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vėjusių pažiūrų, Louis Adamic, 
paskutiniu laiku ėmė visai 
krypti j bolševizmą, apie ku
rį jisai tačiau turi labai mig
lotą nusimanymą ...”

Taip, p. Grigaičiui rašytojas
ATŠAUKTAS MAINIERIŲ STREIKAS -PRIDĖTA ALGOS

Adamic .jau esąs “nenusistovė
jusi ų pažiūru,” nes jis, p. Ada
mic, palankiai kalba apie Ta
rybą Sąjungą, smarkiai kriti
kuoja Michailovičiu, nuošir
džiai remia Jungtines Tautas.

Kas tik taria gražu žodj 
apie Tarybų Sąjungą, tas men
ševikui Grigaičiui yra ‘‘ne ko- 
šer.”

Bet kas jo paiso!

Netoli Buenos Aires miesto, 
La Platos priemiestyj Perrišo, 
(Argentinoj) per ilgus laikus 
gyvavo lietuvių savišalpos 
draugija Vargdienis.

Tai, berods, seniausia Ar
gentinos lietuvių draugija. Ji 
turėjo nuosavą salę; ji buvo 
išgyvenusi daug audringų lai
kų. Tačiau “Vargdienis” vis 
gyvavo.

Bet štai užeina pavietrė — 
fašisto Ramirezo valdžia pra
deda uždarinėti anti-fašistines 
ir visokias kitataučių organi
zacijas bei draugijas. Mūsų ži
niomis, Vargdienis tampa už
darytas.

Kaip neimsi, tai smūgis Ar
gentinos lietuviams!

Pažangieji Levvistono lietu
viai pirmutiniai prisiuntė De
mokratiniu Lietuviu Suvažiavi
mui sveikinimą su $7 aukų. Tą 
viską prisiuntė mūsų senas 
darbuotojas J. Liaudanskas.

Tiesa, Brook lyne pora as
menų jau yra tam reikalui pi
nigų paaukoję, bet ne iš kolo
nijų.

Tegu Levvistono lietuvių pa
darytoji pradžia bus sužadini
mas kitoms lietuvių koloni
joms !

Jeigu Maskvos konferenci
ja buvo pasekminga, tai visų 
pirmiausiai reikia padėkavoti 
Raudonosios Armijos žygiams. 
Nes jei ne didžiuliai, gigantiš
ki Raudonosios Armijos laimė
jimai, tai vargu begu Maskvos 
konferencija būtų ir įvykusi.

Raudonosios Armijos ofen- 
syvas, pradėtas š. m. liepos 12 
dieną, įnešė į šį karą tokią 
džiugią laisvės ištroškusiai 
žmonijai staigmeną, kuri pa
keitė visą karo eigą į gerąją 
pusę.

Keleivis, rašydamas apie 
Maskvos konferenciją, sako: 
“ . . . visa konferencijos svarba 
išrodo tik tame, kad ji nepa
kriko, bet pasižadėjo veikti iš- 

• M vien.
O Tėvynė surinka : “Konfe

rencija jau pasibaigė — Lie
tuvos kilimas neaiškus.”

Nejaugi Maskvos konferen
cijoje kas nors svarstė Lietu
vos kilimo klausimą? Juk ne 
tokiems reikalams konferenci
ja buvo šaukta.

O kai dėl Keleivio pasisaky
mo, tai jis “tikrąją savo nuo
monę” apie ją pasakys tik tuo
met, kada galės iš Naujienų 
pasicituoti Grigaičio “išmin
ties.”

Iki šiol iš visų lietuviškų 
laikraščių Amerikoje, Laisvė 
yra vienintelė, išspausdinus vi
sus oficialius Maskvos konfe
rencijos pareiškimus-deklara- 
cijas.

Skaitytojai turėtų tuos do-

Minkštųjų Kasyklų Mainie- 
riani Pakelta Alga SI.50

Dienai; Kietųjų — 60 Centų
Washington. — Jungtinės 

Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis ir kiti 
viršininkai lapkr. 3 d. pa
šaukė atgal darban 530,000 
streikavusių angliakasių, 
ragindami juos grįžti kaip 
galint greičiau. Tai todėl, 
kad “Jungtinių Valstijų vy
riausybė per savo vidaus 
reikalų sekretorių (Haroldą 
Ickes) pasirašė tinkamą su
tartį su unija” dėlei uždar
bio pakėlimo mainieriams, 
kaip sako tie unijos vadai.

Sutartis, formalumų su
metimais, yra dar pavesta 
spręsti Karinių Darbų Ta- 
rybai, kuri iki šiol atmeti
nėjo angliakasiam pagei
daujamus algos priedus. 
Bet suprantama, kad Kari
nių Darbų Taryba dabar 
patvirtins sutartį, kurią su 
unija padarė kuro adminis
tratorius H. Ickes, Ameri

Amerikiečiai Sulaužę Ramutėlio 
Apsigynimo Liniją Italijoj

Alžyras. — Amerikiečiai 
ir anglai, komanduojami A- 
merikos generolo M. W. 
Clarko, vakariniame Itali
jos šone, nugrūdo nacius 
nuo aptvirtino Massico kal
nyno ir taip pat užėmė tvir- 
tovišką Croce kalną, į šiau
rių rytus nuo Massico; at
metė vokiečius bent tris 
mylias atgal ir dasivarė iki 
poros mylių nuo Garigliano 
upės, 79 mylios į pietų ry
tus nuo Romos.

Anglai - amerikiečiai už
ėmė čia pozicijas tik už 
penketo mylių nuo nacių ap
sigynimo linijos “zoviesko” 
Venafro, kurį jau bombar
duoja talkininkų artilerija. 
Anglai išmušė vokiečius iš 

' punktų tiktai 7 mylios nuo 
Isernios, svarbiosios hitleri
ninkų karo bazės.

Tokiu būdu, amerikiečiai 
ir anglai per 10 dienų sun
kių mūšių faktinai sulaužė 
tą Rommelio nacių liniją, ir 
kaip oficialiai pranešimai 
sako, dabar vokiečiai ruošia
si gintis jau Aurunci kalnų 
linijoj, tik 68 mylios nuo 
Romos.

Amerikos kovūnai atėmė 
iš priešų Pratella, Galo ir 
Vairano miestelius, į šiau
rių rytus nuo savo užimto 
Croce kalno.

Aštuntoji anglų armija 
vidurinėje Italijoje grumia
si artyn Venafro ir susijun
gimo su amerikiečiais; o 

kumentus išsikirpti ir pasilai
kyti. Nes dėl Maskvos konfe
rencijos bus nuolat ir nuolat 
kalbama ir rašoma viso pasau
lio spaudoje.

kos vidaus reikalų sekreto
rius.

Pagal šią sutartį, minkš
tųjų angliakasyklų mainie
riams pakeliama dieninis 
uždarbis $1.50 ir nustato
ma $8.50 kaipo pamatine 
alga už astuonių valandų 
darbo dieną. Prie darbo lai
ko priskaitoma 45 minutes, 
kaip sugaištamos nuo mai- 
nierio įėjimo pro kasyklos 
vartus iki pačios darbo vie
tos pasiekimo.

Be to, laikas pietiniam 
užkandžiui sutrumpinamas 
nuo 30 iki 15 minučių. Taip 
ir susidaro viso 8 valandos, 
vietoj pirmiau skaitytų sep
tynių.

Kietųjų kasyklų mainie
riams, kurių yra 80,000, pri
dedama 60 centų algos die
nai tokiomis pat darbo va
landų sąlygomis, kaip ir 
minkštųjų kasyklų darbi
ninkams.

rytiniame savo fronto gale 
anglai dar vienoj vietoj pra
siveržė per Trigno upę.

Italija. — Stumiami at
gal, Italijoj, hitlerininkai 
desperatiškai priešinas. Kaip 
vokiečiai, taip ir talkinin
kai nukenčia sunkių nuos
tolių.

MIRTIES BAUSMĖ Už 
JUOKĄ VOKIETIJOJ

Stockholm. — Naciai nu
sprendė baust mirčia tuos 
Vokietijos gyventojus, ku
rie pasakoja bei išradinėja 
politinius juokus, kuriuose 
kliudo hitlerininkus arba 
abejoja apie jų karo lai
mėjimą, kaip iš Berlyno 
pranešė Skandinavijos žinių 
agentūra.

Vienas iš juokų, už ku
riuos gręsia vokiečiam pa
korimas ar galvos nukirti
mas, yra sekamas:

“Koks trumpiausias pa
saulio juokas?”

Atsakymas: “Mes karą 
laimėsime.”

Naikinimas Nacių Tankų, Or
laivių ir Laivų Rytuose

Maskva. — Sovietų jėgos 
lapkr. 2 d. sunaikino bei 
sunkiai sužalojo 77 vokiečių 
tankus ir nušovė 24 jų lėk
tuvus.

Raudonieji lakūnai nu
skandino Baltijos Jūroj dar 
vieną vokiečių transporto 
laivą, 10,000 tonų.

SUNAIKINTA DAR 15 
JAPONU LAIVU IR 

108 LĖKTUVAI
Australija, lapkr. 4. —Ge

nerolo MacArthuro ameri
kiečiai ir australai lakūnai, 
galingai užpuolę japonus 
Rabaul srityje, New Britain 
saloje, nuskandino bent tris 
karinius priešų laivus-nai- 
kintuvus ir 12 prekinių- 
transportinių laivų, pavo
jingai sužalodami dar du 
šarvuotlaivius ir devynis 
prekinius japonų laivus. 
Nuskandinti prekiniai prie
šų laivai turėjo 50,000 tonų 
įtalpos.

Tuo pačiu žygiu talkinin
kų lakūnai nušovė žemyn 85 
priešų lėktuvus ir turbūt 
sunaikino dar 23-ris.

Senatorių Komisija Pri
ėmė Svarbią Dalį Mas

kvos Rezoliucijos
Washington, lapkr. 4. — 

Jungtinių Valstijų senato 
komisija kariniais reikalais 
priėmė ketvirtąjį skyrių ta
rimo, kurį Maskvoje padarė 
konferencija Amerikos vals
tybės sekretoriaus Hullo, 
Sovietų užsieninių reikalų 
komisaro Molotovo, Angli
jos užsieninio ministerio 
Edeno ir Chinijos ambasa
doriaus.

Tas Maskvos tarimo sky
rius skamba šitaip:

“Jos (Amerika, Anglija, 
Sovietų Sąjunga ir Chini- 
ja) pripažįsta reikalą kuo 
anksčiausiu praktiškai gali
mu laiku įsteigti bendrą 
tarptautinę organizaciją, 
paremtą pagrindais pilnos 
lygybes ir nepriklausomy
bės visoms taiką mylinčioms 
valstybėms, ir priimt į ją 
visas tokias valstybes, dide
les ir mažas, palaikymui 
tarptautinės taikos ir sau
gumo.”

Šis Maskvos konferenci
jos tarimo skyrius yra pri
imtas vieton senatoriaus 
Connally pasiūlymo dėlei 
tarptautinio sandarbininka- 
vimo taikai palaikyti po 
karo.

Senato komisija kartu 
priėmė republikono senato
riaus Williso priedą, kad 
Jungtinių Valstijų senatas 
turi tvirtint bet kokias su
tartis, šio krašto valdžios 
daromas su kitomis valsty
bėmis.

Neoficialiai pranešama, 
kad jau atsisakęs įtuo sosto 
Italijos karalius Viktoras 
Emmanuelis.

Jugoslavijos partizanai 
užėmė Priboj miestą; už
puolė ir naikino karines vo
kiečių bazes Vengrijoj.

Sovietai, Maršuodami per Tūkstančius 
Nacių Lavonų, Sparčiai Šluoja Priešus 
Atgal, Artinasi prie Dniepro Žiočių

London, lapkr. 4.—Kazo
kai raitininkai ir raudon
armiečiai su tankais įkan- 
džiai vejasi vokiečius, kar
dais juos kapodami ir šovi
nių lietum skindami. Per 
dieną pietiniame fronte jie 
numaršavo pirmyn dar ke
liolika mylių, kampe tarp 
Juodosios Jūros ir Dniepro 
upės1 žiočių.

Iškrikusiai bėgdami, na
ciai paliko tūkstančius savo 
lavonų ir daug kanuolių, 
tankų ir kitų pabūklų, ne 
tik sudaužytų, bet ir svei
kų.

Sovietiniai kovunai paė
mė Malyje Kopani miestą, 
tik 13 mylių nuo Chersono 
didmiesčio ir uosto, kuris 
stovi prie Dniepro upės į- 
plaukimo į Judąją Jūrą, va
kariniame upęs šone. Šia
me kampe raudonarmiečiai 
taip pat užėmė Bolšije Ko
pani stotį geležinkelio, ei-

Talkininkų Lakūnai Galingai 
Smogė Vakarinei Vokietijai

London, lapkr. 4.— Va
kar daugiau kaip 400 di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių, lydimi 600 lėktuvų ko
votojų, pleškino Wilhelms- 
haveną, vokiečių laivyno ba
zę ir submarinų ir kitų ka
rinių laivų statybos centrą, 
šiaurvakarinėj e V okieti j oje. 
Amerikiečiai tuo pačiu laiku

LABAI BLOGA ESANTI 
PADĖTIS VOKIETIJOJ

Berne, Šveic. — Atkelei- 
viai iš Vokietijos į Šveica
riją sako, jog talkininkų at
akos iš oro ir didžiuliai So
vietų laimėjimai visai puldo 
vokiečių dvasią. Vidujinė 
Vokietijos padėtis, girdi, 
dabar daug silpnesnė ir 
ekonominė būklė blogesnė, 
negu pirm 25 metų, praeito 
pasaulinio karo pabaigom

Minsko Partizanų Žygiai
Maskva. — Baltarusijoje 

Minsko partizanai per sa
vaitę sunaikino 58 vokiečių 
trokus su ginklais, amunici
ja ir kariais; užmušė dau
giau kaip 2,000 hitlerinin
kų; susprogdino šešis plen
tų tiltus ir suardė aštuonis 
kilometrus telegrafo ir tele
fonų linijų.

Vienoje gyvenamoje vie
toje partizanai suėmė apie 
30 vokiečių ir pagrobė aš
tuonis kulkasvaidžius, 60 
šautuvų ir daug rankinių 
granatų ir kulkų.

nančio iš Krimo į Cherso- i 
ną. Bolšije Kopani yra už 
18 mylių nuo paties Cher
sono.

čia Sovietai atvadavo dar 
78 kitus miestus, miestelius 
ir kaimus; ir tik šioje apy
linkėje per dieną vienoj 
vietoj užmušė daugiau kaip 
3,000 nacių, o kitoj nušlavė 
vokiečių pulką ir pagrobė 
visus jo ginklus ir įrengi
mus.

Trečiame šio fronto sek
toriuje raiti kazokai ir mo
torizuoti raudonarmiečiai, 
smarkiai šluodami priešus 
atgal, nukirto 2,000 hitleri
ninkų ir pagrobė 16 vokie
čių tankų, 34 kanuoles, dau
giau kaip 100 trokų, 800 
arklių, 10,000 galvijų, tris 
didelius grūdų sandėlius ir 
du amunicijos sandėlius,.ir 
paėmė nelaisvėn daug prie
šų.

Tuo' tarpu sovietinai la- 

nušovė 34 vokiečių lėktuvus, 
o neteko tik septynių bom- 
banešių ir trijų lėktuvų ko
votojų. Tai buvo jau 101- 
mas amerikiečių oro žygis 
prieš pačią Vokietiją.

Kiti Amerikos lėktuvai 
naikino vokiečių orlaivių 
stovyklas Francijoj.
ANGLŲ LAKŪNAI TRIU
ŠKINO DUESSELDORFĄ 

IR COLOGNE
Naktį iš trečiadienio į 

ketvirtadienį šimtai Angli
jos bombanešių atkakliai 
ardė ir degino Duesseldorfą 
ir Cologne, karinės nacių 
pramonės didmiesčius vaka
rinėje Vokietijoje. Taigi jau 
121-mą kartą anglai šiame 
kare iš oro bombardavo Co
logne, 768,000 gyventojų 
miestą.

Kiti anglų lėktuvai ataka
vo įvairius priešų punktus 
Francijoj, Belgijoj ir Ho- 
landijoj. Visuose tuose veik
smuose anglai neteko 19 
lėktuvų, o sunaikino keturis 
vokiečių lėktuvus.

Maskva. — Pietiniame 
fronte per 10 dienų nuo Me- 
litopolio paėmimo Raudono
ji Armija numaršavo 120 
mylių pirmyn.

London. — Sovietai at
vadavo nuo vokiečių jau 
370,000 ketvirtainių mylių 
plotus.

Amerikiečių motorlaivis 
nuskandino žibalinį vokie
čių laivą ties Elbos sala, ne
toli Italijos.

kūnai žaibiškai naikino, su 
žemėmis maišydami bėgan
čius sumišime hitlerininkus.

Šiuos žodžius berašant, 
Londono radijas praneša, 
jog kazokai ir kiti raudon
armiečiai jau pasiekė Cher
sono priemiesčius.

(žymėtina, jog Chersonas 
stovi vakariniame Dniepro 
šone, taigi minimi priemies
čiai tegali būti rytinėje 
Dniepro upės pakrantėje. O 
Dniepras šioje vietoje yra 
labai platus ir dar Sovietų 
nepereitas.)

SMŪGIAI NACIAMS 
DNIEPRO ALKŪNĖJ

Dniepro upės alkūnėje, į 
pietų vakarus nuo Dniepro- 
petrovsko didmiesčio, rau
donarmiečiai užmušė 2,500 
nacių ir blokšdami priešus 
atgal atvadavo dar septy
nias gyvenamąsias vietoves, 
sudaužė 22 vokiečių tankus, 
46 kanuoles, šimtus kulka- 
svaidžių ir nelaisvėn paėmė 
būrius hitlerininkų.

Naciai padarė penkias 
kontr-atakas, bet visos jos 
tapo ištaškytos.

Daugelyje Penkioliktosios 
vokiečių divizijos kuopų te
liko tik po 15 iki 20 karei
vių, kaip liudija suimti na
ciai. O sveikoje kuopoje yra 
apie 100 kareivių.

Šiuo tarpu oficialiai Mas
kvos pranešimai nieko ne- 

(Tąsa 5-me pusi.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Nacių radijas sakė, kad 

Sovietų tankai įsiveržė į 
patį Krivoj Rog miesto vi
durį, bet vokiečiai giriasi, 
kad, girdi, jie atrėmę įsi
veržimą.

Amerikiečiai vakarinia
me Italijos šone atmetė vo
kiečius dar 5 mylias atgal.

Maskva, lapkr. 4. — In
ternational News Service 
praneša, kad Sovietai, vyda
miesi vokiečius, užėmė po
zicijas tik už 12 mylių nuo 
Chersono.

Kazokus pamatę, vokie
čiai persigandę rėkia: “Die 
Kossacken komment!” (Ka
zokai ateina), ir pašėlusia- 
me sumišime galvatrūkčiais 
bėga atgal.

Frankfort, Ky., lapkr. 4. 
— Suskaičiuota, jog repub- 
likonų kandidatas S. S. Wil
lies į Kentucky gubernato
rius gavo 5,000 daugiau bal
sų, negu demokratų kandi
datas. (O vakarykščiai pra
nešimai sakė, kad rinkimus 
laimįs demokratas.)
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Visi Džiaugiasi Ir Sveikina
Maskvos konferencija pabaigė savo 

darbus ir paskelbė savo tarimus.
Kas įdomu ir svarbu čionai pabrėžti, 

tai kad šios konferencijos paskelbtos de
klaracijos susilaukė niekad pirmiau jo
kia tarptautine tema negirdėto visuoti
no užgyrimo amerikiečių spaudoje. Pa
imkime New Yorko spaudą, kuri, be abe
jo, yra tipiška amerikinės spaudos da
lis. Jos reiškiama nuomonė, paprastai, 
esti nuomonė abelnai amerikinės spau
dos. Štai The New York Times, demokra
tų krypties, stambaus kapitalo ir biznio 
laikraštis, lapkričio 2 dieną savo edito- 
rialą pavadina “Triumph at Moscow” 
(Triumfas Maskvoje). Laikraštis sako:

“Maskvos konferencijos rezultatai vir
šija pačias optimistiškiausias viltis ir turi 
būti sveikinami kaipo didžiausia Jungti
nėms Tautoms pergalė, prilygstanti bet 
kokiai iki šiol pasiektai pergalei mūšio 
frontuose. Susirinkus svarbiausiu karo 
momentu, kuomet besiartinanti militari- 
nė pergalė pradėjo kelti aikštėn visokius 
paskirus interesus ir ambicijas, kurie 
taip dažnai praeityje padalindavo laimė
tojus ir prarasdavo jiems taiką, konfe
rencija ne tik išblaškė paslėptus nerimus 
šiame atsitikime, bet patvirtina ir toliau 
sustiprina vienybę tarpe trijų, arba, ge
riau, tarpe keturių didžiųjų valstybiij 
Jungtinėse Tautose — tarpe Rusijos, 
Didžiosios Britanijos, Jungtinių Valsti
jų ir Chinijos. Dar daugiau, Ji, konfe
rencija, duoda padidintą siekimą jų pa
siryžime vesti karą ‘apvienytu veikimu’ 
prieš visus jųjų priešus...”

Laikraštis sako, kad Maskvos konfe
rencija galutinai sudaužė visas Hitlerio 
viltis Talkininkus padalinti ir laimėti at
skirą taiką su vienu kuriuo iš jų. “Šis 
naujas patvirtinimas neatskiriamos vie
nybės ir pažadėjimas bendros veiklos ka
re ir taikoje”, sako Times, “yra taip 
svarbus, kad šiuo tarpu nustelbia visas 
padarytos sutarties smulkmenas...”

New York Herald Tribune, republiko- 
nų politines pozicijos laikraštis, taip pat 
įtekmingas kaip ir The New York 
Times, tolygiai karštai sveikina Maskvos 
konferencijos darbus. Lapkričio 2 dienos 
editoriale “The Grand Alliance (Didžioji 
Sąjunga), Tribune sako:

“Paskelbti Maskvos susitarimų tekstai 
niekaip nesuvilia tų aukštų vilčių, kurias 
pereitą penktadienį iškėlė prezidentas 
Roosevdtas savo pareiškime. Paėmus 
bendrai, jie duoda braižinį plačios pro
gramos artimo sandarbininkavimo vedi
me karo, per pereinamąjį laikotarpį ir 
įsteigime pastovios taikos. Tai progra
ma, paremta protingais ir nuosaikiais 
principais, su kuriais kiekvienas privalo 
sutikti... Ir tai programa, kuri niekur 
neduoda suprasti jokių paslėptų skirtu
mų tarpe didžiųjų talkininkų jokiam 
svarbiam punkte...”

Ir Tribune mano, kad Maskvos konfe
rencijos nutarimai turės sunaikinti ne 
tik Hitlerio, bet ir abelnai vokiečių vil
tis kaip nors laimėti karą, talkininkus 
padalinant. “Ta proga dabar tapo su
naikinta”, sako Tribune, “didžioji są
junga nebus padalinta; ji bus padaryta 
dar stipresnė prieš juos, vokiečius, ir jų 
paskutinė viltis yra mirus.”

Komunistinės politinės krypties The 
Daily Worker (lapkričio 2 d.) duoda 
ilgą editorialą — “Moscow Conference.” 
Šis dienraštis taipgi karščiausiai sveiki
na tos konferencijos darbus ir pilniau- 

"siai užgiria jos tarimus. The Daily Wor
ker sako:

“žmonės visur sveikins Maskvos kon
ferenciją kaipo didžiausį laimėjimą. Ma
skvos konferencijos nutarimai parodo 
aiškiausiai, kad Anglijos-Sovietų Sąjun
gos - Amerikos Koalicija dabar dar dau
giau apvienyta ir sustiprinta, kad pa- 

- greitinti karo pabaigą ir kad įsteigti tei-

singą ir pastovią pasaulinę taiką. Hitle
rio ir Tojo ir jųjų pakalikų ir defytisti- 
nių konspiratorių viltys prailginti karą, 
padalinant koaliciją, tapo sudaužytos...”

Bet dienraštis persergsti,. kad Mask
vos konferencijos pasisekimas ir josios 
tarimai nenuramins defytistų ir profaši- 
stų. Jie kels triukšmą ir toliau, stengsis 
pakenkti karo pastangoms. Ypatingai, 
girdi, jie vistiek bandys neprileisti prie 
bendro talkininkų smūgio prieš hitlerinę 
Vokietiją.

Daily Worker toliau sako:
“Šis laikotarpis yra sprendžiamasis 

karo laikotarpis. Maskvos konferencija, 
sustiprindama visų anti-fašistinių ir 
liaudies jėgų poziciją mūsų šalyje, taip 
pat iškelia prieš jas atsakomybę užtik
rinti, kad šios konferencijos nutarimai 
būtų pravesti gyveniman. Nėra abejonės, 
kad rezoliucijomis ir kitokiais būdais 
darbininkų ir abelnai žmonių organizaci
jos išreikš savo pilniausį pritarimą 
konferencijos darbams. Bet taipogi joms 
būtinai reikia sustiprinti ir praplėsti 
tautinę vienybę aplinkui vyriausį koman- 
dierių, paremiant jojo karinę ir koalici
nę politiką, ir iškelti aikštėn ir atskir
ti defytistinę ir provokacinę saiką Kon
grese, tarpe žmonių ir pačių darbininkų 
eilėse...

“Dabar mes turime eiti pirmyn su di
desniu stiprumu ir pasiryžimu linkui 
greitos pergalės prieš hitlerinę Vokieti
ją ir josios japonišką talkininkę, ir lin
kui pastovios taikos, paremtos glau
džiausiu sandarbininkavimu tarpe vado
vaujančiųjų anti-hitlerinės koalicijos 

spėkų.”
Stebėtis reikia, kad net Scripps-Ho

ward dienraštis New York World-Teleg
ram, kuris taip atkakliai nusistatęs prieš 
visą Roosevelto karinę politiką ir kuris 
nė vienos dienos nepraleidžia neišvėmęs 
visos bačkos nuodų prieš Sovietų Sąjun
gą ir komunistus, nesuranda nieko blogo 
Maskvos koriferencijos nutarimuose. Iš 
tikrųjų, ir šis dienraštis pilnai užgiria 
tuos tarimus.

“ši yra linksma diena”, sako World- 
Telegram. “Didžiosios Keturios valsty
bės paantrino savo pasižadėjimą laikytis 
išvien iki besąlyginio priešų pasidavimo. 
Jos sutinka laikytis išvien pereinamaja
me laikotarpyje ir įsteigime tarptautinio 
saugumo organizacijos, ‘paremtos ant su
vereninės visų taiką mylinčių valstybių 
lygybes.’ Už pasirašymą šių Maskvos 
sutarčių, Britanijos, Anglijos, Chinijos 
ir Amerikos valdžios užsitarnauja dide
lio pagyrimo. Suprantamas yra entuziaz
mas prezidento Roosevelto, parodytas 
pareiškime prieš pasirašant sutartis ir 
maršalo Stalino pareiškime Maskvos 
bankiete...”

Šitokia yra New Yorko spaudos pažiū
ra linkui Maskvos konferencijos nutari
mų. Ko dabar reikia, tai kad šita pati 
spauda tokiu pat vieningumu ir entu
ziazmu padėtų Jungtinėms Tautoms tuos 
tarimus be atidėliojimo pravesti gyve
niman, kad ji visų pirma liautųsi nuo
dijus Amerikos žmones anti-sovietiniais 
melais. Tie melai nepadeda karo laimėji
mui ir įsteigimui pastovios taikos po ka
ro. Jie tik padeda Hitleriui trukdyti mū
sų karo pastangas.

ŠYPSENOS
VADAI

Kur važiuosi, ar eisi, 
Daug vadovų atrasi.
Vienas traukia dešinėn, 
Kitas rioglina kairėn.
Čia mokina praturtėt, 
Ten—nuo turtų liepia bėgt.
Šis maldauja duot aukų, 
Tas neleidžia už plaukų.
Vienas liepia susitraukt.
Kitas prašo dar palaukt.
Čia įsako atakuot, 
Ten mokina pasiduot.
Vienas rodo į knygas, 
Kitas velka pas mergas.
Čia mokina apsivest, 
Ten—greičiausia pasimest.
Vienas pataria badaut, 
Kitas — valgyt ir lėbaut.
Jei klausytum jų visų — 
Žmogus liktum be ausų!
Privalai tad būt gudrus — 
Pasirinkt vadus gerus.

A. K—kis.

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE PAKVAIŠUSI 
PLUNKSNABRAIŽĮ

Chicagos Vilnis (lap. 1 d.) 
Naujienų redaktorių vadina 
pakvaišusiu plunksnabrai- 
žiu. Pavadinimas gerai pri
taikytas. Tasai redaktorius, 
pasak Vilnies, savo laikraš
čio 255-tam numeryje išdro
žė tokią melagingą kvailys
tę:

“Sovietų valdžios nusista
tymas Vokietijos atžvilgiu 
visiškai skiriasi nuo Ameri
kos žmonių nusistatymo, 
kuris pilnai sutinka su pre
zidento Roosevelto pozicija: 
besąlyginis pasidavimas ir 
prūsiško militarizmo išrovi- 
mas su šaknimis...”

Ir tai jau nebešiandien 
Naujienos šitą “skirtumą” 
mato ir skelbia. Ištiesų jos 
dar nėra nieko suradusios 
bendro tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos visam šia
me kare. Ką tik kada darė 
Sovietų Sąjunga, viskas bu
vo Naujienų paskelbta prie
šingu Amerikai.

Gi faktas yra, kad Sovie
tų Sąjunga ir Amerika iš
vien kariauja prieš bendrąjį 
priešą. Pagaliau Maskvos 
konferencija įrodė, kad, 
kaip Naujienų redaktorius, 
taip visi pronaciai, negra
žiai melavo, sakydami ir 
skelbdami, kad Maskvos at- 
sinešimas linkui Vokietijos 
yra visai skirtingas nuo 
Washingtono atsinešimo. 
Maskvos konferencija įro
dė, kad tasai atsinešimas 
buvo ir yra vienodas, būtent, 
mušti vokiečius iki besąly
ginio pasidavimo, nušluoti 
hitlerizmą, atiduoti teisman 
visus karo kriminalistus.

Taigi, šita Naujienų pra
našystė apie skirtumus ir 
susikirtimus tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Val
stijų dėl Vokietijos buvo 
tiktai pakvaišusio plunks- 
nabraižio švakščiojimas.

Prie progos galima primint 
ir kitą Naujienų redakto
riaus tolygų praspėjimą pro 
šalį. Prieš konferencijai 
prasidėsiant, jisai tvirtino, 
kad konferencija būsianti 
ne militarinė, o tik politinė 
ir todėl jinai visai neužsiim- 
sianti militarinių reikalų 
svarstymu. Barė Sovietus, 
kam jie reikalauja, kad kon
ferencijoj būtų svarstoma 
antro fronto reikalas. Bet
gi dabar aišku, kad Mas
kvos konferencija pirmiau
sia ir svarstė militarinips 
reikalus, būtent, kaip priar
tinti karo pabaigą, kaip pa
siekti trumpiausiu laiku pil
ną militarinį hitlerinės Vo
kietijos sumušimą. Tiktai 
kai buvo tuo pu n k t u 
sutikta ir susitarta, buvo 
pereita prie politinių koali
cijos problemų svarstymo.

Mes gi sakėme, kad ta

konferencija negali praeiti 
pro šalį militarinio klausi
mo, kad tai yra visų svar
biausias dienos klausimas. 
Jeigu nebus susitarimo dėl 
militarinių žygių, tai, aiš
ku, jokio susitarimo negalės 
būti jokiais kitais klausi
mais. Konferencijos nutari
mai parodo, kad mūsų buvo 
tiesa.

Maskvoje susitarimas pa
siektas visais pamatiniais 
klausimais. Tas užtikrina 
karo laimėjimą ir sukūrimą 
pastovios taikos.

HITLERIO TONU IR 
DVASIA

Kaipgi Hitlerio propa
gandos biuras pasitiko Mas
kvos konferencijos nutari
mus? Ką Goebbelsas iškepė 
“pasveikinimui” tos konfe
rencijos darbų, kuriais 
džiaugiasi visa pažangioji 
žmonija? Ką nors jis turėjo 
duoti Vokietijos žmonėms.

Kelias valandas patylėjęs, 
kada buvo paskelbti Mas
kvos konferencijos tarimai, 
nacių propagandos biuras 
sušuko: Britanija ir Jung
tinės Valstijos viską “par
davė Rusijai”, “bolševizmo 
pavojus padidėjo” ir t.t. 
Kiek vėliau, Berlyno radi
jas paskelbė, kad Britanija 
ir Jungtinės Valstijos sutei
kė Stalinui teisę “veikt sau- 
vališkai, kur tik Sovietų 
Rusijos interesai, jo supra
timu, reikalauja dirigavimo 
rankos.”

To, žinoma, buvo tikėtasi 
ir laukta. Goebbelsas tebe- 
grumoja Vokietijos žmo
nėms ir visam pasauliui bol
ševizmo baubu.

Bet tuojau atsirado gai
valų Amerikoje, kurie tuo 
pačiu tonu užtraukė prieš 

i Maskvos konferencijos ta
rimus. Beveik žodis žodin 
Hearsto spauda pakartojo 
Goebbelso primetimus Mas
kvos konferencijai.Štai New 
York Journal - American 
(lap. 2 d.) tūlas David Sent- 
ner rašo: “Nėra jokios abe
jonės, kad Stalinas viską 
laimėjo.” Sentner teigia, 
kad būk tokia esanti nuo
monė “veteranų diploma
tų.” Bet tai, žinoma, yra 
nuomonė Hearsto ir visų 
šios šalies neprietelių, visų 
Hitlerio pastumdėlių visam 
pasaulyje.

Nesistebėsim, jeigu pana
šią giesmę išgirsime ir tarp 
lietuviškų pronacių.

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo Spezia uostą ir į- 
vairius kitus nacių punktus 
Italijoj.

Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas jvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau

• pasirengę jame dalyvauti?

NEW YORK COMMITTEE

NATIONAL WAR FUND

MATCH THEIR GALLANTRY WITH YOUR GIVING

Užsieniuose Karo 
Pašalpa

Amerikos Raudon.
žiaus skaitlinės parodo, kad 
nuo rugs. 1 d., 1939 m. ligi 
birželio 30 d., 1943 metų, 
užsienio karo pašalpa pa
siekė $73,942,424.52.- Iš tos 
sumos, $34,317,145.46 buvo 
Raudonojo Kryžiaus išlai
doms padengti, ir $39,625,- 
279 yra valdžios pinigai. 
Reikmenys buvo išdalinta 
per Raudonąjį Kryžių. Ki
nija, Indija, Vidur-rytai, 
Šiaurės Afrika ir beveik 
kiekviena Eūropos šalis 
gauna pagalbą; tarp jų Bel
gija, Suomija, Francūzija, 
Didž. Britanija, Graikija, 
Rusija, Ispanija, Norvegija, 
Lenkija, Olandija, Islandija, 
Šveicarija ir Jugoslavija.
Karo pradžioje daugelis 
reikmenų buvo išdalinta 
per Raud. Kryžiaus skyrius 
Lietuvoje ir kitose Pabal
tos Valstijose, Rumunijoj, 
Vengrijoj, ir kitose vietose

Kry-'dicinos ir sanitarijos reika-

pagalbai Lenkų kareiviams 
ir civiliams, kurie pasislėpė

lams, antri iš eilės, $13,500,- 
000 vertės.

Maistas užima trečią vie
tą, $8,000,000 vertės. Pata
lynės apie $3,750,000, ambu- 
lansai ir kitos vežimo prie
monės apie $600,000 vertės. 
Piniginės pašalpos per Rau
donąjį Kryžių įvairioms ša
lims siekė $2,143,000. Dau
guma šių reikmenų buvo iš
siųsta laivuose perimtuose 
Raud. Kryžiaus. Pirmas bu
vo perimtas birželio mėn. 
1940 metais ir išplaukė su 
reikmenimis $1,000,000 ver
tės į neokupuotą Franci ją. 
Daugelis šių laivų plaukė 
su pagelba nukentėjusioms 
nuo karo.

Dar prie to, civiliams pa
šalpa yra duodama per 
Raud. Kryžių Filipinuose, 
Kanalo Zonoj, Puerto Ri- 
coj, Kuboj ir Kurasaoj. 
Raud. Kryžiaus išlaidos 
toms šalims siekia $750,000; 
prie to, valdžia nupirko

nuo karo tose šalyse. Dau- reikmenų už $323,000, išda
viausia buvo išleista drabu-Įlinta per Raud. Kryžių, 
žiams, apie $20,000,000. Me-’ American Rod Cross

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji: Jūs Laisvės 

No. 251 duodate patarimą 
nueiti į paštą reikale nega
vimo laikraščio reguliariš- 
kai kasdien. Kartais į ant
ra diena atneša dvi. Tai 
yra aršiausia, kad Phila- 
delphijoj negauname šešta
dieniais. Taip aš be jūsų pa
tarimo padariau, tai yra, 
keli mėnesiai atgal aš nuė
jau į paštą ir paklausiau 
superintendento, kame da
lykas. Jis mane nusivedė ir 
parodė, sako: “Žiūrėkite, 
nėra laikraščio.” Jis sako, 
“tai iš ten neprisiunčia, iš 
kur laikraštis išeina.”

Todėl aš duodu jums pa
tarimą, kad nueitumėte į 
savo paštą ir pamatytumė
te superintendentą ir pada
rytumėte skundą. Pas mus 
Philadelphijoj labai daug 
žmonių nusiskundžia tuo 
reikalu, tai yra, negavimu 
laikraščio kasdien regulia
riškai.

Draugiškai,
Laisvės Vaj įninkąs.

tas ir geležinkeliai yra už
versti, todėl galima tikėtis 
pavėlavimų. Tačiau dar ir 
prieš karą buvo beveik ta 
pati problema. Kai kurių 
miestų skaitytojai skūsda- 
vos, kad jie negauna laikraš
čio reguliariškai, kartais at
neša susyk net kelių dienų.

Daugelyje vietų buvo aiš
kiai įrodyta, kad tai kaltė 
vietiniu laiškanešiu arba 
vietinio pašto. Kai skaity
tojai smarkiai pareikalavo, 
laikraštis ateidavo kasdien.

Kaip ten nebūtų, vienas 
dalykas aiškus ir mes nori
me, kad visi mūsų skaity
tojai tatai įsidėmėtų ir atsi
mintų, būtent, kad mes iš 
Brooklyno nieko negalime 
padaryti. Laisvė išeina kas
dien reguliariškai ir tuo pa
čiu laiku, paštan yra nuve
žama irgi tuo pačiu laiku 
kasdien.

Vis tiek mes dar sykį ra
giname skaitytojus rūpintis 
ant vietos ir teirautis vieti
niame pašte.

Nuo Redakcijos: Dabar, 
žinoma, karo sąlygose, paš ROOSEVELTO “PROFESIJA”

Raudonosios Armijos karžygiai grūda nacius dar iš vieno miestelio, arti Kievo.

Hyde Park, N. Y. — Nu
ėjus prez. Rooseveltui į bal
savimų vietą, rinkimų in
spektorius pastatė ir jam 
paprastus klausimus:

— Koks tamstos vardas?
— Franklin D. Roosevelt, 

— atsakė prezidentas.
— Koks tamstos užsiėmi

mas? — užklausė inspekto
rius.

— Esu medžių auginto
jas, — atsakė Rooseveltas.

Seniaus balsuodamas, 
prezidentas sakydavo, kad 
jis farmerys. Bet pastaruo
ju laiku jo žemėje augina
ma daug kalėdinių eglaičių; 
todėl jis jau “medžių augin
tojas.”
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J. Paleckis

Lietuvių Tautos Kančios
Nacių Okupacijoje
(Pabaiga)

Ūkininkai atkakliai ne- 
prisisįatinėja okupantams 
maisto, nevykdo prievolių, 
stengiasi mažiau sėti. Nu
slėptus produktus 
tiečiai keičia 
dieninio vartojimo 
tus, sabotuoja 
pacinės valdžios įsakymus, 
padeginėja vokiečių sandė
lius. Į tai vokiečiai atsako 
drakoniškomis bausmėmis. 
Keitimas ir užmokestis gy
vais daiktais lyginamas spe
kuliacijai ir baudžiamas 
mirties bausme. Spekuliaci
jai prilyginama ir tai, jei 
valstiečiai savo asmens rei
kalams vartoja produktus 
viršum normos. Tai irgi 
baudžiama mirties bausme.

Vis dėlto valstiečiai at
kakliai priešinasi ir vis daž
niau jų pasipriešinimas iš
auga į atvirą kovą. Vals
tiečiai padeginėja vokiečių 
kolonistų sodybas ir javus, 
išvaro juos iš kaimų. Gy-, 
ventojai atvirai kliudo vež
ti lietuvius į Vokietiją, at
sisako vykdyti darbo prie
volę.

Štai ką papasakojo kore
spondentams olandų fašis
tas, atvykęs į Lietuvą 
“skleisti žemės ūkio kultū
ros”: “Mums buvo praneš
ta, kad mes vykstam į tai
kią šalį. O iš tikrųjų mums 
teko kovoti su ginklu ran
kose prieš Lietuvos valstie
čius, nuolat užpuldinėjusias 
mus.”

Kaimuose ir miestuose 
aptinkami vokiečių kareivių j 
ir karininkų, žandarų ir 
vietinių išdavikų lavonai. 
Kaune dienos metu buvo 
apšaudyta vokiečių karinė 
kolona. Okupantai tiek bi
josi gyventojų, kad vokie
čių kareiviams uždrausta 
sutemus pavieniui išeiti iš 
namų.

Šiauliuose lietuviai jau
nuoliai, surinkti išvežti į 
priverstinius darbus Vokie
tijoje, išvaikė ginkluotus 
palydovus ir išbėgiojo po 
kaimus ir miškus. Pereitų 
metų vasarą, paskelbus jau
nimo mobilizaciją į vadina
mąją “transporto tarnybą”, 
Marijampolėj ir Kaune įvy
ko demonstracijų prieš hit
lerininkus, p a s ib a igusių 
kruvinu susirėmimu su o- 
kupantais.

Šaunūs Lietuvos partiza
nai pradėjo savo kovą prieš 
vokiečius grobikus jau pir
momis Lietuvos miestų ir 
sodžių okupacijos dienomis. 
Partizanai nuleido ne vieną 
traukinį į atšlaitę svarbiau
siose magistralėse (Kaunas- 
Vilnius; Jonava - Šiauliai). 
Jie sistematingai vykdo di
versinius aktus geležinkelio 
linijose, jungiančiose Kauną 
ir Daugaupilį, išnaikino ne 
vieną dešimtį vokiečių ka
reivių ir karininkų. Netoli 
Šiaulių buvo išsprogdinta 
elektros stotis, kurios ener
gija buvo vokiečių panau
dojama karo tikslams, prie 
Kėdainių miesto išsprogdin
tas tiltas, Obelių srities vie
noj stoty suruošta traukinio 
katastrofa,Nemune paskan
dinta ne viena vilkstinė vai; 
čių, pakrautų karo ir mais
to kroviniais. Drąsūs parti
zanai žudo vokiečių žanda
rus, kareivius, karininkus, 
lietuvių tautęs budelius ir 
išdavikus.

1942 metų gegužės 19 die
ną partizanai, veikę Šven
čionių apskrity, užmušė vo
kiečių apygardos komen
dantą Beką ir du lydėjusius 
jį automobily zonderfiure-

metų gruodžio

vals-
j kas-

daik-
oku-

rius. 1942 
pradžioje Vilniaus srityje 
partizanai 
nudėjo baudžiamos policijos 
grupę.

Vienoje savo kalbų Hitle
rio vietininkas Lietuvoje 
Rentelnas grasino partiza
nams ir teikiantiems jiems 
paramą gyventojams: “Te
gu nesitiki tie besislapstan
tieji miško tankmėj ištrūk
ti iš vokiečių teisingumo 
rankų,” kryžiavosi Rentel
nas.

Hitlerininkų vykdomoji 
Lietuvoje “totalinė” mobili
zacija (visų ekonominių iš
teklių išsiurbimas, masinis 
lietuvių išvežimas į Vokieti
ją ir visiškas visų šalies rei
kalų pajungimas hitlerinės 
plėšikų armijos naudai) dar 
labiau suaktyvino visos tau
tos kovą prieš okupantus 
vokiečius. “Totalinei” mobi
lizacijai priešinasi visi lie
tuvi] liaudies sluoksniai. į

■ Kai kur tas pasipriešinimas 
pasireiškia atvirais išstoji
mais prieš grobikus vokie
čius. Šių metų pradžioj Su
valkijoj kilo valstiečių ne
ramumai; kovo pradžioj 
Kauno gelžkelio stoty suki
lo mobilizuotieji ir siunčia
mieji į Hitlerio priverčia
mus darbus lietuviai. Stip
rėja partizanų kova. “Par
tizanai visur stengiasi nu
traukt totalinės mobilazaci- 
jos vykdymą ir platina 
priešhitlerinius atsišauki
mus,” rašo švedų laikraštis 
“Svenska Morgenbladet”. 
Daugely vietų Lietuvoje su
sidaro nelegalios priešhitle- 
rinės organizacijos, akty
viausiai veikiančios Kaune 
ir Vilniuje. Panevėžio, Ute
nos ir kituose apskričiuose 
nelegalios organizacijos pa
deda pabėgusiems belais
viams, teikia jiems maistą,

i drabužius ir net ginklus.
Matydami augantį lietu

vių tautos nepasitenkinimą 
ir pasipriešinimą, hitlerinin
kai griebiasi įvairių bjau
riausių būdų, kad suskal
dytų tautos vienybę ir pa
kirstų jos atsparumą. Vie
nas tokių būdų buvo pasky
rimas Rentelnui tarėju vo
kiečių gizelio lietuvišku 
vardu — Kubiliūno. Hitleri
ninkai tikisi keleto lietuvių 
išdavikų rankomis padaryti 
tai, ko negali pasiekti oku
pantas vokietis. Šitų parsi
davėlių vaidmuo ir funkci
jos pagelbėti vokiečiams 
plėšti Lietuvą ir kolonizuo
ti ją.

Bet Kubiliūnai nepajėgia
■ suvaidinti savo rolės. Lietu-
■ vių tauta pažįsta Kubiliūną 
. kaip seną vokiečių agentą ir

šnipą. Kubiliūnas ir jo gau
ja tiek susikompromitavę, 
kad hitlerininkams teko 
stvertis naujos apgaulės. 
Jie pradėjo ieškoti persime- 
tėlių inteligentijos tarpe. 
Teroru, šantažu, papirkimu 
jiems pavyko užverbuoti 
saujelę silpnadvasių, parda- 
vikiškų subjektų, stojančių 
kalbėti pagal okupantų raš
telį. Bet jokiomis apgavys
tėmis hitlerininkams nepa
siseks suskaldyti lietuvių 
tautos valios kovoti prieš'o- 
kupantus ir jų pakalikus.

Visi Hitlerio planai ap
gauti lietuvių liaudį, pasi
naudojant saujele niekšingų 
pardavikų ir demagogija, 
nepavyko, ir dabar hitleri
ninkai stengiasi paskandin
ti kraujuje lietuvių tautos 
pasipriešinimą.

Niekada neišnyks iš lietu
vių tautos atminties Bal
tramiejaus naktis Vilniuje

vienu smūgiu

ir pasibaisėtinas hitlerinin
kų siautėjimas Kauno prie
miestyje — Šančiuose!

1941 metų gruodžio mėn. 
hitlerininkai po žvėriškų 
kankinimų vienoje svar
biausių Kauno aikščių pa
korė tris šaunius lietuvių 
tautos sūnus — Alfonsą Vi
limą, Vladą Baroną ir Al
bertą Slapšį. ,

1942 metais vokiečiai be
veik kas mėnuo skelbdavo 
sąrašus dešimčių, o vėliau 
ir šimtų jų nukankintų Lie
tuvos patriotų.

Okupantai įvedė Lietuvo
je niekšišką įkaitų sistemą, 
šaudydami už kiekvieną už
muštą vokietį šimtą vietinių 
gyventojų. Bet ir to hitle
rininkams negana. Kai 
1942 metų gegužės mėnesį 
Kaune partizanai sunaikino 
du stambius gestapo valdi
ninkus, okupantai sušaudė, 
atsilygindami už tai, 400 
žmonių. Anykštasalio kai
me, kur buvo užmuštas vo
kietis policininkas, sušau
dyti 63 žmonės — visi su
augę kaimo gyventojai. Pa
skutiniu laiku okupantai 
masėmis areštuoja tėvus 
vengiačių “totalinės mobili
zacijos” į vokiečių priver
čiamuosius darbus.

Bet ne baimė, o keršto 
troškimas kyla lietuvių 
liaudy nuo hitlerinių bude
lių šėlimo. Lietuviai vis 
daugiau įsisąmonina, kad 
hitlerinė okupacija turi tik
slą pavergti ir išnaikinti vi
są tautą. Todėl auga bend
ras tautinis priešhitlerinis 
frontas Lietuvoje.

Apie bendrą tautinį prieš- 
hitlerinį frontą susipiečia 
vis platesni lietuvių tautos 
sluoksniai.

Visur, kur gyvena ir ko
voja lietuvių liaudies sū
nūs — laikinai pavergtos 
Lietuvos miestuose ir kai
muose, partizanų būriuose, 
Raudonos Armijos lietuvių 
tautiniame junginy, tolima
me užnugaryje įmonėse ir 
kolektyviniuose ūkiuose, — 
jie žino, kad lietuvių tauta 
bus laisva, kad už jos iš
laisvinimą kovoja galinga 
Tarybų Sąjunga, didvyriš
ka Raudonoji Armija, vado
vaujama didžiojo kariuome
nės vado draugo Stalino.

Didžiajame tėvynės kare 
prieš grobikus vokiečius fa
šistus sustiprėjo, kaip nie
kad iki šiol, Tarybų Sąjun
gos tautų vienybė. Ir nie
kuomet mūsų šalies tautos

Cleveland, Ohio
me-

])useti-

Lyros Choras
Per keliolika metų ši 

no organizacija buvo 
nai garsi no vien šiame mieste,
bet ir toli už jo ribų. Choras 
buvo stiprus, kaip narių ska- 
čiumi, taip ir sugabumais ir 
buvo mylimas savo draugų ir 
gerbiamas priešų.

Karui prasidėjus daugelis 
choro narių tapo pašaukti, o 
kiti liuosnoriai stojo kariuome
nėn. Pasiliko tik komitetas ir 
tai ne pilnas (ne visas) ir 
choro tik vardas kai ka
da buvo minimas. Bet apie 8 
mėnesiai tam atgal keletas 
jaunų merginų ir moterų, bu
vusių choro narių, pasitarė ir 
sumanė atgaivinti Lyros Cho
rą, kaipo gyvuojančią ir vei
kiančią organizaciją.

Sušaukė susirinkimą, susi
kvietę kiek galėjo buvusių 
choro draugų-rėmėjų ir pradė
jo darbą. Ne lengvas ir neuž- 
vydėtinas darbas, bet pasiry
žimas pergalėjo visas kliūtis.

Per pastarąjį pusmetį cho
ras jau keletą sykių išstojo 
parengimuose ir visuomet sa
vo užduotį atliko pagirtinai, o 
spalių 17 d. Lyros Choras da
vė savo koncertą ir perstaty
mą, kuris apsivainikavo tokiu 
pasisekimu, kad ne tik paša
liečius, bet ir tuos, kurie arti
mi choro draugai, nustebino. 
Ne tik perstatymas ir dainos, 
bet ir visas programos sutvar
kymas atlikta tikrai artistiškai.

Publikos buvo pilna svetai
nė ir publika tapo tiesiog suža
vėta programa. Programoje 
dalyvavo Lietuvių Moterų 
Kliubo Choras, po vadovyste 
D. Macionienės, kuris \puikiai 
sudainavo, taipgi J. Krasnic- 

Ikas ii- V. Cypiutė, kurie irgi 
pagražino programą. Kiti visi 
programos dalyviai — Lyros 
Choro narės. Už taip puikų 
sumokinimą ir programos su
tvarkymą didelis kreditas ir 
neužmirštinas ačiū priklauso 
mokytojai Aldonai Vilkelienei. 
Choro draugai jai įteikė gėlių 
bukietą.

Kadangi šios merginos-mo- 
terys pasiėmė tęsti Lyros Cho
ro darbą, tai nepamiršo ir 
choro tradicijų, tai yra, rėmi
mo pažangos.

Laike programos, vakaro 
pirmininkė, d. Bekevičiūtė, pa
prašė publikos aukų Sovietų 
Sąjungos pagalbai (Russian 
War Relief). Surinkta $45; o 
po koncertui choras laikė su
sirinkimą ir nors dar nežinojo,

kiek bus pelno, bet jau pa
skirstė iš iždo abiem mūsų 
dienraščiams Laisvei ir Vilniai 
po penkinę, o taipgi šaukia
mam Lietuvių Depiokratiniam 
Suvažiavimui New Yorke 
penkinę.

Ne pro šalį bus įvardinti 
choro draugus, kurie dovano
mis gardžių valgių ir darbu 
prisidėjo parengimo. Tai : d. 
Venslovienė ir jos dukrelė, T. 
Daminaitienė, A. .Marsh, M. 
Brazaitienė, R. Valentą, F. 
Krugerienė, N. Ross, T. Kelly, 
jaunoji Balčiūnienė, A. Kova- 
cic, C. Peters ir K. Romondie- 
nė. Ačiū toms draugėms ir 
ačiū Lyros Choro nariams ir 
nuoširdžiai veliju jums išlai
kyti tą dailės žibintuvą, kolei 
šis baisusis karas pasibaigs ir 
buvusieji choro nariai sugrįš 
palengvinti jūsų darbą.

K. R.

PITTSBURGH. PA

toms pavieniui. Ir todėl 
kiekviena TSRS tauta ati- 

nebuvo tiek pasitikinčios , duoda visas savo jėgas, kad 
tos draugystės jėga ir galy- sutriuškintų priešą.
be, kaip dabar. Niekad tau- !Šitoje didžioje TSRS tau
tos dar nėra branginusios tų šventoje kovoje dalyvau
tos draugystės tiek, kiek ja ir lietuvių tautoj— ji ko- 
dabar, kada joms gresia di- voja ir kovos, kol nors vie- 
džiausias pavojus būti vo
kiečių barbarų išnaikin- 'dys Tarybų žemę.

nas okupantas vokietis min-

AmeriKieciai kariai fanamos raistuose suranda laiko 
atlikimui savo pilietinių pareigų. Jie gavo surašą New 
Yorko miesto kandidatų ir nubalsavo. Jų balsai buvo 
priskaityti prie kitų balsų lapkričio 2 d. rinkimuose.

Velionis J. Baltrušaitis visa
da sakydavo: kad žmogus be 
mokslo sunkiau gyvens, kad 
jam visur bus sunkiau ir sten
gėsi, kiek galėdamas visus lie
tuvius pramokyti. Jis daug 
kartų pasakė, kad nei vieno 
lietuvio Pittsburghe neturėtų 

(likti bemokslio, kuris nemokė
si,A apskritys rengia pami-itų skaityti ir rašyti. Ir labai 

nėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetainėje, 
4 42 Orr St., Pittsburghe.

Aš noriu tarti kelis žodžius 
nuo savęs, ant kiek mes pro
gresyviai lietuviai turėtume 
pagerbti daktarę J. Baltrušai
tienę, o kartu ir velionį jos 
vyrą Juozą Baltrušaitį.

Pirm Pirmo Pasaulinio Ka
ro, tai yra 1911, 1912 ir 1913 
metais daug lietuvių atvykda
vo iš Lietuvos. Dauguma bu
vo mažamoksliai arba ir visai 
bemoksliai, nemokėjo nei ra
šyti, nei skaityti. Baltrušaičiai 
sumanė ir įsteigė mokyklą, 
kad pramokinus lietuvius. Jie 
abu dėjo pastangų ir labai rū
pestingai gelbėjo lietuviams, 
kad kiek nors juos pralavi- 
nus kultūriniai ir padėjus 
jiems išmokti rašyti ir skaity
ti.

Visi Turime Įvertinti

Rengiama vakarienė pami
nėjimui 50-ties metų daktarės 
J. Baltrušaitienės veiklos lie
tuvių tarpe. Toji svarbi diena 
pripuola lapkričio 7 dieną, 
kaip daktarės mokslo medici- ' 
nos srityje, taip ir veikloj.

Aukos, Surinktos Ant Lyros 
Choro Parengimo, Paskirtos 

Dėl “Russian War Relief”
1). Lesnikauskas aukojo $5.
P. Boika aukojo $2.
Po $1 : Blaznelienė, P. Ka

rulis, W. Cesnulis, C. Petrasun, 
Karsokienė, J. Stripeika, V. 
Pačevičienė, Ted Hale, F. 
Skleris, M. York, Mr. Bromez, 
M. Kazen, V. Romondas, 
Garbincienė, Baužienė, Palton, 
Daraska, Valentą, Jankauskas, 
žebrys, Daraska ir J. Bagužis. 
S. K. Mazan — 75c.

Po 50c aukojo: Laurusevi- 
čias, Rugienienė, J. žemaitis, 
Mr. Nazar, Janulienė, Januš
kienė, Raulinaitienė, Kubilie
nė ir Daminaitienė.

Po 25c: P. Nemurienė, Mau
rutis, Baltrušaitienė, Vaitkus, 
Andrusunienė, Valaitienė, D. 
Petraška, Mockaitienė, Krizi- 
nauskas ir Garnis

Smulkių surinkta $8.25. Vi
so $45.

daug iš lietuvių paklausė jo 
ir daktarės Baltrušaitienės ir 
pramoko.

Taip pat mūsų vaikučius 
Baltrušaičiai mokino skaityti 
ir rašyti lietuvių kalboje. Kar
tą Juozas mokino net 4 0 vai
kučių lietuvių rašybos ir skai
tymo.

Baltrušaičiai daug mums 
padėjo. Juozas jau yra miręs, 
tai nors jo žmoną, daktarę J. 
Baltrušaitienę visi pagerbkime 
už jų sunkų darbą ir atsilan
kykime į vakarienę.

Mokinys.

NEW YORK COMMITTEE

EEHEKEEKEEZZrT

M&TCH THFI1 GALLANTRY WITH YOUR GIVING

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTĄ’
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER

WILKES-BARRE, PA
Rengia Vištienos Vakarienę
SLA 115 kuopa rengia ska

nią vištienos vakarienę, sek
madienį, lapkričio 7, Liet. Pro- 
gresyvio Kliubo svetainėj, 325 
E. Market St., Wilkes-Barre. 
Vakariene prasidės 5 vai. po 
pietų.

Po vakarienei bus šokiai, 
kur gros geri muzikantai.

115 kp. nuoširdžiai kviečia 
kitų kuopų bei draugijų narius 
atsilankyti j šią vakarienę, 
kur būsit visi maloniai priimti 
įr pavaišinti, o kuomet kitos 
kuopos ką rengs — 115 kuo
pos nariai skaitlingai atsilan
kys.

Nuoširdžiai kviečiame visus.
SLA 115 Kuopa.

Chester, Pa
Ateinantį sekmadienį, 7 d. 

lapkričio Chester, Pa. įvyks
ta Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6-to Apskričio suvažiav.- 

I konferencija. K o n f e r encija 
įvyks svarbiu karo momentu, 
kada pasaulis yra paskandin
tas kraujuose, kada laisves ša
lininkai grumiasi prieš žiaurų
jį fašizmą už geresnį darbinin
kijos gyvenimą. Už tai svečiai 
dalegatai atvažiuodami į kon
ferenciją atsivežkite gerų su
manymų, kad galėtumėm ge
rai apdiskusuoti ir sustiprinti 
6-to Apskričio pamatus, ypač 
silpnas kuopas, o kuomet kuo
pos bus gyvos ir stiprios, tai 
ir apšvietos darbas eis gerai.

Baigdamas, turiu priminti, 
kad Chesterio 30-ta kuopa yra 
silpna, už tai Apskričio dele
gatai turės gydyti, kad nelei
dus 30 kuopai numirti. Taip 
pat delegatai turės būti paten
kinti kas link užkandžio, nes 
kaip virš minėjau, kuopa yra 
labai silpna ir nėra kam dirbti.

P. Šlajus.

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY TH E 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

Koncertas Bus

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

BIRCTA RAMO&KAITft, Sopranas
Ji jau vaidina ir dainuoja aukš

toje Amerikos seenoje. Mes ją 
girdėsime Laisvės koncerte.

ALEXANDRE BALABAN 
Lyriškas Baritonas, žymus operų 
dainininkas, kuris yra vaidinęs ir 

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

Ištisa Programa
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

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

ARTHUR LESSAC
Tenoras, žymus koncertų dainininkas, balso lavini
mo ir muzikos mokytojas, irgi pirmu kartu dainuos 
lietuvių publikai.

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

ALEXANDRE BALABAN
Baritonas, garsus rusas operų dainininkas. Pla

čiai žinomas Europoje ir Amerikoje. Lietuviai jį 
girdės Laisvės koncerte.

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

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-ŽILINSKAITĖS. 

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

KONCERTAS PRASIDĖS 3:30 VAL. DIENĄ 
šokiam Gros šešių Kavalkų

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

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI 
Vien tik šokiams Įžanga 55c (Įskaitant taksus)
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
H----------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q|

SOLIDARUMO KONFERENCIJA 
MONTEVIDEJOJE

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(Tąsa)
Lejeris joms šuktelia. Jos juokiasi ir 

sustoja mūsų pasižiūrėti. Sušunkam 
joms prancūziškai keletą netaisyklingų 
sakinių, be kokio sąryšio, kaip papuolė, 
greitai, kad jos tik nenueitų. Iš tos mūs 
kalbos, tai nei šis nei tas, bet iš kur čia 
gali žmogus ką žodingiau nusakyti vos 
bepramokęs. Viena jų laiba juodbruvė. 
Matyt jos žibą dantys, kai ji juokiasi. 
Ji vikri grakšti. Jos sijonas viliojamai 
pinasi tarp kojų. Nors vanduo šaltas, ta
čiau mes nepaprastai susižadinę ir sten
giamės jas sudominti, kad jos pasiliktų. 
Mėginame juokauti — jos atsiliepia, tik 
mes jų negalim suprasti. Tjadenas gud
resnis. Jis nubėga namo, atsineša karei
viškos duonos ir rodo ją iškėlęs.

Tat labai paveikia. Jos linguoja ir mo
ja, kad mes persikeltumėmė į jų pusę. 
Bet ten mes negalim. Keltis į kitą kraštą 
draudžiama. Ant tiltų visur išstatytos 
sargybos. Be leidimo nieko nepadarysi. 
Todėl/mes rodome, aiškiname joms, kad 
jos turinčios pas mus ateiti. Bet jos pur
to galvas ir rodo į tiltus. Jų taip jau ne
leidžia praeiti.

Jos nusisuka ir pakraščiu pamažėle 
nueina prieš kanalo tėkmę. Lydime jas 
plaukdami. Už kelių šimtų metrų jos pa
sisuka ir parodo namus tarp medžių už 
krūmų. Lejeris klausia, ar tenai jos gy
venančios.

Jos juokiasi—taip, ten gyvenimas.
Mes šaukiame, kad mes norėtume pas 

jas nueiti, kai sargyba nematys. Naktį. 
Šią naktį.

Jos pakelia rankas, užsidengia veidus 
ir užsimerkia. Jos suprato. Laiboji juod
bruvė žengia keletą šokamųjų žingsnių. 
Šviesiaplaukė čiauška:

— Duona — gerai...
Mes karštai tvirtiname, jog jos nusi

nešim. Ir kitų gražių daiktų... žvalgomos 
ir rodom juos rankomis. Lejeris kuo ne
prilaka norėdamas parodyti “dešraga- 
lį.” Jei reiktų, prižadėtumėm joms visą 
maisto sandėlį. Jos dažnai atsigrįždamos 
nueina. Išlipame į krantą savo pusėj ir 
žiūrime, ar tikrai jos nueis į tuos namus, 
nes gal jos meluoja. Po to plaukiame at
gal.

Be leidimo niekam negalima eit per 
tiltą, todėl naktį tiesiog teks perplaukti 
kanalas. Mus pagavęs susižadinimas ne
pereina. Negalime nusėdėti vienoj vietoj 
ir einame į kareivių krautuvę. Ten yra 
alaus ir savotiško punšo.

Geriame punšą ir prasimanom nebūtų 
dalykų bei fantastinių pergyvenimų. Ki
tas kitu mielai pasitikime ir nekantriai 
laukiame, kad vienam baigus, kitas ką 
nors dar sąmojingesnio pasakys. Mūsų 
rankos dreba. Tik traukiam rūkom ciga- 
retus. Kropas sako:

— Tiesą sakant, ir joms galėtumėm 
nunešti keletą cigaretų.

Ir įsidedam cigaretų į savo kepures ir 
atsargiai jas užsidedam.

Dangus daros žalias, kaip neprinokęs 
obuolys. Mes esam keturiese, bet eiti ga
lim tik trise. Taigi, Tjadenas tenka palik
ti. Duodame jam tiek punšo ir romo, kol 
jis visai nusilesa. Temstant grįžtame na

mo. Tjadenas vidury. Liepsnojam trokš
dami nutiksiančių nuotykių. Man ta lai
boji juodbruvė. Taip jau sutarėm, pasi- 
skyrėm kas kurią.

Tjadenas sudrimba ant savo šiaudinio 
čiužinio ir knarkia. Kartą jis nubunda ir 
išsišiepia klastingai juokdamasis, kad 
net išsigąstame, rodos, kad jis bus apsi
metęs ir jam sugirdytą punšą šuva ant 
uodegos nuneš. Bet jis vėl puola atgal ir 
užmiega.

Visi trys pasidedam po kepalėlį karei
viškos duonos ir susivyniojam ją į laik
raštinį popierių. Susidedam cigaretus, be 
to, tris gerus gabalus jekninės dešros, 
kurios šį vakarą gavom. Vadinas, mūs 
dovanos visiškai padorios.

Kol kas daiktus susikišam į batus. Ba
tus turim pasiimti, kad anapus neužlip
tum ant vielų arba šukių. Kadangi mums 
tenka plaukti, tai rūbai ir nereikalingi. 
Be to, juk netoli ir tamsu.

Batais rankose nešini išvykstame. 
Greitai slystam į vandenį, gulamės auk
štielninki ir plaukiame batus aukščiau 
galvos su visu turiniu laikydami.

Kitame krašte atsargiai išlipam, išsi- 
imam pakietus ir užsimauname batus. 
Daiktus pasikišam po pažastim. Taip 
šlapi, nuogi, tik į batus teįsimovę, risčia 
nubėgame. Tuojau surandame tuos na
mus. Tamsumoj jie niūkso krūmuose. 
Lejeris suklumpa ant šaknies ir nusimu
ša alkūnę.

— Niekis, — sako jis linksmai.
Langai uždarinėti langinėmis. Šliaužio- 

jame aplink namus ir stengiamės pro 
plyšius Įžiūrėti, kas yra viduj. Po to pra
dedam nekantrauti. Kropas staiga pa
mano :

— O jei pas jas viduj koks majoras?
— Tada paspruksime, — juokiasi Le

jeris, — iš šios vietos mūs pulko numerio 
jis neišskaitys, — jis pliaukšteria sau 
per užpakalį.

Namų durys atdaros. Mūsų batai su
kelia gana didelį triukšmą. Atsidaro du
rys, blikstelia šviesa, ir viena išsigan
dusi moteris surinka. Mėginame ramin
ti prancūziškai:

— Tss, tss, bičiule.... gera drauge...
Rodom savo ryšulėlius.
Dabar pasirodo ir kitos dvi. Durys at

sidaro visai ir šviesa nušviečia mus. Jos 
mus pažino. Visos trys prapliupo juok
tis iš mūsų apdarų. Iš juoko jos lankstos 
ir riečias tarpdury. Kaip grąkščiai jos 
juda!

— Tučtuojau...
Jos dingsta ir išmeta mums skepetų 

šiek tiek susisupti. Po to galime įeiti. 
Kambary dega maža lempelė. Šilta. Tru
putį atsiduoda kvepalais. Atrišam savo 
ryšulėlius ir atiduodam joms. Jų akys 
sužvilga. Matyt, jos alkanos.

Po to visi šiek tiek susijaudinam. Leje
ris ženklais rodo, kad šios valgytų. Tad 
vėl jos atgyja, tuoj atsineša lėkštes ir 
peilius ir puola į valgį. Prieš valgyda
mos, iškėlę, jos stebėdamos pasižiūri į 
kiekvieną jekninės dešros gabalėlį. O 
mes sėdime didžiuodamies.

(Bus daugiau)

Rugpjūčio 16 d., valstybi
niam teatre, Sodre įvyko di
džiule konferencija, kurioj da
lyvavo 5 tūkstančiai žmonių.

Šią konferenciją suorganiza
vo Komitetas už atnaujinimą 
ryšių su S. Sąjunga, kuris susi
deda iš žymių politikų, rašyto
jų ir bepartyvių intelekualų, 
priklausančių prie Montevide- 
jaus Ateneo. šie žmones yra 
mišraus politinio nusistatymo, 
visi anti-fašistai demokratai 
ir, pasak jų, nekurie buvo pra
eityj priešingi prieš Sovietų 
Sąjungos tvarką ir labai kriti
kuodavo komunistinį judėjimą. 
Tai žodžiai jų pačių daug kar
tų kartojami per konferenci
jas, ką ir šioj konferencijoj, 
nekurie kalbėtojai sakė. Bet 
jie prisipažįsta, kad tuo kart 
labai klydo. Dabar nėra nei 
vieno, kuris žiūrėtų vakarykš
čiomis akimis į Socializmo ša
lies statytojus, t. y., Sovietų 
Sąjungą, atitaiso savo klaidas. 
Komitetas daug darbavosi dėl 
atnaujinimo diplomatinių ir 
komercinių ryšių su ta šalimi, 
kur 1935 metų pabaigoj Ter- 
ros-Herreros buvo sutraukyti 
apkaltinant Sovietų Sąjungos 
diplomatiją vedime komunisti
nės propagandos Urugvajuj. 
Tai buvo fašizmo inspiruojami 
tuo laiku fašistuojanti Uru
gvajaus vyriausybėj asmenys, 
kurie užtraukė gedą visai liau
džiai. Bet dabar toji gėda ta
po atitaisyta dar Baldomiro 
vyriausybės, kur tuo laiku bu- 
vusis užsienių reikalų ministe- 
ris ir dabar vice prezidentas 
Guani sudarė atnaujinimo ry
šius su herojiška šešta dalimi 
pasaulio ir nesenai Amėzagos 
vyriausybė patvirtino.

Vyriausybė patvirtino, bet 
dar nėra paskirtas ministras į 
Maskvą, ši konferencija buvo 
suorganizuota kaipo paminėji
mas Sovietų Sąjungai ir paaks- 
tinimas vyriausybės, kad ši 
kuo greičiau užbaigtų pradėtą 
darbą paskiriant atstovą.

Konferencijoj visi kalbėto
jai plačiai išaiškino reikšmę 
dėl Urugvajaus turėti draugiš
kus ryšius su ta šalimi, kuri 
stebina visą pasaulį savo hero
jišku ryžtingumu kovoje prieš 
nacifašizmą.

Konferenciją atidarė orga
nizatorius komiteto ir Ateneo 
pirmininkas Dr. Diaz. Po jo 
sekė Kompartijos sekretorius 
Gomez, Seimo atstovas nuo So
cialistų partijos Dr. Cardozo, 
Seimo atstovas nuo nepriklau
somųjų tautininkų Dr. Larreta 
ir paskutinis kalbėjo užsienio 
reikalų ministras inž. Serrato. 
Visi kalbėtojai buvo lydimi 
karštomis ovacijomis. . Vienu

žodžiu, liaudis užgyrė tokį 
prakilnų vyriausybės žygį ir 
p a s m e r kė penktakoloninkų 
herreristų manevrus trukdant 
atnaujinti ryšius.

Reprežentacijos raštų buvo 
nuo kelių desėtkų įvairių or
ganizacijų kaip darbininkų, 
taip vidurinės klasės žmonių. 
Tarpe svetimšalių organizacijų 
sveikinimų buvo ir nuo Darbo, 
kur atstovavo visą antifašistinę 
tautiečių daugumą.

Po šio paminėjimo laukiama 
greito paskyrimo iš vyriausy
bės atstovą į Sovietų Sąjungą, 
nes kalbėdamas užs. reik, mi
nistras ftasakė, kad jis steng
sis tai atlikti.

Darbas.

MONTELLO, MASS.
Lapkričio (Nov.) 6-tą, 7 vai. va

karo, įvyks “turkių” vakarienė ir 
šokiai L. T. N. svetainėj. Rengia 
Moterų Apšvietos Kliubas. įžanga 
$1.50.—Kviečia Komisija. (260-261)

CLEVELAND, OHIO
Merginų Kliubas, “Lambda Delta 

Sigma” rengia pariukę ir šokius, 
Šeštadieni, 6 d. lapkričio, 8 v. v. 
Oak Pythian Temple (MESA) sa
lėje, 706 E. 105th St. Pelnas bus 
skiriamas kareiviams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Bus valgių, gėrimų 
ir gera muzika. -— Kom. (260-261)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadieni, 7 d. lapkričio, 1 vai. 
dieną. YMIIA salėje, Ferry & Wal
nut gatvės. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Evelyn Farion, sekr.

(261-262)

Detroit, Mich.
Aukos Dėl Apšvietos Fondo
Varde LLD 52 k p. buvo ren

kamos aukos LLD Centro Ap
švietos Fondo reikalui, todėl 
žemiau paduodame vardus au
kotojų, kurie draugiškai au
kavo.

Lietuvių komunistų 8 kuopa 
aukavo $5; Pr. Jočionis $2. 
Toliau seka, kurie aukavo po 
$1 : W. Grakauskas, J. Miller, 
J. Gugas, A. Gotautas, J. Luo- 
bikis, V. Kirvela, K .Rakašis, 
M. Padolskis, J. Rudzevich, P. 
Zunaris, P. Jakštienė, P. 
Smalstis, A. Klimavičienė ir A. 
Milickienė.

Po 50c aukavo: G. Nausėda, 
F. Stakvilavičius, N. Astraus
kienė, M. Ginaitienė ir J. M. 
Alvinai.

Po 25c aukavo: S. Nausie- 
dienė, J. Galinskas, M. Vaiš
vilienė ii’ D. Jasulionienė. Viso 
surinkta $24.50.

Visiems aukotojams tariame 
draugiškai ačiū. Pinigai nu
siųsti LLD Centran per d. So
lo mską.

M. Alvinienė.

Amerikos bombanešiai vėl 
ardė nacių lėktuvų fabrikus 
Wiener Neustadte, Austri
joj.

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINfi)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkių

411 Grand St. Brooklyn

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienj, 7 d. lapkričio, jvyks 

Mezgėjų vakarėlis. LDP Kliube, 408 
Court St., 6 v. v. Mezgėjos iš Lin- 
deno ir apylinkės yra kviečiamos 
dalyvauti, paremti šį svarbų darbą. 
— Kom. (260-262)

HARTFORD, CONN.
Moterų Kliubas ruošia didelę pa- 

rę, sekmad., lapkričio 7 d. 2 vai. 
dieną 155 Hungerford St. užkviečia- 
me visus dalyvauti šiame parengi
me, praleisite linksmai laiką. Gas- 
padinės parūpins skanių užkandžių, 
ypač kugelio bus kiek norėsite. Tu
rėsime ir muzikos šokiams. Kaip 
visuomet mūsų kliubas rėmė auko
mis visus svarbius reikalus, taip ir 
ant toliau darysime. Todėl kviečia
me paremti šį mūsų parengimą. — 
Kom. (261-262)

NASHUA, N. H.
Abiejų kuopų susirinkimas jvyks 

6 d. lapkričio, 7:30 vai. vak., toj pa
čioj salėje, 171 Main St. Malonėki
te dalyvauti susirinkime, nes turi
me svarbių dalykų apsvarstyt. Rei-

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks lapkričio 7 d., 2 vai. dieną. 
Malonėkite visi būti laiku, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų apkal
bėjimui, kaip tai dienraščio Laisvės 
vajus, parengimėlio raportai ir kiti 
svarbūs reikalai.' Beje, nepamirškite 
atsivesti naujų narių prirašymui j 
kuopą. — V. Zelin. (260-261)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

lapkričio 7 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Visi kliubiečiai privalo 
dalyvauti, yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti kliubo gerovei ir būkite 
laiku, nes po susirinkimo, bus mez
gėjų grupės vakarėlis. Atsiveskite ir 
naujų narių. — J. Wizbor. (261-262)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 1.55 kp. susirin

kimas įvyks, lapkričio 8 d., 7:30 v. 
v., Liet. Salėje, 29 Endicott St. 
Malonėkite visos narės dalyvauti ir 
naujų atsiveskite, yra svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (261-263)

kės išrinkti delegatus dalyvauti De
mokratinių Lietuvių Suvažiavime 
Brooklyne. Taipgi svarstysime Lais
ves vajaus reikalus ir kitus svar
bius dalykus. — V. V. (261-262)

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

svarbus susirinkimas įvyks 5 d. 
lapkričio. Turėsime išrinkti delega
tus į 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 
į antrą antradienį, tai nariai jsitė- 
mykite gerai, kad dabar susirinki
mai įvyks kas antrą antradienį 
kiekvieno menesio. 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)

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

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

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

(261)

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

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

30 Dienų Akiniai
Nuolaida už $7.50

Atsilankę patodykite 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 

ft * ft ft v a w * * * w * * ★ * ft ft »
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Darbo unijų vadai lankėsi pas prezidentą Rooseveltą ir išdėstė darbininkų nusi
statymą dėl pakėlimo algų. Iš kairės j dešinę, pirmoje eilėje: William Green, A. F. 
Whitney, Antia Rosenberg, Philip Murray ir Julius Emspak. Antroje eilėje: Geor
ge Meany, Daniel Tobin ir R. J. Thomas.

J. GARŠVA
Grab or his-Under taker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-D770

Le VANDA j
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Underfaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su GlviAli
Goriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
TeL KV. 4-8698

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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KAIP GAUTI IR VARTOTI KETVIRTĄJĄ 
RACIONAVIMO KNYGELĘ

Štai kaip įsigyti ir vartoti 
naująją Ketvirtą Karo Ra
cionavimo Knygelę, kuri 
bus reikalinga pradedant 
pirmadieniu, lapkričio 1 d., 
racionuotą maistą ir cukrų 
pirktis.

Klaus. — Buvau visą va
sarą užjūryje ir negavau 
Treciosios Knygelės. Kaip 
galėsiu gauti Ketvirtąją 
Knygelę?

A. Kreipkis į vietinę ra- 
cionavimo įstaigą, prašyda
mas Trečiosios Knygelės. 
Kadangi tokį prašymą iš
pildyti ima kelias dienas, tai 
kreipkis tuojau.

K. Prieš kelias dienas pa
mečiau savo Trečiąją Kny
gelę. Ką turiu daryti, kad 
gaučiau kitą?

A. Paduokite prašymą

galios pirkimui penkių sva
rų cukraus nuo lapkričio 1 
d. iki sausio 15 d., 1944.

K. Ar ir toliau vartosim 
konservuoto maisto pirki
mui mėlynuosius ženklelius 
iš Antrosios Racionavimo 
Knygelės ?

A. Taip, iki lapkričio 20 
d. Tuo metu paskutinės mė
lynųjų ženklelių serijos 
ženkleliai “X”, “Y” ir “Z” 
nustos galioję. Tarp lapkri
čio 1 d. ir lapkričio 20 d. 
šeimininkė galės pirktis 
konservuoto maisto tiek 
Ketvirtosios Knygelės ža
liais ženkleliais “A,” “B” ir 
“C”, tiek Antrosios Knyge
lės mėlynaisiais ženkleliais 
“X”, uy” ir

K. Koks skirtumas tarp 
žaliųjų Ketvirtosios Knyge

lės ženklelių ir mėlynųjų 
Antrosios Knygelės ženkle
lių? K

A. Nėra jokio skirtumo, 
išskiriant spalvą ir dydį— 
žalieji ženkleliai mažesni. 
Kiekviena žaliųjų ženklų 
serija turi taškų vertę —8, 
5, 2 ir 1, ta pat tvarka, kaip 
ir mėlynųjų ženklų serijoj^ 
Jūs pirksite konservuotą 
maistą žaliaisiais ženkle
liais, lygiai kaip jūs pirkda- 
vot mėlynaisiais iš Antro
sios Knygelės.

K. Kodėl vietoje mėlynų
jų Ketvirtojoje Knygelėje 
yra vartojami žali ženkle
liai konservuotam maistui 
pirktis ?

A. Žalieji ženkleliai yra 
vartojami laikinai iki se
kančio pavasario, kada bus 
naudojami nuolatiniai ra
cionavimo “ženklai.” Tuo
met vėl bus vartojami mėly
ni ženklai.

O.W.L

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO!

GYVYBINIS KARO DARBAS!
$35 UŽ 48 VALANDAS
LENGVAS, LINKSMAS DARBAS

Nemokamai Transportacija!
Iš karinių darbų reikia 

paliuosavimo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai
Sekmadienį, lapkr. 7 d., 9 A.M. iki 5 P.M.

REYNOLDS 
METALS CO.

539 West 25th St., N. Y. C.
(263)

SANDĖLIO RAŠTININKES
MOTERIŠKŲ DAIKTŲ DIIRBTUVĖJE 

GERA ALGA

EMILY SHOPS
2 W. 87th STREET

(266)

MERGINOS-MOTEKYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMŲ GĖLĖMS

Patyrusios ir apsukrios; puikiausia alga ; 
malonus darbas; nuolatinis darbas.

ELYZA, INC.
10 WEST 45TH STREET.

(267)

MERGINOS, pakavimui, patyrimas nereikalin
gas. Lengvas darbas. Viršlaikiai. Patogios 
darbo sąlygos. Delson Candy, 342 W. 14th St.

(262)

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

(268)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

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

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

(261)

0

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

INTERNATIONAL NICKEL CO., INC
BAYONNE WORKS

Reikia paprastų darbininkų kariniams darbams tuojau.

60 valandų j savaitę — laikas ir pusė už viršaus 40 valandų. 
GERA ALGA — PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės j arčiausių 
U. S. Employment Service Ofisą.

AR

INTERNATIONAL NICKEL CO., INC.
BAYONNE WORKS
Oak Street, Bayonne, N. J.

(arti C.R.R. of N. J. West 8th St. Stotis)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(262)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ū
1
j

1

I

t

si

vietinei racionavimo įstai
gai Trečiajai Knygelei gau
ti.

K. Ar Ketvirt. Karo Racio
navimo Knygelė bus išduo
ta ir karo pajėgų nariams?

A. Taip. Karo pajėgų na
riai, kurie turėjo teisę gauti 
Trečiąją Knygelę, kadangi 
jiems reguliariai reikėjo 
pirktis racionuoto maisto, 
gali gauti Ketvirtąją Kny
gelę, jei jų padėtis nėra pa
sikeitusi.

K. Kodėl Ketvirtoji Kny
gelė nebuvo išsiuntinėjama 
vartotojams, kaip kad buvo 
išsiuntinėjama Trečioji 
Knygelė?

A. Kadangi liko tik ma
žas laikotarpis tarp baigi
mo išsiuntinėti Trečiąją 
Knygelę ir pradėjimo nau
doti Ketvirtąją, tai nebebu
vo galima sutvarkyti apli
kacijų sprendimo paštu, to
dėl mokyklos ir buvo prašo
mos išdalinti naują knygelę.

K. Kada pradėsim Ket
virtąją Karo Racionavimo 
Knygelę vartoti?

A. Nuo pirmadienio, lap
kričio 1 d., konservuotam 
maistui ir cukrui.

K. Kurie ženkleliai bus 
vartojami tam tikslui?

A. Lapkričio mėn. kon
servuoto maisto dalį pirksi
te žaliais serijos “A”, “B” 
ir “C” ženkleliais. Jie galios 
nuo lapkričio 1 d. iki gruo
džio 20 d. Ženklelis No. 29, 
kuris pažymėtas “Cukrus”.

Sovietai Maršuoja per 
Tūkstančius Nacių Lavo
nų prie Dniepro Žiočių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sako apie mūšius Krivoj 
Rog apylinkėje ir į pietus 
nuo Perekopo, Krimo tarp- 
kaklio; tik Berlyno radijas 
skelbia, kad abiejose tose 
vietose šėlsta kautynės ir 
sako, būk vokiečiai atmušą 
rusų atakas.

Naciai taipgi skelbia, kad 
Sovietai panaujino ofensyvą 
Kijevo srityje ir kad siau- 
čią mūšiai į šiaurius nuo 
Nevelio, netoli Latvijos sie
nos.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, sako:

“Jau tikrai artėja išlais
vinimas Krimo pussalio ir 
visų rytinių t Dniepro upes 
krantų Ukrainoj.”

Sovietai nuolat siaurina 
naciams pabėgimo spragą iš 
Dniepro alkūnės, tarp Kri
voj Rog ir Nikopolio, man
gano pramonės miesto. Lon- 
doniškiai karo stebėtojai 
teigia, kad toje srityje turės 
žūti bei nelaisvėn pakliūti 
bent 100 tūkstančių vokie- v ♦ cių.

ŠYPSENOS
Dzūkelio Raportas iš 

Fabriko
Jums nebus svarbu, kur 

minimas fabrikas randasi 
ir kas šiame fabrike dirba
ma, nes tas pagaliaus net 
neleistina laikraščiuose 
garsinti. Galima tiek pami
nėti, kad dirbame ant ma
šinų, o tos mašinos labai 
“protingos”, beveik protin
gesnės ir už žmogų. Maši
na žmogui nukerta ranką 
ir žmogus negali suprasti, 
kokiu būdu ji galėjo jam 
nukirsti tą ranką. Dau
giausia žmogus operuoja tą 
dailią mašiną ir visai neži
no jos vidujinių paslapty
bių; netgi jis nežino, kam 
bus naudingi tie grąžčiu- 
kai, šriubukai, kuriuos jis 
ta mašina padaro. Bet tai 
tas gal visai jums nesvar
bu.

Kaip mums šioj dirbtuvėj 
svarbu, tad manau ir jums 
bus svarbu ve kas: Pra
džioje spalio buvo daugely
je vietų didelė bolininkų 
rungtynės. Yankee Stadiu- 
me, New Yorke, tokias 
rungtynes net pats miesto 
majoras stebėjo, sunkieji 
bomberiai viršuje stadiumo 
orą raižė, o radio garsia
kalbiai milijonams “šimta
procentinių amerikonų” 
perdavinėjo apie šį nepa
prastą moftientą žinias. Mes 
savo fabrike veik pusė dar
bininkų susinešėm iš namų 
radijus; nuo pat anksti ry
to jau susitelkę prie radijų 
klausėmės, kokie bus rung
tynių rezultatai. Tą dieną, 
tai buvo lyg kokios karo 
paliaubos — beveik nieko 
nedirbome. O kada radio 
pranešė rungtynių rezulta
tus — tada bosai vieni ki
tus apsikabinę bučiavo, su
stojo visų mašinų ratai su- 
kęsi, o mes pasižiūrėję, kad 
bosai bučiuojasi, tad puolė
mės ir paprasti darbininkai 
bučiuotis. Vieni bučiavomės 
tik vyrai, o kiti puolėsi j ieš
koti merginų, nes tai buvo 
gera priežastis. Mūsų fab
rikas pradėjo griausmingai 
triūbyti. Džiaugsme pa- 
skendome visi — džiaugėsi 
tie, kurie lažybas dėlei 
rungtynių laimėjo ir džiau
gėsi, kurie pralaimėjo. O 
nuo tos dienos, kaip įsi
smaginome, tad ir šiandien 
dar klausomės fabrike ra
dio pranešimų apie'bolinin
kų rungtynes.

Mūsų vienas andai for- 
manėlis pareiškė: “Neiš
mintingai daro mūsų vy
riausybė, kad siunčia į Eu
ropą svederius, sviestą ar

čeverykus; ten žmonės to
kių dalykų nematę ir neži
no, kaip jais naudotis; vei
kiausia juos išmeta — ypa- 

i tingai Rusijos žmonės, ne
matę savo gyvenime svies
to, tad jį gavę sunaikina. 
Ar nebūtų geriau, kad nu
siųstų filmą apie bolės lo
šimą, tad nors bent sutai
sytų žmonių moralą.”

Kaip Reikia Elgtis, Kad 
Būtų Lengvesnis Darbas 

Ir Augštesne Alga
Yra žmonių dirbtuvėje 

išdirbusių po keletą deset- 
kų metų ir skundžiasi, kad 
nedidelė jo alga ir jiems bo
sas primesdinėja, kad jie 
“neprogresuoja” * darbe. 
Bet reikia mokėt tinkamai 
pasielgti su bosais. Visada 
reikia atsiminti boso gim
tadienį, nors jis būtų gimęs 
ir du šimtai metų tam at
gal; gimtadienio proga su
teikti dovanėlę, šiokią ar 
kitokią. Reikia bosas išsi
vežti kur nors ant alaus 
dažnai. Štai, kad ir mūsų 
boselis — keletą sykių buvo 
žilas, penkis . sykius nupli
kęs, gyvena tik vitaminais, 
bet jis žino, kas gražu, ir 
supranta, kas gardu. Štai, 
ateina jauna mergina, pa
kutena bosui galvos plikę, 
bosas šypsosi, jaučiasi ge
rai. Tada nunešk jam so- 
dės bonkutę, ar tai čokola- 
do, ar riešutų saujelę, pa
girk jį, kad jis gražus. Ne
reikia su bosu bijoti pasi
kalbėti — kad ir valandų 
valandas, bile tik jis nuo 
savęs neveja. Bet jeigu 
matai, kad bosas jau žiūri 
per viršų akinių ir susirau
kęs — tada palik jį ramy
bėje. Niekada nebandyk bo
sui kuo nors priešintis — 
nežiūrint, kad jis būtų ir 
klaidingiausias kokiame 
nors dalyke.

Jeigu viskuo bosui patik
si, tada gali sau į dirbtuvę 
iš namų atsinešti čeverykus 
susilopyti, čia gali ir laik
rodėlį susitaisyti, ir pielukę 
iš namų atsinešęs pasiga
ląsti, ir tavo “progresas” 
darbe bus geras, ir tuomet 
dešimtuką gausi daugiau 
algos už kitus. Tik reikia 
nebijoti su bosu truputį 
pašunuodegiauti. Taipgi 
reikia saugotis, kad kartais 
kur nors patamsėję tavo 
geri prieteliai nesuskaldytų 
tau galvos kokiu akmeniu.

Tai su šiuo raportas ir 
baigiasi.

Dzūkelis.

Amerikos gydytojai 1941 
metais uždirbo $1,087,000,- 
000. '

Lengvus fabriko darbas.
$20 už 40 valandų savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikius.
Nuolatinis darbas.

JAMES H. MATTHEWS & CO.
480 Canal St.

(263)

MOTERYS VALYMUI
Pirmos klasės ofisiniame budinke. 

Geros darbo sąlygos. 36 valandos j 
savaitę. Aukšta alga. Vakacijos ap
mokamos.

Kreipkitės j Superintendent
30 BROAD ST., N. Y. CITY

(263)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

40 VALANDŲ SAVAITE; 5 DIENOS 
50c I VALANDĄ

TURNER HALL CORP.
142--5TH AVE., N.Y.C.

(267)

GĖLĖS
PLASTIKŲ KOSTIUMAI 

Patyrusios; mes taipgi išmokinsime inteligen
tiškas, apsukrias merginas ai’ moteris ; 

puikiausia alga, malonus darbas ;
Nuolatinis darbas.

ELYZA, INC.
10 WEST 45TH STREET.

(267)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

13 karinių darbų nepriimami

SCHRA FFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

APVALYTOJAI
PAPRASTI FABRIKO 

DARBININKAI
GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

KARINIS FABRIKAS
Iš būtinų darbų reikia 

paliuosavimo pareiškimo.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
380—2nd Ave., N.Y. (kamp. 22-ros gatvės).

(264)

REIKIA VYRŲ
Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 

Patyrimas nereikalingas.
$30 MAŽIAUSIA
Daug viršlaikių.

NEW PROCESS MILLS
428 East 25th St., N.Y. City.

(267)

MERGINOS-MOTERYS 
PAKUOTOJOS
$31.20 IR BONAI

KELETAS VIETŲ SANDĖLYJE 
ALGA $26 IR $28.60 į SAVAITĘ, PLUS 
BONAI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

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

(262)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

TOOLMAKERS
Nuolatinis darbas. Gera alga. Viršlaikiai.

Geros darbo sąlygos. Kreipkitės pas:
SPIRAL BINDING CO., INC.

406 W. 31st St. (arti 9th Ave.) 
ar telefonuokite WI. 7-0800

(263)

APVALYTOJAI
VALANDOS 8 IKI 5.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

CRYSTAL GARDENS
24-46 29TH ST., ASTORIA, L. I.

RAVENSWOOD 8-3420.
(263)

OPERATORES
siųti ant Singer mašinos. 

Kreipkitės visą savaitę

11-16 Waverly Place

ALgonquin 4-0608.
(262)

MERGINOS-MERGINOSMERGINOS
Patyrusios dirbti prie folding mašinos (popic- 
ros lankstymo mašinos). Mes taipgi mokina
mo pradinius. 40 valandą savaitė. Laikas ir 

pusė už viršlaikius. Nuolatinis darbas.
JULIUS POLLAK & SONS

111 East 25th St.
(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 darbus; gera alga. Kreipkitės visą 

savaitę.
FILER-MACHOL,
747 MADISON AVE.

(261)

REIKIA MERGINŲ
Be patyrimo, lengvas, malonus darbas greet
ing card department. 48 valandos $23.40.
Mercury Engraving Co., 45 Lispenard St., 

(arti Canal & Broadway).
(261)

Daugiau negu 4,150,000 
bačkų Amerikos aliejaus 
kasdien suvartojama na
muose ir užrubežyje. Atei
nančiais metais, sakoma, 
būsią reikalinga apie 4,- 
400,000 bačkų kasdien.

Amerikos bombanešiai vėl 
atakavo nacių lėktuvų sto
vyklas Graikijoj.

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

visą dieną 8 iki 4:30.
JACOBY-BENDER, INC.

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

(261)

VYRAI VIRŠ 45 
lengvas žingeidus darbas. 

$22 PRADŽIAI, 46 VALANDOS 
Greitas Pakilimas.

T. & P. OPTICAL
151 WEST 14 TH ST.

(263)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI - BERNIUKAI
VIRŠ 18 METŲ 

NEREIKIA PATYRIMO!
GYVYBINIS KARO DARBAS!

$57 UŽ 60 VALANDŲ
Nemokamai Transportacija!

Iš karinių darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai
Sekmadienį, lapkr. 7 d., 9 A.M. iki 5 P.M.

REYNOLDS
METALS CO.

539 West 25th St., N. Y. C.
(263)

PAPRASTI DARBININKAI
Patyrę medžio kraustyme apsigynimo darbe. 
70c į valandą. $1.05 į valandą po 40 valandų 

ir po 5 P.M. kasdien. Nuolatinis darbas.

WATERFRONT LUMBER CO.
701 Court St., Brooklyn.

(263)

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.
(268)

ELEKTRA LYDYTOJAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Automobile Fenderių 
Taisymui Vyras

AUTO POLIRUOTOJ AS 
AUTO MECHANIKAI

Automobilių Aptarnavimo Darbas 
yra vyriausia “dieninis šiftas” dar
bas; jūs galėsite dirbti prie ideališ
kų sąlygų viduje ir šiltai; jūsų alga 
yra gera — jei jūs mokėsite savo 
darbą tai jūsų alga sieks iki $1 j 
valandą, — laikas ir pusė už virš
laikius.

RANDALL-CADILLAC 
CORPORATION

749 ATLANTIC AVĖ., 
BROOKLYN.

(263)

PEČKURYS
5% KAMBARIŲ APXrTMENTAS I SODNĄ, 

VIRŠUS NEMOKAMAI. KARTU SU
iĮfŽB.iO J SAVAITĘ

CRYSTAL GARDENS
24-46 29TH .ST.. ASTORIA. L.I. 

RAVENSWOOD 8-3420
(K68)

. t

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartmentinial namai. 

Vienas šildomas pečius įjungtas abiem.
Liberališka alga. ATWATER 9-3953.

(267)

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)

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 11 th Ave.
(262)

APVĄLYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS. 130 WEST 42bft) ST.

KAMBARYS 653
(265) 

i.............................. ................. ■ .................................... ...........................

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

Kreipkitės visą dieną nuo 8 iki 4:80.
JACOBY-BENDER. INC.

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

(261)

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

(267)

VYRAI :i 11 
ir

MOTERYS
Išdirbiui ui

Karinių Materialų * į
ir

CHEMIKALŲ FABRIKE
viena valanda 

nuo Times Square
PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA j
MOKINANTIS |

Dirbama mažiausia 48 valandas 
j savaitę

i
Greitas, mažai kainuojąs busų pa

tarnavimas tiesiai j fabriką
AMERICAN 11 

CYANAMID CO.
Calco Chemical Division 

109 GREENWICH STREET
Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.

New York City
Atdara su Pirmadieniu per 

pentkadienį
9 A. M. iki 5 P. M.

Iš būtinų darbų reikia turėti pa
liuosavimo pareiškimą

(262)

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

VYRAI J

NEREIKIA PATYRIMO
t DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
PEČKORYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO .
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS V AKA GUOS 
PASTOVUS DARBAS 

13 karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S M
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 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 HŪ 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

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

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

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

________________________________ (X)
DŽIAN1TORIUS

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

Telefonuokite vakarais CLoverdaie &-0108.
 ,(262)

JAUNI VYRAI
're' Reikalingi fabriko darbui.

5 dienų savaitė—$25 į savaitę. '
Laikas ir pusė už viršlaikius

ROBERTS CUT SOLE CO. 
55 Frankfort St., N. Y. C.

(262)

VYRAI, virš 88 ar 4F. patyrimas nereikalln- 
gas; būtina pramonė; iš būtinų darbų reikia <
paliuosavimo pareiškimo. Feedwaters, Inc., -t
N. Y. Dock Co. Bldg., N. 9; 110 Imlay St.

(kampas Commerce) Brooklyn. CfU. 6-4049. 3
(261) I

AUTO TRUCK Mechanikai. Būtina Pramon?.
Gera Alga. Daug Viršlaikių. Matykite Fred |
Evans, Aptarnavimų ManadŽerių. Diamond ’■

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

(282)
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NewWko*<žig02feliiiios
Už pralaužimą degtinės kai

noms lubų, National Distillers 
Products Corp., 120 Broad
way, New Yorke, pašaukta 
teisman. Jie ėmę apie trečda
liu aukštesnes kainas.

Aplankius Du Karo Ve
teranus Ligoninėje

Praeitą savaitę aplaikiau 
laišką nuo savo pažįstamo iš 
So. Bostono, kur pranešė man, 
jog New Yorke Veteranų Li
goninėje randasi mano pažįs
tamas iš Bostono K. šamato- 
nis. Prašė ligonį atlankyti. 
Paskutiniu kartu teko matyti 
Šamatonį šių metų birželio 
mėnesyje, So. Bostone, kur ji
sai visą laiką gyveno, šamato- 
nis yra praeito karo veteranas.

Taigi, praeitą nedėldienį 
nuvažiavau minėton ligoninėn; 
kartu su manim nuvažiavo 
Rūta židžiunaitė (laisviečio 
židžiūno duktė) ir Juozas Gu- 
deliauskas iš Minersville, Pa.

Nors visi trys iš mūs pir
miau pažinojom šamatonį, vie
nok įėję kambarin, kur jis gu
lėjo, jo nepažinom, — jisai 
mus- pirmiau užkalbino. Ligo
nis labai persimainęs, susirgęs, 
sumenkęs. Jį kankina koks tai 
skaudulys ant plaučių; sako, 
kartais sunku kvapą atgauti, 
—dusina. Veikiausia, kad jojo 
sveikatą pažeidė praeitas ka
ras. K. šamatonis yra rimtas 
vyras, sekąs gyvenimo eigą; 
interesuojasi karo eiga ir šiaip 
žmonių gyvenimu.

Šalę šamatonio guli kitas 
ligonis; jojo tik akys, nosis 
ir burna matosi, šiaip visa gal
va ir kaklas apibandažuota, 
apraišiota. Kiek matosi veido, 
tai ir ta dalis raudona ir su
tinus. Paklausiau pas šamato- 
nį, kokios tautos tavo kaimy- 
nas-ligonis. Jis atsakė, kad lie
tuvis, ir patarė pakalbėt ir su 
juomi. Kai tik pasisveikinau 
su juo, jis tuoj pasakė, kad 
mane matęs kelis kartus Lais
vės svetainėje parengimuose 
bei mitinguose. Sako, aš ten 
kelis kartus buvau nuvažiavęs. 
Jojo vardas — Juozas Kaciu
lis, seniau gyvenęs New Yor-| 
ke; pažįstąs kai ką iš brook-i 
lyniečių. Kaciulis jau ketvir
tas metas gulįs ligoninėse; bu
vęs Mass, valstijos ligoninėse, 
o dabai- jau apie du metai kai 
guli šioje Veteranų Ligoninėje. 
Jisai buvęs Laisvės rėmėjas ir 
skaitytojas nuo pat jos pra
dėjimo eiti. Apgailestauja, kad 
dabar negali jos užsiprenume
ruoti.

Juozas Kaciulis — apsišvie
tęs vyras; dabar, būdamas blo
gam padėjime, jisai veik ne
nuleidžia radijo klausytuvo 
nuo ausų, — seka ne tik karo 
eigą, bet ir visą šios ir kitų 
šalių politiką. Jis nuolat skai
to anglišką laikraštį PM. Jam 
tas laikraštis geriausia patin
ka iš visų kitų, kurių gali gau
ti ir skaityti ligoninėje.

Juozo Kaciulio ligos prie
žastis yra danties ištraukimas. 
Jam ištraukė dantį virš trys 
metai atgal ir po ištraukimui 
prisimetė gangrina; žaizda už
sinuodijo, ir, galų gale, pri
simetė ten vėžys. Nuo danties 
ištraukimo iki dabar jam bu
vo padaryta, rodos, devynios 
operacijos, — paskutinė — 
apie 10 dienų atgal, žmogaus 
baisiai daug kentėjęs ir ken
čia dabar. Dalis žandikaulio 
visai išimta... Jojo burnoj, 
po liežuviu, sudėta keliolika 
auksinių kruopelių, kuriuose 
yra radiumo. Sakoma, radiu- 
mas vėžį išdegina. Kaciulis 
taipgi yra praeito karo vetera
nas.

Abu ligoniai dar tik pusam
žiai; galėtų dar ilgai dirbti 
naudingą gyvenimui darbą, 
kad būtų sveiki, šamatonis ve
dęs ir turi Bostone moterį Ale
ną ir sūnų, kuris dabar tar
nauja karo laivyne; taipgi 
dukterį 21 metų.

Būtų gerai, kad jųjų pažįs
tami, ieigu šioj apylinkėj gy
ventų, arba šiaip geros širdies 

J; žmonės juos atlankytų. Jie 
daug smagiau jaučiasi, kuomet 
juos kas iš lietuvių aplanko. 
Lankymo valandos: sekmadie-

Rūsy Muzikos Koncertas 
Įvyks šį Sekmadienį, Kongre

so Delegatam ir Svečiam

“THE NORTH STAR,” VEIKALAS; REI
KALINGAS KIEKVIENAM PAMATYT!

Sąryšyje su čionai įvyksian
čiu American-Soviet Friend
ship nacionaliu kongresu šį 
šeštadienį ir sekmadienį, 6 ir 
7 lapkričio, vakarinė šio sek
madienio sesija pašvęsta rusų 
muzikos koncertui, viešbutyje 
New Yorker, kur įvyks ir vi
sos kitos kongreso sesijos. 
Viešbutis randasi prie 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Apie šį koncertą praneša 
Dr. Sergėjus Koussevitzky, 
National Council of American- 
Soviet Friendship Muzikų Ko
miteto pirmininkas.

Programoj bus šostakovi- 
čiaus ir Prokofievo kūriniai. 
Juos išpildys Budapest String 
Kvartetas. Gi Čaikovskio ir 
Rachmaninovo kūrinius išpil
dys Vronsky ir Babin.

Dr. Koussevitzky taipgi pa
skelbė gautą nuo šostakovi- 
čiaus, pasauliniai garsaus kom
pozitoriaus, tokią telegramą:

“Komitetas, kuriam jūs va
dovaujate, atlieka svarbų dar
bą populiarizavime rusų mu
zikos. Šiuo tarpu, kada mūsų 
žmonės veda šventą karą prieš 
nacių gaujas, mūsų muzika ir 
toliau kuriama ir plėtojasi. 
Eigoje karo mūsų kompozito
riai yra parašę daug sėkmingų 
kūrinių, surištų su šiandieni
niais mūs žmonių jausmais. . . ”

KONGRESO DIENOTVARKIS
Kongresas prasidės lapkri

čio 6-tos rytą: 10 iki 12 vai.

registracija. Registracija dele
gato ar svečio visam kongreso 
laikui $2.

Nuo 12 iki 2:45 pietūs (lun
cheon), kurie bus lyg ir atida
romoji sesija, dalyvaujant žy
miems garbės svečiams kalbė
tojams. Bilietus reikia užsisa
kyti iš anksto komitete, 232 
Madison Ave., New Yorke, 
kambarys 1101, tel. MU. 
3-2082. Kaina $2.50.

šeštadienio popietinė sesija 
nuo 3 iki 5:30, vakarinė nuo 
8 iki 11.

Sekmadienio rytą sesija nuo 
10 iki 12:30, popietinė nuo 2 
iki 4:30, vakarinė-koncertas 
nuo 8:30 iki 11.

Pirmadienį generalių sesijų 
nebus, bet specialės kongreso 
išrinktos komisijos praves pa
skirtus darbus ir vakare ra
portuos didžiajam masiniam 
mitingui, kuris įvyks 7 :30 va
karo, Madison Square Garde- 
ne, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Mitingas ruošiama pa
minėjimui 10 metų sukakties 
nuo įsteigimo Amerikos-Sovie- 
tų draugingų ryšių ir pasi
džiaugti jų sustiprinimu ką tik 
įvykusioje Maskvos konferen
cijoje. Ir tas bus perstatyta 
paties Jungtinių Valstijų vi
daus reikalų ministerio Harold 
L. Ickes.

Čia taipgi bus paminėta ir 
26 metų sukaktis nuo Sovietų 
Sąjungos įsikūrimo.

“THE NORTH STAR” vei
kalas, Samuelio Goldwyno stu
dijų Hollywoode pagamintas. 
Parašė žymioji dramaturge 
Lillian Hellman. Dirigavo Le
wis Milestone. Išleido RKO 
Radio Pictures, Inc. Pradėta 
rodyti ant syk dviejuose New 
Yorko teatruose: New Victo
ria ir RKO Palace.

Be kitų, vaidina sekamieji:
Marina ...................... Anno Baxter
Kolya .......................... Dana Andrews
Di-. Kurin ................ Walter Huston
Karp ........................... JValter Brennan
Sophia ....................... Ann Hardinę
Clnvdia ...................... Jam' Withers
Damian ..................... Earley Grander
Dr. Von Harden Erich Von Stroheim
Rodion ...................... Doan JaRRcr
Grisha ....................... Eric Ro)x*rts
Boris........................... Carl Benton Reid
(Iltfii ........................... Ann Carter
Anna .......................... .. Esther Dale
Nadya ......................... Ruth Nelson
I a kin .......................... Paul Guilfoyle
Dr. Richter ............ Martin Kosleck

MIRĖ
Sophie Laukaitis, 47 m. am

žiaus, gyveno 130 No. 1st St., 
mirė namuose, lapkričio 3 d. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 8 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
našlį Baltrų, sūnų Frank ir 
dukterį Blanche.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą pirmadienį lankėsi 

Laisvėje A. Pilėnas, dienraš
čio Laisvės vajininkas iš Phi- 
ladelphijos. Atvykdamas čio
nai atlikti kai kuriuos reika
lus, atvežė ir gražų pluoštą at
naujintų prenumeratų ir ap
žiūrėjo savo įstaigą.

Rado Pasmaugtą Moterį
i Atrasta drabužių šėpoj už
dususi Mrs. Jennie Flicker, 75 
metų, 2704 Wallace Ave., 
Bronxe. Tuo pačiu kartu iš na
mų dingo 15 metų berniukas, 
Mrs. Flicker dukters posūnis. 
Kadangi vaikas sugyvenime su 
pamote ir jos motina visuomet 
turėjęs nesusipratimų, tad įta
riama, kad vaikas galįs turėti 
ką bendro su šia mirtimi.

ši filmą, reikia pasakyti, yra 
pirma tos rūšies gaminta Hol
lywoode. Tai veikalas, parem
tas faktais, realizmu ; veikalas, 
kuriam pagaminti teko įdėti 
daug jėgų, rūpesčio i)’, žinoma, 
sumanumo, sugabumų.

Filmoje visi veiksmai vaiz
duoja Tarybų Sąjungos žmo
nių gyvenimą, linksmą, smagų 
gyvenimą prieš karą ir šiurkš
tų, baisų, bet karžygišką jų 
gyvenimą, karui prasidėjus. 
“The North Star” vaizduoja 
vakarinės Ukrainos, arti Bes- 
sarabijos, kolektyviečių gyve
nimą. Toks gyvenimas, aišku, 
buvo ir Lietuvoj, ii- Baltarusi
joj ir bet kurioje kitoje tarybi
nėje respublikoje: smagus, 
linksmas, sotus gyvenimas, su 
dar smagesne, linksmesne, švie
sesne ateitimi, stovėjusia pfieš 
žmonių akis.

Trumpai suėmus, “The North 
Štai-” filmos intriga ar met

menys ar turinys ar kaip ki
taip tą pavadinsime yra tokis: 
kaimiečiai arba, kolektyviečiai 
ruošia gabenti į miestelį gyvu
lius ir javus, kurie gražiai už
derėjo (tai buvo 1941 m. birže
lio 20 d.). Ten suruoštas žmo
nėms bankietėlis, kuriame žmo
nės šoka ir linksminasi — 
džiaugiasi taikiu, ramiu gyve
nimu. Ten dalyvauja ir gydy
tojas ir mokytojas ir jaunimas, 
tik ką baigęs mokslus.

štai jaunuolis Damianas bai
gė vidurinę mokyklą su pažy
mėjimais. Už gabumą, jis gavo 
stipendiją į universitetą. Tarp 
Damiano ii- Marinos, vidurinės 
mokyklos mokinės, užsimezga 
romansas, toks, kaip pas tūks
tančius, milijonus kitų to am
žiaus jaunuolių — nekalta, 
jaunuoliška meilė. Marina ir 
džiaugiasi Damiano gabumais, 
bet ir liūdi, kad jai reikės me
tus be jo gyventi,—tik po me-1 
tų jiedu susitiks universiteto 
suole.

Grupė jaunuolių, beje, vado
vaujama lakūno Koljos, nusita
rė padaryti ekskursiją į Kije
vą, Ukrainos sostinę, kurią 
kiekvienas jaunuolis nori pa
matyti taip, kaip Lietuvos kai
mo jaunuolis, sakysime, norėtų 
pamatyti Kauną bei Vilnių.

1941 m. birželio 21 d. toji 
grupė, po visokių ceremonijų, 
išvyksta pėsti Kijevan. Ant ry
tojaus pasivijęs juos senas ko- 
lektyvietis, susivadinęs veži
man, veža, — duoda jiems “lif
tą.”

(Bus daugiau)

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Botttlng Company

Quill Pirmoj, Cacchione 
Trečioj Vietoje

Pirmą dieną po rinkimų, 
miesto tarybos narių balotų rė
kavimas Bronxe buvo jau ge
rokai pasistūmėjęs pirmyn, ti
kėtasi ketvirtadienį užbaigti 
rokuoti No. 1 balsus; Brookly
ne buvo tik susiorganizuota ir 
biskelį padirbėta; Queens ir 
Manhattan taipgi ne po daug.

Pasekmės buvo tokios:
BROOKLYNE: Genevieve B. 

Earle, dabartinė tarybos narė, 
republikonų ir Nepartinio Pi
liečių Komiteto kandidatė, ėjo 
pirmąją; demokratų kandidatė 
Rita Case5r antra; Peter V. 
Cacchione, komunistas, trečiu; 
Sharkey, Hart, Goldberg ir Vo-

gel, visi jau esanti tarybos na
riai, sekė eilėje po Cacchionės.

BRONXE: pirmą vietą užė
mė Michael J. Quill, kovingas 
Transportininkų Unijos, CIO, 
prezidentas. Po jo sekė Louis 
Cohen, esamosios tarybos na
rys, demokratas, ir Mrs. Klein, 
taipgi esanti šioje taryboje, 
darbietė.

MANHATTANE: pirmuoju 
ėjo esamosios tarybos narys 
Carroll, demokratas, o antruo
ju Benjamin J. Davis, J r., neg
ras komunistas. Eugene Con
nolly, darbietis, taipgj gaunąs 
daug balsų.

QUEENS: pirmoj vietoj ėjo 
republikonai Phillips ir Chris
tensen, abu esamosios tarybos 
nariai.

Klimas Rodys Filmas 
Lapkričio 5 ir 6

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Francis Rivers, negras tei
sėjas, išrinktas Manhattan tei
smo teisėju. Jisai buvo ant re- 
publikonų ir darbiečių tikieto 
ir gavo 166,638 balsus prieš 
143,858 savo oponento Joseph 
T. Higgins, demokrato.

Rivers rėmė visi pažangieji 
ir jo išrinkimas skaitomas di
deliu smūgiu diskriminacijai. 
Atrodo, kad miestiečiai gerai 
saugo namų fronto reikalus.

nį, antradienį ir šeštadienį— 
nuo 2-jų iki 4-rių. Ligoninės 
antrašas: U.S.V.A. Hospital, 
Ward 4-D, 130 Kingsbridge 
Rd., Bronx, N. Y. Geriausiai 
nuvažiuoti, paimant ant 14- 
tos gatvės (Union Square), 
New Yorke, IRT Lexington 
Ave. subway su užrašu — Je
rome Ave, — Woodlawn. Iš
lipt ant Kingsbridge stoties ir 
eiti į West pusę keturis blo
kus.

Linkiu abiem ligoniam grei
to pasitaisymo-pagijimo.

P. S. Baigiant rengt laik
raštį spaudai, aplaikiau tele
gramą, kad vienas iš viršuj mi
nėtų ligonių, K. Šamatonis, jau 
mirė. Jojo žmona Alena pra
neša, kad laidotuvės bus šį 
sekmadienį. Šermenys bus po 
num. 68 Hancock St., Dorches
ter, Mass. P. Š.

Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., šio penktadienio 
ir šeštadienio vakarais, filmi- 
ninkas George Klimas, sutar
tyje su Piliečių Kliubu, rodys 
eilę trumpų filmų, tarpe kurių 
bus įvairių: Office of War In
formation (OWI) žinios iš Eu
ropos, Armėnų Meno Opera, 
armėnų muzika; “Under a 
Gypsy Moon” : akrobatai, dai
nos, muzika; “Wings of Vic
tory” : apie Sovietų oro didvy
rius. Prie filmų bus ir lietuviš
kų dainų.

Pradžia abiem vakarais 8 v. 
Įžanga (su taksais) 45c.

J. Williams, 6 metų berniu
kas, 839 E. 48th St., užmuštas 
troko prie Foster Ave. Sako
ma, pabėgęs tiesiog po troku.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora dirbti kaipo džia- 

nitoriai, prižiūrėti 33 šeimų namą. 
Garu šildomas. Reikės atlikti maži 
darbai. $75 į mėnesį ir 4 kamba
riai. Antrašas: 340 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės į kriau- 
čiaus krautuvę. Tel. DE. 9-4230.

(261-262)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO PUNDELIŲ 

BALIAUS KOMISIJAI
Organizacijų išrinktos komisijos 

susirinkite pasitarimui šio penkta
dienio vakaro 7 vai., lapkričio 5, 
419 Lorimer St., virtuvėj. Taipgi 
prašomos dalyvauti valdybos tų 
draugijų, kurios neišrinko komisijų. 
Kviečiami ir svečiai. Šio parengi
mo pelnas bus skiriamas Lietuvos 
žmonių pagalbai. — Komisijos na
rys A. Mureika. (260-261)

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

STANLEY MISIŪNAS

iZYl

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

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

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES

padarau

krajavus
su ame-

JONAS
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Avė. 

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

F. W. Skalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves <

$150 ’
Koplyčias suteikiam nemoka- > 

mai visose dalyse, miesto. <
Ten!. Virginia 7-4499

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN L

GERAI PATYRĘ BARBERIAI t

l^^l^^l^l^l^l^lĄ^l^l^l^l^ll^l^l^ te

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

i
is

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 

’Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

tel

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

■inionnoiiiioHnoniioinidiiioiinoinioiiiHnionHoiiiioiiiionnoinioiiiioiiiioiinoHiioiiiioiiiioiinoinFnn;

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Aulcsinls $8.50 ir aukščiau.

Gražus Pasirinkimas

Inicialinis žiedas, 
115.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $80.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

š
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