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Maskvos konferencija tebe
sitęsia. Ji, sako spaudos ko
respondentai, prasidėjo drau
giškoje nuotaikoje. Todėl ga
lima tikėtis, kad konferencija 
ir baigsis draugiškoje nuotai
koje.

Dėl šitos konferencijos eina 
visokių gandų ir kalbų. Kiek
vienas “specialistas” tiekia 
savo teorijas, daro savo pra
našavimus apie konferencijoje 
rišamus klausimus.

Antai, Associated Press ko
respondentas skelbia, būk 
konferencija paskirsianti ben
drąją komisiją, kurios uždavi
niu būsią “galutinas pokari
nių Tarybų Sąjungos sienų nu
statymas.”

Tenka abejoti, ar ši prana
šystė turi ką nors bendro su 
tikrove.

Jali keliais atvejais Mask
vos spauda skelbė, kad vaka
rinės Tarybų Sąjungos sienos 
yra nustatytos ir dėl jų “kla- 
patytis” niekam neteks.

Amerikos lietuviams, man 
rodosi, reikėtų susirūpinti vie
nu svarbiu klausimu, susiju
siu su mūsų tėvų krašto atei
timi.

Svarbu, kad po karo sykį 
ant visados visa lietuvių tauta 
būtų suvienyta, būtų vienoje 
valstybėje.

Be abejojimo, Vilnius ir Vil
nija bus Lietuvos. Kiek tai lie
čia rytines ir pietines Lietuvos 
sienas, aš manau, jos tikrai 
pasiliks tokios, kokios buvo 
prieš karą, tai yra, kokios bu
vo 1941 metais. Druskininkai, 
Ašmena, Švenčionys su apy
linkėmis priklausė ir priklau
sys tarybinei Lietuvos respub
likai.

Bet svarbu, kad vakarinių 
Lietuvos sienų klausimas būtų 
išspręstas naudingai mūsų tau
tai.

Svarbu, kad Seinai priklau
sytų Lietuvai.

Svarbu, kad ne tik visa Ma
žoji Lietuva, bet ir lietuviško
sios Rytų Prūsijos dalys su
grįžtų pas savo motiną!

Nesivaržykime šiuo reikalu 
pasisakyti.

Ar jūs kada nors pagalvo
jote, kokia laimė mūsų tau
rai būtų, jei ji, po keletos šim
tų metų, galėtų vieningai sa
vo kalbą, savo kultūrą laisvai 
plėsti, niekeno nevaržoma ir 
nepersekiojama ?!

Tikėkimės (ir tam dirbki
me), kad po karo tikrai taip 
bus!

Andai buvo rašyta, kad pa
bėgęs nuo mirštančios Gady
nės J. Stilsonas nuėjo dirbti 
katalikų Amerikos spaustuvėn, 
Brooklyne.

Bet štai, toliau paaiški, kad 
Stilsonas su Brooklynu visai 
atsisveikino: jis dirbs Gaba- 
liausko Lietuvių žiniose, Pitts- 
burghe.

Gabaliauskas yra žymus 
klerikalas. Jo laikraštukas 
verda fašistinę smalą Pitts- 
burghe. Taigi “tikrasis leni- 
nistas” Stilsonas nudardėjo 
Gabaliauskui padėti svarbų 
“tautos darbą” dirbti.

Dvi čikagietės veikėjos ir 
dainininkės, K. Abekienė ir 
A. Dočkienč, šiuo metu gas
troliuoja tolimojoje Kaliforni
joj.

Šiomis dienomis atėjo nuo 
jų atvirutė laisviečiams pa
sveikinti. Be čikagiečių, svei
kina: K. B. Karosienė, J. Ka
rosas, K. Mugianienė, M. Bal- 
tulioniūtė ir Frank Strauss.

(Tąsa 5-me pus.)
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TALKININKAI PIRMYN VISU ITALIJOS 100 MYL. FRONTU
NAUJAS SMŪGIS
JAPONU LAIVAM 

IR LĖKTUVAM
Australija, spal. 20.— A- 

merikiečiu ir australų lėktu
vai užvakar vėl kirto triuš
kinantį smūgį Japonijos 
lėktuvams ir laivams Ra- 
baule ir apylinkėj, New 
Britain saloje, netoli Aus
tralijos.

Talkininkų lakūnai, ne
žiūrint audros ir perkūni
jos, nušovė žemyn bei su
naikino pačiose priešų sto
vyklose 60 japonų lėktuvų 
ir nuskandino tris jų laivus 
Rabaulo uoste. Jie sunaiki
no vieną kareivinį japonų 
transporto laivą 8,000 tonų, 
vieną prekinį priešų laivą 
6,000 tonų ir vieną nedide
lį karinį laivą. Be to, ame
rikiečiai ir australai lakū
nai sunkiai bombomis suža
lojo du prekinius japonų 
laivus.

O pirm savaites, Jungti
nių Valstijų ir Australijos 
lėktuvai Rabaul srityje nu
metė 350 tonų bombų ir su
pleškino 177 japonų lėktu
vus, tuo pačiu laiku nu
skandindami 123 priešų lai
vus ir motorines valtis.

Japonai Atakuoja Australus
Australija. — Japonai su 

padidintomis jėgomis ata
kuoja ir kai kur turi pasi
sekimo prieš australus Fin- 
schhafeno srityj, šiauriniai- 
rytiniame Naujosios Guine- 
jos ruožte, kaip sakė Tal
kininkų štabo atstovas.

Jugoslavų Partizanai 
Atėmė iš Nacių Eilę 
Aptvirtintų Vietovių
London, spal. 20. — Ju

goslavų partizanai atmušė 
vokiečių mėginimus iš laivų 
iškelt nacių kariuomenę į 
dvi salas arti Jugoslavijos.

Į pietus nuo Savos upės 
partizanai, vadovaujami ge
nerolo Tito-Broz, pradėjo 
didį ofensyvą 140 mylių 
frontu, nuo Liubljanos iki 
Durbricos, ir atėmė iš vo
kiečių eilę aptvirtintų kai
mų.

Jugoslavų kovunai taipgi 
įsiveržė į Kostanjevicos 
miestą, 27 mylios nuo Zag
rebo, Kroatijos sostamies- 
čio. — Kroatija yra viena 
iš Jugoslavijos provincijų.
Talkininkų Lėktuvai Padė

jo Jugoslavams.
Iš Italijos pakilę, anglų- 

amerikiečių lėktuvai įkan- 
džiai bombardavo ir žymia 
dalim suardė svarbiausią 
Jugoslavijos geležinkelį, ei
nantį iš sostinės Belgrado į 
Salonikų ir Athenus, Grai
kijos didmiesčius.

Raudon. Armija Nukirto Naciam Ištrūkimo 
Gelžkelj Dniepropetrovsko Srityj; Užėmė 

i 00 Kaimų, Miestelių ir Miestų
London, spal. 20. — Rau

donoji Armija per įtūžusį 
visos dienos mūšį vakar at
ėmė iš vokiečių labai svarbų 
geležinkelių mazgą Piati- 
chatką, 62 mylios tiesiai į 
vakarus nuo Dniepropet
rovsko, plieno pramonės 
didmiesčio, vakar iniame 
Dniepro upės šone. Perkirs
dami naciams svarbiausią 
pabėgimo geležinkelį tarp 
Dniepropetrovsko, Znamen- 
kos, Krivoj Rog ir kitų sto
čių į vakarus ir pietus, rau
donarmiečiai įstatė pavojun 
šimtus tūkstančių hitleri
ninkų ne tik artimoj Dnie
propetrovsko srityj, bet vi
soj didžiojoj pietinėj Dnie
pro upės alkūnėj ir Krimo 
pussalyj.

Užimdami Vladimirovkos 
miestą, sovietiniai kovūnai 
pasiekė punktą tik 14 mylių 
nuo geležinkelio, kuriuom 
Dniepropetrovskas jungiasi 
su Krivoj ‘Rog, geležinkelių 
mazgu ir turtingu geležies 
kasyklų centru.

Amerika Nuskandi
no Jau Virš 700 Ja

ponijos Laivų
Washington. — United 

Press, amerikiečių žinių 
agentūra, pasiremdama ofi
cialiais pranešimais, suskai
čiavo sekamus ligšiol nuo
stolius Japonijos laivų, ku
riuos nuskandino bei suža
lojo Jungtinių Valstijų lėk
tuvai, submarinai ir kiti ka
riniai laivai, būtent:

Nuskandinta 205 kariniai 
japonų laivai; turbūt, nu
skandinta 34; sunkiai suža
lota 245; taigi nukentėjo 
484 kariniai Japonijos lai
vai.

Sunaikinta 516 Japonijos 
prekinių ir transporto lai
vų; turbūt, nuskandinta 30; 
sužalota 449; taigi viso nu
kentėjo 995 nekariniai japo
nų laivai.

Visų rūšių japoniškų lai
vų sunaikinta 721; turbūt 
sunaikinta 64, o sužalota 
6194. Taigi smogta 1,479- 
niems įvairiems priešų lai
vams iš viso.

Mirė Priešfašistinis Franc.
Rašytojas R. Rolland

Berlyno radijas ir Pary
žiaus laikraščiai pranešė, 
kad mirė Romain Rolland, 
garsus priešfašistinis fran- 
cūzų rašytojas.

Jis sunkiai sirgo, ir jau 
pirm 10 dienų gandai pa
siekę Ameriką sakė, kad 
Rolland miręs.

Iki Piatichatkos paėmi
mo, raudonarmiečiai per 
dieną nužygiavo 10 iki 14 
mylių pirmyn tame ruožte, 
kur atvadavo daugiau kaip 
100 gyvenamųjų vietovių, 
o tarp jų geležinkelio stotis 
Ščastlivają, Zelionają ir Ja- 
kovlevką, ir miestelius Kra- 
snogradskają, R u b levką, 
Vinogradovką, Žoltoje, Pal
mirą, Christopolję, Novo- 
ukrainką, Akimovką ir ki
tus.

SOVIETAI PAGROBĖ 
DAUG PABŪKLŲ IR 

1,800 NACIŲ
Pagal dar neužbaigtą skai

čiavimą, Sovietai Piatichat- 
koje pagrobė 15 vokiečių 
geležinkelio traukinių, pri
krautų karinių reikmenų; 
30 tankų, o tarp jų ir 17 
“Tigrų” — didžiųjų tan
kų; 172 kanuoles, 1,300 au
tomobilių ir trokų, 600 kul- 
kasvaidžių, taipgi didelius 
kiekius amunicijos, maisto 
ir kitų reikmenų.

Per kautynes dėl Piati
chatkos sovietiniai kariai 
užmušė daugiau kaip 2,000 
nacių ir nelaisvėn paėmė 
1,800 vokiečių kareivių ir 
oficierių.
RAUDONARMIEČIAI PA

ĖMĖ TVIRTUMĄ ARTI 
KIJEVO

Kijevo apylinkėje Raudo
noji Armija paėmė Vyšgo- 
rodą, tvirtovišką hitlerinin
kų bazę, tiktai už šešių my
lių nuo paties Kijevo mies
to. šiuo žygiu raudonarmie
čiai pasiekė pirmos rūšies 
plentą einantį Kijevan.

Kautynėse dėl Vyšgorodo 
buvo sunaikinta 19 nacių 
tankų, pagrobta 10 jų tan
kų, 27 kanuolės ir nelaisvėn 
paimta tam tikras skaičius 
vokiečių.
Laimėjimai prieš Nacius 

Gomelio Srityje
Į pietus ir pietų vakarus 

nuo Gomelio, Baltarusijoj, 
Sovietai užmušė 1,800 vo
kiečių suvirš; paplatino sa
vo pozicijas palei Dniepro 
ir Sož upių suplaukimą ir 
užėmė kelis miestelius bei 
kaimus. Raudonoji Armija 
taipgi pagerino savo pozici
jas į pietus nuo Riečicos ge
ležinkelių mazgo, pora de- 
sėtkų mylių į vakarus nuo 
Gomelio.
Berlynas Pripažįsta, kad 

Naciai Vejami Atgal
Berlyno radijas pranešė, 

kad vokiečiai pasitraukė 12 
mylių atgal į šiaurvakarius 
nuo Dniepropetrovsko, gir
di, į “naujas, iš anksto pa
ruoštas pozicijas.” Mūšių 
vietas naciai vadina tiesiog 
“kraujo laukais.”

Kautynėse šioje apygar
doje hitlerininkai naudojo 
ir daugybę lėktuvų.

Berlynas taipgi sakė, kad 
penkios Sovietų divizijos 
pradėjo smarkiai atakuot 
vokiečių pozicijas į šiaurius 
nuo Vitebsko, o kitos pen
kios raudonarmiečių divizi
jos pralaužė nacių linijas į 
pietus nuo Gomelio.

Vien Piatichatkos srityje 
per dieną buvo sunaikinta 
bei iš veikimo išmušta dau
giau kaip 50 priešų tankų, 
•neskaitant 30 pagrobtų.

Spalių 18 d. įvairiose fron
to dalyse Sovietai sunaiki
no bei sužalojo 85 vokiečių 
tankus ir nušovė 31-ną 
priešų lėktuvą.

Sovietinės jėgos nuskan
dino Baltijos Jūroje vokie
čių transporto laivą, 6,000 
tonų, o Juodojoj Jūroj — 
kitą priešų transporto lai
svą, 3,000 tonų.

Apie mūšius Melitopolyje 
šį kartą nieko nesakė ofi- 
cialis Sovietų pranešimas.

Sovietų Vyriausybė Tikisi Gerų Pasėkų 
Iš Konferencijos su Amerikos Ministe- 

riu Hullu ir Anglų Min. Edenu
Maskva, spal. 20. — Va

kar Sovietų užsienių reika
lų komisaras Viačeslavas 
Molotovas apie tris valan
das tarėsi su Amerikos val
stybės - užsieniniu ministe
riu Cord. Hullu ir Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu 
Anthony Edenu. Pasitari
muose' dalyvavo ir aukštieji 
amerikiečių ir anglų kari
ninkai ir ekonominiai - po
litiniai specialistai.

Jų svarstymų ir tarimų 
turinys nebus viešai skel
biamas, iki pasibaigs kon
ferencija. Bet viskas rodo, 
kad Sovietų vyriausybė ti
kisi gerų pasekmių iš tų pa
sitarimų.

Maskvos laikraščiai iš
spausdino didelius Hullo ir 
Edeno paveikslus su palan
kiais aprašymais. Maskvie
čiai labai interesuojasi tais 
svečiais ir daugiau išperka 
laikraščių, negu paprastai.

Dar nėra ruošiama suei
gos tarp maršalo Stalino ir 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos pasiuntinių, bet spėja
ma, jog konferencijos pa- 
baigon jiedu gaus pasikal
bėt ir su premjeru Stalinu.

Patikimos žinios teigia, 
kad Anglijos ir Amerikos 
atstovai ne sykiu, ne išvien 
darys savo pasiūlymus kai
po bendrus, bet kiekvieno 
krašto ministeris atskirai 
duos savo sumanymus, ir

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ
POZICIJAS 27 MYUIOS 

I ŠIAUR. NUO VOLTURNO
Alžyras, spal. 20.—Penk- | ną atėmė iš nacių 23 mieš

toji amerikiečių - anglų ar-i tus bei miestelius.
mija ir Aštuntoji anglų ar- Kalnai ir klampynės taip 
mija per dieną pažygiavo: trukdo amerikiečius, kad 
dvi iki penkių mylių pirmyn jie kai kur tik mulais tega- 
visu šimto mylių frontu Ii parvežti savo reikmenis 
skersai Italijos, nuo vienos , Volturn o upės srityje.
jūros iki kitos. i Iš 3,400 ir 6,500 pėdų auk-

Amerikiečiai atėmė iš vo- ščio kalnų vokiečiai žeria 
kiečių tvirtoviškus punktus artilerijos ugnį į pirmyn 
jau už 27 mylių į šiaurių žygiuojančius amerikiečius, 
rytus nuo Volturno upės, j bet nepajėgia jų sustabdy- 
Visur kitur naciai, viduti- I ti.
niai imant, viso atmesti 10 Amerikos kariuomenė 
mylių į šiaurius nuo tos ; prasiveržė tiek pirmyn, kad 
upės. i jai telieka 12 mylių pasiekti

šiauriniame Volturno šo-^San Angelo tarpkalnę, per 
ne Amerikos kariuomenė; kurią eina svarbiausias ke- 
paėmė Brezza, Alvignano, lias į Romą.
Gioia, Liberi ir kelioliką ki-j Vokiečiai į šiaur. nuo Vol
tų aptvirtintų miestelių to- • turno degina ir sprogdina 
je srityje. j kaimus ir masiniai žudo ita-

Aštuntoji anglų armija Jus, jų gyventojus, matyt, 
užėmė Montecilfone ir Pa- ruošdamiesi trauktis toliau 
taciaro ir tulus kitus punk- atgal į sekamą apsigynimo 
tus rytiniame Italijos pajū-į liniją kalnuose.
ryje, 9 mylios i šiaurių ry- ----------------

¥.*J J“"" Divizijos Sovietu
v™ talkininkai per die- Fronte ir Kova iki Lvovo

tada bus išdirbtas bendra
sis planas visai konferenci
jos programai.

(Vakarykščiai pranešimai 
Amerikos spaudai sakė, kad 
šio krašto ministeris Hull 
nekeisiąs klausimo dėlei 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir dėlei sienų tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos.)

Sovietų laikraščiai, kaip 
jau ne kartą buvo minėta, 
reikalavo, kad šioje konfe
rencijoje būtų pirmoj vietoj 
svarstoma antrojo fronto 
atidarymas iš Anglijos 
prieš vokiečius vakarinėje 
Eū ropoję.

Tūkstančiai Indėnų 
Badu Miršta Kasdien
New Delhi. — Vien Indi

jos didmiestyje Kalkuttoj 
kasdien badu miršta po 2,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų.

(Amerikiniuose laikraš
čiuose trečiadienį išspaus
dinti fotografiniai paveiks
lai rodo, kaip sugulę gatvė
se baduoliai indėnai laukia 
mirties.)

Indija yra didžiausia An
glijos kolonija.

New Delhi, spal. 20. — 
Prisaikdintas gen. Wavel, 
kaip Anglijos karaliaus pa
vaduotojas Indijoj.

Maskva. — Atsidarius 
konferencijai tarp Anglijos, 
Amerikos ir Sovietų užsie
nių reikalų ministeriu, Iz- 
viestija, Sovietų vyriausy
bės laikraštis, rašė apie len
kų divizijas, kovojančias iš
vien su Raudonąja Armija 
prieš vokiečius. O vienas 
redakcinis Izviestijų straip
snis sakė, jog Sovietų kovū
nai veda karą už Ukrainą 
nuo Kijevo iki Lvovo.

Lvov, ukrainų miestas, 
buvo Lenkijos valdžioj pirm 
dabartinio karo, o pirm pra
eito karo Lvovą valdė Aus
trija.

JAPONAI ĮSTEIGĘ INDI
JOS “VALDŽIĄ”.

London. — Japonijos ra
dijas paskelbė, kad Singa
pore susiorganizavus val
džia ištisai Indijai.

(Japonai patys iš savo 
pastumdėlių sudarė tą neva 
Indijos valdžią.)

Philadelphia, Pa.
Prakalbos ir Koncertas
Ateinantį sekmadienį, 

spal. - October 24 d., 2:30 
vai. popiet, kalbės Antanas 
Bimba, Laisvės redaktorius. 
Juozas Jurčiukonis pildys 
koncertinę programą. Drg. 
Bimba pasakys svarbią pra
kalbą gyviausiais šių dienų 
klausimais.

Prakalbos ir koncertas į- 
vyks Lietuvių Tautiškoje 
Salėje, 928 Moyamensing 
Avė., Phila., Pa.

A. J. Smitas.
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Graikai laukia žiemos dideliu nekan
trumu, didele baime, nes jie žino, ką tas 
jiems reiškia.

Jeigu vokiškoji karo mašina greit ne
bus sunaikinta, tai galima įsivaizduoti, 
prie ko tas viskas prives ne tik Graikiją, 
bet ir kitas okupuotąsias šalis.

Štai, dėl ko Maskvoje išeinąs žurnalas, 
“Karas ir Darbininkų Klasė”, griežtai 
stato klausimą dėl antrojo fronto. Žur
nalas skelbia, kad, jeigu šiemet hitlerįz- 
mas nebus galima sunaikinti (jis būtų 
galima, jei antrasis frontas būtų atida
rytas), tai milijonai pavergtųjų žmonių 
atsidurs beviltiškoje padėtyje. Ir tas vis
kas prives prie chaoso, prie didesnių ne
ramybių po karo.

Graikija tam yra geras pavyzdys.

“Viskas Donee Baseinui....”

Laisve, Lithuanian Daily News
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Iš Papiliečių Kliubo Pastoges

■ Ercoli Kalba Italams
Darbininkų judėjimas gerai pažįsta 

italų komunistų vadą, Ercoli. Ercoli bu
vo Komunistu Internacionalo Veikian
čiajame Komitete, kai tasai Internacio
nalas gyvavo. Vėliau buvo skelbta, kad 
Ercoli grįžo į Italiją (per metų eilę jis 
gyveno Tarybų Sąjungoje).

‘ šiomis dienomis spauda paskelbė, kad 
Ercoli sakė kalbą Italijos žmonėms iš 
Maskvos radijo stoties. Taigi jis, Erco
li, dar nėra sugrįžęs Italijon; jis dar vis 
tebegyvena Tarybų Sąjungoje.

Ercoli ragino Italijos žmones vienytis 
ir drąsiai, energingai kovoti prieš vokie
čius. Jis pilnai užgiria Badoglio valdžios 
karo paskelbimą Vokietijai. Jis ragina 
visus Italijos darbo žmones, taipgi, vie
nytis ir kovoti, kad po karo Italija galė
tų atsistoti tarp garbingųjų civilizuotų 
ir laisvų tautų.

Pasirodo, kad Ercoli — slapyvardis. Jo 
tikrasis vardas ir pavardė yra Palmiro 
Togliatti.

Amerikoje gyveną italai komunistai ir 
ne komunistai taipgi energiškai darbuo
jasi, kad padėti savo tėvų kraštui išsi
laisvinti iš tos nelaimės, į kurią įtraukė 
Mussolinis ir jo govėdos. Jie stoja už 
Italijos dalyvavimą kare, už to karo pa
baigos paskubinimą, tai yra, už tai, kad 
juo veikiausiai hitlerizmas būtų sunai
kintas, karas laimėtas.

500 Graikų Miršta Per Dieną!
Šiurpulingos žinios ateina iš Graikijos. 

Penki šimtai graikų išmiršta nuo bado 
per dieną!

Iš 8,000,000 gyventojų, sakoma, iki šiol 
(karo metu) pražuvo 780,000 asmenų. 
Daugiausiai jų sunaikino badas, bet ne
mažai — vokiečių šautuvai. Kai kurie 
mano, jog 100,000 asmenų tapo sušaudy
ta.

200 Graikijos miestelių tapo visiškai 
sunaikinta, — tik griuvėsiai belikę. Tai 
vis vokiškojo keršto pasėka — keršto, 
kam graikai nepasiduoda, kam jie kovo
ja prieš okupantus.

Tuo pačiu sykiu graikai kovotojai ne
siliaują mušę okupantus. 60,000 partiza
nų kalnuose nuolat kovoja, nuolat kenkia 
okupantams. Tas viskas palaiko apie 12 
vokiečių divizijų (gal kai kurios divizi
jos yra bulgarų) Graikijoje.

Tuo pačiu sykiu vokiečiai okupantai 
plėšia tąjį garsųjį karštą. Plėšia ir nai- 
.kina jojo istorines vertybes, plėšia ir 

t naikina reikalinguosius žmonių gyveni
mui daiktus.

Tarybų Sąjungos žmonės, kaip sako 
pranešimai, labai susirūpino Donee Ba
seino atsteigimu. Kas tas Donee Basei
nas? Tai milžiniška pietinėje Ukrainoje 
sritis, kurios žemėje keri neišmatuoja
mi anglies ir geležies sluogsniai. Prieš 
karą iš Donee Baseino Sovietai gavo 
daugybę anglies ir geležies. Be to, kad 
ten yra dideli gamtiniai turtai, Donee 
Baseine prieš karą buvo labai daug fab
rikų.

Be abejo, vokiečiai-okupantai sugriovė 
fabrikus, apgriovė kasyklas. Kai vokie
čiai 1941 metais užgrobė tąją turtingąją 
sritį, jie skelbė visam pasauliui, kad da
bar, girdi, Tarybų Sąjunga būsianti su
naikinta, nes ji neturėsianti anglies, ne
turėsianti geležies karo pramonei vary
ti, ginklams dirbti. Bet Tarybų Sąjunga, 
dėka josios Penkerių Metų planams, tu
rėjo naujas kasyklas, naujus fabrikus, 
naujas mašinerijas Uraluose ir kitose 
didžiosios šalies srityse ir ji galėjo pra
vesti savo apsiginklavimo programą, 
nors tas viskas žymiai pasunkino patį 
darbą. O vokiečiai, dėka partizanams, jų 
didvyriškoms kovoms, nebegalėjo Donee 
Baseiną išnaudoti savo naudai. Viską, 
ką okupantai padarė, tai, traukdamiesi, 
sunaikino daugybę svarbių kasyklų ir 
fabrikų.

Taigi dabar Tarybų Sąjungoje šūkis: 
“Viskas Donee Baseinui!” Taip, viskas 
kuoveikiausiam atsteigimui kasyklų, y- 
pačiai anglies kasyklų. Ir, kaip sako, pra
nešimai, darbas eina šuoliais. Leningra
do ir kituose fabrikuose dirbama maši
nerija ir skubiai siunčiama kasykloms 
operuoti. Senieji angliakasiai, kurie bu
vo pasitraukę 1941 metais, grįžta į Do
nee Baseiną. Donee Baseino anglis, tai
gi, jau kasama ir naudojama traukinių 
garvežiams, fabrikų varymui, kurui.

Vadinasi, ši žiema Tarybų Sąjungos 
gyventojams bus kur kas lengvesnė kaip 
pereitoji, kuomet jie negalėjo naudotis 
Donee Baseino anglimi.

Rašytojui Neksui Pavyko 
Pasišalinti

Smagiai pasaulis sutiko tą žinią, kuri 
paskelbė, kad žymusis danų rašytojas, 
Martin Andersen Nexo, esąs dar gyvas. 
Jis spėjo pasišalinti nuo vokiečių oku
pantų ir pabėgti į Stockholmą.

Iš tikrųjų, tai maloni žinia kiekvienam 
laisvę mylinčiajam žmogui. Nes rašyto
jas Nekso yra didelis plunksnos artis
tas, žmonių draugas, kovotojas dėl švie
sesnio liaudžiai rytojaus.

SENATORIŲ MISIJA PA
KENKĖ KARO PASTAN

GOMS
Apie tuos “garsiuosius” 

senatorius, kurie sugrįžę “iš 
karo frontų,” sukėlė visame 
Jungtinių Tautų liogeryje 
ginčus, šiandien prastai ma
no visi fašizmo priešai.

Neigi, kaip dabar pasiro
do, tie senatoriai vyko karo 
frontus aplankyti su tuo 
tikslu, kad sustiprinti karo 
pastangas. Apie juos ir jų 
misiją Chicagos dienraštis 
Vilnis išsireiškia sekamai:

Reikia sakyti, kad jie ir 
vyko ne faktų sužinoti, bet 
bet tik Įgauti autoriteto kal
bėti apie karo frontus. Du 
tų senatorių — Lodge ir 
Brewster — yra republiko- 
nai ir reakcininkai.

Du kiti jų yra anti-Roose- 
veltiniai demokratai ir izo- 
liacininkai. Sen. Chandler 
visuomet stengiasi paleng
vinti Vokietijai kovodamas 
prieš Amerikos karo pastan
gas Europoj.

Tik vienas iš penkių kiek 
pažangesnis demokratas — 
Mead, bet jis atsimetė nuo 
jų dar pirma to, kai prezi
dentas Rooseveltas pasmerkė 
juos už atakas ant Amerikos 
sąjungininkių.

Juos labai publikuoja 
Uearsto spauda, taipgi kiti 
laikraščiai, kurie visuomet 
rėmė visus anti-Roosevelti- 
nius ir pro-nacinius elemen
tus.

Kito “raporto” iš tų sena
torių vargiai galima buvo 
laukti. Jie skrido tuo tikslu, 
kuriam tikslui jie dabar taip 
rėkauja sugrįžę.

Apyseriams ir izoliacinin- 
kams senate reikėjo ko nors 
sustiprinti savo poziciją. Bet 
kada prezidentas Roosevel
tas pasmerkė tai, vargiai 
jiems bus iš to “roporto” ko
kios naudos.

Washingtone taipgi kalba, 
kad sen. Lodge ruošiasi rolei 
vado kovai prieš Amerikos 
dalyvavimą palaikyme tai
kos Europoj, dėlto jam buvo 
reikalinga publikacijos ir au
toriteto. Tas “vandravoji- 
mas” į karo frontus gerai 
pasitarnavo jo siekiniams.

Bet tas senatorių vandra- 
vojimas ir jų “raportas” tik
rai nepasitarnauja karo pa
stangoms. Atakos ant mūsų 
sąjungininkų ir Amerikai ne
pasitarnauja.

Vyriausias Penktosios Armijos komandierius gen. Mark Clark įžygiuoja į Nea
polį. Su juomi kartu maršuoja visas jo štabas.

LENKAI PASIDARBAVO 
PRIEŠ SAVO TAUTOS

LAISVĘ
Mes turime lietuvių, ku

rie, kenkdami Jungtinių 
Tautų vienybei, kenkia Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui. 
Tasai klerikalų, fašistų ir 
menševikų bendras frontas, 
tartum pasamdytas, dar
buojasi už kuoilgiausį Lie
tuvoje išlaikymą vokiškų o- 
kupantų. Jie visai neslepia 
to fakto, kad jie jau dabar 
keikia tą valandą, kada at
eis Raudonoji Armija ir iš
muš iš Lietuvos okupantus.

Panašiai darbuojasi len
kiški ponai dėl Lenkijos. Jie 
turi lenkišką valdžią, kuri 
kalba neva Lenkijos vardu, 
bet kenkia Lenkijos išlaisvi
nimo reikalui. Labai teisin
gai apie tos valdžios dar
bus rašo Kapados Liaudies 
Balsas. Sako kanadiečių sa
vaitraštis:

Jeigu Lenkijos valdžia ne
nebūtų- ištraukus savo armi
jos iš Sovietų Sąjungos, o
vieton to metus prieš nacius, 
tai naciai būtų gavę dides
nius smūgius ir Lenkijos iš
laisvinimas būtų daug arčiau. 
Dabar ta armija taip užmirš-
tą, kad apie ją niekas nebe
kalba.

Ne visi, tačiau, lenkai taip 
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daro. Viena lenkų divizija 
kaunasi su vokiečiais, o kita 
baigiama organizuoti ir tuo- 
jaus stos kovon prieš vokie
čius. Organizuojamos ii’ tupj 
stos kovon kitos lenkų dalys.

Lenkijos valdžia prakišo 
geriausią progą. Ji galėjo 
daug laimėti kooperuodama 
su Sovietų Sąjunga. Dabar 
jai bus sunku. Gali taip at
sitikti, kad ji negalės grįžti 
į Lenkiją ir parsigabenti sa
vo armiją. Kas norės tokios 
valdžios ir jos armijos, kuri 
tupi kur tai įlindus ir laiko 
savo armiją.

Kokius suokalbius ta val
džia turi, sunku įsivaizdinti. 
Sunku tikėti, kad ji būtų tik
rai patikėjus vokiečių išmis- 
lams apie tuos karininkus; 
Veikiausiai lenkus apgavo 
kokie nors reakcionieriai. Jie 
buvo sukurstyti prieš Sovie
tų Sąjungą kokiais nors pri
žadais. Bet iš to daugiausia 
žalos turės pati lenkų val
džia ir jos šalininkai.
Dabar jau aišku, kiek ža

los Lenkijos reikalui prida
rė tos lenkų valdžios anti- 
sovietiniai žygiai. Ji sulaikė 
daug lenkų nuo kovos prieš 
nacius. Ji įnešė nesusiprati
mą į Jungtines Tautas. Ji 
atšaldė daugelį žmonių, ku
rie nuoširdžiai simpatizavo 
lenkų tautos aspiracijoms.

PUODAS KATILĄ 
VANOJA

Smetona, matyt, tebepyk
sta ant Grigaičio ir Šimu
čio, kad nebuvo pakviestas 
į Pittsburgho konferenciją. 
Nors tai konferencijai gai
res nustatė jo agentai 
Daužvardis ir Žadeikis, ta
čiau jis pats irgi norėjo ten 
dalyvauti ir oficiališkai pa
laiminti prie smetoniškos 
dvasios atsivertusius Gri
gaičius, Michelsonus, Šimu
čius ir Prunskius.

Tai galima spręsti iš Dir
vos atsinešimo. Dirvą re
daguoja Smetonos meda- 
liuotas Karpius. Dirvoje ra
šinėja pats Smetona ir jo 
sūnus. Todėl Dirvą galima 
skaityti Smetonos organu. 
Smetonininkai sako, kad jie 
visame kame esą geresni už 
tarybininkus. Tarybininkai 
esą veidmainiai ir neturį 
aiškios programos, arba jei
gu ją turį, tai slepią nuo- 
žmonių. Jie, smetonininkai, 
net nebereikalausią, kad po 
karo Lietuvoje vėl automa
tiškai Smetona būtų Lietu
vos “prezidentu.” Dirva 
(spalių 15 d.) sako:

Tautininkai per Dirvą 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos pareiškimuose aiškiai 
yra pasisakę, kad Lietuvos 
valdžios išrinkimą palieka 
patiems Lietuvos žmonėms, 
kurie ten gyvena ir vargs-i 
ta: jie geriausia žinos, ko-į 
kia valdžios forma jiems i 
reikalinga.”

Bet kaip tada su Lietuvos 
“vyriausybės kontinuite- 
tu”? Kam tada Dirva vadi
na Smetoną Lietuvos pre
zidentu, arba Žadeikį Lie
tuvos ministeriu? Ar Dirva 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga dabar atsisako nuo su
grąžinimo Lietuvon smeto
ninės diktatūros tik todėl, 
jog pagaliau įsitikino, kad 
sunku Amerikos lietuviams 
įpiršti kruvinąjį Smetoną?

Tarybininkus Dirva vadi
na “demokratiniais raketie- 
riais” ir sako:

“Dabar gi, kartu su Ame
rikos lietuvių visuomene, tu
rime paklausti tų tarybinin
kų: Kur jūsų pareiškimai 
linkui Lietuvos valdžios ko
kią jūs norite Lietuvos žmo
nėms antmesti ? Iki šiol iš 
jūsų apie tai nieko negirdėti.

Tiesa, jūs dažnai kartoja- 
te žodį “demokratija” ir 
kalbate apie atsteigimą “de
mokratinės Lietuvos” — bet 
nepasakote visuomenei, kad 
jūs esat tie “demokratijos” 
“kupčiai”, kurie kitiems prie
varta siūlote, bet patys jos 
nepraktikuojate.

Jūs patys naudojatės viso
mis atkakliausiomis fašistinė
mis priemonėmis. Jūs Lietu
vai “valdžią” gaminat čia, 
Amerikoje — tokią kokią 
jūs suprantate tinkama ir 
reikalinga jums. Jūs visomis 

• priemonėmis siekiate tų sa
vo diktatorinių. užgaidų, . vi
sai nesiskaitydami su Lietu
vos žmonių valia! Dar ir 
nusižengiate visoms demo
kratijos taisyklėms skirdami 
save Lietuvos žmonių valios 
atstovais!

Visuomenė laukia iš jūsų 
pasisakymo — tikro, vyriško 
pasisakymo! Gana raketie- 
riauti demokratija. Gana tą
syti demokratiją, kurios jūs 
nepripažįstate. Gana muilinti 
visuomenei akis jieškojimais 
Lietuvai “draugų” ten, kur 
jų nėra.”
Išeina taip, kad puodas 

katilą vanoja. Pamatinio 
skirtumo tarpe smetoninin- 
kų ir tarybininkų nėra. Gin
čijasi ir nesusikalba tik to
dėl,kad tarybininkai dar ne
sutinka oficialiai nusilenkti 
prieš Smetoną. Smetonai jie 
priešingi ne iš kokio princi
po arba dėl nesutikimo su 
jo fašistinėmis idėjomis, 
bet todėl, kad jie puikiai ži
no Amerikos lietuvių atsi- 
nešimą linkui Smetonos. Jie 
žino, kad viešas susidėji
mas su Smetona atstumtų 
nuo jų jų pasekėjus.

Tai ir viskas. Kas liečia 
Lietuvos ateitį, tai yra, kad 
Lietuvoje būtų sugrąžintas 
dvarininkų ir kapitalistų 
viešpatavimas, tai pas juos 
jokio skirtumo nėra. Visi 
jie geriau matytų Lietuvą 
amžinai vokiečių pavergtą 
ir lietuvių tautų išnaikintą, 
negu palikti Lietuvos žmo
nėms eiti jųjų pasirinktų 
socialistiniu keliu į naują 
gyvenimą. Nepraeis daug 
laiko ir jie visi susivienys. 
Tegul tik pasibaigia karas 
ir Lietuva pasiliuosuoja iš 
nacių vergijos, tegul tik at- 
sisteigia Lietuvoje socialis
tinė santvarka, Grigaitis, 
Šimutis ir Smetona būčiuo- 
sis ir išvien darbuosis ne
duoti Lietuvos žmonėms ra
miai kurtis naująjį gyveni
mą.

Anglijos Lakūnai Vėl 
Smogė Berlynui ir Kt.

Nacių Centrams
London, spal. 19. — Dide

li būriai Anglijos bombane- 
, šių ardė dirbtinio gazolino 
; ir gumos fabrikus Hanove- 
ryj, vidurinėje Vokietijoje. 
O lengvieji Anglijos bom- 
banešiai vėl atakavo Ber
lyną ir įvairius priešų tai
kinius šiaurvakarinėje Vo
kietijoje. Negrįžo 17 anglų 
bombanešių.

A.L.D.LD. III Apskričio Konferencija
Įvyks lapkričio mėn. 7 dieną, 11 vai. ryto, sekmadienį, 

243 Front St., Lithuanian Hall, New Haven, Conn. Bū
tų labai naudinga, kad į šią konferenciją taipgi atsilan
kytų ir iš šių mažesniųjų kuopų nors po vieną asmenį, 
būtent: 88 kp.—Torrington, 117 kp.—Shelton, 166 kp.—- 
Stamford, 216 kp.—Brooklyn, 225 kp.—Southbury. Tai
pogi, kad kuopų sekretoriai paruoštų visų metų kuopų 
veikimo raportą — tas palengvintų delegatų padėtį kon
ferencijoje. Pasistengkime, kad iki Šios konferencijos 
neliktų nei vienas narys skalnas duoklėmis organizacijai!

III Apskr. Sekretorius,
John P. Vilčiniskas.

Mūsų kliubo narių Dėdės 
Šamo armijoj jau yra arti 70 
žmonių, kurių kaip kurie jau 
kaunasi prieš žmonijos priešą 
fašizmą, o kiti tai kovai ruo
šiasi.

Kiti kliubiečiai, pasilikę na
mie irgi nesnaudžia. Kalbė
jausi su užrašų raštininku 
Frank Haiku, kuris kliubo var
du pardavinėja karo laimėji
mo bonus ir štampas. Jis jau 
turi išpurdavęs už apie $50,- 
000. Už gerą darbą turės kre
ditą patsai kliubas, o tame 
daug darbuojasi tas veikėjas. 
Jis turi daug pasiryžimo ir 
ateityj. Kas pirkaite karo bo
nus, tai pirkite pas F. įtaiką 
kliube.

Kliubas nutaręs suruošti ne
paprastą parengimą su dova
nomis, kur bus išleista laimė
jimui karo bonusų vertės 
$100, būtent, pirma dovana 
$50, o dvi kitos po $25. Ti- 
kietų kaina tiktai 10 centų, o 
trys tikietai už 25 centus. Gi 
jeigu kas norės pirkti visą 
knygelę, su 12 tikietų, tai 
gaus už $1. šis parengimas 
atsibus sausio 23 dieną, 1944 
metais. Likęs pelnas eis ar
mijoj tarnaujančių fondam 
Tuojaus bus tie dovanų tikie- 
tukai platinami. Prašome vi
sų, kad imtumėte juos plačiai 
pardavinėti, nes knygelės bus 
anglų kalboj ir visur jas ga
lima bus platinti, o pelnas eis 
labai prakilniam tikslui. Taip
gi, kliubas tam pačiam tiks
lui kas utarninko vakaras ren
gia Bingo Party, pradžia 8 
vai. vakare, Kliubo Svetainėj.

Spalių 24 dieną, 3 vai. po 
pietų, bus Kliubo apvaikščio- 
jimas 3-jų metų nuo įsigijimo 
nuosavo namo. Bus gera pro
grama, kurią sutaisys gerai 
patyręs Stanley Bokus iš vi
sos apylinkės artistų. Dai
nuos lietuviškai, šoks klasiš
kus šokius, grajys įvairius mu
zikos kavalkus, o po progra
mai bus šokiai, valgio ir gėri
mo. Įžangos bilietai po 75 cen
tus. Visi, broliai ir sesutės, 
pirkite tikietus, žinokite, kad 
kliubo parengime visuomet 
pasitenkinate. Tuomi jūs pa
rengsite ir kliubą, kuris šiemet 
turėjo kelis narius mirusius, 
nemažai ilgai sergančių ligo
nių ir kelis šimtus dolerių pa
aukavo karo išlaimėjimo tiks
lams.

Rugsėjo 13 dieną biznio di
rektoriai turėjo savo posėdį. 
Raštininkas Antanas Laskus 
išdavė metinę apyskaitą. Iš 
raporto pasirodė, kad kliubo 
gaspadorius Tarnas Barison 
per metus padarė gražaus pel
no, už tai paliktas toj vietoj 
ir kitiem metam. Taipgi direk
toriai padarė nemažai pageri
nimų biznio reikaluose.

J. Giraitis del tūlų priežas
čių pasitraukė iš iždininko vie
tos. Jis toj vietoj išbuvo per 
7 metus ir per tą laikotarpį 
kliubas atliko daug naudingų 
darbų, kurių dėlei daug pasi
darbavo iždininkas, už ką jam 
priklauso didelė garbė. Jo 
vietoj liko išrinktas veiklus na
rys Antanas Ambrosas, linkiu 
jam gero pasisekimo kliubo ir 
visuomenės gerovės darbe.

Vienas iš Kliubo Veikiančių.

I

Maskva. — Naciai sušilę 
grūda savo kariuomenę iš 
Krimo pussalio, kad padėt 
vokiečiam atsilaikyt Mėli- 
topolio srityje.
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Būtinai Pasakyk 
"Savo Noru”

(Kaip parengiami hitleriniai pasikalbėjimai per radiją)
Už stalo sėdi hitlerinin

kas Zatas, greta jo gestapo 
agentas Konrad, prie kito 
stalo sėdi Paukštys. Prie 
durų sargybą eina du smo
gikai su nagaikomis už batų 
aulų. Repeticiją pradeda 
Zatas.

Zatas: Įleiskit pirmąjį!
SMOGIKAS: Herein!
PAUKŠTYS: Pasisvei

kink gi su ponais.
DARBININKAS: Labas.
PAUKŠTYS: Matote, po

nas viršininkas paskyrė jus 
kalbėti per radiją. Ar mo- 

s kėsite atsakyti į jums tei
kiamus klausimus?

DARBININKAS: Mokė
siu, pone.

ZATAS: Kas esi ir iš kur 
kilęs?

DARBININKAS: Esu 
metalistas, kilęs iš Prienų.

ZATAS: Šion. Ką palieki 
Lietuvoje?

DARBININKAS: Žmoną 
ir du vaikus.

ZATAS: Zer šion! O ko
kia gi jūsų savijauta va
žiuojant į Vokietiją?

DARBININKAS: Kokia 
čia savijauta, pone. Bloga.

ZATAS: Štil, štil. Taip 
negalima. Reikia sakyti, 
kad savijauta puikiausia. 
Na, pasakyk, sakysim, ko
dėl tu važiuoji į Vokietiją?

DARBININKAS: Negi aš 
važiuoju, užrašė mane ir 
veža...

ZATAS: Nein, nein. Taip 
negalima. Taip tik bolševi
kai kalba. Tu turi sakyti: 
aš važiuoju savo noru, — 
būtinai pasakyk “savo no
ru,” kad padėčiau Vokieti
jai kalti ginklus kovai su 
bolševizmu.

DARBININKAS: Bet, po
ne, tai neteisybė.

ZATAS: Her got, Paukš
ty! Kas čia darosi! Ką jūs 
čia pas mane įleidote?!

PAUKŠTYS: Nutilk! 
Kaip ponas Zatas sako, taip 
ir yra teisybė. Ar gavai 
šiandien sriubos?

DARBININKAS: Gavau, 
pone Paukšty.

PAUKŠTYS: Tai ko ple
pi niekus apie neteisybes. 
Juk kiti nė šaukšto sriubos 
negavo, tai galėtų bent 
skųstis. Reikia išmokti ken
tėti.

DARBININKAS: Kad, 
pone direktoriau, mes jau 
dvidešimts mėnesių baisiai 
kenčiam. O ar mes kalti dėl 
to?

ZATAS: Vas ist das? Ko
dėl dvidešimts mėnesių? O 
ar prie bolševikų nekentė
jai?

DARBININKAS: Prie ta
rybų valdžios aš buvau vy
resnysis meisteris, gavau 
premijas už darbą, gyvenau 
gerai.

ZATAS: Her Paukšty! 
Vas ist das fiur eine švei- 
nerei? Kaip tu įleidai čia 
bolševiką?

PAUKŠTYS: Pone virši
ninke, jis ne bolševikas. Aš 
jį žinau iš bolševikų lai
kų... Jis kritikavo...

DARBININKAS: Taip. 
Bet aš norėjau, kad būtų 
dar geriau.

, ZATAS: Raus, raus! 
(Pauža, darbininkas išei
na). Her Paukšty, gerai, 
kad mes jį išgabenam ten, 
kur jis vistiek galą gaus.

PAUKŠTYS: žinoma, ži
noma, pone viršininke.

ZATAS: Aš įspėju, kad 
prie mikrofono tokių ir iš 
tolo negalima leisti. Ferš- 
tendlich? O vokiškai nusi
teikusių ar yra bent vie
nas?

PAUKŠTYS: Taip, pone 
viršininke. Ei, ten, pašaukit 
Galatiltį.

SMOGIKAS: Herein Ga
latiltis!

GALATILTIS: Labas, po
nai, labas.

ZATAS: Kokia jūsų pro
fesija?

GALATILTIS: Aš jokios 
profesijos neturiu.

ZATAS: Reikia sakyti — 
metalistas, supranti?

GALATILTIS: Suprantu, 
pone.

ZATAS: Also. Ką veikei 
bolševikams valdant?

GALATILTIS: žinot, po
ne, kaip čia pasakius: bu
vau pavogęs tris žąsis ir sė
dėjau kalėjime.

ZATAS: Zer šion, zer 
šion. Vadinasi, Tamstą bol
ševikai kankino kalėjime, 
kad nepritarei jų politikai. 
Supranti?

GALATILTIS: Suprantu, 
pone. Taip ir pasakyti?

ZATAS: Ja, ja. Taip ir 
pasakyk. O kas Tamstą iš
laisvino iš bolševikų nagų?

GALATILTIS: Kaip tik 
vokiečių kariuomenė įėjo, 
atidarė visas kalėjimo duris 
ir aš išėjau.

ZATAS. Also, vokiečiai 
išlaisvino jus iš bolševikų 
vergijos. Taip reikia ir pa
sakyti. O ką veiksi į Vokie
tiją nuvažiavęs?

GALATILTIS: Klausy- 
siuos, ką lietuviai kalba ir 
pranešinėsiu gestapo.

ZATAS: Taip, es ist ganz 
recht. Bet per radiją taip 
negalima sakyti. Atsimink, 
pasakyk šitaip: aš kalsiu 
ginklus, kad greičiau būtų 
sutriuškintas bolševizmas. 
Supranti ?

GALATILTIS: Suprantu, 
pone. Bet jeigu man iš tik
rųjų reikės sunkiai dirbti, 
tai aš geriau pasiliksiu Ku
biliūno tarnyboje, jeigu ga
lima, pone viršininke.

ZATAS: Tamsta, pone 
Galatilti, eisi savo svarbias 
ir didžiai vertingas parei- 

• gas. Tokie žmonės mums 
Vokietijoje labai reikalingi. 
O vokiškai ar moki?

GALATILTIS: Kalėjime 
sėdėdamas pramokau. Bu
vo, žinote, toks Šmitas, sa

Chiniečiai padeda amerikiečiams įrengti lėktuvų laukų, iš kurio bus daužomi 
Japonijos miestai. Laukas rengiamas prie Cathay. Kadangi moderniškų priemo
nių čionai nesiranda, tai darbininkai vartoja primityviškiausią lopetą maišymui 
cemento su purvu.

vo žmoną papjovė, žinot, ir 
todėl...

ZATAS: Gerai, gerai. Va
dinasi, Tamsta galėsite pa
siklausyti ne tik lietuvių, 
bet ir vokiečių. Zer gut, zer 
gut. Also aufwiderzen! 
Gliukliche Reise! (Galatiltis 
išeina).

Pone Paukšty! Čia tai 
bent žmogus! Daugiau, dau
giau tokių didvyrių ir “nau
joji tvarka” Europoje greit 
įsigalės.

Šitaip hitlerininkai repe
tuoja savo komedijas — ta
riamų “savanorių” išlydėji
mo spektaklius. Taip jie 
bando apgaudinėti badau
jančią mūsų darbo liaudį. 
Kai kurie Galatilčio tipo 
“darbininkai” jau sugrąžin
ti eiti gestapo agentų parei-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Dvarininkų Sauvaliavimas.

Bartininkai. Bežemis Juš
kevičius Juozas iš tarybų 
valdžios buvo gavęs žemės. 
Vėliau jis pirko arklį, kuris 
buvo parduotas iš Vaitke
vičiaus 100 ha ūkio.

Lietuvą užgrobus vokie
čiams, iš valstiečių pradėjo 
atiminėti žemes, arklius ir 
produktus.

Rudenį, Juškevičiui beku- 
liant javus, atvyko pas jį 
vienas Vaitkevičiaus gimi
naitis, žinomas apylinkėje 
okupantų pakalikas ir liepė 
grąžinti jam arklį. Juškevi
čius tam pasipriešino, ne
sutikdamas atiduoti arklio. 
Dvarininkas iššaukė polici
ją. Policija Juškevičių 
smarkiai sumušė ir nubau
dė, kad jis išdrįso pasiprie
šinti dvarininko sauvalei. 
Arklys buvo jėga atimtas. 
Juškevičius neturėjo kuo 
baigti kulti javų. Taip dva
rininkai ir vokiškieji oku
pantai engia lietuvius, vis
ką iš valstiečių piešdami, 
palikdami juos be arklių, be 
žemės ir produktų.

Vincas

šaudo ir Piešia
Laižuva (Mažeikių aps.). 

Visą eilę mūsų miestelio 
žmonių, pirmoj eilėj buvu
sių tarybinių aktyvistų, 
okupantai suareštavo ir, iš
vežę į Mažeikius, sušaudė. 
Nužudytų tarpe Laižuvos 
kooperatyvo vedėjas Švažas 
Antanas, Laižuvos LKP (b) 
valse, komiteto atgitpropo 
vedėjas Andriulis Antanas, 
Laižuvos miestelio seniūnas 
Sadauskas, iš Mažulių kai
mo Gužauskai Adolfas ir 
Domas ir daug kitų. Bude
liai vokiečiai išgrobstė visą 
vertingesnį nužudytųjų lie- 

London. — Nacių lėktu
vai užmušė 4 anglus Lon- 

tuvių patriotų turtą ir iš- dono priemiesčiuose.

gas Lietuvoje. Iš tokių Vo
kietijoje “dirbusių” galatil- 
čių hitlerininkai sudarė 
“Tradicinę buvusių reicho 
darbo tarnyboje vyrų Są
jungą” ir įpareigojo juos 
pasakoti nebūtas pasakas 
apie reicho katorgos malo
numus. Bet ir naujoji niek
šiška okupantų klasta lietu
vių neapgaus. Mūsų tautie
čiai nepaliks savo tėvynės, 
kad taptų vokiškų ponų ver
gais ir žūtų Vokietijoj nuo 
bado, nepakeliamo darbo ir 
ligų.

Musų atsakymas vokiš
kiems okupantams tegali 
būti vienas — negailestinga 
kova prieš juos ir jų niek
šingus lietuviškus samdi
nius, iki Lietuva bus visiš
kai išvalyta nuo hitlerinės 
bjaurybės.

siuntė jį į Vokietiją. Nors 
žmones šaudė vokiečiai, bet 
areštuotuosius saugoti ir 
varinėti okupantams padė
jo ir kai kurie lietuviai. Pa
stariesiems už patarnavimą 
okupantai leido prisigrobti 
sušaudytųjų turto. Okupan
tų tarnas Laižuvos policijos 
nuovados viršininkas Žu
kauskas Domas prisivežė iš 
sušaudytųjų butų baldų ir 
rūbų. Kitas okupantų tar
nas Nakutis tokiu pat ke
liu įsigijo batų ir kostiumų.

Matęs.

Grįžta Repatrij antai
Bartininkai (Vilkaviškio 

apskr.). Tarybiniais laikais 
išvažiavę į Vokietiją vokie
čiai r e p a t r i j a n t ai da
bar grįžta į savo seną
sias vietas. Mūsų apylinkėje 
jau grįžo Otto ir Augustas 
Vilentai iš Geisteriškių kai
mo, Kelertas, Streimertas 
ir Moricas. Okupantai duo
da grįžusiems repatrijan- 
tams įvairias tarnybas. Pa
vyzd., repatrij antas dvari
ninkas Kelertas paskirtas 
Simanėliškių, Paežerių ir 
Geisteriškių dvarų ūkio va
dovu. Repatrij antams grą
žinami taip pat ūkiai ir 
įmonės. Jų ūkiuose gyvenu
sius valstiečius okupantai 
išvaro lauk.

Lietuviai! Vykime repa- 
trijantus iš lietuvių žemės! 
Naikinkime vokiškus kolo
nistus !

Vietinis.

Talkininkai užimtuose 
kaimuose ir miesteliuose į 
šiaurius nuo Volturno upės 
rado tuzinus sušaudytų ita
lų vyrų, moterų ir vaikų, 
kuriuos naciai sušaudė.

LIETUVIAI TARYBŲ SĄJUNGOJE
Rodo Pavyzdį

Taškento geležinkeliečių 
mokyklos No. 1 mokinys Jo
nas Leonavičius, komjau
nuolis, Lietuvoje mokęsis 
Rudiškių geležinkeliečių 
mokykloje Nr. 3, savo 
drausmingumu, darbu ir 
mokslo pažanga atkreipė 
mokyklos vadovybės dėme
sį. Jis buvo paskirtas meis
tro padėjėju ir bendrabu
čio kambario seniūnu. Už 
pavyzdingų darbą ir sąži
ningą kambario seniūno 
pareigų ėjimą, mokyklos 
vadovybė du kartus jam pa
skyrė premijas pinigais. Jo 
darbą vaizduoja pasiekti re
zultatai. 1942 metų gruo
džio mėnesio planą jis įvyk
dė 630%, 1943 m. sausio 
mėn. — 420 %, vasario 
mėn. — 525%. Ypatingai jis 
pasižymėjo plokščiųjų rep
lių gamyboje. Vienoms to
kioms replėms pagaminti 
skirta 30 valandų darbo. 
Drg. Leonavičius tokias re
ples pagamina per 4 vai.

Lietuve Stachanovietė
Omsko srityje, Azovo ra

jone pramonės kombinate 

Lietuvos Vokietinimas
J. Šimkus.

Kiekviena nauja vokiečių 
viešpatavimo Lietuvoje die
na atidengia okupantų tiks
lus mūsų krašte. Tik visiš
kas neišmanėlis dabar ne
mato, kad vokiški okupan
tai visomis priemonėmis 
siekia Lietuvą apvalyti nuo 
lietuvių, išnaikinti lietuvių 
kultūrą.

Dar 1939 metų gale “Pre- 
! ussische Zeitung” rašė, kad 
mažutė lietuvių tauta isto
rijos bėgyje sudarė daug 
sunkumų vokiečių tautai, 
ieškančiai savo “gyvybinės 
erdvės” Rytuose.

Dabar mes matome, ką 
reiškia tie hitlerininkų pa
reiškimai, „matome, kas da
roma su lietuvių, latvių ir 
kitomis tautomis, kurias 
laikinai pavergė hitleriniai 
žvėrys.

1941 metų rugpiūčio mė
nesį Rozenbergas oficialiai 
vienoje kalboje pasakė, kad 
“Pabaltijis yra vokiečių rei
cho forpostas Rytuose” ir 
jis turi būti “sustiprintas 
vokiečių krauju.” O Lože 
tų pačių metų vėlyvą rude
nį dar ryškiau pareiškė: 
“Pabaltijo tautoms kito ke
lio nėra: arba jos pasisa
vins vokišką kultūrą, arba 
žus.”

Kokiomis priemonėmis 
jie siekia tų savo tikslų Lie
tuvoje?

180,000 Lietuvos gyvento
jų jau sunaikinti fiziškai. 
Tai yra maždaug dešimta 
mūsų tautos dalis. Apie 
250,000 lietuvių išvežta iš 
mūsų tėvynės, sugrūsta į 
kalėjimus ir konclagerius. 
Tai daugiau kaip antras de
šimtadalis mūsų tautos. Va
dinasi, hitlerininkai jau 
spėjo sunaikinti maždaug 
penktadalį- visos mūsų tau
tos.

Bet tai dar ne galas hit
lerinio siautėjimo mūsų 
krašte. Dabar jie dar bando 
išgabenti iš Lietuvos tūks
tančius lietuvių. Jie organi
zuoja visokiausius neva sta
tybos batalionus ir siunčia 
lietuvius į frontą. Tikslas 
aiškus: jie gyvi nebegrįš.

Ką gi okupantai galvoja 
padaryti su tais lietuviais, 
kurie pasilieka Lietuvoje!

dirba audėja Raudonosios 
Armijos kario žmona drg. 
Emilija Vasiliūnienė. Ji au
gina vienerių metų kūdikį, 
bet kartu neužmiršta ir ta
rybinio piliečio pareigos. 
Įmonėje ji atlieka kasdien 
po 2—3 normas. Dėka savo 
sąžiningo ir pavyzdingo 
darbo ji tapo stachanoviete 
ir jau gavo premijų.

Mūsų Sportininkams Su
teikti Tarybų Sąjungos 

Meisterių Vardai
Lietuvos lengvosios atle

tikos meisteriui Šimanui ir 
Lietuvos šachmatų meiste
riui Vladui Mikėnui Visasą
junginis Fizkultūros ir 
Sporto komitetas suteikė 
Tarybų Sąjungos sporto 
meisterių vardą. Draugai 
Šimanas ir Mikėnas daugelį 
kartų sėkmingai atstovavo 
Lietuvą tarptautinėse rung
tynėse, iškovodami jose 
gražių pergalių. Dabar jie 
drauge su kitais lietuviais 
sportininkais dalyvauja Ta
rybų Sąjungos sporto var
žybose, keldami lietuvių 
sportininkų vardą.

“Už T. L.”

Jiems hitlerininkai numato 
kitą kelią. Tas kelias yra 
lietuvių vokietinimas!

To kelio okupantai grie
bėsi tuojau pat, kai tik įsi
veržė į mūsų kraštą. Šim
tai tūkstančių lietuviškų 
knygų buvo sudeginta. Bet 
tai buvo tiktai pradžia. Vo
kiškai fašistinių laikraščių 
arba knygų atgrūdimas į 
Lietuvą dar nereiškia, kad 
visa ta propaganda jau 
skaitoma. Ir todėl svarbiau
sias okupantų tikslas buvo 
priversti skaityti tą propa
gandą. Tuo tikslu vokiečiai 
visoje Lietuvoje suorgani
zavo daugybę vokiečių kal
bos kursų ir sudarė tokias 
sąlygas, kad vokiečių kal
bos nemokėjimas yra kliū
tis gauti darbo.

Visa tai suglaudus į vie
ną, gaunasi tokia šėtoniška 
tariamos hitlerinės kultūros 
programa, kurios įgyvendi
nimas, be abejo, amžiams 
nušluotų nuo žemės veido 
mūsų tautą, kaip tai atsiti
ko su lietuvių gimine—prū
sais.

Ir dėlto švenčiausia kiek
vieno sąmoningo lietuvio 
pareiga dabartiniu metu — 
stoti į ryžtingą, atkaklią 
kovą prieš mūsų krašto vo- 
kietintojus. Kiekvieno inte
ligento uždavinys, kurį da
bartiniu metu jam stato lie
tuvių tauta — kenkti viso
mis jėgomis hitlerinei val
džiai Lietuvoj, aiškinti mū
sų tautai gresiantį pavojų, 
naikinti vokiškuosius oku
pantus. Tiktai išvijus iš 
Lietuvos hitlerininkus, lie
tuviai bus tikri savo tautos 
ateitimi ir galės pasišvęsti 
šviesiam kūrybiniam dar
bui.

Toronto, Canada
Lietuvių kalbos mokyklėlė.

Spalių 5 d. Lietuvių Svetai
nėje prasidėjo dėstymas lietu
vių kalbos. Nors dar tik pra-’ 
džia, bet jau keliolika jaunuo
lių prisirašė Į minėtą mokyk
lėlę.

Kol kas, pamokoms dėstyti 
pakviestas Z. Janauskas. To
liau numato gauti jam pagel- 
bininką.

Pamokos įvyksta kas antra
dienį. Kiek girdėti iš šalies 
kalbant, tą darbą užgiria ir iš
reiškia pageidavimą atidaryti 
lietuvių kalbos mokyklėlę su
augusiems susipažinimui su 
kalba ir taisyklinga rašyba.

Veikimas vystosi
Prasidėjus žiemos sezonui 

kartu prasidėjo įvairių grupių 
veikimas.

Meno grupė jau stato vei
kalus scenoje ir turi nemažą 
skaičių veikalų, kurie bus per
statyti trumpoj ateity.

“Bangos” choras laiko pa
mokas kas ketvirtadienį ir ren
giasi prie didelio koncerto.

Jaunuolių choras taipgi lai
ko savo pamokas kas sekma
dienio rytą ir trumpoj ateity 
mano pasirodyti scenoje.

Visos kitos grupės taipgi į- 
temptai veikia ir rengiasi prie 
veikimo.

Paskutiniu laiku, dėl veiki
mo, pasirodė net trūkumas 
dienų savaitėje. Kas mato tą 
visą judėjimą, kiekvienas pa
sakys, kad Torontas yra vei
kimo centras, kuriame visi 
lietuviai, susispietę į savo nuo
savas svetaines, kruta, bėga 
kaip skruzdelės savo skruzdė
lyne ir neša naudą darbininkų 
judėjimui.

Daugiau dovanų lietuviams 
kovotojams

Toronto Anti-hitlerinis Ko
mitetas planuoja pagyvinti va
jų sukėlimui pinigų dėl pa
siuntimo daugiau dovanų lie
tuviams kovotojams Sovietų 
Sąjungoj. 'Tą vajų mano tęsti 
iki vidurio lapkričio mėn. š. 
m. ir užbaigimui mano su
rengti didelį koncertą, į kurį 
mano užkviesti kalbėtoją iš 
Sovietų Sąjungos atstovybės 
Ottawoj. Tam tikslui jau turi 
surinkę ne mažai pinigų ir 
nuolatos gausiai plaukia iš vi
sur. Kanados lietuviai tą žygį 
pilnai remia ir aukoja stam
bias sumas pinigų. Jei aukavi- 
mas tęsis ir toliau tuo pačiu 
žmonių įsitikinimu, tai trum
poj ateity vėl bus galima pa
siųsti didelis siuntinys dovanų 
į Sovietų Sąjungą lietuviams 
raudonarmiečiams ir našlai
čiams.

Nauja partija sparčiai auga
Darbo - Progresyvių Parti

jos lietuvių skyrius, nors dar 
nesenai susitvėrė, bet jis labai 
smarkiai auga nariais ir jau 
pasiekė iki 83 narių. Augimui 
sąlygos labai geros ir numato 
gauti daug naujų narių. Vie
nas labai pažymėtinas daly
kas, kad į naująją partiją no
riai stoja moterys ir ateity ga
li išsivystyti didelis veikimas. 
Nors partija dar nauja, bet 
žengia plačiu mastu į veiki
mą. šaukia susirinkimus, į ku
riuos atsilanko labai skaitlin
gai. Susirinkimuose laiko pa
skaitas ir diskusijas. Spalių 

mėn. 31 d. rengia didelį kon
certą, kuriame bus kalbama 
apie naujosios partijos reikš
mę ir reikalingumą visiems 
darbo klasės žmonėms joje 
prigulėti. J. B.
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PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
Po to jis nueina, paskui jį keverzoja 

Himelštosas.
— Aš jaučiu, kad pirmąkart atsidūrus 

apkasuos ant Himelštoso kojos nukris 
spygliuotos vielos ritinys, — tvirtina 
Kropas.

— O, su juo dar turėsime ne tokių 
“pramogų”, — juokiasi Mileris.

Dabar tai mūsų garbės godulys: gero
kai pamokyti šį laiškininką.

Nueinu į barakus ir pasakau Tjadenui, 
kad jis išnyktų.

Po to mes pasikeičiam vietomis ir vėl 
susėdame lošti kortomis. Čia mes moka
me: kortomis lošti, keiktis ir kariauti. 
Žmogui dvidešimties metų tat nei per 
daug nei per maža.

Po pusvalandžio pas mus vėl atsiran
da Himelštosas. Niekas juo nesidomi. Jis 
klausia Tjadeno. Patraukome tik pečiais.

— Jūs turite jo paieškoti, — užsispy
ręs reikalauja.

— Kaip tai jūs? — teiraujasi Kropas.
— Na, jūs, čia...
— Norėčiau tamstos paprašyti mūs 

nevadinti “tu”, — pasako Kropas, kaip 
koks kapitonas.

Himelštosas lyg iš debesų iškrenta:
— Kas jus vadina “tu”?
— Tamsta!
— Aš?
— Taip.
Jis kažką mano. Jis įtariamai pažiūri 

žvairomis į Kropą, juoba, kad nebesu
pranta, ką šisai mano. Vis dėlto jis to
kiu atveju netikras ir kalba nuolai
džiau.

— Ar jūs jo neradot?
Kropas išsitiesia žolėj ir sako:
— Ar tamsta jau buvai kada nors ap

kasuose ?
— Tat tamstos neliečia, — taria Hi

melštosas. — Aš reikalauju atsakyti.
— Gerai, — atsako Kropas ir atsisto

ja. — Pažiūrėk tamsta tenai, kur matos 
maži debesėliai. Ten sprogsta šūviai. Va
kar ten buvome. Penki krito, aštuoni su
žeisti. Tačiau tat tik juokai. Jei tamsta 
netrukus išeisi į frontą, kareiviai, prieš 
mirdami pirmiau tamstai atsistos, stuk
tels kulnimis ir išsitempę pasakys:

— Prašom leisti pasišalinti! Pavelyki t 
nustipti! Tokių žmonių, kaip tamsta, 
mes čionai ir laukėme.

Jis vėl atsisėda. O Himelštosas, lyg 
kometa, išnyksta.

— Trys dienos arešto, — taria Katas.
— Kitą kartą žodį imsiu aš, — sakau 

Albertui.
Bet jau galas. Už tat vakare, po pa

tikrinimo, — tardymas. Raštinėj sėdi 
mūsų leitenantas Bertinkas ir šaukia 
vieną po kito.

Aš taip jau iššauktas liudytoju ir iš
aiškinu, dėl ko Tjadenas pakėlė maištą. 
Šlapinamoji lovų istorija jam padaro 
įspūdį. Pašaukia Himelštosą ir aš akis 
į akį pakartoju savo parodymą.

— Ar tai tiesa? — klausia Bertinkas 
Himelštosą.

Šis mėgina suktis, bet pagaliau turi 
sutikti, kai ir Kropas tą pat pasako.

— Dėl ko tad niekas man nepranešė? 
— klausia Bertinkas.

Mes tylime. Juk jis pats žino, ką pa
siskundimas dėl tokio niekniekio karo 
tarnyboj reiškia. Ir, bendrai, ar galima 
kariuomenėj kuo pasiskųsti? Jis tat ge
rai supranta ir pirmiausia pasako Hi- 
melštosui pamokslą, kad frontas ne ka
reivinių kiemas. Po to gerokai “pipirų” 
tenka Tjadenui ir dar trys dienos papra
sto arešto. Kropui, pamerkęs akį, jis už
rašo vieną dieną arešto.

Kitaip negalima, — sako jis ramin
damas. Jis protingas vyras.

Paprastas areštas nėra nemalonus da
lykas. Arešto kambarys, pirmiau buvęs 
vištininkas. Ten abu jie gali svečius pri
imti, o kaip ten įlįsti—mes jau sugebė
sime. Grįež.tesnis areštas — būtų buvęs 
rūsys. Anksčiau mes būdavom rišami 
prie medžio, bet dabar tai jau užginta. 
Kąį kada jau su mumis elgiasi, kaip su 
žmonėmis.

Tjadenas ir Kropas jau patupdyti už 
dygliuota viela skersuotų langų. Einam 
jų aplankyti. Tjadenas pasveikina mus

pragysdamas gaidžio balsu. Po to ligi 
sutemos lašiame kortomis. Tjadenas, ži
noma, laimi, tas pelų maišas.

Išeinant Katas klausia mane:
— Ką tu manai apie žąsies kepsnį?
— Nebloga būtų, — pasisakiau.
Įsilipam į vieną amunicijos vežimą. 

Kelionė mums moka tik du cigaretai. 
Katas gerai nužiūrėjo vietą. Paukštidė 
yra pulko štabo. Nusprendžiau išnešti 
žąsį ir išklausau nurodymų. Paukštidė 
tuoj už mūro ir užsklęsta paprastu skląs- 
tim.

Katas pakelia mane rankomis, aš at
siremiu kojom ir užsikraustau ant mū
ro. Katas tuo tarpu apačioj nekantrau
ja.

Keletą minučių stoviu nesijudindamas, 
kol akys įspis į tamsumą. Po to įžiūriu 
paukštidę. Pamažėl prišliaužiu prie jos, 
apčiupinėju skląstį, ištraukiu jį, ir ati
darau duris.

Įžiūriu dvi baltas dėmes. Dvi žąsys. 
Kaip čia darius: vieną pagausi, pradės 
kirksėt kita. Tuo būdu turiu pagriebti 
abi. Jei pavyks vikriai apsisukt—pagau
siu.

Vienu šuoliu prišoku prie jų. Vieną 
sučiumpu tuojau, akimirkoj ir kitą. Kaip 
padūkęs trenkiu jų galvas į sieną, kad 
apsvaigtų. Matyt, kaip reikiant nepavy
ko į sieną suduoti. Paukščiai šnypščia ir 
muša aplink kojom ir sparnais. Kovoju 
ne juokais. Ir šimts žino, iš kur žąsis tu
ri tiek jėgos! Jos taip tampo, jog aš net 
svyruoju. Tamsumoj šios baltos žąsys, 
lyg škurliai, biaurios. Atrodo, jog prie 
mano rankų priaugo sparnai. Tik žiūriu, 
kad nepakilčiau į padanges, kaip porą 
skrajojamų pūslių prisikabinęs.

(Bus daugiau)

Kalbės Earl Browderis
Ateinantį penktadienį, spalių. 

22 d., 8:30 vai. vakare, kalbės 
Earl Browder, Town Hall, 150 
N. Broad St., Philadelphia, Pa.

Browderis pasakys svarbią 
prakalbą,' kas liečia dabartinį 
karą. Jis pasakė svarbias pra
kalbas Brooklyne, Chicago.], In- 
dianapolyj ir kitur, kurios bu
vo atžymėtos net kapitalistinėj 
spaudoj. Mūsų judėjimo žmo
nės neturėtų praleisti šios svar
bios prakalbos, nes tai yra pa- 
simokinimas ir gavimas daug 
medžiagos diskusijoms su tais 
žmonėmis, kurie graipstosi po 
orą be jokio pamatinio supra
timo. Philadelphijos lietuviai, 
eikit į šias prakalbas, nes jos 
įvyksta pačiame miesto centre 
ir į pabaigą savaitės. Nesi vė
luokite.
Kalbės Antanas Bimba Spalių

24 Dieną, Philad.elphijoj
Lietuvių Tautiškoje Salėje, 

928 E. Moyamensing Avė., 2:30 
vai. po pietų, kalbės Antanas 
Bimba, Laisvės redaktorius, la
bai svarbiais šių dienų klausi
mais. Gal neužilgo bus Lietuva 
išlaisvinta! Kas nesirūpina ir 
kas nelaukia tos dienos, kurioj 
išgirsime žinių nuo savo gimti
nio krašto žmonių-giminių, se
serų, brolių ir tėvų? Visi mes 
lauksime tos žinios ar jie išli
ko gyvi nuo žiaurių nacių kan
kynių.

Drg. A. Bimba plačiai išaiš
kins bendrą karo situaciją, lie
tuvių sriovių veiksmą. Mes per- 
gyvenam kritingą karo metų 
laikotarpį. Dabar Jungtinės 
Tautos pliekia nacius Italijoj, 
lakūnai naikina Vokietijos ka
ro mašiną, Raudonoji Armija 
baigia išvyti Hitlerio žmogžu
džius. Visi pripildykime Lietu
vių Tautišką Salę ir duokim 
suprasti, kad mes lietuviai rū
pinamės karo pagalba šioj ša-

Lapkričio 4 dieną įvyks visų 
.tautų gražus parengimas, di
džiausioj ir gražiausioj Phila. 
salėje, Academy of Music, 
Broad ir Locust gatvių, 8:30 
vai. vakare pradžia. Šiame pa
rengime kalbės vidaus reikalų 
sekretorius,- Harold L. Ickes 
ir CIO prezidentas Phi
lip Murray. Bus graži bendra 
programa. Pelnas eis medikalei 
pagalbai. Lietuviai, įsigykite ti- 
kietus, nepaisant, kad ir jūs ne
galėtumėt eiti, jūs paremsite 
kaipo aukomis ir sušelpsite 
tuos sužeistuosius, tarpe kurių 
randasi ir daug lietuvių karių, 
kovojančių Raudonosios Armi
jos eilėse.

Tikietai bus pardavinėjami 
tarp lietuvių organizacijų na
rių. Kainos bus sekančios: po 
57c, 86c, $1.14, $1.71.

Convention Hali, kada buvo 
parengimas, publikos atsilankė 
12,000, o tikietų buvo parduo
ta apie 30,000. Tai buvo 
sėkmingas parengimas ir para
ma.
Lietuvės Moterys Renka Dra

panas Sovietų Žmonėms
Spalių 10 d. nuvykau pas dr- 

gę Julią Šimkienę, 937 Sertain 
St., Phila., Apšvietus Fondo 
aukų reikalais. Ji ne tik surin
kus iš kitur įvairių ir gražių 
drapanų, bet ir iš savo namų 
surinko virš dvidešimts dresių, 
apie tiek pat visokių kautų. 
Prisiėjo gerokai sugrūst į ma
šiną ir nuvežti į Lietuvių-Rusų 
namą, 735 Fairmount Ave. Ta 
draugė gražiai pasidarbavo. 
Drapanos labiausiai reikalingos 
.išlaisvintose nuo nacių vietose, 
nes barbariški. vokiečiai išvogė 
drapanas ir kitus daiktus. Drg. 
Šimkienė tikrai ir gražiai pasi
darbavo nukentėjusiems žmo
nėms nuo karo. Kas iš lietuvių 
turite nereikalingų drapanų, 
išskalbę, iščystiję, nugabenkit į 
minėtą vietą, arba praneškite

Filipinų Partizanų Kova 
Prieš Japonus

Japonijos radijas prane
šė, kad filipinai tebeveda 
partizanų kovą prieš japo
nus ir jų pastumdėlius, vie
tinius valdininkus. Japonai 
šaukia filipinus nustos kovo
jus ir prisiekt, kad jie bus 
“geri piliečiai”. Tuomet, 
girdi, partizanai nebūsią 
baudžiami už pirmesnius 
savo veiksmus.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

24 d. spalių, 1 v. dieną. Pas drau
gus Bakūnus, 316 3rd St. Kviečiame 
visus dalyvauti tame susirinkime. 
Turime aptarti Centro Valdybos 
balsavimą ir Laisvės vajų, taip ir 
kitų svarbių reikalų yra. — G. S., 
fin. sekr. (248-250)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. parengimas su 

laimėjimais įvyks sekmadienį, 24 d., 
Liet. Salėje, 243 Front St., 2 vai. 
dieną. Draugės moterys suaukavo 
įvairių rankų darbo daiktų, kurie 
bus leidžiami laimėjimui. Visas pel
nas skiriamas nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams Sovietų Sąjungoj. 
Turėsime skanių užkandžių ir geros 
muzikos. Kviečiame dalyvauti.

(247-249)

Italijoj Talkininkai viso 
pagrobė 1,235 nacių ir italų 
lėktuvus pačiose jų aikštė
se.

Varšavoj naciai areštavo 
dar 5,000 lenkų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia šokius ir pa

silinksminimo vakarėli, spalių 23 d. 
Kliubo kambariuose, 408 Court St. 
Pradžia 7:30 v. v. Kliubiečiai kvie
čia vietinius ir iš apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame parengime, nes 
bus gėrimų ir skanių užkandžių. 
Draugiškai ir smagiai laiką pralei
sime. — J. Wizbor. (247-249)

PITTSBURGH, PA.
Trys Draugijos rengia puikią va

karienę, LDS 160 kp., 87 kp. ii' 
Moterų Progresyvių Kliubas. Įvyks 
31 d. spalių, 7 v. v., 1320 Medley 
St. Ši vakarienė yra labai svarbi, 
todėl kad visas pelnas skiriamas 
pirkimui dviejų ambulansų, vienas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, ki
tas Lietuvių pulkams, kurie taip 
didvyriškai muša nacius Sovietų Są
jungoj su Raudonąja Armija. Daly
vaukime visi vakarienėje, kad pa
gelbėti Draugijų išrinktom komisi
jom sukelti aukų nupirkimui ambu
lansų. (248-249)

LOWELL, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 24 d., 1 v. dieną, Maple 
Parke. Draugai, malonėkite daly
vauti susirinkime. Turime svarbių 
klausimų svarstyti. Nepalikite 
Draugijų veikimą į šalį, palikite sa
vo ypatiškus darbus ar kitus daly
kus nors vieną dieną, pamirškite ir 
suvažiuokite visi. Turėsime rinkti 
delegatus į 7-to Apskr. konferenciją, 
kuri įvyks 14 d. lapkričio mėnesį, 
Bostone, kad mūsų kuopa galėtų 
atstovauti ir išsireikšti mintis su 
kitų kolonijų draugais. — S. Pcn- 
kauskas. (247-249)

DETROIT, MICH.
Dvejos svarbios prakalbos. Ruošia 

ALDLD 52 kp., J r. ir ALDLD 188 
kp. Pirmos prakalbos įvyks penkta
dienį, spalių 22 d., 7:30 v. v. Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Kalbėto
jas bus abiejose prakalbose Vilnies 
redaktorius, Vincas Andrulis. An
tros prakalbos įvyks 24 d. spalių, 
1 v. dieną, 9219 Russel St. Kaip ži
nome, kalbėtojas yra plačiai susi
pažinęs su pasaulio įvykiais. Jis 
daug ką pasakys apie mūsų tėvynę 
Lietuvą. Todėl kviečiame visus da
lyvauti, pakvieskite ir savo pažįsta
mus. Įžanga veltui. Kom. (246-248)
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Traktyrius |
(VALGYKLA IK ALINfi) ||

Rhelngold Extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių jSr

Vynų ir Degtines $
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat I
Barlninkaji N

411 Grand St. Brooklyn

ŠYPSENOS
KAULIUKAI

Riskitės, kauliukai, 
Skaičiuote laiminga;
Trys vaikai mažiukai — 
Pinigų mums stinga...

Reikia pačiai šlebės, 
Sūnui čeverykų;
Dolerį sugriebęs, 
Dar tarpe lošikų.

Septyni nevirsta, 
Vienuolika dingo, — 
Doleris jau tirpsta 
Vyro nelaimingo.

Ritasi kauliukai,
Kitas juos jau švaisto;
Verks vaikai mažiukai 
Ir pati be maisto...

Liūdnas tėvas eina
Basas, pralaimėjęs, 
Švilpdams gailią dainą,
Švilpia jam ir vėjas. A. A—kis.

lyj ir neužmirštame savo gim
tinio krašto Lietuvos. 

I

Didelis Parengimas Academy 
of Music Dėl Phila. Council of 

American-Soviet Friendship

man — A. J. Smitas, 5809 N. 
Fairhill St., telefonas Waverly 
2538. Kas labai daug turi dra
panų, bus atsiųsta mašina pa
imti. A. J. S.

i:
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė,. 
Atskiras kambarys 
už ėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

g

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

PRISIMENANT NRA*
N RA garbingas Aras

Ėmė sunkiai sirguliuot;
Nieks nežino, kas jam daros, 

Nei kokius vaistus jam duot.
Ėmė šertis jis išlėto,

Krito plunksnos iš sparnų;
Operacija pradėta, 

Duota šnapso nuo šaknų....
Aras vis neatsigavo

Tartum sirgdamas džiova...
Knarkė, spardės ir dejavo, 

Nuolat pliko jam galva.
Staiga liepė diplomatai

Žodį “Member” jam nųpiaut,
Ir kitus žodžius prie rato, —

Kad lengviau būt atsigaut...
Gavom naują pranešimą —

Kodą vėl pasirašyt;
Bet daugumą galas ima, 

Krizis bandė jau praryt....
Geras aras, geros kodos,

Ir įsakymai geri.
Bet virtuvėj tuščias puodas, 

Šaipės giltinė bjauri....

*)NRA—• National Recovery Akto 
laikotarpį.
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kad visados

Sta/

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreeai 7-1661

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

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šj skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu- 
stątytos tąip žemos, kad pįlnal patarnautume tik už $7.50.

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

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

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

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 Givials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL »V. 4-8698

Green Star Bar & Grill
f

Lietuviškas Kabaretas

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemąs kalnas.

1 Akiniai 
už $7.50

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110
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Bado Mirtis Žiūri į Akis 
Tūkstančiam Graikijos

Žmoniy
Istanbul, Turkija. — ži

nios iš Graikijos rodo, kad 
ten gręsia toks naujas bad
metis, kaip 1941 m., kada 
po nacių padu mirė tūks
tančiai graikų.

Naciai ir šiemet išplėšė 
daugumą maisto iš gyven
tojų (panašiai, kaip Lietu
voj). Be to, jie paskutiniu 
laiku sudegino šimtus grai
kų kaimų, keršydami už 
patrijotų - partizanų žy
gius prieš vokiečius. Tokiu 
būdu hitlerininkai padarė 
200,000 graikų ne tik be
duoniais, bet ir benamiais.

Naciški bulgarai pervijo 
200,000 graikų iš graikiškos 
Trakijos ir Makedonijos į 
centralinę Graikiją. Šie 
graikai taipgi bastosi be 
duonos ir be pastogės.

Naujas Jugoslavą Par
tizanu Ofensyvas 
Prieš Vokiečius

London. — Generolui Ti- 
tui-Brozui asmeniškai ko
manduojant, Jugoslavijos 
partizanai pradėjo naują 
ofensyvą 140 mylių ilgio 
linijoj prieš vokiečius. Įvai
riose vietose jie nugali na
cius ir, tarp kitko, užėmė 
Vojakovac miestą su stočia 
geležinkelio, einančio tarp 
Kroatijos sostinės Zagrebo 
ir Vengrijos.

Kiti partizanų daliniai I 
pasiekė Dunojaus upės 
krantus ir perkirto vokie
čiams susisiekimus laivais 
tąja upe. Ypač smarkūs 
mūšiai siaučia ties Zagrebu.

Hitlerininkai per metė 
naujas savo divizijas ir šim
tus lėktuvų Jugoslavijon 
kovai prieš partizanus.

Jungtinių Valstijų Teis
mas užgyrė samdytojam 
teisę atkalbinėt darbininkus 
nuo stojimo į unijas.

Graikiškas Nacių Įrankis 
Prieš Partizanus

Cairo. — Graikijos patri- 
jotai — Tautinio Laisvini
mo Armija ir partizanai, 
vadovaujami Elas’o, išvysto 
platesnius veiksmus prieš 
vokiečius. O iš antros pusės 
graikas generolas Napoleo
nas Zervas mobilizuoja sa
vo būrius, vadinamus Edes, 
atakuot partizanus. (Tokiu 
būdu jis, panašiai kaip Ju
goslavijos Michailovičius, 
tarnauja kaip hitlerininkų 
įrankis.)

(Pranešimai komercinei 
Amerikos spaudai sako, jog 
bijoma, kad, girdi, komuni
stų vadovaujami, Graikijos 
partizanai neįkurtų savo 
kairiosios valdžios.)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Atrodo, kad čikagietės, vie- 
ščdamos pas svetinguosius ka- 
iiforniečius, padarys nemažai 
naudos dienraščiui Vilniai ir 
bendrai mūsų judėjimui.

Geriausių joms pasekmių!

Iš gautų korespondencijų ir 
asmeninių laiškų paaiški, kad 
mūsų visuomenė labai dėmisi 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimu, įvyksiančiu š. m. 
gruodžio 18-19 d. New Yorke.

Lapkričio ir gruodžio mėne
siais bus renkami atstovai.

Veikėjai ir visuomenininkai 
prašomi tuo susidėmėti.

Los Angeles, Calif.
Didelis Balius

Spalių 3 dieną L.M.A. Kliu- 
bas turėjo gražų parengimą, 
katras atnešė kliubui pelno. 
Los Angeles lietuviai prijaučia 
ir remia šią draugiją, nes ma
to, kad moterų kliubas dirba 
naudingą darbą karo laimėji
mui; jis aukoja Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai, 
Raudonajam Kryžiui ir abel- 
nai pažangiam judėjimui.

Moterys labai sunkiai dir
bo, kaip tai Petrulienė, Babi- 
čienė, Ruseli, Ledienė, Davie- 
nė, Ritchardienė, Levišauskie- 
ne ir Bernotienė, kad balius 
tikrai pavyktų. Tiek buvo dar
bo per visą dieną ir jos nesi
gailėjo įdėti energijos paren
gimo pasekmingumui.

Tos draugės supranta, ko
kiame baisiame padėjime pa
saulis dabar randasi, jos dir
ba, kad greičiau pergalingai 
užbaigti karą, kad laimėti jį, 
kad pasibaigtų ta žmonijos ne
laimė. Už tai Los Angeles lie
tuviai joms pritaria ir skaitlin
gai lankosi į jų parengimus.

Dainos ir Prakalbos
Spalių 6 dieną įvyko labai 

įspūdingas parengimas. Mat į 
mūsų miestą buvo atvažiavu
sios iš Chicagos dvi draugės- 
dainininkės, Abekienė ir Doč- 
kienė.

Tai ant greitųjų moterų 
kliubas surengė vakarėlį, ku
rio programa susidėjo iš dai
nų ir prakalbų. Abi chicagie- 
tčs ir mūsų mylima vietinė 
dainininkė Levanienė sudaina
vo kelias daineles labai gra
žiai ir mus palinksmino. Labai 
buvo malonu susitikti su drgg. 
Abekiene ir Dočkiene, bet dar 
buvo maloniau klausyti jų dai
nelių. Jos turi gerus balsus ir 
gražiai sutaria dainuodamos, 
prie to, dainavo tokias patrau
kiančias dainas, kad publika 
nenorėjo jų paleisti.

Nors mus draugės chicagie- 
tės gražiai dainuodamos pa
linksmino, bet mums nebuvo 
sarmata pasirodyti su savo 
dainininke drg. Levaniene. Ji 
labai gražiai sudainavo kele
tą dainelių.

Paskiau drg. Abekienė pa
sakė trumpą kalbą apie Lie
tuvą ir kitus bėgančius reika
lus. Turiu pasakyti, kad drg. 
Abekienė yra ne tik daininin
kė, bet ir gera prakalbinin- 
kė. Baigiant programą visos 
trys dainininkės labai gražiai 
sudainavo bendrai, kas labai 
patiko publikai.

Buvo parinkta aukų para
mai dienraščio Vilnies, surink
ta $61, gauta keletas naujų 
skaitytojų ir daug senų atsi
naujino. Reiškia, parengimėlis 
nusisekė labai gerai.

Mums labai buvo smagu su
sitikti su draugėmis chicagie- 
tėmis. Mes manome, kad jos 
dažniau mus atlankys ateityj. 
Gero joms pasisekimo ir svei
katos.

R—-ka.

Gestapo Šaudo Daugiau 
Norvegą Maištininką
Stockholm. — Nacių Ges

tapo žandarai paskelbė per 
radiją iš Norvegijos, kad 
jie nusmerkė ir sušaudė 
dar 10 norvegų, kuriuos va
dina sukilėliais.

Naciai sako, kad tie nor
vegai dalyvavę sąmoksle 
priimt nuleidžiamus iš lėk
tuvų Anglijos agentus, gaut 
daugiau ginklų iš Anglijos 
ir juos naudojant daryt at
virus sukilimus prieš vokie
čius.

NACIAI TURĖS PILNAI
ATSITEISTI

Maskvos radijas pranešė, 
kad Aukščiausiojo Sovieto 
atstovas Vedniejevas reika
lavo pilno iš vokiečių atsi
teisimo už sunaikintus so
vietinius miestus ir kaimus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI

IR
VALYMUI

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

HOFFMAN MFG. CO.
58-20 MASPETH AVĖ.

MASPETH, L. I. 
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(253)

VALYTOJOS 
IR EGZAMINUOTOJOS

PRIE LAKŪNŲ DRABUŽIŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

IDEALIŠKOS VALANDOS. 
MUZIKA LAIKE PIETŲ.

BOTINAS KARO DARBAS
Aplikantės privalo turėti atlickainumo pa

reiškimą. Kreipkitės

H. L. B. CORP.
525 West 52nd St., 4-tos lubos

(253)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios S. & S. Operatorės 
Nuolatinis Darbas; Gera Alga

HAMILTON CARTON CO.
87 Richardson St. 
(Greenpoint) Brooklyn 

EV. 7-0211
(252)

LANKYTOJOS IR PADĖJĖJOS
Pradines ar Patyrusios

Daliai laiko ar pilnam laikui
NUO KAVALKŲ DARBAS; GERA ALGA. 

Mažiausia $16 už 40 valandų savaitę.
Kreipkitės Miss Henderson, 5-tos lubos.

183 Varick St., Manhattan.
Turi kalbėt angliškai, kad suprasti įsa

kymus.
(251)

REIKIA MERGINŲ
Mes išmokinsime merginas oi>cruoti vokų 

mašinas ir pakuoti rašymui daiktus. Gera 
alga; 40 valandų savaitė ir viršlaikiai. Pro
dukcijos bonai ir medikalė pagelba. Vakaci- 
jos ir veltui apdrauda. Waring Central Co., 
70 Washington St., Brooklyn.

(249)

MERGINOS 
MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
50c I VALANDA PRADŽIAI 
621 BROADWAY, ROOM 327 

(249)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

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. ę.; NETELĘFONUOKITE
(X)

MERGINOS - MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 40

LENGVAM STATYMO 
IR BENDRAM DARBUI

GERA ALGA
ATSINEŠKITE GIMIMO PALIŪDIJIMĄ
Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.

HORNI SIGNAL
MANUFACTURING CORP.

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STOTIS — VISOS SŲBVĖS

(252)

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

9:80 A. M. iki 4 P. M.

8-TOS LUBOS EAST BLDG.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SŲBV£M

(251)

MERGINOS-MOTERYS
Pageidaujama 25 met ųir viršaus. Lengvas 
pakavimo ir fabriko darbas. patyrimas ne

reikalingas. Pradžiai alga $20 1 savaitę, 
prisideda viršlaikiai.

UNIQUE BALANCE CO.
112 Lincoln Ave., (East 134th St.), Bronx

(248)

Dabar eina dienraščio Lais
vės vajus naujiems skaityto
jams gauti;* kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuje?

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMEJOS 
VIRĖJOS

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SANDWICH IR SALAD 

DARYTOJOS
MERGINOS PRIE SODA 

PRIE STEAM TABLE
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikūs Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. 
IKI 4 P. M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(248)

MERGINŲ-MOTERŲ
Patyrusių egzaminierkų prie 

apsigynimui drabužių.
TAIPGI OPERATORIŲ
Ant Singer Siuvamų Mašinų 
Taipgi Bendrai Pagelbininkių 

Nuolatinis darbas; daug viršlaikių.

KELLER PRODUCTS
26 West 17th St., N. Y. C.

(251)

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

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 28RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES 8Q. STOKE, 1496 BROADWAY

(X)

REIKIA MOTERŲ
Vilnų Apdirbimui 

Nuolat, viršlaikiai—gera alga. Puikiausios 
darbo sąlygos.

UP - TO - DATE
YARN DY-EING CORP.

Ave. V and Mill Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(248)

MERGINOS 21 IKI 31 METŲ
Su palinkimu prie mechanizmo, dirbti prie 
plastiko gaminių. Patyrimo nereikia. Gera 
alga, nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė; 40 

valandų ; $24 į savaitę.

PLASTI MODE
131 W. 28th St., N. Y. C.

(248)

MERGINOS-MOTERYS
MAŽIAUSIA AMŽIAUS 16
KOMUNIKACIJŲ IŠNEŠIOJIMUI

Reikia išnešiojimui svarbių telegramų Į 
paskirtas sritis.

PILNAM LAIKUI AR DALIAI LAIKO

Daliai laiko valandos pritaikoma, kad tiktų 
jūsų mokyklai ar namų patvarkymams.

Kambarys M-5,60 Hudson St., arti Chambers 
50 Murray St., West of Church St., N. Y. 
422 E. 140th St., East of 3rd Ave., Bronx 
311 Washington St., arti Boro Hall, Brooklyn.

WESTERN UNION
(250)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Pakavimas ir t.t., plastika fabrike

PLASTI MODE
181 W. 28th St., N. Y. C.

(248)

OPERATORĖS
SINGLE IR DOUBLE NEEDLE

KARINIS DARBAS!
ARMIJOS ŠĖTROS 

Dieniniai ir Naktiniai šiftąl
Iš būtinų darbų ręikia turėt paliuosavimo 

pareiškimą.
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Avė, ,Subvė

Christopher ar Houston St, St*.
- • (X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAKUOTOJAI
VAGONŲ KROVĖJAI

SANDELIUOSE 
PERKRAUSTYMAMS

NUOLATINIS DARBAS
PASTOVIOJE IŠTAIGOJE

GERA PROGA
Viršlaikiai ir Pakilimai
Nėra Amžiaus Apribavimo 
Iš būtinų darbų nesikreipkite.

KREIPKITĖS ANT 6-TŲ LUBŲ

629 GROVE STREET 
JERSEY CITY, NEW JERSEY

Ar Telefonuokite

JOURNAL SQUARE 2-6999
(249)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Mokytis Gerą Amatą 
70c į valandą pradžiai; 
Po dviejų savaičių 75c. 
85c po dviejų mėnesių. 
50-56 valandų savaitė.

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės per visą dieną

1175 MANHATTAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 
Vernon-Jackson Avė. stotis, 

I.R.T. Subvė.
Greenpoint Ave., stotis, 

8th Avė. Linija.
(252)

AUTOMOBILIŲ 
METALISTAS

Pageidaujama vyro kuris gali ir maliavoti. 
GERA ALGA ; NUOLATINIS DARBAS.

Būtina Pramonė.
GROVE CHEVROLET
1511 Bushwick Ave., Brooklyn

(249)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

BENDRAM DARBUI
Būtiname daugmeniškame pieninių 

produktų sandėlyje.
KREIPKITĖS

GEO. EHLENBERGER & CO., Inc.
29 9TH AVE., N. Y. CITY

(13th St.)
(250)

REIKIA VYRŲ
PATYRUSIŲ AR 
BE PATYRIMO

PAKAVIMAM IR IŠSIUNTIMAM
GERA ALGA

VIRŠLAIKIAI
J. J. LITTLE & IVES CO.
435 EAST 24th STREET

(252)

VYRAI 
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

FIFTH AVE. & 42ND ST.
REIKALAUJA

Keletos Gerų Vyrų. Naktiniai 
Šiftai: 9:25 P. M. iki 5:30 A. M. 

Dieniniai Šiftai: 6. A. M. iki 3 P. M.
Taipgi

Laisniuoto pečkūrio paliuosavimui priežiū
ros Enginėrių ir pečkūrių ; pasikeičiamais 8 
valandų šiltais.

Kreipkitės į Room 106 
Reikalinga Sveikatos Egzaminącija.

(250)

HELP WANTED—FĖMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS

JAY THORPE
27 W. 56th St., N. Y. C.

Patyrusios ir be Patyrimo

MERGINOS SANDĖLYJE 
PASISIUNTINtJIMUI

Šie yra pastovus darbai prie vienos iš 
New Yorko pirmaeilių dirbtuvių. Kreipkitės 
j Personnel Ofisą. 27 W. 56th St., 4-tos lu
bos, 10 A. M. — 1 P. M.

OPERUOTOJOS PADĖJĖJOS
PRIlį SIUVAMU MAŠINŲ 

KARINIAI DARBAI! 
ARMIJAI ŠATROS

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
Dirbantieji asmenys privalo turėti paliuo

savimo pareiškimą-
KREIPKITĖS 95 MORTON ST., 

4-TOS LUBOS 
7th Ąvę. Subvė

Christopher ar Houston St. Sta.
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
dajį laiko ar pilną laiką.

Ar jūs galite (Urbti bi kuriuo 
iš sekamų pažymėto laiko?

8 A. M. IKI 12 PIETŲ 
8:30 A. M. IKI 12:30 P. M.

9 A. M. IKI 1 P. M.
10 A. M. IKI 2 P. M. 
H A. M. IKI 3 P. M.

12 PIETŲ IKI 4 P. M.
1 P. M. IKI 5 P. M.
2 P. M. IKI 6 P. M.

Arba gal jūs galite dirbti pilną laiką 
sekamuose darbuose?

TAVORŲ 
SUŽYMĖJIMO 

APTARNAVIMO 
APVALYMO 

PLATFORMO

MACY’S
Sandėlyje ir dirbtuvėje turi daug darbų vy
rams. 60c j valandą. Kreipkitės asmeniškai 
bile dieną su pirmadieniu, įimant penktadienį. 

47-44 31st St. Long Island City
B.M.T. ar I.R.T. subvės (Flushing Ixical) iki 

Rawson St. Independent subvė iki Queens
Plaza. 

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(250)

VALGYKLŲ DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ ATĖMEJAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

VIRTUVEI PAGELBININKAI 
OYSTERMEN 

APVALYTOJAI
SODA MEN 

PAGELBININKAI SANDELYJE 
STALŲ PATARNAUTOJAI

(Puikūs Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A. M. 
IKI 4 T. M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48th ST.)
(248)

MACY’S
Reikalauja Vyrų

PAGELBĖTI KRAUTI RAKANDUS 
I TROKUS ANT

Naktinių Darbų

Garantuojama
10 Valandų Viršlaikių

Kreipkitės Asmeniškai bile dieną su pirma
dieniu, įimant penktadienį 47-44 31st Street, 
Long Island City. B.M.T. ar I.R.T. subvės 

(Flushing Ix>cal) iki Rawson Street.
Independent Subvė iki Queens 

Plaza.

W.M.C. taisyklės turi būti išpildytos
(249)

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

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO.

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(253)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR MEDŽIO KROVĖJAI 

Kreipkitės William P. Youngs Si Bros. 
43-16 Vernon Blvd., L. I. City

(253)

SENA ĮSTAIGA 
STATYMO IR DIE 

IŠKIRTIMO SRITYJE
Turi vietą vyrui, kuris gali atlikti tiesiai 

nukirtimą ant 88 ar 68 coliy elektra operuo
jamos kertamosios mašinos. Taipgi vyrui 
prie Die Kirtimo ant 22x32 Thompson Cutter 
& Creaser. 40 valandų savaitė. $1 j valan
dą. Laikas ir putsč už viršlaikius. Taipgi 
reikalingi 2 stiprūs berniukai pagelbininkai 
statymo ir užbaigimo Departmentui. 50c į 
valandą. Laikąs ir pusė už viršlaikius. 40 
valandų savaitė.

LINCOLN MOUNTING & 
FINISHING CO., INC.

445 West 31st Street, 
4-tos lubos, N. Y. City

(249)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-VYRAI-VYRAI
«0 MKTV IB VHUAVS

Jūs galite padėti laike karo tarnaudami 
kaipo laikinai komunikacijų išnešiotojai

PILNĄ LAIKĄ AR DALI LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ

PROGOS VIRŠLAIKIAM

NĖRA UNIFORMŲ

Kambarys M-5, 60 Hudson St., arti Chamber* 
50 Murray St., West of Church St., N. Y. 
422 E. 149th St., East of 8rd Ave., Bronx 
811 Washington St., arti Boro Hall, B'klyn

WESTERN UNION
(249)

REIKIA VYRŲ
Kariniams darbams; patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės j:
ROSS GALVANIZING WORKS,

395 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.
(249)

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

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKŪRYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST.. N. Y. 

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

(X)

. . . . PRISTATYMAMS 
PAGELBININKAI

AR JŪS MYLITE DIRBTI LAUKE?
JEI TAIP, TAI JŪS GALITE BŪT 

PAGELBININKU PRIE 
RAKANDŲ TROKO.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

MACY’S WAREHOUSE
47-44 31 ST., LONG ISLAND CITY 

B.M.T. AR I.R.T. SUBVĖS 
(FLUSHING LOCAL) IKI RAW-

SON ST. INDEPENDENT SUBVĖ 
IKI QUEENS PLAZA.

W.M.C. RULES MUST BE 
OBSERVED.

(249)

Aptarnavimui vyrai, naudojanti įrankius, stip
rūs, patyrę prie steam boiler pečių kūrinimo 
ir gali patapti naudingais bendrai fabrike. 
Apskritų metų darbas tinkamam asmeniui. 
Alga 3120 į mėnesį, kreipkitės po 10 A.M. 
darbo dienom. Gend Realty Corp., 750 Grand 
St., Brooklyn. Važiuokite 14th St. Canarsie 

Line iki Grand St. stoties.
(250)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A.M. iki 4 P.M.

8-TOS LUBOS EAST BLDG,

ABRAHAM & STRAUS 
FULTON & HOYT STS. 

BROOKLYN, N. Y.
PRIVAŽIUOJAMA VISOM SUBVĖM

(250)

BERNIUKAI
DJRBTI MAŠINŠAPĖJ

Patyrimas Nereikalingas

B. C. LEWIS MFG. CORP.
14 Dunham Place, Brooklyn.

(261)

MAŠINŲ DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

$25 į SAVAITĘ PRADŽIAI 
Aštonioliką valandų viršlaikių.

Kreipkitės
ACCURATE MIRROR 

4 White Street
ar šaukite WORTH 4-7623.

■M
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NewYorko^zžfežizfo7liiiot
Aido Choro Koncertas

Ir Šokiai i
Dabartiniu laiku Aido Cho- ; 

ro nariai ne tik rimtai rengia
si sužavėti publiką savo kon
certe, bet taipgi išsijuosę dar
buojasi pardavinėdami tikie- 
tus iš anksto, kad sukvietus 
visus dainos mylėtojus ir pa
žangos patrijotus, taip, kad 
jų pasišventimas prisirengime 
koncertui nenueitų veltui, o 
rastų atgarsį širdyse ir .jaus
muose didelės masės klausovų.

Koncertas įvyks šeštadienį, 
spalių 30-tą, Amerikos Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne, 7:30 
vai. vakare. įžanga, įskaitant 
taksus tik 60 centų asmeniui.

Nors dar apie programą yra 
per anksti kalbėti, nes ji dar į 
vis tobulinama ir įvairinama,, 
bet šiuo tarpu galima tiek pa-1 
sakyti, kad yra užkviestas Lat
vių Choras, yra ruošiami pa
ties Aido Choro solistai ir so
listės, duetai, moterų ir vyrų

Ar Ilgai Dar Lietuvą 
Kankins Naciai?

Ateinantį penktadienį, spa
lių 22 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Liet. Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne,

grupės ir, žinoma, viso Aido 
Choro dainavimas.

Po koncerto bus šokiai.
Beje, Newarko draugės ir 

draugai jau seniai yra davę 
garbės žodį, kad jie—truks ar 
luš—bus pas brook lyniečius 
koncerte. Aišku, kad neatsi
liks ir Great Neckas, ir Cen
tral Brooklynas, ir Maspethas, 
ir kiti Aido Choro prieteliai ir 
rėmėjai.

Kaip tik jūsų reporteris su
žinos ką naujo apie būsiantį 
Aido Choro koncertą, tai jis 
pasiryžęs viską jums išplepėti, 
Aido Choras čia negalės iš
laikyti jokių sekretų.

Rep.

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
BILIETAI JAU GATAVI 

Prašome iš anksto įsigyti bilietus.
Koncertas Bus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Brooklyn, N. Y.949 Willoughby Ave.

ALEXANDRE BALABAN

Alexandre Balaban
Baritonas, garsus ope
rų dainininkas. Pirmu 
kartu jis dalyvaus dien
raščio Laisvės Koncer
te. Nepraleiskite pro
gos jo neišgirdę.

(Operoj “Otelio” vaidino 
vyriausią rolę.)

Ištisa Programa

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, kuri šią vasarą dalyvavo operetėje “Merry 
Widow,” Lodomame Majestic Teatre, New Yorke.

ARTHUR LESS AC
Tenoras, žymus koncertų dainininkas, irgi pirmu 
kartu dainuos lietuvių publikai.

LILLIAN JAMESON
Dramatiškas Sopranas, žymi koncertų dainininkė iš 
New Yorko. Pirmu kartu ją išgirs Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE
Taipgi dalyvaus rusų šokikų grupė, kuri jau nekar
tą yra iššaukus publikos gausių aplodismentų.

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-ŽILINSKAITĖS.

Duos gražių dainų, kurias specialiai išsimokino šiam 
dienraščio Laisvės koncertui.

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ

šokiam Gros šešių Kavalkų

Antano Pavidis Orkestrą
Įžanga 75c, $1.00 ir $1.25 (Įskaitant taksus)

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
Vien tik šokiams įžanga 55c (įskaitant taksus)

bus labai svarbios prakalbos.
Kalbės R. Mizara ir J. Ga- 

siunas. Bus aiškinama labai 
svarbūs klausimai pasaulinio 
karo, Amerikos būsimi rinki- 

; mai, Lietuvos padėtis ir Ame
rikos lietuviu uždaviniai.

Kada mes rašome šias eilu
tes, tai Raudonoji Armija, su
laužius nacių linijas ant Dnie
pro upės grūmoja paimti ne 
vien Kijevą, bet apsupti na
cius Kryme ir Dniepropetrov- 
sko srityj, įvykinti jiems ant
rus panašius spąstus, kaip bu
vo prie Stalingrado.

Kitos dalys Raudonosios 
Armijos apsupo Gomelį, arti
nasi prie Kežicos, iš kur kelias 
veda tiesiai linkui tarybinės 
Lietuvos sostinės Vilniaus. Ar 
ilgai dar kankins vokiečiai fa
šistai mūsų tėvus, motinas, 
brolius, seseris ir gimines? Ar 
toli yra Lietuvos išlaisvini
mas? Ir kokios mūsų pareigos, 
kad karas greičiau būtų išlai- 
mėtas, kad greičiau būtų iš
laisvinta Lietuva? Kas rei
kia dabar daryti, kad padėti 
Lietuvos žmonėms, kaip jie 
bus išlaisvinti, nes juos iki gy
vo kaulo apiplėšė vokiečiai? 
Kodėl Amerikoj reikalingas 
demokratinių lietuvių suvažia
vimas? Kodėl smetonininkai, 
klerikalai ir socialistai, kurie 
taip džiaugėsi Hitlerio okupa
cija Lietuvos, dabar pakabino 
nosis ir bjauriai niekina Lietu
vos liaudį, jos vadus ir Sovie
tų Sąjungą?

Amerikos armija eina pir
myn Italijoj. Ar greitai bus 
antras frontas prieš Hitlerį ir 
kodėl jis reikalingas? Ar il
gas dar bus karas? Kodėl bū
simi rinkimai yra svarbūs ir 
kokią reikšmę jie turės į karo 
eiseną ?

šie ir daug kitų labai svar
bių dalykų bus išaiškinta. Vi
si ir visos, kurie tik skaitysite 
šį pranešimą, ateikite į pra
kalbas ir savo kaimynus bei 
pažįstamus pakalbinkit. Įžan
ga veltui. Rengėjai.

Quill Stoja Už Pakėlimą 
Algą Policistams Ir

Gaisrininkams
Michael J. Quill, New Yor- 

ko CIO Politinės Veiklos Ko
miteto pirmininkas, pareiškė, 
kad CIO daro planus uždėt 
ant baloto pasiūlymą, kuriuo- 
mi miesto gaisragesiams ir po
licistams būtų pridėta 15 nuo
šimtis karo laiko priedo (bo- 
nusų) prie esamosios algos.

Quill sako, kad jo ir visos 
CIO vadovybės yra pageida
vimas pasiūlymą leisti pilie
čiams nubalsuoti lapkričio. 
2-rą įvyksiančiuose rinkimuo
se. Bet miesto vyriausio teis
mo teisėjas Bernard L. Shien- 
tag, Commerce and Industry 
Association reikalavimu, pa
tvarkė, neleisti to pasiūlymo 
ant baloto. CIO advokatai, pa
reiškė Quill, dės visas pa
stangas, kad pasiūlymas nesi
baigtų vieno teisėjo nuomone, 
bet būtų paleistas piliečių re
ferendumui.

Jūrininkai Užgyrė 
Haskell, Quill

Nacionalės Jūrininkų Uni
jos, CIO, Nacionalė Taryba 
užgyrė gen. William Haskell, 
demokratų ir darbiečių kandi
datą į New Yorko valstijos gu
bernatorius.

Jūrininkai stebisi, kaip Am. 
Darbo Federacijos taip vadi
namas “nepartinis komitetas“ 
galėjo užgirti HaskelTio opo
nentą Hanley, republikonų 
kandidatą, turintį priešdarbi- 
ninkišką rekordą.

Jūrininkai taipgi užgyrė 
Michael J. Quill, žymų unijis- 
tą, kandidatą į miesto tarybą, 
taipgi kitus CIO kandidatus.

FILMOS
“Thousands Cheer”

šiuo tarpu Astor teatre, ant 
Broadway New Yorke, rodo
ma spalvuota filmą “Thou
sands Cheer”. Jau mačiau šį 
veikalą ir išsinešiau labai gra
žų įspūdį. Tikrai graži filmą.

Visas veikalas eina apie 
mūši) šauniąją armiją, bet jo
je nieko nėra iš karo vaizdų. 
Viskas dedasi čia, armijos 
stovykloje, šiek tiek yra mei
lės, bet daugiausia gražių dai
nų ir meliodingos muzikos. 
Lošime dalyvauja labai daug 
garsiųjų aktorių.

Filmos turinys maždaug 
toks: Puiki vienos simfonijos 
orkestros dainininkė atsisvei
kina su orkestros vedėju ir 
publika ir išvažiuoja pas tė
vą, kuris yra armijoj pulkinin
ku, būti su juomi ir linksminti 
kareivius, pakelti jųjų moralę. 
Ten sutinka ir susimyli su jau
nu kariu, puikiu atletu. Bet 
jos motina labai priešinga, 
karys motiną įžeidžia ir pa
tenka į karinį teismą. Susi
pyksta ir su meiluže. Ji suruo
šė didelį palinksminimą ka
rių, kurie greitu laiku turi iš
važiuoti anon pusėn... Tas pa
rengimas įvyksta ir programą 
išpildo puikūs aktoriai ir or
kestros. Pirmininkauja Mick-

Drabužių Centras Persikėle 
Naujon Vieton

Nukentėjusiems nuo Hitlerio 
žmonoms dėvėtų drabužių rin
kimo ir taisymo, taipgi naujų 
siuvimo centras šiomis dieno
mis perkeltas iš Depsų namo, 
254 Union Avė., į Laisvės na
mą, 417 Lorimer St., vietoj 
seniau buvusio restaurano.

Taisymo ir siuvimo darbas 
laikinai sustabdytas iki bus 
galima priruošti vietą, kuri 
šiuo tarpu užimta kitos įstai
gos. Kaip greit pasiliuosuos 
ir bus paruošta darbui, pra
nešime per Laisvę. Kiek buvo 
medžiagų siuvimui naujų, 
moterys išsinešė į namus siūti. 
Laukiama daugiau medžiagų 
naujiems drabužiams ir dėvė
tų drabužių, kad pasiliuosavus 
vietai būtų galima pradėti 
darbą pilnu tempu.

Drabužių centras perkelta 
dėl to, kad senoji vieta buvo 
be šilumos. Vasaros mėnesiais 
ten gerokai padirbėta, bet 
orui atvėsus nešildomoj likosi 
nepatogu siūti. Vietą draugai 
Depsai davė nemokamai, kai
po auką nukentėjusiems nuo 
karo Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Yra prisidėję ir darbu. 
Kadangi mes neturėjome ten 
nuolatinio žmogaus, tad dau
gelį atneštų dovanų jiems pa
tiems tekdavo ir priimti, už
rašyti ir perduoti komisijai.

Atnešė Drabužių

Jonas ir Mary Posiai iš Flu
shing atsiuntė 3 dėžes drabu
žių.

J. Stankaitienė—dėže naujų 
pamušalų.

F. Ramoška—sūnaus išėju
sio tarnybon visus drabužius 
taipgi dukros drabužių.

P. Naktinienė — pamušalų 
ir drabužių. Kiti atnešė dra
bužių :

Blanche Žilinskas, M. Yuš- 
kienė, Alice Rudaitienė, Elz

ey Rooney. Pačioje pabaigoje, 
didžiulė orkestrą, milžiniškas 
choras ir minėta gražuolė dai
nininkė sudainuoja “Suvieny
tos Tautos“ dainą. Paskiau, 
kariams išvažiuojant “anon 
pusėn“, susitaiko meilužiai ir 
pasižada vienas kito laukti iki 
pergalės!

Rep.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

•Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
i^i! STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

’ Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

Daug Šeimininkių 
Apsigavo

Pirmą dieną išdavimo nau-

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

biznis, išdirbtas per 14 metų. Par
davimo priežastis, savininkas išvyk
sta į kitą valstiją. Galima daryti 
gražų pragyvenimą. Prašome kreip
tis, 264 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Ridgewood sekcijoj. (246-248)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakaro 8 
vai., spalių 21, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Raportai siuvėjų ir mez
gėjų, taipgi iš sėkmingo baliaus. Vi
sos dalyvaukite. Kviečiame ir ne 
nares. — Valdyba. . (246-248)

bieta Vokietaitienė, kas nors 
nuo 624 Park Ave. (pavarde 
užsitrynus).

S. Titanis brangius kailinius 
ir kitų drabužių, J. Kraujalis 2 
pundus, M. Kulikienė 3 pun
dus, Vinikaitis 1 pundą. R.

Balsas Už Haskell, Bus 
Balsu už Prezidentą

Rooseveltą
Taip pareiškė Owen D. 

Young, viršininkas Nepriklau
somo Piliečių Komiteto Išrin
kimui Haskellio. Ir visi tie, 
kurie ištikro nori paremti pre
zidento Roosevelto vadovybę 
šiame kare, sakė jis, “turi pri
sidėti to įvykinimui.“

Young tuomi leido suprasti, 
kad gerų norų negana, kad 
reikia kiekvienam būti ne tik 
pačiam pasiryžus balsuoti už 
prezidento Roosevelto užgirtą 
kandidata Haskell, bet ir rū- 
pintis, kad visi kiti balsuotų, 
darbuotis už gavimą balsų.

Haskell’į remia visos karo 
laimėjimo jėgos ir didžiuma 
unijų bei unijistų. Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkai 
šioj valstijoj, tiesa, užgyrė 
Hanley, republikonų kandida
tą, kuris, kaip atrodo, nieko 
kito nedarė būdamas valstijos 
seimelyje, tik balsavo prieš 
tos pat federacijos įteiktus su
manymus, bet ponams virši
ninkams jisai vistiek geras- 
gerutis. Vienok eiliniai nariai 
atsimena jo atsinešimą į unijis- 
tus ir sako—lai viršininkai lai
ko Hanley maišą, o mes bal
sus atiduosime Haskell’iui.

jų gasolinos A ir D knygelių, 
antradienį, į mokyklas atėjo 
ii’ daug šeimininkių, tikėda- 
mosios gauti ketvirtąją mais
to knygelę. Jos maniusios, 
kad raidė A bus gasolinos, o 
raidė D—maisto knygelės, ka
dangi raidė D yra ketvirta al
fabete. Tačiau maisto knyge
lės yra žinomos po numeriais, 
ne raidėmis, tik jų stampos ei
na po raidėmis.

Maisto racionavimo 4-ta 
knygelė bus išduodama pirma
dienį, antradienį ir trečiadie
nį ateinančią savaitę.

Gasolinos A ir D knyge
lėms atnaujinti paskutinė die
na yra 21-ma, šis ketvirtadie
nis.

Nuteisė Du Policistus
Brooklyno teisme pereitą 

antradienį teisėjas Sobel pri
pažino kaltais vagystėje buvu
sius policistus Anthony J. Pi- 
lewski, 39 m., 97 Dupont St., 
Brooklyn, ir Charles Wordow- 
ski, 42 m., 68-14—69th St., 
Maspeth. Kaltinti iš groser- 
nės, 190 Driggs Ave., išvogus 
smulkius pinigus ir čekius.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkus 
ateičius su naujausiais (taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Jūrininkas Breece teisme 
buvo nubaustas užsimokėti 
$25 už bereikalingą iššauki
mą gaisragesių, bet visus kiše- 
nius iškrėtęs tiek pinigų nera
do. Tačiau skola reikia atmo
kėti. Jūrininkas čia pat nu
siavė batus ir iš ten išsitraukė 
popierinę.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

■ ■ -- ■ ■- —a

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Ltndfcslo valandoj kreipldtAs pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST




