau.
Jis pasiremdamas alkūnėm pakėlė gal

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

sunkus pristatymas anglies.

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinkt 

mas įvyks spalių 11 d., 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Daly
vaukime visos, turime svarbių rei
kalų. Atsiveskite ir naujų narių įra
šyti. — A. W. . (236-238)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia išvažiavimą, sekmadienį, 10 
d. spalių, pas M. Kučinską, Ham
monds Ferry Rd., arti Potapsco Ri
ver. Pradžia nuo 12 V. dieną. Tai 
bus paskutinis šio sezono išvažiavi
mas. Kviečiame visus dalyvauti, pa
remti prakilnų darbą. Mes pasi
stengsime turėti gėrimų, užkandžių. 
Dėsime visas pastangas, kad atsi
lankiusieji būtų patenkinti. — Ren
gėjos. (235-237)

BE PINIGŲ
Kokią laimę aš turėjau, 
Kuomet,buvo pinigų! — 
Visko pilnas — ko norėjau, 
Nemačiau bėdų, vargų.

Gerbė mane visi žmonės, 
Ir jaunimas, ir seni, 
Teikė savo man malones, 
Draugiškumo kupini.

Gėriau alų, gėriau vyną, 
Valgiau vien tik kas gardžiau;
Pamylėdavau merginą,
Ir kasdien jaučiaus smagiau.

Kur lankiausi, kur buvojau, 
Žmonės šaukė man “ura!”

LINDEN, N. J.
Linden-Elizabeth ir apylinkės 

mezgėjų grupes susirinkimas įvyks 
10 d. spalių, 3 vai. dieną. Liet. Lais
vės salėje, 340 Mitchell Ave. Prašo
me visų mezgėjų būti laiku, nes į 
pavakarį įvyks vakarėlis, į kurį 
kviečiame ir draugus vyrus daly
vauti. Bus gėrimų, užkandžių. Ti- 
kietas tik $1.—Rengėjos. (236-238)

Jis valandėlę guli tylėdamas. Paskum 
sako:

— Mano suvarstomuosius pusbačius 
gali nunešti Mileriui.

Aš linguoju galva ir manau: ką čia 
dar pasakius jam nuraminti, padrąsinti. 
Jo lūpos išsiplėtė, burna padidėjo, dan
tys išsikišo ir pasidarė tarsi 'kreidiniai. 
Veido pilnumas nyksta, kakta labiau iš
kilo, žandikauliai veržiasi iš po odos. 
Kaukolė darosi aiškesnė. Akys įdubo. Po 
valandos kitos viskas bus baigta.

’ Jis.yra ne pirmas, kurį matau tokį. 
Bet mes drauge augome, tai jau atrodo 
kažkaip truputį kitoniškai. Mokyklos 
suole aš nuo jo rašomuosius darbus nu
sirašinėdavau. Tad jis dažniausiai dėvė
jo ruda sujuosta eilute, nusitrynusiom 
blizgančiom rankovėm. Jis buvo visų ge
riausias gimnastikos mokinys. Jo plau
kai kaip šilkas. draikėsi ant veido, kaip 
jis darydavo gimnastiką. Kantorekas juo 
labai didžiavosi. Ir rūkyti jis nemėgda
vo. Jo oda buvo labai balta. Kažin kas 
jame buvo lyg mergiška.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Pirmiausia juk tardys, be to, mes 

patys pasiskubinsim viską išdėstyti, — 
atsakė Kropas.

— Kaip jūs su puskarininkiu kalba
te?! — sukriokė Himelštosas. — Ar jūs 
iš galvos išėjote? Laukite, kol jūsų kas 
paklaus! Ką jūs čia pasinešę daryti?

— Viską apie poną puskarininkį pa
sakyti, — atsakė, šis, išsitempęs stovėda
mas.

Pagaliau Himelštosas, susipratęs, pa
sitraukė į šalį, nieko daugiau nepasakęs. 
Tik nueidamas dar burbtelėjo:

— Jūs mane paminėsite!
Tačiau jo galybei atėjo galas. Jis dar 

kartą mėgino mus mokyti — klampioje 
dirvoje išsiskleisti grandine, “bėgte 
marš”, “gulk” ir kit. Mes, be abejo, vyk
dėme kiekvieną jo įsakymą. Juk įsaky
mas lieka įsakymu, ir jis turi būti vyk
domas. Bet mes vykdėme taip lėtai, kad 
Himelštosas tiesiog dantim griežė iš pik
tumo. Pamažėle klaupėmės, paskum rė
mėmės rankom ir 1.1. Tuo tarpu jis jau 
kitą komandą davinėjo. Kol mes suši
lome, jį jau išmušė karštas prakaitas.

Po to jis mus paliko ramybėje. Teisy
bė, jis vis dar mus vadino šunsnukiais, 
bet tat jau drauge reiškė ir šiek tiek 
pagarbos.

Be abejo, nemaža buvo ir gerų puska
rininkių, kurie elgėsi kur kas protin
giau. Jų buvo daugumas. Visų pirmiau
sia kiekvienas norėjo išlaikyti gerą vie
telę tėvynėje kiek galėdamas ilgiau, o 
palikti galėjo tik tie, kurie mokėjo gerai 
miklinti naujokus. Mus jau taip išmikli
no, kad kaulai net tratėjo, tiesiog daž
nai užeidavo toks pasiutimas, kad net 
staugdavom. Kurie-ne-kurie mūsų nuo to 
netgi susirgo, o Volfas gavęs plaučių už
degimą taip ir pasimirė. Tačiau būtume 
patys sau juokdariai, jei nebūtume ga
lėję išturėti. Mes pasidarėme kieti, ne
pasikliaują, negailestingi, kerštingi, 
šiurkštūs, — ir buvo tat gera. O šių ypa
tybių mums pirmiau trūko. Jei mus ka
riškai neišmokytus būtų atvedę į apka
sus, tur būt daugumas mūs būtų tiesiog 
proto netekę. Tiktai tuo būdu tegalėjo 
mus parengti tam galui, kuris mūs čia 
laukė.

Mes nesulūžome, bet prisitaikėme. Mūs 
dvidešimt metų, mūsų amžius, kurio bū
dami daugeliu atžvilgių turėtume nema
ža vargo, čia mums kaip tik padėjo. Vi
sų svarbiausia buvo tat, kad mumyse pa
sireiškė stiprus praktiškas bendravimo 
jausmas, kuris karo lauke virto geriau
siu karo pagimdytu jausmu — brolybe!

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 10 d., 7 v. v., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, tu
rime daug svarbių reikalų. — S. R., 
sekr. (235-237)

The invasion of Sicily .was beginning. We needed a bridgehead at 
Gela. Twice we drove the Germans from the town. Twice they thrust 
us back to the beaches. General Patton leaped into the surf to take 
personal command of the desperate struggle. The Germans were 
forced back. Fresh troops swept landward. The bridgehead was 
ours. It’s everybody’s war. General and Private alike press the attack, 
oblivious to danger. At home all alike must back that attack'with 
extra Third War Loan Bonds.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 10 d., Sūnų ir 

Dukterų Draugija ruošia puikų ban- 
kietą, užbaigimui vasaros sezonui. 
Turėsime gerų valgių ir muzikos. 
Pradžia 4 v. dieną. Įvyks Olympia 
Parke. Kviečiame visus dalyvauti.
— Kom. (236-238)

Didelis ačiū visiems auka
vusiems piknikui, kuris atsibu
vo rugsėjo 12 dieną, kurio pel
nas skiriamas Sovietų Sąjun
gos karo pagelbai. A. Kukai- 
tienė aukavo sūrį, P. Micke
vičienė bandukių, B. Gutaus- 
kienė keiką, M. Tamuliavičie- 
nė keiką, T. Kristy kvortą 
degtinės ir po $1 pinigais E. 
Tamuliavičiutė, A. Miknis ir 
E. Rindzevičienė. Visiems au
kavusiems tariame širdingai 
ačiū, taipgi ačiū ir dirbusiems.

Nuo pikniko pelno liko $61 
ir 53c.

Vadinas, jis tat žino. Linkteriu galva 
ir atsakau:

— Džiaukis, kad taip dar atsitiko.
Jis tyli.
Kalbu toliau:
— Tu, Pranai, galėjai ir abiejų ne

tekti. Vegeleris neteko dešinės rankos. 
Jam yra daug blogiau. Tu dabar va
žiuosi namo.

Jis į mane pažiūri.
— Tu taip manai?
'— žinoma.
Jis atkartoja:
— Tu taip manai?
— Tikrai, Pranai. Tik tu pirmiau turi 

po operacijos pasilsėti.
Jis duoda man ženklą, kad prisiartin

čiau. Prisilenkiu. Jis šnibžda:
— Netikiu.
— Nekalbėk niekų, Pranai. Po kokių 

dviejų dienų tu pats pamatysi.’ Didelis 
čia daiktas, kad koja nupiauta. Čia dar 
ne tokius daiktus sutvarko.

Jis pakėlė ranką.
— Pažiūrėk į šiuos pirštus.
— Tat nuo operacijos. Maitinkis tik 

kaip reikiant ir vėl atsigausi. Ar čia jus 
gerai maitina?

Jis parodo bliūdą, beveik dar artipil
nį. Aš pradedu jaudintis.

— Pranai, tu privalai valgyt, 
juk yra svarbiausias dalykas. O 
visiškai geras.

Jis padaro neigiamą ženklą ir 
sęs sako iš lėto:

— Kitąkart aš norėjau būti vyresniuo
ju girininku.

— Tu dar gali juo būti, — raminu. — 
Dabar daromos labai geros dirbtinės ko
jos; žmogus netgi nepastebi, kad jam ko 
trūksta. Jos pritaikomos prie raumenų. 
Dirbtinės rankos pirštus žmogus gali 
judinti ir dirbti, taip jau rašyti. Be to, 
kiekvieną dieną vis ką nors nauja išran-

So vietų Sąjungos armijos 
šluoja lauk sužvėrėjusius kry
žiuočius iš savo žemės, ir ka
da įvyks šios prakalbos, vei
kiausiai Raudonoji Armija 
jau laisvins nuteriotą ir pa
vergtą mūsų tėvų kraštą Lie
tuvą.

Ar mes Amerikos lietuviai 
pasirengę ištiesti savo miela- 
širdingos pagelbės ranką nua
lintiems ir apiplėštiems Lietu
vos žmonėms? Jie šauksis mū
sų pagelbos. šiuo klausimu 
labai gražiai atitiks šaukiamas 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas, gruodžio 
17-18-19 dienomis, apie kurį 
kalbėtojas išaiškins. Kalbėto
jas taipgi kritiškai peržvelgs 
neseniai įvykusią Pittsburgho 
konferenciją, kuri buvo su
šaukta kunigų, sandariečių ir 
socialistų.

Philadelphijos lietuvių pa
žangiai visuomenei dabar lie
ka pagelbėti įtraukti kuo dau
giausiai lietuvių į šias prakal
bas. Tiek daug mes turime 
“Laisvės” skaitytojų Philadel- 
phijoj ir jos apylinkėj, tiek

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

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

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

London. — Jugoslavijos 
patrijotai - partizanai at
kakliai kovoja su vokiečiais 
350 mylių pajūrio frontu, 
pradedant nuo šiauriniai- 
rytinęs Italijos.

Jugoslavai atėmė iš nacių 
miestus Kolasiną, Tuzlą, 
Bielo Polę, Geijeralski Stol 
su geležinkelio stočia ir kt.

Jie dar tebesimuša su hit
lerininkais prie Susako, arti 
Italijos uosto Fiumės, ir 
naikina apsuptus vokiečių 
būrius Likos provincijoj. 
Partizanai, be kitko, pagro
bė daugius nacių ginklų ir 
amunicijos įvairiose vieto-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
«Iš senų padarau 

naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

MM rikoniškais. Rei- 
yMkalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

Įy geidaujama. Tai- 
P* pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom

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

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

Atsilankė parodykite 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

AMERICAN HEROES
* BY LEFF <.

WORCESTER, MASS.
Spalių 10 d., 11 vai. ryto, 29 En

dicott St. salėje įvyks ALDLD 11 
kp. susirinkimas. Yra svarbių daly
kų aptarti. Visi draugai prašomi 
dalyvauti. — J. M. Lukas, sekr.

(236-238)

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

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 10 d., 10 vai. ry
to. 3014 Yemans. Visi nariai malo
nėkite būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(235-237)

daug mes turime laisvų žmo
nių, pritariančių mūsų veiki
mui. Maža dalis išmirė, kiti 
išvažinėję, bet 90 nuošimčių 
tie lietuviai Philadelphijoj gy
vena. Vieni pasitraukė iš vei
kimo dėl senatvės, nusivylimo 
ką nors laimėti, vienok jie tu
ri tas pačias idėjas. Visi da
bar kalba, kad karo fašistai 
nelaimės. Raudonoji Armija 
sulaužė nugarkaulį nacizmui. 
Visi žmonės suinteresuoti ka
ro pergale, kuri artėja ir greit 
baigtųsi karas, jei būt atida
rytas antras frontas iš vaka
rų. šiose prakalbose bus pla
čiausiai nušviesta suminėti 
klausimai.

Mūsų gimtinė Lietuva 
išlaisvinta ir mes turime 
pasirengę jai pagelbėti.

Rep

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Prakalbos ir Koncertas
Spalių 24 d. ALDLD kuo

pos rengia pirmas sezono pra
kalbas, Liet. Tautiškoje Salė
je, 928 E. Moyamensing Avė., 
2:30 vai. po pietų. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius drau
gas Antanas Bimba. Kalbėto
jas plačiai aiškins Jungtinių 
Tautų kovas su naciais ir ja
ponais visuose frontuose. Pa
darys išvadas, kaip ilgai šis 
karas gali besitęsti. Ar gali
ma hitlerinę Vokietiją nugalė
ti ir kara laimėti dar šią žie-

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius | 
(VALGYKLA IR ALINU)

s Rheingold Extra Dry Alus :
i Didelis pasirinkimas visokių
< Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime s
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ I

Juozas Zeidat §
< Savininku

i 411 Grand St. Brooklyn

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO
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Rooseveitas Dėkoja 
Federacijos Unijom

4

Boston. — Prezidentas 
Rooseveitas savo laiške 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimui dėkojo jos 
unijoms už bendradarbiavi
mą karinėse valdžios pa
stangose ir kovoj prieš gy
venimo reikmenų brangimą.

Prezidentas žadėjo pada
ryt tinkamų žingsnių, kad 
numušt kainas atgal iki 
pernykščio rudens laipsnio.

Delegatai entuziastiškai 
sveikino prezidento pareiš
kimus, o Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green iš savo 
pusės užreiškė, jog “mes 
tvirtai stojame su vyriausiu 
mūsų komandierium (Roo- 
seveltu) tokiame jo pasiry
žime.”

Kos Saloje Tebeverda 
Angly Kova su Naciais

London, spal. 6. — Naciai 
buvo pasigyrę, kad jie, gir
di, jau atėmę iš anglų Kos, 
vieną iš Dodekanese salų, 
arti Turkijos. Bet oficialis 
Anglijos pranešimas sako, 
jog tebesiaučia mūšiai tarp 
anglų ir nacių toj saloj, ir 
padėtis nepasikeitė per po
rą paskutinių dienų.

Pranešimai iš Turkijos 
apie tas salas vieni kitiem 
prieštarauja. Pasak vienų, 
tai anglai užvaldę visas 
dvyliką tų salų, vien tik a- 
part Rhodes; o pasak ki
tų pranešimų, girdi, naciai 
atėmę iš anglų Kos ir Le- 
ros salas ir dar išsikėlę į 
Samos salą.

CIO Vadas Ragina Vėl 
Išrinkt Rooseveltą

L*iive, Lithuanian Daily News
-~.Įrv-i.u .. 1.1. .11. j;. .1'2
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Ir Siuvėjai Gal Susilauks
Siuvėjų industrijoj dirba 

tūkstančiai ir lietuvių darbi
ninkų, ne tik Brooklyno, New 
Yorko, bet ir kitose didesnėse 
kolonijose.

Bet kokia įdomybė ? Apart 
Brooklyno lietuvių lokalo su
sirinkimų trumpų pranešimų, 
jokios daugiau žinutės iš nie
kur nesimato per pastaruosius 
porą metų. Klausimas savaime 
kyla, kodėl?

Argi jau čia nėra ko para
šyti?

Argi jau siuvėjai, prosinto- 
jai ir visos kitos jų sekcijos 
taip gerai gyvena, taip daug 
uždirba, kad tik baliavoja po 
darbo, turėdami gana laiko ir 
“krūvas” pinigų.

Manau, kad taip nėra. Tie
sa, siuvėjai turi daug laiko, 
nes dirba tik 36 valandas ir 5 
dienas į savaitę, tai laiko turi 
gražaus, bet pinigų neturi ba- 
liavot.

Kuomet karinėse industri
jose dirbama po 60-70 valan
dų ir daugelis visas 7 dienas 
į savaitę, pas mus to nėra, ne
žiūrint, kad apie pusė kriau
čių industrijos dirba unifor
mas, kariams drapanas. Tai 
kodėl kriaučiai dirba tokias 
trumpas valandas? Ogi todėl, 
kad bosai nenori mokėt laiką 
ir pusę už viršlaikį. Savo dar
bininkams
kavalkų ir gana pigiai.

Nežiūrint, kad darbo in
spekcija privertė darbdavius 
registruot kortas, bet vargšas 
siuvėjas juk moka gražiai ap- 
eit tas kortas. Aštuonias va
landas išdirbęs kortą išmušė ir 
vėl dirba dar kelias valandas. 
Ir taip apgauna įstatymus, ar
ba, aiškiau sakant, pats savę. 
O ką gi vargšas darbininkas 
daugiau darys? Toks mažas 
atlyginimas už tam tikrą dar
bą mokamas, kad reguliariu 
laiku niekaip negali pasivyt 
pragyvenimo aukščio. O gi 
unijos kapitonai nutarę yra, 
kad kriaučiai “gerai” uždirba 
ir jiems nebereikia pakelti al
gas, nežiūrint to, kad karo 
laiku, t .y., apie 2 metai, pra
gyvenimas

j nuošimčių 
kriaučiaus 
2 ilgi, ilgi
siskųsi boseliui,

visur moka nuo

tai

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

L

Buffalo, N. Y. — Jung
tines Automobilių Darbi
ninkų Unijos (CIO) suva
žiavime jos pirmininkas R. 
J. Thomas ragino amerikie
čius išrinkt prez. Roosevel- 
tą ir ketvirtai tarnybai, iš
laikyt karinę Amerikos vie
nybę su Anglija ir Sovietų 
Sąjunga ir vengt streikų, 
nepaisant savanaudiškai- 
provokatoriškų išsišokimų 
iš fabrikantų pusės.

iškilo ligi šimto 
kiti reikmenys, o 
algutė ta pati jau 
meteliai. Jeigu pa- 

kad negali

pragyvenimo pasidaryti 
tūlas “geraširdis” išmeta kar
tais kokį centą ant šmoto, o 
didžiuma atsako, kad jūsų 
unija nereikalauja, tai mes ne
galime daugiau mokėti. Gi nu
siskusi šapos chermanui, tai 
tas greit“ atsako: “Jei tau ma
žai, tai gali apleist darbą.” 
Matote, tas dar greičiau “iš
riša” problemą, negu boselis.

Vadinasi, kriaučiai per pa
staruosius 20 metų “nuprogre- 
savo” taip toli atgal, kad ne
įmanoma jokiu būdu pasivyti 
kitas industrija. O buvo lai
kai, kada mūsų Amalgameitų 
unija, naujai gimus iš “moti
nos” Garment Unijos, buvo 
viena iš, gal būt, progresyviš- 
kiausių visoj industrijoj. Prie 
Garment Unijos veik jokių 
pakeitimų neturėjome, apart 
duoklių mokėjimo.

Gimus naujai Amalgameitų 
Unijai, greit susilaukėt progre
so. Į porą metų jau veik visa 
kriaučių industrija dirbom nuo 
savaičių, o ne nuo kavalkų ir 
algos greit pakilo ir valandas 
sutrumpino iki 8 į dieną. Pir
mo pasaulinio karo laiku 
kriaučiai, gal būt, aukščiausia 
stovėjo uždarbiuose. Po 50 do
lerių iki 80 dol. į savaitę, tai 
buvo galima gyventi ir juo
dai dienai atlikdavo doleris 
kitas, darbų buvo pilnai me
tų metus. Tada kitų amatų 
žmonės kaip tai, šiaučiai, sta- 
lioriai, maliavotojai, mesdavo 
savo amatus ir skubiai bėgo 
prie kriaučių mokytis.

Tuomet pragyvenimas, apart 
drapanų, buvo nepalyginamai 
žemesnis negu šiandien, šian
dien mūsų algelės nuo $15 iki 
$30 moterims ir nuo $20 iki 
$36 vyrams — retenybė, kad 
kuris pasiekia $40, tai labai 
gerai.

Ar ne puikiai “nuprogresa- 
vom ?”

Pagaliaus. . . per metų me
tus bovino mus mūsų oficieriai 
su prižadais apdraudos ir sa
vaite apmokamų vakacijų, tad 
jau gerą turės ir kriaučiai, 
kuomet kitos unijos turi tą 
desėtkai metų atgal. Būt gali
ma pateikti šimtai'faktų apie 
mūs darbus, bet gal kada vė
liaus, gal kas kitas šį bei tą 
parašys. Albinas.

Chicagos Žinios

Australai. Paėmė Dar 
Vieną Japoną Poziciją
Australija, spal. 6. —Aus

tralai, mušdami japonus at
gal Naujojoj Guinejoj, užė
mė Kaigulin kaimą, ir ata
kuoja priešus ties Madan- 
gu, 170 mylių į šiaurių va
karus nuo atimto iš japonų 
Finschhafeno.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Italijos fronte per dieną 
nukirsta žemyn 16 vokiečių 
lėktuvų, o Talkininkai ne
teko tik šešių.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo nacių Brenner 
tarpkalnės gelžkelj.

Vokiečiai traukiasi iš 
Volturno upės linijos Itali
joj, kaip neoficialiai prane
šama.

ka
su-

Laužo Rinkliavos Vajų Reikia 
Pravesti Energingai

Neseniai įvyko miesto ro- 
! tušėj majoro Kelly sušaukta 
konferencija dėl pravedimo 
laužo rinkliavos vajaus. Tai 
buvo visuomenės ir biznio at
stovų konferencija.

Pats majoras atidarė konfe
renciją ir paąakė įžanginę kal
bą. Jis nurodė, kad svarbiau
sia šiuo laiku reikia rinkti me
talas ir popieris. Konferenci
jai pirmininkavo McFetridge, 
dženitorių unijos prezidentas 
ir laužo rinkliavos

Majoras nurodė, kaip reikia 
pravesti rinkliavą. Visur civi
lio apsigynimo pareigūnai pa
rūpins kampus, kur sumesti 
surinktus daiktus. Rinkliava 
eis iki lapkričio 11-tos.

Lapkričio 11-tą bus paliau
bų iškilmė. Tą dieną važinės 
miesto trokai ir surinks daik
tus sumestus krūvon. Tai šitaip 
Chicaga pasirengia pažymėti 
pereito pasaulinio karo paliau
bas — didesniu pasirengimu 
dėl fašistinės Ašies sunaikini
mo. Re p.

siimti valdžios leidimas. Mat, 
karo laikas, daug visokių da
lykų yra. Be leidimo nepa
šauksi Maskvos.

Gary Plieno Darbininkų
Streikas Nesibaigia

Carnegie-Illinois Corp, skar- 
skyriuje streikas nesibai-

Visas dalykas priklauso 
kompanijos. Ji panorėjo 
darbininkų perkelti į kitą

direktorius.

dos 
gia.
nuo 
400
dirbtuvę numažintomis algo
mis, nieko apie tai nesakant 
nei unijai, nei patiems darbi
ninkams.

MACY’S TOY RESERVE
231 East 94th Street

(Tarpe 2nd ir 3rd Aves.)

REIKIA MOTERŲ
Pilnam Laikui — Daliai Laiko 

Dirbti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo 
50c į Valandą

Lengvas darbas prie malonių aplinkybių 
Kreipkitės asmeniškai po viršminėtu antrašu 

tarpe 9 A. M. ir 6 P. M.
(211)

Pittsburgh, Pa.
i

23

Dargiai Sumušė Joną 
Mažukną

Ketvirtadienį, rugsėjo 
dieną, vakare įvyko SLA 3-čio
apskričio valdybos ir komisijos 
posėdis. Susirinkime kilo gin
čai keliais klausimais dėl pa
rengimo pagerbimui daktarės 
J. Baltrušaitienės, jos 50-ties 
metų veiklos lietuvių tarpe ir 
kas dėl fašistuojančių Pitts- 
burgho žinių, kurias čia reda
guoja vienas asmuo, atvykęs iš 
Berlyno, bei kitais klausimais.

Povilas Dargis išriiekino Jo
ną Mažukną ir jam kumščiais 
grūmojo. Į ginčą įsimaišė Jo
nas Dargis, Povilo brolis, kuris 
kirto Jonui Mažuknai į veidą 
ir labai perkirto viršutinę lū
pą. Po to J. Dargis pabėgo, 
bet lai jis nemano, kad nuo at
sakomybės galės pabėgti.

Draugai nuvežė Joną Ma
žukną į ligoninę, bet ten ne
gaudami greitos pagalbos, o 
kraujas labai bėgo, tai nuve
žė pas Dr. Jantoną, kuris su
siuvo Mažuknai lūpą. Įdėjo 
tris stičius. Dabar J. Mažukna 
gydosi.

Tai matote, iki ko daėjo lie
tuviški smetonininkai: jeigu 
jie negali kitaip užkarti savo 
valią Uitiems žmonėms, tai 
naudoja kumštį. Lai jie nema
no, kad su tokia hitleriška sa
vo taktika galės pavergti 
Amerikoj laisvą lietuvių mąs
tymą ir priversti mus atsisa
kyti nuo kovos prieš hitlerišką 
barbarizmą.

Apsirgo drg. Kaseivienė ir 
išvežta į ligoninę. Ji yra Lite
ratūros Draugijos 87 kuopos 
nare. Linkime greitai pasveik
ti.

kos 
kiti 
lių. 
roj

Edvardas A. Junke, Jr., 18- 
metų vaikinas ir dar trys 
turėjo pavogtą automobi- 
Jie buvo jį pasistatę siau- 
gatvėj, automobiliu j buvo

vogtų daiktų. Policija pasekė 
automobilių ir saugojo. Kada 
atėjo vagys, tai policija puo
lė juos areštuoti. Jiinke buvo 
nušautas, kiti pabėgo, bet vė
liau du suėmė. Vienas dar 
slapstosi. Visi jau pirmiau 
teisti už vagystes.

D. P. Lekavičius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
18—45

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 Į SAVAITĘ AR DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MĖNESIŲ. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS. 
BŪTINA PRAMONĖ.

ASMENYS IŠ KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th 'St., prie 10th Aye., City

(237)

MERGINOS IR MOTERYS
Lankstymų tissue popieros pattemų. 

Gera alga; linksmas darbas.
Pradinės ar patyrę; apmokamos vakacijos.

ADVANCE PATTERN CO.
331 East 38th St.

(238)

MERGINOS-MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Vaistų Išdirbimo Įstaigoj 
Geros Darbo Sąlygos

Penkių dienų Savaitė; $19
Kreipkitės po 9 A. M. — 14-tos

FOUGERA
75 Variek St., Arti Canal St.)

lubos.

(288)

MERGINOS
BE PATYRIMO 

FABRIKO DARBAS
40 VALANDŲ SAVAITĖ

$17 PRADŽIAI
Daug viršlaikių, mokama laikas ir pusė.

S. S. STAFFORD, Inc.
603 Washington St., N. Y. C.

(7th Ave. Subway to Sheridan Square)
(242)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKALINGA

FABRIKO DARBAS 
$22.10 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

NUOLATINIS DARBAS 
PROGA PAKILIMUI 

būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

BLUM FOLDING PAPER BOX CO.
79 BOGART ST., BROOKLYN 

Morgan Ave. Sta. BMT 14 St. Line 
(242)

Iš

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER 

TOWERS HOTEL
25 CLARK ST., BROOKLYN.

(238)

BERNIUKAI-VYRAI 
18-50

MAISTAS LAIMĖS KARĄ 
KRAFT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI
DARBAI FABRIKE

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS
KREIPKITĖS

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY
7 A. M. — 5 P. M.

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040

JEI ESATE BŪTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI FABRIKO 
DARBININKAI 

PRINTING INK 
IŠDIRBĖJAI 

$32.34
Už 5% Dienų Savaitę 

būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo
pareiškimą.

Kreipkitės visą savaitę nuo 10 A. M.

POPE & GRAY, Inc.,
95 MORTON ST., N. Y. C.

(242)

VYRAI IR BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DARBAS KNYGŲ APDARYMO ĮSTAIGOJE 
GERA ALGA; PROGOS VIRŠLAIKIAMS 

40 VALANDŲ SAVAITĖ

J. C. VALENTINE
WEST 42ND ST.. 4-TOS LUBOS330

LAISNIUOTAS INŽINIERIUS
Bronx Fabriko Budinke. Nuolatinis darbas.
Rašykite arba kreipkitės. 840 East 134 St.

(238)

REIKIA JAUNŲ VYRŲ 
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PIRŠTINIŲ DIRBTUVĖJE

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS
HENRY H. PEYSER GLOVE CO.

■419 — 4th AVE., 18-tos LUBOS
(238)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

GROSĖRIŲ PARDAVĖJAI
(Vyrai ar Moterys) 

PATYRĘ AR NEPATYRĘ 
Gera alga; geros darbo sąlygos 

ir nuolatinis darbas.
FRISCHLING FARMERY

133rd St. ir 12th Avė.
(1 block West of Broadway)

(238)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(240)
■■■■ ■■ ....................................... — . i-a.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

n

-

a

£3

I
,7;

.i-:

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

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

'd

(X)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAT, DIENOM IR NAKTINIS 
PEČKŪRYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 

16 karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST.. N. Y.

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

(X)

Amerikos, ir Anglijos 
riniai laivai ir lėktuvai 
žalojo, gal ir nuskandino, 
kelis nacių laivus, stovėju
sius Norvegijos pakrantėse.

Pasaukti Maskvą Netaip 
Lengva

Kai Illinois Bell Co. paskel
bė, kad jau sujungtas telefo*- 
nu susisiekimas su Maskva, tai 
Mrs. Anne Sheckmon pabandė 
užsisakyti sekmadienio rytą 
pasikalbėti su savo sesute, gy
venančia Maskvoj.

Tačiau netaip lengva. Ji ga
vo paaiškinimą, kad trijų mi- 
nutų pasikalbėjimas su Mask
va lėšuoja $16.00 ir reikia iŠ*

Kaip darbininkai sužinojo 
kompanijos šį planą, tai jų 1,- 
600 išstojo į streiką.

Valdžios pareigūnai turėtų 
į šį reikalą greit kreipti dė
mesį.

Darbininkai mielai grįš į 
darbą, žinodami, kaip svarbu 
karo metu tęsti padidintą pro
dukciją, bet kompanija iš sa
vo pusės ųeturi teisės pasimo- 
ti- ant darbininkų uždarbių.

S. N.

Bet laipsniškai darbas buvo 
mažinamas, o dabar visai už
daromas.

Gal pradės joje gaminti ki
tokius produktus. Apie tai ne
teko sužinoti. R. D.

jo pirmutinis

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.j NETELEFONUOKITE 
 (X)

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE 

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC.

1071 — 6th Avenue
(Basement)

(239)

Uždarys Vieną Plieno Įmonę 
Gary, Ind.

Gary plieno lakštų vieną 
įmonę uždaro. Jos išbudavoji- 
mas lėšavoi $50,000,000.

Apie 900 darbininkų, kurių 
pusė moterys, paleis iŠ darbo, 
šią įmonę operavo Carnegie- 
Illinois Corp* Kodėl uždaroma 
ta dirbtuvė, kol kas kompani
ja nepadavė. priėžastieS.

Dirbtuvė buvo pabudavota 
1942 m. Kada ji liko paleista 
darbui ir piltai pradėjo veik
ti, tai dirbo 5,000 žmonių.

Gubernatorius Paleido Pirmu* 
tinj Rinkimų Šūvį

Gubernatorius Green pasa
kė prakalbą La Salle viešbu
tyje. Tai buvo
šūvis ateinančių rinkimų pasi
rengimui.

Jis smerkė Roosevelto ad
ministraciją, kuri būk nori su
imti visą kontrolę į savo ran
kas.

Gubernatorius tikrino, kad 
pokariniam gerbūviui reikią 
daugiau liuosumo 
aparate.

♦ Laisvė reikalinga, 
ningumas ■ būtinas 
Karo laimėjimui ir
taikos įvedimui reikia centra
lizuotų pastangų.. Laisvė ir 
gyvenimo gerumas paeina ne 
nuo žodžių, bet nuo žmogaus 
progų prie 
lingu daiktų.

valdžios

bet pla- 
dalykas. 

pastovios

gyvenimui reika-
S. D.

t

Nil

Wake Up, Americans!
Wakeup. Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
over the world. . 
Every citizen must

back the United States Amy 
and Navy td victory—hadk tfcm' 
with work and money. (

Do your part: Buy United • 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association, 
det Defense Stamps at your re- 
tafi store or from the carrier boy 

‘ oC this newspaper. f

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

IS karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y. 

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Lankstymui, j ma
siną leidimui, priėmimui ir iškratinėjimui. 
Apmokamos vakacijos ir ligoj paliuosavimai.

Gotham Steam Laundry
543 West 23rd St.

(287)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- 
RACIJQS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖH KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

REIKIA JAUNŲ MOTERIŠKIŲ 
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PIRŠTINIŲ IŠDIRBYSTEI

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS
HENRY H. PEYSER GLOVE qO.

419 _ 4TH AVE., 18-TOS LUBOS
(238£

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO.

KREIPKITĖS PER
U. S. EMPLOYMENT SERVICE 

404 38TH ST., UNION CITY, N. J.
(236)

AMŽIAUS NUO 38 IKI 50
LENGVAS FABRIKO DARBAS

62'/2 c — 40 VALANDŲ
Laikas ir pusė virė 40 valandų. Kreipkitės

45 Clinton Ave., Brooklyn. Reikalaujama pa- 
liuosavimo pareiškimo. ,

- (2MK

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
DIDELIAI KEPTUVEI 

Gera Alga 
Laikus ir Pusė 
Už Viršlaikius

CUSHMAN’S SONS, INC.
3839 Park Ave. — Bronx

(238)

* f,d 
M

s I
REIKIA 

APVALYTŲJŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA
Būtini Kariniai Darbai Dabar 

Po Karo Bus Praplėsta Programa 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien 
Į Employment Ofisą 

AMERICAN 
EXPORT AIRLINES

Sea Plane Base, LaGuardia Field, 
Jackson Heights

(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave.

Važiuokite LaGuardia Field Busu.)
(239)

WEIGHERS & MIXERS 
Prie dry colors ir Varnišių 

NUOLATINIS VIDAUS DARBAS 
UNIJINĖ DIRBTUVĖ 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Dirbtuvė Hackensack, N. J.
Kreipkitės į Mr. Durso 

INTERNATIONAL PRINTING INK CO., 
INTAG PLANT, ANILINE DEPT.

Route 17 •
Between Lodi & Hackensack, N. J.

(237)
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“Mes Darbuosimės ir 
Laimėsime!”

Toksai pasiryžimo šūkis 
skardėjo antradienio vakare 
didžiulėje St. George viešbu
čio svetainėje, Brooklyne. Ten 
buvo labai entuziastiškas 
Brooklyno komunistų susirin
kimas. Salė buvo pilnutėlė, su
sirinkę buvo daugiau kaip 
pusantro tūkstančio komunis
tų.

Mitingo tikslas buvo sumo
bilizuoti visas Brooklyno pa
žangiąsias jėgas Vedimui kam
panijos už išrinkimą Peter V. 
Cacchione į New Yorko Mie
sto Tarybą (City Council) an
tram terminui. Kaip jau vi
siems piliečiams žinoma, rin
kimai įvyks lapkričio 2 dieną. 
Vadinasi, iki rinkimų belikę 
apie ketvertas savaičių.

Susirinkime buvo raportuo
ta, kad rinkimų kampanijos 
darbas jau pusėtinai pastūmė
tas pirmyn ir kad išrinkimui 
Cacchionės yra labai puikūs 
prospektai. Pranešta, kad 
yra suorganizuotas platus be- 
partyviškas piliečių komitetas 
išrinkimui Cacchione, taipgi 
veikia didelis darbo unijų ko
mitetas, negrų komitetas ir 
kiti sanbūriai žmonių, kurie 
nori, kad šis drąsus kovotojas 
už darbo žmonių reikalus su
grįžtų į Miesto Tarybą dar 
dviem metams.

Partijos vadovybė ir nariai, 
matyt, yra pasiryžę išnaudoti

Iš Dariaus Ir Girėno 
Pagerbimui Prakalbų
Brooklyn, N. Y.— Spalių 3 

d. Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas buvo suren
gęs prakalbas Apreiškimo Pa
rapijos Auditorijoje, šios pra
kalbos buvo rengiamos pami
nėjimui Dariaus ir Girėno de
šimties metų sukakties skridi
mo iš New Yorko į Kauną ir 
jų žuvimo Vokietijoje.

Kalbėtojais buvo: Juozas 
Laučka, Juozas Stilsonas, Juo
zas Tysliava, K. J. Paulauskas 
ir trys komiteto nariai: Jonas 
Spurga, iždininkas, advokatas 
S. Briedis, pirm, ir raštininkas, 
ir Juozas Ambrozaitis, trusti- 
sas (jis yra ir švento Jurgio 
Draugystės pirmininkas). Rei
kia pasakyt, kad visi trys ko
miteto nariai pasakė gražias 
ir atatinkamas tam tikslui kal
bas. Ypatingai J. Ambrazai
tis trumpai, bet žingeidžiai 
apibūdino Dariaus-Girėno pa- 
sibrėžtus tikslus ir ragino klau
sytojus prisidėti pinigiškai, 
kad komitetas galėtų kuo 
greičiausiai užbaigt pasibrėž- 
tą darbą, tai yra pastatyti pa
minklą Dariui-Girėnui Brook
lyne. J. Stilsonas pradėjo sa
vo kalbą nuo lietuviškų kopūs
tų, o užbaigė, reklamuodamas 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Baigdamas pareiškė—ar kam 
patiks, ar nepatiks, bet Ame
rikos Lietuvių Taryba vistiek 
vadinsis atstovaujanti visus 
Amerikos lietuvius. Tysliava 
pirmiausia nusiskundė, kad jis

DIENRAŠČIO

LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

visas progas pravedimui pla
čiausios kampanijos. Manoma, 
kad Cacchione gaus pirmo nu
merio balsų arti 40,000. Susi
rinkime kalbėjo pats Cacchione 
ir pasižadėjo taip jau nuošir
džiai rūpintis Brooklyno žmo
nių reikalais Miesto Taryboje, 
kaip rūpinosi iki šiolei. Kalbė
jo Komunistų Partijos nacio- 
nalis sekretorius Ear] Brow- 
deris ir nurodė, kad šitie rin
kimai labai tampriai surišti su 
karo vedimu. Kas tik nori karą 
laimėti, tas turi prisidėti prie 
išrinkimo Cacchione, nes prieš 
jį nusistatę kaip tik tie ele
mentai, kurie priešingi karo 
laimėjimui ir kovoja prieš 
Roosevelto karinę politiką. Be 
to, jis pareiškė, jis karštai ti
ki, kad greitu laiku Amerika 
ir Anglija paleis darban visas 
karines jėgas vakaruose Euro
poje prieš hitlerinę Vokietiją.

Labai karštą prakalbą už iš
rinkimą Cacchione pasakė ne
grų kunigas Hartens. Jis yra 
baptistų kunigu didžiausios ne
grų parapijos visoje Ameriko
je. Jis sakė, kad jis seniai pa
žįsta Cacchionę, žino jo puikų 
rekordą Miesto Taryboje ir 
džiaugiasi turėdamas progą 
prisidėti prie sugrąžinimo jo 
ton tarybon dar dviems me
tams. Rev. Hartens yra nepar
tinio piliečių komiteto vice
pirmininkas. Rep.

labai pavargęs. Bet neatrodė, 
kad taip būtų, nes trumpai 
prisiminęs apie Darių ir Girė
ną, sugniaužęs kumštis, pra
dėjo šmeižt Jungtinių Tautų 
didžiausią talkininkę, Sovietų 
Sąjungą. Tysliava šaukė: pir
miau Lietuvą apiplėšė Sovie
tai, o paskiau vokiečiai. Na, o 
dabar, kuomet vokiečiai bus 
išgrūsti iš Lietuvos, tai Jung
tinės Valstijos nusiųs savo 
armiją ir suteiks Lietuvai ne
priklausomybę. Bet Tysliava 
nepasakė, kas išgrūs vokiečius 
iš Lietuvos.

Paulauskas kalbėjo trum
pai, bet į tikslą. Laučka užli
po ant estrados tik pasirodyt.
Tarpe Kalbų Buvo ir Pamar- 

ginimų.
Pamarginimus davė panelės

L. Juodytė, kontraltas ir G. 
K. Vitaitytė, sopranas, jos dai
navo solus ir duetus.

Ant užbaigos panelė L. Juo
dytė, skambindama gitarą, su
dainavo, “Ne Pušys Vaitoja” 
ir “Ant Melsvo Ežero Bangų”. 
Publikai iššaukus, dar sudai
navo “Mamyte Mieloji”.

Dainininkėms akompanavo 
muzikas Jonas Jankus.

žmonių buvo nedaug. Įžan
ga buvo 25c ir už įžangą 
įplaukė tik 21 dol.

Aukų surinkta 64 dol. su 
centais.

M. Stakovas.

Galite Atsidėti Ant 
Mūsų Gaspadiniy

Einant į Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų su siuvėjo
mis balių šio šeštadienio va
karą, Laisvės salėj, galite 
traukti tiesiai iš krautuvės, iš 
judžio ar kad ir iš darbo, nes 
čia būsite aprūpinti skaniais 
ir sočiais valgiais ir gėrimais. 
Ir kviečiame ateiti anksti. 
Įžanga tik 25c.

Dar norime priminti, kad 
tuomi savo pasilinksminimu 
padėsite mums numegsti ir 
pasiūti naujų, taipgi sutaisyti 
senų drabužių nuo hitlerinin
kų nukentėjusiems lietuviams. 
Darbą mūsų veikėjos paauko
ja, bet medžiagas visas su
pirkti vienos neišgali, prašo 
jūsų talkos.

N.

Komunistų Radio 
Trečiadieniais

Piliečių Komitetas iš naujo 
išrinkimui Peter V. Cacchione 
į New Yorko miesto tarybą 
skelbia įsteigęs radio progra
mas trečiadienių vakarais per 
visą spalių mėnesį.

Pir^noji programa suruošta 
spalių 6-tos vakaro 7 :45 iki 8 
vai. is galingiausios stoties 
WMCA, 570 klcs., pirmutinės 
ant jūsų radio. Ir visos kitos 
programos bus tuo pačiu lai
ku ir iš tos pat stoties kas tre
čiadienio vakaras, iki rinki
mų. L. K. N.

Plaukėją Ragina Tau
pyti Popierą

Gloria Callen, Amerikos žy
miausia plaukėją, turinti 21 
pasaulinių atsižymėjimo re
kordų, asmeniškai atsišaukė į 
mus taupyti atliekamą laikraš
tinę ir kitokią popierą. Stoka 
popieros grasina pertraukimu 
darbo' desėtkams popierinių 
dėžių darytuvių šioje apylinkė-

GLORIA CALLEN .
je ir sutrukdymu karo pastan
gų.

Karui . Produkcijos Tarybos 
atliekamų medžiagų rinkimo 
(salvage) divizija ragina kiek
vieną taupyti visokią atlieka
mą popierą, nesunaikinti, bet 
atiduoti perdirbėjams į naujas 
formas. Popierą labai reikalin
ga darymui dėžių-maišų, reika
lingų sukrovimui, suvyniojimui 
užjūriu vežamų visokių karo 
reikmenų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

laisniais, degtinės, vyno ir alaus. 
Pardavimo priežastis — savininko 
nesveikata. Seniai šioje vietoje pa
silaiko biznis, galima daryti gražų 
pragyvenimą. Kaina žema, nes greit 
norime parduoti. 52 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. (236-238)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pečkuriai, apvalytojai, 

bendriem darbam vyrai dirbti prie 
didelio apartmentinio namo. Gera 
alga ir kambarys tinkamam asme
niui. 8 valandų dieną. Antrašas: 
8701 Shore Road, Brooklyn, N. Y. 
Tel. SH. 5-2633. (236-241)

Reikalinga merginų - moterų ope
ruoti mašinas (Merrovv Machines). 
Gali atsikreipti patyrusios ir nepa- 
tyrusios. Iš pradžios, alga $20 i sa
vaitę. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas dirbtuvės vedėją: A. 
Linkus, Jr., Kastle Sportswear Co., 
43 W. 16th St., New York City, 
N. Y. Telefonas WAtkins 9-3858.

(236-241)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 ir LDS 14 kuopų 
bendras susirinkimas įvyks spalių 
7 d., ketvirtadienio vakare, 8 vai. 
Rusų Name, 61st Street. Malonėkite 
visi nariai būti laiku. (235-236)

EAST NEW YORK, 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 7 d., 8 v. v., 
Buzelio salėje, Crescent ir Atlantic 
Avė. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų aptarti, taipgi bilietai gatavi dėl 
mūsų vakarienės, turime kiekvienas 
pasiimti bilietų ir platinti. — M. 
Klimas, sekr. (234-236)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, spalių 7 d. Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, taipgi 
atsiveskite ir nauju narių prisirašy
ti, (234-236).

Registracija Ne Gana 
Skaitlinga Iki Pas

kutinei Dienai
šiuos žodžius rašant dar 

nežinoma pasekmės registra
cijų paskutinę dieną, spalių 
6-tą, kadangi registracija tę
siasi iki 10:30 vakaro. Tačiau 
registracija visomis pirmesnė
mis dienomis, įskaitant 4-tą ir 
5-tą spalių, buvo lėtesnė už 
1939 metų registraciją.

Priešpaskutinėmis dienomis 
pagyvėjo registracija dėlto, 
kad unijos ir kitos organiza
cijos, matydamos pavojų, jog 
masėms nedalyvaujant rinki
muose gali įsigalėti reakcinin
kai, pasmarkino veiklą mobili
zavimui piliečių užsiregistruoti.

šių metų rinkimai lyginami 
su 1939 metų rinkimais tuo at
žvilgiu, kad kaip anais, taip ir 
šiais vietiniai rinkimai nesu- 
puola su rinkimais nacionalių 
viršininkų ir senatorių. Tad 
randasi žmonių, kurie užsimir
šta, jog vietiniai gerai pravesti 
rinkimai keleriopai padės na- 
cionaliuose ir valstijų viršinin
kų rinkimuose.

Daugelis žmonių užsimiršta 
arba nežino šio svarbaus fak
to, kad nesiregistravę ir nebal
savę šiuose rinkimuose negalės 
balsuoti nei prezidentinėse no
minacijose 1944 metais. Tik 
atėjus toms svarbioms nomina
cijoms apsižiūri, bet jau būna 
per vėlu.

Didžiajame New Yorke ir 
vietiniai miesto tarybos narių 
rinkimai šiemet yra labai svar
būs. Iš vienos pusės yra išsta
tyti surambėję reakcininkai, iš 
kitos pusės yra mažiausia šeši 
labai geri ir žymūs darbo žmo
nių kandidatai. Iš tų .keturi yra 
išstatyti komunistu — Peter 
V. Cacchione, kings apskrity
je, Brooklyne; Ben Davis, Jr., 
ir Isadore Begun, Bronxe, ir 
Paul Crosbie, Queens. Ir du 
yra Darbo Partijos: Michael J. 
Quill, Bronxe, ir Eugene P. 
Connolly, New Yorko apskrity
je (Manhattan).

Prie to dar bus renkamas 
New Yorko valstijos gyberna- 
toyiaus padėjėjas, kuriai vietai 
visų naujadalybinių žmonių 
kandidatu yra William N. Has
kell. Taipgi bus balsuojami 
svarbūs miesto čarterio patai
symai (amendments).

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

v tt> ® • | «Gražus rasirinkinias

Paaulcsuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inlciąlinis žiedas, 
$15.00 ir aukSčiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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Filrnos-Teatrai
“Lassie Come Home” Rodo
ma Radio City Music Hall
“Lassie Come Home”, Met- 

ro-Goldwyn-Mayer filmos, pa
remtos ant vyresniojo kapito
no, velionio Eric Knight, no
velės, premjera Įvyks spalių 
7-tą, Radio City Music Hall.

Naujosios, spalvuotos filmos 
vyriausiose rolėse randasi 
Roddy McDowall, Donald 
Crisp, Dame May Whitty, Ed
mund Gwenn, Nigel Bruce, 
Elsa Lanchester. Filmą diri
gavo Fred M- Wilcox, gamino 
Samuel Marx. Filmai veikalą 
iš novelės parašė Hugo Butler.

Filmą perstato šiaurinės 
Anglijos gamtos vaizdus ir jos 
žmonių gyvenimą, intrigai pa
vartojant berniuką ir jo šu
nelį, jo bėdas ir jo prisiriši
mą žmogui.

Scenoj — “Autumn Ęevue”, 
šokių ir muzikos spektaklis, 
išpildomas teatro baleto, sim- 
foniškos orkestrus vadovybėje 
Erno Rapee, ir svečių daini
ninkų ir aktorių.

“Watch On The Rhine” 
Atėjo J Academy

Puikioji, pagal Lillian’os 
Hellman veiklą gaminta, fil
mą “Watch on the Rhine”, iš 
Vokietijos anti-fašistų gyveni
mo ir kovų prieš hitlerizmą, 
savaitę spalių 7-13 rodoma 
Academy of Music, 126 E. 14th 

Į St., New Yorke. Bette Davis 
! ir Paul Lukas pirmauja būrio 
kitų gerų aktorių sąstate. Prie
dams komedija “Chatterbox”, 
o Šeštadienio popietį dar ir 
speciališki priedai vaikams.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Te!. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I Le VANDA 1
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukSčlau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukSčiau.

San Carlo Operos 1-mas 
Perstatymas

Atvykusi New Yorkan 18- 
kai dienų, po kurių vėl leisis 
Į kelionę po kitus miestus, San 
Carlo Opera pradės savo gas- 
trolę New Yorke spalių 7-tą 
perstatymu Puccini’o operos 
“LaBoheme”. Dorothy Kirs
ten dainuos rolėje Mimi, Nun- 
cy Garrotto vaidins Musetta 
ir Mario Berini — Rodolfo, 
taipgi vaidina Valle, Kravitt, 
Kozakevich, Malatesta.

Spalių 8-tos vakarą vaidins 
“Aidą” su Mobley Lushanya 
vadovaujamoj rolėj.

Spalių 9-tos popietį persta
tys “Faustą”, o vakare—“Car
men”.

Spalių 10-tos popietį—“Ri- 
goletto”, o vakare “JI Trova- 
tore”.

Visu savo buvimu čionai, 
San Carlo Opera turės 18 va
karinių ir 6 šeštadienių ir 
sekmadienių popietinių per
statymų, populiarėmis kaino
mis. Vaidina Broadway Teat
re, Broadway ir 53rd Street, 
New Yorke.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q UETUVIŠKAS KABARETASM STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
J širdingai pavaišiname.

J / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/ žvirblys ekstra gerai patarnauja.

j Ji Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

Prie B.K.O. Republic Teatro Jei. Evergreen 4-6884

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9812

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausiy 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Great Neck Lietuviai 
Rengia Prakalbų Ir 

Dainy Vakarą
Greatneckicčių Lietuvių A- 

merikos Piliečių Kliubas ren
gia įdomų masinį mitingą su 
prakalbų ir dainų programa, 
įvyks šio sekmadienio vaka
rą, spalių 10-tą, Kasmočių sa
lėj, 91 Steamboat Rd., Great 
Neck. Pradžia 6 vai. vakaro.

Prakalbą apie svarbius die
nos klausimus pasakys D. M. 
Šolomskas, geras karo frontų 
ir abelnos pasaulinės padėties 
žinovas. Bet tai nebus vien 
prakalbų vakaras, čia girdė
site ir mielų Lietuvos liaudiš
kų, taipgi momentui atitinka
mų dainų, kurias išpildys Cho
ras Pirmyn, vadovaujant Al
mai Kasmočiutei. Daug aiš
kinti apie tai netenka, nes jūs 
iš patyrimo jau žinote, jog 
greatneckiečiai duotą žodį ir 
darbus atliekame garbingai.

Visi Great Neck ir apylin
kių lietuviai kviečiami į mūsų 
prakalbų ir dainų vakarą spa
lių 10-tą.

Rengėjai.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

282 Union Ave.
BROOKLYN, N; T.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž fi j i m u i gru
pėms. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilat




