
KRISLAI
Karalius Smetonos Keliu.
Liežuvis Maišo Protą.
Bites ir Voverys.
Sesės Aidietės.
Pasiteisinimas

Nepateisinamas.

Rašo A. BIMBA

Prieš karą Rumuniją valde 
karalius Carol. Dabar jis ran
dasi Meksikoje, bet vėl preten
duoja Į sostą.

Tai karalius, kuris pagarsė
jo savo ištvirkimu ir sauva
liavimu. Jam viešpataujant 
Rumunijoje Įsigalėjo fašistinė 
žmogžudžiu “Geležinė Gvardi
ja.”

Bet dabar šis karalius nu
duoda dideli d em o k ratą. Aiš
ku, kad jis bjauriai veidmai
niauja.

Carol dabar gyvena Meksi
koje. Meksikos darbininkiška 
ir liberališka spauda kelia 
aikštėn to buvusio karaliaus 
darbus ir parodo jo atsiverti
mo prie demokratijos veidmai 
n iškurną.

Mes turime Smetoną, o ru
munai Carol. Smetona irgi jau 
didelis “demokratas.” žino 
kad kitaip žmonių apgauti ne
begalima. Turi keisti kailį.

Bet rumunai pažįsta Carol 
o lietuviai Smetoną, kaipo di
delius kraugerius.

Jau dviem atvejais Grigaitis 
išplūdo Dr. Kaškiaučių, nors 
K. nėra Grigaičiui nė per na
go juodymą skriaudos pada
ręs.

Grigaitis, matyt, taip ap
svaigęs neapykanta, jog jam 
liežuvis sumaišė jo protą. Pri
simygęs jis tvirtina, kad anais 
metais Dr. Kaškiaučius sėdėjęs 
Sing Sing kalėjime. Betgi tai 
gryniausias melas. Sing Sing 
yra garsusis New Yorko vals
tijos kalėjimas ir jo vartų D r. 
Kaškiaučius niekados nėra 
lankęs.

Dr. Kaškiaučius, už didelį 
geraširdingumą, pateko nelai
mėn ir buvo nuteistas į New 
Jersey valstijos kalėjimą.

Toks didelis ir toks margas 
šis mūsų griešnas pasaulis! Ja
me pilna visokių žmonių su vi
sokiomis filozofijomis.

Vienas draugas prisiuntė 
mums iškarpą iš “Brockton En
terprise” (spalių 29 dienos). 
Ten telpa Roger W. Babson 
kolumna apie svieto reikalus. 
Rašo jis apie Maskvą, Mask
vos konferenciją.
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Amerikiečiai Laimi Di
džioj Saliamono Saloj
Australija, lapkr. 2. — 

Jungtinių Valstijų laivynas 
ir oro jėgos staiga smogė 
japonams Bougainville, di
džiausioje Saliamono saloje, 
tiktai už 260 mylių nuo sti
priausios karinės japonų 
bazės Rabaule, New Britain 
saloj.

Iš savo laivų išsikėlę 
krantan, amerikiečiai karei
viai ir marininkai tuojau 
išdaužė pirmuosius japonų 
pasipriešinimus ir užėmė 
jūrinę Empress Augusta 
Įlanką.

Iš čia jie grūmoja šonan 
svarbiausiai karinei japonų 
bazei Buin, pietiniame Bou
gainville gale, taipgi ir Mo
no ir Choiseul, mažesnėse 
salose, į pietus ir rytus nuo 
Bougainville.

Amerikiečiai ir australai 
tolydžio stumia priešus at
gal Mono ir Choiseul salose.

Generolas MacArthur pa
reiškė, jog jis labai norėtų, 
kad “japonų laivynas išeitų 
mūšin.”

Bet priešų laivynas jau 
vengia susidurt su galingu 
Amerikos laivynu.

Babson sako, kad tik reikia 
gerų norų, o komunistinė So
vietų Sąjunga labai gražiai ga
li taikoje sugyventi su kapita
listine Amerika.

Duoda jis tokį palyginimą:
“Kai aš žiūriu pro savo lan

gą,” sako jis, “aš matau dvi 
gyvenų šeimas, būtent, vove
rių gūštą ir bičių avilį. Vove
rys veda grynai kapitalistinį 
gyvenimą — kiekviena mažy
tė šeima statosi sau asmenišką1 
namą ir tik dėl savęs krauna
si ant žiemos maistą. Tuo tar
pu bitės gyvena pagal grynai 
komunistinę santvarką, kiek
viena jų darbuojasi išimtinai 
tiktai dėl visų gerovės. O vie
nok abi grupės gyvena santai
koje tam pačiam mano dar- 
ze. . .

Pereitą šeštadienį Brooklyno 
Aido Choras davė Piliečių 
Kliube konpertą. Parengimas 
buvo gražus, žmonių buvo pil
na svetainė — svetainė buvo 
per maža.

Labai mane nustebino vie
nas dalykas, būtent, choro są
statas. Stebėjausi, kiek daug 
eks-choriečių sėdėjo publikoje

(Tąsa 5-me pusi.)

Talkininkai Vis Pir
myn Italijoj

Talkininkų štabas, lapkr. 
2. — Penktoji amerikiečių 
anglų armija šturmu atėmė 
iš vokiečių kelis tvirtoviš- 
kus punktus Massico kalny
no keteroj ir užėmė didžiu
mą Matese kalnų, į šiaurius 
nuo Volturno upės. Ameri
kiečių artilerija iš dabarti- 
tinių savo pozicijų jau bom
barduoja Venafro, svarbų 
karinį nacių centrą.

Anglų kariuomenė atmetė 
vokiečius keturias mylias 
atgal ir paėmė Casanova 
miestą.

Priešai, žerdami artileri
jos ir mortirų ugnį iš kalnų, 
padarė Talkininkams gana 
didelių nuostolių, iki naciai 
tapo išmušti iš tų stiprių 
pozicijų aukštumose.

Sovietų Kariai iš Kauka
zo Įsiveržė Kriman

— i ■ i

Berlyno radijas pripaži
no, jog Sovietų kariai ir iš 
Kaukazo per jūrinį Kerčo 
Sąsiaurį taip pat įsiveržė į 
Krimo pussalį ir grumiasi 
pirmyn, stumdami vokiečius 
į vakarus.

$

Amerikos, Sovietų ir Anglijos
Atstovai Not are Vieningiausiai 
Veikti Greitesniam Baro Laimė"

Raudonoji Armija Užmušė
Bei Suėmė dar 12,000 Nacių*

Intui Ir Taikos Išlaikymui

V. M. MOLOTOV

London, lapkr. 2. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Perekopo ir Armian- 
sko miestus pačiame Pere
kopo tarpkaklyje, tarp Kri
mo pussalio ir pietinės Uk
rainos. Raudonarmiečiai da
bar veržiasi gilyn Kriman, 
tūkstančiais naikindami na
cius bei imdami juos nelais
vėn.

(Perekopo tarpkaklis, ke
turių iki penkių mylių plo
čio sausumos ruožtas, yra 
tarp Juodosios Jūros ir

PERVEDE KASYKLAS
VALDŽIOS ŽINYBON

CORDEL HULL

MASKVA, lapkr. 1. — Jungtinių Val
stijų, Sovietų Sąjungos ir Anglijos už
sienių reikalų ministerial, pabaigę savo 
konferenciją, paskelbė sekamus tekstus 
bendrojo savo pranešimo ir tarimų:

Užsienių reikalų ministerių konferen
cija, — kurioj dalyvavo p. Cordell Hull 
nuo Jungtinių Amerikos Valstijų; p. 
Anthony Eden nuo Didžiosios Britani
jos ir p. V. M. Molotov nuo Sovietų Są
jungos, — įvyko Maskvoj ir tęsėsi nuo 
spalių 19 d. iki 30 d. 1943 m. Konferen
cija turėjo 12 susirinkimų. Šalia tų už
sieninių ministerių, konferencijoj daly
vavo dar sekami asmenys:

Nuo Jungtinių Amerikos Valstijų: p. 
W. Averell Harriman, Jungtinių Valsti
jų ambasadorius; Jungt. Valstijų ar
mijos generolas majoras John R. 
Deane; p. H. Hackworth, p. James C. 
Dunn ir ekspertai.

Nuo Didžiosios Britanijos: Sir Ar
chibald Clark Kerr, ambasadorius; p. 
William Strang, > generolas Įeit. Sir 
Hastings Ismay ir ekspertai.

Nuo Sovietų Sąjungos: Maršalas K. 
E. Vorošilov, Sovietų Sąjungos marša
las; p. A. I. Višinskis ir p. M. Litvino
vas, liaudies komisarai pavaduotojai 
užsieninias reikalais; p. V. A. Serge- 
jev, liaudies komisaras pavaduotojas 
užsieninės prekybos reikalais; genera- 
lio štabo generolas majoras A. A. Gry
zlov; p. G. F. Saksin, vyresnysis valdi
ninkas užsienių reikalų komisariato, ir 
ekspertai.

Kai Kurie Tarimai
Konferencijos programa apėmė visus 

klausimus, kuriuos tos trys valdžios pa
tiekė svarstymui. Tūli pasiūlymai rei
kalavo galutinų tarimų, ir šie tarimai 
buvo padaryti. Kitais klausimais, po 
svarstymų, padaryta tarimai iš princi
po. Šie klausimai buvo pavesti smulk
meniškai apsvarstyt specialiai tuo tik
slu paskirtoms komisijoms arba palik
ta sprendimui diplomatiniais keliais. 
Dar kiti klausimai išsirišo vietoje, ap
sikeitus nuomonėmis. Jungtinių Valsti-

ANTHONY EDEN

jų, Didžiosios Britanijos ir Sovietų Są
jungos valdžios glaudžiai sandarbinin- 
kavo visuose dalykuose, paliečiančiuose 
bendrąsias karo pastangas, bet čia dar 
pirmą kartą tų trijų valdžių užsieni
niai ministerial gavo progą konferen- 
cijon drauge sueiti.

Pirmojoj vietoj, buvo atvirai ir išsa
miai svarstoma darytini žingsniai grei
čiau baigti karui prieš Vokietiją ir jos 
palydovus Europoj. Buvo pasinaudota 
dalyvavimu karinių patarėjų, atstovau
jančių savo štabų galvas, kad aptarti 
tam tikrus karo veiksmus, dėlei kurių 
padaryta tarimai, ir tie veiksmai jau 
ruošiami, idant sukurt kuo glaudžiau
sią karinį bendradarbiavimą tarp šių 
trijų kraštų ateityje.

Antras, po karo baigimo pagreitini
mo, svarbiausias dalykas buvo tas, kad 
šios trys valdžios pripažino, jog būti
nai reikia tautiniams jų pačių intere
sams ir visų taiką mylinčių kraštų in
teresams pratęsti dabartinį glaudų 
bendradarbiavimą ir sandarbininkavi- 
mą karo vedime taip pat ir į busimąjį 
po karo laikotarpį, ir jog tik šitokiu 
būdu tegalima palaikyti taiką ir pil
nai varyti pirmyn politinę, ekonominę 
ir visuomeninę savo tautų gerovę.

Pasirašo ir Chinija
Tas įsitikinimas yra išreikštas pa

reiškime, prie kurio prisidėjo ir Chini- 
jos valdžia šioje konferencijoje ir ku
rį savo valdžių vardu pasirašė šių tri
jų kraštų užsieniniai ministerial ir 
Chinijos ambasadorius Maskvai. Šis 
pareiškimas numato net dar glaudesnį 
bendradarbiavimą karo vedime ir vi
suose alykuose, paliečiančiuose pasida
vimą ir nuginklavimą savo priešų, su 
kuriais, atitinkamai, šie keturi kraš
tai kariauja. Tas pareiškimas išdėsto 
principus, su kuriais tos keturios val
džios sutinka, kad jais būtų paremta 
plati tarptautinio sandarbininkavimo 
ir saugumo sistema. Čia taip pat yra 
patiekta nuostatas priėmimui į šią sis-

(Tąsa 5-tame puslapyj)

Washington, lapkr. 2.— 
Prez. Rooseveltas vakar 
pervedė į valdžios rankas 
visas angliakasyklas ir atsi
šaukė į s u s t r eikavusius 
530,000 mainierių, kad grįž
tų darban šį trečiadienį ir 
dirbtų valdžios nustatomo
mis sąlygomis.

Prezientas šį žingsnį pa
darė tuoj po to, kai Mainie-' 
rių Unijos Politinis Komi
tetas, vadovaujamas unijos 
pirmininko J. L. Lewiso ir 
susidedąs iš 200 narių, pa
vedė mažesniam, antriniam 
savo komitetui spręsti apie 
reikalaujamus angliakasiam 
algų priedus. A

Dar nežinia ar bus pa
naudotos bausmės prieš u- 
nijos vadus, pagal įstatymą 
dėlei Ginčų Kariniuose Dar
buose, jeigu tie vadai neat
šauks streiko.

Atvadavo Šimtus Gyve
namų Vietų nuo Nacių

London. — Tuoj į šiau
rius nuo Krimo pussalio So
vietai per dieną atvadavo 
60 kaimų, miestelių ir mies
tų, o per tris paskutines die
nas čia jie atėmė iš priešų 
410 tokių gyvenamųjų vie
tų.

Kartu raudonarmiečiai 
išlaisvino ir daugelį tūks
tančių sovietinių piliečių, 
kuriuos hitlerininkai varėsi 
į vergijos darbus.

Azovo Jūros. Vokiečiai bu
vo pravedę per jį savo ge
ležinkelį iš Krimo į Cher- 
soną, prie Dniepro upės žio
čių. Krime užkimšti hitle
rininkai jau negali tuom ge
ležinkeliu ištrūkti.)

Sovietų kovūnai apsupo 
vieną didelį nacių kariuo
menes dalini tuojau į šiau
rius nuo Krimo pussalio; du 
tūkstančius priešų užmušė 
ir šešis tūkstančius nelais
vėn paėmė.

Tuo pačiu laiku sovieti
niai kariai užmušė apie 5,* 
000 vokiečių didžiojoj Dnie
pro upės alkūnėj bei sunai
kino tuzinus nacių tankų, 
kanuolių ir didelį skaičių 
trokų.

Raudonoji Armija kartu 
pasiekė žemutinę Dniepro 
tėkmę, užimdama Černenka 
miestelį ir Liubimovką ir 
Zapadnyje Kairy miestus, 
stovinčius rytinėse tos upės 
pakrantėse. Iš Černenkos 
sovietiniai kovūnai užėjo 
naciam šonan svarbesniame 
Chakovkos mieste prie 
Dniepro.

Raudonarmiečiai įkan- 
džiai vejasi bėgančius be
tvarkėje vokiečius.

Užėmus Perekopo tarp- 
kaklį, 
visai 
kams 
m a iš
kiu būdu ten lieka uždaryta 
apie 90,000 nacių kariuome
nės ir bent 200,000 sužeistų 
vokiečių.

Sovietų lėktuvai ir karo 
laivai Juodojoj Jūroj ata
kuoja bet kokius nacių su
sisiekimus vandeniu, kad 
hitlerininkai negalėtų lai
vais bei valtimis pasprukti 
iš Krimo .

Kiti Raudonosios Armi
jos daliniai sparčiai mar- 
šuoja artyn Nikopolio, kur 
yra patogesnė vieta persi
kelti iš rytinio į vakarinį 
Dniepro upės šoną, o pas
kui patraukti į šiaurius ir 
susijungti su kitais raudon
armiečiais, ugningai atakuo
jančiais vokiečius Krivoj 
Rog mieste ir apylinkėje. O 
taip susijungus Raudono
sios Armijos daliniams, bū
tų užveržta kilpa šimtams 
tūkstančių nacių, esamų di
džiojoj Dnieprp upės alkū
nėj.

sovietinė kariuomenė 
perkirto hitlerinin- 
pasitraukimą sausu- 
Krimo pussalio. To-

Londono ir Washingtono 
politikai džiaugiasi sutar
tim su Sovietais Ąfaskvoj. 
Pačią sutartį jie vadina di
džia pergale prieš vokie
čius.

Jugoslavų partizanai su
mušė keturias vokiečių 
kontr-atakas.

Maskva. — Sovietinės jė
gos spalių 31 d. visuose 
frontuose išmušė iš veikimo 
bei sunaikino 85 nacių tan
kus ir nušovė 17 jų lėktu
vų.

A
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Gairės i Laimingesnįjį Pasaulį
Maskvos konferencija atliko tokius di

delius žygius, kad, prie jų arti stovint, 
sunku juos pilnumoj pamatyti. Kaip arti 
Empire State Buildingo stovėdamas, 
žmogus negali jo viso pamatyti, akimis 
aprėpti, taip ir stovėdamas arti tokių 
didelių žygių, kokius atliko Maskvos 
konferencija, negali jų visų mintimis ap
rėpti ir suvirškinti. Tik slenkant dienai 
po dienos, savaitei po savaitės, mes ma
tysime ir suvoksime visą Maskvos kon
ferencijos esmę!

Trumpai suėmus, Maskvos konferenci
ja buvo visame kame antipodas Municho 
konferencijos. Jeigu prieš virš penketą 
metų Municho konferencija savo išdavy
stėmis pasaulį aptemdė ir jį, pasaulį, 
įstūmė į negirdėtai didelį karą, masinę 
žmonių skerdynę, tai Maskvos konferen
cija padangę prablaivė, suteikė žmonėms 
vilties, kad viskas, ką davė Munichas, 
bus sutaškyta; pavergtosios tautos bus 
išlaisvintos, taika atsteigta, šviesesnis 
žmonėms gyvenimas realizuotas ir visi 
kriminalistai, nusižengėliai žmoniškumui 
bus sučiupti ir atatinkamai nubausti.

Taigi jau dabar galima drąsiai pasa
kyti: Maskvos konferencija žmonijos is
torijoje bus vienas šviesiausiųjų lapų. O 
šiandien Maskvos konferencijos, tarimai, 
paskelbti ir nepaskelbti tarimai, teikia 
žmonijai noro gyventi ir drąsiau kovoti 
dėl naujojo rytojaus.

Jeigu Hitleris ir jo visoki fašistiniai 
šarlatanai tikėjosi, kad Jungtinėse Tau
tose bus galima įvaryti kylis, kad jos bus 
galima suskaldyti, tai Maskvos konfe
rencija aiškiai pasakė, jog to nebus, jog 
Hitleris ir hitlerizmas turės būti palai
dotas, jog visoki agresoriai bus nušluoti 
nuo žemės ritulio, jog ant karo griuvė
sių turės būti atstatytas naujas, gražes
nis, laimingesnis pasaulis.

Tiesa, Maskvos konferencijos dalyviai 
nepaskelbė, ką jie nutarė dėl greitesnio 
antrojo fronto atidarymo. Tačiau niekas 
ir nesitikėjo, kad jie tą paskelbtų. Vie
nas yra aišku: Maskvos konferencijos 
dalyviai žino laiką ir vietą, kada antrasis 
frontas bus atidarytas. Ir to užtenka. 
Hitleriui to žinoti nereikia, o mes, anti- 
hitlerininkai, pasitikime Maskvos konfe
rencijos dalyviais, pasitikime Jungtinė
mis Tautomis. #

Italija turės būti demokratinė.
Austrija turės būti nepriklausoma, 

^demokratinė.
\ Jugoslavija, Graikija ir Francija įeis 
į Viduržemio Komisiją, įkurtą Ameri- 
kos-Sovietų Sąjūngos-Anglijos.

Trys didžiosios valstybės — Didžioji 
Britanija, Tarybų Sąjunga ir Amerika 
—sudarys komisiją, besirūpinančią vi
sokiems svarbiems reikalanis spręsti, vi
sokiems netikėtumams pasitikti.

Pokarinė organizacija, gal panaši Tau
tų Sąjungai, bus įkurta pasaulyj taikai 
palaikyti.

Hitleriniai žvėrys, hunai, atlikę bet 
kokius žiaurumus, turės už juos atsakyti 
(beje, ir tie, kurie pritaria tiems žiau
rumams, nors patys jų atlikime tiesiogi
niai ir nedalyvauja) tuose kraštuose, to
se valstybėse, kur jie tuos žiaurumus pa
pildė!. Jie ten bus teisti ir bausti!

(Sakysime, visoki hitleriniai kriminali
stai, papildę niekšybes tarybinėje Lietu
vos respublikoje, po karo ten bus sugrą
žinti ir tarybiniai Lietuvos teismai juos 
teis ir baus!).

Labai svarbu, kad ir Chinija tapo į- 
traukta į Maskvos konferencijos istori
nių darbų atlikimą.

Prablaiviusi padangę, nustačiusi pa
sauliui gaires greičiau karui laimėti ir 
S»astoviai taikai įvykinti, Maskvos kon- 
erencija laimingai išsiskirstė. Dabar pa

silieka mums visiems juo daugiau dirbti, 
kad konferencijos tarimai būtų reali
zuoti! <

Kas Turės Atstatyti Sugriau
tuosius Kraštus?

Jau ne kartą mūsų dienraštyj buvo ra
šyta apie tai, kokius baisius “žygius” vo
kiečiai ir jų talkininkai atliko okupuo
tuose kraštuose. Jie sugriovė tiltus, fab
rikus, suardė geležinkelius, sudegino ar
ba kitaip sunaikino šimtus tūkstančių 
gyvenamųjų žmonių namų; išgriovė išti
sus miestus, miestelius ir kaimus; išžudė 
tūkstančius nekaltų civilinių žmonių, o 
kitus tūkstančius (tiksliau: šimtus tūk
stančių, milijonus) išgabeno į Vokietiją 
verstiniems karo darbams dirbti.

Kitais žodžiais, vokiečiai ir pastūmdė- 
liški kraštai, — italai, suomiai, vengrai, 
rumunai — atliko tiek daug vandališkų, 
baisių “žygių”, kurių tik surašinėjimui 
ims daug laiko. Tai nuostoliai, apie ku
riuos sunku ir pamąstyti.

Tas viskas turės būti atstatyta, o nu- 
kentėjusiems žmonėms reikės atlyginti.

Kas tą viską turės padaryti?
Žymusis Tarybų Sąjungos ekonomis

tas, E. Varga, nelabai senai parašė tuo 
klausimu straipsnį to krašto spaudoje. 
Straipsnio turinys šiomis dienomis pa
sirodė tūluose Amerikoje išeinančiuose 
laikraščiuose.

Prof, Varga pastebi, kad vokiečiai ir 
jų sėbrai turės sumokęti, turės atlyginti 
užimtiesiems kraštams daugiau, kaip 
800,000,000,000 aukso rublių. (Aišku, ka
rui tęsiantis ir vokiečiam nuolat ardant 
kitus miestus okupuotuose kraštuose, to
ji skaitlinė didės.)

Tuos nuostolius turės visų pirmiausiai 
padengti Vokietija, Italija, Rumunija, 
Vengrija ir Suomija.

Didžiausia tosios sumos dalis, sako 
profesorius Varga, teks Tarybų Sąjun
gos respublikoms (taigi, ir Lietuvai), nes 
Tarybų Sąjunga daugiausiai tapo išpus
tyta, išgriauta.

Vokiečiai ir jų talkininkai turės, žino
ma, atsiteisti ir su Lenkija, ir su Norve
gija, Hollandija, Franci ja, Belgija, Grai
kija, Jugoslavija, ir kitais kraštais, kur 
jie yra atlikę pasibaisėtinų darbų.

Kaip jie turės atmokėti? Iš kur?
Pirmiausiai, iš Vokietijos turtų, esan

čių užsieniuose; tie turtai turės būti pa
imti, parduoti ir iš jų atlyginta.

Antra, iš esamųjų natūralinių turtų 
tuose kraštuose.

Trečia, iš busimųjų įeigu po karo.
Jie turės atmokėti mašinomis, fabri

kais, ir kitokiais daiktais. Jie turės duo
ti savo žmones, savo darbininkus su
griautiesiems kraštams atstatyti.

, Šitaip bus atlyginta okupuotų kraštų 
žmonėms, baisiai nukentėjusiems nuo 
žiaurių okupantų.

Nereikia nei abejoti, kad šis prof. 
Vargos straipsnis arba jame išdės
tytieji dėsniai bus priimti visų nuken
tėjusių nuo hitlerininkų kraštų.

Maskvos konferencija, be abejo, šiuo 
klausimu taipgi pasisakė. Be to, Mask
vos konferencija nutarė, kad kiekvienas 
kriminalistas, papildęs kokias nors ne
dorybes tame ar kitame krašte, po karo 
turės būti grąžintas ton šalin, kur jis 
kriminalystes papildė ir tos šalies žmo
nės jį už tai teis.

Be abejo, šis'viskas labai nepatiks vo
kiškiesiems plėšikams ir jų agentams 
kituose kraštuose (tame skaičiuje ir lie
tuviškiems pro-naciams Amerikoje). Bet 
tai nieko!

Kas Ką Rašo ir Sako

ŠYPSENOS
GIRTAS GAUNA PLAKTI

Kada žmogus jau prisilakęs, — 
Parodo jo kalba ir akys.
Pijokas proto kai netenka, 
Visokie niekšai jį apmanko.
Visokie padaužos pribūna 
Girtų jieškoti į saliūną, 
Ir nužiūrėję auką gera, 
Tuojaus draugais jo pasidaro.
Vienam pijokui taip įvyko:
Saliūne niekšą jis sutiko, 
Saliūne jie abu kalbėjo, 
Abudu gėrė ir išėjo.
Priėjęs gatvės vieną kampą, 
Pajuto, kad jau jį kas tampo;
Per galvą smūgis netikėtas, 
Ir latras guli jau ant vietos!
Kai atsikėlė sudaužytas,
Jau buvo visas “apvalytas”, 
Nei laikrodžio, nei piniginės, 
Tik veidas kruvinas, sutinęs...
Taip šiandien niekšai daro,

' Tokiems, kurie daug geria, 
Kurie daugiau vis nori lakti, 
Ir skundžias dar, kad gauna plakti!

NE VADAI, BET “DVA
SIOS UBAGAI”

Smetonininkų “Amerikos 
Lie tuvy j” (spal. 30 d.) V. 
M. Klausutis duoda ilgą 
straipsnį, pavadinta “Vadai 
ir Dvasios Ubagai”. Ir sa
ko: “Lietuvos partiniai va
dai blogi politikieriai, daug 
politiškų klaidų padare be- 
politikaudami. Dabar' lietu
vių partiniai vadai blogai 
politikai! j a ir daro klaidas 
Lietuvos nenaudai. Kuomet 
tautai vadovauja dvasios 
ubagai, vilties nėra kovą 
laimėti.”

Klausutis sakos dar dau
giau apie tai rašysiąs atei
tyje ir tuos nelaimingus va
dus barsiąs ir plieksiąs. Bet 
Klausučio tikslas, pasirodo, 
į padanges iškelti kruvinąjį 
Smetoną. Tik jo nelaimė, 
kad jis ir Smetonai patar
nauja meškiškai. Pavyz
džiui, vienas iš geriausių 
dalykų, kas nepriklausomoj 
Lietuvoje dar prieš Smeto
nos diktatūros įsigalėjimą 
buvo padaryta, tai nors da
lina žemės reforma, dvarų 
parceliavimas. Tai buvo pa
daryta, žinoma, ne iš “dva
sios ubagų” (vadų) gerašir
dystės, bet del vargingųjų 
valstiečių reikalavimo ir 
spaudimo. Tiktai todėl tie 
“dvasios ubagai” ir įsigalė
jo ir pasilaikė valdžioje, 
kad nors tiek patenkino val
stiečių mases, kad dvarus 
žadėjo išparceliuoti, ypatin
gai tas daug reiškė laimėji
mui savo pusėn savanorių.

Bet Klausutis teigia, kad 
tai buvus baisiausia klaida, 
padaryta iš “dvasios ubagų” 
pusės. Tiktai, girdi, “Pirma
sis Lietuvos prezidentas A. 
Smetona, kurį Steigiamojo 
Seimo nariai pasistatė va
dovauti, įspėjo partinius 
vadus sakydamas: ‘Dabar 
ne laikas kalbėti apie že
mės reformą, gąsdinti dva
rininkus. Neapgalvoti obal- 
siai žada pavojų Lietuvai, 
žemės reforma, tai ateities 
klausimas...’ ” Deja, “dva
sios ubagai” jo nepaklausė 
ir užtraukė ant Lietuvos vi
sokias nelaimes. Iš to aišku, 
ir tas visiems yra seniai ži
noma, kad Smetona buvo 
dvarininkų čebatlaižys. Jam 
viešpataujant Lietuvoj pra
dėjo iš naujo dygti ir steig
tis dvarai — beveik visi 
Smetonos režimo pareigū
nai plėšė iš valstiečių žemes 
ir steigėsi dvarus. Kai vals
tiečiai nepasitenkino ir kė
lė protestus, tai Smetona 
pasiuntė žmogžudžių gaujas 
tuos valstiečius šaudyti ir 
žudyti.

Krikščionys demokratai, 
kurie valdė Lietuvą prieš 
Smetonos diktatūros įsistei- 
gimą, nebuvo visi dvasios 
ubagai. Ne tame jų nusi
žengimas prieš lietuvių tau-i toje srityje.

tą. Jų buvo ir gana gudrių. 
Nelaimė buvo tame, kad jie 
atstovavo ir gynė išnaudo
tojų ir katalikų bažnyčios 
hierarchijos reikalus. Su ko
vingaisiais Lietuvos darbi
ninkais ir valstiečiais jie el
gėsi žiauriai ir jais užkim
šo visus Lietuvos kalėjimus, 
o į kalėjimus įvedė ispaniš
kos inkvizicijos režimą. Ta
sai visas laikotarpis, iki pat 
1940 metų, kaip' krikšionims 
demokratams vieš patau
pant, taip Smetonos dikta
tūrai siaučiant, buvo lietuvių 
tautos pažeminimo ir žagi- 
nimo laikotarpis, — tai bu
vo laikotarpis, kuriame Lie
tuvos darbo žmogus buvo 
prislėgtas ir terorizuoja
mas. Jeigu po Pirmojo Pa
saulinio Karo, Lietuvai ta
pus nepriklausoma valsty
be, Lietuvoje būtų viešpata
vę darbo žmonės, jeigu Lie
tuvoje būtų įsisteigus ir pa
silaikius tarybinė - socialis
tinė santvarka, tai per tą 
laikotarpį Lietuva būtų pa
darius apšvietoj, pažangoje 
ir kultūroj tokius didelius 
žygius, kuriais būtų lietu
vių tauta galėjus didžiuotis 
visam pasauliui. Bet tie 
“dvasios ubagai”, tie val
dančiųjų klasės tarnai, kaip 
krikščionys d e m o k ratai, 
taip tautininkai, trukdė lie
tuvių tautos progresui. Jie 
laikė Lietuvą pavertę kalė
jimu darbo žmonėms, o ro
jumi išnaudotojams ir para
zitams.

Padėtis staiga ir griežtai 
pasikeitė tiktai 1940 metais, 
kuomet kruvinasis Smeto
nos režimas tapo nuverstas 
ir kuomet visa Lietuva pa
teko į darbo žmonių rankas. 
Tik per vienuolika mėnesių, 
kuomet tarybini santvarka 
gyvavo Lietuvoje, tuojau 
buvo gražiai pražydęs Lie
tuvoje naujas, pažangus ir 
prakilnus gyvenimas. Lietu
vių tautos pryšakin pirmu 
kartu atsistojo tikrieji tos 
tautos sūnūs, tikrieji jos 
kai, tikrieji dvasios milži
nai. Ir karštai tikėkim, kad 
nei tie Klausučio dvasios u- 
bagai, nei tie smetonininkai 
niekados nebesugrįš prie 
Lietuvos valstybės vairo. 
Karštai tikėkime, kad Lie
tuvos atstatymas po šio ka
ro eis naujais, socialistiniais 
pamatais.

BAIGI BATUS NUDĖVĖTI? PRANEŠK 
APIE TAI RACIONAVIMO ĮSTAIGAI

Jeigu vaikų batai grei
čiau nusidėvi, nei kad ra
cionavimo nauji ženkleliai 
įsigalioja, nesisielok dėlto, 
bet kreipkis į vietinęę Karo 
Kainų ir Racionavimo Įs
taigą ir pranešk apie tai.

Šitoji įstaiga sudaryta iš 
žmonių, gyvenančių jūsų 
apylinkėje — kai kurie jų 
gali būti jūsų artimi kai
mynai. Jie taip pat yra mo
tinos ir tėvai ir jie žino, ko
kį vargą jūs turite dėl vai
kų batų. Faktinai ir jie tu
ri tuos pačius vargus ir dėl
to jie su užuojauta išklau
sys jūsų rūpesčių ir darys 
viską, kad jums padėtų.

Jiems leista išduoti ex
tra batų racionavimo ženk
lelių, ir ne vien tik vaikams, 
bet taip pat ir industrijos 
darbininkams ir kitiems ci
viliams, kuriems tikrai rei
kia daugiau batų, negu kad 
reguliarus racionavimas 
suteikia. Ir nuo dabar jie 
bus dar nuolankesni, ka
dangi naujųjų batų racio
navimo ženklų turės pakak
ti ilgesniam laikotarpiui, 
negu kad anksčiau.

Tiktai prieš eidamas į | čioti baso!

Raciohavimo įstaigą persi
tikrink, kad šeimoje nėra 
nevartotų batų racionavi- 
mo ženklų. Prieš prašant 
papildomų rac. ženklų, rei
kia suvartoti visus turimus. 
Kadangi visus reguliarius 
batų rac. ženklelius galima 
perduot kitam šeimos na
riui, gyvenančiam tame pat 
name, pasidalinimas šeimos 
batų išteklių neturėtų būti 
sunkus, ypač jeigu šeima 
teturi vieną ar du vaikus.

Tiesą pasakius, jums nė
ra reikalo eiti į įstaigą as
meniškai. Užtenka parašyti 
ir paprašyti prisiųsti apli
kaciją, kuri yra trumpa ir 
lengva išpildyti.

Taip, jeigu jūsų šeimos 
batų ženkleliai yra visi iš
naudoti ir kuris šeimos na
rys turi mažiau negu 2 po
ras vartotinų ar galimų pa
taisyti dabar reikalingų ba
tų — arba kitokių dabar 
galinių nešioti batų, — ir 
jeigu tas asmuo turėtų 
vargti be atskiros batų po
ros —pranešk apie tai Ka
ro Kainų ir Racionavimo 
Įstaigai. Jie nevers vaikš-

O. W. I.

Darbininkų Sveikata

Patrijotai Apsidirba su 
Jugoslavų Išdavikais

Berne. — Jugoslavų par
tizanai užmušė Bają Stani- 
sacą, žymųjį nacių pastum
dėlį, juodkalniečių išdaviką, 
ir 20 jo sėbrų oficierių. — 
Juodkalnija yra Jugoslavi
jos dalis.

Partizanai laimėję mū
šius ties Kolainu ir Beranu

SPUOGAIS BERIA 
KŪNĄ

Gerb. daktare, mes ma- 
. I tom jūsų patarimus per 

Laisvę ir mes panorom ir 
patys ko jūsų pasiklausti. 
Ar negalėtumėt 
kokį patarimą 
dukterį.

Kai dukteriai 
kę septyni metai, 
šiltine. Pašaukėm daktarą. 
Daktaras leido po oda vais
tų, kad numažint karštį. 
Karštį numažino, ir duktė 
pasveiko. Bet pradėjo duk
terį spuogais berti visą kū
ną ir veidą.

Vėl pašaukėm tą patį 
daktarą. Daktaras sako — 
dabar nežinau, ką reikia da
ryt. Davė mosties tepti, bet 
niekas nesidaro.

Dabar duktė jau 16 me
tą Vistiek kūną jai beria j atsigauti, bet gali tūli or- 
spuogais. Spuogai dingsta įganai pasilikti pažeisti ant 
kelias dienas ir vėl atsiran- vjsadOs.
da. Ir dukteriai niežti. Vie- Kadangi, nesimačius ir

duot 
apie

buvo
ji

mum 
mūsų v

suka- 
sirgo

gija (allergy) — liguistas 
jautrumas link svetimų pro
teinų, patekusių kūnan ne
paprastu keliu.

Tie įleidžiamieji su adata 
vaistai gal kartais turėjo 
kokių proteinų, kurie sukė
lė mergaitės organizme a- 
lergiją, lyg ir apsinuodiji
mą. Paskui organizmas 
bando prašalinti tas nuo
dingas jam medžiagas, ir 
jos eina į viršų, beria kūną 
spuogais. Gali būti tokis 
mechanizmas.
Bet gali būti ir kitaip. Gal 

kartais netiek tie suleistieji 
(prieš šiltinę) vaistai, kiek 
pati šiltinė sudarkė ir ap
nuodijo visą organizmą. 
^Apkrečiamos ligos visos la
bai subaladoja kūną, užter
šia kraują, ir paskui ima 
daug laiko, kol organizmas 
..atsigauna. Jis gali pilnai

da. Ir dukteriai niežti. Vie- _ č™ k
,ną syk mažiau, antrą syk Įįg0S neištyrinėjus, negali- 
daugiau išberia. Spuogai ma tikrai išspręsti, tai, dėl 
raudoni. vjso tegul Jūsų dukrai-

Atrašyk, kokių. .vajstų te vartoja saugias priemo- 
.reikės mums paimti ir šiaip nes> kurios blogiau nepa- 
kas daryti. Dėkui iš anks- darys, bet galės gerai pa
to.

Atsakymas.
Jei taip prasidėjo tie iš

bėrimai, kaip Jūs sakote, 
tai kad tik nebūtų Jūsų 
dukteriai savo rūšies aler-

raudoni. viso ko, tegul Jūsų dukrai-

t

Raudonoji Armija keliasi per Dnieprą po priešo ugnimi. Visi karo “strategai” 
teige, kad per Dnieprą nebūsią galima persikelti, bet Raudonoji Armija persikėlė ir 

nustebino visą pasaulį. -

safest

i veikti ir , tuos spuogus. 
Spuogų atsiranda ir dėl mi- 

i tybinių trūkumą ir dėl liau
kų neveiklumo.

Niežuliui palengvinti te
gul ji vartoja Calamine lo
tion, vilgo spuoguotas vie
tas. Galima ir iodino tink
tūra kartais tėpterti. Cal
cium gluconate arba dical- 
cium phosphate tablets te
gul ima bent po 10 po val
gio, su pienu. Ir tegul ima 
žuvies kepenų aliejaus arba 

■ kapsulių (fish liver oil — 
.capsules) po 1-2 po valgio. 
Vitamin B Complex tablets 

.bent po 1 su maistu, 3 kar
dus kas diena. Visa tai per 
„ilgą laiką — mėnesius ir 
Į metus.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

London, lapkr. 1. — Va
kar Talkininkų lakūnai 
bombardavo Genoa ir kitus 
nacių uostus šiaurinėje Ita
lijoje.

Popiežius per radiją Šau
kė taikytis.
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.J. Koblin'jon.

bu- 
visi 
ne-

svarbus, kad turėjom 
pasidalinti mintim su 
Sąjungos jūreiviais ir 
lo pagelbininku, kurie

parengime. Jis taip 
svarbus dėlto, kad 

viešnių ir svečią iš 
tai dd. K. Abekienė,

buvo svarbus

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimų pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Taip San Francisco-Oakland 
Paminėjo Mezgėjų Sukaktį
Spalių 17 d. įvyko mezgė-į lankymą pas mus, 

jų parengimas drg. 
salink ėjo. Jis
tuomi, kad mezgėjos ir rėmė
jai galėjo pasidžiaugti, su dar
bo pasekmėm ir pasibrėžt dar- ginių 
bą ant toliau.

šis parengimas buvo taipgi :
progą ' 

Sovietų 
konsu-

vo šiame 
pat buvo 
turėjom 
Chicagos, 
A. Dočkienė ir Kučinskas, čia,
irgi dalinomės mintimis su 
šiais brangiais draugais, šis 
parengimas buvo svarbus, kad . 
jame dalyvavo įvaiųių tautų, 
latvių, estonų, rusų, lenkų, 
anglų, ir labai puikus skaičius 
lietuvių. Visi atsilankę į šią 
pramogą, kad pasvekinti mez
gėjas ir rėmėjus už jų garbin
gą pasidarbavimą dėl raudon
armiečių.

Komisija 
pietus, net 
buvo stalai
negalėjo sykiu susėsti.

5 vai. po pietų prasidėjo 
programa. Pirmininkė M. Pa
dienė perstatė šio įvykio tiks
lą, perstatė tas drauges, ku
rios du metai atgal suorgani
zavo šią grupę, tai draugę But
kienę, Zalogiūtę, ir Baranaus
kienę. Ji, baigus tuos kelius 
žodžius, pakvietė B. Zalogiū
tę būti šios programos pirmi
ninke.

puikiai prirengė 
per kelius sykius 
prirengti, nes visi

Pirmiausia Zalogiūtė pa
kvietė mūsų viešnias Abekie- 
nę ir Dočkienę padainuoti ati
darymui šios programos. Tos 
mūsų brangios draugės gražiai 
mums padainavo, net per kelis 
sykius publika šaukė daugiau 
dainų. Jos mums paliko gražų 
atsiminimą. Mezgėjos suteikė 
joms puikių gėlių už jų atsi-

No Buttons!

9461

Mergytei suknelė galima 
siūti su žaketuku ar be jo, iš 
vienodos ar skirtingų medžia
gų. Figūravai iškirptas kak
las dabina ir paliuosuoja nuo 
guzikų.

Formos užsakymų su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Mezgėjų sekretorė V. But
kienė išdavė raportą darbo 
pasekmių, kiek aukų ir mez- ♦ 

per ją priimta, čia 
'smulkmeniškai nebandysiu ra- 
išyti, nes bus išduotas rapor
tas perspaudą. Tiek galiu pa
sakyti, kad drg. Butkienė yra 
viena iš mūsų nenuilstančių 
veikėju. Ji nustebina visus 
dauguma energijos. Ji yra ger
biama draugė.

Pirmininkė perstatė Sovietų 
konsulo pagelbininką. čia 
vo gausus delnų plojimas, 
atsistojo jį pagerbti, rodos, 
bus galo sveikinimui.

Konsulo pagelbininkas ačia- 
vo visiems už tokį gražų priė
mimą. Jis sakė — jūs čion esa
te nedidelė grupė, bet jūs nu
veikiate didelius darbus. Visi 
sykiu dirbdami daug pagel- 
bėjote Sovietų raudonarmie
čiams sutriuškinti hitlerizmą.

Kalbėjo drg. Karosienė. Ji 
nurodė reikalingumą remti šį 
darbą. Sako — raudonarmie
čiai duoda savo gyvastis, kad 
mes galėtumėm gyventi. Atsi
šaukė, kad nesigailėtumėm 
aukų. Ji išvertė konsulo kal
bą iš rusų į anglišką kalbą.

Kalbėjo draugas Kučinskas 
iš Chicagos. Tai jaunas, gabus 
kalbėtojas ir darbininkų kovo
tojas. Jis kovojo Ispanijoj 
prieš hitlerizmą, kada kitos 
tautos nematė hitlerizmo pavo
jingumo, ypatingai Amerika 
tuomet rėmė hitlerinę Franco 
gaują prieš Ispanijos valdžią. 
Jis mus persergėjo, kad ne1 
užmirštumėm, jog ateina rin
kimai, būtumėm prisirengę 
balsuoti. Sako — kiekviena 
ypata yra atsakominga sekti 
šių dienų kovą už paliuosavi- 
mą žmonijos nuo hitlerizmo.

Kalbėjo drg. K. Abekienė. 
Ji pirmiausiai sveikino visus 
nuo vilniečių. Sako — jūs ma
ne nustebinate jūsų darbais. 
Tokia maža kolonija ir tiek 
daug nuveikiate. Jūs pralen
kiate ir dideles kolonijas. Nu
rodė, kaip svarbu mums turė
ti darbininkų spaudą, Vilnį ir 
Laisvę, kurios duoda mums ti
kras žinias, kas dedasi pasau
lyje. Ragino, kurie dar neskai
to tų laikraščių, kad užsipre
numeruotų, kurie skaito, kad 
atsinaujintų. Ji sakė, kad joms 
linksma, jog galėjo dalyvauti 
sykiu su kaliforniečiais ir gau
ti progą pasimatyti su Sovietų 
jūreiviais per jų čia atsilan
kymą. Nors jos važiavo čion 
ant vakacijos, bet dirba ir 
mūsų spaudai, sukelta Vilniai 
su prenumeratom $300. 
taip tos brangios draugės 
šėjosi Californijoj.

Pasveikinimo Laiškai 
Mezgėjoms

Drg. K. Mugianienė 
skaitė pasveikinimą nuo d. A. 
Bimbos Laisvės redaktoriaus. 
Jis sveikino mezgėjas už jų 
garbingą darbą raudonarmie
čiam. Pasveikinimas nuo drg. 
Baker, kuris dabar randasi 
sanatorijoj. Nors jis serga, 
bet seka šių dienų svarbius 
dienos klausimus. Kada d. Ba
ker buvo sveikas, jis daug ra
šinėjo į mūsų spaudą. Linki
me d. Baker greitai pasveikti 
ir vėl būti mūsų tarpe. Pasvei
kinimas nuo Marės Janonie
nės. Ji brangina mezgėjų dar
bą. Taipgi ji prisiuntė dvi rau
donas vėliavukes. Iš tikro bū
na džiuginantis įvykis, kad 
mumis atsimena iš tolimų ry
tų. Ir tenai seka čionykštį vei
kimą. Tas parodo, kad mūsų 
spauda lošia svarbią rolę, kad 
net iš viso pasaulio žmonės ži

no, kas įvyksta Įvairiose šalies 
dalyse.

Mes gailimės, kad negalėjo 
dalyvauti sykiu šiame parengi
me d. Burdienė; ji serga 
kelinta savaitė. Linkime, 
ji greit pasveiktų.

J. Koblin, tas draugas, 
kurį laikėm šį parengimą,

pas 
sa

kė: Man smagu, kad aš galiu 
jums suteikti savo vietą. Jau 
yra sukelta šimtai dolerių pas 
d. Koblin. Kalbėjo drg. Šatas, 
tai vienas iš gausių rėmėjų 
darbų dėl Sovietų raudonar
miečių.

Aukų surinkta sekančiai: 
Peter Povlumiff $10.

Po $5: Radiai, Karosienė, 
Fadden, D. Banyeglow, Sen
bernis, Aukščiai, Estonas, ’Bur
da, M. Adomaitienė, A. Baro
nas, Sutkai.

Po $3: Demikis, Kazlauskas. 
V. Lizdėnas $2.50.

Po $2: E. šlegerienė, Tilda 
King, A. Dočkienė, M. Baltu- 
lioniūtė, Zalogienė, Baranaus
kienė, J. Baker, B. Zalogiūtė, 
E. Karosiutė, M. Cernecki.

Po $1.50: šilkaitienė, M. 
Paukštienė.

Po $1 : K. Kiesel, Mugianie- 
nė, Triff, Wenop, Weslesseliff, 
Olga, Christenson, Abekienė, 
Iloffmanienė, L. Below, C. Mi
chelis, F. Leming, S. Palmer, 
N. Orloff.

Po 50c: A. Ludovot, Oškelis. 
Viso $115. Pridėjus pelną nuo 
baro ir tikietukų, su kuriais 
daug pasidarbavo mezgėjos, 
ypatingai Šatas ir šilkaitienė, 
pardavė už apie $200 vertės, 
viso šis parengimas atnešė pel
no $450. Tai taip visi sveikino 
mezgėjų

Spalių 
šaitienė.

Tai 
vie-

per-

dviejų metų darbą.

Liūdna Žinia
3 et. mirė Mary Prok- 
Ji buvo sena San

Francisco ir Oakland gyvento
ja. Apart gyvenimo draugo 
Mike Prokšaitis, ji paliko sū
nų Petrą. Jos duktė jau keli 
metai, kai mirus. Liūdėjimas 
dukters daug prisidėjo prie jos 
mirties.

Velionė ne tik kad paliko 
liūdesyje savo artimus gimi
nes, bet ir daugybę draugių 
bei draugų. Mary buvo viena 
iš mezgėjų grupės narių. Nors 
ji mažai galėjo mėgsti, bet 
daug prisidėjo su parama. Per 
daugelį sykių mezgėjos turėjo 
pas velionę parengimus, kur 
buvo sukelta nemažos sumos 
pinigų dėl mezgėjų. Tai buvo 
linksmo būdo moteris. Ji nepa
sidavė ligai, bet iki paskutinei 
valandai linksmai gyveno. Mi
rė staigiai, širdies liga. Ji bu
vo mylima visų lietuvių ir sve
timtaučių. Tą parodė ir galy
bės gėlių prie jos karsto. Mez
gėjos taipgi prisiuntė gražų 
vainiką savo mylimai narei. 
Daug palydėjo iki kapinių, 
atiduodami paskutinį patarna
vimą šiai mylimai draugei.

Ilsėkis, brangi Mary šaltoj 
žemelėj! Mes pasilikę tęsim 
darbą.

Mezgėjos išreiškia gilią už
uojautą jos gyvenimo draugui, 
sūnui ir giminėm.

Korespondentė K. M.

Mirė Žymi Negrė
Harlemo ligoninėje, New 

Yorke, pereitą mėnesį nu
mirė Mrs. Bessy J. Bear
den, per 20 su virš metų 
dalyvavusi New Yorko baž
nytiniame, pilietiniame ir 
politiniame veikime.

Mrs. Bearden buvo augus 
ir pradžios mokslą išėjus N. 
Carolinoj ir toliau studija
vus Columbia Universitete. 
Per tūlą laiką yra buvus 
New Yorko mokyklų tary- 

pirmoji moteris toje

i ai r rances IVlonega, darbininke, veikli unijistė, lai
mėjus CIO unijų gražuolių kontesta Loraine, Ohio ir 
žinoma, kaipo “Miss CIO.” Ji dalyvauja nacionalio ka
ro fondo vajuje. Loraine mieste aukas priima ji ir CIO 
unijos tarybos prezidentas Robert Keys.

Ką Veikia Kanadiečiai? Montello, Mass

Trečias Puslapis

MI

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugijų! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Jinai Buvo Paskilbusi Garsu. 
O Dabar Veikia Patylomis

tol i m esn i ų j ų kol on i j ų 
ją pažįsta iš nuolati- 
paveikslo figuravimo 
seniau, tai yra, tais

jgijus po- 
galėjo iš- 
sunkesnio,

—Bijau pirmininko, bijau 
publikos, dainuoti neisiu.

Visgi motinai pavyko nu
maldyti ir priprašyti eiti atgal 
dainuoti tą vakarą. Po to ji
nai jau nebijojo, pasiliko prie 
dainos iki prieš porą metų tu
rėtai operacijai, po kurios ne-

MONTREAL. — Mūsų did
miesčio Montrealo progresyviai 
lietuviai puikiai darbuojasi, Į 
Dabartiniu momentu, aparti 
įvairių progresą keliančių dar-1 
bų, montrealiečiai veda vajų 
rinkimui aukų dėl raudonar
miečių lietuvių ir našlaičių, šis 

bet* . , . XTi prie pralaimėjimo. Nors 
' daug žus gyvybių ir turto iki

11 'galutinai bus sunaikintas fašiz-'taipgi daugelis laiškų įvairiais 
klausimais. Ji sudaro raportus 
ir paskelbimus vardų spaudo
je. O vardai būna surašyti vi
sur ir visaip. Jie surenkami kai 
kada ir lietuje, kur nors pik
nike; būna rašytų ant stalo ir 
taikosi braižytų ant medžio ša
kos. Kartais vardai būna išsi
trynę, jog reikia burti-spėti ir 
ne visada pavyksta išburti, 
žmonės nepažino pavardės, o 
tūlas ir gerai paduotos pavar
dės nepamatė, tos laikraščio 
laidos negavo. Jie pabara aukų 
rinkėjus, o tie iždininkę. Prisi
eina kantriai glėbius 
kraščių puslapių 
kad išsiaiškinti ir 
ar bus įvykus klaida, 
susipratimas, žmonės juk turi 
žinoti, kur ir kaip eina jų su
dėtos aukos.

Visa tai yra atliekama liuos- 
noriai, liekamomis nuo dienos 
darbo valandomis, nemokamai.

Daina, kaip atrodo, buvo Li
lijos įžanga į visuomenišką vei
kimą, o dainą ji atsinešė iš mo
tinos.

Jos motina savo mergystėje 
buvo giedorka ir savo talentą 
daugiausiai naudodavus pa
tarnauti žmonėms nelaimėje. 
Mirė kas nofs kaimynuose, ar 
kad' ir tolimam kaime, žmonės 
sakydavo:

—Kas kitas taip gerai pa
giedos šermenyse, kad ne Čes- 
niūtė? Kas išklausys nelaimėj, 
jei ne česniūtė ?

Atvykus į šį kraštą, išgirdus 
muzikališkas dainas, velionė 
Kavaliauskienė dar labiau jo
mis grožėjosi ir sakydavo, kad 
jeigu ji turėtų mergaitę su bal
su, ji dėtų 
pramokinti 
jai pribuvo 
navo ne pe

Lilijai lankant Ateities 
do vaikų mokyklėlę, buvo 
giama mokinių programa So- 
kolų Svetainėje ir Lilija turė
jo pirmu kartu išstoti soliste, 
bet prieš pat jos eilę, mer
giščios niekur neberanda. Da- 
siprotėjus, motina nuskubino 
namo savo dainininkės jieško- 
ti ir rado graudžiai ašarojant. 
Klausinėjama, Lilija pasisakė:

la Ii ja — tūkstančiam Brook- 
lyno lietuvių asmeniškai pažįs
tama. O 
lietuviai 
nio jos 
Laisvėje
laikais, kada jinai buvo paskil
busi garsu — dainavimu. Bu 
daina jinai yra išstojusi gal 
keliašimteriopus kartus Brook- 
lyne i)’ buvusi daug kartų iš
kviesta j tolimesnes lietuvių ko
lonijas.

Nestebėtina, kad ne vienas 
tolimųjų ir apylinkės lietuvių 
apie Liliją klausia: 

—Kaip mergina, 
pu Ii aru m o scenoje, 
mainyti dainą ant
rečiau girdimo ir visai nemato
mo veikimo?

Įdomus klausimas. Ir, gal 
būs, ne lengva problema. Pir
ma prieš publiką atsistojus, 
žvitriai akimis nardant per ją, 
dainuoti, “Pamylėjau vakar,” 

: o šiandien kur nors vienišame 
! kambario kampelyje, užsibari- 
; kadavus deska, pakvitavimus 
rašyti.

Per dvejus su virš metus 
i Lietuviu Komiteto Sovietu Są- 
i

Rcngkimės Prie Lietuvių De-j jungai Gelbėti gyvavimo, Lili- 
mokratinio Suvažiavimo, Kuris i ja buvo ir dabai’ yra jo iždi- 
įvyks 18-19 Gruodžio, 1943 m..! ninke ir ašimi, sukančia visą 

Fašizmo sukurtas karas už-j ratą. Per tą' laiką per Lilijos 
degė karo liepsna beveik visą rankas perėjo virš 30 tūkstan- 
pasaulj, naikina gyvybę ir tur- čių dolerių lietuvių sudėtų pi
ta kiekvienoje šalyje ir manė nigų Sovietų Sąjungos medika- 
užkariaut visą pasaulį, bet eina liškai ir kitokiai pagalbai. Už

vajus dar nei neįpusėjęs, 
jau puikias pasekmes parodė 
Darbštūs mūsų vajininkai ii 
vajininkės puikiai darbuojasi. : . . , . 1z„ •«U , , 1 ± mas, bet nėra abejones, kadMontrealo lietuviu moterių , . ,. rr • >Tr v. 1 , ./ galas jam artinas. Tai yra vil-Raui lonojo Kryžiaus ratelis,.. . - Tj ., , ... tis, kad ir musu tėvynė Lietuvatam pačiam tikslui pereita sės- ... . ... . . .„ ... ; . 'neužilgo bus išlaisvinta,tadienį suruose puikią vakario-, 
nę, į katrą geraširdžiai atsilan
kiusieji sumetė nemažą sumą 
pinigų.

Be to, priėjus prie progos, 
noriu tarti žodį į Montrealo vi
suomenę. Arba atsikreipti j vi
sus su prašymu. Kaip jau mi
nėjau, einant šiam svarbiam ■ 
vajui, kuomet eina po stubasjj U 
rinkdami aukas, būkime nuo-1 o ’ .. . T. , • p.I Suvažiavę i Lietuvių Demo-
sirdūs lietuviai, r.e:::!e:c!:’.mcv 
rinkėją iš sevo stubos nepaau
kavę šiam svarbiam tikslui, j 
kiek kas galėdami. Suteikime! 
savo 'broliams nors mažiausios' 
paramos, arba nors parodyki- Į 
me, kad mes užjaučiame juos 
baisiausioje padėtyje. Jie au
koja savo paskutinį turtą, t. y., 
gyvybę dėl mūsų ir visuomenės j 
labo, šimtai žūsta gražiausia-į 
me savo gyvenime.
kraujo upeliuose, dejuoja žaiz-j 
dose. Niekas negali atsilyginti i 
jiems už jų kovas. I

Būtumėm didžiausi niekšai, 
jei nepagailėtumėm verkiančių 
alkanų našlaičių ir tų jaunuo
lių kareivių, kurie liaujasi die
nas - naktis fronte. Už tad mes, 
besidžiaugdami dar tebeturima 
savo laisve ir ramybe, — kol 
kas dar neskraido bomberiai 
ant mūsų galvų, nespaudžia 
dar mūs karo našta — nepasi
gailėkime paaukoti kelių dole
rių mūsų broliams kariams ir 
tiems 
liams. 
game 
jiems 
mumis pačius dvasios kilnumu.' 
Aš linkiu, kad mano prašymas 
pasiektų kiekvieno montrealie- 
čio ausis ir tikiu, kad mūsų 
nuoširdūs Montrealo lietuviai 
atsilieps į tai. Palangos Birutė.

LILLIAN KAVALIAUSKAITĖ 
(Belte)

turėjo jėgų abiem — dainai ir 
iždininkystei. Pastarąją parei
gą ji paskaitė šiuo tarpu svar- 

(Tąsa 4-me puslapyje)

dar jas prisiėjo išrašyti ir išsiunti- į
1 nėti arti du tūkstančiai kvitų, j

Hitlerio banditai bėgdami 
pasiima, ką tik gali. O ko nega
li .paimti, sunaikina ir palieka 
tik griuvėsius. Nėra abejonės, 
kad tą pat) padarys ir bėgdami 
iš Lietuvos. Ir kada jie liks iš
vyti iš mūsų tėvynės, mes iš
girsime graudų balsą savo tau- 

j tos nuvargintų žmonių. Jie bus 
apiplyšę ir alkani.

Brooklyn© Apylinkės 
Mezgėjos Rūpestin

gai Darbuojasi

pagelbėti 
sumušti

Kada mezgėjos sako, jog jos 
rūpestingai dirba 
raudonarmiečiams 
juodąjį fašizmą, tą jos patvir
tina ir skaitlinėmis. Tik prieš 
kelias nedėlias buvo pasiųsta 
didelis skaičius pundelių rau
donarmiečiams, o dabar ir vėl 
geras .kiekis megstinių yra pas 
komisiją. Per du su virš metus 
mūs mezgėjos taip įprato dar
bą, joms taip sekas, kad reikia 
stebėtis, kaip jos greitai dide
lius kiekius dirbinių padaro. 
Mums visiems reikia suprasti, 
kiek jos energijos padeda, kiek 
miego nuo savęs nutraukia. Tai 
labai didelis pasišventimas. Vi
suomenė kada nors turės 
rasti joms tinkamą kreditą.
Elizabethietčs Iš Savo Apylin

kės Prisiuntė Megstinių:
Užkurienė 2 sveterius su ran

kovėm ir kalnieriais.
Burkauskienė 1 sv. su ran

kovėm ir kaln. ir 1 šaliką.
Augulienė 1 šaliką.
Brazaitienė 1 šaliką.
M. Taras 1 šaliką.
L. Sheralienė 1 šaliką.
Zibarkienė 4 poras kojinių. 
Ynkauskienė 3 p. kojinių. 
Gražulienė 1 p. kojinių.
B. Krutienė 2 p. kojinių.
Spalių 6tą tilpusiame iš Eli- 
mezginiai be vardo mezgėjų,

nebuvo ant mezginių vardų. 
Juos numezgė:

Gražulienė 1 sv. be rankovių. 
L. Sheralienė 2 šalikus. 
Deivienė 1 šaliką.

Maspethietės-Brooklynietės
Megstinių Pridavė:

O. Kalvaitienė 1 sv. su ran
kovėm ir kalnierium.

K. Petlitzkienė 13 porų koji-

būkime nuo-1 
neišleiskime,. .. . o v.kratinį Suvažiavimą delegatai 

į svarstys, kaip greičiau ir ge- 
I riau jiems pagelbėti. Tad ypa
tingai moterys turėtų skaitlin- 

i gai dalyvauti šiame suvažiavi- 
ime, nes jos daug gali prisidėti 
I megzdamos, siūdamos naujus ir 
pertaisydamos senus drabužius.

H: $ •!:

Už poros savaičių Brocktone 
..įvyks vajus drabužių rinkimui, 

. 0S1 i nes miesto majoras J. Downey
. ..Įduoda trokus už dyką suvežioji- 

jmui į stotis. Kur sunešti, ir 
diena rinkimui, bus paskelbta 
vietiniame angliškame dienraš
tyje, tad būkime prisirengę.

Moterų Naudingi Tarimai
Spalių 29 laikytame moterų 

susirinkime, kuris buvo gana 
skaitlingas, išrinkta delegatė į 
Lietuvių Demokratinį Suvažia
vimą ir paskirta $5 pasveiki
nimui. Kiti $5 paskirti dėl 
Community War Fondo.

Mezgimo komisija pranešė, 
kad nupirko 
Kelios narės 
mui.

Vakarienės
kad viskas baigiama prirengti 
“turkių” vakarienei, kuri 
įvyks 6 lapkričio (Nov.), 7 vai. 
vakaro, L. T. N. svetainėj. Po 
vakarienės bus šokiai. 

* * *
Birutės ir Vienybės pašalpi- 

nių draugijų delegatų rinkimas 
palikta sekančiam susirinki
mui. Biruta.

vargstantiems našlaitė-
Suteikime jų nelaimin- 

gyvenime nors mažiausio 
džiaugsmo, o tas papuoš

patikrintoja vyriausybinėj 
iždinėj. Taipgi buvo nacio- 
naliai žinoma veikėja ne
grių moterų organizacijose. 
Jos šermenyse, episkopalųboju 

aukštoje įstaigoje. Prieš; bažnyčios auditorijoj, daly- 
mirtį jinai dirbo sąskaitų vavo tūkstančiai žmonių.

vilnų 20 svarų, 
pasiėmė mezgi-

komisija pranešė,

jūs stiprinate pažangųjį žmo
nių judėjimų už gražesnį ryto
jų, už šviesesnę ateitį.

senų lai- 
pra versti, 
išaiškinti, 
ar tik ne-

4

su-

visas pastangas ją
dainuoti. Su daina
Lilija, tačiau 
pastangų.

nių.
dai-

žie-
ren-

Reklienė 5 p. kojinių.
Sasna 2 šalikus.

Pinigais Aukojo:
$1 : N. Kanopa, J. Stan-

S. Dambrauskas, L
Po 

.kaitienė, 
Levanienė 65c.

Vilnų Pasiųsta:
Į Elizabeth 15 svarų, j Great 

Neck 10 sv. Maspethietės ir 
brooklynietės, gyvendamos ar
čiau, pačios komisiją randa ir 
gauna vilnų. O. Depšiene.

Komisijos Sekr.



Ketvirtas Puslapis

■"VAKARŲfronte 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
Q;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- —S

(Tąsa)
Dabar kažin kas pašaukia mūsų kuo

pos numerį. Tai kuopos vado balsas. Va
dinas, jis gyvas išlikęs. Jo ranka apriš
ta. Prieiname prie jo. Pažinau Katą ir 
Albertą. Sustojame drauge, prisišliejame 
vienas prie kito ir žiūrime.

Dar kartą ir dar kartą girdime šau
kiant mūsų numerį. Jis ilgai gali šaukti: 
ligoninėse ir duobėse likę neišgirs.

Dar kartą:
— Antroji kuopa, čionai!
O po to tyliau:
— Daugiau iš antros kuopos nebėra?
Jis tyli ir kymesniu balsu paklausia:
— Tai visi? — ir įsako:
— Išsiskaičiuok!
Rytas pilkas. Dar buvo vasara, kai 

mes išėjome į apkasus. Tad buvome 150 
žmonių. Dabar šalta. Ruduo. Lapai krin
ta. Skardenas! pavargę balsai:

— Viens-du-trys-keturi... trisdešimt 
du ir galas. Ilga tyla, kol balsas paklau
sia:

— Daugiau nebėra? — ir laukia. Po to 
tyliai sako:

— Būriais... — tačiau balsas nutrūksta 
ir tik tuo tebaigia:

— Antroji kuopa... — skausmingai:
— Antroji kuopa — laisvai žengte 

marš!
Eilė, trumpa eilelė, traukia ryto švie

soj.
Trisdešimt du vyrai.

IV.
Toliau nekaip paprastai mus nugabena 

į užpakalį, į skirstomąjį naujokų punktą, 
kad ten atsigautumėme, susiformuotu
me. Mūsų kuopai atstatyt reikia dau
giau kaip šimto žmonių.

Tuo tarpu nieko neveikdami bastomės. 
Po dviejų dienų parvyksta Himelštosas. 
Pabuvęs apkasuos jis jau nosies aukštyn 
neberiečia. Jis pirmiausia siūlosi taikin
tis. Esu tam pasiryžęs, juo labiau ma
tęs nešant jį Haję Vestų, kai šiam nu
plėšė nugarą. Kur čia nesitaikysi, kai jis 
iš tikrųjų protingai kalba — kviečia į 
kareivių krautuvę. Nieko prieš neturi
me. Tik Tjadenas nepasitiki ir susilaiko.

Tačiau ir šis leidosi perkalbamas, kai 
Himelštosas pasisakė pavaduosiąs ato
stogų važiuojantį virtuvės bulių, {rody

ti, — jis tuojau siūlo mums porą svarų 
cukraus ir Tjadenui skyrium pusę svaro 
sviesto. Jis pasistengė, kad tris dienas 
paeiliui būtume paskirti į virtuvę skusti 
bulvių ir burokų. O čia jau vaišina tuo, 
ką valgo tik karininkai.

Valandėlę vėl naudojamės dviem ka
reivio laimės dalykais: geru valgiu ir ra
mybe. Bet kai gerai apie tai pagalvoji, 
tai to maža. Prieš porą metų dėl to pa
tys būtume nesikentę. Tačiau dabar be
veik patenkinti.

Su viskuo žmogus apsipranti, netgi su 
apkasais. Tas apsipratimas yra pagrįstas 
tuo, kad rodos viską greit ' užmiršti. 
Užvakar dar buvome ugnyje, šiandie 
krečiam visokius juokus ir tursinėjam 
aplink, o rytoj vėl trauksim į pozicijas. 
Tačiau iš tikrųjų mes nieko neužmirš
tam. Kol mes fronte, praslinkę kovų die
nos nugrimsta mūs sielon kaip akmenys. 
Jos perdaug jau sunkios, kad čia apie 
jas galvotumėm; Jei apie tat galvotum, 
tai ir galą gautum. Aš jau pastebėjau: 
žmogus didžiausias baisybes gali pakel
ti, — kol jos siaudžia paprastai susirieti 
susigūži, — bet, apie jas galvoti, reiškia, 
mirti, — jos tave užmuš.

Kaip eidami į frontą pavirstame į žvė
ris, nes tat yra vienintelis galėjimas jo 
įspūdžiams pakelti, taip čia, ilsėdamies, 
virstam plepalų maišais ir miegaliais. 
Kitaip negalime pasielgti, tai jau tiesiog 
būtina. Kad ir kažin kuria kaina— vis 
tiek gyventi norim. Čia žnlogus negali 
prisiversti gyventi jausmais, kurie tai
kos metu gali būti labai dekoratyviški, 
bet čia jie netikri. Kemerichas mirė. Ila- 
jė Vestus miršta. Su Hanso Kramero 
kūnu paskutinio teismo dieną bus tikras 
vargas, kol surinks sproginio išnešiotus 
kaulelius. Martensas be kojų. Mejeris 
nukautas. Marksas nukautas. Bejeris 
nukautas. Hemerlingas nukautas. Šimtą 
dvidešimt vyrų kur nors kulkos pervėrė. 
Biaurus dalykas. Bet kas mums — juk 
mes gyvi. Jei mes galėtume juos išgel
bėti, tai visi kas tik gyvas eitume ir gel- 
bėtume, nors ir gyvybė tektų paaukoti. 
Vis tiek. Jei tik norime, galime būti at
kaklūs lig gyvo kaulo. Bijoti nieko nebi
jome, nebent giltinės, bet čia jau kas 
kita, tai jau gaivališkas dalykas.

(Bus daugiau)
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TORONTO, CANADA

Ji Buvo Paskilbusi Garsu, o 
Dabar Veikia Patylomis

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
besrie, pasiliko prie jos. į pro
fesionales dainininkes ji nie
kad nei neketino siektis, dai
navo iš pamylėjimo dainos ir 
kad patarnauti draugijoms, ką 
ir yra padarius nesuskaitomus 
kartus.

Lilija visuomet su pagarba 
atsiliepia apie Aido Chorą. Ji 
sako, jog choras yra atsako- 
mingas už daugelį džiaugsmin
gų valandų jos gyvenime. Ypa
tinga, tačiau, kaip ji pateko 
į chorą.

Kartą jinai, Ateities žiedo 
narė, atėjo pasižiūrėti Aido 
Choro praktikų ir nedrąsiai

žiūrėjo pro duris, manydama, 
kad jos vistiek dar nepriims, 
neverta į vidų eiti. Bet pra
eidamas vienas iš choristų pa
sibruko ją po pažasčia, nune
šęs į chorą pasodino ir palie
pė: “Dainuok!” Nors išraudus 
dėl nepaprasto užkvietimo, bet 
dainavo ir kitu kartu jau ėjo 
tiesiai į vidų. Choras jai davęs 
daug paakstinimo išstatymu 
jos soliste koncertuose ir ope
retėse.

Kas ją pastūmėjo į dabarti
nio veikimo sritį, — ji ir pati 
gerai nežino'. Daugiausia, — 
reikalas veikti iš vienos pa
reigos pervedė kiton, jose aug
te išaugo. Prie to, ji kredituo
ja ir sesers Margaretos pa
stangas.

šiandieną Lilija yra viena iš

tų Amerikos lietuvaičių, ku
rios gali atlikti ir atlieka bile 
kurią iš svarbių visuomeniškų 
pareigų, šiuo tarpu Lilija yra 
Nacionalio Karo Fondo Di
džiojo New Yorko Lietuvių 
Veikiančio Komiteto iždininke 
-sekretore ir daug rūpinasi, 
kad lietuviai savo kvota — 15 
tūkstančių dolerių — išpildy- 
tume garbingai. Tame mūsų 
iždininkė ir visas komitetas 
prašo visų brooklyniečių ir 
apylinkės lietuvių greitos ir 
duosnios talkos, kadangi vajus 
turi baigtis gruodžio 7 d., Per
lų Uosto sukaktyje. Komitetas 
pasitiki, kad lietuviai išties 
ranką ir šiame, kaip kad ir 
pereituose svarbiuose vajuose.

B-tė.

Ukrainų Federacija Atgauna 
Savo Sales

Gal daugumai yra gerai ži
noma apie Kanados “Ukrai
nian Farmer Labor Temple 
Association” likimą. Tą orga
nizaciją labai žiauriai palietė 
prasidėjęs dabartinis pasauli
nis karas.

Tariant žodį apie likimą, 
noriu trumpai supažindinti su 
jos veikimu ir nuveiktais dar
bais.

Per dvidešimtį metų jos gy
vavimo, tai yra: iki to laiko, 
kada užsiliepsnojo šis pasau
linis karas, minėta organizaci
ja buvo išaugus į didžiausią 
ir plačiausiai žinomą kultūros 
draugiją Kanadoje. Visoj ša
lyj jie turėjo 108 sales, tai yra, 
kultūros centrus, per kuriuos 
jie sėdavo savo tautinį-kultū- 
rinį peną į ukrainų liaudį. Pas
kutiniu laiku jie turėjo cho
rus visose didesnėse kolonijo
se ir kai kurie buvo labai di
deli ir gerai išlavinti. Turėjo 
kelis didelius dūdų orkestrus, 
kurie visuomet patarnaudavo 
darbininkų judėjimui. Taipgi 
dideli stygų, orkestrai buvo ži
nomi visoms tautinėms gru
pėms. Stygų orkestro vedėjai 
buvo žinomi, kaipo talentingi 
smuikininkai, kurie yra gavę 
garbes atžymoj imtis. Jie noriai 
patarnaudavo kitų tautų dar
bininkiškom grupėm su savo 
muzikališkais kavalkais ir su 
savo tautiškais šokiais, kurie 
buvo visų mėgiami. Jie pratur
tino Kanados žmonių gyveni
mą su savo muzika ir kitokiais 
artistiškais talentais, kurie ne
nuilstamai veikė visose kultū
ros srityse ir nešė gerą vardą 
kaipo geri, ramūs šios šalies 
piliečiai ir lojalūs šalies val
džiai. Bet ką jie gavo?

Už tuos jų nuveiktus kultū
rinius darbus ir už meilę savo 
tėvynės jie buvo žiauriai nu
bausti Kanados valdžios. Jų 
visos salės — kultūros centrai, 
su visu inventorium buvo kon
fiskuotos, sumoje virš $300,- 
000. Ir tas viskas buvo par
duota priešingai organizacijai 
— fašistinei . '‘Ukrainian Na
tional Federation,” kuri prieš 
karą puošdavosi svastikomis 
per mitingus ir t.p. Valdžia 
jiems pardavė visas sales su 
inventorium už $73,882, kur 
vien tik Toronto salė kainavo 
apie $110,000.

Toks valdžios pasielgimas 
baisiai pažeidė jų kultūrinį 
darbą ir ironiškai įžeidė par
duodant jų sales jų ir šios ša
lies priešams.

Bet tas smūgis juos neuž
mušė, tik užartavojo jų širdis 
ir jie su didele širdies ironija 
dirbo nenuilstamai ir toliau

savo senos tėvynės naudai ir 
visokiais būdais rėmė šios ša
lies karo pastangas. Jie sava
noriais stoja į Kanados armi
ją ir gausiai perka pergalės 
bonus, idant Hitlerio barbarai 
būtų greičiau sumušti.

Dirbdami visokį darbą, jie 
nepamiršo savo svetainių, savo 
kultūros centrų. Jie nenuilsta
mai dirbo atgavimui jų atgal. 
Jie pradėjo rinkti parašus ant 
peticijų už grąžinimą salių, ir 
legalizavimą draugijos. Trum
pu laiku jie surinko virš pusę 
milijono parašų, tarp kurių pa
sirašė keletas Kanados pro
vincijų premjerų, daugelis 
parliamento narių, profesorių, 
kunigų ir daugelis žymių vi
suomenės veikėjų. Tas pavei
kė į Ottawos valdžią ir ji bu
vo priversta išrinkti komisiją, 
kuri, ištyrus tą dalyką, pateik
tų valdžiai savo rekomendaci
ją. Po kiek laiko komisija re
komendavo, kad ukrainiečiams 
būtų grąžinta organizacinė 
laisvė ir salės, bet valdžia į tą 
dalyką per pirštus žiūrėjo ir 
komisijos rekomendacija ne
buvo svarstoma ir taip pasili
ko. Kada buvo atmesta komi
sijos rekomendacija, tas su
judino visą Kanadą ir iš visur 
pasipylė protestai prieš tokį 
valdžios pasielgimą.

Po to Kanados laikraščiai 
pradėjo kritikuoti Ottawos 
valdžią, kad ji esanti vienaša
liška, užsispyrėlė ir tas ken
kia krašto vienybei.

Valdžia konfiskavo nevien 
tik ukrainiečių sales, ji kon
fiskavo vokiečių ir kitų tautų 
sales, bet jų nepardavė ir po 
šiai dienai vokiečių salės val
džios priežiūroje laikomos, iki 
pasibaigs karas, kurias jiems 
vėl grąžins. Vokiečiai yra kare 
su Kanada. Vokiečiai yra prie
šai šios šalies. Kanados valdžia 
jų nebaudžia. Bet ukrainiečiai 
Kanadoje nebuvę priešai šios 
šalies ir su jais pasielgė bai
siau negu su baisiausiu priešu.

Ottawos valdžia už tokį pa
sielgimą buvo daugiau ir dau
giau mdsinio spaudimo slegia
ma, pradėjo savo nusistatymą 
sukti masinio spaudimo link
me.

Tada delegatai nuvyko į Ot- 
tawą su reikalavimu grąžinti 
ukrainiečiams sales ir atsaky
mą gavo teigiamą ir 15 d. spa
lių per radiją ir Kanados 
spaudą plačiai nuskambėjo, 
kad “Ukrainian Farmer-Labor 
Temple Association” salės grą
žinamos. Ta žinia sujudino vi
są Kanadą ir iš visur plaukė 
sveikinimai King valdžiai. Ar 
tos salės bus grąžintos pilnoj 
formoj, kaip jos buvo konfis
kuotos, sunku pasakyti; bet 
pranešimai sako, kad didžioji 
dalis inventoriaus yra sunai
kinta. Visos knygos, kurios su
darė didelį knygyną ir kelias
dešimt tūkstančių tomų yra su
naikintos. Ir daugelis kitų da
lykų taipgi sunaikinta. Spėja
ma, kad už sunaikintus daik
tus bus atlyginta pinigais.

J. B.

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

skaitytojų. Ateikite ar 
užvažiuokite

Mandagus Patarnavimas
521 FERRY STREET 

EASTON, PA.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ALDLD 7-TO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

ALDLD 7-to Apskr. metinė kon
ferencija jvyks 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. Lukienč, Sekr.

(260)

SO. BOSTON ,MASS.
ALDLD 2 kp. vyrų ir moterų 

svarbus susirinkimas jvyks 5 d. 
lapkričio. Turėsime išrinkti delega
tus j 7-to Apskričio konferenciją, 
taipgi rinksime delegatus dalyvauti 
Brooklyno Seime. Kviečiu visus da
lyvauti, 8 v. v., 376 W. Broadway.
— G. Lekas. (261))

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimo diena 

yra perkelta nuo antro penktadienio 
j antrą antradieni, tai nariai jsitė- 
mykite gerai, kad dabar susirinki
mai jvyks kas antrą antradieni 
kiekvieno mėnesio. Sekantis kuopos 
susirinkimas bus 9 d. lapkričio, pas 
dd. Mockaičius, 1208 E. 169th St. 
Nariai dalyvaukite, bus Centro val
dybos balsavimas ir kiti svarbūs da
lykai. — P. Ncmura, org. (261)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kp. susi

rinkimas jvyks ketvirtadienį, 4 d. 
lapkričio. Rusų Name, 8 v. v. Visi 
dalyvaukite. — Sekretorė. (260)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
lapkr. Lietuvių salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tad 
visos būtinai dalyvaukime. — M. K.

(261)

IO% SAVED 
I NOW OR 100% 
r TAKEN BYTHE 
L. AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes 'Vis dar

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

* LIETUVIŠKAS -fc įi

Traktyrius j
(VALGYKLA IR ALINE) ?
Rheingold Extra Dry Alus c

Didelis pasirinkimas visokių >
Vynų ir Degtines ?

Kasdien Turime :
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkių ?

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

★ W # W # W ★ ir ★ W ★ W ★ ★ W ir W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

.V T*.'.#4 IU7 n «o »

Du darbdaviai patylomis kalbasi, kaip neįleisti unijos 
į Jų dirbtuves.

Shenandoah, Pa.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Įšbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
' • ■ •• . I < * ' • I ' \ ’ t ts : .

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

..................................... *

Parė Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su GivTaLs

Geriausias Alus Brooklyno

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. <-8698

Svarbios Prakalbos
Paininėjimui 10-ties metų 

diplomatinių santikių atsteigi- 
mo tarpe Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos ir 26-šių metų sukak
ties nuo Sovietų įsisteigimo, 
įvyks labai svarbios prakalbos. 
Jos įvyks nedėlioj, lapkričio 7 
dieną, 2 vai. po pietų, Miners 
Hali.

Kalbės korespondentas Jack 
Ozar, kuris du kartus buvo 
Maskvoj ir kalbėjosi su Molo
tovu ir kitais žymiais Sovietų 
Sąjungos vadais. Lietuviškai 
kalbės D. M. šolomskas, Lais
vės redaktorius iš Brooklyno. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Prakalbos gavo užgynimą iš 
unijų vadų ir kitų, žymių žmo
nių. Visus ir visas kviečiame 
dalyvauti.

Rengėjai.

H.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsi© valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarną- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų įermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Amerikos, Sovietų ir Angfijos Atstovai Maskvoj Nutarė Vieningai Veikti
Greitesniam Karo Laimėjimui ir Taikos Išlaikymui

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
temą visų kitų taiką mylinčių kraštų, 
didelių ir mažų.

Konferencija sutiko sudaryti maši
neriją užtikrinimui artimiausio bend
radarbiavimo tarp trijų minimų val
džių kylantiems europiniams klausi
mams svarstyti, besivystant karui. Tuo 
tikslu konferencija nutarė įsteigt Lon
done patariamąją europinę komisiją 
šiem klausimam nagrinėti ir bendrus 
patarimus teikti šiom trim valdžiom.

Padaryta nuostatas tęsti, reikalo e- 
sant, pasitarimus diplomatiniais ke
liais tarp visų trijų valdžių atstovų jų 
sostinėse.

Konferencija taip pat sutiko įkurti 
patariamąją tarybą paliečiančiais Ita
liją reikalais, sudarant tą tarybą, visų 
pirma, iš šių trijų valdžių atstovų ir 
iš Francūzų Komiteto Tautai Laisvin
ti atstovų. Numatoma šion tarybon 
pridėti Graikijos ir Jugoslavijos atsto
vus, atsižvelgiant į specialius jų reika
lus, kylančius iš fašistinės Italijos už
puolimų ant jų žemių dabartiniame ka
re. Ši taryba veiks diena iš dienos ky
lančiais klausimais, skirtingais nuo ka
rinių pasiruošimų, ir duos patarimus 
taikomus suderinti Talkininkų politi
kai linkui Italijos.

Tvirta Nuotaika Linkui Italijos
Šių trijų kraštų užsieniniai ministe

rial matė, jog tai yra tinkamas daly
kas šiandien paskelbiamu pareiškimu 
iš naujo patvirtint Talkininkų valdžių 
nusistatymą už demokratijos atsteigi- 
mą Italijoj.

Šie trys užsienių reikalų ministerial 
pareiškė, kad jų valdžių tikslas yra 
sugrąžint Austrijai nepriklausomybę. 
Tuo pačiu laiku jie priminė Austrijai, 
jog galutinon sąskaiton bus imama pa
stangos, kurias Austrija darys linkui 
savo išsilaisvinimo. Pareiškimas dėlei 
Austrijos taipgi šiandien paskelbtas.

Š5 e užsieniniai ministerial konferen
cijoj paskelbė prezidento Roosevelto, 
ministerio pirmininko Churchillo ir 
premjero Stalino pareiškimą, kuris iš
kilmingai įspėja, jog kai bus duoda
mos bet kokios paliaubos bile kokiai 
Vokietijos valdžiai, tai tie vokiečių ofi- 
cieriai ir kareiviai ir nacių partijos na
rai, kurie turėjo bet kokio ryšio su 
žvėriškumais ir žudynėmis įvairiuose 
kraštuose, užplūstuose vokiečių jėgų, 
bus sugrąžinti į tuos kraštus, kur jie 
atliko šlykščiuosius savo kriminalinius 
darbus ir ten bus įkaitinti ir nubaus
ti pagal tų kraštų įstatymus.

Tarpsavinio pasitikėjimo ir susipra
timo dvasioje, kuria pasižymėjo visas 
šios konferencijos darbas, buvo imta 
dėmesin taip pat ir kiti svarbūs klau
simai. Jie palietė ne tik einamuosius, 
dabartinius reikalus, bet ir klausimus 
dėlei elgimosi su hitlerine Vokietija ir 
jos palydovais, dėlei ekonominio san- 
darbininkavimo ir visuotinos taikos už
tikrinimo.

Bendras 4-rių Kraštų Pareiškimas
Amerikos Jungtinių Valstijų, Didžio

sios Britanijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos valdžios:

Susivienijusios savo pasiryžime, pa
gal Jungtinių tautų pareiškimą 1942 m. 
sausio 1 d. ir sekusius po to pareiški
mus—tęsti karo veiksmus prieš tuos 
Ašies kraštus, su kuriais jos atitinka
mai kariauja, iki tie kraštai sudės sa
vo ginklus besąlyginio pasidavimo pa
grindais ;

Lawrence, Mass.
Vieša Padėka

Nuoširdžiai dėkavojame Ma-
* ple Parko Bendrovės nariams-y už surengimą dėl manęs ban-

kieto. Pirmiausiai dėkavoju 
komisijai: A. Večkiui, J. Čiu- 
ladai ir J. Rudis, taipgi gas- 
padinėms: R. čiuladienei, Več- 
kienei, Rudienei ir Karnilienei 
ir visiems draugams, kurie gel
bėjo pagaminime skanios vaka
rienės, tikietų pardavėjams ir 

, kitiems, nes per jų pasidarba
vimą gavau $198.48 pagalbos. 
Tai pelnas nuo parengimo.

Prie to, mūsų geri draugai
* žymiai prisidėjo su aukomis, 

kurie sekamai aukavo:
. K. Paltanavičius $50, E. Ra-
< ’dževičienė $5, A. Paulukonie- 

nė $3.50 ir P. Yanukonis $3.
Po $2 aukavo: P. Shiman, J. 

Valiukevičius, Mr. ir Mjrs! T. 
Balčius, Mrs. MorkeviČienė, K. 
Paltanavičius, Miss J. Čiurlio
nis, Alex Lapinskas ir Aug. 
VeČkys, o Amla Vaitekūnas 
$1.50.

į Po $1 aukavo: Mrs. Miku
lis, V. Hamel, M. Amderson, 
Mr. Urbočius, Mr. A. Mamma- 
Ii, Mr. ir Mrs. M. Kalish, Mr. 
J. Balsi, M. Sakalauskas, S.

K. .

Siekis, J. Rudis, P. Aleksoms, 
Petronėlė Rudis, Karalina Ka
minskas, E. Bakanauskas, Mrs. 
E. KvadaraviČius, K. Churlio- 
nis, A. Račkauskas, Janne Yu- 
ralionis, Paul Alex, Paul 
Macksvitis, J. Benkus, Mr. ir 
Mrs. J. šleivis, A. Majauskas, 
Mrs. Masienė, Joe Valukevich, 
Anna Batukas, M. Paulukaitis, 
Ign. Čiulada, Joe Valatka, 
John Kazlauskas, James Ka
minskas, Dom. Benkus, Joe 
Uždavinis, Mr. ir Mrs. Jul. Sa
kalauskas, Ant. Karmazenas, 
Julius Kibildis, V. Vilkauskas, 
J. Egeris.

Po 50 centų aukavo: Peter 
Cilcus, Bill Brown, Lena Na- 
vicki-Daugirdas, Albert Gross, 
Jack Shupetis, Balt. Shimko- 
nis, Tofilia šimkonis, Frank 
Zula, Mr. ir Mrs. M. Bulota, 
Peter Navickis, Joe Zelionis, 
A. Remeika, Bell Zurwell, Eli- 

|sie Zurvell, Ellsie Zurwell, 
Bronis Gumauskas, J. P. Mil- 
vidas, Frank Vanagas, Kar. 
Gudaitis, Varonika Bakanaus
kas, Ant. Galinis, P. Valiulis, 
St. Yuskus, John Urbocius, 
Kast. Saūlėnas, Joe Glaveckas 
ir Alex Barisauskas.

Po 25 centus: M. Kasper, 
Anna Ačius, Lucy Zames, Bill 
Legunas ir Ant. -Palskis. Mrs.

Jausdamos savo atsakomybę pačios 
pasiliūosuoti ir su jomis susidėjusias 
tautas paliuosuoti nuo užpuolimų pa
vojaus;

Pripažindamos reikalą užtikrinti 
greitą ir tvarkų perėjimą iš karo į tai
ką ir įsteigti ir palaikyti tarptautinę 
taiką ir saugumą, kuo mažiausiai te- 
eikvojant ginklavimuisi pasaulio žmo
nių jėgų ir ekonominių turtų,

Todėl, išvien pareiškia:
1— Kad suvienyti jų veiksmai, pa

žadėti karo vedimui prieš atatinkamus 
jų priešus, bus tęsiami taikos ir sau
gumo sukūrimui ir išlaikymui.

2— Kad tos iš jų, kurios kariauja 
prieš bendrąjį priešą, veiks išvien vi
sais klausimais paliečiančiais to priešo 
pasidavimą ir nuginklavimą.

3— Kad jos darys visus, jų manymu, 
reikalingus žingsnius, idant pastot ke
lią laužymui bet kokių priešui uždėtų 
sąlygų.

4— Kad jos pripažįsta reikalą kuo 
anksčiausiu praktiškai galimu laiku 
įsteigti bendrą tarptautinę organizaci
ją, paremtą pagrindais pilnos lygybės 
ir nepriklausomybės visoms taiką my-, 
linčioms valstybėms, ir priimt į ją vi
sas tokias valstybes, dideles ir mažas, 
palaikymui tarptautinės taikos ir sau
gumo.

5— Kad tarptautinei taikai ir sau
gumui išlaikyti, kol bus atsteigta įsta
tymų vykdymas ir tvarka ir įvesta vi
suotino saugumo sistema, jos tarsis 
viena su kita ir esant reikalo, su kitais 
Jungtinių Tautų nariais, bendriesiems 
veiksmams, darytiniems tautų bend
ruomenės naudai.

6— Kad, pasibaigus karo veiksmams, 
jos nenaudos karinių savo jėgų jokiose 
kitų valstybių žemėse kitaip, kaip tik
tai tikslams, numatomiems šiame pa
reiškime, ir po bendro pasitarimo.

7— Kad jos tarsis ir sandarbininkaus 
viena su kita ir su kitais Jungtinių 
Tautų nariais, idant padaryt praktiš
ką bendrą sutartį kas liečia apsigink
lavimų tvarkymą pokariniame laiko
tarpyje.

(Amerikos, Sovietų ir Anglijos atsto
vų pareiškimai, padaryti bei priimti 
Maskvos konferencijoj — apie Italiją, 
apie Austriją ir apie nacių kriminalistų 
baudimą — bus išspausdinti kitame Lai
svės numeryje.)

Miliene ir Konstancia Milienė 
po 15 centų.

Visiems draugams ir drau
gėms aukavusiems tariame šir
dingiausiai ačiū! Mes jūsų ge
raširdiškumą niekados nepa
miršime. Gal kurių vardus 
klaidingai užrašiau, tai malo
nėkite man atleisti. Tas Ben
drovės parengimas ir tokis 
nuoširdus atsiliepimas mano 
gerų draugų ir draugių į ma
ne taip paveikė, kad dabar 
jaučiuosi daug stipresnė mano 
nelaimingoj ligoj. Jau penki 
metai, kaip aš iš priežasties 
ligos atsiskyriau nuo jūsų, nes 
esu suparalyžiuota. Bet jūsų 
tokis nuoširdus atsiminimas 
manęs suteikia man daugiau 
jėgų kovoj prieš ligą ir nie
kuomet jūsų nepamiršiu. Mes 
abudu dar kartą visiems taria
me širdingai ačiū!

Antanas Isabels Žilionis.

Anglai nušovė du iš as
tuonių vokiečių lėktuvui ku
rie mėtė bombas Anglį on.

Turkijos žinios teigia, kad 
Vengrija atšaukia 90,000 
savo kariuomenės iš prieš- 
sovietinio fronto Ukraino
je. ' ,?

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS- MOTERYS
DAIKTŲ 

PAKAVIMUI
UŽ PATENKINANČIAS ALGAS 

ARBA GERIAU
PRISIDEDA DAR BONAI

Pas

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

(262)

SIŪLIŲ APDIRBĖJOS

Patyrusios ant geresnės rūšies suk
nelių darbo, vadovaujamoje Fifth 

Avenue specialėje dirbtuvėje.

Gera alga ir valandos 
Malonus Darbas

Kreipkitės Visą Savaitę* į 
Personnel Office

6 West 36th Street

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(264)

PERTAISYMŲ RANKOS
Pilniausia patyrusios ant suknelių, siūtų, pa
stovus darbas; gera alga. Kreipkitės visų 

savaitę.

FILER-MACHOL,
747 MADISON AVE.

(261)

REIKIA MERGINŲ
Be patyrimo, lengvas, malonus dalbas greet
ing card departmente. 48 valandos $2,3.40.
Mercury Engraving Co.. 45 Lispcnard St., 

(arti Canal & Broadway).
(261)

MERGINOS & MOTERYS
Ixmgvas fabriko darbas ; linksmas ir švarus. 
Patyrimas nereikalingas. $26 už 48 valandas. 
Aukštesnė alga mokančioms dirbti prie Foot 
Preso ar Elektrinės Pajėgos preso. Kreipkitės 

visų dienų 8 iki 4 :."().
JACOBY-BENDER, INC.

161 -6th Avė., kampas Spring St., N. Y. C. 
Butterick Building.

(261)

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

aplinkybės. I
Kreipkitės į Miss Pierre, pas: 

WALLACH’S
512 5th Ave.. Kambarys 50.

(260)

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR FOND

V::;:
MATCH 1 HEIR GALLANTRY 
WITH YOUR GIVING

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

ir plojo aidiečiams. Jų tarpe 
matėsi daug jaunų, gražių mo
terų bei merginų.

Daug metų jos priklausė 
chore, dainavo, linksmino mus. 
Dabar staiga pasitraukė. Cho
ras sumažėjo, susilpnėjo.

Jų gi draugai, kai kurių vy
rai, kitų meilužiai, randasi Dė
dės Šamo armijoje. Jie pasi
ruošę atlikti didžiausj pasiau
kojimą, o jų draugės čionai 
pasitraukė iš tos organizacijos, 
kuri taip brangi, taip reikalin
ga Amerikos lietuviams.

žinoma, kiekviena turi pasi
teisinimą. Kalbėjausi su kelio
mis. Pasakysiu: visi tie pasi
teisinimai per silpni.

Eks-aidietės, grįžkite į cho
rą ! Nesuvilkite savo draugų 
kovotojų. Nesidžiaugs jie su
grįžę, radę jus pasitraukusias 
iš choro ir chorą susilpnėjusį. 
Jie žino, kad demokratijos 
stiprybė veriasi darbo žmonių 
organizacijose.

Kalbu apie aidietes, bet ma
čiau keletą ir eks-aidiečių vy
rų. Sveiki, drūti vyrai, moka ir 
gali dainuoti, taipgi ilgus me
tus priklausę chore. Irgi tu
rėtų be atidėliojimo grįžti.

Prasideda žieminis veiklos 
sezonas. Dažnai bus kreipia
masi į Aido Chorą ir prašo
ma jo patarnavimo mūsų pa
rengimuose.

Argi ne gražu, kai choras 
didelis, skaitlingas, dainuoja 
garsiai ir žavėjančiai!

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

siuvime gali kreiptis;
$18 I SAVAITE PRADŽIAI 

DAUG VIRSLAfKIŲ
BAILEY, GREEN & ERG ER, 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 sųlygos. West Side 
Laundry, 450 West 31st St.

(259)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

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)

IŠSIUVINETOJOS 
bullion (paauksavimų ar sidabravimų) milita
risms 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. subvemis Aplikantčs turi 
kalbėti ir suprasti angliškai.

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

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimų.

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 - MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAPE & RATHJE
38-07 31 ST. STREET

LONG ISLAND CITY.
(259)

FABRIKO DARBININKĖS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

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

VULCAN PROOFING CO.

1st Ave. (tarpe 57th & 58th Sts.), B'klyn 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimų.

MERGINOS-MOTERYS, 18-45
LENGVAS FABRHCO DARBAS

5 DIENŲ SAVAITE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GEROS ALGOS IR VIRŠLAIKIAI
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ 

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

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

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ ik DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SOIffcS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DALYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

66 W. 28RD 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.; NETELEFONUOKTTE 
GO

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. 50c j valandų. Virš
laikiai jei pageidaujama. MOGLEN MFG. CO.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
„ BŪTINA PRAMONĖ

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS 
DAUG VIRŠLAIKIU

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS ANT 12-TŲ LUBŲ

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

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

BERNIUKAI 
pasiuntiniai ir pristatytojai. Photographic stu
dio, 5 dienos, $19. SUPERIOR STUDIOS, 

442 West 42nd St.
(259)

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

Truck Sales Co,, 56th St. & llth Avė.
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 per 15 metų be 
paleidimų iš darbo: puikiausios po karinės 
progos. Pradžiai 62*/,jC i 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
Apartmentin iain namui Flatbush. 4 kambarių 
apartmentas. Skambinkite Cumberland 6-4171 

(260)

ELEKTRA LYDYTOJAI

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(261)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$31.31 UŽ 55>/2 VALANDAS
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

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

(260)

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 llth Avė.
(262)

BERNIUKAI-MERGAITĖS
40 VALANDŲ SAVAITE 

GERA ALGA 
LENGVAS DARBAS 

PAKAVIMAS IR IŠSIUNTIMAS
BEL-YORK RUG CO.
381 FOURTH AVĖ. (27TH)

(260)

VYRAI — BERNIUKAI
Stiprūs, kaino pagelbininkai mašinšapoj. 100 
nuošimčių kariniai darbai. Nuolatinis darbas. 
Pilnam laikui. Taipgi daliai laiko vakarais, 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais.

Krepkitės visų savaitę.
A. IRON WORKS

1891 Coney Island Ave., 
(arti Ave. P), Brooklyn

APVALYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRŲ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS. 130 WEST 42ND ST.

KAMBARYS 653
(265)

VYRAI
Dirbti prie Elektrinės Pajėgos Preso darbo. 
Patyrimas nereikalingas. $31.20 už 48 valan
das. Aukštesnė alga tiems, kurie patyrę.

Kreipkitės visų dienų nuo 8 iki 4 :30.
JACOBY-BENDER, INC.

161—6th Avė., kampas Spring St., N.Y.C. 
Butterick Building.

(261)

Artilerijos Dvikova tarp 
Chinu ir Japonų

Chungking. — Siaučia ar
tilerijos mūšiai Salween u- 
pės fronte tarp chinų ir ja
ponų, palei sieną tarp Chi
nijos ir Burmos. Chinai at
remia japonus ir daro jiems 
sunkių nuostolių.

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 
j 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- 
FONUOKTTE.

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINI^ 

PEČKORYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriima™!

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

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

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(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 j fabriko Superintendent.

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

XX)
DŽIANITORIUS

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

Telcfonuokite vakarais CLoverdale 8-0108.
(262)

SIUVĖJAI
dirbti ant vyriškų kostumerskų drabužių. 

Kreipkitės Mr. DeOrsi.
DUNHILL TAILORS

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

STOGDENGIAI
PATYRUSIEM — $10 

PAGELBININKAMS — $7.
NUOLATINIS DARBAS 

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

(259)

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

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

BERNIUKAI
BENDRAS FABRIKO DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Būtina pramonė. $27.30 už 48 valandų.
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo
pareiškimų.

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

(259)

REIKIA VYRŲ 
PAGELBĖJIMUI FABRIKE 

PAPRASTAS DARBAS 
GERA ALGA 

TELEFONUOKITE MR. FINCKE 
LA. 4-3038

(269)

PROSYTOJAI IR 
PAGELBININKAI

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

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

(269)

REIKIA BERNIUKŲ 
pristatymams ir krovimui; 

gera proga pakilimams. 
$30 I SAVAITĘ 

GRAND ROYAL MARKET, 
1289 Lexington Ave.

(260)
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Aido Choras Turėjo Visapu 

siškai Sėkmingą Vakarą
Solistei, grupėms ir chorui 

vadovavo-akom panavo moky
toja Aldona Ander.son-žilins- 
kaitė, o tūlose dainose choruj 
akompanavo choristė jaunuolė 
Sylvia Pužauskaite, Šalinaitės 
mokinė.

Pagirtina, kad choras išsta
to savo jaunus, talentus solis
tais, tuomi 'prisidedant prie 
pagyvinimo - paįvairinimo pro
gramų ir sykiu prie auklėjimo 
naujų jėgų.

Gražiai dainuoja.ir buvo šil
tai sutiktas latvių choras, va
dovaujamas Saros Gibet, akom
panuojant Ainai Martinson. Jų 
choras, kaip ii' mūsiškiai cho
rai. karo sąlygų apgenėtas, 
mažesnis, bot gerai išsilaikęs.

Programos eigoje pakvies
tas R. Mizara, pasveikinęs cho-

kenktų gauti daugiau ir mergi- 
nų-moterų.

Aidas tankiai gauna užkvie- 
timų dainuoti lietuviams ir ki
tataučiams, yra labai populia
rus choras. Tuo tarpu choris
tams vienam kitam pasitaiko 
ilgiau dirbti, tūlas suserga, tad 
mažam chorui, ypatingai jo 
vadovybei, nuolat tenka rūpin
tis, ar choras galės išpildyti 
pažadą, ar pasirodys atsako
mai choro prestižui, kuomet 
dideliam chore keletos narių 
skirtumas nestato choro 
d i to pavoju n.

Choro pamokos būna 
penktadienio vakarą, 419
rimer St. Nueikite pažiūrėti, 
gal ir jūs galėtumėt jam pa
dėti. Rep.

Stampos ir 
Punktai

Mėsai Reiks Mažiau Punktų
Didžiumai 

nos, taipgi 
numažinami 
tus svarui, 
pasilieka Gatavos

k re-

kas
Lo-

Skelbs Vardus Vengėju
Draft©

tačiau atskiri
au-

ra, atsišaukė į publiką paremti 
Nacionalį Karo Fondą. Rinklia
vos nedaryta, 
darbuotojai gavo nemažai

susidainavęs, didžiu-į kų.
Savo skaitlinguose svečiuose 

harmoningai. | choras turėjo ir svečių - vieš-

Brooklyne lietuviškos dainos 
ir abelnai meno mylėtojų pa
sirodė esama tiek daug, jog 
mūsų visų dienų pastogė, pri
prastas ir pamylėtas Piliečių 
Kliubas pasidarė per ankštas 
visus patogiai sutalpinti. Bent 
taip buvo pereito šeštadienio 
vakarą, kada lietuviškos dai
nos patrijotai, gerieji Aido 
Choro draugai pradėjo būriais 
traukti į salę ir užpildė ne tik 
visas kėdės, bet i)- stovimų 
vietų net iki laiptų pritrūko. 
Pribuvęs kliubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas, pasidai
rė skersai ir išilgai salę, atsi
duso ir nuėjo žemyn nieko čia 
nebegalėdamas pagelbėti.

Programa taipgi neapvylė. 
Nors choras šiemet turėjo va
saros metu trumpą pertrauką, 
taipgi daug prarado senų dai
nininkų ir paskiausiais laikais 
prisidėjo kiek naujesnių, tūlą 
laiką nedainavusių, tačiau jau 
gerokai
ma dainų išėjo sklandžiai, o 
tūlos ir tikrai 
Dainų irgi turėta 
daugelio kompozitorių, 
vių ir kitataučių.

Pradedant Amerikos 
nu, sudainuota 
“La i s v ė s daina,” 
“Motina ir sūnus,” 
“Augo kalnelyj,” 
“Už jūrų marių,” 
“Vyturėlis,” M o r g 
“Talkininkų daina,” 
evskio ir kitų rusų 
torių “Daina apie 
“Kalviai,” “Budiono 
“Laukas-lauk elis,” 
Tautos.”

Adelė Namikaitė, aidietė, 
stipriai ir maloniai sudainavo 
solo Kashmiri dainą, Amy 
Woodforde - Finden kompozici
jos, ii* “Oi, mama,” ukrainų, 
taipgi išpildė solo dalis kai ku
riose merginų grupės dainose 
ir dainoje “Laukas-laukelis,” 
su visu choru.

Merginų grupė harmoningai 
sudainavo “Naktis,” Vanagai
čio; “Plaukia laivelis,” 
kaus; “Sapnas,” Bartlett’o. 
vyrai patys vieni 
“Kalvius,” “Kur tas šaltinėlis” ti. 
ir “Kūjis.” .šių kariuomenėn vietas.

gausiai ir 
lietu-

Him- 
žilevičiaus 

Pociaus 
Gan bos 

Banaičio 
Petrausko 
e n s terno 

E Duna- 
kompozi- 

Volgą,” 
maršas,” 

‘Jungtinės

apylinkės. Iš Great 
lyvavo jaunutė Pir

myn Choro mokytoja Alma 
Kasmočiūtė su grupe choristų
— Rečiais, Urbonu, Talandze- 
vičiu. Dalyvavo ir Newark© 
choro Sietyno pirmininkė F. 
Shimkus su grupe draugių- 
draugų, taipgi mokytoja Šali- 
naitė. Buvo ii- grupė bayon- 
niečių — Skiparis, čiurlys ir 
k it i.

Vietinių publikoje matėsi 
profesionalų, biznierių ir daug 
jaunimo, tarpe jų keletą besi
svečiuojančių k a r i š k i ų.

Po programos, viršutinėje 
salėje linksminosi šokėjai, prie 
Kvietkaus muzikos, o apatinėj
— puotautojai. Kiek teko pa
tirti pasikalbėjimuose, svečiai

k ė pasitenkinimo progra- 
ir visa vakaro nuotaika.

n i ų

Federalis Tyrinėjimų Biuras 
skelbia, kad nuo šio laiko, ga
le mėnesio, kožna lokalinė 
drafto taryba perduos vietinei 
spaudai ir radijui paskelbti 
vardus visų tų, kurie bus ne- 
siraportavę kariškai tarnybai.

Pereitą savaitę mieste areš
tuota 133 tokių nesiraportavu- 
sių. Suėmus, juos tuojau per- 
klasifikuoja ir ima tarnybon, 
nežiūrint, kurioj klasėj jie bu
vo priskirti.

Vengėjais drafto skaitomi 
ir tie, kurie laiku negavo pra
nešimo dėl nepridavimo tary
bai savo naujo antrašo 
kraustant naujon vieton 
kitą miestą.

i.šsi- 
ar į

12th 
nu- 

bučernę

Samuel Miller, 2308 
Ave., New Yorke, bučeris, 
baustas užsidaryti 
trim mėnesiam už ėmimą virš 
lubinių kainų, dabar pagautas 
vedant biznį per kita asmenį 
ir patrauktas teisman.

be kaulo ir shoulder (butt) 
kaulu po 7.

Galiniai chops ir shoulder
6.

Rib ir shoulder chops ir
sas shoulder po 5. Malta mėsa

Kaklas ir kili smulkūs šmo
tai su kaulais nuo 1 
tų, priklausant nuo 
sies ir kaulų daugio.

iki 3 pun le
galiai© rū

kai kurios 
galvijienoskitos kiaulienos ir 

smulkmenos parduodama visai 
be punktų. Košelienos gali val
gyti kiek tik kas nori.

punktai 
rū-

1-mą. 
svies- 
— 16

veršienos ir avie- 
kiaul ienos punktai 
po 1 ir po 2 punk- 
Jautienai punktai

nepakeisti.
su p j a u sty tos (šiai su o- 

tos) hamės pakeliama po 1 
punktą, bus po 12 punktų sva
ras.

Taipgi pakeliama
margarinui, aliejams ir 
šių sūriams.

N a u j i p u n k t ų są raša i 
galion šiandien, lapkričio

G e r i a u s i as (c ream e ry) 
tas pasilieka po senovei
punktų, farmerskas pakeliama 
iki 12 nuo 10 punktų ii* per
dirbtas (processed) nuo 4 iki 
6 punktų..

P a k e 1 i a m i e ji sūriai yra 
cream, neufchatel, creamed cot
tage ir cream spread. Jie buvo 
po 3, o dabar bus po 5 
tus.

pinik

VERŠIENOS:
chops 8 punktai.

chops
be kaulo

chops, sirloin
leg, shoulder

kaulo

ai'
Loin
Rib 

steikai, 
po 7.

Rump ii- sirloin be 
6.

Shoulder chops, shoulder 
kaulu, shank ir malta mėsa

po

su
po

Rump ir sirloin su kaulu, 
breast be kaulo, flank, neck be 
kaulo po 4.

Breast, neck ir shank su kau-

$
AVIENOS:

Centriniai chops, loin, 
derloin, be kaulo po 10.

Loin chops ir shoulder be 
kaulo po 8.

Loin visa, shoulder (shank)

STAMPOS
Rudų štampų C, D, F 

laikas pasibaigė spalių 30-tą. 
Stampos G ir II geros dabar. 
Stampa J įeis galion 7-tą lap
kričio.

Miesto Radio Perduos 
Rinkimų Žinias

Norintiems išgirsti “neda
žytų” ir pirmarankių rinkimi
nių žinių iš New Yorko ir iš i

su

po

vi-

Kariams Šventė

Scena iš komedijos “True To Life su Mary Martin, 
Dick Powell, Franchot Tone ir Victor Moore, antra 
savaitė rodomos Paramount Teatre, prie Times Square.

Pranešama, kad Padėkų 
Dieną nebus ėmimo naujokų, 
taipgi jau paimtieji, bet pa
leisti atostogų, kuriems pripuo-

Aurelio Neišmestas iš 
Advokatūros

Prieš buvusį teisėją Thomas
rinkimų, patartina! A. Aurelio buvo užvesta byla 

miestavos radio i išmesti jį iš advokatūros, bet 
830 ant jūsų dieną prieš rinkimus, lapkričio 

kasdien i 1-mą, teismo apeliacinė divizi- 
ija nusprendė, kad jo neišmes-

naudin-J’s Lmv<) kaltinamas gavus 
nes kas' J’epublikonų ii-demokratų par- 
trumpa 

svarbiausių 
skelbiami 

ir 
k i-

pasiklausyti 
stoties WNYC, 
radio. Stotis veikia 
nuo 7 ryto iki 10 vakaro.

Stotis yra viena iš 
giausių ir bile kada, 
v a 1 a n d ą paduodama 
sutrauka visokių 
žinių, protarpiais
p a j i eš k o j i mai d arb i n i n k ų
tarnautojų valdiškoms ir 
toms įstaigoms, pranešama vi
sokios pakaitos patvarkymų 
miesto gyventojams ir duoda
ma labai geros muzikos ir dai
nų. Retas kuris artistas solis
tas ar grupė, amerikietis ar 
svetimšalis svečias, išvažiuoja 
iš miesto nekoncertavę iš šios 
stoties.

Sekmadienių popiečiais, 1 
vai., majoras LaGuardia kal
ba į žmones apie produktų 
kainas, apie sunkumus ar pa
gerėjimą gavime miestui rei
kalingų daiktų ir kitas miesto 
problemas.

tijų nominacijas su pagalba 
raketierių tūzo Costello. Po to 
abi partijos bandė ji numesti 
nuo savo baloto, bet nepavy
ko.

Metropolitan Museum of Art, 
New Yorke, pradedant lapkri
čio 3 bus atidaryta paroda, 
užvadinta “Sovietų Artistai 
Kare.” Parodoj, daugiausia pa
veikslais ir posteriais, bus per
statyta ir eile filmų, tarpe tų 
“We Will Come Bock,” “Black 
Sea Fighters,” “The City That 
Stopped Hitler” ir kitos.

■ •

tęsimą atostogų iki 26 ar 27- 
tos.

Ta pati tvarka būsianti ir 
Kalėdomis, taipgi Naujais Me
tais, nebus naujokų ėmimo nei 
sugrįžimų gruodžio 24, 25 ir 
26 ir sausio 1 ir 2-rą.

CHARLES7
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos >
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tcn-

m a

Choras Turėtų Gauti 
Daugiau Narių

Choras daug nukentėjo išlei
dimu būrio jaunų narių į ka-

Šim-jri.šką tarnybą. Tačiau Brook- 
O lyne dar yra daug vyrų, kurie 

užtraukė; nesirengia mirti, nei į karą jo- 
Jie turėtu užpildyti išėju- 

Ne-

h :

DIENRAŠČIOVAKARE, LAPKR. 4

LAISVES

Lapkričio 14 Nov

šiokiom dienom44c Iki piet - 55c iki 5 po pietųVICTORIA THEATRE
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 

krajavus 
su ame-

Pulklausi modeminiai Žiedai. 
Setas $80.00 ir aukščiau.

RKO PALACE 
BROADWAY IR 47th ST. 
Po atidarymo 
nuolatiniai 
rodymai.
Nebrangi įžanga.

partizanų kovotojų.
Rodoma Kas Naktį.

Paveikslas iš filmos ‘ Lad 
From Our Town,” Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Paskutinė 
diena lapkričio 4-tą.

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

(258-259))

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 
trečiadienį, 
Lietuvių 
Name, 269 
kite laiku.

180,000,000 žmonių istorija . . . atvaizduota asmeniniame, sujaudi
nančiame tų žmonių gyvenime viename kaimelyje.

DVIEJŲ TEATRŲ PASAULINĖ PREMJERA
KETVIRTADIENI

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

tikro medaus. $1 už 
kvortinę bonką.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir 

IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

NEW VICTORIA 
BROADWAY IR 46th ST. 
Po atidarymo, 
visos sėdynės rezervuotos. 
Tel. Circle 6-7429

Atsidarymo- Vakare Visos Sėdynės Rezervuotos. Tlkietus abiem 
Teatram Parduodama Victoria (Circle 6-7429)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

DIDVYRIŠKA RUSŲ ISTpRIJA PRIEŠ NACIUS! 
SAMUEL GOLDWYN’S 

Puikus Veikalas

: “THE NORTH STAR

Broadway 
at 46th St.

PASKUTINES PENKIOS DIENOS!
Artkino Perstata Šaunų Sovietų Judj!

Priešai žino savo nedorybes — Jie mato slaptą raštą 
ant sienos.

Jie bijo dienos, kuomet. . .

‘WE WILL COME BACK’
(Mes Sugrįšime)

Po stebėtino pasisekimo “The City That Stopped Hit
ler,’’ Victoria Theatre laiko sau garbe rodyti šią naują . 
galingą dramą didvyriškų Rusijos
Nuolat nuo 10 A.M.—Vidunaktyj

KONCERTAS
įvyks

Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

STANLEY MISIŪNAS
Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja:

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų 

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

i R.K.O. Rep ul)l i c Teatro Tol. Evergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA

imp or-

g e r iausių
alus ir

Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai, 
bravorų
ėlius. Kada būsite 
Brooklyn©, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewos St. olevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Gražus Pasirinkimas

«i

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 Ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

Iniciallnis žiedas, 
$15.00 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




