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“Brangus Drauge:
Pas mus reakcija šėlsta visu 

smarkumu.. Ramyrez valdžia 
uždarė Momentą. Areštų kol 
kas dar nebuvo lietuvių tarpe, 
bet jų laukiama. Masinis liau
dies pasipriešinimas auga irgi

Amerikos Kariai Nužygiavo 
5 Mylias Pirmyn Italijoj;
Užėmė Dar Du Miestus

RTĖJA LIETUVOS
IŠLAISVINIMAS, 
SAKO SOVIETAI

Nesą Vilties Šimtam Tūks
tančių Nacių per Perekopą 
Ištrūkt iš Krimo Pussalio

visu smarkumu; streikų ban
gos ir nelegalės manifestacijos 
kartojasi kasdien. Sprendžiam, 
kad ši valdžia ilgai nepasilai
kys, nes prieš ją sąjūdis dide
lis visuose šalies liaudies 
slouksniuose.

Susirašinėjimus tęskit su mu
mis; aš jums šį tą parašysiu 
retkarčiais ir apibūdinsiu mūsų 
padėtį smulkesniai kituose 
laiškuose. Junkime jums ge
riausios kloties jūsų gyvenime 
ir darbuose. Rašykite mums ir 
siuntinėkite Laisvę. .

Taigi fašistinė Argentinos 
valdžia nepraleido ir anti-fa- 
šistinių lietuvių neuždavusi 
jiems smūgio. Nes Momento 
uždarymas yra nemažas mūsų 
draugams smūgis.

Galimas daiktas, kad šiuo 
tarpu nemažai ir lietuvių pa
teko į kalėjimus, nes laiškas 
rašytas š. m. rugs. 30 dieną, o 
neseniai, spalių mėnesį, Rami-
rezo valdžia pravedė naujus 
puolimus ant daugybės anti
fašistų.

Drąsos, energijos, ištvermės, 
broliai ir sesės, argentmiečiai! 
Fašizmas žlugs, o laisvę ir tai
ką mylįs pasaulis laimės! Jūs, 
kurie kovojate prieš fašizmą, 
atliekate garbingą darbą ir 
jūsų pasiaukojimas nenueis 
veltui !

Artinasi 26-toji Didžiosios 
Spalių Revoliucijos metinė su
kaktis. Tai bus lapkričio 7 die
ną. šiemet tarybinių respubli
kų liaudis ją kur kas linksmiau 
celebruos, kaip 1941 arba 
1942 metais.

Kodėl?
1941 m. lapkričio 7 dieną 

Hitlerio armijos buvo arti 
Maskvos.

1942 m. Hitlerio armijos bu
vo Stalingrado priemiesčiuose.

O šiemet Hitlerio armijos 
baigiamos išvyti iš Ukrainos ir 
Baltarusijos!

Kituose Jungtinių Tautų 
frontuose šiemet taipgi padė
tis daug kaitų geresnė. Politi
nėje plotmėje dalykai šimtu 
nuošimčių pasitaisė. Atsimin
kime : šioji sukaktis įvyks po 
Maskvos konferencijos!

Greta kitų obalsių-šūkių, 
skambančių po Tarybų Sąjun
gos respublikas lapkričio 7 
dieną, yra šis:

Broliai ir sesės, baltarusiai, 
LIETUVIAI, latviai, estai ir 
kareliečiai, laikinai esantieji 
vokiškųjų niekšų priespaudoje, 
jūsų išlaisvinimo valanda ar
tinasi !

Kokiu dideliu džiaugsmu ir 
viltimi Lietuvos žmonės pasi
tiks šį obalsį!.,..

Tūli kiti obalsiai:
T e g y vuoja Anglų-Sovietų- 

Amerikiečių kovojančiosios są
jungos pergalė prieš aršiausįjį 
žmonijos priešą, vokiškuosius 
fašistinius vergėjus!

Tegyvuoja garbingosios An
glų-Amerikiečių armijos, ko
vojančiosios prieš vokiškuosius 
fašistus Italijoje!

Tegyvuoja Anglų-Amerikie
čių oro jėgų lakūnai, kertan
tieji smūgius į svarbiuosius fa
šistinės Vokietijos centrus!

Alžyras, lapkr. 1. —Penk
tosios armijos amerikiečiai 
kovūnai numaršavo dar 
penkias mylias pirmyn ir 
atėmė iš vokiečių Teano ’ 
miestą, keturių plentų cent
rą, 12 mylių į šiaurius nuo 
savo pirmiau užimto Mon- 
dragone miesto, vakarinia
me Italijos ruožte.

Kiti Amerikos kariai pa-j 
ėmė Nocelloto miestelį prie I 
Massico kalnyno.

(Radio žinios sako, kadi 
amerikiečiai taipgi užėmė ' 
B. Agricola miestelį.) |

Aštuntoji anglų armijai

Dar 150,000 Naciu Per
mesta iš Italijos j Fron

tą prieš Sovietus
Berne, šveic. — žinios iš j 

pasienio tarp Italijos ir 
Šveicarijos sako, kad naciai 
pasiuntė dar 10 divizijų sa-j 
vo kariuomenes iš šiaurines 
Italijos į prieš - sovietinį 
frontą.

Italų partizanai sabota- 
žavo traukinius ir kelius, 
kuriais ta vokiečių kariuo
menė buvo gabenama.

(New Yorko Times re
dakciniame savo straipsny
je pirmadienį taipgi pripa
žino, jog Hitleris permeta 
savo armijos dalinius iš Ita
lijos į rytų frontą, prieš So
vietus.)

PAVEIKLEJO lenkų par
tizanų KOVA

Slaptas Lenkijos radijas 
pranešė, kad lenkų partiza
nai, kitaip vadinami Liau
dies Gvardija, per savaitę 
nuo spalių 8 iki 15 d. pada
rė sekamus žygius prieš vo
kiečius:

Tie lenkų patrijotai su- 
suprogdino du karinius na
cių Hraukinius, prikrautus 
ginklų, amunicijos, maisto 
ir kitų reikmenų; vedė 11 
didelių mūšių, kuriuose pa
darė hitlerininkams daug 
nuostolių; sunaikino vieną 
žibalo versmę; pagrobė nuo 
vokiečių 15 vagonų grūdų ir 
padalino žmonėms; sušaudė 
27 šnipus, kuriuos naciai 
buvo įspraudę tarp lenkų 
partizanų; sudegino bei su
sprogdino 11-ką vokiečių 
apskričių viršininkų namų 
ir naikino 77-nias nacių ve
damas pienines farmas.

Hitlerio Pakalikai Sėdi 
Argentinos Valdžioje

Unidad Naciortal (Tauti-' 
nė Vienybė), slaptas Argen
tinos laikraštis, rašo, kad to 
krašto valdžioje dabar vy
rauja nacių šalininkai.

buvo priversta kiek pasi
traukt atgal rytiniame Ita
lijos ruožte ties San Salvo, 
bet kitur anglai atėmė iš 
priešų San Massino ir San 
Elena miestelius.,

STREIKUOJA DAUGU-
MA MA1NIERIŲ

Washington, lapkr. 1. — 
Mainierių Unijos politiniam 
komitetui, susidedančiam iš 
200, besvarstant angliakasių 
reikalavimus, j a u sustrei
kavo daugiau kaip puse iš 
540,000 unijinių mainierių. 
Jie nepatenkinti Karinių 
Darbų Tarybos sprendimu 
dėlei algos priedų angliaka
siams.

Buffalo, N. Y.—Valstiji- 
nis CIO unijos suvažiavi
mas griežtai pasmerkė 
Johną L. Lewisą, Mainierių 
Unijos pirmininką, kaip ti
krąjį angliakasių streikų 
kaltininką.

Mussoliniečiai Nutarė 
Nužudyt Italijos Ka

ralių ir Badoglio
Berlyno radijas pranešė, 

kad vadinama nauja fašis
tų “respublikos” valdžia 
šiaurinėje Italijoje nuspren
dė mirčia nubaust Italijos 
karalių Viktorą Emmanue- 
lį, dabartinį premjerą mar
šalą P. Badoglio, gen. V. 
Ambrosio, buvusį italų ka
ro'" štabo galvą, ir gen. M. 
Roattą, dabartinį Badoglio 
armijos galvą.

Italai juodmarškiniai (su 
naciais priekyje) taip pat 
reikalauja nužudyt devynio- 
liką narių buvusios didžio
sios fašistų tarybos, kurie 
balsavo pašalint Mussolinį. 
Tuom pat mussoliniečiai 
grąsina ir visiems Badoglio 
remiantįem italam genero
lam ir admirolam.

PRANCŪZAI NUDĖJO NACIŲ 
POLICININKUS; IŠLAIS

VINO KALINIUS
Geneva. — Prancūzai su 

kulkosvaidžiais užpuolė tro- 
ką, kuriuom buvo gabenami 
astuoni Franci jos patrijotai 
kalėjiman. Du naciai polici
ninkai ir troko vairuotojas 
tapo nušauti, ir visi jų are- 
štantai paliuosuoti. Nei vie
nas iš šaudžiusių nesuimtas.

Australija — Generolo 
MacArthuro lakūnai sunai
kino dar 45 japonų lėktu
vus ties Rabaulu, New Bri
tain saloj.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Centro Komitetas 
paskelbė Pravdoje obalsius, 
su kuriais bus minima 26- 
metinė bolševikų revoliuci
jos sukaktis. Šalia obalsių, 
sveikinančių kovingą anglų- 
amerikiečių - Sovietų san
tarvę, yra ir sekamas Bal- 
tijo kraštams taikomas o- 
balsis:

“Broliai ir seserys, balta
rusiai, lietuviai, latviai, es
tai ir karelai, kurie laikinai 
esate vokiečių fašistinių 
niekšų pajungti, jau artina
si jūsų išlaisvinimas!”

Pirm atsidarant konfe
rencijai tarp Anglijos, So
vietų ir Amerikos užsienių

Anglų Unijos Telegramomis 
Edenui Maskvoje Reikalavo 
Tuoj Atidaryt 2-jį, Frontą

London. — Anglijos dar
bo unijos telegrafavo skait
lingus reikalavimus A. Ede
nui, užsieniniam anglų mi- 
nisteriui, dalyvaujančiam 
Talkininkų k o n f e rencijoj 
Maskvoje, šaukdamos Ang
liją tuojaus atidaryti antrą
jį frontą prieš Hitlerį va
karinėje Europoje.

Manchester apskričio A- 
malgameitų Mašinistų Uni
jos komitetas savo telegra
moj Edenui sako: k

“Mes protestuojame, kad 
Anglija vis atidėlioja įsiver
žimą į Europos žemyną iš 
vakarų. Raudonosios Armi
jos laimėjimai sudaro būti
ną reikalą, kad mes išvien 
su ja smogtume vokiečiams 
dabar. Atidarykite antrąjį 
frontą dabar!”

Telegramas su tokiais rei
kalavimais pasiuntė Mask
von Edenui, užsieniniam 
Anglijos ministeriui, taipgi 
Londono uosto jūrininkai, 
laivų taisytojai, Teeside lai- 
vastačiai ir 20 Glasgowo fa
brikų darbininkų atstovai.

Sako, Italijoj žygis visai 
Menkas

Economist, žymusis fi
nansinis Anglijos laikraštis, 
rašo:

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia...........................................1324
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth....................   840
ALDLD 2 kp., So. Boston ..................................... 807
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury....... 657
J. Bakšys, Worcester............. . ...................................596
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark......... 561
V. Vilkauskas, Nashua ........................................  509
V. Smalstienė, Royal Oak ....................................  493
V. J. Stankus, Easton................................................437
ALDLD 136 kp. Harrison-Kearny ........................ 420

(Tąsa 5-tam pusi.)

reikalų ministerių Maskvoj, 
Pravda, vyriausias Sovietų 
komunistų laikraštis, rašė 
savo redakciniuose straips
niuose, jog toj konferenci
joj taip nebus leistina 
svarstyt rubežių tarp So
vietų ir Baltijo kraštų, kaip 
kad neleistina kelti klausi
mo dėlei Californijos pri
klausomybės Jungti nėms 
Valstijoms.

Pravda išspausdino 350 
žodžių pranešimą apie prez. 
Roosevelto pasikalbėjimą su 
laikraščių atstovais, kuriem 
jis sakė, kad ši didžiųjų 
Talkininkų k o n f e rencija 
Maskvoj yra milžiniškas pa
sisekimas.

“Mažiukė, kaip špilkos 
smailgalys, Talkininkų ata
ka Italijoj yra suburta viso 
prieš šešias vokiečių divizi
jas ir tokioje žemėje, kuri 
neturi didelės svarbos nei 
Talkininkam nei priešams.”

Reynolds News, oficialis 
Anglijos kooperatyvų laik
raštis, sako:

“Hitleris nukentėjo neti
kėtą, katastrofišką smūgį 
(Sovietuose). Ar mes (ang
lai - amerikiečiai) dar kartą 
pavėluosime į auto-busą?”

Areštuotas Mussolinio 
Žentas Grafas Ciano
Berlyno radijas pranešė, 

jog Veronoj, šiaurinėj Ita
lijoj, tapo areštuotas Mus
solinio žentas, grafas G. 
Ciano, buvęs fašistų užsie
nio reikalų ministeris.

Nauja italų fašistų di
džioji taryba Bolognoj,' 
šiaurinėj Italijoj, nuspren
dė mirčia baust ir Ciano, 
kaipo Mussolinio priešinin
ką.

Choiseul saloj siaučia mū
šiai* tarp japonų ir įsiver
žusių amerikiečių.

London, lapkr. 1. — So- > 
vietų artilerija bombarduo
ja paskutinį nacių ištrūki
mo geležinkelį, einantį iš 
Krimo pussalio per Pereko- 
po tarpjūrį, į pietinę Ukrai
ną. Raudonoji Armija jau 
vakar užėmė punktus tiktai 
už 7 mylių į rytus nuo to 
gelžinkelio.

Paskutiniai pranešimai 
sako, kad Sovietam telieka 
jau tik trys mylios iki Pe- 
rekopo.

(Radijo žinios, šiuos žo
džius berašant, teigia, kad 
sovietiniai kovūnai jau per
ėjo per minimą geležinkelį 
ir maršuoja į vakarus nuo 
jo linkui Chersono uosta
miesčio, stovinčio prie 
Dniepro upės žiočių į Juo
dąją Jūrą.)

V a k ar raudonarmiečiai 
užėmė Čaplinka miestą su 
vieškelių stočia tiktai 16 
mylių į šiaurius nuo Pere- 
kopo tarpkaklio, keturių iki 
penkių mylių pločio, tarp 
Azovo Jūros ir Juodosios 
Jūros.

Kiti Raudonosios Armijos 
daliniai atėmė iš vokiečių 
Verchni Rogačik miestą, 
tiktai 20 mylių į pietų rytus 
nuo Nikopolio miesto, man
gano metalo pramonės cen
tro. Nuo Sovietų dabartinių 
pozicijų šioje srityje iki 
Krivoj Rog telieka tik 40 
mylių spraga naciams pa
bėgti iš didžio “maišo” toje 
Dniepro upės alkūnėje.

Pietuose Atvaduota nuo 
Nacių 200 Vietovių

Oficialiai pranešama iš 
Maskvos, jog Azovo Jūros- 
Perekopo fronte Raudonoji 
Armija per dieną atėmė iš 
priešų 200 gyvenamųjų vie
tovių, tarp kurių yra gele
žinkelio stotys Partizany ir 
Novoaleksiejevka ir keturi 
apskričių miestai.

Čia užmušta daugiau kaip 
1,000 vokiečių, sunaikinta 
jų 16 tankų ir didelis nacių 
skaičius nelaisvėn paimta. 
Pagrobta 23 nacių tankai, 
24 kanuolės, 150 trokų ir 
daugiai kitų pabūklų ir 
reikmenų.

Dniepro alkūnėje sovieti
niai kovūnai užėmė geležin
kelio stotį Kudaševką ir ke
lis miestelius ;užmušta 1,600 
hitlerininkų, kiekis priešų 
paimta nelaisvėn.

Krivoj- Rog srityje Sovie
tai ištaškė kartotinas vo
kiečių kontratakas, užmušė 
4,500 nacių ir sudaužė 51- 
ną jų tanką.

Spalių 30 d. sovietinės jė
gos sunaikino bei iš veiki
mo išmušė viso 92 vokiečiu 
tankus ir nušovė 23 lėktu
vus.

Maskvos radijas teigia, 
kad beveik jau nėra vilties 
devyniasdešimčiai tūkstan

čių vokiečių pabėgt iš Kri
mo pussalio per Perekopo 
tarpkaklį.

(Apart tų sveikų vokie
čių, K rime gydėsi apie 275,- 
000 sužeistų hitlerininkų.)

PASKELBTA MASKVOS 
KONFERENCIJOS 

PAREIŠKIMAS
Pirmadienį 1 vai. popiet 

tuo pačiu laiku buvo pa
skelbta iš Maskvos, Wa
sh ingtono ir Londono ben
dras Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų atstovų pareiški
mas, padarytas Maskvoje.

Pareiškimas, tarp kitko, 
sako:

Bus išlaikyta Talkininkų 
vienybe. Nacizmas bus tol 
mušamas, kol taps visiškai 
sunaikintas. Bus įsteigta 
tarptautinė o r g anizacija 
taikai po karo palaikyti.

Kiekvienas kriminalistas 
hitlerininkas žiaurūnas bus 
sugrąžintas ir teisiamas ta
me krašte, prieš kurio žmo
nes jis nusižengė savo žvė
riškumais. Bus atsteigta 
Austrijos nepriklausomybė, 
ir 1.1.

Rytojaus Laisvėje tas pa
reiškimas bus ištisai paduo
tas.

Draugingas Pokilis Tal
kininkams Maskvoje 

Po Konferencijos
Maskva.— Pabaigus kon

ferenciją tarp Jungtinių 
Valstijų, Sovietų ir Angli
jos atstovų, Sovietų vyriau
sybė suruošė svečiams iš
kilmingą bankietą Krem
liaus palociuje.

Premjeras Stalinas šia 
proga buvo apsirengęs mar
šalo uniforma. Jis, pakelda
mas taurę, sveikino Ameri
kos ir Anglijos laivynus, ar
mijas, lakūnus ir prekinius 
jūrininkus.

Pokilis nuo šeštadienio 
vakaro tęsėsi iki 2:30 vai. 
sekmadien. ryto. Associated 
Press pastebi, kad Stalinas 
rūkė ir amerikinį tabaką, 
kurio jam atvežė D. M. Nel
sonas, Amerikos KaHnės 
Gamybos galva.

Vienas Amerikos atsto
vas sakė: “Aš dar niekados 

Į nemačiau tokio draugiško 
vaišingumo, kaip čia.”

Anglijos generolas Mar
tel, karinės anglų pasiunti
nybės galva, pakeldamas 
taurę Stalinui ir Raudona
jai Armijai, tarė: “Tai vie
nintelė pasaulyj armija, ku
ri pajėgė prasiverš t per 
Dnieprą.”
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Kalbant Apie Rinkimus 
New Yorke

Lapkričio 2 d. daugelyj miestų įvyks 
rinkimai miesto tarybų, kai kur miesto 
majorų, kai kur kitokių valdininkų. Mū
sų laikraštis per mažas tuos visus rinki
mų klausimus paskyrium analizuoti ir 
skaitytojui patarimus duoti. Net ir New 
Ybrko miestavų rinkimų mes čia nesiim
sime “iš peties” aiškinti. Apie tai jau bu
vo rašyta Laisvėje (6-ta j ame puslapyj). 
Be to, kiekviena partija, turinti kandida
tus rinkimų sąrašuose, plačiai per savo 
agitacinę literatūrą informuoja balsuo
tojus.

Mes todėl raginame skaitytoją ati
džiai susipažinti su kandidatais pirmiau 
negu balsuosite. Reikia žiūrėti, kad jūsų 
balsas nebūtų numestas perniek.

Čia matome reikalo tarti žodį kitą tik 
dėl kai kurių kandidatų. Štai, pavyzdžiui, 
reikės rinkti vice-gubernatorius (Lieute
nant Governor) į vietą nelabai senai mi
rusiojo vice-gubernatoriaus. Ką rinkti? 
Už ką balsuoti?

Mūsų nuomone, reikėtų balsuoti už 
William N. Haskell. Jis yra demokratas, 
bet jį remia ir Amerikos Darbo Partija. 
Abiejų partijų sąrašuose yra jo vardas. 
■Balsuojant, patartina balsuoti už Wil
liam N. Haskell ADP sąraše^ kad su
teikti daugiau prestyžo šitai partijai. 
Balsuodami už Haskell’į, jūs paremsite 
prezidentą Rooseveltą.

William N. Haskell bus balsuojamas 
visoje New Yorko valstijoje, todėl čia 
patarimas visiems New Yorko balsuoto
jams.

Dabar kyla klausimas dėl kandidatų 
į New Yorko miesto tarybą. Jų yra daug 
ir mes čia apie visus nerašysime. Vieną 
dalyką mes norime pakartoti dėl Brook- 
lyno kandidatų: Brooklyno balsuotojai 
turėtų pirmutinį numerį padėti ties Pe
ter V. Cacchionio vardu, kad jį ii* vėl iš
rinkus į miesto tarybą. Per pastaruosius 
du metus P. V. Cacchione puikiai pasiro
dė miesto taryboje, gindamas visuome
nės interesus. Jo neverta išleisti iš tos 
vietos. Na, prie Cacchionio, po num. 2-rą 
ir 3-čią galima parašyti ties vardais kan
didatų, statomų Amerikos Darbo Parti
jos.

Queense balsuotojai turės naujas pro
blemas, kitus sąrašus kandidatų į mies
to tarybą. Kodėl nebalsuoti už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą A. Joseph Do
nnelly? Jis puikus vyras, geras veikėjas, 
stovi su darbo žmonėmis, stovi su prezi
dentu Rooseveltu. Arba kodėl nebalsuoti 
už Paul Crosbie, komunistų kandidatą? 
Senas veikėjas, plačiai visuomenei žino
mas, kaipo kovotojas dėl greitesnio karo 
laimėjimo, dėl darbo žmonių gyvenimo 
pagerinimo.

Manhattane — kitas kandidatų sąra
šas į miesto tarybą. Ten, mūsų nuomo
nė, reikėtų išrinkti negrų darbuotoją, 
veikėją Bėhjaftiih J. Davis, J r.

Bronxe nepriklausomai kandidatuoja 
Mi'chael Quill, Transporto Darbininkų 
Unijos prežidėritas. Kodėl Už jį nebalsuo
ti? Arba kbdel hebalsuoti už Isidore Be- 
gun’ą, mokytoją, Švietėją, veikėją? Pa
stabusis berods yra Komunistų Partijos 
sąraše.

Taigi kiėkVieno Borough balsuotojas, 
į>Hiėš b^lšUosiąnt Už kandidatus į miešto 
tarybą, turi rinitai pagalvoti ir paduoti 
Savo balsą už pačius gėriausiUošius (jo 
nuomonė).

Svarbiausia: balsuokite kiekvienas, 
kilfriš tik bšAtė ūžsirėfeištravęš. Balsuokit 
anksčiau.

“A Tremendous Success”
Istorinė Maskvos konferencija tęsiasi 

jau porą savaičių. Gal, kai šitie žodžiai 
skaitytoją pasieks, ji jau bus pribaigu
si ir apie ją žinosim smulkmeniškesnių ži
nių. Iki šiol mes tų žinių negavome, nes 
Maskvos konferencijos dalyviai nusitarė 
nėišdūoti paskyrium jokių žinių apie 
konferencijos ėįgą.

Tačiau mūšų krašto Prezidentas, kuris 
puikiai žino, ką konferencijos dalyviai 
taria, ką jie jau nutarė ir 1.1., netikėtai 
mums praeitą penktadienį patiekė džiu
ginančių apie konferenciją bendrų žinių. 
Jis pasakė, jog Maskvos konferencija di
džiai pasisekė (“a tremendous success”).

Konferencija vieninga, vedama geroje 
dvasioje. Ji padarė daug svarbių nutari
mų, kurie esą rašomi, protokoluojami ir 
neužilgo būsią paskelbti gal būt pačioje 
Maskvoje.

Nereikia nbi sakyti, jog smulkmenos, 
konkretūs nutarimai, kuriuos konferen
cijos dalyviai padarė, nebus greit pa
skelbti. Veikiausiai bus padarytas tik 
bendrasis pareiškimas, liečiąs kai ku
riuos svarbesniuosius tarimus.

Prezidentas pareiškė, kad jis visuo
met buvęs tos nuomonės, jog su Tarybų 
Sąjunga galima susitaikyti ir veikti iš
vien. Maskvos konferencija tą tik pa
tvirtino.

Mes taipgi visuomet buvome tos nuo
monės, kurią pareiškė prezidentas Roo- 
seveltas. Per metų eilę mūsų dienraščio 
nusistatymas ir troškimas buvo, kad 
Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, 
Tarybų Sąjunga ir Chinija privalo tar
tis, privalo veikti išvien, privalo darbuo
tis bendrai, nes tik tokiu būdu bus gali
ma pasauliui gerų darbų atlikti.

Jeigu toki susitarimai būtų buvę at
likti prieš karą, tai mes šiandien netu
rėtume karo.

Jeigu Amerika, Didžioji Britanija, 
Chinija ir Tarybų Sąjunga būtų veiku
sios išvien, sakysime, 1938 metais —šian
dien visai kitokis pasaulis būtų.

Taigi reikia pasidžiaugti, kad nors da
bar pradėtas bendras, kolektyvus darbas.

Maskvos konferencija^ kai kurie žmo
nės sako, padirbo hitlerizmui grabą. 
Jungtinių Tautų kariuomenės jį tan gra- 
ban įdės ir žemėmis apkas.

Momentas Uždarytas
Fašistinė Ramirezo valdžia Argentino- 

js pasmaugė pažangiųjų Argentinos lie
tuvių savaitraštį Momentą. To ir buvo 
galima tikėtis^ kadangi Momentas buvo 
anti-fašistinis laikraštis, griežtai kovojąs 
prieš visokias fašistines klikas Argenti
noje.

Ne tik vieną Momentą Ramirezas pa
smaugė: pasmaugė jis visą eilę kitų tau
tų ąnti-fašistinių laikraščių Argentino
je. Be to, sukišo į kalėjimus daugybę an- 
ti-fašistinių veikėjų. Pasmaugė įvairias 
draugijas, darbo unijas, politines grupes, 
stovinčias anti-fašistiniame fronte.

Mes, tačiau, esame įsitikinę, kad Rami
rezo valdžiai bus padarytas galas, kad 
toji klika, laikanti kraštą priespaudoje, 
ilgai viešpatauti negalės.

Galimas daiktas, kad Ramirezo reži
mas žlugs greičiau, negu Hitlerio reži
mas (kurį Ramirez taip pamėgdžioja) 
Vokietijoje! ■

ŠYPSENOS
KAIP VISKAS ATSIRADO

Sulig visokio rašto seno,
Seniau čia niekas negyveno: 
Ant žemės buvo dykuma, 
Vanduo, ugnis ir šilūma.

' Šiltuose žemės vandenyse
Tada mikrobų daug privisę, 
Iš tų mikrobų — daug žuvų, 
Skirtingo dydžio bei spalvų.
Iš tų žuvų gyvybė plito,
Kuri ant žemės išsirito, 
Ir vystėsi iš jos kukliai — 
Beždžionės, karvės ir arkliai.
Vėliau žmogus taip išsivystė, 
IŠ to žmogaus — visa kvailystė: 
Visi velniai ir daug dievų, 
Vis atsirado iš žuvų.
Vabzdžiai mums davė, kaip valiutą, 
Vištas, gaidžius ir kalakutą, 
Į r paukščių gimines visas, 
Priskaitant net piktas blusas.
Taip viskas, matot, susikūrė, 
Bet žuvys pirmą vietą turi;
Todėl ir mūs tėvai pirmi
Tūrėjo būti žuvimi!

A. K^-kiš.

Turčių spaudai ir vėl į- 
vyko “stebuklas”, kad Rau
donosios Arihijos nesulaikė 
nei rudens lietūs, nei ga
lingoji Dniepro upė. Mr. 
Limpus, “Daily News” ka
ro “strategas”, jau gal tūk
stantį pirmą kartą apsiga
vęs savo pranašystėse, ran
ka numojo ir pareiškė: ’’Vi
si karo vadovėliai rodo, kad 
po trijų mėnesių ofensyvo, 
armija atlikus kelis šimtus 
mylių maršą, turi sustoti, 
ypatingai, kada susitiko su 
tokia kliūtimis, kaip Dniep
ras ir prasidėjo rudelis lie
tai... Bet bolševikai tur
būt neturi laiko skaityti 
knygas.”

Mes manome, kad Raudo
nosios Armijos vadai jau 
senai iš visų pusių yra iš
studijavę visas karines kny
gas. Tam reikalui Sovietų 
Sąjungoj ne vien išvertė vi
sus veikalus, pradedant 
Klauzevičium ir baigiant 
Lietuvos karo statutu, bet 
net leido didelį žurnalą 
“Vo jenny j Zarubežnik”( Ka
rinis Užsienietis), kuriame 
gvildeno ir bėgamus kari
nius veikalus. Jeigu Raudo
noji Armija gali atlikti tą, 
kas buvo skaitoma negali
mu jokiai armijai, tai tik 
todėl, kad ją sudaro veik 
šimto tautų piliečiai, kurie 
nežino tautinio pavergimo; 
kurią sudaro piliečiai, ku
rie žino, kad fabrikai, že
mė, girios, kasyklos, upės 
ir jūros priklauso jiems; su
daro demokratiškiausios 
žmonijos tvarkos piliečiai.

Dniepras baisi kliūtis. 
“New York Times” rašė, 
kada prie jo artinosi Rau
donoji Armija: “Dniepras 
gelbės naciams. Rusai bus 
žemoj pusėj ir jeigu norės 
pereiti, tai prieš juos bus 
aukšti Dniepro krantai ir 
galinga vokiečių ugnis.” 
Ir apibūdinant Dniepro 
aukštą, vakarinį - dešinį šo
ną, kuriame buvo hitlerinin
kai, “Times” rašė: “Nuo 
Gomelio iki Kijevo Dniep
ras turi nuo 360 iki 2,100 
pėdų pločio.... Ties Kijevu 
jis yra 1,050 pėdų, nes ten 
yra sala, bet vakarinėje pu
sėje jo krantai yra 600 pėdų 
aukščio... Ties Perejaroslav- 
lių Dniepro krantai yra sta
tūs ir 730 pėdų aukščio, 
ties Kaniev — 666 ir ties 
Dniepropetrovsku 556 pėdų 
aukščio. Tarpe Kijevo ir 
Dniepropetrovsko upės plo
tis yra tarpe 900 ir 4,200 
pėdų.”

Taip, Dniepras galinga ir 
plati upė. Lietūs užplovė 
Sovietų šoną (kairį - ryti
nį), bet niekas nesulaikė 
Raudonosios Armijos. Ji 
perėjo per Dnieprą ties 
Gomeliu, iš abiejų pusių 
ties Kijevu, ties Perejaros- 
lavec, Kremenčugu ir ki
tais punktais. Ir tas jos žy
gis pagal rusų maršalo Su- 
vorovo mokslą buvo atlik
tas: “Padaryk tą, ko prie
šas nelaukia, jį nusgąsdihk, 
o priešą nugąsdinti, reiškia 
ant puses mūšį išlaimėti.”

Hitlerininkai tris mėne
sius buvo varomi atgal, jie 
neteko apie 1,500,000 vyrų, 
daugybės ginklų, nustojo ti
kėti į savo pasiutusį moks
lą, kad jie yra “viršžmo- 
nės”, kad juos niekas nega
li mušti. Jie skubino prie 
Dniepro, kad už jo apsistoti 
ir atsigriebti. Patsai Hitle
ris pribuvo ir savo genero
lams įsakė, kad ant žut-but 
jie turi sulaikyti Raudonąją 
Arini ją.

prie Pripet Baliį Lenihgf’a 
do srityj, tai išsisukusios 
nacių armijos bus atsuktos 
prieš Amerikos ir Anglijos 
jėgas.

Jeigu dabar mūsų koman
da neatidaro antro fronto, 
kada Hitleris turi Franci- 
joj, Belgijoj ir Holandijoj tik 
apie 400,000 armijos, tai at
einantį pavasarį Hitleris 
gali ten turėti iki l,500,00f 
armijos ir daug galingesnes 
tvirtumas, kuriąs nacių su
varyti žmonės dieną ir nak
tį stato.

Tą numato ne vien Sovie
tų Sąjungos vadai ir spau
da, tą numatome ne vien 
mes,’ bet jau spalių 22 diehą 
ir iš Londono telegrafavo

Bet, vietoj poilsio, Rau
dotieji Armija pastatė į pa- 
vbjiį Hitlerio jėgas Dniėpro 
dlkūnej, Kryme, Kijeve, Go
mely, Baltrusijoj ir Lenin
grado srity j. Visas Liitlerio 
frontas gali būti sudaužy
tas.

Sovietai reikalauja 
Pagėibos

Kad galutinai sudaužyti 
Hitlerio frontą, kad milio- 
nus nacių sunaikinti ir su
imti, kad jie negalėtų atei
tyj žudyti Amerikos, Angli
jos kareivius kituose fron
tuose, tai tam reikalinga 
Anglijos ir Amerikos pa- 
gelba. Reikalinga, kad koa
licinės jėgos būtų mestos 
prieš bendrą priešą grei
tam karo išlaimėjimui.

To reikalauja Sovietų 
laikraščiai, “Pravda”, “Iz- 
viestija”, “Krasnaja Zvez- 
da” ir kiti. Tą jie įrodinėja 
tuo laiku, kada Amerikos ir 
Anglijos delegacija susirin
ko Maskvoj, kada 224 ka- 
nuolių 20-mi salvų minėjo 
Raudonosios Armijos per
galę prie Melitopolio. Tam 
pareiškė Maskvoj išeinąs 
anglų kalboj laikraštis 
“Moscow News”': “Jeigu 
hitlerininkų armijos dar nė
ra sunaikintos, tai tik to
dėl, kad nėra antro fronto 
iš Vakarų pusės.”

Jugoslavijos partizanai 
atlieka šventą darbą ir lai
ko galingas priešo armijas. 
Anglijos ir Amerikos armi
jos mušasi Italijoj, bet Ita
lija niekados negalės pava
duoti antro fronto, nes ji 
neprivers Hitlerį padalinti 
karines jėgas. Net genero
las Alexander sako, kad 
Hitleris Italijos fronte ne
turi daugiau, kaip septy
nias divizijas. Sovietų Są
jungos fronte jis ir jo pa
kalikai turi apie 250 divizi
jų!

Spalių 23 dieną iš Mas
kvos pranešta, kad vokietys 
Erwin Flėck, suimtas į ne
laisvę, kuris yra 376 vokie
čių divizijos, 767 pulko, pa
reiškė, kad jo divizija atva
žiavo į Sovietų frontą špū
lių 4 dieną iš Holandijos.

Prie Kijevo suimtas kap
ralas Walter Braun yra 
545 pulko ir 389 vokiečių 
pėstininkų divizijos. Jis pa
reiškė, jog jo divizija tik 
atvežta iš Draiicijbs.
Suimtas kapitalas Paul 

Hildemdi, kuris yra iš 3&7 
pulko, 214 vokiečių pėsti
ninkų divizijos sako, kad jo 
puikūs atvežtas iš Norvegi
jos.

Prie Gomelio suimtas i 
Christianstad Stavanger y- 
ra 260-tos vokiečių pėstinin
kų divizijos karys, kuris iš 
Norvegijos išvežtas rugsėjo 
18 diehą ir atvežtas laivu, 
traukiniais ir troku į So
vietų frontą.

Daugiau Sovietai suima 
vokiečių, daugiau yra jų 
šviežiai atvežtų iš Holandi
jos, Danijos, Norvegijos, 
Francijos ir kitur. Reiškia, 
Anglijos ir Amerikos karo 
veiksmai Italijoj nesulaiko 
Hitlerį nuo graibstymo ka
rinių jėgų ir metimo jų 
prieš Sovietų Sąjungą. Iš to 
darosi dar aiškiau, kad an
tras frontas parosi reika
lingesnis, kad bendromis jė
gomis sumušti priešą.

Gali Griežtai Pasikeisti 
Padėtis

Jeigu nepavyks Raudona
jai Arihijai sunaikinti hit
lerininkus Dniepro upės al
kūnėj, Kryme, Ukrainoj,

AUSYSE ŪŽIA
•

Gcrb. gydytojau, patarkite 
ir man kai ką per Laisvę.

Nuo ko paeina tas ūžimas 
ausyse? Man jau daug metų 
ausyse ūžia, skambh, cypia, o 
ypatingai naktį arba kai esti 
aplinkui tylu. Man tas labai 

i daeda, ir aš rūpinuos, kad čia 
j nebūtų blogai.

Buvau pas vietos gydytoją. 
Davė tokių lašų į nosis var
vinti, bet man neina geryn, 
jokios žymės nėra, nors aš 
jau tuos lašus vartoju virš 
metų laiko.

Aš norėčiau paprašyti, gal 
jūs man patartute kokių vais
tų gauti iš vaistinės. Būsiu 
jums labai dėkinga.

Atsakymas.
Labai gaila, Drauge, bet ne

manau, kad aš ką labai daug 
JUms patarnaučiau.

N'orš Jūs nenurodėt savo 
amžiaUs ir kitokių ypatumų, 
sprendžiu Jus esant jau gero
kai pagyvenusia. Tai Jums 
veikiausia yra įsibingėjęs oto- 
sklerozas.

Senyvam žmogui taip pa
prastai pasidarė. Plėveles vi
duj ausies pasidaro Storesnės 
ir nebetokios glūdžios bei jau
trios. Jos lyg sugargažėja. 
Ausų būgneliai irgi taipo pat. 
O anapus tų būgnelių esami 
kauliukai nebejuda taip greit. 
Juos ikiką itaįstėliM pasidaro 
storesnį IV iVedūoda taip liuo-
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kbtešjobridbntaš Kuh, 
kad tfen įtatyrė, kad Rau
donoji Armija bėgy j pbros 
būšimiį mėnesiu atmes Hit
lerio jėgas iki Karpatų 
Kalnų, Vislos ir Rytų Prū
sijos, kur Hitlerio frontas 
bus tik apie 600 mylių ilgio, 
kur jis su daug mažesnė
mis jėgomis galės laikyt 
apsigynimo liniją, o kitas 
jėgas mes prieš Anglijos ir 
Amerikos jėgas, jeigu jos 
bus bandomos iškelti Fran
ci joj. Jeigu tatRi įvyktų, tai 
karas galėtų užsitęsti ir 
daug daugiau kainuotų 
Amerikai ir Anglijai gyvas
čių, negu dabar kainuotų 
atidarymas antro fronto.

Valstiečio Sūnus.

Rinkimai Atstovų į De
mokratinių Lietuvių 

Suvažiavimų
Komiteto Suvažiavimui Šaukti Sekretoriaus Pranešimas

Lapkričio mėnesį nemažai draugijų, kliubų, organiza
cijų kuopų ir kitų organizuotų lietuvių grupių rinks sa
vo atstovus į Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks š. m., gruodžio 18-19 dd., New Yorke.

Oficialūs šaūkiūiai-ldiškai jau išsiuntinėti. Vienas, ta
čiau tuo reikalu dalykas, tenka pastebėti: Ne visų drau
gijų bei kliūbų turime antrašus, todėl, be abejo, ne visos 
bus gavusios šaukimus-laiškus. Dėl to prašau įsidėmėti 
sekamą:

1. Tos draugijos, kliubai, organizacijų kuopos, dailės 
grupės, ir kt., kurios negavo kvietimų-laiškų, prašomos 
visvien tąjį klausimą mitinguose svarstyti ir išrinkti sa
vo delegatus-atstovus. Jie bbs taip pat priimti Suvažia- 
viman, kaip ir tų, kurios kvietimus-laiškus gavo.

2. Mūsų veikėjai ir draugai, kurie žinote, kad jūsų 
mieste yra organizacijų, draugijų, kliubų, negavusių Su- 
važiaviman šaukimų-laiškų, prašomi man greit pranešti, 
nurodant tų draugijų, kliubų vardus ir jų sekretorių bei 
pirmininkų antrašus.' Joms šaukimai-laiškai bus pasiųs
ti ir, jeigu jos nesuspėtų šį mėnesį išrinkti savo atstovų, 
galėtų tą padaryti sekamą, t.y., gruodžio mėnesį.

Beje, į daugelį didesniųjų lietuvių kolonijų išsiuntinė
ta pluoštai lapelių apie Suvažiavimą. Veikėjai, gavę tuo
sius lapelius, prašomi juos platiriti savo miestė ir apylin
kėse, kur tokių yra. Tegu visuomenė susipažįsta su mū
sų Suvažiavimo šaukimo tikslais. Tegu ji žino, kodėl to- 
kin Suvažiaviman privalo siųsti savo atstovus visos de
mokratiniai nusistačiusios lietuvių organizacijos.

Pasitikėdamas, kad šis mano prašymas bus patenkin
tas,

Liekuosi
Komiteto Demokratbiių Lietuvių 
Suvažiavimui Šaukti Sekretorius 
R. MIZARA.

Darbininkų Sveikata
sai judėt ir judint viduj au
sies tam tikrą skystį, kuriame 
glūdi jautručiutės klausomojo 
nervo galūnės.

Yra tatai labai glūdūs au- 
dinėliai, ir, kai jie pradeda 
eiti menkjm, vargu juos ati
taisyti.

Ausies ligų specialistai pa
duoda raportus, iš kurių ga
lima ko pasimokyt. Yra atsi
tikimų, kur vitaminų gausa 
ypač vitamino B didžiulės do- 
zos sugebėjo žymiai pataisyt 
ausis ir sumažint jose ūžimą.

Blogiau nebus, bet galės bū
ti gerėliau arba ir geriau, jei 
ir Jūs, Drauge, pradėtame! 
vartoti vitaminų preparatus. 
Vitaminai pataiso daugybę 
įvairiausių ydų ir trūkumų, 
pagydo visokias ligas, kurių 
šiaip vaistai visai neįveikia.

Tai Jūs gaukite Vitamin B 
Complex tablets ir imkite bent 
po dvi su maistu, laike valgy
mo, per pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Imkite labAi ilgą 
laiką, kad ir visą gyvėhimą. 
Daug kas Jūsų organizhie pa
sidarys geriau. Galės pagerė
ti ir ausyš.

Dadėčkui imkite ir Mtilti- 
vilariiin Capšulės, bent po vie
ną sU maistu, 3 kartūs kas 
diena. Thyroid il&hd 1 fer&h 
tablets — bent po viėhą kas 
diena, apleidžiant trejetą die
nų kas ihėnuo. Tincture lodin 
po lašą kas Antra diėM.

j. J. KMftd&u. •
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® UŽ LIETUVOS LAISVES
vos miškų iškirtimą, oku
pantai pradėjo įrengti lent
pjūves pačiuose miškuose, 
prie upių ir pakelėse. Ypač 
daug tokių lentpjūvių įreng-

PR1ARTINKIM KATASTROFĄ 
HITLERIUI

TARYBŲ VALDŽIA - LIETUVOS 
ŽEMIU SAUGOTOJA

Pasibaigus pirmajam im
perialistiniam karui, Lietu
va buvo atsidūrusi tarp 
dviejų grobuonių — Vokie
tijos ir Lenkijos, kurie tik 
ir tykojo progos paglemžti 
lietuvių nuo amžių gyve
namas žemes. Klastingu Že
ligovskio žygiu iš Lietuvos 
buvo išplėšta mūsų žemių 
širdis — sostinė Vilnius, o 
mūsų amžinas priešas —vo
kiški grobikai stengėsi at
imti vienintelį lietuvišką 
uostą — Klaipėdą ir tuo pa
smaugti Lietuvą. Netenka 
abejoti, kad Lietuva neilgai 
būtų išsilaikiusi, jei ne di
džiojo kaimyno— TSRS pa
galba.

Lietuvai vos tik įsikūrus, 
Tarybų Vyriausybė pati 
pirmoji pripažino Lietuvos 
valstybę ir 1920 metais per
davė jai žymią Vilniaus 
krašto dalį su sostine Vil
nium. Tar. Sąjunga tiesio
giniuose santykiuose ir 
tarptautinėje arenoje visur 
ir visuomet nuosekliai gynė 
Lietuvos gyvybinius intere
sus. Nuo pat pradžios pri
pažinusi Lietuvos teises į 
mūsų senąją sostinę Vilnių, 
ji nekartą oficialiai pa
reikšdavo lenkams, kad ji 
nepripažins jokio Vilniaus 
klausimo sprendimo, ku
riam nebus pritarusi pati 
lietuvių tauta. Kai vokie
čiai, norėdami paklupdyti 
Lietuvą, nutarė ekonomiš
kai paraližuoti Klaipėdos 
uostą, Tarybų Sąjungos vy
riausybė atėjo Lietuvai į 
pagalbą ir tranzito bei ki
tomis sutartimis atgaivino 
Klaipėdos pramonę ir uos
tą, tuo pačiu duodama gali
mybę atsispirti vokiečių už
mačioms.

Per visą pokarinį laiko
tarpį Tarybų Sąjunga rėmė 
Lietuvą ir lietuvių tauta vi
suomet su viltimi žiūrėjo į 
savo didįjį rytų kaimyną, 
žinodama, kad kilus pavojui 
Tarybų Sąjunga tinkamai 
sudraus imperialistinį gro
biką besikėsinantį į lietuvių 
žemes.

1927 metais tiktai dėka 
ryžtingam Tarybų Sąjungos 
įsikišimui lenkų imperialis
tai turėjo atsisakyti nuo 
tiesioginio Lietuvos puoli
mo. Taip pat ir 1938 metais, 
kai Lietuvai buvo pateiktas 
lenkų ultimatumas, Tarybų 
Vyriausybės tvirta pozicija 
privertė lenkus susilakyti 
nuo jų sumanytojo grobuo
niškojo žygio.

Per du dešimtmečius kla
stingai kasinėjosi vokiečių 
imperialistai po Lietuvos 
valstybės pamatais. Veikda
mi tai atskirai, tai kartu su 
lenkų grobikais, jie veržėsi 
pasidalinti ir pavergti Lie
tuviškas žemes, bet perspė
jantis Tarybų Vyriausybės 
balsas kaskart išgelbėdavo 
Lietuvą.

1939 metais išvadavusi 
Vilnių nuo baltalenkiškų o- 
kupantų, Tarybų Sąjunga 
tuojau grąžino Vilnių Lie
tuvai. Tiktai Tar. Sąjunga 
įvertino, kad Vilnius yra 
miestas, su kuriuo yra su
rišta istorinė Lietuvių vals
tybės praeitis ir tautinės 
lietuvių viltys. Pasaulinėje 
istorijoje dar nėra buvę 
tokio fakto, kad didžioji ga
linga valstybė savo noru 
atiduotų mažai valstybei to
kį didelį miestą. Tai pui

kiausiai įrodo, kaip didžioji 
Tarybinė šalis gerbia kiek
vienos kad ir mažos valsty
bės gyvybinius tautinius 
interesus.

Praėjus trims metams 
nuo Klaipėdos atplėšimo, 
hitlerinė Vokietija puolė 
Tarybų Sąjungą ir okupavo 
mūsų tėvynę — Tarybų Lie
tuvą. Prasidėjo kančių ir 
priespaudos laikai mūsų 
tautai. Vokiški fašistai šei
mininkauja mūsų tėviškėje, 
kaip savo dvare, jie likvida
vo tarybiniais laikais išbu
jojusį Lietuvos valstybin
gumą, parceliuoja mūsų 
tautos apgyventas žemes, 
dešimtimis tūkstančių gabe
na mūsų tautiečius į kator
gą ir į pražūtį fronte.

Atsidūrusi po Hitlerio ba
tu, Lietuva laikinai nete
ko visa laika turėtosios 
globos. Hitleriniai okupan
tai sodina savo valkatas ko
lonistus lietuviškose žemėse, 
jie rauna lietuviškumą ir 
vokietina mūsų gyventojus, 
ruošdami jiems Mažosios 
Lietuvos likimą.

Bjaurūs išdavikai ir Hit
lerio agentai, kaip Kubiliū
nas ir jo gauja, kurie drįsta 
kalbėti lietuvių tautos var
du, ne tiktai kad nesiprie
šina tiems pragaištingiems 
mūsų tautai vokiečiu tiks
lams, bet dar visaip padeda 
okupantams. Ne! Lietuviš
kas žemes lietuviams patik
rins ne mūsų tautos prie
šai — vokiečiai ir jų agen
tai Kubiliūnai, bet Tarybų 
valdžia. Tiktai Tarybų Lie-
tuva apvienys lietuviškas 
žemes ir laiduos mūsų tau-

nepajudinamas Tarybų Są
jungos politikos principas. 
Paskelbtoje drg. V. Moloto
vo notoje apie nutarimą nu
traukti santykius su Lenkų 
vyriausybe nurodyta, kad 
pastaroji panaudojo mela
gingą hitlerininkų prasima
nymą apie lenkų karinin
kus, kuriuos neva yra nu
žudę tarybiniai organai. Pa
laikydama ir skleisdama šį 
melą, Lenkų vyriausybė tuo 
pačiu nusirito ligi susitari
mo su hitlerine vyriausybe. 
Tiktai hitlerinio plauko gro
bikai imperialistai ir jų 
agentai gali eiti išvien su 
vokiečiais, gali tapti hitleri
nės politikos įrankiais. Eiti 
su Hitleriu, reiškia eiti 
prieš savo tautą, prieš jos 
gyvybinius interesus. Prisi
dėjusi prie šlykščios hitleri
nės propagandos, Lenkų vy
riausybė išdavė savo liaudį, 
kovojančią prieš vokiškuo
sius pavergėjus. Kėsinda
mas! į Lenkijai nepriklau
sančias Tarybų Ukrainos, 
Tarybų Bielorusijos ir Ta
rybų Lietuvos žemes, Len
kų vyriausybė pasišovė eiti 
Hitlerio pakalikų keliais. 
Tai geriausiai įrodo, kad su 
Hitleriu eina tiktai tie, ku
rie veržiasi paglemžti mūsų 
lietuviškas žemes. Tai taip 
pat įrodo, kad pritarti me
lagingai hitlerinei propa
gandai, reiškia išduoti savo 
tautą, reiškia tapti savo 
tautos priešu.

Tarybų Sąjunga kovoja 
nenuilstamą kovą prieš hit
lerinius grobikus ir ji griež
tai atsiribuoja nuo visų tų, 
kurie pereina hitlerinių o- 

i kupantų pusėn. Tiktai Ta- 
! rybų vyriausybė kovoja dėl 
: Lietuvos žemių neliečiamy-
bės ir tiktai Tarybų Lietu
va įkūnys visas lietuvių tau

tai aukščiausios formos j tines viltis, apsaugos mūsų 
valstybingumą. brangiąją Lietuvą nuo bet

Kiekviena tauta turi teisę kokių grobuonių.
į savo žemes — toks yra /. Beržinis.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
VOKIEčIAI PLĖŠIA

Įsibrovus vokiečių oku
pantams į mūsų tėvynę, net 
paprasčiausias e r z a c i nis 
drabužėlis lietuviui pasida
rė daug sunkiau prieina
mas, negu ankstyvesniais 
laikais pačios geriausios už
sienio medžiagos. Ištisas sa
vaites reikia sugaišti, be- 
mindant vokiečių ir jų 
agentų kubiliūnininkų įstai
gų slenksčius, norint gauti 
leidimą tokį erzacą nusi
pirkti. Bet ir tai retai kam 
pasiseka. Lietuviai ūkinin
kai ištraukė iš palėpių ir 
prieklėčių visas verpimo ir 
audimo priemones ir patys 
pasiryžo gamintis drabu
žius. Tačiau ir čia godieji 
okupantai pakišo savo gro
buoniškus nagus. Jie pa
glemžė ūkininkų sėmenis, 
išvilko lietuvius iš šiltų dra
bužių, kuriuos pasiuntė vo
kiečių karei vpalaikiams. 

. Dabar okupantai įvedė nau
ją, papildomą linų pristaty
mo prievolę, šlykštieji plė
šikai nori, kad lietuviai bū
tų ne tik alkani, bet ir pus
nuogiai vaikščiotų.

V. Jaunys.

priemonėmis jie medžioja 
.tuos darbo vergus ir Lietu
voje. Nepadeda viliojimai 
gražiais pažadais, nepadeda 
gestapininkų sufabrikuoti 
.darbo tarnybos vyrų laiš
kai giminėms — lietuviai 
netiki vilkams avies kaily
je. Tada okupantai pasi
samdė keletą išdavikų — 
Jurgį Elisoną iš Panevėžio, 
Antaną Rugį iš Lazdijų, 
Antaną Bružą iš Vilniaus 
ir kt., kuriuos pavėžino po 
Vokietiją ir sugrąžinę Lie
tuvon, liepė jiems rekla
muoti hitlerinę vergiją. Ju- 
došių grašiai, matyt, smar
kiai patiko šiems lietuvių 
tautos išgamoms, kad jie 
dabar per radiją ir spaudo
je kaip šunyčiai skalija oku
pantų naudai.

Visų lietuvių pareiga ne
klausyti parsidavėlių ir boi
kotuoti šiuos okupantų bat- 
laižius. Žinokite: okupantai 
vėl rengiasi prievarta iš
vežti tūkstančius lietuvių į 
vokišką vergiją. Nesileiski
te išvežami. Visomis prie
monėmis trukdykite mūsų 
brolių išvežimui į pražūtį.

Vokiečiai Išgabena 
Lietuvos Miškus

ta Kazlų - Rūdos, Rudiškių 
ir Jurbarko apylinkėse, kur 
yra didžiausi Lietuvos miš
kų masyvai. Lentpjūvės dir
ba ištisą parą be pertrau-

M. Gedvilas
Hitlerinės Vokietijos pra

žūtis neišvengiama. Jos ka
rinė ir ekonominė galia die-

ji šuniukai, vykdydami fiu
rerio įsakymą, mėgina visus 
lietuvius įkinkyti į karo ve-

Garsi savo miškais Lietu
va po pirmosios vokiečių 
okupacijos miškingumo at-
žvilgiu užėmė vieną pasku
tiniųjų vietų Europoje. Po
kariniais laikais, nors ir 
daug buvo kalbėta apie miš
kų apželdinimo reikalą, ta
čiau iš tikrųjų buvo vesta 
žalinga politika miškų at
žvilgiu.

Tarybų valdžia paveldė
jo miškų ūkį su iškirsta pir
myn 12 metų kirtimo nor
ma ir 75 tūkstančiais ha ne- 
apželdyto kirtimo. Todėl ji, 
rūpindamasi mūsų krašto 
ateitimi, atkreipė rimtą dė
mesį į Lietuvos miškų ūkio 
sutvarkymą. Jau 1941 me
tais buvo numatyta apžel- 
dyti 10,000 ha miško. Tam 
reikalui 1941 m. biudžete 
buvo numatyta išleisti 5,- 
674,000 rublių, t. y. 16 kar
tų daugiau, negu kada nors 
anksčiau. Greta miško augi
nimo tarybų valdžia rūpino- j
si įvesti naujų augalų, ku-Į 
rie galėtų teikti pramoninės!
žaliavos. 1941 m. buvo išra
šyta ožeksnio karpuotojo. 
Jo šaknų žievė turi didelį 
kiekį gutaperčios, reikalin
gos sintetinio kaučuko pra
monei. Įgabenta ir aksom-|

kos. Bei* 20 grobimo mėne
sių Lietuvoje vokiečiai iš
kirto žymiai daugiau miškų, 
negu per visą 1915 - 1918

na po dienos vis eina men
kyn, tuo tarpu, kaip Tary
bų S-gos ir jos sąjungininkų 
padėtis frontuose ir užnu-

PASAMDYTI MELAGIAI.
Šimtai tūkstančių darbo 

vergų, suvarytų į Vokietiją 
iš visų okupuotų kraštų, be 
laiko miršta nuo bado ir ne- 
.pakeliamo darbo. Hitleri
niams žmogėdroms reikia 
vis naujų aukų. Visomis

Chungking. — Amerikos 
bombanešiai sudaužė didelę 
japonu cinko liejyklą Indo- 
Chinoje.
*-................... --*■ — ■ — •— - - ■   . . ■ . -

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

metų vokiečių okupacijos 
laikotarpį.

Žiauriausiai g r o b d a mi 
mūsų mišką, hitlerininkai 
draudžia Lietuvos gyvento
jams rinkti miškuose net 
sausas šakas, jei jie neturi 
specialaus okupantų leidi
mo Miesto gyventojams 
įvestos malkų kortelės. Ne
retai ir pagal jas malkų ne
gaunama. Miško medžiagos 
trobesių remontui uždraus
ta net prašyti.

Taip hitlerininkai šeimi
ninkauja Lietuvos miškuo
se.

Tik sunaikinę vokiečių 
okupantus, vėl galėsime tin
kamai apsaugoti ir tvarkyti 
didžiausią mūsų krašto tur
tą — Lietuvos miškus ir pa
tys būsime aprūpinti reikia
ma miško medžiaga.

VI. Niunka.

garyje gerėja. Fašistinio 
bloko žaliavų ir naftos re
sursai išsenka, o sąjungi
ninkų žaliavų šaltiniai neri
boti : tik suskubk viską per
dirbti. Vokietijos karo pra
monė vis mažiau pagamina 
produkcijos, nes jos pramo
nės centrai sąjungininkų si- 
stematiškai iš oro bombar
duojami ir naikinami. Gi 
sąjungininkų pramonės pro
dukcija su kiekvienu karo 
mėnesiu, nekliudomai, šuo
liais auga. Hitlerininkų 
žmonių rezervai tirpsta, 
kaip sniegas pavasarį, ir 
nėra iš kur paimti daugiau 
tokių galvažudžių, kokių tu
rėta karo pradžioj, o sąjun
gininkų jėgos didėja, nes 
karui einant, vis daugiau 
valstybių prisideda su savo 
žmonėmis prie antihitleri
nio kovos fronto.

žodžiu, kiekvienam svei
kai protaujančiam žmogui,

Lietuvos TSR Piliečių 
Mitingas Namangane

žimą: vienus pasiųsti mirti 
į frontą, kitus išgabenti 
mirčiai į Vokietiją, o Lietu
voj likusiems nulupti pasku
tinį kailį. Ir taip kariauti 
iki paskutinio lietuvio.

Bet niekais nueis visos 
tos tuščios pastangos.

Sena lietuvių tautos isto
rija, bet per daugelį šimt
mečių niekuomet nebuvo, 
kad lietuvis su vokiečiu ka
riautų vienoj pusėj. Visuo
met, kas mums buvo balta, 
vokiečiams buvo juoda, kas 
mums gera, vokiečiams blo
ga. Taip būdavo žiloj seno
vėj, taip yra ir bus šiais lai
kais.

Fronte, susispietę Raudo
nosios Armijos tautinių lie
tuviškų dalinių Vytauto, 
Kęstučio ir Margirio ainiai, 
didvyriškai kaujasi prieš 
šunų - ritierių ainius —hit
lerininkus. Priešo užnuga
ryje, vokiečių laikinai pa- 
grobtoj Lietuv., partizanai, 
sekdami 1914-18 m. karo 
miško brolių pavyzdį, oku
pantams įvaro gyvulišką 
siaubą savo netikėtais bei 
drąsiais užpuolimais. Šis 
kovos kelias yra tikrai pa
triotinis kelias, vienintelis 
atsakymas į visokias tota
lines mobilizacijas. Šiuo ke
liu mes visi privalom eiti, 
jei trokštam, kad karas 
greičiau pasibaigtu, kad 
greičiau Tarybų Lietuvai 
ateitu šviesios dienos, kad 
ji galėtų ramiai tęsti pra
dėtą savo kūrybinį darbą.

Visi, eikim šiuo antihit
leriniu kovos keliu, triuš- 
kinkim vokiečius fronte ir 
užnugaryj. sabotuokim vi
sus jų darbus, kenkim jiem 
visur. Priartinkim, lietu
viai, Hitlerio katastrofą!

juo toliau, juo aiškiau da
rosi, kad Vokietija, Hitlerio 
vadovaujama, ritasi į be
dugnę. Tik laiko klausimas, 
kada toji neišvengiama ka
tastrofa, tas prasi dėjęs 
prieš 4 metus procesas, pa- 

, gi pagaliau 
' hitlerinė valstybė su sulau- 

Mitingą atidarė drg. Au-1 žytais kaulais gulės nekenk- 
apie sminga bedugnėje. Pasaulio 

demokratinės tautos deda 
visas pastangas, kad tas į- 
vyktų kuo greičiausiai. Juo 
greičiau Hitleris gaus galą, 
juo mažiau bus padaryta 
žalos žmonijai, juo ^mažiau 
teks tautoms ateity gydyti 
savo žaizdas. Hitleris, žino
ma, stengsis kaip galima il
giau išsilaikyti ant bedug
nės kranto. Kaip skęstantis 
žmogus ir už šiaudelio grie
biasi, taip ir Hitleris dar vi
sokių triukų išsigalvoja, 
kad tik dar kiek pagyvenus 
ir pasispardžius. Vienas iš 
jo paskutinių šposų yra to
talinė mobilizacija. Gali-

asario mėn. Namanga-
medžio, kurio mediena var- ne (Uzbekijos TSR) įvyko
tojama baldų fanierai. Ii941 evakuotųjų iš Lietuvos P1-1 siba.igs, kada 
m. miškų apsaugai ir globai j liečiu mitingas.
buvo paskirta 1,036,000 rub-i ;
lių arba 69 kartus daugiau, činskas. Jis kalbėjo 
negu 1938 m. Iš skirtų kre-! tamsią naktį Lietuvoje nuo 
ditų buvo įgyta daug iyarį“! pačių pirmųjų vokiškosios 
kių miškų gaisrams gesinti,1 okupacijos dienų, apie fašis- 
pastatyta naujų .gaisramsj tų žvėriškumus laikinai 
stebėti bokštų, iškasta ir j okupuotoje Lietuvoje, apie 
įrengta šulinių ir Lt. Visos į didvyrišką partizanų kovą.

— Broliškoji uzbekų tau
ta, — kalbėjo jis, — kaip ir 
kitos tarybinės tautos, drau
giškai priėmė evakuotus 
mūsų piliečius. Visi mes tu
rime ko geriau dirbti Uzbe
kijos fabrikuose ir kolekty
viniuose bei tarybiniuose 
ūkiuose, bendromis jėgomis 
didinti mūsų visų mylimos 
Tėvynės galią.

šios tarybų valdžios prie
monės turėjo išvesti Lietu
vos miškų ūkį iš katastrofi
nės padėties.

Įsibrovę į Lietuvą hitle
rininkai jau pirmomis oku
pacijos dienomis užgrobė 
visus miško medžiagos ir 
malkų sandėlius ir išgabeno 
į Vokietiją 1,156,600 kiet- 
meterių įvairios miško me
džiagos.

Ištuštinę miškų medžia
gos sandėlius, vokiečiai gro
buoniškai griebėsi kirsti ir 
gabenti į Vokietiją Lietuvos 
miškus, kurių kirtimo dar
bams mobilizuojami ne tik
tai miesto ir kaimo darbi
ninkai, bet ir inteligentai. 
Pradžioje iškirstas miškas 
geležinkeliais ir vandens ke
liais buvo gabenamas į Til
žės, Ragainės, Šilutės ir 
Klaipėdos lentpjūves. Bet 
jau 1942 metų pradžioje, 
norėdami pagreitinti Lietu-1

Komjaunuolė drg. Kry- 
žiauskaitė kreipėsi į eva
kuotąjį jaunimą, kviesdama 
visus dirbti nesigailint savo 
jėgų pergalei priartinti.

Mitingo dalyviai pasiun
tė sveikinimo telegramą 
LTSR Aukšč. Tarybos Pir
mininkui drg. Paleckiui ir 
LKP (b) CK sekretoriui 
drg. Sniečkui.

Susirinkusieji čia pat 
skyrė savo santaupas “Ta
rybų Lietuvos” lėktuvų es
kadrilei statyti.

mas daiktas, kad Hitleris 
tom skęstančio priemonėm 
dar sugebės kurį laiką išsi
laikyti, palaikyti gęstančią 
gyvybę hitlerinės Vokietijos 
organizme. Jam dar užten
ka jėgos terorizuoti išbadė
jusius okupuotųjų kraštų 
žmones, jis dar gali bandyti 
mesti juos į frontą, pasta
tęs užpakalyje, jiems pa
drąsinti, esesininkus su 
kulkosvaidžiais. Dar gali 
eiti, lyg apakinti, į ugnį ir 
mirtį tokie vargokariai, sa
vo tautos išdavikai. Tačiau

įieško Kvailių

Amerikiečiai keliasi per Voltur.no upę Italijoje* Šis 
pontoninis tiltas buvo pastatytas ant greitųjų, bet jis 
puikiai patarnavo armijos persikėlimui.

tai bus tik kariuomenės 
iliuzija, tik patrankų mėsa, 
bet ne kovinga armija, kuri 
pajėgtų atsispirti galin
giems Raudonosios Armijos 
ir sąjungininkų smūgiams. 
Hitleris, skelbdamas tą to
talinę mobilizaciją, nutarė 
nesigailėti žmonių, kovoti 
iki paskutinio žmogaus Eu
ropoje. Jis ieško didesnės 
kompanijos keliauti į aną 
pasaulį.

— Būkite protingi, lietu
viai. Nevalgykite mėsos!— 
šaukia okupantai per Kau
no radiją, tuo pačiu metu 
grobdami iš ūkininkų pas
kutinius gyvulius ir gaben
dami juos į Vokietiją. “Yra 
tautų, kurioms tikyba drau
džia valgyti mėsa, tačiau 
jos yra sveikos ir protin
gos”, — rimtom veidų išrai
škom įrodinėja hitleriniai 
agitatoriai. Vadinasi, ir jūs 
būkite protingi ir atiduoki
te visą mėsą, visus gyvu
lius vokiečiams.

Toks hitleriniu okupantų 
begėdiškas tyčiojimasis pri
mena pasakėčią apie varną 
ir lapę. Lapė, pamačiusi tu
pint medyje varną su sūrio 
gabalu snape ir, negalėda
ma užsiekti jo atimti, pra
dėjo girti varnos balsą. 
Varna, norėdama parodyti, 
kad jos balsas tikrai gra
žus, išsižiojo kranktelėti ir 
sūris nukrito tiesiog lapei 
prie nosies.

Tačiau, griebdami tokių 
kvailių triukų, hitlerininkai 
skaudžiai apsirinka. Lietu
viai savo darbo vaisiais ne-

Į tokius sankeleivininkus 
Hitleris sumanė suvaryti ir 
lietuvius. Organizuoja įvai
rius legionus ir statybos ba
talionus, į kuriuos varo lie
tuvius, vienus su botagu, 
kitus viliodamas saldainiu. 
Hitleriniai Šunys fon Ren- 
teln, Kubiliūnas, Navakas, 
Biržiška, Ramanauskas, 
Paukštys ir kiti smulkesnie-

maitins kraugeringų siurbė
lių, ir mėsą suvartos patys.

M. Alksnis.

110% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER1

BUY WAR BONDS

Voltur.no
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Paraše ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo verte J. KALNĖNAS
□------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oi

ALDLD Reikalai

(Tąsa)
Leitenanto žodžiai geriau paveikia nei 

kumštis. Himelštosas išgirdęs viršininką, 
apsidairo, susizgrimba ir bėga draugėn. 
' Seku jį ir‘matau kaip jis šokinėja. Jis 
vėl judrus kareivinių Himelštosas. Dar
gi karininką privijo ir pralenkė.—

• • •• • •
Didelė ugnis, užtveriamoji ugnis, daž

na ugnis; minos, dujos, tankai, kulko
svaidžiai, rankinės granatos — vis tai 
žodžiai, kurie reiškia pasaulio siaubą.

Mūsų veidai suakmenėję, galvoj tuš
čia. Esam mirtinai nuvargę. Kai tik rei
kia eiti į antpuolį, kiti net tenka kumš
čiuoti, kad pabustų ir eitų drauge. Aky
se karštis, rankos apdraskytos, keliai 
kruvini, alkūnės sudaužytos.

Slenka savaitės — mėnesiai — metai? 
O ne, tik dienos. — Laiką rųatom dings
tant bespalviuose mirštančiųjų veiduose. 
Šiek tiek užkandam, sriubtelifcm, bėgam, 
metam, šaudom, žudom, gulam.... Esam 
silpni ir atbukę, ir tik tat mus dar palai
ko, kad matom dar silpnesnius, dar la
biau atbukusius, dar bejėgiškesnius, ku
rie išplėtę akis į mus žiūri, kaip į dievus, 
kartais galinčius pabėgti nuo mirties.

Trumpomis poilsio valandomis mes 
juos mokome.

— Ten, matai puodą sukantis. Tai at
lekianti mina! Gulėk, ji pralėks. Bet kad 
ji čia lekia, tad šalinkis! Nuo jos galima 
pabėgti.

Pamokom juos, kaip pastatyti ausis 
klastingoms mažoms skeveldroms, kurių 
birzgimas vos galima nugirsti. Tat ten
ka suprasti iš šūvio, ir jos bimbia kaip 
uodai. Aiškinam, kad jos pavojingesnės 
negu didieji sviediniai, kurie girdimi iš 
tolo. Parodome, kaip pasislėpti nuo lėk
tuvų, kaip apsimesti negyvėliais, jei už
klumpa ataka, kaip traukti rankinės 
granatos, kad jos, išmetus, sprogtų po 
pusės sekundės. Mokom juos žaibo grei
tumu nuo deginamųjų sviedinių įpulti į 
'sprogimų išpurkštąsias duobes. Paro
dom, kaip su ryšuliu rankinių granatų 
susprogdinti apkasą. Aiškinam mūsų ir

priešų rankinių granatų sprogimo skir
tumą laiko atžvilgiu. Kreipiame s jų dė
mesį į dujinių sviedinių sprogimo garsą 
ir parodom jiems įvairių būdų, kaip nuo 
mirties gelbėtis.

Jie klauso, įsidėmi, bet kai prasideda 
ugnis, susijaudinę jie vėl savo daro.

Haję Vestų išgabena nuplėšta nuga
ra. Kiekvieną kartą, kai jis atsidūsta, jo 
plaučiai pulsuoja pro žaizdą. Spėju dar 
jam paspausti ranką.

— Baigta, Pauliau, — stena jis ir iš 
skausmo kanda sau į ranką.

Matom žmones gyvus, kuriems nu
mautas kiaušas. Matom bėgančius ka
reivius nutrauktomis kojomis; jie su
trupintais blauzdikauliais nuklūpčioja li
gi pirmosios duobės. Vienas grandinin- 
kas net porą kilometrų atšliaužė vien 
rankomis, vilkdamas per kelią sutrupin
tą koją. Kitas į perrišamąjį punktą atei
na stipriai rankomis laikydamas laukan 
besiveržiančias žarnas. Matom žmonių 
be burnos, be apatinio žando, be veido. 
Kažin ką pastebim dantimis porą valan
dų sukandusį ir išlaikiusį savo rankos 
arteriją, kad kraujas nenubėgtų. Saulė 
teka, saulė leidžias, užeina naktis, švilpia 
granatos, gyvenimas baigias...

Tačiau šis suraustos suverstos žemės 
gabalėlis, kuriame mes gulime, apgina
mas nuo daug stipresnio priešo. Vos te- 
užleidžiam jam tik kelis šimtus metrų. 
Bet dėl kiekvieno metro žūsta žmogus.

• • •
Mus pamaino. Po mumis rieda ratai. 

Stovime sugrubę ir pritūpiam išgirdę: 
“Atsargiai — viela!” Kai mes pro čia 
pravažiavome buvo dar vasara. Medžiai 
dar žaliavo. Dabar jau rudens vaizdas. 
Naktis pilka ir drėgna. Sunkvežimiai su
stoja. Išlipame. Susiburiame į būrį. Jau 
tik likučiai iš daugelio atskirų dalių. Ša
limais, tamsumoj, stovi žmonės ir šaukia 
pulkų ir kuopų numerius. Ir po kiekvie
no šūkio išsiskiria būrelis, nuskurdęs 
mažas purvinų apsiblaususių kareivių 
būrelis, šiurpulingai mažas būrelis, šiur
pulingai menkos liekanos.

(Bus daugiau)

Montello Žinios Philadelphia, Pa.
Iš Lietuviui Veikimo

Tarptautiniai profesionalai, 
biznieriai ir progresyviai lie
tuviai tvirtai organizuojasi rin
kimui šiltų drabužių Sovietų 
Sąjungos žmonėms, nukentėju
sioms nuo žiauraus karo. Bus 
į tą darbą įtraukta bažnyčios 
ir mokyklos. Miesto majoras 
prižadėjo duoti trokus per dvi 
dienas suvežimui drabužių. 
Suvežimas drabužių prasidės 
Padėkavonės (Thanksgiving) 
dienoje.

Iš eilės trečias susirinkimas 
įvyks lapkričio 3 dieną, 7:30 
vai. vakare, YMCA Hali, 
Brocktone. Prašomi lietuviai 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
susirinkime.

Kitas darbas prasidėjo, tai 
rinkimas aukų į Community 
fondą, kur lietuviams yra pa
skirta kvota Mass, valstijoj 
$3,000. Rinkliava jau prasi
dėjo ir turime ją sėkmingai 
pravesti.

Montelloj rengiamos labai 
svarbios prakalbos gruodžio 5 
dieną. Kalbės A. Bimba. Pra
kalbų surengimo komiteto po
sėdis įvyks lapkričio 15 dieną. 
Visi kom. nariai kviečiami da
lyvauti.

Nelaimės ir Mirimai
Rugsėjo mėnesį, po sunkios 

operacijos mirė M. Blujus, bu
vo 60 metų amžiaus. Gyveno 
iarmoj, W. Bridgewater. Pali
ko nuliūdime šeimyną ir gimi
nes. Jo brolis J. Blujus gyve
na Montelloj ir yra Laisvės 
skaitytojas. *

Jonas Repčinskas, 62 metų, 
gyvenęs 26 Bellevue Ave., jau 
per kelis metus nesveikavo ir 

.spalių 5 dieną rado jį skiepe 
pasikorusį. Paliko nuliūdime

šeimyną ir gimines. Palaidotas 
religiniai spalių 8 dieną.

Spalių 13 dieną mirė Petras 
Shimkus, sulaukęs 60 metų, 
gyveno 47 Morton St. Paliko 
nuliūdime šeimyną ir gimines. 
Jo du broliai Adomas ir Pra
nas gyvena Montelloj.

Mirė Bernardas Daugirdas, 
sulaukęs 57 metų amžiaus, gy
veno pas brolėną, 120 Ames 
St. Tą pat dieną, spalių 13, mi
rė J. Patelšius sulaukęs 70 me
tų amžiaus, gyveno 57 Inter
vale St. Paliko nuliūdime šei
myną ir gimines.

Automobiliaus nelaimėj liko 
užmušta S. Trakinienė, kuri 
buvo 78 metų amžiaus. Duktė 
pasiėmus motiną ir vaikus va
žiavo kokiu tai reikalu su sa
vo automobiliumi, kada buvo 
netoli namų, tai kitas automo
bilius smogė visu smarkumu į 
jos automobiliaus užpakalį. 
Trakinienė užmušta ant vietos, 
o kiti buvę automobiliuje ne- 
sunkiausiai buvo sužeisti. Se
nelė paliko nuliūdime savo gi
mines. Žolynas.

Naciai Planingai Viską
Plėšia iš Romos

Alžyras. — Vokiečiai pla
ningai plėšia Romoj visus 
jiem naudingus daiktus. Jie 
ardo radijo stotis, fabrikus 
ir elektros dirbyklas, siųs
dami mašinas ir kitus įren
gimus Vokietijon. Naciai 
jau baigia vislfą užgrobt iš 
Romos sandėlių. Dabar jie 
ruošiasi suardyt gatvekarių 
linijas ir pašalint iš Romos 
autobusus, kai tik Taikiniu-

Amerikos - Sovietų Draugiškų 
Ryšių 10 Metų Ap- 

vaikščiojimas
Ateinantį ketvirtadienį, 4 

dieną lapkričio, įvyks reikš
mingas apvaikščiojimas Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos drau
giškų ryšių palaikymo 10 me
tų sukakties. Parengimas įvyks 
puikiausioj Phila. salėje — 
Academy of Music, Broad ir 
Locust gatvių, kaip 8:30 v. v.

Šiame parengime kalbės vi
daus reikalų ministeris Ilon. 
Harold L. Ickes, Walter Du- 
ranty, senatorius Claude Pep
per, Philip Murray (CIO pre
zidentas), kapitonas Ivan Je- 
gorichev, Sovietų ambasados 
laivyno atašė. Amerikos ir So
vietų muzika. Programoje da
lyvaus žvaigždės-žymūs artis
tai. Įžanga: 57c, 86c, $1.14. 
$1.71. Nesivėluokit; kas anks
čiau nueis, gaus sėdynes ar
čiau scenos.

Lietuviai ne tik eikite ant 
šio reikšmingo parengimo, bet 
ir aukokite Sovietų medikalei 
pagalbai. Garbė Raudonajai 
Armijai, kuri muša ir veja 
lauk hitlerininkus ir kriušina 
fašizmą. Tais pasisekimais 
džiaugiasi Suvienytų Tautų 
žmonės uniformoj ir bendrai 
doroji žmonija, išskyrus lietu
viškų smeton-nacių.

Re p .

kai artinsis prie to miesto.
Tokių žinių davė vienas 

asmuo, kuriam pavyko iš
trūkti iš nacių užimtų Ita
lijos sričių. Jis taipgi sakė, 
jog dauguma Romos gyven
tojų kenčia alkį ir tik lau
kia, kad amerikiečiai ir an
glai kuo greičiausiai atvyk
tų.

7-to Apskričio Metinė 
Konferencija

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
(trumpai: LLD) 7-to Apskri
čio metinė konferencija yra 
šaukiama lapkričio 14 d., 1943 
m., 11 vai. ryte, 376 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Draugai ir draugės! šiame 
laike pas mus yra daug labai 
svarbių reikalų. Mes turime 
svarbių klausimų pačios orga
nizacijos reikaluose ir, be to, 
dabar gyvename karo laikotar
pį, — pačio didžiausio įkarščio 
laikotarpį, kuris šaukia iš mūs 
keliariopai daugiau darbo. 
Greitesnis priešo sumušimas ir 
karo laimėjimas su kuomažiau- 
sia gyvasčių auka priklauso 
nuo viso demokratinio pasaulio 
veiklumo. O juk mūsų apskri
tis ir gi yra dalimi veikiančios 
spėkos prieš baisūnišką fašiz
mą.

Mes savo metinėj konferen
cijoj galime pravesti daug gerų 
ir naudingų tarimų visais šių 
dienų liečiančiais klausimais, 
jei tik be išimties visos kuoj> 
pos prisius į konferenciją/pa
kankamai skaitlingą atstovybę.

šiemet visos kolonijos priva
lo žiūrėti, kad jų kuopos rinktų 
tiek delegatų, kiek konstituci
nės taisyklės leidžia: būtent, 
po vieną delegatą nuo kiekvie
nos dešimties narių ir vieną 
nuo didesnės pusės dešimties, 
taipgi vieną delegatą nuo kuo
pos. Tai apskričio komiteto pa
geidavimas ir tą visos kuopos 
privalo išpildyti. Lai šių metų 
7-to apskričio' metinė konferen
cija būna aukščiausia savo re
kordu visoj istorijoj.

Draugai kuopiečiai ii’ kuo- 
pietės, dabar pribrendo laikas 
pilnai suprasti konferencijų 
svarbą ir tinkamai atsiliepti į 
komiteto atsišaukimą!

Brangūs draugai ir draugės! 
Nors jau laiko nebedaug iki 
konferencijos, bet ir tą dalį 
sunaudokime naudingai. Kad 
mūsų kuopų raportai skambėtų 
gražiau, pasistengkime gauti 
naujų narių į L. L. Draugiją. 
Praleiskime tam tikslui pasku
tinę nuo darbo atliekamą va
landėlę, kad tik gauti naujų 
narių. Aš linkęs manyti, kad 
per visą apskritį, jeigu visi pa
skirtų nors po porą valandų 
pakalbinimui žmonių į Lietuvių 
Literatūros Draugiją, tai pasi
rodytų į vieną savaitę nepa
prastai gražus rezultatas mū
sų ūpingo darbo. Nagi, pada
rykime taip! Pažiūrėkime, ką 
duos viena savaitė pasibrėž- 
to širdingo darbo.

Mes šiais metais turime pa
siekti tikslą — tūkstantis nau
jų narių į L. L. D.

,• Turėkime stipriai mintyje, 
kad mūsų konferencija įvyksta

lapkričio 14 dieną ir joje pilnai 
bus atstovaujamos mūsų visos 
kuopos ir raportuosime, jog 
mūsų kuopos paaugo.

ALDLD 7-to Apskričio 
Org. J. M. Karsonas.

BOSTONJASS.
William Z. Foster Prakalbos 

Sėkmingos
Spalių 24 d., puošnioje 

skulptūra Simphonijos salėje, 
įvyko Komunistų Partijos su
rengtos prakalbos, proga rin
kimų. Publikos buvo prisirin
kę apie pustrečio tūkstančio. 
Pirmininkavo Anna Burlak, iš
kalbinga moteris. Programą 
pradėjo Amerikos himnu visa 
publika sudainuodama, sekė 
perstatymėlis iš šių dienų gy
venimo, labai tinkamas ir gra
žiai atliktas.

Kandidatas į Mokyklų Ko
mitetą Ottis A. Hood reikš
mingą kalbą pasakė reikale 
Bostono mokyklų ir mokinimo 
jaunosios kartos. Jis padavė iš 
mokyklų istorijos knygų iš
traukas, kaip skamba kai ku
rie paragrafai, kokie tai keis
ti supažindinimai mokinių su 
Rusija ir, kuomet šių dienų 
įvykiai iš tos šalies atidengia 
visai kitokius faktus, ką pri
pažįsta ir šalies aukštų valdi
ninkų oficialiai pareiškimai, 
tai sudaro baisią kontradikci- 
ją. Tačiau jaunąją kartą te- 
bemaitiname mokyklose ne
teisybe ir melais. Negana to, 
net teroro būdai buvo prieš 
žydų vaikus Bostone, kur na
cinis elementas kėlė galvą.

Po Hood prakalbos buvo 
aukos renkamos apšvietos 
skleidimui, kurių sudėjo $1,- 
012, nors ir* buvo trijų kainų 
įžanga: $1.10, 55c ir 30c.

Pirmininkei perstačius kal
bėti William Z. Fosterį ir jam 
išėjus ant estrados, publikoje 
pasireiškė griausmingi ploji
mai, ovacija gal per porą mi
liutų tęsėsi. Fosteris nepapras
tai yra gabus kalbėtojas ir da
lykus žinantis. Jo kalbos tema 
buvo: “Darbininkai ir karas.“ 
Jis pradėjo savo kalbą saky
damas, kuomet čia sėdime, tai 
ten Maskvoje trijų didžiausių 
šalių pasaulyje užrubežiniai 
ministerial konferenciją laiko. 
Jo ryškūs sakiniai, rodos, tik 
ir varsto klausovų jausmus, 
karts nuo karto iššaukdami 
griausmingus aplodismentus.

Karčiausios kritikos gavo 
šios valstijos senatorius Lodge 
už jo reikalaujamas Sibire ba
zes, neva būk sutaupinti Ame
rikos milijono karių gyvastis. 
Kalbėtojas padarė iš įvairių 
atžvilgių palyginimus, kaip 
tai yra nesąmoningai keliamas

klausimas ir padarė daleidimą, 
kad lai Sovietai duoda Ameri
kai Sibiro aerodromus, o ma
žiau kaip į 24 valandas laiko, 
Japonijos geriausios armijos— 
apie milijonas—stovintis palei 
Sibiro pakraščius įsiverš ir pa
ims tuos aerodromus, kadangi 
Sovietų Sąjungos armijos di
džiausią naštą pasaulinio karo 
neša europiniame fronte. Se
natorius tuos dalykus labai ge
rai žino ir supranta, bet pro
vokuoja Japonijos karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Gi senato
riaus kalbos apie sutaupinimą 
Amerikos karių gyvybių yra 
žioplos. Kur karas yra be pra
radimo gyvybių ? Argi nema
tome skaitlinių ir palyginimų, 
kiek gyvybių Sovietų Sąjunga 
ir Amerika padėjo kare iki 
šiol? Neseniai paduotos skait
linės rodo, kad Sovietų Raudo
nosios Armijos 4,000,000 pa
dėjo galvas ir 15,000,000 ci
vilių žmonių naciai išžudė. 
Amerika neteko 29,000 užmuš
tų per tą pat laiką.

Tokius palyginimus padaręs 
kalbėtojas, atatinkamai pa
smerkė senatorių ir jam pana
šius apysenius.

Labai reikšmingai perspėjo, 
kad darbininkų klasė turi būti 
organizuota į unijas ir politi
niai ir ruoštis ateinančių me
tų rinkimams, kad panašūs se
natoriai nebūtų išrinkti į val
džios vietas, kad darbo unijos 
kuo greičiausiai jungtųsi į 
tarptautinę korporaciją. Čia 
ponui Greenui, AF of L pre
zidentui, tinkamai uždavė per 
nosį už pravedimą nutarimo 
nesusidėti su Rusijos darbo 
unijomis pastarojoje Bostono 
konvencijoje. Kalbėtojas už- 
reiškė, kad ir prieš Greeno 
norą užviešpataus tarptautinė 
darbo unijų kooperacija.

D. J.

Šaukia Pasaulinį Unijų 
Suvažiavimą

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso vadovy
be nutarė šaukti bendrą an
glų, Amerikos, Sovietų ir 
kitų kraštų darbo unijų at
stovų konferenciją Londone 
kitąmet gegužėje ar birže
lyje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ALDLD 7-TO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

ALDLD 7-to Apskr. metinė kon
ferencija įvyks lapkričio 14 d., 11 
vai. ryto, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Prašau visų kuopų išrinkti 
delegatus j šią konferenciją. Taipgi 
suteikti delegatams raportus iš kuo
pų veikimo. — D. Lukicnė, Sckr.

(260)

SO. BOSTON, MASS.
Moterys prašomos ateiti antradie

nių vakarais, 6 vai., į Russian War 
Relief, 128 Newbury St., padėti 
mums pataisyti drabužių. Spalių 27- 
tos Laisvėj, moterų žiniose, gatvės 
vardas buvo paduotas klaidingai.

(257-258)

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šj special} pasiūlymą 

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

» ' - - - —

-------------------------------------------------. .---------------------------------------------------

30 Akiniai
Nuolaida už $7.50

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

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-0770

Le VANDA
FUNERAL PARLOfcS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1U0TAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir ui prieinami} kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

® ★ W # 'H. W. Ir W ★ W W ★ ★ ★ ★ k ★
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes Žino, 
kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlals

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel EV. 4-8098

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

būsite patenkinti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Ml Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110
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Laisvės Kotitestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

ALDLD Mot. kp.. Binghamton 340
J. Kazlauskas, Hartford .......... 256
Geo. Shimaitis, Montello ........... 208
S. K. Mažanskas, Cleveland 208
P. Šlekaitis, Scranton .............. 189
A. Balčiūnas, Brooklyn 169
J. Kazlauskas, Hartford .......... 136
J. Grybas, Norwood ................. 134
Geo. Lukoševičius, Philadelphia 132
Baltimore Vajininkai ................  132
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 126
S. Urbon, Philadelphia ..............  121
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 117
J. Ramanauskas, Minersville .... 115
A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
J. Margaitis, Windsor ............ 104

J. Bakšys, Worcester, Mass., gerokai pakilo punktais. 
Prisiuntė vieną naują skaitytoją ir daug atnaujinimų.

Mūsų uoli veikėja V. Smalstienė, Royal Oak, Mich., 
taipgi gražiai darbuojasi. Prisiuntė naują prenumera
tą ir keletą atnaujinimų.

Į vajų įstojo brooklynietis A. Balčiūnas ir eastonie- 
tis M. Urba. Vajininkai P. Beeis, Great Neck, N. Y., ir 
J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė at
naujinimų.

Sekamame numeryje tilps pusėtinai pasikeitimų. Tė- 
mykite! Taipgi prašome pasidarbuoti gavimui naujų 
skaitytojų. Jau lapkričio 2-ra, antras vajaus mėnuo; 
paskubėkite, draugai!

Laisvės Administracija.

Chicagos Žinios
Šaukia Konferenciją

KVIETIMAS
Sekmadienį, lapkričio 14, 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., įvyks labai svar
bi ir didelė konferencija de
mokratinių lietuvių organiza
cijų atstovų. Vyriausi šios kon
ferencijos uždaviniai bus:

Varde lietuvių nupirkti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui “Station Wagon” ir pra
vesti vajų už “kit bags” ka
riams.

Mobilizuoti lietuvius dides
nėm karo pastangom abelnai.

Pasiruošti Lietuvos žmonėms 
gelbėti po karui.

Didinimas karo pastangų 
tai visom jėgom rėmimas pre
zidento Roosevelto.

Yra ir daugiau svarbių rei
kalų, kuriuos konferencija ga
lės apsvarstyti ir tinkamai 
veikti. Pavyzdžiui-

Remti Community and War 
Fund.

Už geresnę transportaciją 
Chicagoj.

Kainų mažinimas.
Mūsų vaikai atlieka savo 

pareigas karo frontuose. Mes 
turime atlikti savo pareigas 
naminiame fronte, kad būtų 
lengviau karas laimėti.

Geriau susiorganizavę, ge
riau tai atliksime.

Visas demokratines lietuvių 
organizacijas kviečiame siųsti 
delegatus į šią konferenciją. 
Kurios organizacijos nesuspės 
išrinkti delegatus, valdybos tu
rėtų laikyti sau pareiga daly
vauti ‘konferencijoj.

Pavieniai - svečiai taipjau 
kviečiami dalyvauti.

Chicagos Lietuvių
Konferencijos Komitetas 
Klem. Kairis, pirminink., 
V. Andrulis, sekretorius.

Du Lietuviai, Valaskas ir Pet
ka |velti FaUyvų Čekių 

Daryme
Neseniai liko atidengta fal

šyvų čekių skleidėjai. Policija 
areštavo šešias merginas, ku
rios išleisdavo falšyvus čekius.

Prasidėjo tyrinėjimas, nuo 
ko gauna čekius ir kas juos 
spausdina. Policija atsilankė 
pas roselandietį Mykolą Va- 
laską, spaustuvėlės savininką, 
114 E. 107th St. 70 metų 
spaustuvininkas ginasi, kad jis 
nieko bendro neturi su tais če
kiais.

Taipgi policija areštavo 
Walter Pelką. Sako, jis buvo 
tą merginų vadovautojas leis- 
tifAlšyvtiš čekius. Jis, sako,

D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
P. Beeis, Great Neck ................ 78
A. Tamošiūnas, Hudson ............ 74
V. Černiauskas, Rochester ....... 72
O. Kalakauskiene, Brooklyn ..... 70
M. Urba, Easton ...................... 66
V. Kisielius, McKees Rock ....... 60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
S. Penkauskas, Lawrence ........... 35
A. Arison, Stratford .................. 26
R. Kalvaitiene, Maspeth ............  26

LAISVĖS DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.......... 70

buvo pirmiau įveltas į panašų 
dalyką. Turėjęs ryšių ar buvęs 
savininkas spaustuvėje po ad
resu 2808 Archer Avė.

M. Valaskas ginasi nuo jam 
primetamo nusižengimo. Bet 
viena iš areštuotų merginų, 
kurios leido tuos čekius apy
varton, sako, kad Pel k a atva
žiavo su ja automobilium prie 
Valaskos spaustuvėlės. Įėjo vi
dun ir iš ten išėjo rankoj ne
šinąs pluoštą kalbamų čekių.

Viso falšyvų čekių yra pa
skleista $200,000.

Tai antras atsitikimas, kur 
lietuviai pasirodo negražioj 
šviesoj.

Neseniai baigėsi byla ir li
ko apkaltintas vienas lietuvis 
už supirkinėjimą aukso ir no
rėjimą persiųsti naciui Vokieti
jon, dabar du lietuvai kaltina
mi falšyvų čekių gaminime.

Kuo šisai dalykas baigsis, 
tai teks palaukti ir pamatyti. 
$ Roselandietis.

Scranton, Pa.
Paminėjimui dešimties metų 

sukakties nuo įsteigimo drau
giškų ryšių tarpe Suvienytų 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, 
pas mus rengiamas apvaikščio- 
jimas, kuris įvyks 11 d. lapkri
čio, rodos, Masonic Temple 
Svetainėj. Vakaro pirmininku 
bus teisėjas George W. Maxey, 
narys Pennsylvania Aukščiau
sio teismo. Kadangi programa 
dar nėra galutinai prirengta, 
todėl negalima daug ką pasaky
ti, vienok ji bus turtinga.

Besiartinant Lietuvių Suva
žiavimui ir serantoniečiai rū
pintis pradėjo pasiuntimu dele
gatų. Kol kas dar negalima ži
noti, kiek jų bus pasiųsta, vie
nok žinoma, kad šis miestas 
bus atstovaujamas.

Kažin ką veikia čia pirmiaus 
gyvavęs Draugijų Sąryšis? Gal 
paėmė vakacijas, o gal neturi 
ką veikti. Kaip girdėt, tai ir 
nekurios kitos draugijos pana
šiai užsnūdo. Net nė susirinki
mų nelaiko.

Nicholas Demko, vietinio Rus
sian War Relief pirmininkas 
siekia County Controllers ofiso 
per republikonų tikietą.

Teko girdėti, kad Charles 
Genys, sekretorius SLA 143 
kuopos, išstato savo kandidatū
rą į iždo globėjus sekančiose 
SLA nominacijose.

Vakarinės dalies Scrantono 
lietuviai kalba apie sutvėrimą 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
kuopos. Linkėtina pasisekimo.

Nugirdęs.

Tautinės Mokyklos 
43-joms Mažosioms

Sovietų Tautoms
Maskva. — Keturiasde

šimt trimis skirtingomis 
mažesniųjų sovietinių tautų 
kalbomis dabar Sovietų Są
jungoj yra mokinama trys 
milionai vaikų.

(Jau pirmiau Laisvėj mi
nėta, jog šiemet Sovietai 
padaugino mokyklas lietu
vių vaikams, kurie jose la
vinami savo gimtąja kalba.)

Tarp kitko, veikia moky
klos vaikams tokių mažų 
sovietinių tautų, kaip čuk- 
čiai, eskimai, evenkai, kurie 
pirmiau visai neturėjo savo 
rašto.

Sovietų švietimo veikėjai 
pirm desėtko metų išvien su 
apšviestesniais tų tautų 
žmonėmis pagamino ele
mentorius ir kitus mokykli
nius vadovėlius eskimams, 
čukčiams ir kitoms buvu
sioms beraštėms mažosioms 
tautoms.

Sovietų vyriausybė atida
rė dar kelias mokyklas, ku
rios paruoš daugiau moky
tojų toms tautoms.

JUGOSLAVIJOS PARTIZANAI 
LAIMĖJO EILĘ PERGALIŲ 

PRIEŠ NACIUS
Berne. — Patrijotai jugo

slavų partizanai, vadovau
jami generolo Tito-Broz, at
ėmė iš vokiečių Varer mie
stą, Slovėnijoj, ir pagrobė 
keturias nacių kanuoles, 500 
šautuvų, tris mortiras, 17 
kulkasvaidžių ir kiekius a- 
municijos ir įvairių reikme
nų.

Užpuldami vokiečius už- 
nugarėn Skofja-Loka mies
te, partizanai susprogdino 
audimų fabriką ir suardė 
geležinkelio ir telefonų lini
ja.

Partizanai sunaikino vo
kiečius, kurie buvo įsiveržę 
į Brač salą.

United Press pranešė, 
kad anglai grupėmis ir pa
vieniai padeda Jugoslavijos 
partizanams kovoti prieš 
hitlerininkus. Bet iš to pra
nešimo suprantama, kad gal 
kiti anglai veikia ir su gen. 
Michailovičiaus baltagvar
diečiais - četnikais.

Švedai Protestuoja 
prieš Nacių Blokadą
Stockholm, Šved. — Šve

dų spauda protestuoja, kad 
naciai įvedė faktinai šimta
procentinę blokadą prieš 
Švediją, neleisdami švedų 
laivam išplaukt į plačiąsias 
jūras.

Tokiu būdu hitlerininkai 
sulaikė bet kokių Švedijos 
laivų plaukimą į Šiaurinę ir 
Pietinę Ameriką, iš kur 
švedai turėjo įsigabent ga
na daug reikalingo sau 
maisto.

Talkininkų Oro Žygiai 
Prieš Vokiečius

Anglijos lengvieji bomba- 
nešiai atakavo įvairius ka
rinius nacių taikinius vakar 
rinėje Vokietijoje ir Fran- 
cijoje. Vienas anghį lęktu- 
vas negrįžo. Amėnkiečių- 
anglų lėktuvai bombardavo 
nacių naudojamus įrengi
mus Tiranoj, Albanijos so
stinėj.

Gen. Eisenhower, bendras 
vyriausias anglų-amerikie
čių komandierius, dabar 
daugiau laiko praleidžia I- 
talijoj, negus savo štabe Al
žyre.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS- MOTERYS

DAIKTŲ 
PAKAVIMUI

UŽ. PATENKINANČIAS ALGAS 
ARBA GERIAU

PRISIDEDA DAR BONAI
Paa

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

(262)

SIŪLIŲ APDIRBĖJOS

Patyrusios ant geresnes rūšies suk
nelių darbo, vadovaujamoje Fifth 

Avenue specialėje dirbtuvėje.

Gera alga ir valandos 
Malonus Darbas

Kreipkitės Visą Savaitę j 
Personnel Office

6 West 36th Street

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(261)

MERGINOS-MOTERYS, 18-45
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

5 DIENŲ SAVAITĖ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GEROS ALGOS IR VIRŠLAIKIAI
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ 

385 GERARD AVE., BRONX 
ARTI 149TH ST. STOTIES

7TII AVE. & LEXINGTON AVE. SUBVĖ
(260)

VYNIOTOJAI
Merginos ,ir moterys, reikalingos dirbti 5th 
Ave. įstaigoje, linksmoje, didelėje krautuvėje 
kaipo dovanų vyniotoji). Pilnam ir daliai lai
ko darbas, geros darbo sąlygos ir linksmos 

aplinkybės.
Kreipkitės j Miss Pierre, pas: 

WALLACH’S
512 5th Avė., Kambarys 50.

(260)

REIKIA MERGINŲ
lengvas fabriko darbas. 50c j valandą. VirS- 
laikiai jei pageidaujama. MOGLEN MFG. CO.

9 East 16th St., 2-ros lubos,
(260)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas fabriko darbas 
50c į 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 DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii 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)

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

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

NACIAI SUŠAUDĖ DAR 
25 FRANCŪZUS

Vokiečių Paryžiaus spau*- 
da pranešė, kad naciai nu- 
smerkė ir sušaudė dar 25 
francūzus, kurie gadino vo
kiečių naudojamus geležin
kelius ir fabrikus.

CIO GALVA SMERKIA 
STREIKUS 

Philadelphia, Pa. — CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray, kalbėdamas 
išvakarėse visuotino CIO 
suvažiavimo, smerkė strei
kus, laužančius prižadą ne- 
streikuot karo metu, ir šau
kė darbininkus remt prez. 
'Roosevelto politiką karui 
laimėti.

Maskva. — Taškente įvy
kęs sovietinių mahometonų 
dvasiškių suvažiavimas at
sišaukė į visūs savo tikybos 
žmones neatlaidžiai mušt 
nacius.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BŪTINA PRAMONĖ 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS 
DAUG VlkšLATKIŲ 

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ

385 GERARD AVE., BRONX 
ARTI 149TH ST. STATION 

7TH AVE. & LEXINGTON AVE. SUBVĖ 
(260)

BERNIUKAI 
pasiuntiniai ir pristatytojai. Photographic stu

dio, 5 dienos, $19. SUPERIOR STUDIOS, 
442 West 42nd St.

(259)

REIKIA VYRŲ 
mokytis fotostat biznio bedirbant kailio pa
siuntiniais. Lengvas, nuolatinis darbas, $18. 
40 valandų savaitė, priskaitant viršlaikius.

F. A. RUSSO, 480 Lexington Ave., City.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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)

KIRTĖJAI, patyrę prie odos gaminių.
FLOORGIRLS, patyrimas nereikalingas. Leng
vas fabriko darbas. OPERATORIAI, patyrę.

40 VALANDŲ 
REST PERIOD

36 W, 25TH ST. (3-ČIOS LUBOS)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Siuvimui guzikų ant sampelių kortelių ; paty
rimas nereikalingas. Bi kuri turinti gabumų 

siuvime gali kreiptis;
$18 J SAVAITĘ PRADŽIAI 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
BAILEY, GREEN & ELGER, INC.

136 Madison Ave., N. Y. C.
(259)

REIKIA MERGINŲ
Atrinkimui dešrom žarnų. Patyrimas nerei
kalingas. Chas. Miller & Co., Fifth St. ir 
N.Y.S. & W. R.R., North Bergen. N. J.

(263)

MERGINOS
Tamsiam kambaryj. Photographic studioj, 5 

dienos, $19. SUPERIOR STUDIOS, 
442 West 42nd St.

(259)

REIKIA MERGINŲ 
patyrusių kočiojimui (mangle) darbui. Gera 

alga; linksmos darbo sąlygos. West Side 
Laundry, 450 West 31st St.

(259)

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. Subvč

(258)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

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)

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)

MERGINOS-MOTERYS
(17—45)

Lengvas fabriko darbas, švariame gerai įreng
tame vaistų fabrike. Patogus privažiavimas, 

6th ir 7th Avė. subvėmis Aplikantės turi 
kalbėti ir suprasti angliškai.

William R. Warner Co., Inc.
113 West 18th St., New York City.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

MERGINOS IR MOTERYS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 
LENGVAS FABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$26.84 UŽ 54 VALANDAS
Pradžiai

Kreipkitės 8 A.M. Iki 1 P.M.

271 Mulberry St., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

(260)

MERGINOS 17 IKt 25
Lengvam Fabriko Darbui
5*/z DIENOS $20.70
Kreipkitės 9 iki 11 A.M.

Miss Bauer
Q-TIPS, 132 W. 86th STREET

12-tos lubos.
(258)

MERGINOS - MOTfcRYS 
LENGVAM fabriko darbui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAPE & RATHJE 
38-07 31ST. STREET 

LONG ISLAND CITY.
(259)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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)

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

Truck Sales Co., 56th St. & 11 th Ave.
Tel. CI. 5-5656.

(262)

BUČERIŲ PAGELBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

TAIPGI KROVĖJAI
Gyvulių skerdyklai ; būtina pramonė. Chas.
Miller & Co., Fifth St. ir N.Y.S. & W. R.R., 

North Bergen, N. J.
(263)

REIKIA VYRŲ
Nepatyrusių. įstaiga veikia jier 15 metų be 
paleidimų iš darbo; puikiausios po karinės 
progos. Pradžiai 62|XiC į vai. ; laikas ir pusė 

už viršlaikius. Cumberland 6-7350.
(260)

APVALYTOJAI
KARIDORIŲ VYRAI

(Pilnam ar daliai laiko)

PUODŲ MAZGOTOJAI
Gera alga. Privatinis kliubas.

Kreipkitės į Timekeeper, 370 Park Ave.
(259)

REIKIA BERNIUKŲ
Išsiuntimų rūmui, patyrimas 

nereikalingas.
UNITED STATES RUBBER CO. 

191 HUDSON STREET 
(arti Canal) N. Y. City.

(259)

SUPERINTENDENT
Apartmentiniam namui Flatbush. 4 kambarių 
apartmentas. Skambinkite Cumberland 6-4171 

(260)

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

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

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(261)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$31.31 UŽ 55’/z VALANDAS 
Pradžiai ,

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

271 MULBERRY ST., N. Y.
Tarpe Prince & Houston Sts.

(260)

BERNIUKAI-VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

60c į valandą pradžiai, pridedant viršlaikius 
Mokytis Išsiutinėjimo ir Krovimo 

Department© darbą.
1RV1NG C. KREWSON CORP. 

225 W. 34th St.
(259)

APVALYTOJAS
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 11th 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)

BERNIUKAI-VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

• Lengvas fabriko darbas 
65c į valandą pradžiai.

I’ldME PLASTICS MFG. CORP.
33 Bleecker St.

(258J
....... .. "j.......... .............................. . .................... .. ........

BERNIUKAI-MERGAITĖS
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
LENGVAS DARBAS 

PAKAVIMAS IR IŠSIUNTIMAS
BĖL-YORk RUG CO.
381 FOURTH AVE. (27TH)

(260)

REIKIA BERNIUKŲ 
pristatymams ir krovimui; 

gera proga pakilimams.
$80 l SAVAITĘ

GRAND feOYAt IflARkET, 
1289 Lexington Ave.

(260)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
Ir 

MOTERYS 
Išdirbimul 

Karinių Materialų 
ir 

CHEMIKALŲ FABRIKE 
viena valanda 

nuo Times Square 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA ALGA 
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas 
i savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai į fabriką

AMERICAN 
CYANAMID CO.

Calco Chemical Division 
159 GREENWICH STREET 

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts. 
New York City 

Atdara su Pirmadieniu per 
pentkadienj

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

liuosavimo pareiškimą
(262)

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 KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD 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 I 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 į fabriko Superintendent.

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

(X)
DŽIANITORIUS .

Patyręs. 8 šeimų garu apšildomame name, 
250 Schenectady Ave., Brooklyn, 5 kambarių 
apartmentas nemokamai kaipo atlyginimas. 

Tclcfonuokite vakarais CLovcrdale 8-0108.
. (262)

SIUVĖJAI
dirbti ant vyriškų kostumorskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNIHLL TAILORS

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

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBINlNKAMS — $7.
NUOLATINIS DARBAS 

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

(259)

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

(kampas Commerce) Brooklyn. CU. 6-4049.
(261)

BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtina pramonė. $27.30 už 48 valandų. 
I-aikas ir pusė už viršlaikius.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

GRAND CITY CONTAINER CORP. 
128 32ND ST., BROOKLYN.

(259)

REIKIA VYRŲ
PAGELBĖJIMUI FABRIKE 

PAPRASTAS DARBAS
GERA ALGA

TELEFONUOKITE MR. FINCKE
LA. 4-8038

.M

ELEVEITERIŲ OPERATORIAI, 
KARIDORIŲ VYRŲ, MAUDYNIŲ 
DĖŽUTĖM PRIŽIŪRĖTI BERNIU
KAI, APVALYTOJŲ, INDŲ MAZ
GOTOJŲ.

GERA ALGA IR VALGIS 
UNIVERSITY CLUB,
6 WEST 56TH STREET 

_____________________ ____________________ (25$)

PROSYTOJAI IR 
PAGELBININKAI

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

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

(259)
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NewYorko^zM^TZi ni(b Miestas Paradu Atžymėjo 
Pusę Karo Fondo Vajaus

Užmušęs Pačią iš Užvyrfo

Kas ir Kaip Bus Renkama 
Lapkričio Antrą

Seržantas B. Grikštas 
Gavo Garbės Požymį 

Kariuomenėje

Tikisi, Jog Cacchione 
Grįš į Miesto Tarybą

Kiekvienas pilietis, kuriam 
ištikro apeina mūsų miesto ir 
krašto žmonių gerove, šiandie
ną (antradieni), lapkričio 2- 
rą, dalyvaus balsavimuose.

Kas Bus Renkama?
Gubernatoriaus p a d ė. j ėj as

(Lieutenant Governor).
Keli teisėjai.

Miesto taryba (City Coun
cil).

Keliuose distriktuose dar ir 
valstijos seimelio nariai.

Kaip Bus Renkama?
G ubernatoriaus padėjėjas, 

teisėjai ir seimelio nariai bus 
renkami ant mašininio baloto.

Visi miesto tarybos nariai bus 
ant popierinio baloto, kuri 
jums paduos Į rankas.

JSITĖMYKITE: pirma bal
suosite ant mašinos, o paskui 
gausite popierinį balotą ir bal
suosit už narius i miesto tary
ba.

Kaip Surasti Darbininkų 
Užgirtus Kandidatus?

Didžiumos unijistų ir visų 
pažangiųjų užgirti kandidatai, 
balsuojant mašina, randasi 
Darbo Partijos tikieto.

William N. Haskell
Amerikos Darbo Partijos, 
mokratų, CIO unijų ir visų 
žangi jų užgirtu kandidatu Į 
berną tor i aus padėjėjus.

Balsuokite American Labor 
balotu. Jis ant mašinos bus 
trečioj (C) eilėj nuo viršaus. 
Nuspauskite žemyn visas ran- 
kenutes toje eilėje. Po to gau
kite popierinį balotą ir balsuo- duojame. Amendmentai 
kite už čia paduodamus: | ant pat viršaus mašinoje.

BROOKLYNE:
Peter V. Cacchione
Abraham Bernknopf
Richard Mazza 
Norman B. Johnson 
Genevieve B. Earle 

NEW YORKE:
Benjamin J. Davis, Jr.
Eugene P. Connolly 
Stanley M. Isaacs 
John A. Ross

QUEENS:
Paul Crosbie
A. Joseph Donnelly
Irving Lemov

BRONXE:
Isadore Begun
Michael J. Quill
Gertrude Weil Klein 
Salvatore Ninfo

štabo seržantas Bonipart B. 
Grikštas, sūnus Onos ir Leono 
Grikštų, 107-48 116th St., 
Richmond Hill, neseniai buvo 
a p d o v a n otas Distinguished 
Flying Kryžiumi už atsižymė- 
jimą orlaivyno žygiuose prieš 
.japonus pietvarkariniame Pa
cifike. Tuo pat kartu buvo ap
dovanoti ir kiti 7 newyorkie-

Peter V. Cacchione,

Įtaką masėse, sako, kad 
progresyviai atiduos savo 
1 balsą Cacchionei ir tuo- 
užtikrins .jo išrinkimą i

Karo 
i an-

5-tą,

ant

de- 
pa- 
gu-

Kaip Balsuoti Ant Popierinio 
Baloto?

Nebalsuokite padėjimu kry
želio — kryželiais balsuoti ba
lotai skaitysis sugadintais.

Balsuokite numeriais — 1, 
2, 3, 4. Parašykit numerius 
pirm vardų geriausių kandida
tų, kuriuos jūs pasirinksite. 
Brooklyne viso yra 25 kandi
datai, o išrinkti galima tik 5.

Įsitėmykite: už šiuos kandi
datus j miesto tarybą balsuo
kite numeriais.

Jūs turite teisę prašyti kito 
baloto, jeigu 1 sugadinote. Lai
ko yra skirta 3 minutės.

Kaip Balsuoti Amendmentus?

Mes patariame balsuoti 
(už) YES amendmentus 1, 4, 
5 ir 6. Viso amendmentų bus 
šeši, bet dėl kitų nerekomen- 

bus

Apie atsižymėjimą ir apdo
vanojimą buvo paskelbta ofi
cialiame pranešime iš karinio 
štabo, Pacifike.

Boniparto brolis Leo taipgi 
dalyvavo orlaivyno veikiojo, 
ant Vokietijos. Jo orlaivį na
ciams nušovus, jisai pateko vo
kiečių belaisvėm

Kovingųjų brolių Grikštų tė
vai yra Laisvės skaitytojai ir 
uolūs rėmėjai.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Spalių 27 d., Piliečių Kliu

bo svetainėje, įvyko kriau
čių ^4-to Skyriaus susirinki
mas. Kriaučių suėjo vidutiniai, 
nepaisant, kad ir lietus lijo.

Apart paprastų Skyriaus 
reikalų, buvo skaitytas laiškas 
iš New York Joint Boardo. Ta
me laiške prašė, kad mūsų 
Skyrius pagelbėtų medžiagi
niai ir balsuodami už tuos kan
didatus į councilmanus, ku
riuos Amalgameitų Unija pri
pažįsta tinkamais. Be jokių 
diskusijų paaukota $20 rinki
mų kampanijai (į fondą). ,

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kriaučiai gaus iš Anglijos už
sakymus aštuonis milionus uni
formų siūti. Tos uniformos bus 
siuvamos tik su mašinom, ran
kinių kriaučių nei prosininkų 
nereikės. Manoma, kad dalis 
tų uniformų teks ir lietuviams 
siūti.

Joint Boarde atstovas, J. Pe
tersonas, raportavo iš tos įstai
gos veikimo. Pareiškė, kad 
Joint Boardas rūpinasi ne vien 
tik kriaučių reikalais, bet ir 
abelna politika. O ypatingai 
dabartiniais rinkimais į miesto 
bei valstijos valdvietes.

Sako J. Petersonas: Joint 
Boardo viršininkai perskaitė 
sleitą kandidatų į įvairias vie

tas ir sako, kad geri unijistai 
turėtų balsuoti už tuos kandi
datus, kuriuos mes čia reko
menduojam. Bet, sako Peter
sonas, nekurie atstovai paste
bėjo, kad tame sleite (surašė) 
yra ir komunistų. Bandė vir
šininkus kritikuoti, kam Amal
gameitų Unija indorsuoja ko
munistus. Bet, girdi, viršinin
kai mums atsakė, kad nepai
sykite, kad ii* komunistai. Jei
gu mes rekomenduojam, tai 
mes žinom, ką darom, nes mes 
esam jūsų vadai ir patartam 
sekti vadus. Na, ir pagaliaus 
visi sutikom su viršininkų re
komendacija, sako Petersonas.

J. Petersono raportas tapo 
priimtas, nors kaip kam gal 
buvo per karšta kėdė klausant 
tokio raporto. Aš manau, kad 
V. Katilius išdažys ne vieną 
kalamorių atramento, užpec- 
kos ne vieną Keleivio puslapį 
iki išaiškins savo vieros svie
tui tos politinės gravitacijos 
procesą, kas pasisuko — ko
munistai ar Amalgameitų vir
šininkai.

Delegatas Ch. 
raportavo apie 
čių darbuotę, 
kad darbų yra 
koše šapose.

Kundrotas 
lietuvių kriau- 
pareikšdamas, 
visose lietuviš-

Lainikinis.

spalių
7-tą, Perlų
Viso mūsų
šiam vajui

kiams, maistui, drabužiams.
Biskelį jaučiausi nedrąsiai. 

Nors tikrų skaitlinių po ran
ka neturėjau, tačiau galėjau 
numanyti, kad apvaikščiojant 
šio vajaus pusiaują, mes, lief 
tuviai, pusės savo kvotos dar 
nebuvome sukėlę.

Lietuviai turime pasispausti, 
kad antra pusė vajaus būtų 
geresnė. Vajui reikia daugiau 
darbuotojų, reikia daugiau 
duosnių aukų davėjų.

Harry Rosalinsky, 49 m., 
3115 Brighton Fourth St., su
laikytas teismui be kaucijos 
kaltinimu užmušus žmoną. 
Anot policijos, jisai prisipaži
nęs prie žmogžudystės ir sa- 
kęsis užmušęs ją dėlto, kad 
nužiūrėjęs turint ryšius su ki
tu.

ir
S.

Du bučeriai, pusbroliai Al- 
j ba nose, 215 ir 263 Elizabeth 
I St., Now Yorke, turės pertrauk
ti biznį dėl neteisingo raporta- 
vimo kuponų.

Nors šiemet balsuotojų ma
žiau ir kiekvienas balsas yra 
be galo reikšmingu, tačiau te
rn y to jai
komunisto miesto taryobs na
rio, 
visi 
No. 
m i
miesto tarybą.

Cacchione yra gavęs dauge
lio unijų, taipgi kitų organi
zacijų užgyrimą. Kai kur išti
sos parapijos savo susirinki
muose užgyrė jo kandidatūrą 
a u d r i n go m i s ovacijomis.

0. Čepulienė Serga
Brooklyne gaso kompanija 

į nori pakelti gaso kainą. Kainų 
1 Administracija priešinasi, bot, 
Į kad laimėti, gyventojai taipgi

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bus

LABOR LYCEUM
. 949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Draftuos Visus, Kurie 
Nesiraportavo

Nežiūrint, kurioj klasėj 
vyrai tarp 18 ir 37 metų 
žiaus, jie privalo raportuotis 
savo drafto tarybai tuo laiku, 
kada būna pašaukti. Negavimas 
laiško dėl permainymo antra
šo, nepateisina, nes kožnas 
drafto amžiaus vyras turi pirm 
išsikėlimo gyventi kitur pri
duoti savo drafto tarybai naują 
antrašą.

Šiomis dienomis patvarkyta, 
kad visi buvę pašaukti ir neat
siliepę laiku vyrai bus imami 
kariuomenėn tuojau, kaip tik 
atras, nežiūrint, kurioj klasėj 
jie būtų buvę klasifikuoti.

yra
am-

Ona Čepulienė, mezgėja, I turės tarti savo žodį, 
nenuoalsi Moterų Apšvietus;
Kliubo darbuotoja visose kam
panijose, taipgi narė LLD ir 
LDS pirmųjų kuopų, pastaruo
ju laiku nesveikavo. Gydyto
jai, su X-spindulių pagalba, su
rado skilvyje opas ir Įsakė vi
siškai ilsėtis. Bando išgydyti 
speciale dieta, be peilio pagal
bos, jeigu opos duosis taip iš
gydomos. Pereitą savaitę ligo
nė visą savaitę išgulėjo tik su 
biskeliu apelsinų sunkos per 
dieną maistui, šią savaitę leido 
primaišyti ir saldžios grietinės. 
Taigi, paėmus kartu ligos ir 
pasniko pasekmes, ligonė jau
čiasi ne stipriausia.

Randasi namie, 442 Chaun
cey St., kadangi ligoninėj ne
galėjo gauti vietos.

Linkime greit pasveikti ir 
sustiprėti.

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja už Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.

Pereito šeštadienio popietj, 
puošniąja New Yorke Fifth 
Ave., Įvyko mūsų, karinių ir 
miesto sargybos jėgų paradas 
a t ž y m ė.j i m u i N a c i o n a 1 i o 
Fondo vajaus persvaros 
trą.ją pusę.

Vajus prasidėjo 
baigsis gruodžio 
Uosto sukaktyje, 
krašto aukų kvota
yra 125 milionai dolerių, viso 
šio didmiesčio — 17 milionų, 
New Yorko ir artimųjų apylin
kių lietuvių kvota — 15 tūks
tančių dolerių.

Nors lietus lijo, tačiau mū
sų kariškių pulkai iš Fort Jay 
ir iš kitų apylinkėj esamų for
tų, New Yorko valstijos gvar
diečių būriai, moterys kariškės 

!— WACS, WAVES ir kitų bū
riai, žengė gyvai ir drąsiai, pa-

Rinkimu Dieną Paštas Veiks įrodydami, jog kariškiai, viso-| 
 I kiliose oruose, visokiose sąly

gose yra pasiruošę atlikti sa
vo.

Maršavo ir mūsų taikiniu-, 
kių šalių atstovybės, nešta vė
liavos, .jų tarpe, centre, ir So
vietų Sąjungos vėliava.

Kariškių būsena šiame para
de tarsi kl auste klausė žiūro- 
voų, civilinių—O jūs, ar pasi
rengę ?

Šis fondas, kaip žinia, eis 
mūsų krašto kariškių paramai 
ii’ mūsų talkininkų nukentėju
sių kare pagalbai — medika
mentams, medikališkiems Iran-

Brooklyn© pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, kad 
rinkimų dieną, lapkričio 2-rą, 
paštas bus išnešiojamas ir sto
tys veiks, kaip ii' visomis dar
bo dienomis.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. A
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. Vv
Akis Ištiria Y

GWYTO.MI 
nuok, unija kapoj

Scena iš Sovietų ,tilmos ‘ Lad rrom uur iown," ro- 
domoj paskutines 2 dienas, Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd Street, New Yorke.

100 nuoi. unija Kapoj
Tekt.: GR. 7-7553

__________ ( 2539 Woodward Avenue DETROITE: { 602 Hofmann nldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Rinkimų Laikas
Balsavimų stotys bus atda

ros nuo 6 ryto iki 7 vakaro. 
Jeigu dirbate ilgas valandas, 
nerizikuokite balsuoti po dar
bo, atlikite savo pilietinę pa
reigą iš ryto, o jeigu taip ne- 
spėjate, prašykite darbdavio 
išleisti iš darbo porą valandų 
balsavimui. Jūs turite teisę bū
ti išleistu.

Brownsvillej 50 krautuvinin
kų pikietavo Osborn urmu par
duotuvę (wholesale) protestui 
prieš per aukštas kainas, žada 
pikietuoti ir Washington turga
vietę.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Snvlnlnka* 
Kainos

K. DEGUTIS.
Prieinamos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Haskell Laimėsiąs Su 
100,000 Balsų 

Didžiuma
Haskell kandidatūros rėmė

jai, išvakarėse rinkimų, spėjo, 
kad Haskell būsiąs išrinktas j 
New Yorko gubernatoriaus pa
dėjėjus ir kad jis gausiąs 1 ()(),- 
000 balsų daugiau už savo 
oponentą Hanley, hooverinių 
republikonų kandidatą.

Haskell yra demokratų ir 
darbo partijos (American La
bor) oficialus kandidatas, 
taipgi užgirtas didelės didžiu
mos CIO ir AFL unijų ir visų 
pažangiųjų, partinių ir nepar
tiniu.

IHaskell yra ir prezidento 
Roosevelto kandidatas.

William C. Mandy, 70 m., 
k o m p o z itorius populiariškos 
dainos “The St. Louis Blues,” 
nukrito nuo platformos Inde
pendent subvės 146th St. sto
tyje ir pavojingai susižeidė, Jis 
važiavo į radio stotį pasitarti 
dėl prakalbos savo gimtadienį, 
lapkričio 1-mą.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 
trečiadienį, 
Lietuvių 
Name, 269 
kite laiku.

kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 3 d., 8 v. vak. 
Neprigulmingo Kliubo 
Front St. Visi nariai bū- 

(258-259))

Laisvė Turi Medaus
Laisves raštinėje galite gauti 
lietuvio bitininko, Končiaus, 

tikro medaus. $1 už 
kvortinę bonką.

DR. MARTIN LUTHER

Vakarienes Komisijos Susirinkimas
Komisijos susirinkimas įvyks 2 d. 

lapkričio, 7:30 v. v. Vaiginio-Šapalo 
salėje, 147 Thames. Prašome narių, 
kurie pasiėmę bilietų pardavimui, 
dalyvauti susirinkime ir atsiteisti su 
Komisijos nariais. Norime iš anksto' 
sužinoti maždaug, kiek reikės val
gio priruošti. Nepamirškite, daly-1 
.vaukitę susirinkime, (257-258) ,

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
7 ii Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
) Širdingai pavaišiname.

/ Plačiai žinomas bartendcrys Vincentas
' Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų 

PA1MM01WT B4K & GR/LL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

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

u ~ ~

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergreen 4-9612

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
Hį sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- 
K kalui esant ir 
B padidinu tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

F. W. Shalins
. (Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

ir impor- 
degtinfis ir 
g e r iausių

i alus ir

Vietos 
tuotos < 
vynai, 
bravorų 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru- 
ofims Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. TeL. EVergreen 4-9508
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Gražus S *asirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. V.
TeL StaHfg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

h(o]

Inlclalinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.
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