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dienio, kai šitie žodžiai skai
tytoją pasieks, gali dar visko 
įvykti: galimas daiktas, kad 
ne venas tūkstantis nacių oku
pantų bus išmuštas; gal dar 
viena-kita svarbi pozicija fron
tuose bus atkariauta; gal būt, 
maršalas Stalinas, svarbiosios 
sukakties minėjimo proga pa
sakys svarbią kalbą; gali ir 
daugiau netikėtumų įvykti.

Užtenka pasakyti, jog lap
kričio 7-toji šiemet bus kur 
kas ryškiau atžymėta negu ji 
buvo per anuosius 25-kerius 
metus.

Didžiajam įvykiui atžymėti 
New Yorko mieste, erdviąja- 
me Madison Square Gardene, 
įvyks nepaprastas mitingas, 
kuriame kalbas sakys toki žy
mūs vyrai, kaip senatorius 
Pepperis, kaip vidaus reikalų 
sekretorius Harold Ickes, Nel
sonas ir kiti.

Tas viskas didžiai paryškins 
šią istorinę dieną, kuriai lem
ta žmonijos istorijoje būti žen- 
klyvai atžymėta, iki pati žmo
nija gyvuos!

Bet niekas tos dienos šie
met taip žymiai neužakcen
tuoja, kaip narsioji Raudonoji 
Armija.

Pasiimu 1942 m. Laisvės nu
merį iš lapkričio 9 dienos ir 
skaitau :

“Sovietų kariuomenė išmu
šė vokiečius iš kelių pozicijų 
Stalingrade...”

Pasiskaitykite šių metų 
Laisvėje iš lapkričio 6 ir 7 dd. 
telpančias žinias apie Rytų 
Fronte veiksmus ir jūs maty
site ta milžiniška skirtumą!

Pernai vokiečiai šiuo metu 
buvo Stalingrade; šiemet jau 
Kijevas išlaisvintas!

Pernai vokiečiai buvo prie 
Astrachaniaus; šiemet jie arti 
Odessos.

Per metus laiko vokiečiai 
paliko Rytų Fronte milijonus 
savo karių; milijonus išsigabe
no sužeistais.

Jie paliko kelias dešimtis 
tūkstančių tankų, virš 20 tūks
tančių lėktuvų ir pasakišką 
daugybę kitų karinių pabūklų.

Nuo 1942 m. iki šių metų 
lapkričio 7 dienos pasikeitė 
Rytų Fronto paveikslas.

Vokiečių laukia visiškas su
naikinimas.

Štai kodėl šiemet lapkričio 
7-toji Tarybų krašte bus džiu
gi, entuziastiška!

Akylus skaitytojas pastebės 
tą neužginčijamą faktą, kad 
mūsų laikraštis nuo pat 1917 
m. lapkričio 7 dienos skelbė ir 
tebeskelbia tą nenuneigiamą 
tiesą: Tarybų Sąjungai lemta 
gyvuoti ir ji gyvuos, jos nie
kas negalės sunaikinti.

Pas lietuvius, kaip ir kitose 
tautose, deja, buvo ablavukų, 
kurie to nesuprato, o jei su
prato, tai tiksliai melavo, 
skelbdami Tarybų Sąjungai 
pražūtį.

Kaip jie nūnai gali pasižiū
rėti į veidrodį!

Lapkričio 7 diena turi ir ki
tą svarbią reikšmę: 1942 m. 
lapkričio 7 dieną Amerikos ir 
Anglijos ginkluotosios jėgos 
buvo iškeltos Šiaurės Afrikoje.

Nors tasai žygis, aišku, ne
buvo pageidaujamas antrasis 
frontas, bet tai buvo svarbus 
žygis.

Senatas Nutarė Bendradar
biaut su Kitais Kraštais 
Taikai Palaikyt po Karo

STAWW.S SAKO 
JAU NETOLI IR 
2-SIS FRONTAS

PREMJERAS MARŠALAS J. STALINAS

WASHINGTON. — Jungtinių Valstijų senatas 85- 
kiais dalyvaujančių senatorių balsais prieš 5 priėmė re
zoliucijų, kuri pareiškia, jog šis kraštas po karo bend
radarbiaus su kitais kraštais taikai palaikyti pasaulyje, 
ir užgyrė įsteigimą bendrosios tarptautinės organizaci
jos tam reikalui.

REZOLIUCIJOS TEKSTAS
Ši vadinama Connally rezoliucija sako:
Nutarta, jog karas prieš visus mūsų priešus bus ve

damas iki pergalės laimėjimo.
Jungtinės Valstijos sandarbininkaus su savo ginklų 

draugais, kad užtikrinti teisingą ir garbingą taiką.
Jung.Valstijos, eidamos konstituciniais savo keliais,pri

sidės prie laisvų ir pilnai savivaldinių tautų, kad įkurt 
tarptautinį autoritetą (galiojančią įstaigą) su jėgomis, 
kuriomis būtų galima pastot kelią kariniams užpuoli
mams ir išlaikyt pasaulio santaiką.

Senatas pripažįsta reikalą kuo anksčiausiu praktiš
kai galimu laiku įsteigti bendrą tarptautinę organizaci
ją, paremtą pagrindais pilnai nepriklausomos lygybės 
visų taiką mylinčių valstybių, — organizaciją, kurion 
galėtų kaipo nariai įstoti visos tokios valstybės, didelės 
ir mažos, palaikymui tarptautinės taikos ir saugumo.

(Šis senato rezoliucijos paragrafas abelnai yra pakar
tojimas 4-jo skyriaus Maskvos konferencijos pareiški
mo, kurį išvien padarė Amerikos, Sovietų ir Anglijos už
sieniniai ministerial ir Chinijos ambasadorius. Tik 4-jo 
skyriaus frazė, “tarptautinę organizaciją, paremtą pa
grindais pilnos lygybės ir nepriklausomybės,” yra sena
to rezoliucijoj pakeista į “tarptautinę organizaciją, pa
remtą pagrindais pilnai nepriklausomos lygybės visų 
taiką mylinčių valstybių.”)

“Laikantis Jungtinių Valstijų Konstitucijos, kiek
viena sutartis daroma vardu Jungtinių Valstijų val
džios, siekiant šioj rezoliucijoj pažymėtų tikslų su bet 
kuria tauta arba su tautų sąjunga, bus padaryta tik
tai su patarimu ir pritarimu Jungtinių Valstijų sena
to, jeigu su tuom sutiks du trečdaliai dalyvaujančių 
senatorių.”

Prezid. Rooseveltas pareiškė pasitenkinimą, kad 
šioj rezoliucijoj įdėta Maskvos konferencijos pareiškimo 
4-sis skyrius.

I

Daugiau Kaip 1,000 Amerikos 
Lėktuvų Smogė Vokietijai

London. — 700 Amerikos 
bombanešių kartu su šim
tais savo palydovų, lėktuvų 
kovotojų, galingai pleškino 
žibalo fabrikus ir kitas dir- 
byklas Gelsenkirchene ir ge
ležinkelių stotis ir kitus į- 
rengimus Muensteryj, vaka
rinėje Vokietijoje, dienos 
laiku lapkr. 5.

Šiuo žygiu amerikiečiai 
numetė bent 2,000 bombų į 
tuos nacių karinės pramo
nės miestus.

Nacių lėktuvai kovotojai 
ir priešorlaivinės kanuolės

Fo metų ne tik visa Afrika 
tapo apvalyta nuo fašistų — 
apvalyta Sicilija, Sardinija, 
Korsika. Mūsų jėgos muša 
priešą Italijoje. Pati Italija 
šiandien yra Jungtinių Tautų 
pusėje.

Reikia tikėtis, kad labai 
greitu laiku mes girdėsime dar 
svarbesnių žinių apie Jungti
nių Tautų žygius: gal Balka
nuose, gal pietinėje Francijo- 
je, gal vakarų Europoje, gal 
kur kitur.

Taip, reikia to tikėtis, nes 
Maskvos konferencija tų da
lykų ’.lepamiršo!

smarkiai priešinosi. Ameri
kiečiai nušovė 38 vokiečių 
lėktuvus, o savo neteko 12 
bombanešių ir penkių lėk
tuvų kovotojų.

Italijoj Atimta iš Nacių 
Dar 2 Miestai

Alžyras. — Penktoji ame- 
rikiečių-anglų ^rmija atėmė 
iš vokiečių strateginį Vena
fro miestelį viduriniame 
Italijos fronte, o Aštuntoji 
anglų armija užėmė Vasto 
miestą, vadinamą nacių ap
sigynimo linijos “zovieską” 
rytiniame, Adriatiko pajū
ryje.

Pirmieji amerikiečių bū
riai prasiveržė per Garigli- 
ano upę ir atakuoja naują
ją nacių liniją Italijoj.

London. — Naktį vėl keli 
vokiečių lėktuvai metė bom
bas į Londono priemiesčius; 
sužeidė keletą žmonių. Vie
nas priešų lėktuvas nušau
tas.

London. — Premjeras 
maršalas Stalinas, kalbėda
mas Maskvos darbininkų 
susirinkime išvakarėse 26- 
šių metų sukakties nuo so
vietinės Spalių Revoliucijos, 
pareiškė, jog hitlerinė Vo
kietija atsiduria ant pražū
ties kranto, bet visų Talki
ninkų Armijos turės dar dė
ti didžių pastangų, iki hitle
rininkai taps galutinai su
triuškinti.

Stalinas pareiškė pagar
bą karinėms anglų-ameri
kiečių pastangoms ir dėkojo 
už medžiaginę paramą. Dė
lei Talkininkų karo Italijoj 
Stalinas sakė:

“Tai nėra antrasis fron
tas, bet šiek tiek panašu į • • 
JI-

“žinoma, ir tikro antrojo 
fronto atidarymas Europoj 
jau ne už kalnų. Tatai pri
artins pergalę ir sustiprins 
bendradarbiavimą tarp Tal
kininkų.”

Maršalas Stalinas pažy
mėjo, kad Suomija-Finlian- 
lija jieško progos pasitrau
kti nuo Hitlerio.

CIO UNIJOS PRADĖS VAJU DĖLEI ALGOS 
PAKĖLIMO SAVO UNIJISTAMS

Philadelphia, Pa.— Suži
nota, jog CIO unijų čia lai
komas suvažiavimas reika
laus bent 15 centų valandai 
pridėti plieno darbininkams 
daugiau algos, negu seniaus 
valdiškai pravesta taisyklė 
nustato. Ši taisyklė, vadina
ma “Formula Mažosioms 
Plieno Kompanijoms”, ne
atitinka gyvenimo reikme
nų pabrangimą, kaip sako 
CIO vadai.

CIO Plieno Darbininkų

Unija turi 900 tūkstančių 
narių. Suprantama, jog to
kiai galingai organizacijai 
pradėjus vajų dėlei uždar
bio pakėlimo, išsijudins ir 
kitos CIO unijos, kurioms 
viso priklauso 5,285,000 dar
bininkų.

Suvažiavimas vienbalsiai 
išrinko CIO pirmininku tą 
patį Philipą Murray, jau 
ketvirtai tarnybai.

Murray savo kalboj smer-

kė Jungtinių Valstijų kong
reso politikierius, kurie sta
to visokias skerspaines ir 
kliūtis prez. Roosevelto pro
gramai, siekiančiai suvaldyt 
gyvenimo reikmenų brangi
nimą.

s

Per vienus paskutinius 
metus 1,800,000 nacių karei
vių ir oficierių buvo užmuš
ta sovietiniame fronte ir su
žeista bei nelaisvėn paimta 
2, 200,000, kaip priminė Sta
linas. Sovietai sunaikino 
daugiau kaip 14,000 vokiečių 
lėktuvų, virš 25,000 tankų 
ir 40,000 kanuolių.

Dabar Vokietija jau nesi
tiki laimėti rytiniame fron
te, ir jos kariuomenė tik rū
pinasi, kaip gyva ištrūkti.

Per paskutinius 12 mėne
sių Raudonoji Armija atva
davo du trečdalius visų so
vietinių plotų, kuriuos na
ciai buvo užėmę.

Tarp kitų sovietinių karo 
tikslų Stalinas suminėjo iš
laisvinimą Lenkijos, Fran- 
cijos, Belgijos, Jugoslavijos, 
Čechoslovakijos ir Graiki
jos, nubaudimą visų fašis
tinių karo kriminalistų ir 
tokį Vokietijos pertvarky
mą, kad jinai jau niekados 
negalėtų grasinti užpuoli
mu.

(Rytoj bus Laisvėje iš
spausdinta pati Stalino kal
ba.)

Užėmę Kijevo Didmiestį, 
Raudonarmiečiai Sparčiai 
M arši loja Toliau Pirmyn

London. — Generolo Va- 
tutino komanduojama, So
vietų kariuomenė lapkr. 6 d. 
atėmė iš nacių Kijevą, Uk
rainos sostinę, 850,000 gy
ventojų miestą, kuris buvo 
vokiečių naguose nuo 1941 
m. rugsėjo mėn.

Tą pačią dieną Raudonoji 
armija numaršavo 20 mylių 
pirmyn, vydamasi nacius į 
pietų vakarus nuo Kijevo, 
ir užėmė geležinkelio stotį 
Vasilkova, tik 20 mylių nuo 
geležinkelių mazgo Fastovo. 
ir atvadavo nuo hitlerinin
kų dar 60 gyvenamųjų vie
tų Kijevo srity j.

Šiuo žygiu Sovietai state 
pavojun šimtus tūkstančių 
vokiečių didžiuliame plote 
nuo Kijevo iki Odessos uos
to, prie Juodosios Jūros 
Nuo dabartinių Raudon 
Armijos pozicijų tėra til- 
135 myl. iki senojo Lenki
jos rubežiaus, o netoli Lat
vijos raudonarmiečiai atė
mė ,iš priešų Krasnopolije 
tiktai už 41-nos mylios nuo 
senosios lenkų sienos.

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva pasveikino Kijevo 
atvadavimą 24 salvių (zal- 
pų) šūviais iš 324-rių ka
nuolių. Savo patvarkyme 
Stalinas sakė, jog Sovietų 
kovūnai “drąsiu manevru iš 
šono” šturmavo ir paėmė 
Kijevą, “didžiausią pramo
nės centrą, svarbiausią 
strateginį vokiečių centrą 
dešiniojoj (vakarinėj) Dnie
pro upės pakrantėj.”

Atmestas Baltijos Kraštų Kišimas 
Į Amerikos Senato Rezoliuciją
Washington. —- Demokra-1 

tas senatorius Reynolds rei-1 
kalavo, kad į rezoliuciją dė-j 
lei Amerikos sandarbinin- 
kavimo su kitomis valstybė-

Sunaikinta dar 2 Japonų 
Laivai, Sužalota 12
Australija. — Amerikos 

ir Australijos bombanešiai 
ties Rabaulu, New Britain, 
nuskandino du japonų šar
vuotlaivius ir pavojingai su
žalojo septynis kitus priešų 
šarvuotlaivius, du naikintu
vus ir tris didelius krovinių 
laivus.

Talkininkai tuo pačiu žy
giu nušovė 26 japonų lėktu
vus, o savo neteko 10 lėktu
vu, c

Kijevas yra keturių svar
biųjų geležinkelių mazgas.

Kijeve pirm karo buvo 
15 plieno fabrikų, skaitlin
gos dirbyklos mašinų ir 
įvairių pramonės įrankių, 
chemikalų, drabužių, cuk
raus ir kt. Kijevas buvo ir 
didis apšvietos - kultūros 
centras: jame veikė Ukrai
nos Mokslų Akademija, 19 
universitetų ir kolegijų, 
daugiau kaip 50 kitų svar
bių mokslinių įstaigų, ne
skaitant vidurinių mokyklų. 
Kijeve taip pat buvo 12 te
atro grupių, o tarp jų ir 
Ukrainos Valstybinė Opera, 
Baletas ir garsi Muzikos 
Konservatorija.

Hitlerio Pastumdėliai 
liešką Atskiros Taikos

Lisbon, Port. — Čionaiti- 
aiai diplomatijos žinovai sa

iko, kad Vengrijos, Rumuni
jos ir Bulgarijos atstovai 
j kreipėsi į Angliją, norėda- 
i mi atsimest nuo nacių ir at
skirai susitaikyt su Talki
ninkais.

London. — Belaukiant 
Anglijos laivyno, Albanijos 
patriotai užklupo nacių pa
krantės kanuolininkus Du- 
razzo uoste ir nukapojo 
jiem galvas. Tuomet anglų 
laivynas be pasipriešinimo 
per pusę valandos sudaužė 

i to uosto įrengimus į gaba
lus.

mis taikai palaikyti po karo 
būtų įdėta paragrafas, ku
ris užtikrintų, girdi, “nepri
klausomybę ir čielybę” Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Len
kijai, Jugoslavijai, Graiki
jai ir “kitoms pajungtoms 
tautoms”, kaip kad jis sakė.

Senatoriai gyvu balsu at
metė tą Reynoldso siūlomą 
“pataisymą”, suprasdami, 
kad jis atkreiptas tiesiog 
prieš Sovietų Sąjungą.

Nespėliot, kad Vokieti
ja Greit Sumušama

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno sekretorius 
Fr. Knox patarė amerikie
čiams nesvajot, kad Vokie
tija greitai būsianti sumuš
ta. Jis sakė, kad ji dar te
bėra galingas priešas.

Anglijos ministeris pirmi-* 
ninkas Churchillas, kalbė
damas penktadienį anglam 
studentam, taipgi pareiškė, 
jog karas bus dar ilgas ir 
sunkus.
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Rinkimams Praėjus
Lapkričio 2 dieną įvykusius šalyje rin

kimus kiekvienas gali savaip išsiaiškinti 
ir tu jam nieko nepadarysi. Vienas da
lykas aiškus: didelėje daugumoje valsti
jų ir miestų, kur rinkimai visokių pa
reigūnų įvyko, republikonai laimėjo, o 
demokratai, prezidento Roosevelto par
tijos žmonės, pralaimėjo. To niekas ne
gali užginčyti ir dėl to neverta ginčytis.

Prezidento Roosevelto administracijos 
priešininkai dabar skelbia, jog rinkimus 
demokratai prakišo dėl to, kad žmonėms 
jau atsibodusi Naujoji Dalyba. Jie skel
bia, jog šitie rinkimai parodo, “kur vė
jas pūs” 1944 metais prezidentiniuose 
rinkimuose.

New Yorko dienraštis “Daily News”, 
aršiausias prezidento Roosevelto priešas, 
tiesiog skelbia, būk piliečiai balsavę už 
republikonus dėl to, kad jie buvo pasi
piktinę karo eiga. Girdi, pereitais me
tais (lapkričio 7 d.), kai reikėję visomis 
jėgomis mušti japonus, tai prezidentas, 
kaipo vyriausias ginkluotųjų jėgų ko- 
mandierius, atidarė frontą Šiaurės Af
rikoje, pradėjęs kariauti prieš Hitlerį. 
Dėl to, girdi, piliečiai ir nusisukę nuo 
prezidento.

Yra dar tiek ir tiek teorijų, visaip aiš
kinančių rinkimų rezultatų prasmę.

Tačiau, blaiviau ir objektyviau į daly
kus žiūrįs pilietis padarys kitokias išva
das.

Visųpirmiausiai jis pasakys, kad šių 
metų rinkimuose niekur neįėjo klausimas 
dėl karo vedimo, dėl mūsų taktikos ir 
strategijos. Niekur nebuvo prieš piliečius 
pastatyti prezidento Roosevelto ir jo 
Naujosios Dalybos dėsniai, jų gerumai 
arba blogumai. Visur rinkiminėse kalbo
se, agitacijose, jų aiškinimuose buvo pa
brėžti tik vietos reikalai, Susiję su vals- 
tijine bei miestava plotme klausimai.

Jeigu daugelyj vietų demokratai rin
kimus prakišo, tai reikia tam priežasčių 
jieškoti kitur.

Atsiminkime, kad tūlose vietose (pav. 
New Jersey valstijoj) tarp demokratų 
partijos tam tikimų mašinų ėjo didesnė 
kova, tarppartijinė kova, negu tarp de
mokratų bei republikonų.

Kitur, tokiame New Yorke, demokra
tų partijos vadovybė, esanti Džimio Far
ley žinioje, nesirūpino sukonsoliduoti tų 
jėgų, kurios remia prezidentą Roose vel
tą. Tammany Hall masina, vadovaujama 
raketiefių, dirbo ne tam, kad išrinkti

Haskell’į vice-gubernatorium, bet tarn, 
kad išrinkti raketierių pastatytą asme
nį į teisėjus. Pats Farley yra preziden
to Roosevelto politikos priešas, nors ir 
pasislėpęs.

Kitur, tokioj Philadelphijoj, demokra
tai pastatė į miesto majorus Bullittą, to
kį žmogų, kuris yra didelis Tarybų Są
jungos priešas, susikompromitavęs dip
lomatijoje. Kiekvienam buvo aišku, kad 
jo žmonės neišfinks. Vadinasi, demokra
tų partijos mašina ten dirbo atbulomis 
rankomis ir dėl to suteikė repūblikonams 
didelį laimėjimą.

Dar kitur, organizuoti darbininkai bu
vo pasidalinę: vieni rėmė demokratus, 
kiti republikonus.

Ten, kur organizuoti darbininkai vei
kė išvien su pažangiąja visuomene, rin
kimų pasekmės buvo kitokios, — pav. 
Clevelande.

Taigi prezidento Roosevelto šalinin
kams netenka daug nusiminti. Iš klaidų 
reikėtų gerai pasimokinti ir pasiruošti 
sekamiems metams, būsimiems didie
siems ir svarbiesiems rinkimams. De
mokratų partija turėtų apsivalyti ir kan
didatais statyti tik priimtinus organizuo
tiems darbininkams asmenis. Darbo uni
jos, ADF ir CIO, privalėtų taipgi gerai 
pagalvoti ir sutartinai veikti. Tik tokiu 
būdu bus galima neprileisti rinkimų lai
mėti tiems, kurie negerą lemia mūsų 
kraštui.

Svarbus reiškinys rinkimuose (New 
Yorke) buvo tas, kad čia tapo išrinktas 
(Manhattane) teisėju negras, Francis E. 
Rivers. Tai aukšta, tai žymi vieta,—vie
ta, į kokią jokis negras Amerikoje (nuo 
Civilinio Karo laikų) nebuvo niekur iš
rinktas. Šis laimėjimas žymiai išryškins 
tuos rasinius nesusipratimus, kurie buvo 
bandoma New Yorke uždegti.

Apie New Yorko miesto tarybos narių 
rinkimą peranksti kas nors sakyti, nes 
galutinis balsų suskaitymas tebus atlik
tas gal būt tik šios savaitės gale. Yra 
vilties, kad čia progresyviškasis sparnas 
nebus pralaimėjęs.

Suėmus viską, lapkričio 2 dienos rin
kimai parodė, kad pažangioji visuome
nė privalo budėti ir ruoštis 1944 metų 
rinkimams. Bet ruoštis reikia ne siau
rai; ruoštis reikia taip, kad iki 1944 me
tų lapkričio mėnesio Europoje karas bū
tų baigtas ir kad jis jau gerokai būtų 
pribloškęs japoniškąjį imperialistą.

Vadinasi, reikia daugiau dirbti, geriau 
dirbti, remti karines krašto pastangas, 
šviesti visuomenę, aiškinti jai tuos svar
biuosius uždavinius, kurie stovi prieš 
mūsų krašto ir viso taikos ir laisvės iš- 
troškusiojo pasaulio akis.

Laisve, Lithuanian Daily News 
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KAS K Ą RAŠO IR SAKO
E D

40,000,000 
Homeless

Ih making th&fr magnificent .stand', 
the Russians have paid a high 
pfioe—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have’ been 
driven from their homes. Wouldn't 
you feel a littld' batter knowing 
you had dona’ something to help 
them?' They need your help and 
they heed- it now. You can help 
them through the National War Fund 
--which is combined- with your own 
community campaign. Give now.
MEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND 
57 WillWft’ itrWf, Wow Yoi>k 3, N. Y.
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Franko Turi Būti Suvaldytas
Budelio generolo Franko valdžia Ispa

nijoje pasiuntė sveikinimą Filipinų salo
se japonų sukurtai valdžiai.

Pranešimai skelbia, kad to paties 
Franko valdžia padariusi “komercinę su
tartį” su nesenai fierlyne įkurta Musso- 
linio valdžia.

Vadinasi, Franko begėdiškai ir atvirai 
’ remia fašistinę Ašį,- nepaisant to, kad 
toji Ašis smarkiai linksta.

Pačioje Ispanijoje Franko kardu ir 
ugnimi naikina anti-fašistus, slopina 
žmones, tebelaiko šimtus tūkstančių ge
riausių ispanų kalėjimuose bei koncent
racijos stovyklose.

6et mes vis tebelaikome normalius ry
šius su tuo bučeriu, su Hitlerio šaikos 
atviru rėmėju.

Mes palaikome su juo diplomatinius 
ryšius nepaisydami net to, kad pačioje 
Ispanijoje Hitlerio agentai naudojasi di
džiausiomis laisvėmis kenkti Jungtinių 
Tautų kariniams veiksmams Gibraltaro 
srity.

Jau senai progresyviškoji Amerikos 
visuomenė reikalavo nutraukti su Fran
ko diplomatinius ryšius. Toks žygis, toji 
visuomenė sakė ir sako, dikčiai pakeistų 
visą politinę atmosferą ir Argentinoje.

Deja, mes vis delsiame, vis tupčiojame 
aplink valdžią, kurią pastatė Hitleris ir 
Mussolinis!

Kodėl Ispanijai, pav., nepritaikyti tą 
programą, kokią Maskvos konferencija 
pritaikė Italijai?

Kodėl nėpasikalbėti su Franko val
džia atvirai ir griežtai?

LIETUVIŲ SPAUDA 
APIE MASKVOS 
KONFERENCIJĄ

Visai neseniai klerikalų 
ir menševikų spauda žadėjo 
visai pakrikdyti Maskvos 
konferenciją jai dar nepra
sidėjus. Sakė, kad ten turės 
įvykti pasidalinimas ir ply
šimas, nes, girdi, Ameriką 
ir Sovietų Sąjunga negalės 
susitaikyti. '

Bet konferencija įvyko ir, 
pasak prezidento Roosevel
to, pavyko kuopuikiausiai. 
Tas, matyt, labai nustėbino 
Draugą ir Naujienas, Šimu
tis ir Grigaitis tapo pri
trenkti. Dalykas tame, kad 
jų pranašavimai neišsipildė. 
Dabar kaip nors reikia pa- 

< siaiškinti, persiorientuoti ir 
konferenciją užgirti. Visgi 
konferencija pavykusi...

“Pastudijavus visus (?— 
Red.) Maskvos konferenci
jos nutarimus”, sako Nau
jienos (lap. 2 d.), “tenka 
pasakyti, kad jie reiškia la
bai stambų žingsnį vienybės 
link tarp trijų stambiausių
jų valstybių Jungtinių Tau
tų koalicijoj.”

Tikros vienybės, žinoma, 
dar nėra, o tik žygis link 
.vienybės. Naujienos, matyt, 
dar laukia susipykimo ir 
susiskaldymo tarpe tų “tri
jų stambiausių valstybių 
Jungtinių Tautų koalicijoj.”

O kad joms pačioms pri
sidėti prie pakenkimo tai 
vienybei, tai Naujienos sa
ko, kad “konferencijos nu
tarimai reiškia Amerikos 
principų laimėjimą, taip ka
ro vedimo srityje, taip po
li a r i n e s rekonstrukcijos 
klausimuose.” Anglija ir So
vietų Sąjunga, žinoma, “tu
rėjo skirtingus principus” ir 
jos Maskvoje “prakišo.”

Betgi tokio savinimosi 
mes nesame girdėję nei iš 
prezidento Roosevelto, nei 
iš sekretoriaus Hull, nei iš 
kito kurio atsakomingo val
džios pareigūno bei diplo
mato. Grigaitis, vadinasi, 
statosi protingesniu už juos 
visus ir jis svietą informuo
ja, kokie ir keno principai 
laimėjo Maskvoje, o kokie 
pralaimėjo.

Jis suranda, kad “konfe
rencija nė vienu žodžiu ne
užsimena apie ‘antrąjį fron
tą’.” Tas reiškia, kad karo 
vedimo reikalai Maskvoje 
nebuvo nė svarstomi. Taip 
prieš konfernciją kalbėjo 
Grigaitis. Jis sakė, kad mili- 
tariniai reikalai ten nebus 
svarstomi, nes ten suva
žiuos diplomatai, o ne kari
ninkai. Taip jis ir dabar te- 

, betvirtina. Betgi faktas yra, 
kad konferencija militari- 
nius žygius rimtai svarstė. 
Tai buvo pirmas punktas 
konferencijos dienotvarkė
je. Ką konferencija antro 
fronto ar kitų karo vedimo 
žygių reikalu nutarė, tai, 
aišku, pasilieka slaptybėje. 
Nejaugi, kad patenkinus 
Grigaitį ir kitus pronaciš- 
kus filosofus, Hull, Eden ir 
Molotov ims ir paskelbs vie
šai, ką jie tuo reikalu nu- 

. tarė!
Tik “reikia apgailestau

ti,” baigia Naujienos, “kad 
konferencija neišsprendė 
Liėtuvos, Latvijos ir Estijos 
likimo. Bet teritorijų klau
simų ji iš viso nesvarstė. 
Jie ateis vėliau, kai Ame
rikos" svoris kare bus dar 
didesnis, negu dabar...” Va
dinasi, dar Amerika 
nepasiruošus, dar ne
pakankamai kariauja, pa
gal Naujienas, kad ga
lėtų patenkinti Afnerikos 
Lietuvių Tarybos reikalavi
mą ir Lietuvon sugrąžinti,

Smetoną su ponais ir dvari
ninkais po karo. Bet kad ji
nai tatai padarys, tai jos vi
sai neabejoja. .Jos tiesiog 
šaukia: “Amerika mažųjų 
tautų teises gins!”

Žinoma, kad'gins, bet ne 
taip', kaįp Naujienos ir sme
tonininkai nori. Ji gins taip, 
kad paliks mažųjų tautų 
žmonėms laisvai išspręsti 
savo likimą. Kur tie žmonės 
jau apsisprendė, ten jų va
lia bus pripažinta. O Pa- 
baltės kraštų' žmonės lais
vai ir demokratiškai jau ap
sisprendę, ko jie nori ir kur 
jie nori būti. Jie 'nusprendė, 
kad jiems bus daug leng
viau ir geriau apseiti be po
nų ir priklausyti laisvai, so
cialistinių tautų šeimai. Ne
tenka abejoti, kad nei Ame
rika, nei niekas kitas ne
bandys tą jų valios pareiš
kimą atmesti arba paneigti. 
Jeigu kas bandytų, tai tas 
laužytų Atlanto Čarterį ir 
Jungtinių Tautų paskelbtus 
principus. • • •"* • • "* •

Draugo redaktorius po
nas Šimutis, kuris jau be
veik vienoj lovoje su Gri
gaičiu gula ir kelia (jis yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, o Grigaitis se
kretorius), visai kitaip ma
no teritorijų ir tautų klau
simu. Jis griežtai teigia, 
kad tie klausimai jau tapo 
išspręsti ir kad mums tik 
bereikia užsidėti Smetoną 
ant balto kuino ir gabenti 
Lietuvon. Viskas baigta ir 
viskas laimėta!

Šimutis sako (Draugas, 
lap. 2d.):

“Glaudesniam kooperavi- 
mui ligšiol trukdė rusų rei
kalavimai antrąjį frontą 
atidaryti ir labiausiai rodo
mos nepagestos pretenzi
jos savintis Baltijos Valsty
bes, Lenkijos ir Rumunijos 
dalį. Maskvos pretenzijų, 
kaip žinom, nepripažino nei 
amerikiečiai nei anglai. To
dėl, reikia manyti, kad 
Jungtinėms Valstybėms pa
vyko įtikinti rusus, kad jų 
reikalavimas prijungt jiems 
nepriklausančias Baltijos 
valstybes yra imperialistiš- 
kas, kenkia taikai ir prieš
tarauja Atlanto Čarterio 
dėsniams. Jei to konferen
cija nebūtų pasiekusi, vargu 
prezidentas Rooseveltas bū
tų rodęs tiek daug ehtu- 
ziaziho apie jos pasiseki
mą.”

Ne tik prezidentas Roo
seveltas, bet ir sekretorius 
Hull prižadėjęs smetoninin- 
kų nepamiršti. Ir, girdi, 
‘^netenka, dėl to, abejoti, 
kad jis to paties nusistaty
mo visu griežtumu laikėsi ir 
konferencijoj. Netenka abe
joti ii’ apie tai; kad jis ne
sutiko daryti išimčių Lietu
vai, Latvijai ii* Estijai, ku
rias Sovietų Rusija dėl 
‘strateginių i š r o k avimų’ 
planavo pasiglemžti.”

Vadinasi, ^Maskvos konfe
rencijoj buvo baisus f aitas 
dėl teritorijų ir tautų. Mas
kva “norėjo viską pasi
glemžti ir praryti,” o Hull 
sušilęs viską gynė ir apgy
nė !”

Šitaip kalba klerikalų 
dienraščio redaktorius apie 
Amerikos talkininkę. Argi 
tai čia nėra bjaurus kursty
mas lietuvių ir kenkimas 
Jungtinių Tautų vienybei?

Bet įdomiausia, tai kaip 
Grigaitis ir šimutis nesusi
kalba, rašydami- apie tą pa
tį daiktą* Vienas teigia,' kad 
tie klausimai višai nebuvo’ 
kelti ir svarstyti^ o kitas 
prisimygęs teigia, kad jie 
jau išspręsti ir užbaigti ir

kad del jų ten ėjo baisi ko
va.

Šimutis labai drąsiai kal
ba, kad smetonininkai Lie
tuvą jau turi savo kišeniu- 
je. Nenorime tą vyrą vary
ti dar į didesnę desperaciją, 
bet turime pasakyti, ką mes 
manome. Mes manome, kad 
taip buvo, kaip Apries kon
ferenciją išreiškė Maskvos 
spauda, būtent, kad toje 
konferencijoje nebus svars
toma nei Jungtinių Valsti
jų, nei Anglijos, nei Sovie
tų Sąjungos rubežiai. Ji pri
minė, kad kaip niekas šian
dien nekelia klausimo atplė
šomo' Californijos nuo Jung
tinių Valstijų, taip niekas 
neturi teisės kelti klausimą 
išplėšimo Baltijos kraštų iš 
Sov. Sąjungos. Taip buvo, 
o ne kitaip. Todėl konferen
cija puikiai pavyko ir vie
nybė tarpe Amerikos, So
vietų Sąjungos ir Anglijos 
tapo kietai sucementuota. 
Veltui Šimutis meldės ir

Pirmadienis, Lapkričio S, 1943
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laukė Maskvos konferenci
jos pakrikimo ir Jungtinių 
Tautų pasidalinimo.

Lai visi klerikališki, men- 
ševikiški ir sandarietiški 
smetonininkai sykį ant vi
sados atsimena, jog šis ka
ras nėra vedamas sugriovi
mui Jungtinių- Valstijų, An
glijos imperijos, bei Sovie
tų Sąjungos. Juo greičiau 
jie tame įsitikins, tuo grei
čiau nors gal vienas kitas 
ateis į protą ir pradės iš 
tiesų rūpintis Lietuvos rei
kalais, kad padėti ją išlais
vinti iš nacių vergijos ir 
kad prisidėti prie jos žmo
nių šelpimo ir jos sugriau
tos pramonės ir žemės ūkio

1 atstatymo.
žinoma, Šimutis, Grigai

tis, Prunskis, Smetona, Ga- 
baliauskas, Karpius, Mi- 
chelsonas ir dar keli kiti, y- 
ra amžinai pražuvę, be jo
kios vilties pasitaisyti, atei
ti į protą ir prisidėti prie 
Lietuvos gerovės pakėlimo. 
Bet yra jų suvedžiotų ir ap
gautų žmonių, kurie anks
čiau ar vėliau pamatys švie
są ir atsistos ant teisingo 
kelio.

t
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RAUDONA VĖLIAVA PLEVĖSUOJA 
ANT BAŽNYČIOS BOKŠTO

Gal būt, kad šitas įvykis 
“stebuklas” būtų pranešta mū
sų Laisvės skaitytojams 3 me
tai atgal, tai, suprantama, jie 
nebūtų tikėję. Dabar gi visko 
galima tikėtis.

Taigi, eisime prie paties da
lyko. Vieną nedėldienį su 
draugų, įsėdę į karuką, va
žiuojame į South River, N. J. 
Gal rasim kokį lietuvį ir už
rašysim jam Laisvę. Kadangi 
neturėjome jokio lietuvio ant
rašo, tai, suprantama, nieko 
nei nesumedžiojom. Tačiau sa
vo laiką praleidę veltui ncgai- 
lėjom, pamatėm stebuklą. 
Įslinkus mums į farmerską 
miestelį, išgirdome varpus 
skambinant. Arčiau privažia
vę pastebėjom bažnyčią ir 
jos bokšte iškabintą raudoną 
vėliavą su kūju ir pjautuvu. 
Mudu pasižiūrėjom į vienas 
kitą ir vėl į tą Dievo namą, 
kad tikrai ten bažnyčia, ant 
kurios raudona vėliava plas- 
dena. Nutarėm laukt iki žmo
nės pradės eiti iš vidaus ir pa
siteirauti, kas gi čia per ste
buklas. Paklausėm vieno iš iš
ėjusių; žmogus nusišypsojo ir 
paaiškino, kad čia rusų bažny
čia ir mes parapijonai jau su- 
revoliucionėjom. Ligi šiol turė
jom caro vėliavą, bet šitie įvy

kiai Sovietų Sąjungoj mus taip 
paveikė, kad susišaukę para
pijos mitingą ir nusitarėm nu
mesti caro vėliavą į sąšlavyną, 
o jos vietoj užsikabinom rau
doną Sovietų.

—O kaipgi su kunigu? — 
paklausėm. — Ar ir jis revo
liucionierius ?

—Nereiks tu baiku! — at
sakė žmogelis.

—Kunigas paeina iš aukštos 
kilmės, aukštojo sinodo žen
tas. Pasak jo: Jis Sovietų 
tvarkos bijo aršiau, nei vel
nias kryžiaus, bet mes jam 
pasakėm, kad ant šios bažny
čios mes gasp a d ori a i ir jei tu 
nenori raudonos vėliavos iš
kabinti laike švenčių ant baž
nyčios, tai mes rasime kunigą, 
kuris sutiks. Sako, nelengvai 
mes jį apveikėm, bet apvei- 
kėm ir pastatėm ant savo.

Užfundiję tam geram žmo
gui užsirūkyt, padėkoję už 
gražų paaiškinimą išsiskyrėm.

Tai matote, draugai skaity
tojai, kokių stebuklų dabar 
įvyksta.

Gal už kiek laiko išvysim ir 
ant mūsų lietuviškų bažnyčių 
raudonas vėliavas plevėsuo
jant!

G. Albinas.

Rojus Mizara, pirminin’kas Lietuvių Veikiančio Ko
miteto Nacionalio Karo Fondo vajuje, New Yorke, ne
seniai dalyvavo pasitarime su leidėjais ir redaktoriais 
Nčw Yorko svetimkalbiškų laikraščiu raportuoti kvotas 
it4 diskusuoti planus sėkmingam pravedh’nui Naėionalio 
Karo Fondo kampanijos.

Paveiksle pirrhoje eilėje sėdi (iš kairės į deširię) : 
Edward A. Corsi, vice-pirrriininkas Jungtinėms Tautonfis 
Pagalbos ir pirm. N. Y. Valstijos Industrinės Ta'rybos; 
Nathan H. Seidman, svetimkalbiškoj spaudoj publika
cijos vedėjas; Dr. Hendrik Willem van Loori, pirm. 
Jungtinėm Tautom Pagalbos Komiteto.

Stovi (iš kairės): Dr. V. K. Zvorykin, pirm. Rusų 
Komiteto; Franš van Cauwelaert, pirm. Belgų KomV 
teto; Harold H. Holm, vice-prez. ir direktorius Che
mical Bank and Trust Co., vice-pirm. NaciOnhlio Karo 
Fondo N. Y. Komiteto.

NeW Yorkas turi $17,000,000 kvotą iš $125,000,000 
kvotos visąm kraštui. ;



PASALINGI PRIEŠAI PASAULIO MAŽĖJIMAS
Raistuose - pelkėse Salia

mono salose ir Naujojoj 
Guinejoj japonai iš pradžios 
mirtinai apgaudavo kai ku
riuos amerikiečius.

Štai guli apsipurvinęs bei I 
tyčia apsikruvinęs japonas 
ir dejuoja; suprask, kad jis 
esąs sužeistas. O kada ame
rikietis prisiartina gelbėti 
jį, tai “sužeistasis” ir šau
na.

Ta vyliūgystė greit blo
gai atsiliepė patiems japo
nams. Amerikiečiai daugiau 
neskubėjo gelbėti net tikrai 
sužeistus priešus, iki įsiti
kino, kad parkritęs japonas 
“neapgaudinėja.”

Dar aršiau. Benešant a- 
merikiečiui ant savo pečių 
sužeistą japoną, priešas ne 
kartą peiliu dūrė savo gel
bėtojui. Tatai Amerikos ko- 
vūnai patyrė jau Filipinuo
se.

Užgrūdintas Stiklas
Stiklas taip pat užgrūdi

namas (užartavojamas), ne 
tiktai plienas.

Stiklo užgrūdinimas, dar 
neseniai atrastas, daro sti
klą kur kas stipresniu ir 
pusėtinai lanksčiu.

Teigiama, kad užgrūdinto 
stiklo sklypas galįs beveik 
tiek atlaikyt, kaip ir tokio 
pat svorio plieno sklypas' 
(nors šių žodžių rašytojas 
apie tai abejoja).

Bet sekamieji pavyzdžiai 
rodo, kaip tvirtas yra už
grūdintas stiklas:

Per ketvirtainį jardą už
grūdinto stiklo, turinčio i 
trečdalį colio storio ir pa
keltą kaip tiltelį, pervažiuo
ja automobilis ir žymiai į- 
lenkia stiklą, bet neįlaužia. 
Įlenkimas tuoj išsitiesina. 
Čia stiklas — plate glass, 
toks pat, kaip didžiuosiuose 
krautuvių languose.

Atsistoja ant tokio užgrū
dinto stiklo tiltelio dramb
lys trijų tonų svorio, ir sti
klas jį atlaiko.

Mušama didoku kūju į tą 
stiklą, ir jis netrūksta.

Iš kokių 10 pėdų auk
ščio paleidžiama geležinis 
sviedinys, sveriąs 16 svarų 
—stiklas nesudužtą; nuo 
jo sviedinys atšoka.

Tie pavyzdžiai užgrūdin
to storo stiklo stiprumo jau 
rodomi judamuose paveiks
luose.

Geriau būtų, jei parody
tų, kiek užgrūdinimas su
tvirtina paprastą langinį ar 
automobilinį stiklą.

Šitaip grūdinant stiklą 
yra leidžiamas oksigenas 
(deguonis) iš abiejų pusių.

N. M.

Ką Reiškia Vienas Ame
rikos Oro Žygis

Prez. Rooseveltas praei
tą savaitę davė šitokį pra
nešimą:

“855 amerikiniai lėktuvai, 
dienos laiku atakuodami 
Bremeną ir Vegesacką (Vo
kietijoj), praeitą penktadie
nį, atliko 850 tūkstančių my
lių kelionę (sudėjus visus 
krūvon); sunaudojo beveik 
visą milioną galionų gazoli
no, nešėsi pustrečio miliono 
svarų bombų, 2 milionu ir 
750,000 kulkų ir 800 svarų 
žemlapių.”

Japonai yra apgaulės ar
tistai nuduot negyvėlius. 
Žiūrėk, duobėje pusiau van
denyje drybso nežmoniškai 
išsiraitęs japonas, išvers
tom, nejudančiam akim, o 
musės tik žirzia apie burną 
ir šnerves. Bet nedrįsk pro 
tokį “negyvėlį” arti eiti. Jis 
gali staiga atgyti ir tave 
nušauti.

Reikiant amerikiečiam ar 
australam traukt per raistų 
mišką, jie turi iš kulkosvai
džių apšaudyt kiekvieną 
medį ir visą žemę, krūmus, 
žolę, duobes ir balas aplin
kui. Nes bile kur gali būti 
pasislėpęs japonas, dažnai 
apsimesdamas negyvėliu.

Japonų šauliai - snaipe
riai prisiriša prie medžio, 
tarp tankių lapų. Pastebėjęs 
amerikietis paleidžia į prie
šą kulką, kitą, trečią, ir štai 
japonas, rodosi, nušautas. 
Bet ir tada amerikietis turi 
dar suvaryt į jį keletą kul
kų. Nes ne kartą sudribę 
medžiuose bei nusvirę ar 
bekybą japonai atgijo, ati
darydami ugnį į amerikie
čius.

Apgaudinėjimo t i k slais 
daugelis japonų yra pramo- 
kinti po keletą žodžių ang
liškai gerai ištarti. Taip an
tai, sykį ties Buna, Naujo
joj Guinejoj, amerikiečiai 
raiste nujautė japonus ir 
taikėsi šaudyti. “Ei, sustab
dykite ugnį!” sušuko japo
nas angliškai: “Mes esame 
australai!”

Vienas amerikietis, atsi-1 
liepdamas, garsiai atsiprašė 
ir nuoširdžiai šūktelėjo, 
sveikindamas menamus aus
tralus. To tik japonam ir te
reikėjo. Jie tuojaus ėmė 
žert sukauptą ugnį ton vie
ton, kur girdėjo amerikiečio 
balsą.

Daugelis japonų yra iš
mokinti visai taisykliškai 
angliškai pasakyt tokias 
frazes, kaip kad: “Pagel
bėk, drauguti; aš sužeistas. 
Gal turi papirosą?” Bet jei
gu amerikietis paklausytų, 
veikiausiai taptų nušautas.

Kartą amerikiečiai su au
tomatiniais šautuvais ir 
kulkasvaidžiais p r i s linko 
prie japonų forto, pastatyto 
iš medžiu ir žemių; prikišo 
savo ginklus prie šaudomų
jų forto skylių ir ėmė va
ryti kulkas vidun į visas pu
ses. Greit viskas forte nuti
lo. Sueina tad amerikiečiai 
vidun su atkištais ginklais 
ir žiūri — nagi, visi japonai 
jau riogso kaip negyvėliai, 
sudribę pavieniui ir krūvo
mis.

— Jeigu jie negyvi, tai 
jiems neskaudės, — kalbasi 
amerikiečiai: — Galime pa
leist dar vieną kitą kulką; o 
gal kai kurie atgys.

Kai tik amerikiečia mušė 
pustuzinį šūvių tiem japo
nam j sėdynę, ranką, koją, 
—tūli “lavonai” bematant 
pradėjo judėti.

— A, tai tokie jūs negy
vėliai, prakeikti utėliai! — 
^ūktelėjo pasipiktinę ame
rikiečiai: — Duot snukin 
tiems mergos vaikams!

Tuojaus amerikiečiai nu
ginklavo “negyvėlius”, pa
griebė už keteros ir nusiva
rė stovyklon kaip belais

vius. J. C. K.

Dar tik vienas amerikie
tis težuvo Burmoj.

Tai vaizdas iš šiaurinės Burmos. Amerikiečių išlavinti chiniečiai kareiviai trau
kia kanuolę j poziciją, iš kurios bus siun čiama mirtis i japonu eiles.

Valgių Nusausinimas, ir Kam Jo Reikia
Yra ištraukiama drėg

mė, kitaip sakant vanduo, 
iš valgio dalykų, kurie 
siunčiami Amerikos ka
riuomenei anapus jūrų. 
Maisto produktai taip nu
sausinami, arba išdžiovina
mi tuo tikslu, kad jie ma
žiau vietos užimtų laivuose.

Nusausintas greipfrutas 
teužima juk tiek vietos, 
kaip šviežia slyva.

Ištraukus vandeni iš 
kiaušinių, mėsos, vaisių, 
daržovių ir kitų maisto 
reikmenų, galima bent ke
lis kartus daugiau jų sutal- 
pint laivan. Gabenant taip 
sudžiovintus ir į miltelius 
paverstus kiaušinius ir 
džiovintą, “miltinį” pieną, 
o ne sutirštintą (condens
ed) pieną, vien šiuomi per
nai Amerikos laivuose bu
vo sutaupyta vietos septy- 
niem šimtam penkiasde
šimčiai tūkstančiu tonu ki
tu kroviniu.

Paskui pridėjus vandens 
prie nusausintų daržovių 
ar vaisių, jie išsipučia iki 
paprasto savo dydžio.
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susmulkintą mėsą, iš jos iš
eina geras kepsnys (meat 
loaf pavidale). Iš kiaušinių 
miltelių pagaminama skani 
kiaušinienė.

Net nusausinta sriuba 
yra laivais vežama mūsų 
kovūnams į Europos ir Ra
miojo Vandenyno frontus.

Nusausinti valgiai kur 
kas ilgiau išsilaiko sveiki 
be ledo, net karštuose že
mės ruožtuose.

Įdomu, jog kariniai ame
rikiečių maisto specialistai 
išrado paprastą praktišką 
būdą sviestui palaikyt nuo 
ištižimo, nežiūrint, kaip šil
ta būtų. Visas čia sekretas 
tai įmaišyt sviestan medvil
nės (bovelnos) sėmenų 
aliejaus, kuris dar saugo 
sviestą ir nuo pakartimo 
bei gedimo.

Sovietų Baltarusijos 
mokslininkai, beje, surado 
praktiškus būdus, kaip nu
sausint 27 valgius, pride
dant sykiu įvairių būtinųjų 
vitaminų, šie valgiai dau
giausiai nuleidžiami iš lėk
tuvų sovietiniams partiza
nams, kurie kovoja prieš 
vokiečius antrapus fronto 
linijų. Tai daugiausia visų 
grūdų valgiai pastiprinti 
kiaušinių milteliais, vitami
nais ir cukrum. -

Amerikoje maisto pro
duktai iki šiol daugiausiai 

džiovinami tam tikruose la
bai sauso, įkaitinto oro 
kambariuose. Bet, deja, ne 
visa drėgmė šitaip iš mais
to ištraukiama, ir lieka 
apie viena iš dvidešimties 
buvusių dalių vandens. O 
kol lieka bent kiek drėgmės, 
tol maistas nėra ant visa
dos apsaugotas nuo gedimo, 
nors jis ir šitaip jau ilgai 
sveikas išsilaiko.

Kita tokio sausinimo 
yda, tai kad jis perdaug 
sunaikina vitaminu bulvė
se, burokuose ir didelėje 
daugumoje kitų daržovių ir 
vaisiu, ypač .— vitaminą 
C.

Bet kopūstas išlaiko visą 
savo C vitaminą. Iš lemono 
(citrinos) gi pasisekė pa- 
gamint šio svarbaus vita
mino kruopeles (“lašus”).

Dabar Amerikos moksli
ninkai darbuojasi surast 
tokius maistui nusausinti 
būdus, kad nekenktų vita
minam.

Aliumino Pramonė
Amerikoje ir Karas

Pirm karo Jungtinėse 
Valstijose buvo pagamina
ma apie 165,000 tonų aliu
mino per metus, o dabar 
daugiau kaip milionas tonų 
per metus.

Nors aliuminas visai len
gvas metalas, bet iš jo pa
dirbtos karinių lėktuvų da
lys sudaro apie tris ketvir
tis lėktuvo svorio.

Aliuminas vartojamas ir 
įvairiem kitiem pabūklam 
ir kaipo tinkama medžiaga 
kariniai-moksliniams in
strumentams.

Karo metu išrasta leng
vas būdas aliumino dalims 
sulydyti (saderiuoti). Pir
miau jos buvo tik sunituo- 
jamos.

Kitas naudingas atradi
mas, karo metu išvystytas 
Amerikoj, yra elektriniu 
būdu aptraukt aliumino 
plėvele geležį ir plieną 
(nupleityt), kad nerūdytų.

Bęinant karui, išsivystė 
ir magnio metalo pramonė 
Amerikoj. 1939 m. šiame 
krašte buvo pagaminta tik 
3,500 tonų magnio per me
tus, o dabar per mėnesį iš
kasama ir apdirbama 25,- 
000 tonų šio metalo, kurio 
didžiuma taip pat eina lėk
tuvams ir kitiems kari
niams dirbiniams. J. C. K.

Ra di jin is Sausin imas
Jau gana patikrintas vie

nas naujas tam reikalui bū
das. Tai tankiosios radijo 
bangos, kurios leidžiamos 
per sieną į patalpas, kur 
sudėta dalinai apdžiovintas 
maistas ir išpumpuota iš 
patalpos oras, kiek tik ga
lint. •

Radijo bangomis sausi
nant valgius, daug daugiau 
vitaminų pasilieka juose.

Šios bangos taip pat ly
giai eina per visą maistą 
kiaurai, taigi tarnauja ly
giam apsaugojimui valgių, 
o ne iš paviršiaus labiau, o 
giliau — mažiau, kaip kad 
dedasi, kuomet maistas 
karštu oru sausinamas.

Radijiniai ištraukt svaras 
vandens iš maisto lėšuoja 1 

■ centas, ir tai neperbrangu, 
atsižvelgiant į šitokio sau- 

I sinimo naudą, kaip sako ži
novai. Todėl, suprantama, 
jog* bus įtaisyta įvalias di
deli įrengimai, reikalingi 
daugmeniškai valgius džio
vint radijo bangomis. N. M.

Nepermerkiama Cigare- 
tams Popierele

Broliai Stephano išrado 
cigaretams popierėlę, ku
rios nepermerkia vanduo. 
Popierėlė tik tokio storio, 
kaip ir dabartinis cigareto 
užvalktis. Todėl net smar
kiai lyjant galima būsią rū
kyt taip pagamintus papi
rosus.

Nereikėtų Taip Diskusuoti
Viename New Yorko 

laikraštyje buvo laiškais 
diskusuojama, kur mergi
nos gražesnės ir geresnės, 
ar New Yorke ar Brookly- 
ne. Newyorkietes rašė, kad 
brooklynietės esančios, gir
di, “negražios ir kvailos 
kaip senos kumelės.”

Newyorkietems atsakė aš- 
tuoni kareiviai iš Brookly- 
no neikiek ne rimčiau. Jie 
rašė: Mes dabar esame pie
tinėje Georgijos valstijoje 
ir kartais einame šeškų me
džiot, bet, girdi, mes neim- 
tume New Yorko merginų 
į šeškų medžioklę. Juk šeš
kai, jų pasibaidę, galėtų pa
bėgt iš pietinių valstijų į 
šiaurines ir užsmardint pa
tį Brooklyną. Mes gi esame 
armijoj, kad apgint pui
kiausias ir gražiausias pa
saulyj brooklynietes mergi
nas.

žemės pasaulis yra mažas 
ir kaskart eina dar mažyn, 
kaip sako šiandien politikai 
ir karininkai. Jie turi gal
voj faktą, jog iš bet kurios 
pasaulio vietos vis greičiau 
ir greičiau pasiekiama bile 
kuri kita vieta.

Kur jūs dabar bebūtumė
te, galite oru pasiekt per 60 
valandų patį tolimiausią 
jums žemės rutulio punktą.

Amerikos bombanešiai iš 
Kanados perskrenda virš 
Atlanto Vandenyno į Angli
ją per 6 valandas ir kelias 
minutes.

Keleiviniai lėktuvai iš 
Australijos per 33 valandas 
atlekia į Jungtines Valsti
jas, perskrisdami didžiausią 
pasaulyje Ramųjį Vandeny
ną. O garlaiviu keliaujant 
iš Amerikos į Australiją, vi
dutiniai reikia trijų savai
čių laiko, c

Jaunuoliai su Gležnais Kūnais
2,628-niems naujokams 

studentams, įstojusiems į 
Illinois Universitetą pernai 
rudenį, buvo padaryta ban
dymai, kiek tų jaunuolių 
kūnai išlavinti bėgimui, 
aukštyn šokimui, naštų ne
šimui, jojimui, susilaiky
mui nuo pargriūvimo, pas
lydus ar už ko užkliuvus, 
ir tt.

Pasirodė, jog daugelis tų 
studentų blogai kūniškai 
išsimiklinę. Pavyzdžiui:

79 iš kiekvieno šimto, at
sigulę aukštieninki ant 
grindų, nepajėgė pakelt ko
jų 20 kartų ir paskui atsi
sėst 20 sykių paeiliui. O ir 
vidutiniai fiziškai miklus 
vyras gali, ant grindų gulė
damas, pakelti kojas 100 
kartų paeiliui.

Apie 79 proc. studentų 
nepajėgė 10 kartų paeiliui 
taip nulenkt smakrą, kad 
pasiekt viršutinę krūtinės 
dalį, pakaklėje.

76 iš šimto neįstengė per 
7 minutes nubėgti vieną 
mylią.

26 nuošimčiai tų studen
tų visai nemokėjo plaukti; 
40 nuošimčių sakėsi galį 
paplaukt 75 pėdas ir tik 12 
nuošimčių buvo geri plau
kikai.

Daugelis studentų blogai 
tegalėjo palaikyt lygsvarą, 
arba pusiausvyrą, ir dėl 
kokios menkos priežasties 
virto; o miklus kūnas to
kiuose atsitikimuose tuojau 
savaime, be jokio mąstymo, 
susigriebia ir išvengia vir
timo.

Pirmesnių ir Paskesnių 
Kūdikių Širdys

Pirmojo ir antrojo tų 
pačių tėvų kūdikio širdis 
sparčiau tvaksi, negu tre
čiojo ir ketvirtojo. Šį faktą 
netikėtai atrado daktaras 
Ant. Ciocco, Jungtinių Val
stijų Viešosios Sveikatos 
Įstaigos narys.

Iš to nedaroma išvados, 
kad anksčiau* gimę kūdikiai 
būtų sveikesni už vėlesnius 
savo brolius bei seseris.

Pasaulinio bėgiko čam- 
piono Paavo Nuormi širdis 
taip retai tvaksėjo, kad pa
prastas gydytojas būtų pa
laikęs jį nesveiku.

Lėktuvas iš New Yorko 
dabar greičiau pasiekia Ma
skvą, negu greitasis trauki
nys iš New Yorko nuva
žiuoja į amerikinę Floridos 
valstiją.

Laivu plaukiant iš San 
Diego, Californijos, į Alžy
rą, Šiaurinėje Afrikoje, su
gaištama 31-na diena. Bet 
karinis lėktuvas per 31-ną 
valandą nuneša keleivį iš 
San Diego į Alžyrą.

Paskutiniu laiku yra ty
rinėjama, ar lėktuvas galė
tų skristi 740 mylių per va
landą. Jeigu pasirodytų, jog 
toks greitis yra praktiškai 
galimas, tai visame žemės 
rutulyje jau nebūtų mums 
tolimesnės vietos, kaip už 
30 valandų kelionės oru!

Ne veltui prez. Roosevel
tas, kalbėdamas pokariniais 
ekonominiais ir politiniais 
klausimais, vis primena pa
saulio mažėjimą. N. M.

Profesorius T. K. Cure
ton, vadovavęs tiem bandy
mam, o dabar rašydamas 
Žurnale Amerikos Gydyto
jų Draugijos, sako, jog tie 
kūno silpnumai pareiną iš 
tokių priežasčių, kaip mies
tinis gyvenimas, darbas vi
duje, važinėjimas vietoj 
vaikščiojimo ir neišsidirbi- 
mas atvirame ore nuo pat 
ankstyvos jaunystės.

Prof. Cureton teigia, kad 
dabartiniai kūno mankšty- 
mai mokyklose anaiptol ne
atsveria kūno gležnėji- 
mo bei silpnėjimo tarp 
amerikiečių abelnai.

J. C. K.

AR ZINAI, KAD?-
Surinko V. R.

Gaisrai Jungtinėse Vals
tijose pereitais metais 
(1942) padarė $315,000,000 
nuostolių; o šiais metais, 
manoma, nuostoliai nuo 
gaisrų daeis iki $400,000,- 
000.

Taukai yra vienas iš ank- 
stybiausių vaistų, kuriuos 
žmonės vartojo; beveik 
kiekvieno gyvūno taukai, 
sakoma, turi tam tikrą gy
dymo vertybę.

Pirmą sykį automobiliu 
skersai Amerikos kontinen
tą tapo pervažiuota 1903 
metais. Kelionė ėmė 52 die
nas.

Amerikonai “c h e wi n g 
gum” išmoko kramtyt nuo 
meksikiečio generolo Santa 
Ana, kuris 1855 metais at
bėgo į Jungtines Valstijas. 
Jis ir jo sekretorius kramtė 
tąsų sultingą zapota medžio 
šmotelį ir dalino kitiems.

Kubos ir Puerto Riko mo- 
lasas greitu laiku bus atve
žamas Jungtinėsna Valsti- 
josna sudžiovintoje formo
je ir supiltas į popierines 
dėžutes.

Apie 4,000,000 bačkų alie
jaus turi būti supilta į Te
xas’© galą “Didžiojo Colio” 
dūdos pirm, negu pirmuti
nė srovė pasiekia Rytinį 
Pakraštį.



Ketvirtas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News Pirmadienis, Lapkričio 8, 1043

VAKARŲ FRONTE 
NIEKONAUJO

• I -......................... .................... 1-------------------

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

LOWELL, MASS.
6 z

Gerai Pavyko Antras Keturių 
Kolonijų Rudeninis Piknikas

(Tąsa)
Kitą rytą, išsiutėliavęs, išžygiuoju į 

karo geležinkelio stotį. Albertas ir Ka
tas mane palydi. Sustojamoj vietoj iš
girstam, kad porą valandų dar teks pa
laukti, kol eis traukinys. Abu turi grįžti 
į tarnybą. Atsisveikiname.

— Lik sveikas Katai, lik sveikas Al
bertai. Laikykitės!

Jie nueina ir porą kartų pamosuoja. 
Jų pavidalai juo toliau, juo labiau ma
žėja. Man artimas kiekvienas jų judesys, 
kiekvienas žingsnis. Iš tolo juos pažin
čiau. Pagaliau jie išnyksta.

Atsisėdu ant savo kareiviško veršelio 
ir laukiu.

Staiga pajuntu nepaprastą norą juo 
greičiau išvažiuoti.

karštom dienom sėdėdavom kitapus ma
lūno užtvankos ir džiaugdavomės tyš
kančiomis putomis ir plepėdavom apie 
mokytojus.

Einu per tiltą, žiūriu čia į dešinę, čia 
į kairę: vanduo vis dar pilnas dumblo ir 
vis verčiasi šviesiais purslais žemyn. 
Bokšto trobesy, kaip ir anuo metu, nuo
gomis rankomis prie baltų skalbinių sto
vi glaistytojos ir pro atvirus langus eina 
glaistų garas. Siauromis gatvėmis val
kiojas šunes. Ties namų durim stovi 
žmonės ir palydi mane akimis, kai pur
vinas ir apsišarvavęs einu pro šalį.

(Bus daugiau) >

Atsiduriu kurioj stoty ir laukiu čia 
prie sriubos katilo, čia ant medinių grė
dų. Paskum jau prasideda klaikus, jau
dinąs ir pažįstamas gamtos vaizdas. Va
karo sutemoj slenka pro langus sodžiai 
šiaudiniais stogais, kaip kepurėm, giliai 
užsismaukę ant kalkėmis dažytų namų, 
nuožulnioj šviesoj žibą perlais pilni javų 
laukai, vaisių sodai, daržinės ir senos lie
pos.

Stočių vardai virsta aiškiom sąvokom, 
nuo kurių dreba mano širdis. Traukinys 
tik dunda, tik duna. Stoviu prie lango, 
stipriai įsikibęs medinių rėmų. Šie var
dai—mano jaunatvės ribos.

Lygios pievos, laukai, sodybos.... Tik 
mūs pakinkytas žirgas lekia keliu lygia
grečiai horizonto. Už geležinkelio svirčių 
skersai kelią laukia ūkininkai, mosuo
jančios mergaitės, ties pylimu žaidžią 
vaikai, o aplinkui tiesiasi keliai, vedą į 
sodžius, lygūs keliai, kuriais neveža pa
trankų.

Vakaras. Ir jei traukinys nedundėtų, 
— sušukčiau. Aplinkui plati lyguma, o 
toli mėlynėj pradeda ryškėti kalnų silu
etai. Pažįstu charakteringuosius Dolben- 
bergo bruožus, tą rantytą jo gūbrį, ku
ris skardžiai nutrūksta ties pat pagiriu.

Čia tuoj turi pasirodyti miestas.
Paskutiniai saulės auksiniai rausvi 

spinduliai žemėje išnyko. Traukinys dun
da riesdamas vienų įlinkimu, kitu... Šali
mais, globiamos šešėlių, šviesos ir ilge
sio, ilgomis eilėmis auga tamsios keis
tos vėjo pučiamos tuopos.

Pro šalį drauge su tuopomis iš lėto su
kasi laukai. Traukinys juos aplenkia. 
Tarpekliai siaurėja, pagaliau medžiai su
silieja draugėn ir valandėlę tematau jų 
tik vieną pirmąjį. Paskum jie vėl prade
da skirtis ir ilgai dar matyt dangaus pa
krašty, kol juos uždengia pirmieji na
mai. Kryžkelė. Geležinkelis viršum gat
vės.

Stoviu prie lango ir negaliu atsitrauk
ti. Kiti tvarkosi daiktus išlipti. Ištariu 
sau vienas tos gatvės vardą, kurią mes 
pervažiuojame: Bremerstrasse — Bre- 
merstrasse.

Žemai dviratininkai, vežimai, žmonės... 
Tai pilka gatvė ir pilka visa geležinke
lio patiltė. Ji sujaudina mane, lyg ji bū
tų mano motina.

Po to traukinys sustoja. Štai stotis su 
savo triukšmu, šauksmais ir iškabomis. 
Užsidedu savo veršelį ant nugaros, pri- 
siveržiu dirželiais, pasiimu šautuvą ir iš
lipu iš traukinio.

Perone apsidairau, žmonės tik vaikš
čioja, siuva į vieną galą, į kitą galą, ta
čiau aš nieko nepažįstu. Raudonojo Kry
žiaus sesuo kviečia mane išgerti. Atsi
sakau. Ji kvailai šypsos rodydamos sa
vo “kilnybę”: žiūrėkite tiktai, kareiviui 
duodu kavos. — Ji sako man “Drauge...” 
To man tik ir tetrūko.

Iš stoties išėjęs girdžiu pagal gatvę 
ūžiant upę. Balta ji šniokščia iš po ma
lūno užtvankos vartų. Šalia malūno ke
turkampis senas sargybos bokštas ir 

prieš jį didelė žalia liepa, o toliau vakaro 
dangus.

Čia dažnai sėdėdavom. O, kaip tat se
nai buvo! Vaikščiodavom šiais tiltais ir 
kvėpuodavom vėsiu užtvenkto pūvančio 
vandens kvapu. Šiapus užtvankos lenk- 
davomės ant paramsčių, ir žiūrėdavom į 
tykią upes tėkmę ir į tilto ramsčius ap
vyniojusią vandens žolę ir dumblą. O

ŠYPSENOS
PAŠĖLUSI MERGELĖ

(Duetas)
— Mergužėle mylimoji, 
Kam tu visad man meluoji? — 
Su ženočiais kibinies, — 
Ar nepaisai tu manęs?

Man pasakė gaspadinė, 
Kad slaptai geri degtinę, 
Naktinius kliubus lankai 
Ir perdaug dažnai rūkai.

— Bernužėli, ko tu nori?
Aš merga labai padori, 
O geriu daug ir rūkau 
Tik dėlto, kad nutukau.

Taip “rediusinu” povaliai;
Neprimesk to man, mergelei,— 
Noriu būti vis jauna, 
Vis graži ir vis jauna.

— Aš nepaisau, kas ką sako, 
Duosiu šnapso ir tabako, 
Tik ženočių nemylėk, 
Ir su jais nevažinėk.

—Bernužėli, nebūk paikas, 
Dar man ženytis ne laikas;
Kai aš būsiu be dantų, 
Nebekibinsiu kitų.

Kolei mano dienos jaunos,
Aš myliu, ką tik pagaunu, • 
O tu irgi nesėdėk, — 
Ką sau nori, tą mylėk!

A. K—is.

SENMERGĖS likimai
Jono mylima mergaitė
Buvo graži flaperkaitė,

Pasipuošus vis gražiai, 
Ir netrūko nieko jai.

Jos plaukeliai garbiniuoti,
Sutaisyti, sušukuoti,

Proksaide vis išplauti, 
Ir, kaip vyro, pakirpti.

Jos suknelė iki kelių 
žvilgsnį traukdavo bernelių

Jos akelės, šypsena — 
Flirto visados pilna.

Apsivest jai nereikėjo,
Nes ji gavo, ko norėjo —

Drapanas puikias, žiedus, 
Pas ženočius ir našlius.

Vargšas Jonas apsigavo,
Kad pačiutės sau negavo;

Nežinodams, ką daryt, 
Ėmė gerti ir rūkyt.

O gražioji flaperkaitė
Tik gerus laikus sau skaitė,

Ir nei knygų, nei spaudos, 
Ji neskaitė niekados.

Taip gyveno, kol paseno,
O dabar jau vargšė stena:

Kad nemyli nieks senos, 
Suraukšlėtos merginos.

Jau kaip pypkė išrūkyta,
Aimanuoja ji kas rytą:

Sako, tai kvaila buvau, 
Kad aš Jono negavau!

Spalių 24 d., šios apylinkės 
keturios kolonijos turėjo su
rengę antrą bendrą piknikinio 
pobūdžio rudeninį parengimą, 
Maple Parke, Methuen, Mass., 
tai yra, Lawrence priemiesty
je.

Nors šis parengimas buvo 
žymiai mažesnis už rugsėjo 
26-tos dienos, tačiau žmonių 
ir dabar suvažiavo apie pus
antro šimto, kas sudarė gražų 
vienmintišką svetingumą tarpe 
visų dalyvių.

Kaipo rudens ir vėsokoje 
dienoje, tai mes rengėjai esa
me pilnai patenkinti tokiuo 
žmonių atsilankymu. Visiems 
dalyviams karštai ačiuojame ir 
skaitome pikniką gerai pavy
kusiu. Didelis ačiū tiems, ku
rie suprato paties reikalo svar
bumą ir nesibaikštindami ru
dens oro ir nesivaržydami nie
ku kitu dalyvavo draugiškame 
susivažiavime ir širdingai pa
rėmė patį tikslą.

Šį susivažiavimą labai gra
žiai parėmė draugai ir drau
gės iš Haverhill’io. Jų daug 
dalyvavo ir gausiai pasidar
bavo iš kalno daug tikietų par
duodami. žinoma, Lawrence- 
Methuen žmonės sudarė did
žiausią dalį publikos. Jie ir ti
kietų daugiausia išplatino. 
Mat, jie veikė savo namuose.

Tik šių dviejų kolonijų 
draugai ir draugės puikiai pa
sidarbavo pasiuntimui keturių 
delegatų, arba gal ir daugiau į 
Demokratinį Lietuvių Suvažia
vimą, gruodžio 18-19 dd., 
Brooklyn, N. Y.

O kaip Lowell’is pasirodė 
šį kartą? Lowell’is savo praei
tyje visuomet gražiai pasidar
buodavo tokiuose reikaluose, 
neatsilikdavo nuo kitų ben
druose parengimuose per daug 
toli. Ir tikiu, ateityje nepasi
liks taip žemai, kaip šį kartą 
pasiliko.

Iš Lowell’io šiame parengi
me tik mudu su draugu An
tanu Stravinsku dalyvavome ir 
išlaikėme mūsų kolonijos var

dą tarpe garbingųjų, dalyva
vusių.

Duodamas atskaitą draugui 
Stasiui Penkauskui iŠ mums 
prisiųstų 15 knygučių ’ įžangi
nių tikietų ir mokėdamas pi
nigus tik už šešias knygutes ir 
pusę (įskaitant ir draugo Stra
vinsko knygutę), tisiog gėdi- 
naus varde mūsų pažangiosios 
kolonijos.

Mažai tikietų parduota, o 
dar mažiau dalyvaujame, kuo
met toks didelis ir svarbus rei
kalas yra remti visomis pajė
gomis. Juk tai dalis mūsų pa
žangiečių kovos prieš fašizmą! 
Aš irgi turėjau didelį apsun
kinimą dalyvavime šiame pik
nike, bet visokios kliūtys nu
bluko prieš patį svarbiausį rei
kalą. O kas link knygučių pa
platinimo, tai irgi turiu pažy
mėti, kad visi turėjome tik 
vieną savaitę laiko, bet jeigu 
man pavyko parduoti keturių 
knygučių ir pusės tikietus, tai 
manau, kiti, turėdami geres
nes aplinkybes, galėjo nors po 
pusę tiek parduoti tikietukų. 
Deja, to nebuvo.

Nemanykite, jog tuomi no
riu pasigirti. Visai ne. Mums 
tikietų pardavinėjimas taip 
paprastas dalykas.

Nedalyvavo ir Nashua drau
gai šiame rudens piknike. Man 
rodosi, galėjo nors keli daly
vauti. Bet su našviečiais visai 
kitas klausimas. Jiems trans- 
portacija daug sunkesnė, ne
gu mums lowellelieciams.

J. M. Karsonas.

Bayonne, N. J.
Klaidos Pataisymas

Dienraštyje Laisvėje, iš spa
lių 29 dienos, kur Lit. Drau
gijos sekretorius paskelbė au
kas Apšvietos Fondui, yra pa
sakyta, kad $1 aukavo J. Ma- 
turaitis, o turi būti J. Matušai- 
tis.

Beje, po to tam pačiam tiks
lui 50 centų aukavo d. F. Mu- 
zikevičius. Ačiū už aukas!

P. J.

Harrison ir Keamy, 
New Jersey

Pereitame ALDLD 136 kuo
pos susirinkime, per drg. M. 
žolyną, buvo įnešta padisku- 
suoti apie šaukiamą lietuvių 
demokratišką konferenciją, ar 
ji reikalinga ar ne. Diskusijos 
buvo gana interesingos, nes 
daugelis draugų jose dalyva
vo. Buvo ir priešingų minčių, 
arba neaiškumų, kaip antai, 
vienas draugas atsistojęs klau
sė, tai kiek čia po paibelių tų 
Lietuvų yra, aš žinau, kad tik 
viena Lietuva yra, o čia dabar 
Pittsburghe buvo konferenci
ja, kuri, sakoma, buvo tikra, 
nes Lietuvos atstovai ten irgi 
buvo, o čia vėl kita, kokia ten 
demokratiška Lietuva, (žino
ma, tai keleiviška filozofija).

Bet išaiškinus, kad Ameri
koj nei vienos Lietuvos nėra, 
tik lietuviai Amerikoj, o pati 
Lietuva Europoj ir ten lietu
viai patys nuspręs savo liki
mą. Bet mes jiems turėtume 
padėti, nes mes turime žinoti, 
kad vokiškieji fašistai, kuomet 
turės apleisti Lietuvą, tai tu
rime suprasti, kas Lietuvoj 
liks — gryna žemė ir pelenai. 
Todėl, mes savo broliams tu
rėtume ateiti į pagalbą. Ot, 
virš minėta lietuvių demokra
tinė konferencija tuo tikslu ir 
yra šaukiama.

Pittsburgho konferencija bu
vo sušaukta kelių ponelių ir 
tik jie ten viską sprendė, ne
duodami kitiems visai balso ir 
tik jie sakėsi, kad jie, tai Lie
tuva. Bet gelbėjimui lietu
viams Lietuvoje po karui jie 
nepateikė plano, apart po
nams, jeigu jie galėtų ten grįž
ti ir lupti skūras savo tautie
čiams. Po šitokių diskusijų ir 
išsiaiškinimų prieita prie vie
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1138

NOTART 
PUBLIC

660

TELEPHONE
STACK! 2-8048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS Mylimiems pašarvoti dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N,
— ■ A................. ■■■ ■ ................... ..............

iwre**!1

nodo supratimo, kad ši konfe
rencija reikalinga ir kad siu
sime delegatus, kaip bus rei
kalas.

Diskusantas.

Angly Karininkai su 
Partizanais

London. — Anglijos mini
sters pirmininkas Chur
chill paskelbė seime, kad 
anglų oficieriai veikia Alba
nijoj, Jugoslavijoj ir Grai
kijoj išvien su patrijotais 
partizanais, kovoj ančiai s 
prieš vokiečius. Jis užtikri
no, kad bus atsteigta šių 
trijų kraštų nepriklausomy
bė.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas jvyks 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)

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. & CAROLINE GIORDANO 
D-B-A Paramount Bowling Center 
Also Paramount Recreation Center

■13 Debevoise PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 968 has lx?en issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7924 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SEVENTH AVE. WINE & LIQUOR CORP. 
7924 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 941 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IVY LIQUOR STORE. INC.
450 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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 kambary* 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vah 
dieną iki v$]ai

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

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

dial

bus patenkinti

Pare Kiekvienų šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givtal* 

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatre 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV 4-XB9S

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

, ar naktį, -greit suteiksi
me modernišką patams- 

1 vimą. Patogiai ir graliai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar <110
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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CLEVELAND© ŽINIOS Stoughton, Mass. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Apsilankymas Clevelande ir 
Apie Lyros Choro Parengimą

Nuvykau į Clevelandą ap
lankyti savo brolį Vincą Kar- 
muzą ir savo sūnaus šeimyną, 
tuo patim laiku gavau progą 
dalyvauti ir Lyros Choro pa
rengime, spalių 17 d., Lietuvių 
Svetainėje. Nors aš žinojau, 
kad lyrietės rengėsi prie pa
rengimo, bet nemaniau, kad 
jos taip sugabiai ir puikiai 
viską perstatys.

Lyrietės sulošė vienveiksmį 
veikaliuką po vardu “Moteris 
Surado Karą.” Veikaliuko tu
rinis geras, agitatyviškas dėl 
laimėjimo karo ir kovotojų pa
galbos, tik kaip kurių lošėjų 
kalba buvo per silpnai publi
kai girdėti.

Veikaliuko veikiančios ypa- 
tos susidėjo iš: Ona Marsh, El
la Stripeikienė, Adelė Susnie- 
nė, Adelė Skudžienė, Ona Ko- 
vačik-Stripeikiūtė, Teresė Kie- 
lienė, Eleonora Stefanko, Ona 
Gefvert-Jungiūtė. Režisoriavo 
veikaliuką Anelė Ross.

Abelnai imant, veikaliukas 
suloštas pagirtinai gerai, išski
riant silpnesnes roles. Ir žiū
rint iš šalies, rodos, kad ir ma
žas veikalas scenoje, bet triū
so buvo įdėta labai daug. Po 
lošimo buvo koncertinė pro
grama. Įžanginę dalį koncerto 
sudarė Lietuvių Moterų Kliu- 
bo Choras, po vadovyste M. 
Mason-Masonienės. Aš jau bu
vau girdėjus porą sykių šį cho
rą, bet šį sykį kliubietės su
dainavo labai harmoningai 
penkias dainas. Tas rodo, kad 
kliubietės energingai darbuo
jasi ir lavinasi ne tik abelnam 
veikime, bet ir dainoj.

Vėliau Lyros Moterų 
scenoje sudarė puikų 
ne tik su dainomis, bet 
čių uniforma ir rudens
papuošalai ant krūtinės priseg
ti ir per visą koncertinę pro
gramą visos choro veikėjos 
puošniai išbuvo ant scenos, ir 
tai visas choras, tai solo ir du
etai atlikinėjo savo užduotį, 
tai yra, dalį programos.

Lyros merginų ir moterų 
choras ne tik puikiai atvaizda
vo scenoje, bet ir labai puikiai 
dainavo parinktas tinkamas ir 
harmoniškas dainas, kad net 
po du sykius turėjo atkarto
ti.

Duetus sudainavo Ona Marsh 
ir Eleonora Stefanko. Solistai 
buvo Eleonora Stefanko, Vio
let Čipiutė ir Julius Krasnic- 
kas. Visų dainos labai puikiai 
atliktos ir publika kiekvieną 
šaukė rankų plojimu, kad pa
kartotų ir dainininkai turėjo 
publikos reikalavimą išpildyti.

Choro geras dainavimas pri
klauso nuo geros mokytojos, o 
mokytoja yra 
nė.

Pabaigoje 
įteiktas gyvų
Aldonai Vilkelienei nuo lyrie- 
čių simpatikų draugų ir drau
gių už jos energiškas pastan
gas ir sugabumą, nes ji ne tik 
vadovavo chorą, bet ir akom
panavo dėl duetų ir solų. Pa-buvo namuose, buvo nuvežtas 
girtinai pirmininkavo scenoje 
Akvila Bekevičiūtė.

Moterų chorui akompanavo 
Ruth Mason-Masoniutė. Abel
nai imant, viską prirengė ir at
liko clevelandietės moterys ir 
merginos, išskyrus July Kras- 
nicką.

Buvo smagu ir malonu gėrė
tis lyriečių parengime iš dai
lės atžvilgio, tik buvo trūku
mas, kad niekas nesidarbavo 
dėl laikraščiu vajaus—Vilutes 
ir Laisvės. &ors yra žinoma, 
kad dauguma užimti kasdieni
niu darbu ir mažai laiko turi, 
bet manau, kad esant paren
gimui, tai tokią progą nerei
kėtų praleisti, nes tik paren
gimuose galima daugiausia 
žmonių matyti ne tik senų 
skaitytojų, bet ir naujų gali
ma gauti.

Teko kalbėtis su d. Mažians- 
ku, jis irgi užimtąs su kasdie
niniu darbu*, bet jis darbuoja
si ir jam sekasi gauti naujų 
narių į. LDS organizaciją if 
Laisvės skaitytoju.

Choras 
vaizdą 
choris- 
žolynų

Aldona Vilkelie-

programos buvo 
gėlių bukietas

Per vakaro pirmininkę buvo 
atsišaukta į publiką aukų dėl 
lietuvių raudonarmiečių pagal
bos. Aukų surinkta $45.

Užbaigoje parengimo publi
ka gražiai linksminosi, šokiuo
se rodėsi didelis trūkumas jau
nimo todėl, kad labai daug 
yra paimta į kariuomenę ir 
dauguma moterų pirmiausia 
prisimena apie savo sūnus, ka
da pradedu su kuria kalbė
tis. Daugumos motinų mintys 
nukreiptos, kad tik karas grei
čiau baigtųsi ir gyvi sugrįštų 
jų sūnūs.

Dar norisi sykį palinkėti vi
siems ir visoms gerai darbuo
tis dailės srityje, taipgi ne
pamirškite darbuotis ir masi
nėse organizacijose ir dėl mū
sų darbininkiškos spaudos.

Apsilankymo Įspūdžiai
Pora metų atgal, kada pa- 

mąstydavau apie Clevelandą ir 
kada ten nuvykdavaU, tai tas 
miestas atrodydavo daug sma
gesnis ir gražesnis, negu De
troitas. Dabar gyvenimas pri
pratino prie Detroito miesto, 
tai kaip nuvykau šiuo laiku, 
jau jaučiau ką kitą. Clevelan- 
das jau atrodo daug prastes
niu, negu Detroito miestas. De
troito gatvės ir stubos moder- 
niškesnės. Taipgi miestas turi 
mažiau dūmų nuo dirbtuvių. 
Clevelandas daugiau aprūkęs 
miestas. Nežiūrint to visko, bet 
mane visados ten traukia. Vie
nas dalykas, ten gyvena mano 
brolis ir sūnaus šeimyna, kitas 
dalykas, tai man labai smagu 
ten nuvykti, nes mane drau
gai ir draugės dar nepamiršo. 
Su kuo tik pasitinku iš senų 
organizacijų narių, visi širdin
gai sveikina ir net dauguma 
užkviečia svečiuosna į stubą 
ir gerai pavaišina. Todėl, man 
labai smagu savo senus drau
gus bei drauges susitikti ir pa
sikalbėti ir aš ten jaučiuosi 
kaip savo namuose.

šiuo sykiu aš buvau užkvies
ta svečiuose į kelias vietas, bet 
per savaitę laiko tik spėjau nu
vykti į penkias vietas, pas 
draugus Romandus, Šklėrius, 
Karmuzus ir Debesius mano 
artimus gimines, ir pas drau
gus Janilus. Visi mane labai 
draugiškai priėmė ir puikiai 
pavaišino. Dar buvau kviesta 
į kelias vietas, b,et dėl laiko 
stokos nespėjau. Pas kuriuos 
nuvykau svečiuotis, visi links
mai gyvena, tik draugų Ro- 
mandų žentas F. Stripeika jau 
yra pašauktas į laivyno tarnys
tę ir jo gyvenimo draugė Ella 
Stripeikienė likus viena ap
gailestauja savo mylimo Pra
nuko. Taipgi, pas draugui 
Šklėrius irgi yra pakaita ta
me: dabar turi pirkę dviejų 
šeimynų namą, 3386 East 139 
St. Stuba man labai patiko.

Prieš išvažiavimą iš Cleve
land©, spalių 23 d., užgirdau 
nelinksmą naujieną, tai tas, 
kad draugui Jankauskui mo- 
torinis' pjūklas nupjovė ketu
ris rankos pirštus. Tuo laiku 
norėjau aplankyti, bet jau ne-

Mirė Du Lietuviai
1943 m., rugs. 20 d. mirė Jo

nas A. Seba, amžiaus 56 metų. 
Atvažiavo į J. A. V. 1904 me
tais, Stoughtone apsigyveno 
1928 m. ir čia jis darbavosi ir 
prigulėjo prie draugijų, ir kuo
pų ; buvo veiklus, sumaningas 
žmogus, užimtą darbą atlik
davo sąžiningai. Stoughtono 
lietuviai ilgai jo nepamiršim. 
Paliko žmoną ir du sūnus, vie
nas J. V. laivyne, antras na
mie. šeimyna ir gimines liko 
nuliūdime.

1943 m., spalių 7 d. mirė 
Juozapas čenčus, amžiaus 59 
metų, vienas iš senesniųjų 
Stoughtono gyventojų. Velio
nis išgyveno 41 metus Stough
tone, buvo malonaus būdo 
žmogus, labai mėgo dainuoti 
ir su' daina ant lūpų mirė.

Paliko žmoną ir sūnų su jo 
šeimyna nuliūdime, jųjų šei
mynos, draugai ir Stoughtono 
lietuviai ilgai jųjų nepamirš. 
Jonai ir Juozai, ilsėkitės ra
mioje amžinybėje!

Stoughtone lietuvių 'judėji
mas yra intensyvis, čia daug 
veikiama. Pas mus žodžiai ir 
darbas harmoningai sukombi
nuota. Dabar Moterų Kliubas 
daug pasižymi savo darbuote, 
siuntimu cigaretų Stoughtono 
lietuviams kareiviams. Tuo 
tikslu turėjo “baliuką” spalių 
23 d., vakaras gražiai pavyko 
ir davė gražaus pelno (apie 
$100). Mūsų moterys, žino, 
kaip sukelti pinigų, tai jų 
darbštumo ir gražaus tikslo 
siekis yra priežasčia pasiseki
mo.

Reikia prisiminti, kad kliu- 
bas papirko daugiau žemės 
prie namo; tas viskas reiškia, 
kad mes kilome aukštyn, turi
me didesnę ir svarbesnę nuo
savybę. Tas daro visiems 
Stoughtono lietuviams garbę. 
Stoughtono Lietuvių Tautiškas 
Namas gražiai gyvuoja ir ky
la, tai pasidėkavoti valdybai ir 
bordirektoriams, ypatingai pir
mininkui drg. J. Lavas, kuris 
daug dirba ne vien prie na
mo, kaipo prezidentas, bet ir 
šiaip daugiausia dirba visuo
menės darbuose, bet jam ir se
kasi. Stengkis, drauge, ir ant 
toliaus!

Didelės reikšmės darbas mū
sų visų laukia, tai pakviesti vi
sas draugijas, kuopas ir kliu- 
bus, kad išdirbtume planą, 
kad kuo plač iausiai visi 
Stoughtono lietuviai stotume 
ir skubiai į darbą, išrinkti de
legatus į Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą ir prie to 
atminkime, kad nuteriotai Lie
tuvai skubi pagalba 
teikti.

Mes, darbo žmonės, 
pastangas, kad gentis
vusiuos sušelpti. Tai pareiga 
kiekvieno individualo. Lygi pa
reiga sušelpti ir tuos, 
neturi genčių Amerikoje 
skirtumo turime šelpti, 
yra verti šelpimo.

Taigi, pradėkime be 
dos tą intensyvį darbą,
kim žmones aukoms rinkti, iš
rinkime delegatus į suvažiavi
mą !

Stoughtono lietuviai visada 
gražiai 
įdysime 
svarbiu

reikės

dėsim 
ir s a-

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)

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMŲ GftLEMS

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

ELYiZA, INC.
io West 45TH street.

(267)

MERGINOS
Jaunos Merginos

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

sąlygos. Kreipkitės:
ROBERTS CUT SOLE CO.

55 Frankfort St., N. Y. C .
(264)

Pilnam Laikui
PARDAVĖJOS
KASIERKOS

VYNIOTOJOS
Taipgi 

Daliai laiko
PARDAVĖJOS
KASIERKOS

VYNIOTOJOS
Dirbti mūsų moterų, merginų 

ir vaikų departmente.

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

(264)

MERGINOS 
19-22

Dirbti su manadžeriu prie spaudos kontraktų. 
$22.50 alga, pakilimai ; patyrimas 

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)

REIKIA MERGINU
atlikimui fabriko darbo. Patyrimas' nereika
lingas. 5 dienos, 37% valandų savaitė. Pasto
vus darbas. $20 pradžiai. Turi mokėti pilnai 

angliškai.
TABLET & TICKET CO.

115 East 23 rd St.

MERGINOS-MOTERYS
lengvas fabriko darbas, 
pakilimas ;
nė. Jei esate pasitraukusios iš karinio darbo, 
tai

gera alga, greitas 
nuolatinis darbas. Būtina pramo-

reikalaujama paliuosavimo
WALLACE PAPER BOX 

609 W. 51st St.

pa reiškimo.
CORP.

(265)

REIKIA MERGINŲ
Fabrike. Nuolatinis darbas. $26 į savaitę: 

48 valandos. Kreipkitės visą savaitę.

BAKER BRUSH CO.
83 Grand St.,

{arti Broadway) N. Y. C.
(265)

MERGINOS BENDRAM DARBUI
Lengvas fabriko darbas ; 5 dienų savaitė, $20 
į savaitę; linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės. 
American Thread Co., 99 Hudson St., N.V.C.

(265)

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
ĖREI^KITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

Automobile Fenderių 
Taisymui Vyras 

AUTO POLIŠIUOTOJAS 
AUTO MECHANIKAI

Automobilių Aptarnavimo Darbas 
yra vyriausia “dieninis siftas” 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 į 
valandą, — laikas ir pusė už virš
laikius.

RANDALL-CADILLAC 
CORPORATION

749 ATLANTIC AVĖ., 
BROOKLYN.

(263)

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas. 
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640 
3 WEST 51ST STREET

(264)

APVALYTOJAI
PAPRASTI FABRIKO 

DARBININKAI
GERA ALGA

. VIRŠLAIKIAI 
KARINIS FABRIKAS

Iš būtinų darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo.

UNION AIRCRAFT PRODUCTS CORP.
380—2nd Ave., N.Y. (katnp. 22-roa gatves).

(2M)

REIKIA VYRŲ
Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 

Patyrimas nereikalingaa.
GERA AUGA

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)

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTO  J AI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

VIRAI ANT VARDO
$24.50 I SAVAITĘ 

IR KARTAS PAVALGYTI

Kreipkitės j Engineer. Nuolatinis darbas.
FIFTH AVENUE HOTEL

FIFTH A»VE. & 9TH ST.
(264)

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

CD

Iš 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

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
(X)

MOTERYS VALYMUI
Pirmos klasės ofisiniame budinke. 

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

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

(263)

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)

SIŪLIŲ APDIRBĖJOS

Patyrusios ant geresnės rūšies suk
nelių darbo, vadovaujamoje Fifth 

Avenue specialėje dirbtuvėje.

Gera alga ir valandos 
Malonus Darbas

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

(267)
PAPRASTI DARBININKAI

Patyrę medžio kraustyme apsigynimo darbe. 
70c j valandą. $1.05 j valandą po 40 valandų 

ir po 5 P.M. kasdien. Nuolatinis darbas.
WATERFRONT LUMBER CO.

701 Court St., Brooklyn.
(263)

VYRAI - BERNIUKAI
VIRS 18 METU 

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)

MEDŽIO DARBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

DARBUI PRIE MAŠINŲ, ABLIUOTOJAI, 
MOLDERIAI. APSKRITU PJŪKLU PJOVI

KAI. SUSTATYTOJ AI. PUIKIAUSIA
ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BŪTINAS KARO DARBAS 
PUIKIAUSIA ATEITIS PO KARO

ECKENROTH CO.,
5TIC ST., & EAST RIVER, 

NEW YORK CITY
(265)

VYRAI, 18-25, 
lengvam fabriko darbui, nuolatinis; viršlai
kiai. 50c į valandą pradžiai. Rest Wcl Pro

ducts, 373 Saratoga Ave., Brooklyn.
(265)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$31.31 UŽ 55’/2 VALANDAS 
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

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

(265)

SANDĖLIO RAŠTININKAI
Ofisų reikmenys; 40 valandų sa- 

vaite; $25; Vyrai iki 55 metų. Kreipi 
kites 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.)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

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

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

___________________________

APVALYTOJAI
VALANDOS 8 Iięi 5.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

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

RAVENSWOOD 8-3420.

j artimiausią ligonbutį. Man 
labai gaila d. Jankausko! 
Taipgi gaila jo dukrelės Aldo
nos Vilkelienės, kad jos tėvelį 
patiko tokia skaudi nelaimė. 
Taipgi draugė Jankauskienė 
jau serga metai laiko.

>. Linkiu draugams Jankaus
kui ir Jankauskienei greitai 

: pasveikti.

kurie 
be 

kurie

atlai- 
išrin-

MERGINOS & MOTERYS

Kreipkitės Visą Savaitę į 
Personnel Office

6 West 36th Street

RUSSEKS FIFTH AVENUE

BERNIUKAI AR VYRAI
su draft pratęsimu, atlikimui iš lauko aptar
navimo darbo. Patyrimas nereikalingas. 5

dienų savaitė : $22.50 pradžiai. Pastovus dar
bas. Turi mokėti pilnai angliškai.

TABLET & TICKET CO., 
115 East 23rd St.

VYRAI VIRŠ 45
Lengvas žingeidus darbas.

$22 PRADŽIAI. 46 VALANDOS 
Greitas Pakilimas.

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

<2<$

M. Alvinienė.

Is Turkijos Tikimasi 
Karinių Oro' Bazvg

SUSTATYMUI IR PAKAVIMUI 
ELEKTRINIUS DAIKTUS

$30.50 PRADŽIAI
54 VALANDOS

NUOLATINIS DARBAS

ELECTRICAL FITTINGS CORP.

30—45 STARR ĄVE.. L. I. CITY
(265)

(261)

M ERGINOS-MOTERYS 
Reikalingos kaipo kiaušinių mušėjos. 5 dienų 

savaite. Patyrimas nereikalingas. 
MANHATTAN EGG CO.

319 Greenwich St.

PRIE TURRET LATHE MAŠINOS
40 IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

GERA ALGA
IR DARBO SĄLYGOS

ALDEN METAL PRODUCTS CORP.
141 WOOSTER ST., N. Y. C.

(265)

(264)

REIKIA MERGINŲ 
švarus, lengvas fabriko darbas; 40 valandų, 
į savaitę. 50c j valandą; laikas ir pusė už 

viršlaikius. Keystone, 1921Ą Greene St., 
Manhattan.

(268)

BERNIUKAI—VYRAI
Stiprūs

Padėjėjai kavalkinių daiktų departmente.
5 dienos, 46 valandų savaitė, $30. Pakilimai.

ROSENBLATT,
1370 Broadway.

(265)

pasirodė, tikiu, pasiro- 
ir dabar šiuomi labai 
momentu.

Korespondentas.

OPERATORĖS
siųti ant Singer mašinos.

Kreipkitės visą savaitę
SERVICE HEAD WEAR

14-16 Waverly Place
ALgonquin 4-0608.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ELEKTRA LYDYTOJAI
Vien tik gerai patyrė. 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.
(268)

(265)

Cairo. — čia stapfėlėjo, 
grįždamas iš Maskvos, A. 
E’den, Anglijoj užsienių 
reikalų ministeriš. P£s jį 
atvyko tartis Turkijos už
sieninis minisferis.

Nužiūrima?, kad gal Tur
kija duos bazes talkininkų 
lčk(ūvkms veikt prieš Hit
lerio pastumdėlius — Ėul- 
g'arijąf, Rumuniją5 ir Vengri
ją

Amerikos Submarinai 
Nuskandino dar Eilę 

Japonijos Laivę

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

. ................   ... .. .. .. ... (26SĮ

Washington. — Paskuti
niu laiku Amerikos subma- 
irinai nuskandino dar septy- 
' nis prekinius bei transporti
nius Japonijos laivus ir su
žalojo tris kitus. Tai viso 
[iki šiol vien Jungtinių Val
stijų submarinai sunaikino 
■bei sunkiai sužeidė jau 487 
japonų laivus.

merginos ir moterys
Mokytis Medžio IšdroŽinėjimo 
Puikiausia Alga Besimokinant 
Viršlaikiai, jei Pageidaujama

Pakilimas į 6 savaites 
Kreipkitės kasdien 10 iki 5:30

M A R X M A N
109 W. 24th St.. N. Y. C.

VYRAI—GERA ALGA! 
Patyrimo Nereikia i 

Aptarnautojams—$130—$135 i mėnesį. 
Priežiūra iš Lauko ir Budinkų 

Apmokamos Vakacijos! Pensijos! 
Reikalingą Sveikatos Egzaminacija. 

AtsinėŠkitc Pilietybės įrodymą 
Kreipkitės 11 Ą;M., Auditoriupą—15th Floor.

TflE PORT OF N. V., AUTHORITY 
lit. Avc.y (kampas 15th St.), N. Y. C.
PAGALBININKAS — Sandėlio Kambaryje, 
viduramžis vyras, lengvas darbas. $25, pri* 

(Jcdapt viršlaikius. Permanent Cąmco 
154 W. 14th‘ St.

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

- VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN.
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(JO)

(169)

Talkininkai sutriuškino 
japonus Mono saloj.

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. 40 valandų savaite, 

j valandą pradžiai: Daujį viršlaikių už 
laiką ir pusę. Nuolatinis darbas.

AMERICAN TACK CO.,
22nd St., & llth Avė.

(265)

60c

JAUNI VYRAI
NORINTI MOKYTIS AMATO. ENERGINGI
IR SU PALINKIMU. PUIKIAUSIA PROGA.

MC KENNA-PHELPS,
207 E. 12TH ST., AL. 4-0333.

(265)

Lietuvių Demokratinio Suva
žiavimas įvyks* gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Af j’ūs if jūsų ofgifrifctfėija.' j’au 
pasirengę jame dalyvauti?

apVauyt6jat
Dieniniu Darbas. Nuolatinis.

, $33.55 už 54 valandas
Kreipkitės:

AIR DEPOT REALTY COltP., 
c/o National Container Corp., 
30—01 Starr Avo., Ui L City1.

(Queens I.R.T. to Įlunters Pt. Sta.) 
(2<5)

AP VALYTO J AS—U AGELBININKAS
Vyras apšlavimui, apvalymui ir 

padėjimui prie išsiuntimų darbo. 
Alga $30. Viršlaikiai. Privalo turėti 
Al rekomendaciją ir įrodymus pi
lietybės ir paliuosąvimo pareiški
mą jei apleidžia būtiną pramonę. 
Saukite WI. 7-4209. (205)

APVALYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS, 180 WEST 42ND ST.

KAMBARYS 653

BUCERIŲ PAGELBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

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

North Bergen, N. J.

PEčKURYS
5% KAMBARIU' APARTMENTAS I SODN^ 

VIRŠUS NEMOKAMAI. KARTU SU 
$2«.C0 Į SAVAITĘ

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

RAVENSWOOD 8-3420
(«68)

______________________________________ —

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartmentiniai 

Vienas šildomas pečius įjungtas abiem.
Liberališka alga. ATWATER 9-3958.
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“Day After Day,” 

Stanley Teatre

Paštas Prašo Anksti Visi Į Didįjį A merikos-Sovie
Siųsti Dovanas

Siunčiantieji kalėdines do
vanas prašomi jas susipirkti ir 
išsiųsti anksti, nelaukiant pas
kutinių dienų, kada krautuvė
se didelėje kamšoje pirkdami 
privarginame pardavėjus ir 
patys privargstame. Tas pats 
pašte, kada paskutinėmis die
nomis darbininkai daugeriopai 
apkraunami darbu.

Siuntinius prašo dėti į stip
rias dėželes ir vynioti į stiprią 
popierą. Adresuoti stambiai ir 
aiškiai, taipgi įrašyti prie 
siuntėjo ir gavėjo antrašų 
miesto sritį-distriktą parodan
čius numerius.

tų Draugingumo Mitingą Šį 
Pirmadienį, Gardene!

Miesto Taryba Bus 
Mažesnė

ma-

Mrs. Mildred Z ep peri ch, 45 
nukrito ar nušoko nuo 

a part menti n io namo,
Valentino Ave., Bronx,

m., 
stogo 
2314
6 vai. ryto. Vyras ir vaikai tuo
tarpu dar miegojo kambariuo
se.

Donald M. Nelson, Jungti
nių Valstijų Karinės Produk
cijos Tarybos pirmininkas, ką 
tik pagrįžęs iš Maskvos, bus 
vienu iš žymiųjų, kalbėtojų 
milžiniškajame Madison Squa
re Gardeno mitinge šio pirma
dienio vakarą, lapkričio 8-tą.

Mitingas yra šaukiamas per 
A m e r i k os-So v i etų D ra u gi n gu m o 
Tarybą paminėjimui dešimties 
metų sukakties nuo įsteigimo 
Amerikos su Sovietų Sąjunga 
diplomatinių ryšių, kurie šian
dieninėse žūt-būtinose kovose 
prieš barbarišką hitlerizmą ta
po sutvirtinti, 
jo, kalbės ir 
vavęs Sovietų 
tų istoriškų
Jungtinių Valstijų, Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos,

didžio- 
26 metų 
atžymėta

Raudono-

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

Apie tą, be abe- 
p. Nelson, daly- 
Sąjungoje laike 

pasitarimų tarp

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

Įvyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER

įvykusių Maskvoje gale pereito 
mėnesio.

šis mitingas, taigi, bus pami
nėjimu ir šio sutvirtinto drau
gingumo, sudaryto greitesniam 
karo laimėjimui ir įsteigimui 
pastovios taikos.

Prie to, kaip jau visiems ži
noma, mitingas įvyks 
sios rusų revoliucijos 
sukaktyje, ir tas bus 
šiame mitinge.

Sovietų Sąjungos
sios Armijos didvyriškas žy
giavimas pirmyn visu ilgu fron
tu ir sukakties išvakarėse įmar- 
šavimas į buvusį nacių pagrob
tą trečią didžiausį Sovietų Są
jungos miestą, Ukrainos sosti
nę Kijevą, bus priežastimi juo 
smagesnės, triumfuojančios 
nuotaikos šiame mitinge.

Lietuviai, kurie skaitlingai ir 
entuziastiškai lankydavo Sovie
tų Sąjungos sukakties mitin
gus jos sunkiausiais laikais, be 
abejo, bus dar skaitliu ges n i šia
me džiaugsmingame mitinge. 
Bus jame dar ir dėlto, kad 
Raudonosios Armijos pergalin
gi žygiai artina išlaisvinimą 
ir mūsų gimtinei Lietuvai, jo
sios žmonėms.

Kadangi šiemet daug 
žiau balsuotojų dalyvavo rinki
muose, tad ir skaičius išrinktų 
miesto tarybos narių bus ma
žesnis. Kas 75 tūkstančiai bal
sų išrenka vieną atstovą ir 
vienas prisideda nuo virš 50 
tūkstančių balsų iš kožno ap
skričio, jeigu ir nebesusidaro 
pilnų 75 tūkstančių.

Esamoji miesto taryba susi
dėjo iš 26 narių, busimoji turė
sianti tik 15 iki 18 narių, pri
klausant nuo to, kiek balotu 
bus sugadintų. Imant apskri- 
čiais, tikimasi tarybininkų iš 
apskričių sekamai:

Brooklyno buvo 9, dabar bū
sią tik
buvo 6, būsią 
buvo 
5, būsią 3 
turėjo 1, tiek turės ir ’šioje.

Renkant mažiau, visuomet 
yra pavojaus mažumų kandi
datams būti išstumtiems iš at
stovybės. Jeigu šiuose rinki
muose būtų daugiau piliečių 
balsavę, kaip rodė nuošimtis 
gaunamų balsų pirmą rėkavi
mo dieną, šiemet būtų buvę iš
rinkta kur kas daugiau progre
syvių į miesto tarybą.

ar

Koncertas Bus

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

Sovietinė filmą, pradėta 
dyti Stanley Teatre, 7 Avė., ir 
42nd St., New Yorke.

ši filmą skiriasi nuo visų ki
tų sovietinių filmų tuomi, kad 
joje rusiškos kalbos beveik 
nėra, o tik komentatorius, Wil- 

Gailmor, pagelbstint 
Sterling ir Hilda M. 
ištisai kalba joje an- 

paaiškindami filmoje

1’0-

ALEXANDRE BALABAN
Lyriškas Baritonas, žymus open; 
dainininkas, kuris yra vaidinęs ir 

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

BIRCTA RAMOfiKAIT®, Sopranas 
Ji jau vaidina ir dainuoja aukš

toje Amerikos scenoje. Mes ją 
girdėsime Laisvės koncerte.

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 Brooklyn o 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- 
ą 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
|žanga 75c, $1.00 ir $1.25 (įskaitant taksus)

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
Vien tik šokiams įžanga 55c (įskaitant taksus)

Vidžiūno Užeigą Nakčia 
Apkraustė Vagys

Vagis ar, veikiausia, grupė 
vagišių nakčia pro langus įsi- 
briovė į Ch. Vidžiūno užeigą, 
284 Scholes St., ir padarė apie 
šimtinę, o gal ir daugiau nuo
stolių. Išnešta apie galiono dy
džio bonka centų, į kurią kos- 
tumeriai meta nuliekamus cen
tus ir prisipildžius būna iŠ tų 
išteklių suruošiama bendra puo
ta. Taipgi išnešta smulkių 
daiktų ir brangesnių gėrimų, 
kurių pilna vertė .sunku tikrai 
nustatyti. Bandyta atplėšti ir 
registeris, bet ar tai kas pra
vijo, ar matydami turėsiant per 
mažai tam laiko, palikę neat
luptą.

Pavogtas prie pat Overnight 
Motor Transportation Co. ofi
so, 603 W. 29th St., New Yor
ke, pastatytas trokas su $20,- 
000 vertės degtinės.

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa
tiems jos gyventojams.

Įima aprašyti. Norint ją įver
tinti, reikia būtinai pamatyti.

Prie filmos “Day After 
Day’’ dar yra pridėčkas: “Le
ningrad Music Hall,” sovieti
ni ų artistų šokių (baleto) dai
nų ir muzikos tikrai žavinti 
kūriniai.

“Leningrad Music Hall” fil
moje yra iš viso vienuolika ka
valkų. Muzika — Čaikovskio, 
Beethoveno, Verdi ir kitų žy
mių kompozitorių.

Abelnai imant, nepaisant, 
kokia įžangos kaina nebūtų, 
matę šias dvi filmas jausitės 
ne tik nenuskriausti, bet dar 
turėsite patraukimą ir antrą 
karta jas pamatyti.

Vtn.

Majoras LaGuardia sako, 
jog jis turi “nemažą galvo- 
skaudį” dėl anglies miestui. 
Numatoma trūkumas kietosios 
anglies. Pataria kūrenti pečius 
pagal reikalą, ne sulyg kalen
doriaus. Tankiai namuose ir 
ofisuose rasi pečius braškant, 
kada lauke gali vaikščioti 
vienmarškinis, o tūlą šaltą die
ną randi ir pečius šaltus.

6; Manhattano 
ž ar 4; Bronx 
3; Queens buvo 
4; Richmondas

būsią 
ar

Tarpe kitų žymių kalbėtojų 
bus Jungtinių Valstijų vidaus 
ministras (sekretorius) Harold 
L. Ickes, vyresnysis generolas 
James A. Ulio, Sovietų ambasa
dorius Andrei A. Gromyko, 
gerb. Joseph E. Davies, Am. 
Darbo Federacijos prezidentas 
William Green, CIO vice-prezi- 
dentas R. J. Thomas, senato
rius Claude D. Pepper, garsu
sis radio scenos ir judžių ar
tistas- produseris Orson Welles, 
New Yorko miesto tarybos pre
zidentas ir tomis dienomis vei
kiantysis miesto majoras New- 
bold Morris.

Meniškoje programoje bus 
radio ir scenos programų or- 
kestrininkas Morton Gould su1 
savo orkestrą, taipgi Metropo-1 
litan žvaigždė Nadine Connor.

Norinti užsitikrinti sau vie
tą šiame istoriškame mitinge 
ti.kietus iš anksto gali gauti 
rengėjų raštinėj, 232 Madison 
Ave., New Yorke, Room 1101, 
arba mitingo vakarą pribūti 
anksti prie Madison Sq. Garde- 
no, 50th St. ii- 8th Ave., New 
Yorke. Tikietai nuo 55c iki 
$2.20.

Kaip Balsavo Miestiečiai
/ Laisvėj jau buvo minėta, 
•'kad gubernatoriaus padėjėju 
išrinktas Hanley. Kai kurie 
miestiečių sako, jog tai atrodo 
netikėtina. Bet tai tiesa. Ta
čiau tiesa ir tas, kad jį išrinko 
ne miestiečiai, o tolimesnieji 
valstijos apskričiai, kur repub- 
likonų mašina įsitvirtinus, taip
gi nėra Darbo Partijos ir ma
žai kitų progresyvių jėgų.

Miestas balsavo štai kaip: 
BTooklynas davė Haskelliui 
165,450 daugiau balsų, Bronxas 

.— 109,063 daugiau, Manhat- 
tanas — 66,010 daugiau. 
Queens ir Richmond geriau pa
rėmė Hanley: Queens jam davė 
23,520 daugiau balsų, o Rich
mond — 576. Kiti balsai atėjo 
iš užmiesčio, iš visos valstijos.

Viso balsų Hanley gavo 1,- 
824,902. Viso už Haskell — 
1,483,530. Hanley gavo arti 
pusketvirto šimto tūkstančių 
balsų daugiau už Haskell.

Prie Brooklyno Knygyno, 
Grand Army Plaza, įsteigta 
keli berniukų ir steigiama 
mergaičių kliubai, kuriuose 
jaunukai naudingai praleistų 
liuoslaikį.

(abudu Stalino
Muziką pritaikė

išleido Cen-

Pirmadienį New Yorko mies
tas jau buvo apšviestas skaid
riau. Pritamsinimas palikta tik 
kai kuriose paties pajūrio sri
tyse.

Turgaviečių komisionierius 
Woolley sako, kad miesto san
dėliuose anglies esama tik apie 
25 nuošimtis normališko kie
kio.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

Philip 
Simms 
gliškai, 
v a i z d u o j a m u s į v y k i u s.

Pirmiau, negu eisime to
liau nagrinėti filmos turinį ir 
sąstatą, bus įdomu skaityto
jams, kurie lankys teatrą, ro
dantį šią filmą, sužinoti seka
mą :

Filmoje nėra aktorių. Ją fo
tografavo 160 filmininkų tie
siai iš gyvenimo. Tokiu būdu, 
visi vaizdai yra autentiški įvy
kiai. Aktoriais yra Raudonoji 
Armija ir Sovietų liaudis.

Filmą režisieravo Mikhail 
Slutzky, scenai pritaikė Alex
ei Kapler 
laureatai).
Daniel Pokrass;
tralinė Maskvos Studija.

Filmą didžiumoje vaizduo
ja Sovietų Sąjungos liaudies 
ir Raudonosios Armijos karo 
veiksmus prieš barbarus vo
kiečius. Taipgi parodoma ke
li bruožai iš partizanų kovų.

Tie, kurie abejoja, į kurią 
pusę karo eiga gali nusvirti, 
ir tie, kurie myli laisvę ir už 
ją kovoja, turėtų pamatyti šią 
filmą; kad išblaškyti abejones 
ar gauti sau įkvėpimo, ši filmą 
visa tai suteiks.

Čia parodoma, kaip visa 
liaudis prisirengus apsiginti.

Taipgi parodoma, kaip ar
tistai naudoja kanuoles vietoj 
estrados palinksminti karius, 
čia taipgi matoma, kaip jau
ni 
mi 
su 
jie

raudonarmiečiai priruošia- 
kovai . ir kaip jie kovoja 

plėšikais vokiečiais, kuomet
• prisiruošę.
Visos filmos žodžiais nega-

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VAJLGiYBJLA IR ALIN®)
Rhein gold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketu, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikua 
ateivius bu naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

Naudokitės Gera Proga
STANLEY MISIŪNAS

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

Daug Stalų Kompanijom 
kitur atvykusius svečius visuomet 

širdingai pavaišiname.
Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 

Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

ai iai

UTUAMCA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9012

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Per sekančias 30 dienų, mes darome šj 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 Dieną
f

Nuolaida
Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

(

' I

$30.00

$3.00 $3750

Prices Subject to Federal Tax*

Bulovą

Hkspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

The Gift of 
c Lifetime I

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

until Christina-

Aplankykite 
mūsų 

Rcligijinių 
daiktų 

department^

Visi daimontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

$25.00 |

GODDESS 
of TIME 

17 jewels

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2173




