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Spalių 27 d. sovietinės jė
gos visuose frontuose sunai
kino bei iš veikimo išmušė

(O jau net hitlerininkai 
nesigiria, kad jie tik pagal

London. ■— Anglai skai
čiuoja, kad naciai Italijoje 
turį jau 300,000 karių.

visa pasidavė su savo ko- 
mandieriais.

Chinijos Jūroj amerikie
čiai torpedavo du japonų 
laivu. Vienas jų nuskendo, 
kitas liko sužalotas.

ka- 
per 

Kas-

yra 
eile

Alžyras, spal. 29. — Ne
pranešama, jog 
1 ir anglai, su-

vietų su- 
naciams 

40 mylių 
Belgrado,

nuo Perekopo, 
žemės tarpkaklio,
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KRISLAI
Sidabrinis Čechoslovakijos 

Jubilėjus.
Ji ir Vėl įskils, Kaip 

Feniksas.
Bus Atmainų . . .
Mūsų Korespondencijos.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams
v

Šią metų spalių mėn 28 die
ną sukako lygiai 25-ri metai, 
kai buvo paskelbta Čechoslo- 
vakijos respublika.

Iki 1938 metų, taigi iki di
džiosios Munich© išdavystės, 
čechoslovakija buvo pati pa
žangiausia, pati demokartiš- 
kiausia buržuazinė respublika 
Europoje.

Pirmiau vadovaujamas pre
zidento Masaryko, o vėliau — 
prezidento Benešo, šis kraštas 
buvo pavyzdys kitų kraštų 
žmonėms.

Todėl pirmiausiai jam buvo 
verta durtuvu krūtinėn: 1938 
metais Chamberlainas ir Da- 
ladieras, Hitleris ir Mussolinis, 
susi važiavę į Munichą, nutarė 
šią respubliką pasmaugti, kad 
“taiką išgelbėti.”

Nereikia aiškinti, kas po to 
sekė ir prie ko toji išdavystė 
pasaulį privedė.

Po jaunutės Ispanijos respu
blikos, Čechoslovakija buvo 
pirmoji fašistą ir ją talkininką 
auka Europoje. Vergta, plėš
ta, deginta ir naikinta, toji ša
lis, tačiau, kaip tasai pasakiš
kas feniksas, iškils iš kariniu 
griuvėsių ir bus dar gražesnė 
ir šviesesnė, tvirtai ir drąsiai 
kovojanti dėl taikos palaikymo 
sau ir visam pasauliui.

Pirmojo Čechoslovakijos res
publikos prezidento sūnus, Jo
nas Masarykas, kuris šiuo 
tu eina tos šalies užsienio 
kalų ministerio pareigas, 
bar yra Amerikoje.

Kaip prezidentas Benešąs, 
taip ir Masarykas, taip ir visa 
čechoslovakijos vyriausybė lai
kosi reales politikos, griežtai 
skirtingos nuo lenkų vyriausy
bės Londone bei Jugoslavijos 
vyriausybės Egypte.

me- 
rei-

Iš Europos dabar ateina vi
sokiausių gandų. Vienas jų to- 
kis: neužilgo Vokietijoje Įvyk
sią didelių atmainų.

Kas tos do atmainos?
Nepasakoma. Tik spėjama, 

kad nacių valdžioje būsią pa
sikeitimų. Gal kai kurie na
ciai bandys Hitlerį nugalabin
ti. Gal generolai jam galą pa
darys, kam jis įvedė kraštą į 
tokią baisią makalienę, geriau 
—katastrofą.

Neramumai Vokietijoje, — 
tiek žmonėse, tiek viršūnėse— 
aišku, pareina iš Rytų Fronto : 
Raudonoji Armija nacius nai
kina iš peties. Prie to, ateina 
žiema, kuri naciams taipgi nie
ko gero nežada.

Nėra dūmų be ugnies. Nėra 
gandų be jokio jiems pagrin
do. Taigi, visko galime laukti.
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AMERIKIEČIAI ATKARIAVO EILE SALŲ NUO JAPONŲ
Amerikos Koviniai
Atėmė iš Japoną

Visą Grupę Saly
Australija. — Amerikos 

karo laivai bombardavo Mo
no ir Stirling salas ir iškė
lė į jas amerikiečių ir aus
tralų kariuomenę. Talkinin
kai susidūrė tik su silpnais 
pasipriešinimas iš japonų 
pusės. Priešai greitai pabė
go į kalnus. Salos faktinai 
jau užimtos.

Tos mažiukės salos guli 
apie 30-40 mylių į pietus 
nuo didelės Bougainville sa
los, Saliamono salyne. O 
Bougainville yra jau pasku
tinė svarbi japonų karo ba
zė tam salyne.

Sako, kad 600,000 Na- 
ciii Esą Apsupta

Slaptas vokiečių radijas 
iš Breslau sakė, kad Sovie
tai apsupę 600,000 vokiečių 
Dniepro upės alkūnėj ir at
kirtę K rimo pussalyje.

Tas radijas įspėjo, kad 
girdi, “niekas iš ten nesu
grįš, jeigu mes visi tuojaus 
nepasišalinsime iš Rusijos.”

Jugoslavų Partizanai 
Nukovė Daug Nacių
London. — Žinios iš Ju

goslavijos teigia, kad patri- 
jotai - partizanai, koman
duojami generolo Tito-Broz, 
sunaikino vokiečius, kurie 
iš vienos artimos salos ban
dė išsikelti krantan ties 
Spalato uostu.

Partizanai 130 
ardė svarbiausią 
geležinkelį per 
tarp Zagrebo ir
Jugoslavijos sostamiesčio.

Naujas Talkininkų 
Ofensyvas ItalijojBaigiasi spalių mėnuo. Pra

sidės lapkritis. Šį mėnesį dau-1 
gelis organizacijų, draugijų 
bei kliubų rinks savo delega-| 
tus i Demokratinių Lietuvių oficialiai ~ 
Suvažiavimą, įvyksianti š. m.j amerikiečiai 
gruodžio 18-19 New Yorke. kuopę galingas savo jėgas,

Tos draugijos ir kliubai, ku-1 pracĮeclą naują didžiulį o- 
rios veikia netoli New Yorko' fensyvą prieš vokiečius Ita- 
miesto, turėtų išrinkti po pilną j lįj04
kvotą savo atstovų. Nes šuva-1 T;ūkgta patvirtinimo šiai 
ziavimas bus svarbus. v. . .žiniai.

Kaip kas metai, taip ir šie
met su rudens pradžia, su pa
gyvėjusią visuomenine veikla, 
padidėjo korespondencijų ■ 
skaičius.

Gerai!
Korespondencijos yra laik

raščio “duona ir druska.” štai 
kodėl šiandien Laisvėje pra
leidome “Literatūra ir Menas” 
skyrių — korespondencijos tu
rėjo užimti jo vietą.

Pakeistas Nacių Ko- 
mandierius Italijoj

Vichy Franci jos radijas 
patvirtino, kad Hitleris pa
šalino feldmaršalą Kessel- 
ringą kaipo nacių koman- 
dierių Italijos fronte ir jo 
vieton paskyrė generolą H. 
von Wittinghoffą.

Washington. — Prezid.
Rooseveltas džiaugėsi sėk
mingai einančiomis derybo
mis Maskvoj tarp Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų at- 25 nacių tankus ir nušovė 
stovų.

Sovietai Perėjo per Dauguvą 
Maršuoįa Artyn Vitebsko

London, spal. 29. — Įvai
riose vietose Raudonoji Ar
mija penkių šimtų mylių 
fronte, nuo Vitebsko apy
gardos iki Azovo Jūros, pa- 
Sigrūmė pirmyn keturias 
iki 18 mylių per dieną ir 
atvadavo 110 gyvenamųjų 
vietovių, tarp kurių 
geležinkelio stočių ir 
apskričių miestų.

Baltarusijoj Sovietų 
riuomenė prasiveržė 
Dauguvos upę ir per
plios upę, ten pat įplaukian
čią i Dauguvą; pažygiavo 
tris iki penkių mylių pir
myn; atėmė iš vokiečių Su- 
raž-Vitebski, Vitebsko gu
bernijos apskričio miestą, 
tvirtoviškai apdrūtintą, tik
tai už 25 mylių į šiaurių ry
tus nuo paties Vitebsko ir

EX-MINISTER1O H. 
BELISHOS “RECEP

TAS” SOVIETAM
London. — Buvęs Angli

jos užsienių reikalų minis- 
teris, Hore - Belisha vieša
me susirinkime kalbėjo, kad 
Sovietai, girdi, galėtų pasi
samdyti iš Lenkijos ar Bal
tijos kraštų tam tikrus 
punktus reikalingus Sovietų 
Sąjungos saugumui. Tai, 
sako, būtų panašu į tai, 
kaip Anglija parsamdė 
Jungtinėms Valstijoms vie
tas karinėm bazėm įsisteig
ti kai kuriose salose netoli 
Amerikos žemyno. Tatai, 
pasak Hore - Belishos, su
tiktų ir su Atlanto Čarterio 
dėsniais, jeigu Sovietai taip 
darytų.

Pavojus Paskutiniam Naciu 
Keliui iš Krimo

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė
jau tik apie 50 mylių į 
šiaurius 
siauro 
tarp Juodosios Jūros ir 
Azovo Jūros. Tuom tarpka- 
kliu jungiasi Krimo pussa- 
lis su Ukraina, ir Pereko- 
pas yra vienintelis kelias, 
kuriuom dar galėtų ištrūkt 
iš Krimo apie 100,000 nacių 
kariuomenės. Be to, Krime 
esą 250,000 sužeistų, besi
gydančių vokiečių.

HITLERIO ŠTABAS PERSI
KRAUSTĘS ODESSON

London. — Pranešama, 
kad Hitlerio generolų šta
bas rytiniame fronte persi
kraustė į Odessą, prie Juo
dosios Jūros šiaurvakarinio 
kampo, apie 130 mylių nuo 
dabartinio fronto, kurį So
vietai neatlaidžiai stumia 
vis tolyn į vakarus.

Raudon. Armija Užėmė Svar- 1 " * j • _ •

bn Plentu Mazgą Pietuose;
Pralaužė Nacių Liniją

I

; mylių pirmyn, tai pabėgi
mas šiems hitlerininkams 

i tampa faktinai užkirstas, 
kaip teigia United Press, 

naciams plentą amerikinė žinių agentūra.
Į pietų vakarus nuo atva

duoto Dniepropetrovsko so-

Gręsia Naujas Šimtų Tūks 
tančių Mainierių Streikas; 
Unija Nepatenkinta Priedu

perkirto 
tarp Suražo ir šio guberni 
nio miesto.

šalia to, raudonarmiečiai vietinė kariuomenė paėmė 
Vitebsko srityje užėmė An-! dar kelis miestelius. Arti 
drejevo, Dogany, Dobrovo, Krivoj Rog ji atėmė iš prie- 
Bielok, Bolšoje, Zaboročje, šų šešis miestus bei mieste- 
Kovalevo Rošča ir Kabanyllius.
miestelius ir virš 70 kitų! 
gyvenamųjų vietų.

Pietiniame, Melitopolio 
fronte sovietiniai kovūnai 
pralaužė vokiečių linijas, 
per Nogaisko Stepus - lygu
mas numaršavo dar 12 my
lių pirmyn; paėmė Novo- 106-tos vokiečių divizijos 
aleksandrovską ir Kalgą 
miestus su plentų stotimis, 
o svarbiausiai tai užėmė 
Nižnije Serogozy miestą, 
penkių plentų mazgą, tiktai 
26 mylios į vakarus nuo is
torinio Kachovkos miesto, 
stovinčio rytinėje Dniepro 
upės pakrantėje. Kautynėse 
dėl N. Serogozy tapo užmu
šta 3,000 hitlerininkų.

Tame plote iki Chersono- 
Ciurupinsko nėra jokių ge
ležinkelių, ir plentai suda
ro vienintelius tinkamus ke
lius kariuomenei ir jos pa
būklams. Taigi Sovietų ko
vūnai, paimdami minimus 
plentų punktus, stato dar 
didesniu pavojun hitlerinin
kus tame kampe tarp Azo
vo Jūros ir Juodosios Jūros 
ir Krimo pussalyje, į pie
tus.

Šiame fronte raudonar
miečiai pramušė devynių 
mylių pločio spragą vokie
čių linijoje. Čia jie per die
ną užėmė bent 30 gyvena
mųjų vietų.

Atimdami iš vokiečių Pri- 
šib ir Akimovka geležinkel. 
stotis, sovietiniai kovūnai 
pagrobė 425 vagonus pilnus 
prikrautus karinių reikme
nų, 65 sveikas kanuoles ir 
daugius kitų ginklų ir amu
nicijos.

LAIMĖJIMAI KRIVOJ 
ROG APYLINKĖJ

Raudonoji Armija užėmė 
Anastasievskos miestą arti 
geležinkelio į vakarus nuo 
Krivoj Rog ir Moisejevkos 
miestą, 5 mylios į vakarus 
nuo Krivoj Rog, geležies 
pramonės centro ir svar
biausio toj srityj geležinke
lių mazgo. Šį miestą Sovie
tai yra trimis pusėmis apsu
pę, ir tebeverda mūšiai jo 
gatvėse.

Naciai desperatiškai gina
si Krivoj Roge svarbiausiai 
tuo tikslu, kad duot dau
giau laiko šimtams tūkstan
čių vokiečių pabėgt iš di
džiulio “maišo” į pietų va
karus nuo Dniepropetrovs
ko. Tas maišas dar atdaras 
tiktai per 50 mylių, tarp 
Krivoj Rog ir Novoaleksan- 
drovkos. Ir jeigu Sovietų 
kariuomenė nuo vieno ar 
kito iš tųdviejų punktų pa-

Bendrai Dniepropetrovs- 
j ko - Krivoj Rog sektoriuje 
per dieną buvo užmušta 2,- 
300 vokiečių, sunaikinta bei 
pagrobta daug jų pabūklų 
ir nelaisvėn paimta nema
žai nacių. O viena kuopa

SEN. RUSSELL REIKA
LAUJA ANGLU SALŲ 

AMERIKAI
Washington. — Speciales 

senato komisijos pirminin
kas, demokratas senatorius 
R. B. Russell pareikalavo, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė darytų tam tikrus 
žingsnius, idant pervest 
-Amerikai tam tikras Angli
jos ir kitų talkininkų bazes 
salose ir kitose vietose, kai
po stovyklas kariniams šios 
šalies lėktuvams. Tatai, gir
di, reikalinga Jungtinių 
Valstijų apsigynimui ateity
je.

Jis sakė, kad Amerikai 
turėtų priklausyt bent tūlos 
iš karinių bazių, kurios už
sieniuose įrengtos Jungtinių 
Valstijų lėšomis dabarti
niam karui. Be to, senato
rius Russell reikalavo užti- 
krint prekybiniams - kelei
viniams Amerikos lėktu
vams pilnas teises įvairiose 
orlaivių aikštėse, svetur į- 
taisytose amerikinėmis lė
šomis.

'Russell yra vienas iš pen
kių senatorių, kurie trum
pai lankė tam tikrus kari
nius punktus Ramiojo Van
denyno srityje ir sugrįžę 
kalba jau kaip “dideli karo 
specialistai.”

Kai dėl bazių užsieniuose, 
tai su Russelliu sutinka ir 
kiti jo sankeleiviai. Tuomi 
jie ypač blogina santykius 
tarp Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų.

1,200,000 VOKIEČIU ŽUVĘ 
NUO ORO BOMBŲ

Berne, šveic. — Praneši
mai iš Vokietijos teigia, kad 
per Talkininkų atakas iš 
oro nuo karo pradžios iki 
spalių 1 d. esą žuvę 1,200,- 
086 civiliai vokiečiai, ne
skaitant kariškių. Vien nuo 
šių metų balandžio esą oro 
bombomis užmušta 102,486 
civiliai vokiečiai.

Washington. — Valdinė reito pavasario streiko, pa- 
Karo Darbų Taryba pavedė 
pačiam prez. Rooseveltui 
spręsti apie mainierių strei
kus, kuriuose dabar daly
vauja jau apie 70,000 uniji
nių angliakasių astuoniose 
valstijose. Tai vadinami kol 
kas “neteisėti” streikai, nes 
pati unijos vadovybė šaukė 
tuos mainierius grįžti dar
ban.

Mainierių Unija reikalą-

žymėjo paskutinę spalių 
mėnesio dieną, kaip laiką, 
iki kurio angliakasiai dirbs 
be naujos sutarties. Taigi 
valdža bijo, kad šį pirma
dienį nesustreikuotų daugu
ma visų 530,000 mainierių.

Lewis smerkia Karinių 
Darbų Tarybos pasiūlymą 
dėlei sutarties tarp Illinois 
valstijos angliakasių ir 
kompanijų. Sako, jog tas 

vo -apie $1.75 priedo dienai.; pasiūlymas, pailgindamas 
Karinių Darbų Taryba pri-1 mainieriam darbo dieną, ti- 
pažino jiem tik keturių cen- i krumoj ne tik nieko jiem 
tų priedą valandai. neprideda, bet juos dar nu-

Menama, jog prezidentas | skriaudžia, puspenkto cento 
perims užstreikuotas kasy- i dienai sumažindamas ang- 
klas į valdžios rankas. , liakasio uždarbį, atsižvel- 

Mainierių Unijos pirmi- i giant į pailgintas darbo va- 
ninkas John Lewis, po pe- I landas.

Talkininkai Atėmė iš Vokiečiu Dar 7-nis 
Miestus bei Miestelius

Alžyras, spal. 29. — Aš
tuntoji anglų armija atėmė 
iš vokiečių Montecilfone 
miestą ir Torella, Castropi- 
gnano, Casaloiprano ir Roc- 
caspromonte miestelius ry
tinėje ir vidurinėje Italijo
je. O penktoji amerikiečių - 
anglų armija vakariniame 
fronto sektoriuje užėmė Ri- 
ardo miestelį ir šturmu iš
mušė nacius iš trijų kalno 
keterų, Massico kalnyne, 
kampe tarp Tyrrhenian Jū-

ros ir Volturno upės žiočių.
Amerikos karo laivai 

bombardavo nacių užnuga- 
rę šiame kalnyne, apie 30 
mylių į šiaurius nuo Neapo
lio. Amerikiečiai Sparanise . 
apylinkėje atmetė vokiečius 
tris mylias toliau į šiaurius.

Uetingas ir vėjuotas oras 
šiuo tarpu neleido Talkinin
kų lėktuvams plačiau veik
ti prieš hitlerininkus Itali
jos fronte.

Pravda Apie Amerikos Laikraščių Nuotaiką Kas 
Liečia Antrojo Fronto Atidarymą

Maskva. — Nors Ameri
kos laikraščiai abelnai giria 
Sovietų ofensyvą, bet yra ir 
tokių, kurie priešinasi tik
ram, lemiamam (antrojo 
fronto) žygiui prieš Vokie
tiją, — rašo Pravda, Sovie
tų Komunistų Partijos vy
riausias laikraštis. Pravda 
padavė ištrauką iš brookly- 
niškio laikraščio PM, kuris 
rašė:

“Raudonosios Armijos o- 
fensyvas ir Talkininkų veik
smai Italijoj sudarė tinka
miausią padėtį, kurią pa
naudojant Talkininkai galė
tų kirst galutinąjį smūgį, 
jeigu sutartinai veiktų.”

Pravda priveda ištrauka 
ir iš New Yorko Herald 
Tribune, kritikuojančio 
tuos, kurie norėtų, kad vie
na Sovietų Sąjunga apsi
dirbtų su vokiečiais.

Pravda pašiepiančiai atsi
liepia į New Yorko Times 
neva karinio žinovo Hanso- 
no Baldwino rašymus. Jis. 
pavyzdžiui, nupasakojo, kad 
vokiečiai, girdi, darą dabar 
gabiausią visoj istorijoj pa
sitraukimą, trumpindami

planą traukiąs! atgal. Pats 
Berlyno radijas paskutinė
mis dienomis pripažįsta, 
kad Sovietai pralaužia vo
kiečių linijas ir priverčia 
juos pasitraukti.)

Visiška Suirutė Gręsia 
Francijai, Sako Vichy
London.— Franci jos “val

džios” atstovas per Vichy 
radiją pareiškė:

“Bi valandą gali išsiveržt 
visiška suirutė Francijoj. 
Nauja terorizmo banga 
(prieš hitlerininkus ir jų 
pastumdėlius) siaučia visoj 
Francijoj. Bruzdėjimas pra
siskverbia net į Francūzų 
Legiono (karių) eiles.”

Vokiečių generolas von 
Rundstedt įsakė areštuoti 
tuzinus francūzų armijos 
oficierių, kaip priešingų na
ciam.

Daugelis kariškių ir kitų 
francūzų stengiasi ištrūkt į 
Šiaurių Afriką ir iš ten eit 
frontan prieš vokiečius.
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Bet Maskvos konfereticija žada jį 
skaudžiai apvilti. Jo troškimai nežada 
išsipildyti. Visi daviniai rodo, kad Hull, 
Eden ir Molotov veda pasitarimus drau
giškumo ir susitarimo dvasioje. Uš die
nos kitos konferencija baigsis. Aišku, 
kad jos visų tarimų nebus skelbiama, 
bet reikia tikėtis, kad bus užtektinai 
paskelbta, kad svietas matytų ir supras
tų pilnų Jungtinių Tautų vienybę pama
tiniais karo ir taikos reikalais.

Neišleisti Cacchionio iš Miesto 
Tarybos!

Pasiliko pora gerų dienų kiekvienam 
balsuotojui pagalvoti, už ką jis balsuos 
antradienio rinkimuose į miesto tarybų.

Miesto taryba — svarbi įstaiga mūsų 
demokratinių procesų eisenoje. Tačiau, 
jos svarbumas ar nesvarbumas daug 
priklauso nuo to, koki žmonės, koki at
stovai ją sudaro.

Iki šiol per du metus gyvavusia mies
to taryba negalima labai didžiuotis. Jo
je buvo gerų atstovų, tačiau buvo ir to
kių politikierių, kuriems didmiesčio vi
suomenės reikalai kuomažiausiai rūpė
jo-

Mes čia neanalizuosime kiekvieno se
nosios tarybos nario pliusų ir minusų. 
Dabar ne tam laikas, — dabar laikas 
kalbėti ir diskusuoti dėl naujųjų kandi
datų tinkamumo arba netinkamumo.

Brooklynas gali tuo didžiuotis, kad jis 
prieš du metus davė miesto tarybai at
stovų, kuris užsipelnė būti išrinktu ki
tiems dviems metams. Tuo atstovu yra 
Peter V. Cacchione.

Peter V. Cacchione yra komunistas. 
Tačiau jo dviejų metų gražūs darbai, 
naudingi New Yorko visuomenei, nepri
valo sulaikyti nuo padavimo savo balso 
už Cacchionę net ir to balsuotojo, kuris 
dėl tam kai kurių priežasčių gali turėti 
prietarčių komunistams, kaipo tokiems.

Cacchione gražiai užsitarnavo kiekvie
no balsuotojo balso, juomi pasitikėjimo 
— jis užsitarnavo savo pavyzdingais 
darbais, kurie ne karta mūsų dienraštyj 
buvo atžymėti.

Tuo būdu kiekvienas King’s kountės 
(Brooklyno) balsuotojas, atsistojęs ant
radienį prie kandidatų sąrašo, privalo 
1-mą numerį padėti ties Peter V. Cac
chione vardu; kiekvienas balsuotojas 
privalo nusitarti neišleisti iš miesto ta
rybos to vyro, kuris tiek daug yra pasi
darbavęs mūsų miesui ir mūsų kraštui. 
Peter V. Cacchione privalo dar mažiau
siai porai metų pasilikti New Yorko 
miesto taryboje ir tęsti savo darbų!

Be Cacchionės, šiemet Brooklyne yra 
ir gerų Amerikos Darbo Partijos kan
didatų: Abraham Bernkopf ir Richard 
Mazza. Taipgi geri kandidatai ir Nor
man P. Johnson, taipgi Genevieve Earle. 
Už šiuos kandidatus patariame taipgi 
balsuoti, iš eilės, kaip jie pastatyti, pa
brėžiant No. 2, 3, 4 ir 5.

Kiekvienas užsiregistravęs balsuoto
jas taigi raginamas dalyvauti antradie
nio balsavimuose ir rūpintis, kad Peter 
V. Cacchione turi būti išrinktas savo se
non vieton — miestavon tarybon.

Išgvėrimas, Ar Kas?
Vienoje Bahamų saloje (Nassau) ka- 

žin kas nužudė tūlų milijonierių Oakes. 
Dėl to kaltinamas jo žentas, de Marig- 
ny, išsivalkiojęs po pasaulį. Dabar de 
Marigny yra teisiamas.

New Yorke kažin kas nužudė jaunų 
milijonierkų Lonerganienę, taipgi nepa
sižymėjusių jokiais visuomeniniais nuo
pelnais, o tik kabaretų lankymu. Dėl jos 
nužudymo tapo suimtas ir tardomas or- 
laivininkas Wayne Lonergan.

Aišku, tas parodo, kad turčių klasėje 
viešpatauja didelis suirimas,, pasileidi
mas. Dorovė nykte-nyksta.

Bet mums ne tas čia dabar tiek rūpi. 
Mums rūpi, kaip tūla komercinė spauda 
tų viskų ima? O ji ima, tarytum tie 
įvykiai būtų pirmos rūšies savo svarba. 
Kasdien ir kasdien spausdinamos ilgiau
sios istorijos su sieksniniais antgalviais, 
antraštėmi. Karo frontų žinios jiems jau 
tik mažmožis/Ten, kur kasdien mušasi 
ir žūsta tūkstančiai žmonių, jiems an
traeilės svarbos žinios. O čia, kur koks 
paškudninkas ką padarė — išpučiama 
didžiausi muilo burbulai.

Šitokiu būdu toji spauda niekad neap
švies savo skaitytojo. Atžagariai, juos 
tik suklaidins.

Ir tas viskas deda ant mūsų pareigų 
žiūrėti, kad juo daugiau žmonių skaity
tų padoresnę spaudų, kuri skaitytoją 
šviečia, bet neveda prie išgvėrimo, prie 
sugedimo!

Laisvės Reikalai
Vajaus dalykai dar tebė

ra pačioje pradžioje. O jau 
prabėgo pusė paskirto 
vajui laiko. Reikia suskubti 
tam darbui.

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

Act of March 3, 1879.

Liudas Gira Užpylė Jiems Už 
Kalnieriaus Šalto Vandens

Po to, kai New York Timese pasirodė 
ordinuotojo lietuvių tautos poeto Liūdo 
Giros laiškas Lietuvos klausimu, atro
dė, kad tūla anti-tarybinė lietuviškoji 
spauda neišlaikys. Atrodė, kad jų redak
toriai sprogs iš nusiminimo.

Ji pradėjo visaip poetų bjaurioti, nie
kinti, šmeižti. Pasikvietė ji talkon viso
kius Klajūnus, visokius buvusius konsu
latus, visokius pašlemėkus, turinčius aš
trius liežuvius poetui kirsti.

Kiekvienas tos rūšies laikraštis dėjo 
cirkuliorus, nukreiptus prieš poetų. Kaip 
tai Liudas Gira išdrįso pasakyti savo 
nuomonę Lietuvos reikalu! Kaip'tai jis 
drįsta stoti su Lietuvos žmonių pareikš
tąja valia!

Koki gi tų ponų prieš poetų patiekti 
argumentai?

Vyriausias jų argumentas buvo tas: 
Girdi, Liudas Gira visuomet ėjęs pavė
jui, jis “nepastovus” politiniai, jis rėmęs 
tų vyriausybę Lietuvoje, kuri tik ten bu
vo. Todėl jis nuėjęs ir su Paleckio - Ged
vilo vadovaujama vyriausybe.

Ir čia tie ponai, Liūdo Giros šmeižikai, 
kaip tik nusikalba nei šiaip nei taip.

Jei Liudui Girai būtų rūpėjęs ėjimas 
“pavėjui”, tai jis ir prie smetoniškojo 
režimo būtų galėjęs gražiai prisitaikyti 
ir užimti aukšta prie jo dvaro vietų. Bet 
taip toli gražu nebuvo. r

Mūsų žiniomis, dar 1936-11937 metais 
Liudas Gira jau reiškė didelio nepasiten
kinimo smetoniškuoju režimu. Jis jau 
tuomet ėjo su opozicija smetoniškam fa
šizmui. Jis apie tųjį laikų pradėjo veikti 
išvien su Lietuvos liaudimi, su josios 
švietėjais prieš Smetonų režimų. Liudas 
Gira jau rašė į nelegalę spaudą prieš 
Smetoną rašinius. Liūdo Giros redaguo
jamasis žurnalas Literatūros Naujienos 
nebegarbino smetonizmo, bet rašė (kiek 
sąlygos leido) prieš jį, prieš reakciją. Li
teratūros Naujienos, redaguojamos Liū
do Giros, jau buvo rimtas, pažangus 
laikraštis, kiek prie smetoniškos cenzū
ros galėjo bet kokis laikraštis būti pa
žangus. Vadinasi, Liudas Gira jau tuo
met buvo antifašistas!

Todėl 1940 metų perversme Liūdai Gi
rai jau nereikėjo kur nors suktis, jieško- 
ti naujo “pavėjo”. Poetas jau stovėjo sti
priai, stovėjo su liaudimi, stovėjo už tai, 
kad Lietuvoje turi būti tarybinė san
tvarka, kaipo vienintelis kelias į šviesų, 
laimingą liaudžiai gyvenimą.

Dėl to Liudas Gira turėjo ir turi dide
lio Lietuvos liaudimi pasitikėjimo.

Dėl to, beje, Liūdo Giros neapkenčia 
Naujienos, neapkenčia Draugas, neap
kenčia visi tie smetonininkai, kurie nori 

•po karo Lietuvoje atgaivinti senų san
tvarką, kurioje visoki išnaudotojai, viso
kį semtonininkai galėtų liaudį persekio
ti, spausti, kalinti ir žudyti, kaip darė 
prieš 1940-tuosius metus.

Hitleris Nesulauks
Gal nieko taip ištroškusiai Hitleris ne

laukia, kaip pasidalinimo Maskvos kon
ferencijoj. Matydamas, kad karų jis tu
rės pralaimėti, Hitleris bando lošti pa
skutinę kortą: supjudyti ir padalinti 
Ameriką, Angliją ir Sovietų Sąjungą. Jis 
turi paleidęs darban visus savo agentus 

’ ir pastumdėlius, kurie visais kampais ir 
visais garais leidžia svietan gandus ir 
gąsdinimus. Kaip niekad pirmiau, šian
dien Hitlerio agentai plūsta ir niekina 
Sovietų Sąjungą, kad nuo jos atskirti 
Angliją ir Ameriką. Jis žino, kad tų 
trijų kraštų atsiskyrimas arba pasidali
nimas atneštų jam išeitį iš desperatiš
kos padėties. Jeigu karo jis ir nelaimėtų, 
jis mano, bet nors pasiektų derybinės 
taikos. •

Gauname nusiskundimų, 
kad daugelyje vietų nere
guliariai gaunama dienraš 
tis Laisvė. Iš spaustuves vi
sada reguliariai Laisvė yra 
išsiunčiama. Kur negauna
te, tai kreipkitės į vietinį 
paštą.

Dėl trūkumo darbininkų 
ir pašto patarnavimai nu
kenčia, nėra taip punktua
lus, kaip būdavo taikos me
tu.

Aukų dienraščiui šiuom 
kartu gavome:

Walter Brazauskas iš 
Hartford, Conn., prisiuntė 
čekį sumoje $100 ir rašo, 
kad tai dalis pelno nuo 
spaudos ir Raudonojo Kry
žiaus parengimų, įvykusių 
rugsėjo 26 d.

V. Černiauskas, iš Ro
chester, N. Y., prisiuntė 
$67.30, pelnas nuo parengi
mo.

A. Bimba, kalbėjo prakal
bose, pereitą sekmadienį, 
Philadelphijoj, aukų parve
žė $63.25.

J. M. Karsonas, iš Lowell, 
Mass., prisiuntė $15 aukų 
nuo LDS 1-mo Apskr.

K. B. Karosienė, iš Oak
land, Calif, prisiuntė $10 
nuo ALDLD 198 kp., tai 
pelnas nuo įvykusio pikni
ko.

Wm. Deksnys, iš Stam
ford, Conn., prisiuntė $20. 
Užsimokėjo L. prenumeratų 
metams, o likusius $13.50 
paaukavo dienraščiui Lais
vei.

Po $6: Dr. Palevičius, 
Detroit, Mich, ir dd. Gro- 
zan, Cranford, N. J.

Po $5: J. Mockaitis, 
Spring Valley, Ill., J. ir O. 
Deltuvai, Hanover, Md., 
Liet. Kom. Kuopa, Brook
lyn, N. Y., F. G., Brookly- 
nietis; ir per Olga Wagnis, 
gavome penkinę nuo Pfc. 
Irving Kessler. Tai jaunas 
svetimtautis kareivis, kuris 
nepamiršta ir dienraščio 
Laisvės.

A. Kišonas, Detroit, 
Mich., $4.

Po $3.50: A. Orlauskas, 
Webster, N. Y., A. Bake- 
vich, New Britain, Conn., 
Vincas Meneika, Waterbu
ry, Conn., Dr. A. K. Butkus, 
Chicago, Ill.

Po $3: Mr. ir Mrs. Capto- 
ni, Paterson, N. J. ir Chas. 
Ruck, Elizabeth, N. J.

Po $2: S. Liutkus, Eliza
beth, N. J., P. Poškus, Eli
zabeth, N. J., P. Pakalnis, 
So. Boston, Mass., K. B. 
Karosienė, Oakland, Calif., 
Jonas Žukas, Portland, Ore

Amerikos Moteriškų Drapanų Siuvėjų Unija įtaisė ir padovanojo Anglijos jūri
ninkams kliuba Londone. Kai tos unijos vice-prezidentas Isidore Nagler dalyvavo 
Anglijos darbo unijų konvencijėje, jis tą kliuba aplankė ir su jūrininkais nusitrau
kė paveikslą.

gon, J. Urbonas, Brooklyn, 
N. Y., V. Žilinskas, Kear
ny, N. J., Paulina Jasilio- 
niene, Binghamton, N. Y., 
Draugai M. Norbutai, 
Brooklyn, N. Y., P. Bieliau
skas, Richmond Hill, N. Y.

Mrs. Gostautienė, Brook
lyn, N. Y. $1.75.

Po $1.50: P. Pakalnis, S. 
Boston, Mass., S. J. Anta
naitis, Lewiston, Me.

Po $1: A. Saulenas, Eli
zabeth, N. J., Vaitiekus Žel
vys, Waterbury, Conn., J. 
Swingle, Tarriffville, Conn., 
F. Bloznelis, Catskills, N. 
Y., X Markei, Niagara 
Falls, N. Y., M. Jonikienė, 
Philadelphia, Pa., K. Tamo
šiūnas, New York City, N. 
Y., Mrs. Jonikienė, Easton, 
Pa., P. Jonikis, Easton, Pa., 
Antanas Gradeskis, Tarriff
ville, Conn., Walter Meilū
nas, Brooklyn, N. Y., A. 
Bloznelienė, Catskill, N. Y., 
(per dd. Bepirščius), O. Ra
manauskienė, Edwardsville, 
Pa., Mike Dzyovena, B’- 
klyn, N. Y. ir P. Balsys, 
New London, Conn., A.

Grimaila, Chicago, Ill.
Po 50c: J. Širvida, Bloom

field, Conn., J. Kreipavičia, 
McAdoo, Pa., Antanas Wa- 
laitis, New Kensington, Pa. 
ir D. Jussius, Braintree, 
Mass.

Naujų skaitytojų prisiun
tė sekami asmenys:

L. Stankus, Brooklyn, N. 
Y., M. Raulusevičienė, Cle
veland, Ohio, Steve And
rew, Weed, Me., J. Kauli
nis, Maspeth, N. Y., Michael 
Czeikus, Cohasset, Mass., 
Adam Jakomavičius, Slo
van, Pa., Joe Poldack, Ma- 
rensico, Mich., George Ba- 
navičius, Wilkes - Barre, 
Pa., Jurgis Milkevičius, In
kerman, Pa.

Širdingai ačiū už gražias 
aukas ir už naujus skaity
tojus!

Laisvės Administracija

VOKIEČIŲ IR ANGLŲ 
LAIVŲ SKANDINIMAS

Mūšyje ties Anglija kari
niai anglų laivai nuskandi
no keturis nacių torpedlai- 
vius ir sužalojo septynis ki
tus.

Praeitų sekmadienį vo
kiečiai nuskandino vienų 
anglų šarvuotlaivį ir viena 
naikintuvų.

London. — Sakoma, kad 
ir grupės Anglijos karių 
veikių su Jugoslavijos par
tizanais.

Kazokai audringai bloš
kia vokiečius atgal per No- 
gaisko stepus, artindamiesi 
prie Krimo.
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N E W Y O R K COMMITTEE

NATIONAL WAR FUND

MATCH THEIR GALLANTRY WITH YOUR GIVING

Povandeninis Karas
Du įvykiai — sąjunginin

kų įsigijimas Azorų salų 
bazių ir Tirpitz’o sužaloji
mas mažaisiais britų po
vandeniniais laivais—krei
pia dėmesį į kitą pasaulinio 
karo kovos fazę — povan-
deninį karų.

Toji kova toli gražu nėra 
laimėta ir Laivyno sekreto
rius Frank Knox išreiškė 
nuomonę, kad “povandeni
nių laivų kova bus rimta iki 
karo galo”. Tik ką grįžęs iš 
25,000 mylių kelionės po 
Europos mūšių laukus, jis 
perspėjo, kad povandeninių 
laivų pavojus “yra labai 
rimtas,” dėlto nereikia kly
sti.

Mes visi prisimename, 
kad premjeras Churchillis 
savo rugsėjo mėnesio kalbo
je parlamentui kalbėjo apie 
ataką, tuomet vykdomą vo
kiečių povandieninių laivų 
ant konvojaus šiauriniame 
Atlanto vandenyne ir pa
reiškė, kad “nauja banda” 
povandeninių laivų išsiruo
šė į jūrą, apsiginklavusi 
naujausiais ir vėliausios 
technikos ginklais. Dabar y- 
ra žinoma, kad trys palydo
vai laivai ir mažiausia šeši 
prekiniai laivai buvo tame 
ir kitame konvojuje tuo 
metu nuskandinti. Šitie nu- 
skandinimai, anot “N. Y. 
Times” militarinio komen
tatoriaus Hanson W. Bald
win, rodo, kad mes įžengia
me į kitą periodinę naikini
mo jūroje karo fazę, ko pa
sėkoje laivų nuostoliai lai
kinai gali pakilti, tačiau, 
tur būt, nebepasieks tų auk
štų nuostolių, kuriuos turė
jome per blogiausius karo 
mėnesius.

Naciai iš naujo apginkla
vo savo povandeninius lai
vus, ne tiktai su lengvais 
automatiniais priešlėktuvi
niais pabūklais, bet, gal būt, 
ir sunkesniais denio pabūk
lais. Su geresniais “radar” 
įtaisymais jie dabar gali 
daug lengviau surasti kon
vojus. Ir jie dabar vartoja 
magnetinius detonatorius, 
kurie išsprogdina torpedą 
tuomet, kada ji praeina 
pro arba arti taikomo lai
vo, net ir tuomet, jei ji ne
pataiko į patį laivą. Prie 
tų pagerinimų, naciai papil
do savo taktikos principus 
koncentracija į “vilkų bū
rius.” Tokie būriai susida-

rydavo iš 6 ar 7 povandeni
nių laivų. Jie nuolat didėjo 
iki dabar pasiekė, 10, 20, ar 
net 30 povandeninių laivų 
būryje. Dėl geresnių ryšių, 
matomai, yra pagerėjęs ir 
tų būrių vadovavimas bei
kontrolė. Povandeninių lai
vų grupės dabar yra tvar
komos panašiai, kaip ir pa
viršiaus laivynas.

Šitų faktų akivaizdoje 
portugalų patenkinimas 
mūsų prašymo leisti naudo
tis Azorų salomis yra ypa
tingai sveikinantis. Šis ma
žas salynas, du trečdaliai 
kelyje tarp mūsų rytų pa
kraščių uostų ir Gibraltaro, 
duoda mums bazę, iš kurios 
sąjungininkų jūros ir oro 
patruliai gali veikti prieš 
povandeninius laivus palei 
centrinį laivų kelią per At
lantą.

Mes pakirtame iki tam ti
kro laipsnio povandeninių 
laivų pavojų, kuomet mes 
iš vystėme pagelbinius lėk
tuvnešius, kurie galėjo iš
leisti orlaivius konvojų ap
gynimui. Kartu su žemės 
bazių orlaiviais, siekiančiais 
toli į jūrą iš abiejų Atlan
to pusių, šitokia lėktuvne
šių danga puikiai vykdė sa
vo uždavinį iki paskutiniųjų 
kelių savaičių, kada nacių 
povandeniniai laivai sugrįžo 
pilnoje jėgoje ir įrodė, kad 
su pagerintais pabūklais ir 
taktika jie galėjo pridaryti 
daug nuostolių mūsų laivi
ninkystei.

Senoji jūrų galybė — 
Portugalija — davė Sąjun
gininkų jūrų jėgoms nepa
mainomą ginklą sunkioje 
kovoje prieš Ašį. Ir lyg pa
tvirtinimui šios naujos są
jungos ir davimui daugiau 
vilčių galutinam laimėji
mui, praėjusią savaitę pre
zidentas Rooseveltas pra
nešė apie amerikiečių po
vandeninio karo pasiseki
mus Pacifike. Prezidentas 
pranešė, kad vidutiniškai 
apie 130,000 tonų japonų lai
vų buvo nuskandinama kas 
mėnesį per paskutinius še
šis mėnesius, daugumoje 

' Amerikos povandeninių lai- 
į vų. Rooseveltas toliau pa
žymėjo, kad japonų laivų 
skandinimas kyla, ir sieks 
apie 1,400,000 tonų į metus. 
Jis pastebėjo, kad japonų 
laivų, pasiunčiamų į vande-
nyno dugną, tonažas yra 
didesnis, negu naujai sta
tomųjų. Ar, kaip vienas jū
rų kadetas radijo progra
moje “We, the People” iš
sireiškė, Pacifike yra daug 
tuščios vandenyno vietos, 
kur anksčiau japonų laivai 
būdavo!

O. W. I.

Šypsenos
Paaiškėjo

Mėsininko sūnus akylai 
tėmijo, kaip tėvas kemša 
vėdarus ir dešras.

— Papa, dabar žinau, 
kodėl tos dešros turi skare
les.

— Kodėl?
— Nagi, kad niekas ne

matytų, kas yra viduryje. .
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MASSACHUSETTS VAISTUOS
LIETUVIŲ KONFERENCIJA

Massachusetts ir Apylinkės 
Konferencija; Ką Ji Davė? 
—Suvienijo Pažangiuosius į 
Vieną Stiprią Organizaciją 
—Massachusetts ir Apylin
kės Lietuvių Komitetą; Nu
balsavo Sukelti $3,000 dėl 
National War Fund; Sutvė
rė Švietimo Fondą; Nutarė 
ir Užgyrė Busimą Demokra
tinį S u v a ž i a v imą Visos 
Amerikos Lietuvių, Gruo
džio 18 ir 19 Dienomis, š. 
m., Brooklyn, N. Y.; Per- 
balsavo Stiprią Rezoliuciją, 
ir Išrinko Pastovią Valdybą.

Massachusetts ir jos apylin
kės pasiuntė gana didelį skai
čių savo delegatų bei delega
čių į konferenciją, kuri įvyko 
spalių 17 d., š. m., Bostono 
Municipalėj Auditorijoj. Kal
bant apie konferencijos įspū
džius, reikia duoti suvažiavu
siems nemažai kredito. Visi 
delegatai elgėsi kuo rimčiau
siai, kuomet klausimai buvo 
paduoti į juos. Visi svarstė 
juos kuo rimčiausiai. Tikrai 
buvo malonu juos matyti sė
dint, kaip kokius valstybinin
kus bei aukštos rūšies atsto
vus. Yra pagirtina, kad kas 
kartą mažiau apsireiškia kon
ferencijose laukinio ūpo ir 
tuščio užsispyrimo. Ir ištikrų- 
jų, ypatiškumai visiškai netin
ka suvažiavimuose, ar jie būtų 
dideli ar maži.

Galima sakyti, kad konfe
rencija buvo pasekminga, nes 
79 delegatai pribuvo nuo įvai
rių organizacijų ir 11 buvo pa
vienių užsiregistavusių, apart 
dviejų, kurie norėjo išsisukti iš 
padavimo savo vardų. Tačiau 
jie buvo priversti tą atlikti su 
nemalonumu. Man gaila jų, 
kad jie taip buvo nerangūs iš
pildyti įt/hrterencijos dieno- 
tvarkį. Lai Sjis įvykis dėl tų 
dviejų būna pamoka dėl visų 
kitų storžievių, kurie nenori 
skaitytis su nurodyta tvarka.

Buvo nemaža apkalbėjimo 
apie sukėlimą $3,000 iš lietu
vių tarpo dėl The National 
War Fund, kurį prezidentas 
Rooseveltas taip užgyrė savo 
viešame pareiškime. Tačiau 
apdiskusavus prieita prie galu
tinos išvados, kad nebus per 
daug sukelti tris tūkstančius.

Klausimas buvo pakeltas, ar 
yra reikalas turėti švietimo 
Fondą, kuris būtų reikalingas 
visiems reikalams. Buvo tame 
nemaža diskusijų. Tačiau visi 
sutiko, balsuodami, kad toksai 
fondas yra reikalingas ir su 
juo galima daug gero padary
ti dėl daug garbingų reikalų. 
Taigi, nuo šio laiko mes turė
sime ir fondą, tik reikia į jį da- 
dėti pinigų. Nuo šio laiko iš 
visų parengimų likusius pini
gus, kurie bus laikomi vardu 
Massachusetts ir Apylinkės 
Komiteto, prašoma persiųsti 
mūsų sekretoriui, John Gry
bas, 1190 Washington St., 
Norwood, Mass. Taipgi ir au
kas jam siųskite, o jis persiųs 
M. J. Lukui, kuris yra oficia
lus iždininkas mūsų fondų. 
Bet, susimildami, būkite taip 
geri, dirbkite sukėlimui tų. $3,- 
000 ir būtinai dėkit pastangas, 
kad mes turėtume gerą marš
rutą su gerais kalbėtojais ir 
programa.

Apie būsimą Brooklyn© su
važiavimą nebuvo daug disku
sijų. Visi pritaria, kad tokį 
demokratinį suvažiavimą rei
kia remti visiems. Delegatai 
padarė daug pareiškimų, kad 
jie stengsis kuo daugiausia pa
siųsti delegatų iš įvairių kolo
nijų į Brooklyn© suvažiavimą. 
Yra permatoma, kad Worces- 
teris pasiųs penkis delegatus, 
Brocktonas keturis delegatus, 
Bostonas penkis delegatus ir 
mažesnės kolonijos po du ar 
vieną delegatą. Turėtų būti 
ne mažiau 30 atstovų nuo mū
sų organizacijų būsimoje kon
ferencijoje Brooklyne. Ir yra 
reikalas, kad mes galėtume 
turėti gerą reprezentaciją iš 
Massachusetts.

Sąrašą paskelbsime vėliau, 
nes šiame aprašyme bus ir 
perdaug, kuomet reiks išti
sai paskelbti priimtą rezoliu
ciją. Rezoliucija yra labai 
svarbi ir sekantis yra jos teks
tas :

Massachusetts ir Apylinkes 
Delegatų Konferencijoje, Spa
lių (October) 17 d., 1943 m., 
Municipalėj Auditorijoj, So. 
Boston, Mass., Priimta ir Nu

balsuota Rezoliucija:
Kadangi tūli pro-naciški ele

mentai pasiėmė ant savęs au
toritetą kalbėti visų Amerikos 
lietuvių vardu ir susiorganiza
vo į taip vadinamą Lietuvių 
Tautinę Tarybą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą,

Kadangi jų tikslas yra pa
kenkti Jungtinių Valstijų ir 
Jungtinių Tautų karo pastan
goms, sukuriant pasidalinimą 
čionai tarpe lietuvių,

Kadangi, nepaisant pakar
totų mūsų valdžios patarimų 
tautinėms grupėms vengti gin
čiui© pobūdžio klausimų, to
kių, kaip, pavyzdžiui, kas lie
čia šiuo tarpu okupuotų kraš
tų bei tautų būsimą valdžių 
formą, šitie elementai per tas 
viršuje minėtas tarybas, dar 
labiau padidino savo ardantį 
anti-amerikoninį, pro-nacišką 
darbą, nuolatos keldami Lietu
vos ateities tarptautinius san
tykius ir valdžios formą, kuri 
turėtų būti įsteigta Lietuvoje 
po karo ir vesdami piktą fa
šistinę kampaniją prieš mūsų 
galingąją talkininkę Sovietų 
Sąjungą, kaip parodo jų re
zoliucijos, pastaruoju laiku 
priimtos jų masiniuose susirin
kimuose, laikytuose Pittsburgh 
konferencijoje, rugsėjo mėne
sio pradžioje, ir kituose mies
tuose.

Kadangi tų tarybų nariai ir 
bendradarbiai, kaip redakto
riai ir leidėjai įvairių laikraš
čių, kaip Amerika, Tėvynė, 
Vienybė, Draugas, Darbinin
kas, Naujienos, Keleivis ir ki
ti, 1941, 1942 ir 1943 metais, 
kuomet hitleriniai barbarai 
maršavo į Lietuvą ir ją okupa
vo, degino kaimus, miestelius, 
korė moteris ir vyrus, žudė 
vaikus nekaltuosius ir vežė 
vyrus į reicho Vokietiją sun
kiems darbams, o jie sveikino 
juos (nacius), kaipo “Lietuvos 
išlaisvintojus,“ kaipo “Lietu
vos išvaduotojus nuo bolševi
kų“ ir,

Kadangi iki pat šiai dienai 
jie tebeskleidžia pro-nacišką 
propagandą per laikraščius, 
kalbėtojus, susirinkimus, vie
šus ir slaptus, tarpe lietuvių, 
pakartodami ir pamėgdžioda
mi kiekvieną nacių propagan
dos biuro išleistą melą ir pro
vokaciją; tai lai būna nutar
ta,

Kad mes, šiame Massachu
setts ir jos apylinkės lietuvių 
delegatų suvažiavime iš įvai
rių draugijų bei organizacijų 
ir kliubų bei ratelių, griežtai 
pasmerkiame tų asmenų ir ta
rybų pro-nacišką veiklą, ir pa
smerkiame jų pastangas pa
sėti pasidalinimą ir kivirčus 
tarpe mūsų lietuvių; ir

Kad mes dar kartą pabrė
žiame savo pilniausius pasiti
kėjimus mūsų prezidentui 
Franklin D. Rooseveltui, kai
po Jungtinių Valstijų ginkluo
tų jėgų komandieriui; apjung
tai Jungtinių Tautų vadovy
bei ; Atlanto čarterio princi
pams ir išlaisvintų kraštų žmo
nėms, tame skaičiuje ir Lietu
vos žmonėms, kad jie pilnai 
sugebės nusispręsti savo liki
mą po laimėjimo šio karo; ir

Kad, suprasdami tą faktą, 
jog vyriausia šiandien prieš 
amerikiečius problema yra nu
galėti Ašies nuožmias jėgas, 
mes raginame visus lietuvius 
amerikiečius dirbti sunkiau 
dirbtuvėse, padvigubinti savo 
pastangas dėl Karo Bonų kam
panijos; padidinti savo para
mą Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, ŪSO ir kitoms pana-

šioms įstaigoms; pagelbėti 
kiekvienam mūsų talkininkų 
reikalui, kaip kad United Na
tions War Fund, Russian War 
Relief, United China Aid ir 
t.t.; kelti aikštėn ir kovoti 
prieš visus gandus arba prieš 
propagandą, kuri yra sklei
džiama tarpe lietuvių Ameri
koje ir apvienyti savo eiles dėl 
mūsų valdžios karo pastangų; 
ir

Kad Jungtinės Talkininkės, 
po vadovybe jų valdžios vir
šūnių atidarytų tikrą antrą 
frontą vokiečių teritorijose; ir

Kad šios rezoliucijos verti
mas anglų kalba būtų pasiųs
tas Jungtinių Valstijų prezi
dentui, valstybės sekretoriui 
ir abiejų Kongreso butų na
riams ir spaudai.

Pasirašo už Massachusetts 
ir Apylinkės Lietuvių Konfe
renciją,

Konferencijos Pirmininkas
B. F. Kubilius.
Spalių 17, 1943.

Delei susikaupusių bega- 
maisias klausimais, skubes
nių raštų, “Literatūra ir 
Menas” skyrius šią savaitę 
praleidžiamas.

Montreal, Canada
RusųAJkrainų Paradas su Rau
dona Vėliava, Kūju ir Pjautu
vu, už Karo Paskolos Ponus.

Praeitą savaitę vidudienį ir 
vakare rusai ir Ukrainai tauti
niuose kostiumuose su orkestrą 
ir dainomis parodavo centro 
miesto gatvėse ir aikštėse, neš
dami raudoną vėliavą ir didžiu
lę emblemą — Kūjį su Pjautu
vu.

Prižiūrint tvarką, policijai 
priešakyje žygiuojant, ofisų ir 
įvairių profesijų darbininkai 
(per pietus) žiūrėdami sveiki
no demonstrantus už Sovietų 
Sąjungos pergalę ant priešo. 
Buvo dainuojamos įvairios so
vietinės dainos ir t. p.

Šis reiškinys iššaukė masėse 
gilią padėką, pagarbą ir simpa
tiją Sovietų Sąjungai. Užklau
siau dviejų unijos lyderių — 
kariškių, piloto ir oficieriaus, 
kaip jums atrodė jis paradas? 
Labai puikiai. Oficierius sako: 
Aš myliu rusus, jie puikūs vy
rai. Bet tu nemanyk, kad aš sy
kiu myliu ii* kūjį su pjautuvu. 
Taip, sakau, čia jūsų dalykas, 
bet aš gerbiu jus už tai, kad 
jūs gerbiate mūsų didvyrišką 
sąjungininkę — Sovietų Są
jungą ir stojate sykiu su ja 
prieš visų mūsų bendrą priešą 
— fašizmą.

Reikšmė šio parado yra ta, 
kad jis sukratė baime įsikero
jusią mieste fašistų dvasią. 
Palūkėkime ir padirbėkime, o 
pamatysime, kaip tos prakeik
tos fašizmo smarvės žiurkės 
nešdinsis į išmatų rynas.

G-lys.

Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?

Iš kairės j dešinę: William Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas ir William Bayliss, Anglijos 
Mainierių Federacijos prezidentas. Jis dalyvavo Fede
racijos konferencijoje kaipo Anglijos organizuotų dar
bininkų atstovas.
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Trečias Puslapis

Toronto, Canada
Numirėliai Tyli

Tai veikalas, kuris buvo per
statytas pirmą kartą scenoje, 
Toronte, 10 d. spalių. Tą vei
kalą parašė J. Linartas, toron- 
tietis. Iš perstatyto veikalo 
atgarsiai geri. Veikalas susi
deda iš trijų veiksmų, keturių 
atidengimų, vaizduoja Škoti
jos lietuvių gyvenimo tragedi
ją. Veikale dalyvauja dešimt 
lošiančiųjų asmenų. Bendrai 
veikalo turinys toks:

Vincas buvo gerai žinomas 
Glasgow’© lietuvių kolonijoj 
kaipo geras veikėjas. Pas jį 
atvažiuoja iš kito miestelio jo 
drg. Ignas, abudu eina į lietu
vių rengiamą koncertą. Pake
liui, juodu užeina pas Julę. Ig
nas ir Julė buvo geri draugai 
Lietuvoje ir kartu atvažiavo 
į Škotiją, ir per keletą metų 
juodu vienas kito nebuvo su
ėję. Julė jau trys metai kaip 
ištekėjus už Jurgio Kukso. 
Jiems besikalbant, Julė sutin
ka išrenduoti kambarį savo 
draugui Ignui ir visi tariasi 
eiti į koncertą. Bet ji žinoda
ma, kad jos vyras gali ją už 
tai mušti, pradėjo varžytis, 
bet ant galo ji sutiko ir visi 
trys išėjo į koncertą. Parėjus 
namon ji gavo daug nuo vyro 
mušti, kam ji leidžia be reika
lo pinigus ir nesėdi namie, 
nes jo buvo toks patvarkymas.

šešiems mėnesiams praslin
kus Vincas ir Ignas nutaria 
važiuoti į Ameriką. Vincas at
ėjo pas Igną (Jurgio Kukso 
namuose) padaryti galutiną 
prisirengimą išvažiavimui, nes 
už kelių valandų išplaukia 
laivas. Viską susitarus Vin
cas išeina namo pasiimti savo 
daiktus ir už valandos laiko 
su grįšiąs.

Julė pasilikus guodėsi Ig
nui savo nepakenčiamu gyve
nimu nuo savo vyro, kuris ją 
laiko už vergę. Atimąs iš jos 
visus uždirbtus centus ir kartu 
su savo pinigais kiša į sienos 
plyšius, skiepe ir su cementu 
užtaiso, manydamas, kad ten 
yra saugiausia vieta ir tokiu 
būdu galėsiąs daug pinigų su
taupyti. Ignas klausėsi nelai
mingosios gyvenimo istoriją ir 
ją paguosdamas prispaudžia 
prie savo krūtinės, bučiuoja. 
Tuo tarpu įeina jos vyras Jur
gis, sugrįžęs iš medžioklės su 
šautuvu ant peties randa juo
du besibučiuojant ir negalė
damas savęs susivaldyti, ant 
vietos juodu abudu nušauna.

Šovikas tuoj susiprato pa
daręs klaidą, pereina į didelį 
nusiminimą ir drebėjimą iš 
baimės. Jis išgirdo ką tai atei
nant greitai pasislepia. Įeina 
Vincas, nešdamas rankoj bak- 
są ir greitai jį meta ant grin
dų, pamatęs Igną ir Julę gu
linčius ant grindų. Vincas su
simaišo ir nežino, ką daryti. 
Paima nuo grindų, šautuvą ir 
taria: “Kieno čia darbas.“ 
Tuo tarpu įeina policijantas 
ir slaptoji policija ant karto 
jį areštuoja kaipo žmogžudį 
ir teismas nusprendžia jį pa
karti.

Jurgis, padaręs tokią pik

tadarystę, pradeda baisiai 
kankintis.. Tuos kankinimus 
dar daugiau padidino, kada 
vagys išvogė visus jo pinigus 
iš tos saugiosios vietos, į ku
rią jis visą laiką kišo, padaro 
jį bepročiu.

Po šešių mėnesių ateina į 
kartuvių vietą Ona, Vinco my
limoji, jo šeimininkė ir kita 
moteris išgirsti paskutinių Vin
co žodžų. Už kiek laiko atve
da surakintą Vincą ir pastato 
ji po kartuvėm. Sulig taisyk
lėm, jam duoda kėlės minutes 
kalbėti. Jis pasakė budeliam 
nesnausti ir liepė gerti nekal
to žmogaus kraują. Jo myli
moji norėjo su juo atsisveikin
ti, bet neprileido.

Po kiek laiko į kartuvių vie
tą ateina iš proto išėjęs Jur
gis. Jam visokios baisenybės 
akyse rodosi ir šaudo mato
mus šešėlius. Ant galo neiš
tverdamas tų susidariusių bai
senybių persišauna sau per 
galvą ir sukrinta negyvas.

Torontiečiai išreiškė didelę 
padėką J. Linartui už šį kūri
nį. J. B.

Detroit, Mich.
Ruoškimės Prie Balsavimo

Kiekvienas pilietis, kuriam 
rūpi politinis vairas ir kad tas 
vairas suktų į gerąją pusę, tai 
rūpinasi atiduoti balsą už to
kius kandidatus, kurie tarnau
tų gerovei didžiumos žmonių.

Todėl, jau arti galutiniai ar
ba antrieji balsavimai dėl 
miesto urėdų, įvyks lapkričio 
2 dieną.

Tą dieną kiekvienas pilietis 
turi eiti į balsavimo vietą ir 
atiduoti balsą už tuos kandi
datus, kurie yra nominuoti ir 
remiami per CIO unijas ir di
džiumos darbo žmonių. Per 
CIO, UAW unijas yra persta
tyti ir didžiuma balsų padėti 
ant baloto šie: Ant miesto ma
joro yra Frank Fitzgerald, no
minacijose gavo 98,583 balsus, 
arba 60,000 daugiau negu kiti 
kandidatai. Ant kounsilmano 
CIO unija remia George Ed
wards. Jis nominacijose gavo 
82,585 balsų. Ant miesto kler
ko — Thomas D. Leadbetter.

Už virš minėtus kandidatus 
privalome balsuoti kiekvienas 
pilietis.

Kritika Radio Kliubui
Detroito Radio Kliubas yra 

paėmęs garsinimą kandidato 
arba dabartinio miesto majoro 
Jeffries, kuris kandidatuoja 
prieš Frank Fitzgerald, nomi
nuotą per CIO unijas. Tai la
bai blogas pavyzdys. Unija 
visokiais galimais būdais re
mia Fitzgerald, o mūsų radio 
rekomenduoja ir stato pirmon 
vieton priešingą kandidatą. 
Tas rodo, kad mes nekovoja
me abiem rankom, arba mums 
visi geri, kurie tik užmoka už 
garsinimą. Nors buvo minėta, 
kad Radio Kliubas nieko ne
turi bendro su tuo garsinimu, 
bet visgi garsinasi ir daug 
žmonių patiki, ką mūsų radio 
garsina. Jeigu jau negalima 
gauti garsinimo nuo CIO kan
didato, tai reikėtų visai palik
ti politinius dalykus į šalį. Juk 
buvo patirta, kas buvo praė
jusiais metais Michigan vals
tijos rinkimuose, labai daug 
lietuvių balsavo už Kelly, to
dėl, kad mūsų Radio Kliubas 
garsino jį. Tokis mūsų radio 
garsinimas, tai tiesiai mušimas 
buož'e per galvą CIO unijos 
nariams.

Aidiečių Koncertas ir Šokiai
Sekamą sekmadienį, spalių 

31 d., įvyks Aido Choro Hal
loween šokiai su programa. 
Sakė, bus dailės turinio pro
grama ir linksmi šokiai. Įvyks 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Visus kviečia aidiečiai. 
Įžanga 35c.

Alvinas.

Washington. — Dingo 
Jungtinių Valstijų submari- 
nas Runner fronte prieš 
Japoniją.

BOSTON, MASS.
Lyg būtų tai mažas reikalas, 

rodos, nereiktų laikraštyj už
imti vietos, vienok neįmanoma 
kitaip draugų-gių paklausti, 
ką veikia antradienių vakarais 
kas savaitė ?

Reikalas eina dėl taisymo 
drapanų Sovietų Sąjungos 
liaudžiai prie Russian War Re
lief, Inc. Pradžia buvo gera, 
bet neilgai tai tęsėsi. Paskuti
nių dviejų antradienių vaka
rais tik vienas draugas G. Li
kas atsilankė. Darbo ten, ro
dos, užteks metams.

Draugas J. Usevičius pajė
gia ne vieną vakarą į savaitę 
padirbėti po 2—3 valandas, 
bet ir tris keturis vakarus. 
Draugai ir draugės, galinti 
adatą vartoti, pagelbėkite dra
panas taisyti. Ne būtinai rei
kia antradienių vakarais, — 
kuomet tik kam laikas pavė
lina, dieną ar kokį vakarą, tai 
galite ateiti. Vieta atdara nuo 
9 ryto iki 9 vai. vakaro.

Savais reikalais turėjau at
lankyti daktarą J. Repšį, ne
radęs jo namie, turėjau pa
laukti kokią valandą laiko. 
Belaukiant, su daktaro žmo
na, drauge Repšiene, turėjau 
progą pasiguosti savo vargais- 
bėdomis. Taipgi ir ji labai ma
ne nustebino savo “bėda.“ Pa
ėmė ryšulėlį sukarpyto audek
lo ir rodo: “Štai, va, užvakar 
parsinešiau keliolika šių ryšu
lėlių audeklo gatavai sukar
pyto ir nesuprantu, kas bus, 
kai susiusiu. Nekurie dalykai 
atrodo, kaip tai pirštinaitės, 
kelnaitės, kojinaitės—supran-

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Spalių 19 d. numirė Domi
nikas Survilas, lietuvis farrne- 
ris, gyvenęs netoli Bingham- 
tono ir daugeliui binghamto- 
niečių gerai pažįstamas. Do
minikas buvo jau pagyvenęs 
žmogus; kilęs iš Medikonių 
kaimo, Pušaloto valsčiaus, Pa
nevėžio apskr. Lietuvoj yra 
palikęs vieną sūnų ir dukterį, 
o čionai žmoną, du sūnus ir 
dvi dukteris. Vienas sūnus tar
nauja šios šalies armijos or- 
laivyne, turįs seržanto laipsnį. 
Velionis palaidotas spalių 23 
d., katalikų kapinėse.

Serga Jieva čekanauskienė, 
—randasi Johnson City ligon- 
butyje. Netolimoje praeityje 
čekanauskienė dažnai daly
vaudavo mūsų scenoje, kaipo 
gabi lošėja.

Thomas Staniulis, taip pat 
Johnson City ligonbutyje, ne
seniai turėjo kojos operaciją. 
Sveiksta.

Spalių 23 d. teko aplankyti 
Juozą Klekūną, pirmiau buvu
sį binghamtonietį, o dabar gy
venantį Scranton, Pa. Juozo 
sveikata žymiai pašlijusi, jis 
serga jau pusantrų metų. Po- 
valiai vaikštinėti dar gali, bet 
dirbti—jau ne. Ar pasitaisys 
sveikata—tai klausimas, kurio 
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Ijį Skaitykite jų savaitraštį Lj

I LIAUDIES BALS4 I 
1| Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už ||| 
B Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę 
I LIAUDIES BALSO KAINA I 
I $3.50 Metams fa
|| Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek H 
Įgl pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug M 
g žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. k® 

H| Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią Į» 
UI nacių priespaudoje. |||
H| Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės |3 
||į tais svarbiais raštais

tama, bet marškiniukai pagal 
sukarpymo kaip susiūti nesu
prantu ir tiek.“

Matote, draugė Repšienė ir
gi tarnaitės neturi, pačiai rei
kia stubos ruošą atlikti, dak
tarui maisto pagaminti ir duk
relę auginti. Vienok randa lai
ko siųti drapanėles dėl Sovie
tų Sąjungos kūdikių. Ir yra 
viltis, kad tokios drapanėlės 
pasieks ir Lietuvos kūdikius, 
nes iki nueis, gal būt ir Lietuva 
bus išlaisvinta iš po nacių jun
go.

Draugės, turinčios siuvamas 
mašinas namie, galite irgi par
sinešti namo tokių ryšulėlių 
audeklo ir siųti. Gaunamas 
audeklas Russian War Relief 
įstaigoj, 122 Newburg St., Bos
tone. O kad išvengti draugės 
Repšienės “bėdos,“ paklauski
te siuvimo informacijų.

M. K.

Smagus Vakaras

šeštadienį, lapkričio (Nov.) 
6, 1943, nuo 8 iki 12 nakties, 
bus šokiai, dramatiškas veika- 
liukas, užkandžiai, išsigėrimas 
ir žaislai. Atsibus 2-se svetai
nėse: George Brown Hall, 
New England Conservatory of 
Music, 290 Huntington Aven- 
nue, Boston, Įžanga tik 40c.

Kviečia visus ir visas atsi
lankyti.

Russian War Relief sudary
tas iš šių tautų : rusų, ukrainų, 
latvių, lietuvių, armėnų, esto- 
nų, žydų ir graikų.

Komitetas.

nei pats Juozas, nei jo gydyto
jas atspėti negali. Tačiau rei
kia nepamesti vilties, reikia 
manyti, kad dar teks sustiprė
ti ir pagyventi. Kiekviena li
ga ateina neprašoma, bet ją 
išvaryti būna nelengva.

Juozas gyvai domisi karo ei
ga ir visais svarbiais pasauli- 
niais įvykiais. Jis dar atlankąs 

| ir organizacijų susirinkimus, 
i tik darbams nebegalįs apsiim
ti. Jasilionis.

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

skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite

Mandagus Patarnavimas
521 FERRY STREET 

EASTON, PA.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Worcester, Mass.
Sūnų ir 

mėnesinis 
spalių 5

Dukterų 
susirinki- 
dieną. Ši 
iš pažan-

Philadelphia, Pa.
susirinkimo, nes 

nominuota busimoji 
1944 metams. Dauge- 
gerų narių dirba skir- 
pakaitomis, tai parei-

(Tąsa)
Be to, aiškiai girdime, ko jis šaukiasi. 

Iš pradžios jis vis šaukė pagalbos. Kitą 
naktį pradėjo kiek klejoti,—kalbėjo apie 
pačią, vaikus. Dažnai buvo girdimas Eli
zos vardas. Šiandie jis tiktai verkia. Va
kare jo balsas pasidaro šiurgždus. Ta
čiau dar visą naktį jis tyliai vaitoja. Mes 
tat dėl to taip aiškiai girdime, kad vėjas 
pučia į mūsų pusę. Rytą, kai mes taria
mės jį būsiant senai numirus, dar kartą 
nuaida gargaliuojąs kriokimas.

Dienos karštos, o nukautieji guli ne
palaidoti. Negalime jų visų surinkti, ne
žinome nė kur juos dėti. Granatos juos 
palaidos. Kai kurių nukautųjų pilvai iš
sipučia, kaip pūslės. Jie šnypščia, raugė- 
ja ir juda. Dujos gurga juose.

Dangus mėlynas ir nė vieno debesio. 
Vakaras atvėso, ir šilima eina iš žemės. 
Kai vėjas papučia į mūsų pusę — atsi
duoda kraujo garavimu, kuris yra sun
kus ir šlykščiai saldus. Tas negyvėlių 
garavimas iš duobių, lyg chloroformo ir 
trūnėjimo mišinys, mumyse sužadina pa
sišlykštėjimą ir verčia vemti.

Naktys atsitiko ramios. Prasideda va
rinių granatų žiedų ir šilkinės prancū
ziškųjų šviečiančių skėčių medžiagos me
džioklė. Kuriam galui reikalingi tie žie
dai — nė vienas nežino. Rinkėjai papras
tai tvirtina, esą jie vertingi. Yra žmo
nių, kurie taip daug jų nešiojasi, 
kad net nuo jų eina susilenkę ir kreivai, 
kada tenka žygiuoti į kitą vietą.

Hajė tai nors savo pačiai žada išsiųs
ti. Sako, užvaduos paryštes kojinėms. Iš 
tokio sąmojo frislandiečiams didelio juo
ko. Jie ploja sau per kelius ir kvatoja. 
Po šimts, juk tat tik Hajė tegali išgal
voti. Ypačiai Tjadenas trūko juokais. Jo 
rankoj didžiausias žiedas, ir jis vis kai
šioja į jį savo koją, rodydamas, kiek dar 
jame laisvos vietos.

— Haje, žmogau, jos kojos turi būti 
bent kojelės, — jo mintys kyla truputį 
aukščiau, — ir pasturgalis jos turi būti, 
kaip... kaip dramblio.

Jis negali pasitenkinti.
— Tokiai nekas ir per kumpius plek- 

štelti, kad ją kur devyni.
Hajė džiaugiasi, kad jo pačią taip la

bai vertina, ir patenkintas ištaria:
— O, geras kąsnis!
Šilkiniai skėčiai tinkamiau vertinami.

Iš trijų ar keturių išeina jekelė, žiūrint, 
kokia kurios krūtinė. Kropas ir aš varto
jame juos nosinių vietoj. Kiti namo siun
čia. Jei jų moterys pamatytų, kiekuo pa
vojaus rizikuojama tiems ploniems skar
malėliams gauti, gerokai išsigąstų.

Katas užtiko Tjadeną nuo nesprogu- 
sios granatos kuo ramiausiai žiedą nu
imant. Kito rankose toks daiktas būtų 
sprogęs, bet Tjadeną tiesiog laimė lydi.

Visą priešpietę prieš mūsų griovį žai
džia dvi peteliškės. Jų sparneliai geltoni, 
kaip citrinas, raudonais šlakeliais. Kaip 
čia jos atsirado: aplink skersai išilgai 
niekur nei augalėlio nei gėlelės. Jos pa
silsi ant vienos kaukolės dantų. Jos taip 
pat nerūpestingos, kaip tie paukščiai, ku
rie ilgainiui prijunko prie karo. Kas rytą 
ant fronto į padanges iškyla vieversėliai. 
Prieš metus mes juos buvom pastebėję 
perint, ir vaikus jie išsikalė.

Mūsų apkasuos žiurkių nebėra. Esam 
ramūs. Jos nusidangino priekin. Žinome 
kurio galo. Jos tunka. Jei čia kur kokią 
pastebim—galabijam. Naktį priešo pu
sėj vėl girdime dundėjimą.

Dieną apšaudo, kaip paprastai, todėl 
spėjam apkasus aptvarkyti. Kalbos taip 
jau netrūkstam. Tuo pasirūpina lakūnai. 
Gausios kovos kasdien sutraukia nema
ža žiūrėtojų.

Šarvuoti lėktuvai mums patinka, bet 
žvalgybos lėktuvų nekenčiame, kaip ma
ro, nes jie nurodo mus artilerijai. Kai 
tik jie pasirodo, tuoj ir pradeda žaibuoti 
šrapneliai ir granatos. Vieną dieną dėl 
jų mes netekom vienuolikos žmonių, tarp 
jų penketo sanitarų. Du jų taip sumalė, 
kad, anot Tjadeno, juos buvo galima 
šaukštu nuo griovio krašto nugrandyti 
ir palaidoti katilėly. Kitam nutraukė že
mutinę liemens dalį su kojomis. Jis ne
gyvas prisišliejęs krūtine prie griovio 
krašto. Jo veidas geltonas, kaip citrina. 
Sužėlusioj barzdoj dar rūksta cigaretas. 
Rūksta, kol užgęsta pridegęs ligi lūpų.

Kol kas užmuštuosius sukraunam į 
vieną didžiulę sviedinio išraustą duobę. 
Lig šiol ten suguldyta jau kitas ant ki
to trys eilės.

yra virš

Lietuvos 
Draugijos 
mas įvyko 
Draugija yra viena 
giausių ir turtingiausių lokali
nių draugijų. Ji turi savo nuo
savą didelį namą, gražų Olym
pia Parką, kur vasaros laiku vi
si jos nariai ir svečiai gali pa
silinksminti ir gretimame eže
re pasimaudyti ir pažuvauti.

Draugija yra nupirkus karo 
bonų už $3,000, paaukavo BofJ 
kino ligoninei, Maskvoj, $25, iž
de turi $13,469.90, nepriskai- 
tant karo bonų. Ji turi du sa
liomis, vieną mieste, o kitą par
ke. Narių Draugijoj
500, 'bendrai vyrų ir moterų.

Draugija pašalpos į savaitę 
moka po $6 ar $10, pagal mo
kėjimą duoklių. Ir pašalpą mo
ka per ištisus metus, jeigu na
rys serga. Pomirtinės išmoka 
$150. Taigi, kiekvienam pa
žangiam lietuviui yra naudin
ga priklausyti prie šios draugi
jos.

Bostone yra šaukiamas lietu
vių suvažiavimas reikale pagel
bėti greičiau karą išlaimėt!. 
Draugija nutarė pasiųsti dele-

kime, kuris įvyks lapkričio 2 
dieną.

Taigi, visi nariai nepamirš
kite būsimo 
ten bus 
valdyba 
lis mūsų 
tingomis
ga kitų draugijos narių įeiti į 
valdybą.

Dabar yra dienraščio Laisvės 
vajus už atnaujinimą senų skai
tytojų ir už gavimą naujų. 
Draugijos narių yra, kurie dar 
neskaito liaudies dienraščio. 
Kiekvieno pareiga užsirašyti, 
taipgi, kurių prenumeratos pa
sibaigė, tai prašome atsinau
jinti. Iš priežasties ilgų darbo 
valandų, tai aš šiemet negalėsiu 
visus atlankyti, todėl prašau 
visų pagalbos šiame darbe.

J. J. Bakšys.

BŪSIĄ DIDELIU ATMAINŲ 
VOKIETIJOJE

Staiga sviediniai vėl ima trankyti. Vėl 
sėdime įtempę dėmesį ir laukiame nieko 
neveikdami.

(Bus daugiau)

Massachusetts ir Apylinkės Lietuvių Komitetas 
Rengia Prakalbų ir Koncertų Maršrutą

(Novem-
N. II., 7-

Haverhill, 
po pietų.

Koncertinę programą pildys 
Norwoodo Vyrų Grupė, vado
vybėj W. Petrek, ir kiti. Kal
bės geriausi kalbėtojai seka
mose vietose :

Drg. R. Mizara, iš Brookly- 
no kalbės lapkričio 
ber) 20 d., Nashua, 
ta valanda vakare.

Lapkričio 21 d., 
Mass., 2-rą valandą

Lapkričio 21 d., 7-tą vai. va
kare, Lawrence, Mass.

Draugė S. Sasna, iš Brook- 
lyno, kalbės lapkričio 27 d., 7- 
tą vai. vakare, Gardner, Mass.

Lapkričio 28 d., 2-rą valan
dą po pietų, Worcester, Mass.

Lapkričio 28 d., 7-tą vai. va
kare, Hudson, Mass.

Drg. A. Bimba, iš Brookly- 
no, kalbės gruodžio 4 d., 7-tą 
vai. vakare, Lowell, Mass.

Gruodžio 5 d., 2-rą valandą 
po pietų, So. Boston, Mass.

Gruodžio 5 d., 7-tą valandą 
vakare, Montello Tautiškame 
Name.

Visų kolonijų veikėjai ir vei
kėjos, susiėję greitai pradėkite 
darbuotis, kad" prakalbų marš
rutas pasekmingiausiai pavyk
tų. Maršruto tikslas: sukelti 
kuo daugiausiai pinigų dėl 
Suvienytų Tautų Karo Fondo 
ir sumobilizavimas lietuvių 
masinių organizacijų dėl Lie
tuvių Demokratinio Suvažiavi
mo, kuris atsibus gruodžio 18 
ir 19 dd., 1943.

Taigi, kiekviena kolonija 
tuojaus praneškite, ar jau ką 
darote dėl šio maršruto reika
lo? Taipgi praneškite, ar jums 
reikalinga koncertinė progra
ma ar iš vietinių dailės spėkų 
sudarysite ?

Surinktas aukas, čekius ar 
money orderius išpirkite ant 
J. M. Lukas vardo, o pasiųski
te sekretoriui John Grybas, 
1190 Wash. St., Norwood, 
Mass.

Jei kam reikalinga blankų 
aukoms rinkti, tai pareikalau
kite pas Grybą. Visais reika
lais rašykite sekretoriui.

Su geriausiais linkėjimais 
pasekmingai darbuotis.

Mass, ir Apylinkės 
Lietuvių Komiteto 
Sekr. J. Grybas.

KODĖL naciai sakosi 
“LAIMĖSIĄ” KARA

Berlyno radijas šnekėjo, 
kad vokiečiai “vis tiek lai
mėsią karą” prieš Sovietus, 
nežiūrint .dabartinių .savo 
prakišimų. O jie, girdi, lai
mėsią “todėl, kad niekas ki
tas neturi Hitlerio, kaip tik 
vokiečiai.” Be to, naciai ga
lėsią panaudot dar skait
lingus ir stiprius savo re
zervus (atsarginius karius).

So. Boston, Mass.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Brooklyn, prašant prisidėti 
prie Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, kuris 
įvyks 18-19 dd. gruodžio. Vien
balsiai nutarė prisidėti prie 
šaukimo suvažiavimo ir delega
tus išrinkti sekančiame susirin-

Slaptas pranešimas ang
lų žinių agentūrai Reuters, 
atėjęs iš vokiečių užimtų 
kraštų, sakė:

“Sužinota iš patikimų šal
tinių, kad per dvi savaites 
įvyks Vokietijoje labai gi
lių atmainų, paliečiančių vi
są karo eigą.

“Vokiečių valdovai la
biausiai bijo rusų ofensyvo 
pavojaus, kur vokiečių pa
dėtis darosi tikrai despera
tiška ir reikalauja griežtų 
ir greitų permainų viduje 
(Vokietijos).”

Aukos Apšvietos Fondui
Laike drg. A. Bimbos pra

kalbų ir taip suėjus sekami 
draugai ir draugės aukavo Li
teratūros Draugijos Apšvietos 
Fondui:

Po $2 aukavo: J. Dulinskas, 
Charles J. Roman ir W. Ta
būnas.

Po $1: Juozas Krasauskas, 
A. J. Smitas, A. Galkus, K. 
Juknevičius, K. Grimašauskas, 
J. Mikaliunas, J. Bender, Jo
nas Janulis, P. Mack, K. Du
donis, J. Gružauskas, T. Ka
ris, J. Mikitas, J. Bulauka, P. 
Puodis, A. J. Pranaitis, J. Rai
nys, A. Bakšys, Alena Gedvill, 
Kaspariunas ir M. Mitchell.

Po 50 centų: Julia Šimkie
nė, M. Balakavičienė, M. Ab- 
raitienė ir L. Zigmantavičius 
ir M. Carr.

Viso $29.50.
Visiems aukavusiems taria

me širdingai ačiū!
A. J. S.

London.—Mainais už na
cius sugrąžinti anglai be
laisviai iš Vokietijos sako, 
jog vokiečiai įsitikinę, kad 
jie bus sumušti.

Berlyno radijas sakė, kad 
rusai verčia vokiečius 
trauktis ir į vakarus nuo 
Smolensko.
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LDS Pirmo Apskričio 
Konferencija

Įvyks lapkričio 21 d., 
Broadway, So. Boston, Mass.,
11 vai. iš ryto, ši metinė mūsų 
konferencija įvyksta labai tin
kamu laiku ir jei praeityje kai 
kurie mes nepilnai įvertinda
vome svarbą konferencijos, tai 
dabartiniu momentu negalima 
neįvertinti.

I Pirmą Apskritį LDS įeina 
ne vien Mass, valstijos kuopos, 
bet New Hampshire ir Maine 
valstijos, tačiau nemažai kuo
pų yra neprigulinčių į apskri
tį. Praeitoj konferencijoje tik 
8 kuopos dalyvavo.

Draugai ir draugės, šį me
tą imkite dalyvumą visos kuo
pos, išrinkite pilną atstovybę 
delegatų : vienas nuo kuopos ir 
vienas nuo kiekvienos dešim
ties narių. Metinės narinės 
duoklės į apskritį po 5c' nuo 
kiekvieno nario. Delegatai lai 
turi raštišką raportą iš kuopos 
veikimo, duokles taipgi turi at
sivežti į konferenciją.

Dienotvarkis konferencijai 
atidarant bus patiektas.

LDS Pirmo 
Apskričio Pirmini., 
D. G. Jusius.

Alžyran pabėgęs francū- 
zų socialistų vadas le Troc- 
quer sako, kad '60,000 So
cialistų Partijos narių slap
tai veikią prieš nacius 
Francijoj.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vcselijom, 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.

Tol. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

CHARLES’
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERLAI

TTT^

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i 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
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS 
512 Marion

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 I

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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. KV. 4-8698

kad visados

Štai 
ftfIresas

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ATYDAI LDS TREČIO APSKRI
ČIO DELEGATU-

Draugai ir draugės! Kurie esate 
išrinkti delegatais vykti i LDS tre
čio apskričio konferenciją ši sekma
dienį, 31 d. spalių, kuri įvyks LDK 
svetainėje, 408 Court St., Elizabeth 
Port, N. J., įsitėmykite, kad trauki
nys išeis iš New York Liberty St., 
sekamu laiku: 9-tą vai., 9:10 ir 
9:30 ryte. Kuriuo laiku patogiau, 
tą traukinį galite imti. — Apskri
čio Valdyba. (255-256)

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjos kviečia į jų vakaruškas, 

šeštadienio vakare, spalių 30 d., 7 
valandą vakare. Gedemino Salėje, 
575 Joseph Ave. (255-256)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Taut. 
Name. Nariai dalyvaukite susirin
kime ir naujų atsiveskite. Bus svar
bių reikalų aptarti. — E. Beniulie- 
nė, sekr. (256-257)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6880

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomie ir iventadieniaie i

* LIETUVIŠKAS

Tr aktyviu s Į
(VALGYKLA IR ALIN®) M 
Rheingold Extra Dry Alus $ 

Didelis pasirinkimas visokių p
Vynų ir Degtinės g

Kasdien Turime g
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat |
Savininko* į

411 Grand St. Brooklyn Į

F. W. Slialins 
(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

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 EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip- J 
kitės prie manęs dieną Į 
ar naktį, greit suteiksi- < 
me . modernišką patama- J 
vimą. Patogiai ir gražiai j 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- 1 
tarnavimui ir kainomis 1 

būsite patenkinti. f
|

1113 Mt. Vernon SL 5 
Philadelphia, Pa. , Į

Telefonas Poplar 4110
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CHICAGOS ŽINIOS
Nusižudė Senas Demokratų 

Politikierius
Joe Grein, 70 metų, ilgus 

metus gyvenęs Sherman vieš
butyje, šūviu išbraukė save iš 
gyvųjų tarpo. Jį rado negyvą 
kambaryje lovoje.

Grein buvo senas demokra
tų partijos politikierius.

Jo giminaitis Joe Pahls sa
ko, velionis paskutiniu laiku 
skundęsis menka sveikata ir 
dideliais skausmais šone.

Leonardas J. Kelly-Kiela 
Užbaigė Mokslą

Leonardas J. Kelly-Kiela už
baigė Illinois Universitete elek
tros inžinieriaus mokslą. Da
bar jis su žmona Stase Navic
kaite — Kelly išvyko Akron, 
Ohio, darbui į Firestone Co.

Leonardo motina K. Abekie- 
nė šiuo laiku yra Californijoj. 
Ji ir A. Dočkienė, chicagiečių 
mėgiamos duetistės, savo dai
nomis linksmina lietuvius ant 
Pacifiko krantų.

Jaunasis Kelly gimęs De 
Kalb, Iii. Jo tėvas J. Kiela 
gyvena Rockford, Ill.

Leonardas ir jo žmona Sta
sė yra nariai LDS Redwings 
kuopos. Jeigu ilgiau apsistos 
Akrone, tai žadėjo ten persikel
ti į vietinę LDS kuopą.

Tikiuosi, kad jaunieji Kelly 
pasidarbuos toj lietuvių koloni
joj, kad ir ten įsteigtų jauni
mo kuopą. Beje, tenka paminė
ti, kad abudu Kelly per eilę 
metų dainavo LKM Chore.

Nuo savęs linkiu Leonardui 
ir Stasei geriausio pasisekimo.

Kaimynas.
600 Drapanų Štukų Sovietų 

Sąjungos Žmonėms
Iš Lietuvių Drapanų Rinki

mo Stoties, 755 W. 31st St., 
išvežė 600 štukų drapanų iš
siuntimui į prieplauką. Iš ten 
drapanos bus pasiųstos į Sovie
tų Sąjungą.

Iš šios stoties iki šiol yra iš
siųsta daugiau, negu 2,000 dra
panų štukų.

Tiesa, kad dar daug drapanų 
yra, bet neužmirškite, kad jų 
daug taiso. Pavyzdžiui, pereitą 
trečiadienį dirbo astuonios mo
terys, kurios daug drapanų su
taisė.

Geriausia pasižymėjo mar- 
quetteparkietes. Tai jau nekar
tą jos taip puikiai pasirodo.

Bridgeportietės irgi šauniai 
dirba. Biskį reikėtų gauti dau
giau vyrų talkos. Iš vyrų tik 
drg. J. Kaminskas labai daug 
prisideda prie šio kilnaus dar
bo.

Kurie turite liekamų drapa
nų bei žinote, kurie kiti turi, tai 
nelaukiant rūpinkimės, kad pri
statytų stotin. Čia jas sutaisys, 

,sutvarkys ir pasiųs- į Sovietų 
Sąjungą.

Turėkite omenyje tai, jog 
reikia samdyti vieta drapanom 
taisyti. Tai rūpinkimės išnau
doti laiką ir atlikti darbą, kol 
dar nešalta.

Drapanų Komitetas.
Garbės Ženklai Dėl Devynioli-j 

kos Chicagiečių
Tarnaujančius oro laivyne! 

apdovanojo garbės ženklais, 
,kurie pasižymėjo priešo strate-1 
ginių vietų atakavime. 19-ka 
chicagiečių gavo garbės ženk
lus.

Jų tarpe yra lietuvis Petras 
žibąs iš West Side. Jo tėvai gy
vena 222 W.*23rd PI.

žibąs tarnauja oro laivyne ir 
turi seržanto laipsnį.

55 Chicagiečius Paleis iš 
Japonų Nelaisvės

Su Japonija pamainais Ame
rika gaus atgal 1,236 nelais- 
vius. Jų tarpe 55 chicagiečiai 
bei iš Chicagos priemiesčių.
, Tokį skaičių* japonų paleis 
/šioji šalis. Japonus jau išvežė 
švedų laivas Gripsholm. Tuo 
jaivu išvežė daug dovanų ame
rikiečiams, esantiems japonų 
nelaisvėj.

Kaliniais pakaitos įvykinta 
tarpininkaujant Raudon. Kry
žiaus Tarptautiniam .komitetui, 
Šveicarijoj.

Apdegė Namas, Žuvo Sūnus, 
Motina Apslobo

Vyrui būnant Buick Motor 
Co. įmonėj užsidegė namas. 
Tai buvo Chapman’ų namas.

Iki ugniagesiai pribuvo, tai 
namą labai ugnis apnaikino, 
žmona labai išsigando. Kur tai 
dingo penkių metų vaikas. Nie
kur jo negalėjo rasti. O jis iš
sigandęs ugnies palindo po lo
va. Ten nabagutis apdegė ir 
nuo dūmų užtroško.

žmona iš susijaudinimo ap
slobo. Tik vyras paršauktas iš 
darbo galėjo ją kiek apramin
ti.

Jūreivis Svečias Vilnies 
Raštinėje

Vilnių apsilankė jūreivis Ste
ponas Zikonis. Jis tarnauja lai
vyne, submarinų skyriuje 10 
metų.

Diktas, energiškas ir prity
ręs kovotojas pasakė, kad kur 
jis ėjo pareigas ant submarinų, 
tai jų kreditui tenka 12 japo
nų nuskandintų laivų.

Steponas Zikonis sustojo 
iChicagoj pas Kanapes, savo gi
mines, vykdamas toliau eit ka
rines pareigas laivyne. Jis va
žiavo iš atostogų, kurias leido 
pas savo tėvelius Omaha, Neb.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad jo matušė ir patėvis yra 
ilgamečiai Vilnies skaitytojai.

Rep.
Smith-Seurusevičius ir Bates 

Rasti Kaltais
Grand džiurė rado kaltais 

supirkinėjime aukso ir norėji
me persiųsti Vokietijon E. G. 
Bates ir F. S. Smith, Seuruse- 
vičių.

Trečias, K. E. Schimkus, ku
ris buvo kaltinamas spekuliaci
joj auksu ir norėjime išvežti 
Vokietijon, liko išteisintas.

Dar nuosprendis neišneštas. 
Teisėjas vėliau paskelbs baus
mę. Gali tekti jiem po du me
tu kalėjimo ir po $10,000 bau
dos pinigais.

Veikiausia kaltininkų advo
katas reikalaus bylos pernagri- 
nėjimo.

Koki bus sekami žingsniai, 
tai šiuo tarpu dar neaišku.

Rep.
Lietuviai Daktarai iš Chicagos 

Karo Tarnyboj

šie Chicagos lietuviai dakta
rai tarnauja ginkluotose Dėdės 
Šamo pajėgose:

Dr. Viltrakis, rodos, jau pul
kininkas.

Dr. Venckunas, iš West Side, 
kapitonas.

Dr. A. Prusis, leitenantas.
Dr. Kirstukas.
Dr. Zopel, dentistas.
Dr. Kadzwick.
Dr. St. Jacobs, laivyne.
Dr. Mockus.
Dr. Kwinn (Kvainauskas).
Dr. Sedlinskas, dentistas.
Dr. Beinąrauskas.
Dr. Phillips.
Dr. W. Eisonas, kapitonas.
Dr. Jovaišas.
Dr. Simonaitis sugrjžo iš ar

mijos namo.
Nekurie iš viršuj suminėtų 

daktarų priklauso Lietuvių 
Daktarų Draugijai. Dr. A. Pru
sis buvo L. D. Draugijos se
kretorium. Dabar sekretoriaus 
pareigas eina Dr. Aldona Juš
ka. R.

Diskusuos Sovietų Santikius %
Spalių 26-27 dd., Oak Park 

Tarptautinių Reikalų Taryba 
rengia mitingus aptarimui So
vietų Sąjungos santikių su ki
tomis demokratinėmis šalimis.

Kalbėtojai bus, skelbia Mrs. 
Roy Sorenson, Sir Bernard 
Pares, žinovas Britanijos ir 
šios šalies reikalų, ir Edward 
F. Haskell, Chicagos Universi
teto profesorius.

Amerikiečiai vis daugiau do
misi Sovietų Sąjunga; nori su
sipažinti su jos tvarka, ekono
miniu stoviu, nes žino, kad po 
karo šios dvi šalys, Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Sąjunga, 
vaidins svarbią rolę taikos pa
laikyme. ’ S. T.

Adelė Ziksienė Stoja 
Vajaus Darban

Ziksienė, daug kartų pasižy
mėjusi Vilnies vajuose, davė 
garbės žodį gerai pasidarbuoti. 
Ji bus Marquette Parko kolo
nijos vajininkė.

Adelė nesiskubina duoti žo
dį, nes ji stipriai laikosi prie 
savo prižadų. Jeigu ji pareiš
kė, kad darbuosis gavimui nau
jų dienraščiui skaitytojų ir pa
naujins pasibaigusius, tai kiti 
vajiniifkai gali tai imti atydon!

Geriausio pasisekimo Mar
quette Parko vajininkei.

Vajaus žvalgas.

Pittsburgh, Pa.
Du Svarbūs Parengimai

Spalių 31 dieną, nedėlioj, 
rengia labai skanią vakarienę 
North Side trys draugijos: LDS 
160 kp., ALDLD 87 kp. ir Lie
tuvių Moterų Apšvietos- Kliu- 
bas. Vakarienė įvyks LDS 160 
kuopos name, 1320 Medley St., 
North Sidėj, 7 vai. vakare.

į šį parengimą nuoširdžiau
siai kviečiame visus lietuvius, 
kuriems rūpi karo laimėjimas. 
Parengimas ruošiamas karo lai
mėjimo pagalbai. Visiems yra 
žinoma, kad Pittsburgh geros 
valios lietuviai yra pasimoję su
kelti pinigų nupirkimui dvie
jų ambulansų, vieno dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, o 
kito dėl lietuvių raudonarmie
čių, kovojančių kartu su Rau
donąja Armija prieš hitlerinin
kus. Tikslas labai svarbus, ir 
kuo daugiau mes sukelsime ten 
paramos, tuo greičiau laimėsi
me karą. Kiekvienas centas prie 
to prisidės. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai motinų laukia savo 
sūnų pargrįžtant ir tūkstančiai 
jaunų merginų laukia pargrįš
tant savo mylimųjų!

Greičiau karą užbaigsime, 
greičiau prašvis visų mūsų a- 
kys, nes šiandien kiekvienas rū
pinasi likimu saviškių, kurie 
kovoja prieš žvėrišką fašizmą.

Antras parengimas atsibus 
nedėlioj, lapkričio 7 dieną, 
LMD svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburghe. Jį rengia S LA 3- 
čias apskritys pagerbimui dak
tarės J. Baltrušaitienės.

Į šį parengimą turime kuo 
skaitlingiausiai susirinkti, nes 
Dr. Baltrušaitienė per 50 me
tų savo veiklos yra pilnai už
sitarnavus to nuo lietuvių. Jai 
teko pergyventi visokių laiko
tarpių, daug nukentėti nuo tam 
tikrų pažvalgų žmonių. Dr. 
Baltrušaitienė ne vien ėjo pro
fesionalės pareigas, bet būda
ma motina trijų vaikų bendra
darbiavo spaudoj, vadovavo la
vinimosi mokyklėles ir abelnai 
skleidė apšvietą visokiais bū
dais. Ypatingai daktarė nuola
tos stengėsi kuo daugiausiai 
apšvietos paskleisti tarpe mo
terų, kad šiek-tiek pralavinti 
lietuves moteris, kad jos su
prastų politinę ir ekonominę 
moters padėtį. Ir kurios mote
rys norėjo, tai su daktarės pa
galba prasimokė ir šiandien jai 
yra dėkingos už tai. Dr. Bal
trušaitienė ir dabar darbuoja
si kiek tik jėgos leidžia. Pa
remkime tą vakarienę.

E. K. Sliekienė.

RUMUNIJA NUSIGANDUS

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Rumunijos 
valdžia įsake iškraustyt sa
vo fabrikų mašineriją ir ne
reikalingus gyventojus per 
50 iki 60 mylių nuo buvu
sios sienos tarp Rumunijos* 
Bessarabijos ir Sovietų Są
jungos.

Raudon, lakūnų žygiai

Sovietų lakūnai, bombar
duodami priešus jų užnuga- 
rėje, sunaikino per dieną 
daugiau kaip 300 jų trokų 
su naciais ir kariniais jų 
kroviniais ir išvaikė, dali
nai sunaikindami, visą pul
ką vokiečių pėstininkų.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Jaunos, draugiškos pasisluntinėjlmo darbui. 
$20 j savaitę pridedant bonus pradžiai. Būti- 
nas karinis fabrikas. Atsineškite amžiaus 

įrodymus. Iš būtinų darbų reikia turėti 
paliuosavimo pareiškimų.

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

(257)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

VIRTUVEI MOTERYS
Reikalingos. Geros gyvenimo sąlygos. Atskiras 

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

Arba WHilehall 3-2574
(257)

MERGINOS- MOTERYS

DAIKTU 
PAKAVIMUI

U Z PATENKINANČIAS ALGAS 
ARBA GERIAU

PRISIDEDA DAR BONAI

Pas

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

(262)

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

dant pirmadienį, baigiant penktadienį.
REVLON PRODUCTS CORP.

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

MERGINOS 17 IKI 25
Lengvam Fabriko Darbui
5'/2 DIENOS $20.70 
Kreipkitės 9 iki 11 A.M.

Miss Bauer
Q-TIPS, 132 W. 36th STREET 

12-tos lubos.
(258)

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

visą savaitę. Celano liros., 812 6th Avė., 
tarpe 29th ir 30th gatvių.

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas
Lengvas fabriko darbas 
50c j valandą pradžiai

PRIME PLASTICS MFG. CORP.
33 Bleecker St.

(258)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 
- PRIE STEAM TABLE 

INDŲ MAZGOTOJOS 
VIRĖJOS

DESERT DARYTOJOS 
SALDAINIŲ PAKUOTOfAT. 
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. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAPE & RATHJE
38-07 31 ST. STREET 

LONG ISLAND CITY.
(259)

Moteriškėm, darbas prie stalo su klijais. Pra
dinėms $18 iš pradžios. Viršlaikiai už laiką 
ir pusę. Excellent Sample Card, 141 Wooster 

St. GRamercy 7-5123.
(256)

Užsakymų paėmėjos kojinių kompanijai ; 5 
dienų savaitė, valandos 9—6, alga $18.

Skambinkite: CA. 5-3350
(256)

OPERATORES
Ant jakučių (blouses) darbas dalimis (section 
work). Ant kavalkų ar ant savaičių darbas. 

Nuolatinis: $35 į savaitę. 
CARLAINE BLOUSE,

253 Irving Ave., Brooklyn, GLenmore 2-9569.
(256)

MERGINOS IR MOTERYS: NORTH 
NEWARK REZIDENTES, TAUPY
KITE FARES; MOKYKITĖS VY
NIOTI IR IŠ ILGŲ KAVALKŲ 
DARYTI PLYTUKES CHEWING 
GUM. GERA ALGA PRADŽIAI. 
PILIETYBE NEREIKALINGA. 
KREIPKITĖS, GUM FACTORY, 
138 MT. PLEASANT AVENUE, 
NEWARK, N. J.(257)

FINIŠERKOS 
MILLINERS 

OPERATORES
BROOKS COSTUME CO. 

1150—6TH AVE. (45TH ST.)
(257)

IŠSIU VINĖTOJOS 
bullion (paauksavimų ar sidabravimų) milita- 
riams darbams. Aukšta alga dirbtuvėje ir 

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

(261)

VYRAI STIPRŪS
Priėmimų-išsiuntimų departmental. Nuolat, 40 
valandų savaitė. Kreipkitės j Mr. Landman. 
Irving C. Krewson Corp., 225 W. 34th St.

(258)

APVALYTO J AS
Fabriko darbe. $25 už 40 valandų. Su virš

laikiais gali pasidaryti $40. Nuolatinis, 
linksmas darbas.

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

arti 11 th Ave.
(262)

TOOL & DIEMAKERS 
AND LATHE HANDS

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

sąlygos.
ALDEN METAL PRODUCTS CORP. 

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

BERNIUKA1-VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas fabriko darbas 
65c į valandą pradžiai.

PRIME PLASTICS MFG. CORP.
33 Bleecker St.

(258)

VYRAI

TARP 45 IR 65
KAIPO DŽIANITORIAI

KARINIAM FABRIKUI
Asmenys iš karinių darbų neprivalo kreiptis 

be paliudijimo savo atliekamumo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP ST., 

JERSEY CITY, N. J.
v\a/v\a/vvv>a/vvvv\aa/\/vv\/\a/vv\/\a/w\aaa/w

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

ĮDĖJĖJAI *
ir išsiuntimų kambario darbininkai. Turi būt 
patyrę prie lankstymo, pilnam ar daliai laiko, 

dienom ar vakarais.

HOOVER LETTERS, INC.
352 4th Ave. LE. 2-6162.

(256)

MERGINOS - MOTERYS - 
VYRAI

AMŽIAUS 18 IKI 40
PATYRIMO NEREIKIA 

UŽDIRBA BESIMOKYDAMI 
GERA ALGA 

PAKILIMŲ PROGOS 
GULF OIL CORP.

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

(258)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam darbui moderniškoje dirbtuvėje; 

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

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

(258)

MERGINOS 
BENDRAM DARBUI 

IR 
VALYMUI 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

HOFFMAN MFG. CO. 
58-20 MASPETH AVĖ. 

MASPETH, L. I.
HAVEMEYER 8-1072

BUSAS PRAVAŽIUOJA DURIS
(257)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Puikiausia proga dabar randasi moterims, am
žiaus 21-40, A-l apsigynimo kompanijoje.

7 A. M.—3:30 P. M. ar 3:30 P. M.—12 P. M.

VULCAN PROOFING CO.
1st Ave. (tarpe 57th & 58th Sts.), B'klyn 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(257)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 į savaitę (5 dienos—40 valandų)

LASKO STRAP COMPANY 
200 Hudson Street (5-tos lubos) 

New York City

PAKUOTOJOS IR VALYTOJOS
Patyrusios ir mokinės, single ir double needle 

operatores, siuvimui oficierių marškinių ; 
mokama aukštos algos.

S. & R, SHIRT & SPORTSWEAR
117 Grattan St., Brooklyn.

(14th St. line, Morgan Ave.)
(257)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU,

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

Biznierka moteriškė reikalauja namų ir 2 
vaikučių prižiūrėtojos. Guolis ant vietos. Geri 

namai. $100. Rašykite: Mrs. J. Siebcl, 
788 Southern Boulevard.

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

$26 UŽ 48 VALANDAS
PAKILIMAI, KREIPKITĖS:

MOUNTING & FINISHING CO., INC.
86 34TH STREET, BROOKLYN.
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(262)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI!! VYRAI!!
KARINIS DARBAS

$42.70 Pradžiai
54 Valandų Savaite

$44.00 IKI $45.00 I DVI SAVAITES 
TAIPGI PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI

ATEIVIAI PRIIMAMI TUOJAU 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

VISAS DARBAS VIDUI 
TAIKOS METU ATEITIS

U. S. GYPSUM CO.
NEW BRIGHTON, S. L 
(30 MINUČIŲ NUO SOUTH FERRY) 

Pasimatymas su Kompanijos atstovu pra
dedant su pirmadieniu įskaitant penktadienį.

NUO OCT. 25TH IKI OCT. 29TH.
U. S. EMPLOYMENT SERVICE OF W.M.C.
205 Schermerhorn St., B’klyn, 10-tos lubos 
79-87 Madison Ave., (28tb) New York City 

Fourth Floor, Section A.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pa

reiškimo.
(256)

AUTO MECHANIKAS
IR

MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI
REMKITE ATAKĄ

SU 
EKSTRA

Dalinai ar Pilno Laiko Darbu 
Būtina Pramonė

Puikiausios Darbo Sąlygos
DARBUOKIMĖS KAD AMERIKOS 

VEŽIMŲ RATAI SUKTŲSI

FOLEY
CHEVROLET CO.

324 Halsey Street 
Newark, N. J.

(258)

REIKIA VYRŲ
WEIGHERS & MIXERS 

Prie dry colors ir Varnišių

NUOLATINIS VIDAUS DARBAS 
UNIJINĖ DIRBTUVĖ

40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Viršlaikiai, jei pageidaujama
Dirbtuvė ant Route 17, tik į pietus nuo 

Essex Avenue

Kreipkitės j Mr. Durso

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

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

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

Truck Sales Co.. 56th & llth Avė.
Te). CI. 5-5656.

(262)

VYRAI
NAUDOJANTI ĮRANKIUS

Mes išmokysim jus stogimo ir kraštų HĮ>dir- 
bimo amato. Garantija besimokinant. Nuola
tinis darbas. Būtina pramonė. Pilietybės ne
reikalaujama. Kreipkitės 8-9 A.M. Ir 4-5 P.M. 
ix> 76-01 Jamaica Ave.. Woodhaven, Queens.

Elderts Lane Stotis ant BMT arba 
telefonuokitc Michigan 2-1100.

RADIO IŠDIRBEJUI REIKIA 
PAPRASTŲ FABRIKO DARBININKŲ 

GERA PROGA 
KARINIS FABRIKAS

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

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

(257)

S UPERINTENDENT
Apartinentiniam namui Flatbush. 4 kambarių 
apartmentas. Skambinkite Cumberland 6-4171

(260)

PROSYTOJAI IR
PAGELBININKAI

Patyrę ant vyriškų drabužių. Mokiniai irgi 
priimtini. Nuolatinis, 5 dienų savaitė.

International Tailoring Co.
12th St. & 4th Ave. 9-to» lubos

(259)

Reikia pagelbininkų. 5 dienų savaitė. Laikas 
ir pusė už viršlaikius. Nuolatinis darbas. Gera 

alga Acme Textile Shrinking Works,
10 W. 20th St. Kreipkitės 9 A.M.

(256)

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, 
KARIDORIŲ VYRŲ, MAUDYNIŲ 
DĖŽUTĖM ^PRIŽIŪRĖTI BERNIU
KAI, APVALYTOJŲ, INDŲ MAZ
GOTOJU-

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

(258)

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

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

VYRAS 
AR PORA

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

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

Arba WHitehall 3-2574
(257)

ELEKTRA LYDYTOJAI

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
' (261)

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

137 E. 25th St.
(207)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ir

MOTERYS
IŠdirbimui

Karinių Materialų
ir

CHEMIKALŲ FABRIKE
viena valanda 

nuo Times Square
PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas
1 savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką

AMERICAN
CYANAMID CO.

Cal co Chemical Division
159 GREENWICH STREET

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts,
New York City

Atdara su Pirmadieniu per
pentkadienį

9 A. M. iki 5 P. M.
Iš būtinų darbų reikia turėti pa

liuosavimo pareiškimą
(266)

VYRAI

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

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KUTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės i fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(X)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis Darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X)

SIUVftJAI
dirbti ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILORS

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

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBININKAMS — $7. 
NUOLATINIS DARBAS 

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

(259)

TOOL AND DIE MAKER
Su patyrimu prie įvairių smulkių dies; gera 
proga pastoviam darbui mažame toolroom. Ii 
būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ZYLO WARE CORP.
11-15 47th Ave., Long Island City.

(266)

BERNIUKALVYRAI
Pastovus darbas kosmetikų fabrike kaipo už
sakymų priėmėjų, pakuotojų, apvalyto jų ir 
priėmimų raštininkų. Patyrimas nereikalin
gas. 40 valandų, 5 dienos, $20. Prisideda 
viršlaikiai. Geros darbo sąlygos. PAKILIMAS. 
Taipgi daliai laiko darbininkai 6-10 P. M., 
pradedant pirmadienį, baigiant penktadienj : 
8-5 P.M. šeštadieniais. Kreipkitės asmeniškai, 
pradedant pirmadienį baigiant penktadienį.

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

(257)

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

(kampas Commerce) Brooklyn. CU. 6-4049.
(261)
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NewYorko*<ži^ifcrZini(H Laiškas iš Kariuomenės Miestas Vėl Bus Šviesus SVEČIAI
Eugenijus Dainius pirmame 

savo laiške iš užjūrio rašo tė
vams :

Aido Choras Kviečia
Aido Choro rudeninis kon

certas ir balius įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą, spal. 30-tą, 
Lietuviu Am. Piliečiu Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Visi Aido Choro draugai ir 
lietuviškos dainos 

pramogų 
atsilankyti,

užtikrintai ras sau pasi-

rėmėjai, visi 
mylėtojai ir 
mėgėjai kviečiami 
kur
tenkinimo vakaro programoje 
ir po .jos įvyksiančiame pažmo- 
nyje. Po programos bus šokiai 
didžiojoj salėj ir vaišės apati
nėj salėj. Salė atdara nuo 
7:30, programa 8 vi. Įžanga 
tik 60c.

Programą pildys:
Aido .Choras, jo solistė Ade

lė Nam įkaitė, ii- grupės, vado
vybėje Aldonos Anderson.

Latvių Choras iš New Yorko.
Apart vietinių, tikimasi sve

čių ir iš apylinkės — Long Is
land ir New Jersey. Dalyva
vusieji svečiuose pas Newarko 
sietyniečius brooklyniečiai pra
neša, kad iš ten atvyks Sietyno 
Choro pirmininkė Felicija Šim
kienė ir grupė kitų choristų. 
Mūsų choristai, kaip žinia, ne

S LASTING T 
------------------------- lAifNDSHI* 

SHOW THSSC THRILLING 
HISTORIC FILMS!

Planuok Dabar Rodyti Eilę 
Jspūdinfrų Rusiškų Judžių

RAUDONIEJI TANKAI
NACIO DIENYNAS 

TVIRTUMA ANT VOLGOS 
ST A LIN G R A D O APG U LA 
T. LIETUVOS ŽINIŲ JUDIS

* MASHENKA * 
________ Ir Vėliausi __________ 
“^"Trumpi Karo Judžiai ■

16 mm. RODYMO PRIETAISAI 
PARŪPINAMI

Užsisakymo Sąlygoms ir Kainoms 
Priminkite šį Skelbimą

PHONE Circle 6-4868, arba rašyt

BRANDONFILMS
1600 BROADWAY * NEW YORK 19. N. Y.>

THE THEATRE GUILD perstatė 
PAUL ROBESON

Margaret'os Webster Veikale

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS 
SHUBERT THEA., W. 44th St.. CL 6-5990 
Vakr. 8:30. Popiet Ketvirt. ir Scšt. 2:30

Juokais salite patrūki bematant keistas 
kvailybes juokingiausios Amerikoj šeimos 

juokingiausiame Amerikos judyje!
Mary MARTIN. Franchot TONE 
Dick POWELL, Victor MOORE

“TRUE TO LIFE”
Ir dvigubai juokingiau I O dar Scenoj 
Puikiausias Amerikos Kvartetas, THE INK 
SPOTS ir 1943 Kapelija TONY PASTOR 
ir Jo Orkestras. PAT HENNING, buvęs 
George White’s Scandals žvaigždė, ir TOY 
ir WING, jauni Chiniškų Šokių Stilistai. 

PARAMOUNT Theatre S
MATYK NAUJAUSIUS, SENSACINGUS
DIDIS CHINŲ KARO JUDIS
TIESIOG IS BURMOS
MATYK SENSACINGA ITALŲ BĖGIMĄ 
NUO NACIŲ, MATYK DIDELĘ ARMIJOS 
DIENOS PARODĄ. Naujas specialia judis 
“KARAS BALKANUOSE”
EXTRA: TAI AMERIKA, ir dar 43 žinių 

judžiai iš viso pasaulio. 
Puikiausi judžiai mieste

EMBASSY
BROADWAY ir 46th ST.

Maloniausia* dalykas ant Broadway!

BETTY ROBERT
YOUNG

GRABLE
SWEET ROSIE 

O’GRADY
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 
Ir dar!! Puikus vaidinimas scenoj!

DANNY KAYE
TOMMY TUCKER

ir Jo Orkestras 
Extra patrauklus priedas 

KAYE 
aktai!

PIRKITE 
DAUGIAU 

BONŲ!

7th Avenue prie 50th St., N. Y. 
Durys Atsidaro 9:45 A. M.

BEATRICE 
ir kiti dideli

DABAR!

ROXY

tik moka gražiai dainuoti, bet 
ir sugyventi su kaimynais cho
rais, tad vieni pas kitus būna 
tankūs svečiai. Bendrai paė
mus, tikimasi įdomaus ir links
mo vakaro su Aido Choru šį 
šeštadienį.

Iki pasimatymo Piliečių Kliu
bo salėj ’ G. .V.

Jau {rašinėja Kandida 
tęs Vasario Mėnesio 
Slaugybos Kursams
Dvidešimt trys slaugybos 

mokinančios mokyklos Long 
Islande turėjo taip vadinamą 
“open-house” savaitę, kurios 
bėgiu mergaitės buvo kviečia
mos atsilankyti ir pamatyti, 
kaip mokinasi slaugybos stu
dentės. Savaites bėgiu turėjo 
apie 5,000 tokių lankytojų..

Sakoma, jog po tokio pama
tymo slaugybos mokslo ir 
praktikos daugelis mergaičių 
susidomi ir užsiregistruoja kla
sėms.

Jau dabar registruojama 
kandidatės klasėms, kurios 
prasidės vasario mėnesį, 1944 
m. Ima baigusias vidurinę 
mokyklą (high school) arba 
kitaip kaip atsiekusias toly
gaus mokslo ir turinčias pa
traukimo būti slaugėmis. Ti
kimasi gauti apie 900 studen
čių.

Įstojančiom į J.
Slaugių Korpusą 
vyriausybė per tą 
moka už mokymą
praktišką lavinimą, duoda ne
didele sumą pinigų smulkioms 
išlaidoms kas mėnuo, duoda 
kambarį ir išlaikymą, unifor
mą mokyklai ir uniformą išei
ginę. Gi studentės iš savo pu
sės sutinka atlikti būtinus 
slaugymo darbus iki karas 
baigsis ir tuo būdu prisideda 
prie rėmimo karo pastangų, i kįaį atlieka savo roles. Vaidi- 
Norinčios įstoti, daugiau in-Į narna vakarais ir šešt. ir ket- 
formacijų gali gauti Nursing- 
Council raštinėj, Room 501, 1 
Hanson Place, Brooklyne.

V. Kadetų 
studentėm 

įstaigą ap- 
ir ligoninėj

Įvyks Įdomus Karo FOndo 
Paradas Šeštadienį

Virš 8,000 maršuotojų tau
tiniuose kostiumuose ir unifor
mose, floatai, benai ir spek
takliai bus matomi ant puoš
niosios New Yorko Fifth Ave. 
šio šeštadienio popietį, spalių 
30-tą, pradedant 2:30 po pie
tų. Maršavimas bus dramati
zavimui Nacionalio Karo Fon
do kampanijos sukelti New 
Yorko mieste $17,000,000.

teto kvota šiame vajuje yra 
15 tūkstančių dolerių.

Pirmesnių Amerikos karų j

uniformose maršuos veteranai 
mūsų talkininkių šalių greta 
Amerikos karų veteranų.

Aukšti Jungtinių Valstijų 
Armijos ir Laivyno viršininkai, 
taipgi 12-kos talkininkių ša
lių atašės bus parado tėmyto- 
jais specialiai įrengtame pa
stolyje prie Fifth Ave. ir 67th 
St. Taipgi dalyvaus moterų ka
riškių būriai ir marinai.

Brig. gen. John Ross Dela
field ir adm. Reginald R. Bel
knap, abu pasiliuosavę iš ak-

vadai parade bus atvaizduoja-' tyvės tarnybos, bus parado va- 
mi žymių aktorių ant floatų, o Į dais.

Filmos-Teatrai
Roxy Rodo Muzikališką 

Spalvotą Filmą
Embassy Teatruose

Pranešama, kad armija pa
naikino miesto pritamsinimo 
(dimout) reikalavimus, nes 
jūrų vilkai submarinai nuvyti 
taip toli nuo krantų, kad ne
besama pavojaus mūsų lai
vams būti pastebėtiems išplau
kiant iš porto.

Pradedant pirma lapkričio 
automobilių lempos jau galės 

j vartoti pilną šviesą, taipgi

Mieli Tėveliai,
Pranešu, jog vis jaučiuosi 

gerai. Maistas geras ir gaunu 
jo pakankamai.

Pasakykite visiems mano 
draugams, jog stengsiuosi 
jiems parašyti, kai tik bus ga
lima rašyti ir čia priimti laiš-! gatvės bus daugiau apšviestos 
kus. ir

Oras čionai yra keistas — per 
dienomis vos tik kelnėmis ga
lima vilkėti, yra gana šilta. O 
nakčia užsivelku žieminius 
apatinius vietoje naktinių, už
sikloju tris blanketus, ploščių 
ir vis dar būna šalta.

Einu į judžius su kožna pa
kaita, o tas būna kas dvi die
nos. Paveikslai pakenčiamai 
nauji. Vakarais turime gana 
liuoslaikio. Daugiau rašysiu 
ne už ilgo.

Jus mylintis Eugene.

Ketvirtadicnį užėjo į Laisvės 
įstaigą Laisvės skaitytojas G. 
Januška, 
downe), 
Laisvės 
trumpam 
do.

I • 

iš Baltimore (Lans- 
Md. Užsimokėjo už 
prenumeratą ir po 
pas i ka 1 bė j i m u i, a pi ei -

G. Januška lankėsi Oklaho
ma valstijoj pas sūnų, Brook
lyne apsistojo pas kitą sūnų, o 
trečią sūnų aplankys Philadel-

vairuoti daugiau 20 mylių 
valandą vakarais nebebus 

draudžiama.
Tačiau, kur galima, prašo 

vartoti mažiausia šviesų tiks
lu taupinti elektrą, jos gamini
mui vartojamą kurą ir medžia
gas. Elektriški garsinimai bus 
leista/laikyti tik iki 10 vai. va
karo, o elektriškos lempos vien
tik papuošimo dėlei nebus var-jvęs 1903 ir sekamas 1913 me- 
tojamos.

Tūlose miesto sekcijose nu
imta trafiko lempų priedangas 
išbandymui, ar nebūsią gali
ma šviesiau žibinti.

Šių metų spalis skaitomas 
trečias šlapiausis iš žinomų re
korduose. Už vis šlapiausis bu-

tais.

“Sweet Rosie O’Grady,” 
20th Century-Fox muzikališka 
spalvota filmą sėkmingai ro
doma jau antra savaitė Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke. Betty Grable, 
Robert Young ir Adolphe 
Menjou — vyriausiose rolėse, 
taipgi grupė kitų gerų aktorių. 
Scenoje — Danny Kaye, Tom
my Tucker su savo orkestrą, 
Beatrice Kay ir nemažai kitų 
talentų su Roxyetemis ir teatro 
orkestrą, vadovybėje 
Ash.

Dabar rodomi pirmieji ame
rikiečių išlavinti ir įrengti chi- 
niečių armijos būriai, pasiruo
šę mestis į karą prieš jų ir mū
sų bendrą priešą japonus. 
Taipgi rodoma italų orlaivinin- 
kų stojimas greta mūsiškių. Ir 
žinios iš namų fronto.

“TRUE TO LIFE” TRAČIOJE 
SAVAITĖJE

Eugenijaus laiškas rodo, jog 
namiškiams nereikia nusimin
ti, nereikia įsivaizduoti ko 
nors blogo, jegu per tūlą laiką 
nuo karių ir negaunama laiš
kų. Kol kariai nuvažiuoja il
gas, vingiuotas su konvojais 
keliones, kol išsėdę pasiekia 
savo paskirtis, kol tose vietose 
viskas nustatoma, kad būtų 
galima — leistina susisiekti su 
išlaukiniu pasauliu, ima ilgą 
laiką. Kelionė dabar ne to
kia greita, kokia būdavo tai
kos laiku įsėdus į Normandie. 
Ir iš ten rašymas priklauso ne 
nuo kareivio noro, bet 
daugybės sąlygų.

MINĖKIME 10 METŲ SUKAKTĮ 
AMERIKOS-SOVIETŲ SANTIMŲ

MADISON SQUARE GARDEN 
Pirmadienį, November 8-tą, 7:30 P. M.

A. Gromyko
L. Ickes 
Pepper
E. Davies

Soviet Amabassador 
Sec’y of Interior 
U. S. Senator
Formerly U. S. Ambassador to U.S.S.R.

Adjutant General of the U. S. Army 
Pres. United Auto. Workers

nuo

Paul

“Othello” Triumfuoja

Komedija “True 
priešakyje su Mary 
Dick Powell, Victor 
Franchot Tone, trečia 
rodoma Paramount

Organizacijoms
Ko-

KALBĖTOJAI:
Andrei 
Harold 
Claude 
Joseph
James A. Ulio 
R. J. Thomas 
Corliss Lamont 
Orson Welles ir kiti

—-------------------- ĮVAIRUMŲ PROGRAMA T
Rezervuotos sėdynės $.55, $.83, $1.10, $1.65, $2.20

National Council of American-Soviet Friendship
232 Madison Avenue, N. V .C. Mu-3-2059

Teatro Gildijos statomoji 
scenon Šekspyro tragedija 
“Othello” vaidinama ir toliau 
didžiausiu pasisekimu vąidy- 
loms ir teatrui ir su pasitenki
nimu lankytojams. Vyriausioj 
rolėj vaidina garsusis negras 
dainos, scenos ir filmų artistas 
Paul Robeson, kiti taipgi pui-

virtadienių popiečiais Shubert 
Teatre, West 44th St., New

Lonergan Prisipažinęs 
Žmonos Nužudyme

Po apie 24 valandų kvoti
mo ir susitikdinėjimo su dau
geliu pirmesnėmis keliomis 
'diOTmmis sutiktų žmonių, kai
po liudininkų, prokuroro raš
tinėj, Wayne Lonergan perei
to ketvirtadienio popietį prisi
pažinęs užmušęs savo žmoną 
Patricia Burton Lonergan.

Jisai policijai sakęs, kad už
mušęs ją įsikarščiavime dėlto, 
kad jinai pasakius, jog jis ne
galėsiąs daugiau matyti jų vai
ko. Bet yra spėliojimų, kad jis- 
paskubinęs ją užmušti pir
miau, negu jinai spėjo pada
ryti testamentą, tikėdamasis, 
kad po jos mirties dalis jos 
turto teksianti jam, kaipo kū
dikio globėjui.

Uniformą jis įmetęs East 
Upėn prie 79th St.

Civilinių Apsigynimo mity
bos vedėja Mrs. Galdston ra
gino daržų savininkus nepa
likti net žalių tomaičių dar
žuose, nes citrinių vaisių šie
met bus sunkiau dasipirkti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai. Garu 

šildomi. Privatinis namas. Yra šal- 
.dytuvas (refrigerator). Jeigu kas 
turi savo, savininkas gali padaryti 
vietos. Renda prieinama. Pageidau
jama lietuviška pora, be šeimynos. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas: Petras Zurba, 183 Fountain 
Ave., Brooklyn, N. Y.

to Life,’’ 
Martin, 
Moore, 
savaitė 
Teatre,

prie Times Square. Trečiai sa
vaitei pasiliko ir gyvųjų aktai 
su The Ink Spots, Tony Pas
tor, Patty Powers, Johnny 
Morris, Toy ir Wing, Pat Hen
ning.

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimas j ieško daugiau liuosno- 
rių studenčių, kūdikių priežiū
ros kursams.

S. Marcus, 55 m., mirė ligo
ninėj nuo užgavimo automobi- 
liumi, Bronxe.

Sveturgimių Apsaugos 
miteto (American Committee 
for Protection of Foreign 
Born) dešimties metų sukak
ties konferencija įvyks ši šeš
tadienį ir sekmadienį, spalių 
30 ir 31, Hotel Commodore, 
42nd St. ir Lexington Ave., 
New Yorke.

Organizacijų išrinkti dele
gatai, taipgi atstovai ir svečiai 
raginami dalyvauti toje svar
bioje konferencijoje. Prasidės 
spalių 30-tos popiečio 1 vai. 
Registracija delegatam ir šve

ičiama po $1 nuo asmens.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

)Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
I'WI STANLEY MISIŪNAS

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

-sr/jU Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
į širdingai pavaišiname.

J. / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
į I / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\Jl Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn e 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome įsitėmyti, kad National 
War Fund (Lietuvių Komitetas) 
ruošia masinį mitingą. įvyks 12 d. 
lapkričio, 7:30 v. v. Liet. Am. Pi
liečių Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Bus kalbėtojų, dainų, paveikslų ir 
kitokių įdomių dalykėlių. Todėl, ne
pamirškite dienos. — L. K.

(254-256)

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
HTAGG 2-5048

REIKALAVIMAI
. Reikalingas viduramžis žmogus 

dirbti kaipo porteris ir pagelbinin- 
kas už baro, Lietuvių Tavern. Su 
alga susitaikysime. Telefonuokite: 
EVergreen 4-8954. (253-255)

Reikalingas stiprus vyras dėl ge
neralinio fabriko darbo. Kreipkitės 
Rubin Bros., 9-11 Boerum St., 
Brooklyn, N. Y. (254-256)

Iniclalinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

J.




