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KRISLAI
Dar Vienas Jiems Priešas.
Bailio Pažadėjimai.
Vienybė Per Vadų Galvas.
Galinga, Bet ne Visagalinti.

Rašo A. BIMBA

Louis Adamic parašė kny
gą “My Native Land.” Jis kal
ba apie šių dienu padėtį Ju
goslavijoj, nes .jis yra ten gi
męs.

Adamic užgiria partizanus ir 
pasmerkia Michailovičiu. Va
dina jį parsidavėliu Hitleriui 
ir Mussoliniui.

Niekas negali sakyti, kad 
Adamic yra komunistas. Ada
mic niekados nebuvo komunis
tu ir nėra. Jis yra rašytojas li
berališkų pažiūrų.

Bet menševikų spaudai jis 
jau sunkiai nusidėjo. Ji Ada- 
micą jau paskelbė parsidavėliu 
Maskvai !

Mažai besigirdi apie Musso- 
linį. Jis jau seniai buvo, o da
bar dar didesne tapo Hitlerio 
beždžione.

Bet kadaise Mussolinis pū
tėsi beveik iki perplyšimo. 
Kai jis pasiuntė gaujas plėšti 
Ethiopiją, arba kai jo juod- 
marškiniai pasiutėliai skerdė 
Ispanijos žmones, Mussolinis 
jautėsi didžiausiu žmogum vi
sam pasaulyje.

Blofyt .jis irgi labai mokėjo. 
Vieną sykį jis Romoje šaukė į 
minią savo pasekėjų :

“Jeigu aš žygiuosiu pirmyn, 
sekite paskui mane; jeigu 
traukčiausi atgal,. užmuškite 
mane; jeigu numirčiau, keršy
kite už mane ...”

O visgi darbo žmonių vie
nybė paims viršų. Ji perlips 
per tūlų vadų galvas ir laimės.

Taip dabar atrodo. Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso taryba 
išleido šaukimą tarptautinės 
darbo unijų konferencijos. 
Kviečiama yra visos Amerikos 
darbo unijos, Sovietų Sąjun
gos darbo unijos, Pietų Ame
rikos darbo unijos ir visų kitų 
kraštų, kur tik randasi darbo 
unijų.

Amerikos Darbo Federaci
jos lyderiai tokiai konferenci
jai buvo ir tebėra priešingi. Iš 
karto, matyt, tam priešinosi ir 
Anglijos darbo unijos. Bet, pa
sirodo, eiliniai unijistai suda
rė tokį bruzdėjimą, prieš kurį 
Citrine ir kiti vadai turėjo nu
silenkti.

Kaip ten nebūtų, konferen
cijos šaukimas susilaukė pla
čiausio pritarimo. Amerikos 
CIO ir geležinkeliečių unijos 
dalyvaus. Ar dalyvaus Ameri
kos Darbo Federacija, tai da
bar dar sunku pasakyti.

Green ir Woll gal dar ban
dys pakišti koją tarptautiniam 
darbo žmonių apsivienijimui 
prieš fašizmą.

Visi stebisi, kaip galėjo New 
Yorke išrinkti Aurelio į valsti
jos aukščiausį teismą. Prieš jį 
rašė visa didžioji ir mažoji 
spauda. Prieš jį kalbėjo visų 
partijų vadai. Jį pasmerkė 
miesto majoras LaGuradija.

Taigi, negalima sakyti, kad 
spauda yra visagalinti nu
kreipti žmones vienon ar kiton 
pusėn.

Šiame atsitikime jai nepavy
ko. Nepavyko todėl, kad tech
niškai Aurelio buvo labai pui
kioje strateginėje pozicijoje.

Nors demokratų ir republi- 
konų vadai jį atmetė, bet pa
vėlavo nuimti jį nuo jų sura
šo. Surašė jis buvo jų kandi
datu.

Demokratai piliečiai balsa
vo už visą demokratų surašą, 
republikonai už visą republi- 
konų surašą. Taip jie nubalsa
vo ir už Aurelio.

Balsuotojų dauguma balsuo
ja mechaniškai. Tik vienas ki
tas pagalvoja, kaip balsuoti.

Vieną dieną ar vieną savai
tę žmonių neišmokinsi. Spau
da ne spauda, jie eina senu, 
priprastu keliu, dažnai leng
viausiu . ..

...
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Darbo žmonių 
Dienraštis
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ANGLAI PAĖMĖ NACIU KARO BAZE ISERNIĄ ITALIJOJ
S

AMERIKIEČIAI NU
STŪMĖ NACIUS DAR 

5-8 MYL. ATGAL
I

Alžyras, lapkr. 5. — Aš
tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos pajūryje, 
kaip neoficialiai praneša
ma, paėmė Vasto, prieplau
kos miestą ir geležinkelio ir 
vieškelių centrą.

Kita anglų armijos dalis 
vidurinėje Italijoje užėmė 
karinę nacių bazę Isernią, 
12,000 gyventojų miestelį, 
bet labai svarbų mazgą 
vieškelių, einančių į Romą 
ir į rytinius pajūrius.

Su Isernios paėmimu ang
lai užkirto per 60 mylių į 
šiaurius bet kokius sausu
mos susisiekimus tarp vo
kiečių vakariniame ir ryti
niame Italijos ruožtuose. 
Tai svarbiausias po Neapo
lio talkininkų laimėjimas 
Italijoj.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija, vakariniame Ita
lijos šone, pažygiavo dar 
penkias iki astuonių mylių 
pirmyn, persigrūmė per 
Volturno upės šiaurinę tėk
mę; paėmė punktą, nuo ku
rio telieka tik penkios my
lios iki susijungimo su Aš
tuntąja anglų armija ir nuo 
savo užimtų kalnų jau aiš
kiai mato kitą priešų tvir
tumą, Venafro.

Bendrai nuo talkininkų 
dabartinių pozicijų vakari
niame Italijos fronte telieka 
tik apie 80 mylių iki Ro
mos, o kai kur dar mažiau.

Suomiai Siunčią 
Maskvon Atstovus

Taikos Prašyti?
Stockholm, šved., lapkr. 

5. — Pranešama, kad Suo
mijos - Finliandijos valdžia 
pasiuntė Maskvon buvusį 
savo atstovą taikos prašyti.

Kitas pranešimas tei
gia, kad tuo tikslu siun
čiama Maskvon trys Suomi
jos pasiuntiniai.

Kai kurie politiniai stebė
tojai sako, kad gal per ke
letą dienų jau bus išspręs
tas Suomi jos-Finliandijos li
kimas.

Laikraštis Social - Demo- 
kraten rašo, kad Suomija 
siunčia Maskvon Maasikivi, 
buvusį 1939 m. taikos pa
siuntinį; G. A. Gripenbergą, 
suomių atstovą Švedijai, ir 
K. A. Aug. Fagerhoomą, 
Suomijos socialių reikalų 
ministerį.

Jugoslavai Išpėrė Kailį 
Vokiečiams

London, lapkr. 5. — Ju
goslavijos partizanai sumu
šė ir atgal nuvijo didelį vo
kiečių būrį tarp Kolasino ir 
Matisevo, arti Albanijos sie
nos.

Milžiniški Sovietų Laimėjimai, o Baisūs
Vokiečių Nuostoliai per 4-ris Mėnesius

AMERIKIEČIAI IR AU
STRALAI VĖL SMOGE 

JAPONU LAIVYNUILondon. — Oficialis Sovietų Žinių Biu
ras lapkr. 4 d. pranešė vokiečių nuosto
lius, o Raudonosios Armijos laimėjimus 
nuo šių metų liepos 5 d. iki šiol: .

Sdvietų kovūnai visų pirma sulaužė 
vokiečių ofensyvą, kurią hitlerininkai 
su didžiomis sukauptomis jėgomis pra
dėjo liepos 5 d. linkui Oriolo-Kursko ir 
Bielgorodo-Kursko. Raudonoji Armija 
liepos 12 d. perėjo į ofensyvą iš savo 
pusės ir rugp. 5 d. atėmė iš nacių Orio
lo ir Bielgorodo miestus.

Išvystydami savo ofensyvą 1,246 my
lių frontu, raudonarmiečiai nuo to lai
ko nubloškė priešus 187 iki 280 mylių 
atgal į vakarus ir per keturis mėnesius 
atvadavo 135 tūkstančius ir 135 ketvir
taines mylias ploto su 126 miestais ir 
37,874 kitomis gyvenamomis vietovė
mis, išlaisvindami milionus sovietinių 
žmonių.

Nuo liepos 5 iki spalių 5 d. Raudono
ji Armija supliekė ir atgal nugrūdo 
144 priešų armijos divizijas, tame skai
čiuje 28-nias tankų ir motorizuotas 
divizijas (arba 3,160,000 vokiečių ka
riuomenės).

UŽMUŠTA BEVEIK MILIONAS 
HITLERININKŲ

šiajne vasaros ofensyve sovietinės jė
gos užmušė iki 900 tūkstančių nacių 
kareivių ir oficierių; o nelaisvėn paė
mė 98 tūkstančius vokiečių kareivių ir 
oficierių, kurių daugiau kaip pusė bu
vo jau sužeisti. Viso tuo tarpu nuken
tėjo daugiau kaip 2 milionai 700 tūk
stančių hitlerininkų, skaitant kartu už
muštus, sužeistus ir nelaisvėn paimtus.

SUNAIKINTA DAUGYBĖ NACIŲ 
PABŪKLŲ

Sovietų kariuomenė šiuo laikotarpiu 
sunaikino 9,900 vokiečių lėktuvų, iš
mušė iš veikimo bei sunaikino 15,400 
priešų tankų, tame skaičiuje 800 Tigrų 
ir Panterų (didžiųjų tankų). Buvo su
naikinta 890 šarvuotų nacių automobi
lių, 13,000 įvairių kanuolių, o tarp jų 
ir 1,350 motorizuotų šarvuotų Ferdi
nand kanuolių.

Raudonarmiečiai tuo laikotarpiu 
taipgi sunaikino apie 13,000 vokiečių 
mortirų, daugiau kaip 50,000 kulkosvai
džių, 60?500 trokų, 390 gazolino ir ži
balo trokų-bakų, 2,500 motorinių dvi
račių, 900 traktorių, 130,000 vežimų su 
reikmenimis, daugiau kaip 4,000 gele
žinkelio vagonų, virš 300 garvežių ir 
daugiau kaip 2,000 įvairių sandėlių. 
PAGROBTA TŪKSTANČIAI VOKIE

ČIŲ TANKŲ, ŠIMTAI LĖKUVŲ
Tuo pačiu laikotarpiu sovietinės jė

gos pagrobė 289 vokiečių lėktuvus, 2,- 
300 tankų, tame skaičiuje ir 204 Tigrai 
ir Panteros; 190 šarvuotų automobilių, 
6,800 įvairaus dydžio kanuolių, tarp 
jų ir 139 motorizuotas Ferdinand ka- 
nuoles, 6,180 mortirų (minosvaidžių), 
24,460 kulkosvaidžių, 7,759,000 kanuoli- 
nių šovinių, 2,100,000 minų, 300,000 lėk
tuvinių bombų, 1,500,000 prieštankinių 
ir kitokių minų ir sprogimų. .

Be to, raudonarmiečiai pagrobė dau
giau kaip 450,000 vokiečių šautuvų ir 
automatinių šautuvų, 100,500,000 šau
tuvinių kulkų, daugiau kaip 50,000 ki
lometrų įvairių laidų (telefonų, teleg
rafo ir kt. vielų), 15,483 trokus, 415 
garvežių, 13,210 vagonų^ 5,400 vežimų

Maskva. — Lapkričio 3 
d. sovietinės jėgos visuose 
frontuose sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 81-ną vo
kiečių tanką ir nušovė 40 
jų lėktuvų.

su reikmenimis, 30,400 arklių, 873 trak
torius ir kitus motorinius važius, 1889 
sandelius įvairių karinių reikmenų, be
veik 3,000 motorinių dviračių, 16,185 
paprastų dviračių ir 1,201-ną radijo 
perduotuvą.

Viso priešai nuo liepos 5 d. iki spalių 
5 d. neteko 10,189 lėktuvų, 17,700 tan
kų, 19,800 kanuolių, 74,460 kulkosvai
džių, 19,180 mortirų ir 75,981-no tro- 
ko.
ATVADUOTA DIDŽIULIAI SVAR

BIAUSI PLOTAI
Šiuo laikotarpiu vokiečiai buvo per

mesti iš rytinio Dniepro upės šono į va
karinį 1,183 mylių ilgio linijoj, nuo Sož 
upės įplaukimo į Dnieprą iki Juodosios 
Jūros. Tapo atvaduota Ukraina į rytus 
nuo Dniepro. Per ofensyvo mūšius 
Raudonoji Armija persikėlė per ketu
rias svarbias upes — šiaurinį Donecą, 
Desną, Sož ir Dnieprą.

Sovietų kariuomenė visiškai išlaisvi
no nuo vokiečių įsiveržėlių Krasnodaro 
sritį ir Rostovo, Vorošilovgrado, Stali
no, Charkovo, Poltavos, Sumy, Černigo
vo, Kursko, Oriolo ir Smolensko sritis. 
Raudonoji Armija taipgi atvadavo žy
mią dalį Zaporožės, Dniepropetrovsko 
ir Kijevo sričių. Raudonarmiečiai pra
dėjo vyti vokiečius l&ukan ir iš Balta
rusijos.

Doneco Baseino, Charkovo, Oriolo, 
Taganrogo, Briansko, Smolensko, Dnie
propetrovsko, Zaporožės ir kitų didžių
jų pramones centrų atvadavimas dik- 
čiai padidina ekonomines-medžiagines 
Sovietų Sąjungos jėgas ir dar labiau su
stiprina Raudonosios Armijos galybę.

Raudonoji Armija taip pat sugrąžino 
savo tėvynei turtingus maisto augini
mo plotus, vienus iš derlingiausių žem
dirbiškų apygardų, ir hitlerininkai ne
teko didžiosios pramoninės ir žemdirbi- 
nės bazės, kurion įsikibę jie taip despe
ratiškai laikėsi.
ATGRIEBTA NUO NACIŲ STRATE

GINIAI GELEŽINKELIŲ MAZGAI
Tuo pačiu laikotarpiu sovietiniai ko

vūnai atėmė iš vokiečių didžius gele
žinkelių mazgus, kaip kad: Smolensk, 
Roslavl, Nevel, Briansk, Kričev, Uneča, 
Oriol, Chutor Michailovski, Vorožba, 
Konotop, Bachmač, Niežin, Charkov, 
Poltava, Sumy, Romodan, Grebenka, 
Debalcevo, Jasinovataja, Nikitovka, 
Pavlograd, Krasnograd, Lozovaja, 
Krasnoarmeiskoje, Volnovacha, Sinel- 
nikovo, Piatichatka, Dniepropetrovsk, 
Zaporožė, Kremenčug ir daugelį kitų.

ATIMTI Iš PRIEŠŲ UOSTAI 
šiame ofensyve Raudonoji Armija 

atvadavo ir eilę jūrinių uostų: Anapa, 
Taman, Taganrog, Mariupol ir Osipen
ko (Berdiansk), taip pat svarbųjį uos
tą ir antrąją Juodosios Jūros laivyno 
bazę, Novorossiiską.

KOMANDIERIAI
Raudonosios Armijos veiksmus fronte 

bendrai tvarkė Vyriausios Komandos 
atstovai: maršalas Vassilevski, maršalas 
Timošenko, maršalas ŽukoV ir maršalas 
Voronov, o Sovietų oro jėgas tvarkė 
aviacijos maršalas Dolovanov, aviacijos 
maršalas Novikov, lakūnų aviacijos ge

nerolas pulkininkas Voržeimin, lakūnų 
gen. pulk. Falalejev ir lakūnų gen. pulk. 
TupiKov.

švedų pranešimai teigia, j 
kad anglų lakūnai, pasku
tiniu atveju bombarduoda
mi Vokietijos didmiestį 
Duesseldorfą, užmušę 3,000 
gyventojų. i

Australija, lapkr. 5. — 
Laivynų mūšyje ties Bou
gainville, Saliamono salyne, 
kariniai Amerikos ir Aus
tralijos laivai nuskandino 
vieną japonų šarvuotlaivį ir 
keturis naikintuvus ir suža
lojo du kitus šarvuotlaivius 
ir du naikintuvus, kaip da
bar oficialiai pranešama a- 
pie tą mūšį, kuris įvyko an
tradienį.

United Press sako, kad 
keturi talkininkų laivai su
žalota ir buvo nuostolių 
tarp jų jūreivių, tačiaus vi
si amerikiečių - australų lai
vai sugrįžo į savo prieplau
kas.

Sovietai Netoli Latvijos Paėmė Miestą; 
Užėmė 7 Tvirtumas ties Kijevu; Užvaldė 

Rytinius Dniepro Upės Krantus
London, lapkr. 5. — Ry- 

tiname kampe tarp Juodo
sios Jūros ir Dniepro upės 
žiočių Raudonoji Armija ir 
kazokai raiteliai per dieną 
nužygiavo iki 17 mylių pir
myn ir užėmė visus rytinius 
Dniepro krantus iki tos jū
ros. Sovietų artilerija jau 
bombarduoja nacių pozici
jas prie Chersono uostamie
sčio ir geležinkelių centro, 
kuris stovi vakarinėje Dnie
pro pakrantėje.

Šiame kampe sovietiniai 
kovūnai per dieną atėmė iš 
vokiečių apskričio miestą 
.Curiupinską (Alešiki) ir Go- 
laja Pristan miestą, 4 my
lios nuo Dniepro įplaukimo 
į jūrą, ir užėmė daugiau 
kaip 30 kitų gyvenamųjų 
vietų.

Kazokai dabar medžioja 
tik besislapstančius priešų 
likučius.

Nevelio srityje, linkui 
Latvijos sienos, Raudonoji 
Armija užėmė geležinkelio 
stotis Novochovanską, že- 
leznicą ir Molokojedovo, ir 
daugiau kaip 70 kitų gyve
namųjų vetovių.

Šiuos žodžius berašant, 
radijas sako, kad Sovietų 
kariuomenė paėmė vieną 
miestą tik už 54 mylių nuo 
Latvijos sienos.

Į šiaurius nuo Kijevo, va

London. — Raudonoji Ar
mija artėja prie Kijevo.

Penktadienį lengvieji An
glijos bombanešiai atakavo 
vakarinę Vokietiją.
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Kartu talkininkai nuošve 
17 japonų lėktuvų.

Japonų karo laivai ir lėk
tuvai stengėsi duoti talkos 
saviškiems B o u g ainville 
saloj, kur amerikiečiai užė
mė Empress Augusta Įlan
ką, bet japonai nukentėjo 
tik naują skaudų smūgį.

Tą pačią dieną generolo 
MacArthuro lakūnai nu
skandino tris Japonijos ka
rinius laivus - naikintuvus 
ir sužeidė du didelius priešo 
šarvuotlaivius ties Rabaulu, 
New Britain saloj, 260 my
lių nuo Bougainville.

kariniame Dniepro upės šo
ne Sovietų kovūnai, per 
žiaurius mūšius atėmė iš 
hitlerininkų apskričio mies
tą Dymerį ir šešias kitas 
stipriai aptvirtintas priešų 
vietoves — Manuilską, Fe- 
dorovką, Glebovką, Kazaro- 
vicį, Gorianką ir vasarvietę 
Puščają Vodicą. Tos vietos 
yra už penkių iki 22 mylių 
į šiaurius ir šiaurvakarius 
nuo Kijevo, didžiausio Uk
rainos miesto.

O naujausios žinios teigia, 
kad Raudonoji Armija dar 
vienoj vietoj prasiveržė per 
Dnieprą ties Kijevu.

Į pietų vakarus nuo Dnie
propetrovsko, Dniepro upės 
alkūnėje, raudonarmiečiai 
atvadavo dar kelias gyvena
mąsias vietoves.

8 Mil. Benamiy Vokiečiu
Berne, šveic., lapkr. 5.—• 

: Skaičiuojama, jog anglai ir 
i amerikiečiai, bombarduoda- 
1 mi Vokietijos miestus iš 
i oro, iki šiol tiek namų su
naikino, kad aštuoni milio
nai vokiečių liko be pasto
gės.

Amerikiečiai žygi uoja 
i pirmyn prieš Japonus Bou- 
| gainville.
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Lapkričio 7-toji
Rytoj, lapkričio 7 dieną, sukaks lygiai 

26-ri metai, kai Rusijos liaudis, vado
vaujama komunistų (bolševikų) partijos, 
vadovaujama Lenino, Stalino ir kitų žy
miųjų vadų, nuvertė buržuazinę santvar
ką ir įsisteigė tarybinę santvarką, — pa
dėjo pagrindus naujajam pasauliui.

Taigi rytoj sukanka 26-ri metai Di
džiajai Spalio Revoliucijai. (Vadinama 
“spalių” todėl, kad pagal senąjį rusų ka
lendorių, Didžioji Revoliucija prasidėjo 
spalių mėn. 25 d., 1917 m. Nors dabar 
Tarybų Sąjungoje senasis kalendorius 

tapo panaikintas, viskas eina pagal nau
jąjį kalendorių, tačiau tasai didžiojo įvy
kio pavadinimas tebetęsiamas senoviš
kai.)

Didžioji Spalių Revoliucija prasidėjo 
Petrograde (Leningrade), Maskvoje ir 
kituose didžiuosiuose miestuse bei pra
monės centruose. Bet greit prasiplėtė po 
visą šalį. Ir šiandien naujasis pasaulis, 
pradėtas kurti 1917 m. lapkričio 7 die
ną, užima šeštąją viso skritulio sausže- 
mio dalį!

yąites, — daugiausiai kęlis mėnesius. At
rodę, kad neužilgo Tarybų Sąjunga bus 
nugalėta, sunaikinta. O tuomet tas pats 
iki ausų ginkluotas, brutalus priešas, 
vokiškasis žvėris, užpuls ant vakarų, su
naikins ir Ameriką, nepasiruošusią jam 
atremti. Pasaulis buvo be vii tėję.

Persipildęs aršiajam priešui neapy
kanta ir kerštu, naujasis Tarybų Sąjun
gos žmogus, padėjo į šalį tai, kas nėra 
tuč-tuojau reikalinga, ir ėmėsi už to, kas 
reikalinga karui prieš užpuoliką. Pradė
jo stebuklingu būdu dirbti naujus gink
lus, mokytis juos valdyti,—mušti neprie
telių.

Šiandien, trečiais metais nuo to, kąi 
Tarybų Sąjunga buvo užpulta, priešas 
yra taip mušamas, kaip jis niekad nėra 
buvęs. Ir šiandien jau kiekvienam aišku, 
kad jis bus sumuštas, sunaikintas taip, 
kad jis niekad daugiau nebedrįs prieš 
nieką iškelti ginklo!

Kas tą atliko?
Tą atliko socijalistinės visuomenės 

žmogus, žmogus, naujose sąlygose išauk
lėtas, — Tarybų Sąjungos žmogus, jo ge- 
nijališkumas!

Baisu net pamąstyti, kas šiandien pa
saulyj būtų, jei prieš 26-rius metus ne
būtų padangėje pasirodžiusi Didžiosios 
Spalių Revoliucijos liepsna!...

Kaškevičius, iš Vilkaviškio. Jis tik vienas iš daugelio drąsių 
lietuvių kovotojų, šiandien mušančių kruvinąjį priešų, kad 
išlaisvinti Lietuvą.

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKĮJ 
' SĄJUNGOS TAUTOS

Nebeįmanoma viename straipsny j pa
duoti kad ir neilgą smulkmeningesnę is
toriją tosios plėtotės, kurią Didžioji Spa
lių Revoliucija padarė per amžiaus ber- 
tainį. Tai, pagaliau, ir nereikalinga, nes 
mūsų dienraštyj dažnai tuo klausimu 
jau buvo pasisakyta ir bus pasisakyta 
ateityje.

Mes norime čia prisiminti tik vieną 
svarbų vaidmenį, kurį Didžioji Spalių 
Revoliucija suvaidino.

Per tūlą laiką prieš karą mes girdė
jome dažnai Tarybų Sąjungos visuome
nininkus, publicistus ir pareigūnus skel
biant, kad Spalių Revoliucija sukurė 
naują žmogaus tipą, sukūre naują žmo
gų,— žmogų, su nauja pažiūra į gyve
nimą; žmogų, pilną drąsos, niekad (net 
ir didžiausiame pavojuje) neįpuolantį į 
nusiminimą, į maišatę; žmogų, karštai 
mylintįjį savo kraštą, bet nemažiau ir 
visą pasaulį, jojo žmones; žmogų, labai 
branginantį savo gyvenimą, bet dar la
biau — savo krašto likimą, savo šeimos, 
savo brolių ir seserų; žmogų, mylintį sa
vo tautą, bet nei kiek nemažiau mylintįjį 
ir kitas tautas, kitus žmones, ir dėl jų 
laimės pasirįžusį. kovoti ir, jei reikia, 
mirti; žmogų, statantį visuomeninę san
tvarką, kurioje žmogaus žmogumi iš
naudojimas nežinomas, — statantį soci- 
jalizmą.

Kiek tai liečia išorinį pasaulį, tasai pa
sakojimas apie naująjį žmogų buvo tik 
akademiškas, tik aiškinimas, bet neap
čiuopiamas dalykas. Gyvendami, sakysi
me, Amerikoje, męs negalėjome supras
ti, įsivaizduoti to naujo žmogaus žygių, 
nors jie buvo įstabiai dideli ir prieš ka
rą.

Tik antrajam pąsauliniąm karui pra
sidėjus mes pamątėmę tojo žmogaus 
vaidmenį, — vaidmenį, kuris stebina 
visą pasaulį.

Ramus, taikos trokštąs, taiką mylįs, 
taikai atsidavęs, dėl taikos kovojąs, so- 
cijalistinėje kūryboje iki ausų paskendęs 
kraštas — Tarybų Sąjunga — buvo už- 

* pultas iki tol pasaulyj nematytos bruta- 
liškos jėgos — užpultas pasalingai. Dau
geliui atrodė, jog prieš tokią jėgą niekas 
pęgalės atsilaikyti ilgiau, kaip kelias sa-

Per ilgą laiką mūsų krašte ir kitose 
buržuazinėse šalyse buvo įprasta Didžio
sios Spalių Revoliucijos vadus vadinti 
“banditais” ir kitokias būdvardžiais. Per 
ilgą laiką iš to didžiojo istorinio sanju- 
džio buvo juoktasi, tyčiotasi.

Bet Didžioji Spalių Revoliucija iškovo
jo sau teisę gyventi, nepaisant tų viso
kių kvailių plepalų. Daugiau: šiandien 
tasai didžiulis sanjudis susilaukė atitin
kamo įvertinimo net tuose visuomenės 
sluogsniuose, kurie to sanjudžio turiniui 
toli gražu nepritaria.

Vice-prezidentas Wallace bene bus iš
mintingiausiai (iš visų buržuazinių soci- 
jologų ir visuomenininkų) pastatęs Spa
lių Revoliuciją josios vietoje. Atsimena
me jo kalbą, sakytą 1942 m. Vice-prez. 
Wallace sakė, jog Didžioji Spaliiį revo
liucija tai buvo tęsinys Amerikos Revo
liucijos, Didžiosios Francūzų Revoliuci
jos ir kitų revoliucijų, įvykusių 19-tojo 
amžiaus viduryj.

Ar gi ne aišku?!

v

EVERYBODY
EVERY PAW

SAYING IN 
WAR BONOS

Šių metų lapkričio 7-tąją visoje Tary
bų Sąjungoje (laisvoje ir dar priešo oku
puotoje) įvyks atitinkami tosios didžiu
lės sukakties atžymėjimai. Jie bus nely
gūs. Laisvose tarybų respublikose žmo
nės daugiau dirbs ginklus, stiprins fron
tą, vienur kitur jie demonstruos savo jė
gas miestuose; priešo okupuotose tarybų 
respublikose — Karelijoj, Estijoj, Latvi
joj, Lietuvoj, dalyj Baltarusijos ir dalyj 
Ukrainps, taipgi Bessąrabijoj ir Bukovi
noj — žmonės stiprins partizaninį fron
tą ir, kovodami su priešu, nekantriai 
lauks Raudonosios Armijos.

Tiek išlaisvintųjų, tiek okupuotųjų ta
rybinių respublikų žmonės puikiai su
pranta, kad priešas greit bus sumuštas; 
jie puikiai supranta, jog šių metų lap
kričio 7-to j i yra jiems kur kas laimin
gesnė, negu buvo 1941 bei 1942 metais.

Pačiuose mūšių frontuose didvyriškie
siems raudonarmiečiams pakils ūpas, pa- 
dažnės kanuolių šūviai, didesniais pul
kais pasirodys padangėse raudonieji sa
kalai, pagyvės mūšiai prieš tąjį nepriete
lių, kuris tiek daug ramybės ir taikos 
trokštantiems žmonėms padarė nuo
stolių !

“Mirtis okupantams!” skambės žo
džiai, nuolat ir nuolat reiškiami Stalino 
ir kartojami kiekvieno didžiosios šalies 
piliečio, nepakenčiančio vergijos ir bet 
kokio pažeminimo!... Tą šūkį lydės žy
giai.

Taip, lapkričio 7-toj i didelė diena,
svarbi visai žmonijai diena.

Koki mes laimingi, kad gyvename ir 
tyrime progos pasidžiaugti Didžiosios 
Spalių Revoliucijos 26-taja sukaktimi!

Kokia žmonijai laimė, kaęį prieš 26- 
rius metus lapkričio 7 dieną, įvyko tas, 
kas įvyko!

Tarybų Sąjungos plotas | 
tęsiasi nuo Baltijos jūros 
iki Ramiojo vandenyno ir 
nuo lediniuotosios Arktikos 
iki Vidurinės Azijos ir 
Kaukazo kalnų. Tas plotas 
sudaro daugiau kaip 21,5 
milijono keturkampių kilo
metrų, t. y. apie šeštąją da
lį viso pasaulio apgyventos 
sausumos.

Pagal 1939 metų sausio 
mėnesio visasąjunginio gy
ventojų surašymo duome
nis, TSRS buvo 170,467,168 
gyventojai. Po šio surašy
mo ši didžiulė šeima padi
dėjo iki 193 milijonų gyven
tojų, nes grįžo vakarinės 
Ukrainos ir Bielorusijos 
sritys, Besarabija, Šiaurės 
Bukovina ir į TSRS broliš
kųjų tautų šeimą įstojo 
naujos Pabaltijo respubli
kos — Lietuva, Latvija ir 
Estija. Gyventojų skaičiu
mi TSRS 3,5 kart didesnė 
už Angliją, 4 kart už Fran-i 
ciją, 2,5 kart už Japoniją 
ir, po Kinijos ir Indijos, už
ima trečią vietą pasaulyje.

Po Didžiosios Spalio Re
voliucijos, Bolševikų parti
jos ir vyriausybės nenuils
tamo darbo ir rūpesčio dė
ka, iš atsilikusios, suvargu
sios, kapitalistų išnaudoja
mos, bet turtingos savo 
gamtos turtais carinės Ru
sijos buvo sukurta galinga, 
su stambia pramone ir ko
lektyviniu žemės ūkiu vals
tybė. Joje gyventojų mir
tingumas, lyginant su 
priešrevoliucinių laikų mir
tingumu, sumažėjo daugiau 
kaip 40 nuoš., o gimdymų 
skaičius padidėjo. Štai įvai
rių valstybių vidutinis gy
ventojų prieauglis 1926 — 
1939 m. laikotarpyje išreik
štas procentais: TSRS — 
1.23 nuoš., JAV — 0,67 
nuoš. Vokietijos — 0,62%, 
Italijos— 0,91, nuoš., Didž. 
Britanijos — 0,36 nuoš., 
Francijos — 0,08 nuoš.

Šie skaičiai įtikinančiai 
rodo didžiulį socialistinės 
sistemos pranašumą.

Daugiatautėje Tarybų Są
jungoje daugumą — 58,4% 
sudaro rusų tauta. Didžio
ji rusų tauta pirmose eilėse 
kovojo dėl Didžiosios Spa
lio revoliucijos, pirmose ei
lėse kovoja ir dėl komuniz
mo įgyvendinimo. Jos bro
liška pagalbą paskatino vi
sų kitų tautų nepąprąstąi 
greitą ūkio ir kultūros kili
mą.

Dabar TSRS susideda iš 
šių 16 socialistinių respub
likų :

1. Rusijos Tarybų Fede
racinė Socialistinė Respub
lika. Jos užimamas plotas 
daugiau kaip 16 milijonų 
ketv. klm. Gyventojų dau
giau kaip 100 milijonų. Be 
rusų, respublikoje dar gy
vena totorių, baškirų, čuva- 
šų, žydų, jakutų, kabardi
nų, kalmukų ir kt.

RTFSR sudaro:
16 autonominių respubli

kų — Baškirų, Buriatų, 
Mongolų, Dagestano, Ka
bardinų, Balkarių, Kalmu
kų, Komių, Krymo, Marijų, 
Mordvėnų, Šiaurės Osetinų, 
Totorių, Udmurtų, čečenų, 
Ingušų, Čuvašų, Jakutų.

6 autonominės sritys: 
Adigėjaus, Žydų, Karačajų, 
Oirotų, Chakasų, Čerkesų, 
ir 30 sričių bei 6 šalys.

2. Ukrainos TSR. Jos plo
tas apie. 550,000 ketv. klm. 
Gyventojų apie 40 milijonų. 
Be sudarančių pagrindinę 
gyventojų dalį ukrainiečių, 
respublikoje gyvena dar ru
sų, žydų, lenkų ir kt. Sosti
nė -r- Kijevas.

3. Bielorusijos TSR. Jos 
plotas apie 230,000 ketvir
tainių kilometrų. Gyvento
jų daugiau kaip 10 milijo
nų. Be daugumą sudaran
čių bielorusų, respublikoj 
gyvena dar rusų, žydų, len
kų ir kt. Sostinė — Mins
kas.

4. Azerbaidžano TSR — 
plotas 85,500 ketv. klm. Gy
ventojų 3,2 milijono. Sosti
nė — Baku.

5. Gruzijos TSR — plo
tas 69,300 ketv. klm. Gy
ventojų — 3,5 milijono. Be 
gruzinų respublikoje dar 
gyvena abchazų, adžarų, 
osetinų, rusų, armėnų, grai
kų ir kt. Sostinė Tbilisi.

6. Armėnijos TSR plotas 
—29,900 ketv. klm. Gyven
tojų—1,3 milijono. Be ar
mėnų, respublikoj dąr gy
vena rusų, kurdų, azerba- 
džanų. Sostinė—Erevanė.

7. Turkmėnijos TSR plo
tas—444,700 ketv. klm., gy
ventojų—1,3 milijono. Be 
turkmėnų, respublikoje gy
vena dar rusų, kazachų,uz
bekų ir kt. Sostinė — Aš- 
chąbadas.

8. Uzhękyos TSR plotas 
—410,5Q0. ketv. klm. Gyven
tojų 6,3 milijono. Be uzbe
kų, respublikoje dar gyve
na karakalpakų, rusų, turk-

menų, tadžikų, kazachų ir 
kt. Sostinė—-Taškentas.

9. Tadžikijos TSR plotas 
—142,300 ketv. klm. Gyven
tojų — 1,5 milijono. Be ta
džikų, respublikoj dar gy
vena rusų, uzbekų, kirgizų 
ir kt.Sostinė - Stalinabadas.

10. Kazachijos TSR plo
tas 2,734,700 ketv. klm. Gy
ventojų 6,1 milijono. Be ka
zachų, respublikoj dar gy
vena rusų, ukrainiečių, uz
bekų, kirgizų ir kt. Sostinė 
— Alma Ata.

11. Kirgizijos TSR plotas 
—201,600 ketv. klm. Gyven
tojų—1,5 milijono. Be kir
gizų, respublikoj, dar gyve
na rusų, ukrainiečių, uzbe
kų, kigurų ir kt. Sostinė— 
Frunze.

12. Karelijos Suomijos T- 
SR. Sostinė — Petrozavod- 
skas

13. Moldavijos TSR turi

gyventojų apie 2.2 milijono. 
Sostinė — Kišenevas.

14. Lietuvos TSR — plo
tas apie 60,000 ketv. klm. 
Gyventojų apie 3 milijonai.

15. Latvijos TSR plotas 
apie 65,800 ketv. klm. Gy
ventojų 1,95 milijono.

16. Estijos TSR plotas— 
47,500 ketv. klm. Gyvento
jų — 1,12 milijonų.

1941 m. birželio mėn. 22 
dieną Vokietija iš pasalų 
užpuolė ramius TSRS gy
ventojus, ir kai kurios ta
rybinės respublikos (jų tar
pe ir Lietuvos TSR) bei jų 
dalys pateko po vokiškojo 
fašizmo jungu. Užimtųjų 
sričių gyventojai, hitlerinių 
plėšikų gaujų kankinami 
bei žudomi, laukia jų išva
davimo bei už kančias at
keršijimo valandos.

M. Brašiškis.
Tarybų Lietuva”.

Didvyriški lietuvių tautos sūnūs raudonarmiečiai. Vy
resniojo leitenanto Vlado Vasiulio vadovybėje vienetas 
puola vokiečius Oriolo fronte.

Darbininkų Sveikata

Drąsięji lietuvių tautos sūnūs, Raudonosios Armijęs lietu
viško pulko kovotojai, mortĮros šaudo j nacių pozicijas. 
Šifąą vienetas yrą Vytąuto Rąpščio vadovybėje. Į£iękyienąs 
jų puikiai išsilavinęs vartoti ginklus.

GYVENIMO PAKAITOS 
RAISTUOSE

Drauge gydytojau, pra
šau patarimo per tą mūsų 
mylimą Laisvę. Mano kokia 
tai stebuklinga liga. Aš esu 
jau 50 metų. Man eina gy
venimo pakaita jau kokie 
trys metai. Visaip mane 
mėtė ir karštin ir šaltin, 
skausmai kankino.

Labai esu nervuota. Iš 
ryto, kol išsivaikščioju, tai 
mane visą lyg surakina ir 
kūną paralyžiuoja, visur 
skauda. Kojas gelia; kai at
sistoju, tai kaip ant adatų, 
daigo padus ir per kelius, 
sąnarius ir blauzdas. Gyslų 
ant blauzdų neturiu. O 
krūtinę ir nugarą tai lyg 
akmeniu spaudžia.

Mažai ką tegaliu dirbti. 
Rankos, pirštai tirpsta, iš 
pečių skauda. Kai geras o- 
ras, jaučiuos geriau, o ka
da sunkus oras, tai visą die
ną vaikštau, kaip parmušta 
ir į vakarą visai sustyru.

Daktaras sakė, kad turiu 
labai aukštą kraujo slėgi
mą ir blogus nervus, gyve
nimo pakaitą. Jo vaistai 
kiek apramino širdį, bet 
miegu vis labai prastai. 
Daktaras sakė, kad aš per
sunki. Esu 5 pėdų ūgio ir 
sveriu 168 svarus. Nesu tu
rėjus jokių operacijų nei 
sunkių ligų, tik vieną per
sileidimą ir turiu trejetą 
vaikų, už 5 metų po vienas 
kito. Bet gyvenimą turėjau 
sunkų ir vargingą, sunkiai 
dirbau visą laiką.

Bet štai kas man atrodo 
stebuklinga su ta mano li
ga. Prie to miesto, kur 
gyvenu, oras neblogas, bet 
Žemė sunki, šlynas. Kai 
nuvažiuoju kokį 100 mylių, 
kur yra smėlis, tai jaučiuos, 
kaip šešiolikinė, užmirštu 
visas ligas. Kažin, viską pa
likus, ar fik man nevažiuot; 
į tą stebuklingą smėlyną?

Ir ąš turiu bent kelias 
tokias, pat patižusias kai- 
minkas. Jos irgi prašė pa
klaust kokio patarimo. Ir. 
mes visos nerųkom ir nege
riąs svaigalų.

Ątsą^yiųas.
Jūsų vietos gydytojas iš

pažino Jūsų negales. Tarp 
kitko rado aukštą kraujo 
slėgimą. O tai jau rimtas 
dalykas. Ir juomi aš 
Jums, Drauge, .patariu 
užsiimti.

Sakote, pavažiavusi to
liau į laukus, į smėlynus, 
jaučiatės gerai — ir net 
svarsto t, ar Jums ten neap- 
sigyvent. Žinoma, jei tik 
Jums aplinkybės leis, Jūs 
vely taip ir padarykite.

Tai ne pasaka, kad aplin
kos permaina — iš miesto į 
laukus — gerai veikia visą 
organizmą. Kitas oras, ki
tas klimatas, kitas užsiėmi
mas Jums, Drauge, eis ge
ram

Prie to dar šį tą galima 
dadėti. Vartokite papras- 
čiausį, nedailintą, necivili
zuotą maistą. Eikite daž
niau pasivaikščioti, giliai 
pakvėpuokite, bet ir daž
niau pagulėkite pogulio, at
siduskite, suliaunėkit. Nuo
latinis įtempimas blogas 
daiktas.

Svorį po truputį mažinki
te. Mažiau riebalų, mažiau 
saldžių ir miltinių valgių, 
krakmolų. Jums nebeveikia 
kiaušidiųės liaukos. Gal ir 
skydinė liauka nesmarki- 
ninkė. Tai gaukite Thyroid 
gland, 1 grain tablets. Im
kite po vieną kas diena. Jei 
tuo būdu svorio numuštu- 
mėte bent po 1 ar 2 svaru 
kas savaitė, tai imkite tas 
tabletes kas diena per 3 sa
vaites, apleisdama ketvirtą. 
Jei svoris žemyn nesijudi
na, galėtute imti po 1 tab
letę 2 ir 3 kartus per dieną, 
per 3 savaites.

Būtų taipgi gerai Stilbes
trol, 1 mg. tablets, bent po 
vieną kas diena per 3 sa
vaites, apleidžiant ketvirtą. 
Galima kartu imti ir tos ir 
tos.

Gaukite ir mųUi-vitamin 
tablets: po 1 tris kartus kas 
diena, su maistu. Tincture 
of iodin — po lašą su pienu 
kas antra diena. Iš pradžių 
dar ir Triple bromides, 15 
grain tablets, po dvi ar tris 
ant nakties, ištarpįntas 
vandens stikle.

Dr. J. J. Kaškiaučius.
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KUO MES TIKIM
Nemunėlio upė 
Memeliu pavirtus.
Ant jos kranto tupi 
Rudmarškinis girtas.

Girias—šeimininkas 
Tikras tik jisai čia.
Kaip jam kas patinka,— 
Viską griauna, keičia.

Tik n a u.i am “jo” ū.ky 
Sekasi ne kaip jam, 
Norints, kaip patrukęs, 
Viską savaip kraipo.

Lietuva — pieninga, 
Jam gi reikia pieno.
Tik — kiekvieną dieną 
Pieno normos stinga.

Reikia fricams skrandu 
Ir šiltu drabužiu.
.įieško jų Įtūžęs, 
Tik mažai ką randa.

Nors jieškojo kratė, 
Užkampiuos lukšteno — 
Bus jų partizanam, 
Vokiečiam nėra tik.'

Kaip matyt, lietuvis 
Lieka toks, koks buvęs:
Rudo gaspadoriaus 
Pripažint nenori.

Lietuva germanui— 
Mįslė jau sunkoka. 
Ko tik nesumano —
Jos išspręst nemoka.
Ostlandu praminęs 
Seną mūsų šalį, 
Olandus net kelia 
Lietuvio gimtinėn.
Bet ir tie olandai — 
Tik pastangos tuščios.
Mes nenusigandom— 
Lietuva vis bus čia!
Mūs — tik trys milijonai, 
Ne daugiausia, rodos.
Bet mum galią duoda 
žvaigždes mūs raudonos!

Stiprina mūs jėgą 
Jos mum šimteriopai. 
Ir nūn nesuliegom, 
Nors širdį ir sopa.

Juk su mum išvieno .
Sąjunga Tarybų, 
šiandien mūsų sienos,-- 
Kur Tarybų ribos!

Mūsų vardas skamba 
Pašlaičiuos Pamiro. 
Bielomoro dambos’, 
Paamurės girios’.

Mūs tėvynės žymi 
Iškabins prie savo 
Kalnuos Ala-Tau’o
Brolis, Kremliuj gimęs.

O mūs dainių giesmes 
Skambančias girdėsme 
Stirtos’ ir aūluos 
Stalskių ir Džambulų.

Stalino komunos 
Graudžioje brolystėj’ 
’kautos nepražūna— 
čia j’om tik pražysti!

Ir mūs Lietuvėlė, 
Amžius vargą kentus, 
Joj tik prisikėlė, 
Kad tikrai gyventų.

Tik šeimoj Tarybų 
Ateities jos laidas. 
Todėl mus nebaido 
Nacių nirštas žlibas.

Gali jiejie niršti, 
Mus kol kas dar alint. 
Greit turės pamiršti 
Kauno-Vilniaus kelią.

Pirma tik turės da 
Už skriaudas atlygint. 
Antrą galą vėzdo 
Laikom mes primygę.

Ir to vėzdo smūgis 
Mirtinas bus vagiui. 
Matom tai jau, nugis, 
Ir jis pats jau regi.

Tokį smūgį ruošia.
Broliškosios tautos 
Niekad jau judošius,—
Kad neatsigau1.ii.

Laužu virs jo tankai, 
Skiedromis — lėktuvai. 
Nuo mūs keršto rankos 
Neištrūkt — pakliuvus!

Nepadės jam nieko
N ė gudru m a i j o j o :

Pjauti šuniui šėko
Teks jam gal rytoj jau!

Mum—tiesa ir teisė!
Greit jau dienos bus tos,
Kad nebesiveis jis
L i et u vos k opū st u os.

Amaras išnyks tuoj,
Teisė švysters aiškiai.
Rudą kirmį šlykštų
Padai mūs sutraiškius!

Liudas Gira.

Poetas Liudas Gira, jo žmona ir A. Sniečkus

Lietuviai kovotojai pergalingoje kelionėje linkui Lietuvos. 
Tai Raudonosios Armijos lietuviško pulko vienetas fronte, 
apkasuose. Jiems vadovauja kapitonas Kostas Kvedarėlis. 
Paveikslas imtas prieš pat pradesiant ofensyvą prieš nacius. 
Naciai tapo sumušti ir šis lietuviu vienetas jau pažygiavo 
apie šimtą kilometrą nuo šios pozicijos, kur šis paveikslas 
buvo trauktas.

Daugiau vaizdų iš ceremonijų, kuriose 1943 m. birželio 25 d. Maskvoje seninusiajam ir 
žymiausiajam lietuvių tautos poetui, Liūdai Giraų buvo įteikta Raudonosios Darbo Vė

liavos ordinas jo literatūrinio darbo 40-ties metų, sukakties proga. J

Šių metų birželio 25 dieną Įvykusiose iškilmėse Maskvo
je Justas Paleckis, pirmininkas Tarybų Lietuvos Respublikos 
Aukščiausio Sovieto Prezidiumo ir vice pirmininkas Sovietų 
Sąjungos Aukščiausio Sovieto dalina ordinus ir medalius 
atsižymėjusiems raudonarmiečiams.

Iš kairės į dešinę: A. Venclova, J. Paleckis, Liudas Gira 
ir garsusis Sovietų rašytojas L Erenburgas.

Vaizdas iš paminėjimo lietuvių poeto Liudo Giros 40 me
tų literatūrinio darbo sukakties, 1943 m., birželio 25 dieną, 
Maskvoje. Sovietinių Rašytojų Sąjungos prezidiumo narys 
Skosyrev sveikina jubiliejantą.

Žymusis Sovietų rašytojas F. Gladkov prisega poetui 
Liudui Girai Raudonosios Vėliavos ženklą.

Poetas Liudas Gira kalba susirinkime, suruoštame pa
minėti jojo 40 metų literatūrinio darbo sukaktį Maskvo

je, birželio 25, 1943 m.

Rašytojas Kostas Korsakas kalba susirinkime paminėji
mui Liudo Giros 40 metų literatūrinio darbo sukakties, 
1943 m., birželio 25 dieną, Maskvoje.

Žymusis lietuvių tautos poetas Liudas Gira ir jo žmona 
iškilmėse pažymėti jojo 40 metų kūrybinio darbo sukaktį. 
Iškilmės įvyko Maskvoje ir poetas tapo apdovanotas Rau
donosios Vėliavos ordinu.

Saržentas Vladas Dam
brauskas, apdovanotas Rau
donosios Žvaigždės Ordenu. 
Jis atsižymėjo tuomi, kad 
kai jojo vieneto komandie- 
rius žuvo nuo nacių kulkos, 
Dambrauskas paėmė vado
vybę, sėkmingai pravedė už
puolimą ir nugalėjo priešą.

Drąsus kovotojas Kostas 
Guzdauskas, kuris savo 
“tommy gun** išžudė daug 
vokiečiu hitlerininkų. Už 
tai jis buvo apdovanotas 
Raudonosios Žvaigždės Or- 
denu. Regimento laikraštis, 
išspausdindamas šj Guz- 
dausko paveikslą sako: 
“Kovokite taip, kaip kovo
ja sovietiniai čampijonai 
Guzdauskas, K a v oliunas, 
Zolotas ir Colius.”

POETO LIŪDO GIROS 
TRIUMFAS

Poetas Liudas Gira yra 
ne tik nenuilstąs plunksnos 
darbininkas, žymusis lietu
vių tautos dainius, daug 
davęs lietuvių literatūrai. 
Jis yra ir kovotojas. Šian
dien Liudas Gira vilki Rau
donosios Armijos karininko 
uniformą ir uoliai dalyvau
ja lietuviškajame pulke 
Raudonojoj Armijoj, kovo- 
jančiame prieš vokiečius, 
dėl greitesnio Lietuvos iš
laisvinimo.

Liudas Gira taipgi yra 
geras literatūros kritikas ir 
publicistas. Nesenai New 
York Times tilpo jo straips
nis dėl Lietuvos.

Tegyvuoja Liudas Gira il
giausius metus!

Tesugrįžta juo greičiau 
jis į numylėtąją išlaisvintą 
Lietuvą! —
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(Tąsa)
Mus užplūsta jų kalba—nedaug tesu- 

prantame, bet girdime, kad jos kalba 
draugiškai, maloniai. Gal būt, mes atro
dome labai jauni. Juodbruvė glosto man 
plaukus ir sako, ką visos prancūzės vi
sada kalba:

— Karas didelė nelaimė... Vargšai vai
kinai...

Stipriai laikau jos ranką ir priglau
džiu prie jos delno savo lūpas. Pirštai 
apkabina mano veidą. Prieš mane jaudi
nančios jos akys, švelni tamsoka oda ir 
raudonos lūpos. Jos lūpos kalba žodžius, 
kurių aš nesuprantu. Aš net ir akių ne 
visai galiu suprasti: jos sako daugiau nei 
mes tikėjomės čion eidami.

Greta kambariai. Eidamas matau Le- 
jerį, apkabinusį šviesiaplaukę ir laisvai 
ją glamonėjantį. Jis jau pripratęs. Bet 
aš—aš gaivališkai atsidavęs kažkam to
limam, tykiam ir pasitikiu juo. Mano 
jausmai — keistas troškimo ir atslūgimo 
mišinys. Galva sukasi. Čia nieko nėra, ko 
aš galėčiau įsitverti. Batus palikom už 
durų. Vietoj jų mums davė šliures. Nie
ko nebėra, kas many pažadintų kareivio 
drąsumą ir pasitikėjimą savim: nei šau
tuvo, nei diržo, nei karinio švarko, nei 
kepurės. Mano mintys pasileidžia į neži
nią, man vis tiek, kas atsitiks — nežiū
rint visko, vis dėlto šiek tiek jaučiu bai
mės.

Grakščioji juodbruvė galvodama judi
na antakius. Bet jie nejuda, kai ji kalba. 
Kai kada ji garsiai neištaria žodžio ir 
nuslopina jį arba pusiau ištartas praeina 
pro mano ausis. Lankas, kelias, kome
ta... Ką aš apie tai žinojau — ką aš apie 
tai žinau? — šie svetimos kalbos žodžiai, 
kurių aš labai nedaug tesuprantu, jie 
užliūliuoja mane ramybėje, kurioje nyk
sta rusvas pusiau nušviestas kambarys. 
Ir tik veidas prieš mane tėra gyvas ir 
aiškus.

Kaip keičiasi žmogaus veido išraiška: 
prieš valandą buvusi svetima, dabar pa
linkus švelnumams, kurie kyla ne iš jo, 
bet iš nakties, pasaulio ir kraujo, kurie, 
rodosi, visi jame suspindi. Tarytum net 
visi kambario daiktai kažkaip pasidarę 
švelnūs, ir beveik pajuntu pagarbą savo 
šviesiai odai, kuri blausioj žiburėlio švie
soj yra glostoma šaltos tamsios rankos.

O kaip visa tat kitaip atrodo viešuo
siuos namuos kareiviams, kur mums lei
džiama ir ties kuriais tenka stovėti ir 
laukti ilgoj eilėj. Nenorėčiau apie tai nė 
galvoti, bet nenoromis tat skverbiasi į 
galvą, ii’ aš pasibaisėju, kadangi tokiais 
dalykais, gal būt, niekada negalima nu
sikratyti.

Po to aš pajuntu grakščiosios juodbru
vės lūpas ir įsisiurbiu į jas. Paskum už
simerkiu, norėdamas viską užgesinti: ka
rą, baisybes ir šlykštybes, kad pabusčiau 
jaunas ir laimingas. Prisimenu plakate 
matytą mergaitės pavidalą ir akimirksny 
man rodos, jog mano gyvenimas pareitų 
nuo to, jei ją laimėčiau. Juo labiau, jos 
apkabintas, spaudžiuos prie jos krūti
nės.... O gal būt įvyks stebuklas...

Po to mes vėl kitas kitą šiaip bei taip 
susirandam. Lejeris labai budrus. Širdin
gai atsisveikiname ir įsikišame į savo 
batus. Nakties oras vėsina įkaitusius 
mūsų kūnus. Didingai tamsumoj stūkso, 
šlama tuopos. Danguje šviečia mėnuo ir 
atsispindi kanalo vandeny. Mes jau nebė
game, tik dideliais žingsniais einam gre
ta kitas kito.

Lejeris sako:
— Tat buvo verta kareiviškos duonos!
Aš nedrįstu prabilti. Dargi visai nesi

džiaugiu.
Išgirstam žingsnius ir atsitūpiam už 

krūmų.
Žingsniai prisiartina. Prašiepsi visai 

pro šalį. Pamatome nuogą kareivį, to
kiais pat batais, kaip ir mes. Pažasty jis 
laiko ryšulėlį ir šuoliais mauna pirmyn. 
Tai Tjadenas “didžiojoj kelionėj.” Jis 
dingsta tamsumoj.

Mes juokiamės. Rytoj jis keiksis.
Nepastebėti sugrįžtame į savo šiaudų 

čiužinius.

Mane šaukia į raštinę. Kuopos vadas 
įteikia man atostogų paleidžiamąjį lapą, 
leidimą geležinkeliu keliauti ir palinki

laimingos kelionės. Žiūriu, kiek čia die
nų galėsiu atostogauti. Septyniolika die
nų: keturiolika atostogų ir trys dienos 
kelionės. Mažoka. Klausiu, ar 5-kių dienų 
negalima paskirti kelionei. Bertinkas pa
rodo į mano leidimą. Pasirodo, kad ne 
tuojau grįšiu į frontą. Atostogoms pasi
baigus, turėsiu vykti į mokomąją ka
riuomenės stovyklą.

Kiti man pavydi. Katas duoda man 
gerų patarimų, kaip turiu pamėginti ra
sti laimės gyslelę.

— Jei tik tu ten įsikabinsi, be abejo, ir 
liksi.

Man, žinoma, maloniau būtų, jei tik 
po aštuonių dienų tektų važiuoti, nes kol 
mes čia, čia gera.

Žinoma, mūsų bufeto—kareivių krau
tuvės neišvengsi. Visi truputį įkaušę. 
Man liūdna. Fronte nebūsiu šešetą sa
vaičių. Žinoma, tat labai didelė laimė, 
bet kaip bus, kai aš sugrįšiu? Ar juos 
visus čia berasiu? Hajės ir Kemericho 
jau nebėra. Kieno dabar bus eilė?

Geriame. Pasižiūriu j kiekvieną. Al
bertas sėdi greta manęs ir rūko. Jis 
linksmas. Mes visada buvom drauge. 
Priešais tupi nusmuktpetis plačianykštis 
ramaus balso Katas. Toliau iškištadantis 
ir skardaus juoko Mileris, Tjadenas žiū
rįs kaip pelė, Lejeris auginąs barzdą, lyg 
pasinešęs nuduoti keturių dešimčių metų 
vyrą.

Viršum mūsų galvų plauko tiršti dū
mai. Per daug jau prirūkyta. Ir kas ten 
per kareivis, kurs nerūko! Kareivių 
krautuvė, tai tikra užunarvė, o alus yra 
daugiau, kaip gėralas, — jis ženklas, jog 
drąsiai gali pasitampyti ir pasirąžyti. 
Mes čia ir nesivaržom: kojas ištiesę ir 
saviškai spjaudome aplink save. Ką gi 
kita žmogus darysi, kad jau ryt rytą iš
važiuoji !

Naktį mes dar kartą persikeliam į 
kitą pusę kanalo. Aš beveik bijau savo 
grakščiajai juodbruvei pasisakyti, jog 

turiu išvažiuoti, ir kai grįšiu tikrai mes 
būsime kur nors kitur, toliau; vadinas, 
nebepasimatysime. Bet ji tik linkteria 
ir perdaug tuo nesidomi. Iš karto gerai 
negaliu jos suprasti, bet paskui sumoju. 
Lejerio tiesa: jei vykčiau į frontą, tad 
ji pasakytų “vargšas vaikinas,” bet da
bar atostogos — apie tai jos daug ne
nori žinoti, tat ne taip jau įdomu. Tene- 
šie ją kur velniai tą zyzelę su visu jos 
šnekalu. Tikėk stebuklu, bet pati esmė 
yra kareiviškoj duonoj.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
AUKSO KALNAI

Ant aukso kalnų gyveni,
Ir gyvenai čionai ilgai;

Čia ponai pinigų pilni,
Bet kurgi tavo pinigai?

Tau liepė dirbti ir kentėt, 
Nes čia visiem esą progų

Tapt prezidentais, praturtėt,' 
Turėti kalnus pinigų!

Tu dirbai sunkiai, kaip arklys, 
Visokius darbus atlikai,

Buvai darbštus, ne tinginys, 
Bet kas senatvėje likai?..

Ir pats bandei juk praturtėt, 
Taupei grašius, skurdai, vargai;

Dabar po tiltu reik sėdėt, — 
Tai kurgi tavo pinigai?

Tu nežinai, tu nežinai...
Nežino to (ir daug kitų,

Kad aukso kalnai tie čionai — 
Ant apgavystės pamatų!

Kieno tie mūrai, fabrikai,
Kur dirba tūkstančiai žmonių, — 

Kur tu sveikatą palikai, — 
Ar ne saujelės tinginių?

Tu fabrikantams vergavai, 
Turtuoliams auginai iždus,

Pats sau tik išmaldą gavai — 
Buvai perdaug jiem nuolaidus. 

Dabar jau dirbti negali, 
Dabar blogai, labai blogai...

Dėlto, kad esam dar kvaili — 
Pas fabrikantus pinigai!

A. K—kis.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Spalių 23 d. buvo sušauktas 
Literatūros Draugijos 31 kuo
pos susirinkimas aptarimui 
šaukiamo Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Susvažiavimo. 
Aptarus, suvažiavimo šauki
mas vienbalsiai užgirtas. Ka
dangi, iš priežasties didelių 
kelionės lėšų, delegato nerin
kome, tai nutarėme pasiųsti 
pasveikinimą ir aukų. Suva
žiavimui aukavo iš kuopos iž
do $3 ir nariai su aukavo dar 
$4. Po 50 centų aukavo: F. 
Apšega, E. Krapavickienė, J. 
Laučius, J. Žilinskas, J. Šilei
kis, J. Krapavickas. Po 25 
centus: A. Apšegienė ir J.. 
Liaudanskas. Reiškia, viso $7.

Apšvietos Fondui iš kuopos 
iždo paaukota $2 ir J. Kra
pavickas aukavo 50 centų, tai 
pasidarė $2.50.

Spalių 24 dieną buvo susi
rinkimas maž kone visų Lewis- 
tono ir Auburn draugijų ir or
ganizacijų delegatų reikale 
karo rėmimo, kiti tą vadina: 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas. Nutarta, kad lap
kričio 13 diena, Š. Baltramie- 
jaus Draugystės Svetainėje, 
386 Lisbon St., surengti sil
kių vakarienę. Po vakarienės 
gal bus pramoga su dainomis 
ir kitais pamarginimais. Visas 
pelnas nuo vakarienės bus ski
riamas Lewistono ir Auburn 
lietuvių paramai, kurie tarnau

ja Dėdės Šamo armijoj, bus 
tiems kovotojams pasiųsta do
vanėlės arba tiesiai pinigais. 
Todėl visus varde komiteto 
kviečiu atsilankyti.

Dažnai tenka matyti Laisvėj 
aprašymai iš Maine valstijos 
naujienų, po tais raštais pasi
rašo slapyvardžiu “Jauna 
Mergaitė,” man atrodo, kad 
tai mano giminaitis ir norė
čiau susipažinti.

Gamtos Sūnus.

Baltimore, Md.
Svarbios Prakalbos

Nedėlioj, lapkričio 14 dieną, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Sve
tainėje, 853 Hollins St., atsi
bus labai svarbios prakalbos. 
Jas rengia Literatūros Draugi
jos 25 kuopa ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 48 kuopa 
bendrai.

D. M. šolomskas yra geras 
kalbėtojas ir tarptautinių klau
simų žinovas. Jis kalbės apie 
karo frontus, tik atsibuvusią 
Maskvoj Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos konferenciją, 
Sovietų Sąjungoj gyvavimą 26- 
šių metų darbo žmonių tvarkos 
ir Lietuvos ateitį.

Visi žinome, kad Lietuvos 
žmonės yra pavergti žvėriš- 

! kiaušių mūsų tautos nepriete- 
Įlių. Ką mes privalome daryti, 
i kad padėti Lietuvai išsilaisvin
ki iš nacių vergijos? Kokios 
i mūsų pareigos, kad padėti Lie- 
įtuvoj liaudžiai atbudavoti na-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

cių sugriautą ir apiplėštą šalį? 
Kokios mūsų pareigos, kad 
greičiau baigus karą, kad svei
ki ir gyvi pareitų mūsų sūnūs?

Šiuos ir kitus klausimus iš
aiškins kalbėtojas. Visas ir vi
sus kviečiame atsilankyti.

Vienas iš Rengėjų.

Amerikiečiai sustiprino 
savo pozicijas Bougainville 
saloje.

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 7 d. lapkričio, įvyks 

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)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 7 d. lapkričio, 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry & Wal
nut gatvės. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Evelyn Farion, sekr.

(261-262)

NASHUA, N. H.
Abiejų kuopų, susirinkimas įvyks 

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

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)

Dr. John Repshis ;
i (REPŠYS)
: LIETUVIS GYDYTOJAS : 

278 Harvard Street
;[ kampas Inman St.
< Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

< OFISO VALANDOS,
p 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
\ Ncdėliomi* ir Šventadieniai* i

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)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 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)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS

Tr aktyviu s
(VALGYKLA IR ALINIS) 
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vyny ir Degtinė®

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Karininku

į 411 Grand St Brooklyn

Naudokitės G era 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. t

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

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

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

incorporated

Juozas Levandaushs
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. z

Tel. STagg 2-078S
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

bus patenkinti
Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Glvials

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV.

....

NOTARY 
PUBLIC

t
TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkite® pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vemon SL
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Penktas Puslapis

HEEP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS - MOTERYS

NAC10NAU0 KARINIO FONDO ATSIŠAUKIMAS

Vienu paaukojimu galima paremti dąrbą 

26-šių svarbių karines pagalbos įstaigų, pa

tarnaujančių nariams mūsų ginkluotų jėgų ir 

vyrams, moterims ir vaikams, kuriem reikia

pagalbos čia ir užsieniuose.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

J. Kazlauskas, Hartford .......... 376
ALDLD 50 kp., Rochester ......... 355
S. Penkauskas, Lawrence 343
ALDLD Mot. kp, Binghamton 340
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338
Geo. Shimaitis. Montello ......... 295
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 274
P. Šlekaitis, Scranton 
Baltimorės vajininkai ............
Gco. Lukoševičius, Phila............
Frank Wilkas, Wilmerding .......
J. Rudmanas, New Haven .......
P. Beeis, Great Neck ..............
A. Gudzin, Schenectary ............

233
220
198
187
182
182
143

S. Urbon, Philadelphia .............  121
J. Ramanauskas, Minersville .... 115
A. Kupstas, E. St. Louis ........  104
J. Margaitis’, Windsor ............. 104
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
A. Tamošiūnas, Hudson ..... K...... 74
O. Kalakauskienė, Brooklyn ..... 70
M. Urba, Easton ...................... 66
V. Kisielius, McKees Rock ......  60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienė, Chicago ............... 52
A. Arison, Stratford .................. 26
R. Kalvaitienė, Maspeth ............ 26

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)

Pilnam' Laikui
PARDAVĖJOS 
KASIERROS

VYNIOTOJOS
Taipgi 

Daliai laiko
PARDAVĖJOS
KASIERKOS

VYNIOTOJOS
Dirbti mūsų moterų, merginų 

ir vaikų departmente.

NORTONS—14TH ST.
42 WEST 14TH ST.
TARPE 5TH & 6TH.

(261)

J. Kazlauskas, Hartford ........... 136
J. Grybas, Norwood .................. 134
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 130 P.

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

P. Pilėnas prisiuntė du naujus skaitytojus. Vis dar 
pirmoj vietoj.

Bet artinasi prie jo vajininkai Kazakevičius ir Žu
kauskienė. Jų talkininkai A. Čiurlys iš Bayonne, N. J. 
prisiuntė naujų skaitytojų ir atnaujinimų, taipgi A. 
Matulis, Jersey City, N. J., prisiuntė atnaujinimų.

Draugės Svinkūnienė ir Meisonienė įėjo į trečią vie
tą. Prisiuntė naują skaitytoją ir daug atnaujinimų.

J. Bakšys gražiai darbuojasi; gavome nuo jo naują 
skaitytoją ir atnaujinimų. Worcesteryje galima gauti 
naujų skaitytojų. Ką sakote worcesterieciai — į talką 
su drg. Bakšiu!

ALDLD 2 kp., So. Bostone, taipgi turi gražų būrį 
talkininkų. Drg. Burba prisiuntė naują skaitytoją ir 
atnaujinimą. Laukiame daugiau iš Bostono.

Vajun įstojo A. P. Dambrauskas, iš Haverhill, Mass., 
prisiųsdamas atnaujinimų.

ĄLDLD 50 kp., Rochester, N. Y., drg. Černiauskas 
prisiuntė naują skaitytoją ir atnaujinimų, taipgi J. 
Stanley prisiuntė atnaujinimų.

G. Shimaitis, Montello, Mass., prisiuntė naują skai
tytoją ir atnaujinimų. S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., 
prisiuntė du naujus skaitytojus ir atnaujinimų.

Šie vajininkai pašoko punktais, prisiųsdami atnauji
nimų:

P. Beeis, Great Neck, N. Y.; A. Balčiūnas, Brooklyn, 
N. Y.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass., ir J. Kazlauskas, Hartford, Conn.

Širdingai dėkojame vajininkams ir jų talkininkams 
už gerą pasidarbavimą ir laukiame daugiau gražių re
zultatų.

Laisves Admijustrącija.

NATIONAL WAR FUND

MATCH THEIR GALLANTRY WITH YOUR GIVING

Nuslopino Japonu Maiš
tą Koncentr. Stovykloj

Tule Lake, Calif., lapkr. 5.
— Amerikos kariuomenė, 
atvykusi su tankais, kulko
svaidžiais ir durtuvais, nu
slopino maištavusius japo
nus, laikomus čionaitinėje 
koncentracijos stovykloje. 
20 jų sužeista, šimtai areš
tuota net ir tokių, kurie bu
vo paskirti sargais tvarkai 
palaikyti. Japonai užpuldi
nėjo amerikiečius viršinin
kus ir šimtą jų laikė kaip 
belaisvius nuo praeito pir
madienio.

Tule Lake stovykloj yra 
15,000 japonų.

Dar 4,480 Tonu Talki
ninku Bombų Naciams
London. — Anglijos bom- 

banešiai naktį iš trečiadie
nio į ketvirtadienį paleido 
2,240 tonų bombų į Vokieti
jos karinių fabrikų miestus 
Duesseldorfą ir Cologne, o 
Amerikos lakūnai dieną nu
metė apie tiek pat bombų į 
Wilhelmshaveną, Vokietijos 
laivyno stovyklą ir subma- 
rinų statybos centrą.

Jersey City, N. J.
Helen Škėmiene Buvo 
Pasidavusi Operacijai

Elena Škėmienė (Mrs. He
len Škėma), gyvenanti po nu
meriu 80 Van Wagenen Ave., 
Jersey City, N. J., neseniai bu
vo pasidavusi operacijai. Ji 
buvo paimta ir operuotą Jer
sey City Medical Center. Po 
operacijos ligonė jaučiasi ge- 
Vai. Ją gydo dr. Julius Seigler, 
iš Jersey City.

Elena Škėmienė buvusi 
brooklynietė. Tik prieš keletą 
mėnesių mirė josios vyras, 
laisvietis, Vincas Škėma.

Linkime draugei Škėmienei 
greit pasveikti! Krsp.

MERGINOS
19-22

Dirbti su manadžeriu prie spaudos kontraktu.
$22.50 alga, pakilimai : patylimas 

nereikalingas. 'Kreipkitės:
A. S. WERNER

151 W. 71st, Office 1. 9 iki 12.
(261)

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
MOTERIŠKŲ DAIKTŲ DIIRBTUVĖJE

GERA ALGA

EMILY SHOPS 2 W. 37th STREET
(266)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas 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 budinkc. 

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

Kreipkitės į Superintendent
80 BROAD ST., N. Y. CITY

(263)

40

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
VALANDŲ SAVAITĖ : 5 DIENOS 

50c Į VALANDĄ

TURNER HALL CORP.
142—5TH AVE, N.Y.C.

(267)

PLASTIKŲ KOSTIUMAI
Patyrusios; mes taipgi išmokinsime inteligen

tiškas, apsukrias merginas ar moteris ; 
puikiausia alga, malonus darbas ;

Nuolatinis darbas.
ELYZA, INC. ♦

10 WEST 45TH STREET.
(267)

MERGINOS-MOTERYS 
PAKUOTOJOS
$31.20 IR BONAI

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

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

(262)

OPERATORĖS
siųti ant Singer mašinos.

Kreipkitės visą savaitę 
SERVICE HEAD WEAR 

14-16 Waverly Place 
ALgonquin 4-0608.

(265)

MERG1NOS-MERG1NOS-MERG1NOS
Patyrusios dirbti prie folding mašinos (popie- 
ros lankstymo mašinos). Mes taipgi mokina
mo pradinius. 40 valandų savaitė. Laikas ir 

pusė už viršlaikius. Nuolatinis darbas.

JULIUS POLLAK & SONS
141 East 25th St.

(262)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos kaipo kiaušinių mušėjos. 5 

savaitė. Patyrimas nereikalingas.
MANHATTAN EGG CO.

349 Greenwich St.

dienų

(264)

REIKIA MERGINŲ 
švarus, lengvas fabriko darbas; 40 valandų. 
50c į valandą; laljuts iii pusė už viršlaikius. 

Keystone, 1D21X| Greene St, Manhattan.
(268)

REIKIA MERGINŲ 
’ • I

Atrinkimui dešrom žarnų. Patyrimas nerei
kalingus. Chas. Miller & Cd, Fifth St. Ir 
N.Y.S. & W. R.R, North Bergen, N. J.

(266)

SIŪLIŲ APDIRBĖJOS

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)

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)

INTERNATIONAL NICKEL CO., INC
BAYONNE WORKS

Reikia paprastų darbininkų kariniams darbams tuojau.

60 valandų j savaitę — laikas ir puse už viršaus 40 valandų.

MERGINOS
Jaunos Merginos

Lengvam fabriko darbui. $20 j savaitę ; laikas 
ir puse už viršlaikius. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės:

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

(264)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- 
’ RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

16 karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

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)

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 I’.M.

REYNOLDS 
METALS CO.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Automobile Fenderių
Taisymui Vyras

AUTO POLIŠIUOTOJAS 
AUTO MECHANIKAI

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

RANDALL-CADILLAC
CORPpRATION

749 ATLANTIC AVĖ 
BROOKLYN.

GERA ALGA — PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės i arčiausią 

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)
(262)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.
GERA ALGA

Daug viršlaikių.
NEW PROCESS MILLS

428 East 25th St., N.Y. City.
(267)

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.

VYRAI VIRŠ 45
Lengvas žingeidus darbas. 

$22 PRADŽIAI, 46 VALANDOS 
Greitas Pakilimas.

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

(263)

(263)

PAPRASTI DARBININKAI
Patyrę medžio kraustyme apsigynimo darbe. 
70c j valandą. $105 j 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.
Miller & Go, Fifth St. ir N.Y.S. & W. R.R, 

North Bergen, N. J.
(263)

Clias.

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

Kreipkitės pas

VYRAI

MOTERYS
Išdirbimui

Karinių Materialų
ir

CHEMIKALŲ FAĘRIKE
viena valanda 

nuo Times Square
PATYRIMO NEREIKIA

GERA ALGA
MOKINANTIS

Dirbama mažiausia 48 valandas 
j savaitę

Greitas, mažai kainuojąs busų pa
tarnavimas tiesiai j fabriką

AMERICAN 
CYANAMID CO.

Caleo Chemical Division 
159 GREENWICH STREET

IŠ

Tarpe Cortlandt & Liberty Sts.
New York City

Atdara su Pirmadieniu per 
pentkadienį

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

liuosavimo pareiškimą
(262)

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.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
PEČKŪRYS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 
PASTOVUS DARBAS 

Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

alga
savo
$1 i
virš-

(263)

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas.
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640 
3 WEST ?lS‘r STREET 

’ ' ’ 1 ' ' (264)

VYRAI ANT YARDO
$24.50 Į SAVAITĘ 

IR KARTAS PAVALGYTI 
Kreipkitės į Engineer 

Nuolatinis darbas.

FIFTH AVENUE HOTEL 
FIFTH AVE. & 9TH ST.

(264)

SANDELIO RAŠTININKAI
Ofisų reikmenys; 40 valandų sa

vaitė; $25; Vyrai iki 55 metų. Kreip
kitės 9 iki 4. Oakite Products, Ine., 
22 Thames St., N. Y. C. (1 block 
north of Rector St., between Green
wich St., and Trinity Place.)

(264)

THE BOGERT & CARLOUGH CO.

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(268)

APVALYTOJAS
Fabriko darbe. $25 už 40 valandų. Su virš

laikiais gali pasidaryti $40. Nuolatinis, 
linksmas darbas.

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

arti llth Avė.
(262)

APVALYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS. 130 WEST 42ND ST.

KAMBARYS 653
(265)

PEčKURYS
5*/j KAMBARIŲ APARTMENTAS I SODNĄ, 

VIRŠUS NEMOKAMAI. KARTU SU
$26.40 Į SAVAITĘ

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

RAVENSWOOD 8-3420
(863)

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartment i n lai namai.

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

(267)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE. (X)

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

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

DŽ1ANITORIUS
Patyręs, 8 šeimų garu apšildomame name, 
250 Schenectady Ave., Brooklyn, 6 kambarių 
apartmentas nemokamai kaipo atlyginimai.

Telefonuokite vakarais CLoverdale 8-0108. '
(262)

JAUNI VYRAI
Reikalingi fabriko darbui.

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

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

(262)
■ - — ——

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

Truck Sales Co.. 56th St. & 11 th Ave. 
Tel. CI. 6-6656.

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

‘ m
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NewWto?^žfe^fe2lnkn
“The North Star,” Veikalas, 

Reikalingas Kiekvienam 
Pamatyti

Filmu, Vakarai Piliečiu Berniukas Prisipažinęs
Kliube

Laisvės Koncerte Bus 
Tolimy Svečių

Nors ir mažai gazolinos gau
dami, laisviečiai ir iš tolimes
nių kolonijų rengiasi dalyvau
ti dienraščio koncerte. Tūli jau 
užsisako ir tikintus.

Bridgeportiečiai, kaip maty
ti, neketina užsileisti artimes- 
niems. Pirmieji iš to miesto iš 
anksto atsiuntė čekį už 6 tikie
tus Arisonai, prašydami ge
riausių tikintų, kad pilnai ga
lėtų pasigrožėti puikia pro
grama.

Apie puikią programą ir ki
tus tolimus svečius daugiau 
girdėsime sekamose laidose.

Tas puikus koncertas įvyks 
jau tik už savaitės, lapkričio 
14-tą, Labor Lyceum salėje, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne.

Dabar gaminama ir pra
džioj metų būsią parduodami 
specialiai batai be štampų vai
kams iki 8 metų amžiaus.

THE THEATRE GUILD perstoto 
PAL L ROBESON 

Margaret’os Webster Veikale 

OTHELLO
JOSE FERRER LTA HAGEN

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

KX linn 'LBKįgįl.į IOH lAiTIHC 
UHOIISTAHDING FRIIHDSHIF

SHOW THESE THRILLING
HISTORIC FILMS!

Planuok Dabar Rodyti Eilę 
įspūdingų Rusiškų Judžių

RAUDONIEJI TANKAI
NACIO DIENYNAS 

TVIRTUMA ANT VOLGOS 
STALING R A D O A PG U L A 
T. LIETUVOS ŽINIŲ’ JUDIS

* MASHENKA *
___„______ Ir Vėliausi

" ' "Trumpi Karo Judžiai ————
16 mm. RODYMO PRIETAISAI

PARŪPINAMI 
L'žsiaakymo Sąlygoms ir Kainoms 

Priminkite šj Skelbimą
PHONE Circle 6-4868, arba rašyt

brandonfilms
1600 BROADWAY • NEW YORK 19. N. Y.y

Progresyviai Gerai 
Lenktyniuoja

Antrą dieną rėkavimo No. 
1 balsų, Michael J. Quill, dar- 
bietis, bet kandidatavęs ne
priklausomai, Bronxe, vis te
bebuvo pirmuoju iš gavusių 
daugiausia balsų. Sekė Kee
gan, Kinsley ir Cohen.

Brooklynietis Peter V. Cac
chione, komunistas, iš 145 rin
kimų distriktų buvo gavęs 8,- 
1-17 balsus. Bendrai paėmus, 
po apie 55.5 balsus per dis- 
triktą. Genevieve B. Earle, re- 
publikonė, irgi laikėsi gerai, 
.jinai jau turėjo 4,147 balsus 
iš 88 distriktų. Sekamas, Hart, 
demokratų, turėjo 5,876 bal
sų iš 168 distriktų. Sharkey, 
dabartinės miesto tarybos di
džiumos vadas, demokratų, tu
rėjo 4,982 balsus iš 154 dis
triktų.

Kur tik pasisuksi, visur gir
dėti darbininkus ir šiaip pa
prastus žmones reiškiant įsiti
kinimą, jog Cacchione grįšiąs 
į miesto tarybą.

—Cacchione yra stiprus kan
didatas, — sako grįžtantis iš 
darbo darbininkas.

—Cacchione yra geras kan
didatas, — dadeda kitas.

New Yorke (Manhattane) 
dar labai mažai surokuota bal
sų, tačiau imant nuošimčiais, 
sprendžiant pagal nuošimtį jau 
surokuotų kožnam kandidatui 
distriktų, Davis, komunistas, 
yra pirmuoju arba vienu iš 
pirmiausių lenktynėse. Spren
džiama, kad gal būsiąs tary
bos nariu.

Queens pirmaisiais eina 
Quinn, J. A. Phillips, Chris
tensen ir A. Phillips. Spėja
ma, kad Queens gal išrinksią 
tik tris kaunsilmanus, nes la
bai daug sugadintų arba tuš
čių balotų įmesta. Yra daug 
sugadintų balotų ir kituose ap- 
skričiuose. Visi balsuoti kry
žiukais skaitosi beverčiais.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre Dvi 

Naujos Fihnos
Lapkričio 5-tą, Stanley Tea

tre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, pradėta rodyti dvi nau
jos filmos — “Day After Day’’ 
ir “Leningrad Music Hall.”

Filmos “Day After Day” 
angliškąjį aiškinimą parašė ir 
įkalbėjo paskilbęs radio ko
mentatorius ir žinių analistas 
William S. Gailmor, tankiai 
girdimas iš stoties WHN, taip
gi Philip Sterling ir Hilda M. 
Simms. D i r i g avo Mikolas 
Slutzky, scenarijų pagamino 
Aleksejus Kapler, abu Stali
no laureatai. Muziką — Da
niel Pokrass. Filmas nufoto
grafavo 160 filmininkų iš Cen
tral Newsreel Studijų, Mask
voj, kur filmą ir užbaigta, šio
je šalyje platina Artkino Pic
tures, Inc.

Ši filmą parodo Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimą ir 
veiksmus prieš nacius visuose 
frontuose: karo ir namų fron
te. Tai iš šios ilgos ii* įspūdin
gos filmos March of Time bu
vo sudarę trumpą, bet nepa
prasto pasisekimo turėjusia 
įspūdinga filmą “One Day of 
War.”

“Leningrad Music Hall” per- 
stato vieno vakaro muzikališ- 
ką programą Kirovo Operos ir 
Baleto Teatre, Leningrade. 
Jos išpildyme dalyvauja dau
gelis žymiausių dainos, muzi
kos ir šokių artistų, panaudo
jant šių dienų ir senovės gar
sių menininkų kūrinius. Filmą 
dirigavo šeši direktoriai, ją 
traukė du filmininkai ir mu
ziką paruošė du muzikai.

Apvaikščiodamas savo gyva
vimo septyniolikos metų su
kaktį, Paramount Teatras lap
kričio 10-tą pradės rodyti nau
ją filmą “I Dood lt” su Red 
Skelton ir Eleanor Powell, 
taipgi su kitais žymiais akto
riais žvagždėm pagelbinėse ro
lėse. Priedams sudaroma įdo
mi scenos programa.

Embassy Newsreel Teatru 
Programa

K ctvi rtad i en į prasi d ė j u si o j e 
programoje, Embassy News
reel Teatruose, New Yorke, 
rodoma sensacinė filmą iš 
mūšių prie Orio), kur buvo 
tūkstančiai nacių suimti belais
vėm Joje parodoma pasirašant 
rusams pažadą, jog jie kovos 
prieš Hitlerį.

žinių forume diskustiojama 
“Under Cover” su John Roy 
Carlson ir Quincy Howe.

Roxy Programa Trečioje 
Savaitėje

“Sweet Rosie O’Grady,” 
20th Century-Fox muzikališka 
smagi filmą su Betty Grable, 
Robert Young ir Adolphe 
Menjou, pradėjo trečią savaitę 
lapkričio 3-čią, Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., New Yor
ke. Taipgi pasilieka buvusie
ji scenos aktai su priedu nau
jų Roxy News ir Pictorial Re
view.

(Pabaiga)
Ak, kokia jų kelionė nelem

ta! Jie mato padangėje sveti
mus lėktuvus. Staiga tie lėktu
vai leidžiasi žemyn ir pradeda 
svaidyti bombomis. Vos spėjus 
jiems išsprukti iš kolektyviečio 
vežimo, kaip 'bombos jį sudras
ko. Naikina viską, ką tik pama
to ant kelio ar pakely.)!

Tai buvo birželio 22 diena. 
Istorinė diena, kurią pakrašti
nės Tarybų Sąjungos respubli
kos turėjo panešti baisiausius 
nuostolius, nes į jas pirmiau
siai vokiškieji plėšikai įsiver
žė. Taip buvo Ukrainoje, taip 
buvo Baltarusijoje, taip buvo 
Lietuvoje.

Nutraukiamas žmonių džiaug
smingas gyvenimas. Prasideda 
pragaras. Prasideda žmonių iš
bandymo momentas. Kaimo-ko- 
lektyvo žmonės nusitaria su vo

kiečiais ne tik nekooperuoti, 
bet prieš juos kovoti, —■ kovoti 
visais būdais.

Kolja vyksta į ginkluotąsias 
jėgas, o jauni ir seni, galį var
toti ginklą, žiną apylinkę, sto
ja į partizanų būrį ir didvyriš
kai muša vokiečius.

i Vokiečiai pritaiko žvėriškus 
“metodus” vietos gyventojams, 
muša, šaudo. Iš mažų * kūdikių 
ima prievarta kraują savo su
žeistiesiems kariams.

Bet partizanai kovoja ir 
jiems pavyksta užimti savo 
kaimą. Okupantai pavaišinti 
atatinkamomis vaišėmis. Ir 
partizanai, kurie priėmė prie
saiką karo pradžioje mušti 
okupantus, iki jie bus išvalyti 
iš jų, partizanų, brangiosios 
žemės, pasirįžta tęsti kovą, ne

Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., du iš eilės vakarus, lap
kričio 5 ir 6-tą, suruošta įvai
rių filmų rodymo programos, 
kuriose yra muzikos ir dainų, 
šokių ir juokų, yra ir žinių iš 
karo frontų. įžanga 45c. Rodo 
Geo. Klimas. Rengia, berods, 
patsai Klimas su Pil. Kliubu.

Pavažinėjus, Mergiščia 
Sugrįžo

Gale pereitos savaitės iš New 
Yorko buvo dingus su jūrinin
ku 14 metų mergaitė Marga
ret L. Moore, turtingų tėvų 
dukrelė. Jos buvo plačiai jieš- 
kota, bet pereitą ketvirtadienį 
jinai pati viena sugrįžo namo. 
Ji sakė, kad jūrininkas jos nie
ku neužgavęs, bet jinai pra
dėjus jo bijoti, nes jis daug 
gerdavęs, tad iš Columbus, 
Ohio, slaptai nuo jo paspruku
si.

Žmogžudystėje
Leonard Marcus, 15 metų, 

sulaikytas Wayne, Pa., netoli 
Philadelphijos. Sakoma, prisi
pažinęs, kad jis niekad nemy
lėjęs savo močekos motinos, 
Mrs. Flicker. O kada jinai su
čiupus jį rausiantis po stalčių 
pinigų, jis taip supykęs, jog 
suėmęs jai už gerklės. Po to 
pastebėjęs, kad ji nekruta. Ta
da įstūmęs į drabužiu šėpą ir 
pats pabėgęs iš namų.

Su juo kartu pabėgęs jo 
draugas, vyresnis už jį vaikė
zas, Milton Rudnitsky, 17 m. 
Jie taręsi važiuoti Chicagon.

DABAR RODOMAS
DIDVYRIŠKA RUSŲ ISTORIJA PRIEŠ NACIUS!

SAMUEL GOLDVVYN’S

• Puikus Veikalas •

i“THE NORTH STAR”i
180,000,000 žmonių istorija ... atvaizduota asmeniniame, sujaudi

nančiame tų žmonių gyvenime viename kaimelyje.

DVIEJŲ TEATRŲ PASAULINĖ PREMJERA

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

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

••••••••••••••••••••«••••••••••••••

RADIO CITY MUSIC HALL
Teatrinė Tautos Vieta—Rockefeller Center

Perstato .. ..
Žavinčiąją Claudią, išgarsėjusią teatruose, žurnaluose ir apysakoje, 

kaipo puikų, virpinantį judamąjį paveikslą

"CLAUDIA"
DOROTHY McGUIRE

ROBERT YOUNG * INA CI,AIRE * OLGA BACLANOVA * DIDELI VAIDINIMAI 
SCENOJ su ROCKETTES. BALLETO GRUPR. DAINŲ KLIUBAS, 

SIMFONIJOS ORKESTRAS. *

ARTKINO PERSTATO

Sensacinę Dvigubą Premjerą!

DAY AFTER DAY'
Dabar tai galite matyt! Visą! Neapkarpytą!

Judis, iš kurio MARCH OF TIME pagamino 
“One Day of War” 

taip pat

“LENINGRAD MUSIC HALL
Dar pirmą kartą garsiausios Leningrado žvaigždės šoka, 

dainuoja ir groja sykiu šauniame pasilinksminime.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vidunaktį kas šeštadienį

STANLEY THEATRE 7th Ave N ¥

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

“I Dood It” Ateina 
Į Paramount

Dabar rodomoji New Yorko 
Paramount Teatre, prie Times 
Square, komiška filmą “True 
to Life” pradėjo ketvirtą ir 
paskutinę savaitę lapkričio 3- 
čią.

Maloniausias dalykas ant Broadway!

BETTY yr^X' 
f j) 4 I)| T? ADOLPHE menjou

SWEET ROSIE
O’GRADY

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 
Ir dar!! Puikus vaidinimas scenoj!

DANNY KAYE
TOMMY TUCKER 

ir jo Orkestras
Extra patrauklus priedas

BEATRICE KAYE 
ir kiti dfdeli aktai!

DABAR!

ROXY =
7th Avenue prie 50th St., N. Y.

Durys Atsidaro 9:45 A. M.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS 
ŽINIŲ JUDŽIUS!

1. BATTLE OF OREL
Matyk, kaip Rusai painia nelaisvėn dideles 
(trupes nacių, kurie pasižada kariaut prieš 
Hitlerį!
2. UNDER COVER
NAUJAS . . . STEBĖTINAS JUDIS
3. Jankiai prasiveržia per Volturno upę 
ir vejasi vokiečius.
4. “štai kur jie“, Europos genfrsteriai — 
Hitleris, Goeringas, Guobbels, Hess.
5. Ir dar 43 žinių judžiai iš viso pasaulio. 
Puikiausi judžiai mieste.

EMBASSY n=eel
BROADWAY ir 46th ST.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trys kambariai, mo

derniški, aliejum šildomi. Yra mau
dynė, kombinacinė sinka. $14 į mė
nesį rendos. Kreipkitės pas Mrs: 
Hyman, 28 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y. Arba telefonuokite Maine 
2-6092, klauskite savininko Mr. 
Yassem.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora dirbti kaipo džia- 

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

(261-262).

“Furlough From Heaven” 
Per Radio

Common Council for Ame
rican Unity pastangomis, lap
kričio 7-tą, nuo 4 :30 iki 5 po 
piet per radio; iš stoties WINS,

kooperuojant Skouras teat
rams, bus perduota aktas iš 
veikalo “Atostogos iš Dan
gaus.” Taipgi kita programa, 
užvardinta “People to Remem
ber,” bus perduodama 6:15 
vakaro, iš tos pat stoties.

BlAl irsi

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 i mūsų

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

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

S®

STANLEY MISIŪNAS B?

paisant to, .kad nemažai jų pa
čių jau žuvo susirėmimuose.

Gal būt pirmu kartu Holly- 
woodas, kurdamas filmą iš Ta
rybų Sąjungos gyvenimo, paro
do josios žmones ne kokiais 
nors pusgalviais, driskiais, al
kanais, juokingais, kaip seniau 
rodydavo. Ne! To čia nerasi. 
Tarybų Sąjungos žmonės, liau
dis, vaizduojami sočiais, links
mais, besijuokiančiais, darbš
čiais, sugabiais, tokiais, kokiais 
jie yra (buvo prieš šį karą ir 
vėl bus). Be to, jie parodomi 
pasirįžusiais, drąsiais, suma
niais didžiausio krizio valandą.

Už “The North Star” filmą 
didelis nuopelnas, aišku, pri
klauso Mr. Goldwynui, taipgi 
rašytojai Hellman’iutei, filmos 
direktoriui ir sugabiesiems ak
toriams !

Mano patarimas visiems: pa
matykite “The North Star.”

Ndr.

' BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Baily, Koncertą, Banketą, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
ateivius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos ‘Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Te!. STagg 2-8842

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUSLITUANICA 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 4-0612

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rlkoniškais. Rei- 

t kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 6-6191

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.
Tenl. Virginia 7-4499

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

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

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 lr aukočiau.

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Set4is $80.00 Ir aukAčlau.

O

O

lu
o

IL>
<■*

Ui

iu
u
o

p
U

u
o
i5

O

Iniclalinls žiedas, 
$15.00 ir agkSčiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukočiau.

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