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Iš sykio Turkija linko prie 
Vokietijos. Turkijos valdonai 
manė, kad Hitleris laimės ka
rą. Net padėjo hitlerininkams 
ruošti provokacijas Turkijoje 
prieš Sovietus.

Dabar Turkija linksta prie 
Talkininkų. Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius Eden išvy
ko į Ankarą tartis.

Bet Turkija tebesėdi ant 
tvoros, tebesiskelbia neutrališ- 
ka. Jos nulipimas nuo tvoros, 
įstojimas Talkininkų pusėn j 
karą, žinoma, būtų be galo 
svarbi parama. Hitleriui galas 
prieitų greičiau.

Amerikdn sugrįžo keletas 
sunkiai sužeistų amerikiečių 
kareivių. Jie buvo nacių ne
laisvėje.

Šitie mūsų kovotojai aiški
na vokiečių atsinešimą. Vokie
čiai baisiausiai biją rusų. Mat, 
Raudonoji Armija jiems pui
kiai vanoja kailį!

Vienas sužeistas nacis karys 
esąs labai įsižeidęs, kad jį pa
šovė amerikietis negras lakū
nas. Jis nesuprantąs, kaip juo
das žmogus drįso paleisti kul
ką į nacio šoną!

Naciai bijo ir negrų. Negrai 
yra puikūs kovotojai. Ameri
kos armijoje jų yra daug. Jie 
pagelbės nulaužyti naciams 
ragus.

CIO judėjimas yra didelis 
ir galingas. Jame yra susispie
tę apie šeši milijonai uniji.štų. 
Unijos skaitlingos ir kovingos.

Philadelphijoje įvykus CIO 
konvencija buvo pilnai kon- 
struktyviška. Ji pasisakė už 
rėmimą karo pastangų, prieš 
streikus karo metu, už tarp
tautinę darbo unijų vienybę, 
už politinį veikimą apvalymui 
Kongreso ir valdžios organų 
nuo reakcinio elemento.

Daugiau ir negalima tikė
tis iš jokio darbo unijų judė
jimo.

CIO prezidentas Philip Mur
ray pasirodė labai protingu ir 
pažangiu vadu. Nors kadaise 
jis buvo geru Lewiso draugu, 
bet dabar Murray su Lewisu 
jokių ryšių nebepalaiko ir at
meta visą nelemtą Lewiso po
litiką.

Labai gerai, labai puiku: 
Jungtinių Valstijų Senatas už- 
gyrė Maskvos konferencijos 
nutarimus. Senatas pasisakė 
už šios šalies pilną dalyvavi
mą po karo išlaikyme taikos.

Iki šiol mūsų Senatas tokio 
pasisakymo nebuvo padaręs. 
Kiti kraštai bijojo, kad karui 
pasibaigus, kaip po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, Amerikos Se
natas gali užgiedoti savo gies
mę. Nes Senatas tvirtina tai
kos sutartis.

Dabar abejonės nebeliko. 
Ne tik administracija Roose- 
velto vadovybėje, bet ir Kon
gresas yra pasižadėję nebepa- 
sitraukti iš tarptautinės politi
kos po karo, kad neleidus ne
vidonams ruošti dirvą naujam 
karui.

Bet kai buvo Maskvos kon
ferencijos susitarimai svars
toma, pakilo senelis vardu Hi
ram W. Johnson ir kalbėjo 
prieš Amerikos dalyvavimą 
taikos palaikyme.

Po pereito karo Johnson bu
vo ugningas kalbėtojas, žymus 
vadas. Kaip tik jo pasidarba
vimu Wilson buvo paniekintas, 
Tautų Lyga atmesta ir Ame
rika ištraukta iš taikos palai
kymo.

Dabar Johnson pasenęs, jau
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Raudonoji Armija Jau Tik 
35 Mylios nuo Latvijos;

Perkerta Nacius Ukrainoj
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Amerikos ir Anglijos Kariai 
Per Dieną Atėmė 52 Vietoves 

Iš Vokiečių Italijoj

LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
DIENA JAU NETOLIMA, 

PAREIŠKĖ STALINAS

Alžyras, lapkr. 8. —Penk
toji amerikiečių - anglų ar
mija vakariniame Italijos 
šone atėmė iš vokiečių Mig- 
nano miestelį, prie svar
biausio plento į Romą. Į 
šiaurius nuo pirmiau užim
to Venafro amerikiečiai nu
žygiavo 10 mylių pirmyn, 
pasiekdami punktus už 75 
mylių nuo Romos.

Talkininkai girdėjo kar
totinus sprogimus Gaetoj, 
uostamiestyje į šiaurvaka
rius nuo Neapolio. Menama, 
kad vokiečiai sprogdina ten 
įrengimus, ruošdamies pasi
traukt iš to miesto.

Amerikiečiai, apart Mig- 
nano, užėmė dar kelis mies

Šiltas Prezid. Roosevelto 
Sveikinimas Sovietams

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas lapkr. 6 d. 
pasiuntė sekamą sveikinimą 
Sovietų pirmininkui Micha
ilui Kalininui:

“26-metinė sukaktis nuo 
Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungos įkūrimo 
šiemet supuola su tokiu lai
ku, kada laisvę mylinčios 
tautos visur kerta pragaiš
tingus smūgius priešui, drį
susiam pasimoti jas paverg
ti ir prislėgti. Mūšių lauke 
ir augant Jungtinių Tautų 
bendradarbiavimui ir tikslo 
vieningumui, jos veja už
puoliko jėgas linkui neiš
vengiamo sumušimo.

“Leiskite man šiandien 
pasveikinti jus, Sovietų Są
jungos žmones ir vadus, ir 
pareikšti mano paties ir 
mano tautiečių gilią pagar
bą ir pasigerėjimą tais pui
kiais žygiais, kuriais Rau-

Scranton, Pa.
Petras Šlekaitis žuvo Kovos 

Pareigose
Draugai Šlekaičiai, lietu

vių veikėjai Scrantone, ga
vo žinią, kad lapkričio mė
nesio pradžioj Londone pri
gėrė jų sūnus Petras Šle
kaitis, kuris virš trejų metų 
ištarnavo Amerikos preky
bos laivyne. Plačiau apie tai 
bus korespondencijoj.

Laisvės įstaiga pareiškia 
drg. Šlekaičių šeimai gilią 
užuojautą šioj nuliūdimo 
valandoj.

77 metų amžiaus, niekas jo 
nebeklauso. Jo balsas yra bal
sas isnykusios gadynės. Daug 
sveikiau būtų jam ir kraštui, 
jeigu jis ramiai namie sėdėtų 
ir baigtų savo ilgo gyvenimo 
dienas poilsyje ir ramybėje. 

telius. Berlyno radijas pri
pažino, kad naciai pasi
traukė iš Forli, Carovilli ir 
Agnone, į šiaurius nuo pir
miau užimtos Isernios.

Rytiniame Italijos ruožte 
Aštuntoji anglų armija per 
dieną numaršavo dar pen
kias mylias pirmyn, atimda
ma iš hitlerininkų eilę mies
telių ir kaimų.

Viso per 24 valandas Tal
kininkai užėmė 52 kaimus ir 
miestelius.

Amerikiečiai gręsia vi
sam nacių armijos šonui va
kariniame Italijos pajūryje. 
Vokiečiai kartotinai kontr
atakuoja, bet Amerikos ko- 
vūnai išdaužo desperatiškas 
priešų pastangas.

donoj i Armija nugrūdo at
gal priešus. Raudonajai Ar
mijai ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms priklauso amžino
ji garbė ir šlove. Jie įrašė 
istorijon nemirštamuosius 
puslapius kovos prieš tiro
niją ir priespaudą. Jų pa
vyzdys ir pasiaukojimas yra 
įkvėpimas visoms jėgoms, 
susijungusioms bendrajai 
kovai dėlei pergalės laimėji
mo.

“Vienybės dvasioje, dar 
labiau paaiškėjusioje nese
niai padarytais Maskvoje 
susitarimais ir su stiprybe, 
plaukiančia iš tarpsavinio 
susipratimo, pasitikėjimo ir 
veiklaus sandarbininkavi- 
mo, Jungtinės Tautos par
blokš užpuolikų gaujas ir į- 
steigs ir išlaikys teisingą, 
pastovią taiką.
FRANKLIN D. ROOSEVELT.”

ATMINTINI VOKIEČIU DOKUMENTĄ I LIETUVOJE
a

Maskva. — Rašo M. Pra
naitis:

Vokiečiai okupantai sten
giasi išvaryt visus sveikus, 
stiprius Lietuvos gyvento
jus į Vokietiją arba į sun
kiuosius ir pavojinguosius 
darbus arti karo fronto li
nijų. Tuo tikslu jie dažnai 
daro dideles žmonių abla- 
vas Lietuvoj.

O sekami vokiečių išleisti 
dokumentai aiškiai liudija, 
kaip hitlerininkai elgiasi su 
lietuviais, vengiančiais to
kios verguvės.

Savo atsišaukime “Pasku
tinis Įspėjimas” naciai sa
ko:

“Daugelis vyrų, mato
mai, laukia sužinot, kokius 
baudžiamuosius žingsnius 
vokiečiai toliau darys.

Maskva. — Sovietų prem-
j eras maršalas Stalinas, 
baigdamas savo kalbą išva
karėse 26-metinės sukakties 
nuo Socialistinės Revoliuci
jos, pareiškė:

“Jau netoli ta diena, ka
da mes visiškai išlaisvinsim 
nuo priešo Ukrainą ir Bal
tarusiją, Leningrado ir Ka
linino sritis, kada mes nuo

įsiveržėlių išlaisvinsim žmo-
nes Krimo ir Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Moldavijos ir 
Karelijos, suomių respubli
kos.

“Draugai! Pirmyn į per
galę anglų-amerikiečių-So- 
vietų kovingosios santarvės, 
pirmyn į Europos tautų at
vadavimą nuo fašistų jun
go!”

Kiek Amerikiečių 
Nukentėjo Kare Vi

duržemio Fronte
Washington. — Vidurže

mio Jūros srityje, Sicilijoj 
ir Italijoj iki šiol amerikie
čiai nukentėjo sekamų nuo
stolių, kaip pranešė Jungt. 
Valstijų karo sekretorius H. 
L. Stimson.

Užmušta 5,539, sužeista 
17,621, be žinios dingę 31,-
126. Dauguma be žinios din
gusių yra nelaisvėn patekę.

Anglų nuostoliai šiek tiek 
didesni už amerikiečių. O 
fašistų Ašies ■ nuostoliai toj 
srityj šešis kartus didesni 
už talkininkų, būtent:

Užmušta 40,000 nacių-fa- 
šistų, sužeista 90,000 ir ne
laisvėn paimta 468,055, kaip 
skaičiuoja sekr. Stimson.

Hitlerininkai Bombardavo 
Angly Teatrus ir Šokius
London. — Nacių lakūnai 

naktį mėtė bombas į Londo
no priemiesčius ir užmušė 
gana daug civilių žmonių, 
pataikydami į judamųjų pa
veikslų teatrus ir į šokių 
svetainę.

Amerikos ir Australijos 
lėktuvai sužalojo dar kelis 
japonų karo laivus.

Už Vieno Nepasidavimą Rekrutavimui Naciai Areštuoja Vi
sus Jo Gimines; Ištremia Ištiso Kaimo Gyventojus

“Valdiniai rateliai dėl to 
pareiškia štai ką:

— Visi asmenys, kurių el
gesys tarnaus priešui, bus 
laikomi veikliais Vokietijos 
priešais ir bus baužiami 
kaipo tokie.

“Taip bus baudžiami tie 
asmenys, kurie nevykdo re
krutavimo įsakymų; kurie 
išsisukinėjo bei išsisukinėja 
nuo valdiškų surašinėjimų; 
kurie trukdo oficialį maisto 
paskirstymą, būtent, vals
tiečiai, kurie nepristato vy
riausybei savo produktų, ir 
tokie elementai, kurie sabo- 
tažuoja pramones, tarnau
jančias karo reikalams.

Sugrįžę Amerikiečiai 
Sako, Naciai Labiau

sia Nusigandę Sovietų
Washington. — Mainais 

ant vokiečių sugrąžinti, 
amerikiečiai kareiviai iš 
Vokietijos koncentracijų 
stovyklų ir ligoninių sakė, 
jog naciai visų labiausiai bi
jo Sovietų pergalės prieš 
vokiečius.

Hitlerininkai, tačiaus, ra-
minasi šitokia minčia, kad, 
girdi, “Amerika ir Anglija 
neleistų Rusijai užimt Vo
kietiją,” kaip praneša sugrį
žę iš nacių nelaisvės ame
rikiečiai.

Nacių Bombos Vatikanui
“Keno tai” lėktuvas nu

metė keturias bombas j Va
tikaną, popiežiaus valstybė
lę, ir apardė tūlus rūmus, 
kaip pranešė Vatikano radi
jas.

Londonas nužiūri, kad vo
kiečių lėktuvas paleido į 
Vatikaną patekusias na
ciams anglų bombas, idant 
sukiršint katalikus prieš 
Talkininkus.

Alžyras.— Talkininkų ko
manda užtikrino, kad ne jų 
lėktuvas bombardavo Vati
kaną, v

“Ūž tai bus daroma masi
niai baudžiamieji žingsniai 
tokiose gyvenamose vieto
vėse, kurių gyventojai ne
gana kreipia dėmesio į re- 
krutavimo įsakymus ir pri
glaudžia asmenis vengian
čius darbo batalionų. Šie 
baudžiamieji žygiai bus 
griežtai padaryti tam tik
ruose atsitikimuose; o kur 
gyventojai pasirodys linkę 
priešintis, tai visi bus urmu 
išvaryti iš savo namų.”

Ką reiškia žodžiai “masi
niai žingsniai”, tatai paro
do kitas vokiečių paskelbtas 
oficialis dokumentas, pavar
dintas “Lietuvos Žmonės.” 
Jame okupantai sako:

London, lapkr. 8. — Rau
donoji Armija, atėmus iš 
nacių Fastovą, svarbų gele
žinkelių mazgą, 35 mylios į 
pietų vakarus nuo atvaduo
to Kijevo, nužygiavo dar 10 
mylių pirmyn linkui Lenki
jos ir Rumunijos.

Šiuos žodžius berašant, 
naujausios žinios sako, jog 
Sovietai ir toliau nesulaiko
mai šluoja nacius atgal po 
mylią kas valanda.

Maršalas Stalinas, pagerb
damas Fastovo pergalę spe
cialiu pareiškimu, sake, šiuo 
žygiu tapo atkirsta karinė 
priešų bazė ir svarbiausi ge
ležinkeliu susisiekimai tarp 
vokiečių esamų Kijevo apy-

Smolenske Vokiečiai Išžudė t ■ Z ............................ - ..

135 Tūkstančius Žmonių
Maskva.— Valstybinė So

vietų komisija ištyrė ir ra
portavo, jog vokiečiai Smo
lenske ir apylinkėj sušaudė, 
nunuodijo bei badu ir šal
čiu numarino 135,000 žmo
nių, tarp kurių buvo daug 
seneliu ir vaiku.

Sovietiniai tyrinėtojai, va
dovaujami daktaro Nikola
jaus Burdenko, vyriausio 
Raudonosios Armijos chi
rurgo, atrado nugalabintųjų 
kūnus suverstus į 87 didžiu
les duobes, dažnai kartu su 
arklių ir kitų gyvulių lavo
nais.

Daugelio nužudytųjų ki- 
šeniuose atrasta pinigų, 
peiliukai ir kiti daikteliai. 
Tatai liudija, kad jie buvo 
urmu, masiniai žudomi be 
jokio iškrėtimo bei tardy
mo. Kai kurių viduriuose 
buvo žolės, reiškia, jie mirė 

“Visi tie, kurie neateina 
į rekrutavimo stotis arba 
kurie atėję nevykdo duotų 
jiem įsakymų; kurie slapsto 
tokius asmenis, ir valstie
čiai, kurie nepristato vy
riausybei savo produktų, 
bus laikomi priešais ir bau
džiami kaipo tokie.

“Tokiose vietose, kur vy
rai neateina į rekrutavimo 
stotis gana skaitlingai ir 
kur gyventojai padeda tiem 
asmenim, tai gyventojai bus 
masiniai areštuojami. Jeigu 
valdžios jieškomo asmens 
nėra namie, tai jo vietoj 
bus areštuojama jo šeima, 
jo draugai ir giminės. O jei 
kurie gyventojai pasiprie
šins, tai visi tos vietos gy
ventojai bus išvaryti kur ki
tur.”

gardoje ir Krivoj Rogo sri
tyje.

Fastovo laimėjimui pa
gerbti, Maskva mušė 20 sal
vių šūvių iš 124 kanuolių.

Kijevo ir Fastovo laimėji
mai gręsia visai perkirsti 
susisiekimus tarp šimtų 
tūkstančių vokiečių šiauri
nėje ir pietinėje Ukrainos 
dalyse, ir grūmoja dar di
desniais apsupimais hitleri
ninkams, negu bet kada pir
miau.
Tik 36 Mylios nuo Latvijos- 

Lenkijos Rubežių
Raudonoji Armija, užim

dama Rium miestą prie 
Dauguvos (Dvinos),pasiekė 

(Tąsa 5-me pusi.)

badu, nuo kurio mėgino gel
bėtis, valgydami žolę.

Išviję nacius iš Smolens
ko, raudonarmiečiai užtiko 
100 tonų bombų, užtaisytų 
sprogti tik po tam tikro lai
ko, kad ir po hitlerininkų 
pasitraukimo būtų žmonės 
žudomi ir paskutiniai mies
to likučiai naikinami.

Sovietinė tyrinėjimų ko
misija įvardijo septynioliką 
nacių, kaip tų skerdynių ir 
naikinimo vadų. Jų koman
doje specialiai tam išlavinti 
vokiečiu būriai visiškai su
naikino 7,300 vien tik di
džiųjų namų. Jie taipgi su
sprogdino bei sudegino mie
sto tiltus, vandens patieki
mo ir elektros įrengimus, 
gatvekarių ir automatinių 
telefonų linijas, istorinius 
paminklus, ligonines, seną
sias bažnyčias, mokyklas ir 
muzėjus, pirm to išplėšda
mi iš jų visus naciams nau
dingus dalykus.

Vien tuom, kad hitleri
ninkai sunaikino viešuosius 
įrengimus ir įstaigas, jie 
padarė 800 milionų rublių 
nuostolių.

Suvorovo Ordinas
Maršalui Stalinui

Maskva. — Aukščiausioji 
Sovietų Sąjungos Taryba 
suteikė maršalui Stalinui 
Suvorovo Ordiną, didžiau
sią karinės garbės ženklą, 
kuris skiriamas tik nepa
prastai pasižymėjusiems ko- 
manduotojams.

Maskva. — Lapkričio 6 
d. visuose frontuose sovie
tinės jėgos sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 219 vokiečių 
tankų ir nušovė 74 jų lėk
tuvus.
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Algos ir Joms Nustatytos Lubos
Iš Washingtono pranešama, kad prezi

dentas Kooseveltas paskyrė tam tikrus 
žmones ištirti pragyvenimo kainų klausi
ma. Paskirtieji žmonės, komisija, ištyri
nės po visą šalį pragyvenimo produktų 
kainas, algas, nuomas ir kitus dalykus, ir 
bėgyj 60 dienų praneš savo patyrimus 
prezidentinį.

Menama, kad prezidentas mano “pa
kelti lubas” darbininkų algoms. Iki šiol, 
kaip žinia, kai kur buvo darbininkams 
algos pakeliamos, bet labai apribotai, pa
gal t. v. “Mažojo Plieno” formulą — ne 
daugiau 15 nuoš.

Bet pragyvenimo produktų kainos vis 
kyla. Jokios OPA pastangos, jei tokios 
buvo daromos, tų kainų kylimo nesulai
kė. Darbininkų padėtis pasidarė labai 
sunki, nes daugelis darbininkų nebegali 
sudurti galo su galu.

Angliakasiams teko nusileisti, — pa
kelti daugiau, negu “Mažojo Plieno” 
(Little Steel) formula leido. Geležinke
liečiai reikalauja pakėlimo. CIO metinis 
suvažiavimas pasisakė už algų pakėli
mą. Tos darbo unijos, kurios pasižadėjo 
karo metu neskelbti streiko, dabar pra
deda abejoti, ar bus galima be streikų 
apsieiti.

Žodžiu, visa padėtis susikomplikavo dėl 
to, kad tuomet, kai algų “lubos” buvo 
bandoma išlaikyti vietoje, tai gyvenimo 
produktų kainų “lubos” vis kilę ir tebe
kyla.

Taigi labai vietoje prezidentas Roose- 
veltas susirūpino padėtimi. Reikia kas 
nors daryti pirmiau, negu susilauksime 
daugiau nesmagumų ir painiavų, kurios 
kenks karinėms krašto pastangoms.

Ne vienas darbininkas šiandien pasa
ko: “Jeigu kongresas atsisakė užgirti 
prezidento pasiūlymą apriboti turčiams 
algas $25,000 sumoje per metus, tas pats 
kongresas taipgi turi ką nors daryti, kad 
•darbininkų algas pakelti — ypačiai tų 
darbininkų, kurių algos nesiekia nei pus
antro tūkstančio dolerių per metusi”

Senatas Pasisakė Vyriškai!
Jungtinių Valstijų senatas pereitą 

penktadienį nutarė — 85 balsais prieš 5 
—kad Jungtinės Valstijos sutiks po karo 
dalyvauti tarp tautinėj e organizacijoje 
taikai ir tvarkai palaikyti. Kaip žinia, dėl 
tokios organizacijos pasisakė ir Maskvos 
konferencija. Faktinai, Senatas pasiėmė 
vieną Maskvos konferencijos deklaraci
jos punktą ir įtraukė savo rezoliucijon 
—nutarimam

Tai nepaprastai svarbus nutarimas. 
Tai turįs milžiniškos istorinės reikšmės 
nutarimas.

Jei Jungtinių Valstijų senatas būtų pa
našiai pasisakęs tuojau po pereito pasau
linio karo, kai buvo kuriama Tautų Są
junga, tai nežinia, kaip šiandien pasaulis 
atrodytų. Veikiausiai mes šiandien netu
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rėtume antrojo pasaulinio karo, nors 
Tautų Sąjunga, reikia pasakyti, niekad 
nebuvo ryškus organizmas, — tai dau
giau plepėtojų sąjunga, o ne veikėjų. De-

'ja, tuomet senatas atmetė prezidento 
. Wilsono sumanymą įtraukti Jungtines
Valstijas į Tautų Sąjungą.

Laimė ar nelaimė su mūsų krašto kon
stitucija yra tame, kad, einant ja, kiek
viena tarptautinė sutartis, reikalinga 
senato užgyrimo, gali būti užgirta tik 
tuomet, jei du trečdaliai senatorių už

• ją balsuoja. Tokio skaičiaus senatorių
• nebuvo galima surinkti, gauti balsuoti už
Tautų Sąjungą.

• Taigi dabar, kai mūsų senatas atliko 
. tikrai vyrišką darbą ir nutarė įtraukti 
Jungtines Valstijas į tarptautinę kolabo- 
raciją, bendradarbiavimą, prezidentas 
Rooseveltas turės atviresnes rankas 

-veikti. Veikdamas, jis žinos, kad jo žy-

MARŠALO JUOZO STALINO KALBA, 
SAKYTA Š. M. LAPKR. 6 D. MASKVOJE
London, lapkr. 6. — Maskvos radijas 

paskleidė sekamą premjero Stalino kal
bą, kurią jis pasakė darbininkų susirin
kime išvakarėse Socialistinės Revoliuci
jos 26-metinės sukakties:

“Draugai, šiandien liaudies Tarybų 
Sąjunga iškilmingai mini dvidešimt 
šeštąją metinę sukaktį didžiosios So
cialistinės Revoliucijos, trečiu kartu ją 
mini karo laiko sąlygose.

Pirmaisiais metais mūsų kariuome
nė turėjo trauktis atgal. Mūsų armija 
ir ištisas kraštas turėjo panaudot vi
sas jėgas, kad sustabdyt priešą ir su
duot jam žiaurių smūgių. 1942 m. spa
lių mėnesį padėtis pagerėjo.

Greit po pernykščio spalių mėnesio 
mūsų kariuomenė perėjo į ofensyvą ir 
kirto vokiečiams naujus ir didelius 
smūgius, pirma ties Stalingradu ir vi
durinėje Dono upės alkūnėje, o paskui 
1943 m. pradžioj Leningrado apylinkė
je ir Lgovo srityje ir toliau. ♦

Po to Raudonoji Armija niekuomet 
nepaleido veiksmų iniciatyvos iš savo 
rankų. Šių metų vasarą Raudonosios 
Armijos duodami smūgiai darėsi vis 
galingesni. Kas mėhesį nuolat augo 
Raudonosios Armijos stiprybė. Vokie
čiai kentėjo vieną sumušimą po kito, ir 
nežiūrint, kaip jie stengėsi, vis tiek jie 
nepajėgė laimėti jokio rimto pasiseki
mo.

Šiais metais Raudonoji Armija, tarp 
revoliucijos 25-metinės ir 26-metinės 
sukakties, patyrė alarmo būklę. Vasarą 
mūsų ofensyvas buvo pilnai pravestas, 
ir priešas turėjo apleisti plotą, kuri 
jis buvo užėmęs. Vokiečiams tik viena 
išeitis teliko—bėgti, paliekant mūšio 
lauke didžiulius kiekius savo įrengimų, 
sužeistuosius ir sandėlius.

Antrosios mūsų kampanijos pasiseki
mas šiemet — vasarinės kampanijos — 
buvo tiktai tęsinys ir pravedimas bu
vusio pirm jo žieminio ofensyvo. Ta
tai kartą ir galutinai susprogdina tą 
teoriją ir prietarą, būk Raudonoji Ar
mija, girdi, nesugebanti vasaros metu 
ofensyvo padaryti. Raudonoji Armija 
įrodė, kad ji pajėgia ir vasarinius ir 
žieminius ofensyvus sėkmingai dary
ti; ir centralinėse fronto srityse prie
šas buvo atmestas 600 kilometrų atgal, 
o pietuse 1,300 kilometrų atgal.
DIDŽIULIAI PLOTAI IŠLAISVINTI

Mūsų kariuomene atvadavo beveik 
du trečdaliu tos žemes, kuri pirmiau 
buvo priešo užimta. Priešo kariuome
nė tapo nublokšta atgal nuo Vladikau- 
kazo iki Chersono, nuo Stalingrado iki 
Kijevo, nuo Voronežo iki Gomelio, nuo 
Viazmos iki Rževo ir iki Oršos ir Vi
tebsko apylinkių.

Priešas pasistatė svarbias apsigyni
mo linijas, ypač palei upes. Per pasku
tinį pusmetį Raudonoji Armija sunai
kino daugelį iš tų jo apsigynimo punk
tų, ir prasiveržė per keturis labai svar
bius vandens pertvaras.

Tie' pertvarai tai buvo šiaurinė Do- 
neco upės dalis, Desnos upė, Sož upė 
ir Dniepras.

Priešas taip pat buvo įsisteigęs svar
bias apsigynimo bazes į vakarus nuo 
Rostovo ir palei Moločnaja upę, arti 
Melitopolio; jas Raudonoji Armija su
naikino. Dabar Raudonoji Armija sėk
mingai triuškina priešą Dniepro upės 
alkūnėje.

MILŽINIŠKI PRIEŠO NUOSTOLIAI
Pirmaisiais metais buvo manoma, 

kad Raudonoji Armija negalėsianti' il

giai supuola su Jungtinių Valstijų senato 
norais ir nusistatymu.

Prieš šį senatorių pasireiškimą, prieš 
Connally rezoliuciją, tebalsavo tik penki 
senatoriai, tarp kurių yra toks izolia- 
cininkas kaip senatorius Wheeler, ir 
toks, kaip Kalifornijos senatorius John
son. Pastarasis buvo senate ir tuomet, 
kai buvo balsuotas klausimas, ar Jung
tinės Valstijos turi įstoti į Tautų Sąjun
gą. Tuomet Johnsonas buvo didelis tautų 
Sąjungos priešas ir veiklus priešas.

Gaila, kad šis senis, taip ilgai buvęs 
senatoriumi, matydamas, kas dabar da
rosi pasaulyje, dar vis tebesilaiko savo 
politikos, kokios laikėsi prieš virš 20 me
tų. Sykį padaryti didelę klaidą berods 
kiekvienam, užtektų!

gai atsilaikyit prieš puikiąsias vokiečių 
fašistų kariuomenės eiles.

Tos vokeičių fašistų eilės, kovojan
čios rytiniame fronte, neteko daugiau 
kaip 4,000,000 karininkų ir kareivių 
vien praeitais metais. 1,800,000 jų buvo 
užmušta, šalia to, daugiau kaip 14,000 
jų lėktuvų, daugiau kaip 25,000 tankų 
ir ne mažiau kaip 40,000 jų kanuolių 
buvo sunaikinta.

JUOZAS STALINAS
Tokiu būdu, geriausi vokiečių kadrai 

(pamatiniai sąstatai) tapo sunaikinti, 
ir jie negali gaut būtinai reikalingų re
zervų (atsarginių). Antra vertus, Rau
donosios Armijos kadrai auga ir augs. 
Būtinųjų rezervų yra čia jau, ir mūsų 
karinių pareigūnų uždavinys yra pažint 
tinkamus kandidatus iif pakelti juos į 
atsakingas vietas.

Vietoj 240 divizijų, praeitais metais 
sustatytų fronte prieš mus,—kurių 179 
divizijos buvo vokiečių, o kitos iš jų 
pastumdėlių kraštų, — dabar čia su
statyta 257 priešo divizijos. Vokiečiai 
fronte turėjo papildomosios, paprastė- 
jusios kariuomenės, kad išlaikyt rei
kiamus savo veiksmam skaitmenis. Ta
čiau, sumušimas vokiečių kariuomenės 
praeitais metais paliudija jų divizijų 
kokybės pablogėjimą, kurio negalima 
atitaisyti didinant kariuomenės skai
čių.

Grynai kariniu atžvilgiu, sumušimas 
vokiečių armijos buvo iš anksto nu
lemtas, praeitų metų pabaigoje, ir į- 
kūnytas įvykiais taip Stalingrado mū
šio, taip ir Kursko mūšio. Stalingrado 
mūšis baigėsi sunaikinimu 300,000 prie
šo armijos, kas reiškė ištaškymą apie 
trečdalio vokiečių apsigynimo kariuo
menės.

PRIEŠO NUOSTOLIAI TIES 
STALINGRADU

Kad aiškiai suprast dydį dar negir
dėtų istorijai žudynių, įvykusių prie 
Stalingrado, reikia žinoti, jog pasibai
gus Stalingrado mūšiui, buvo surink
ta nuo kautynių lauko ir palaidota 
147,210 priešo kareivių ir karininkų. 
46,700 sovietinių kovūnų taip pat bu
vo surinkta nuo Stalingrado mūšio lau
ko.

Po Stalingrado skerdynės vokiečiai 
jau nepajėgė atsigauti.
VOKIEČIŲ FIASKO TIES KURSKU

Kai dėl mūšio ties Kursku, tai ten 
buvo sunaikinta svarbiausios vokiečių 
fašistų jėgos. Vokiečiai nesitikėjo tokio 
galingo Raudonosios Armijos atsaky
mo. Kursko mūšis, prasidėjęs vietinė
mis kautynėmis iš šiaurių ir pietų, bu
vo paskutinis vokiečių mėginimas pra
ves! vadinamąjį vokišką ofensyvą: Jų 
ofensyvas pasibaigė visišku fiasko 
(prakišimu). Raudonoji Armija ne tik 
atmušė priešo ofensyvą, bet pati pra
dėjo ofensyvą.

Vasaros laikotarpiu vokiečiai tapo. 
’ atmesti atgal. Kuomet Stalingradas 

buvo vokiečių armijai sumušimas, tai 
Kurskas jai buvo katastrofa (pragaiš
tinga nelaimė). Tas labai išgarsintas 
vokiečių ofensyvas buvo tik neplatus, 
o Raudonosios Armijos pasisekimai 
mūšio lauke labai pablogino fašistų po
zicijas pačioj Vokietijoj.

Raudonoji Armija sudaužė visus auk
štosios vokiečių komandos planus ir 
apskaičiavimus, vijo vokiečius į vaka
rus ir sumindžiojo visą vokiečių gink- 

Jų garbę. Vokiečiai bandė atlaikyt šar
vo pozicijas tarpinėse linijose, bet čia 
taip pat Raudonoji Armija niekais pa
vertė visus vokiečių apskaičiavimus. 
Raudonosios Armijos pasisekimai tęsė
si be pertraukos.

Vokiečiai norėjo pataisyti savo būk
lę ir pravedė visuotinę mobilizaciją. 
Šios vasaros kampanijoj Vokietija ne
teko dviejų trečdalių savo mobilizuotų 
jėgų, tai gal Vokietija turės padaryti 
ir kitą visuotinę mobilizaciją, bet ir 
tuomi vargiai begalės palengvinti savo 
pd’dėtį.

NACIŲ APSIRIKIMAS DĖLEI 
UKRAINOS

Vokiečiai planavo atlaikyt Ukrainą ir 
naudot jos produktus savo armijoms ir 
gyventojams. Jie norėjo išnaudot jos 
geležinkelius transportui Vokietijon. 
Bet čia jie apsiriko.

Per sėkmingą Raudonosios Armijos 
ofensyvą hitlerininkai neteko ne tik 
Doneco anglies, bet ir didelės dalies 
derlingosios Ukrainos žemės. Nėra jo
kio reikalo manyti, kad jie ateityje 
nenustos ir liekamųjų Ukrainos dalių.

t

Aišku, jog visi tie neišdegę vokiečių 
apskaičiavimai pablogino, net žymiai 
pablogino ūkinę ir politinę padėtį fa
šistinėje Vokietijoje. Fašistinė Vokie
tija kenčia aštrų krizį, ir jai tiesiog į 
akis žiūri katastrofa.

KAS UŽTIKRINO RAUDONAJAI 
ARMIJAI LAIMĖJIMUS

Raudonosios Armijos pasisekimai 
būtų buvę negalimi be savo tautų para
mos užnugarėje ir be pasiaukojančio 
darbo sovietinių darbininkų, inteligen
tijos, mainierių ir ūkininkų, kurie nuo
lat gamino reikiamas žaliąsias medžia
gas ir gatavus dirbinius, tolydžio nuo
lat gerindami darbo būdus.

Visais karo laikotarpiais buvo siun
čiama frontui vis daugiau ginklų ir 
įrengimų.

Praeitieji metai buvo pasisukimo 
punktas ne tiktai karo veiksmuose, bet 
ir mūsų pramonių gamyboje. Mes turė
jome susidurti su tokiais uždaviniais, 
kaip mūsų fabrikų perkraustymas į 
rytus ir .perėjimas nuo taikos meto 
gamybos į karo meto gamybą.

Tarybų žmonės greitai prisitaikė 
prie karinio laiko pramonės ir organi
zacijos ir sėkmingai nuolat daugino ir 
gerino ginklų gamybą, ypač tankų, lėk
tuvų ir kanuolių.

Raudonoji Armija, remiama visa- 
tautinėmis pastangomis, didino sumuši
mą priešo; milijonais bombų, kaip lie
tum, lijo ant jo ir metė mūšin tūkstan
čius tankų ir lėktuvų.
KARO PRAMONĖS DARBININKAI

Istorija pripažins pasaulinės didvy- 
rybės aktu tas pasišventusias žmonių 
pastangas užnugarėje, kurie prisidė
jo su savo dalia prie Raudonosios Ar
mijos didvyriškos kovos.

Tarybų Sąjungos pramonė įrodė, kad 
ji, per savo socialistinį sutvarkymą, su
geba sumušti tokį priešą, ir tuomi ji
nai paliudijo didžią savo galybę. Visi 
žinome, kad Hitleris turėjo ne tik drū
čiai išvystytą Vokietijos pramonę, bet 
naudojo ir pilnai išvystytas žmonių jė
gas kRuose kraštuose, bet nežiūrint 
to, jam nepavyko išlaikyt skaitlinę 
viršenybę karinių savo įrengimų.

Kad dabar likviduota skaitlinė virše
nybė priešo tankų, kanuolių, lėktuvų, 
mortirų (minosvaidžių), šautuvų ir ki
tų įrengimų, kad dabar Raudonajai 
Armijai nestokuoja įrengimų ir amu
nicijos, už tai mūsų darbininkams pri
klauso nuopelnas.

(Pabaiga seka)
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Madison, Wis.
Studentai Kovoja už Negrų £ 

Teises
Čia įvyko protesto pikietas 

prie tūlos valgių krautuves, 
kurioje atsisakė Wisconsino 
Universiteto trims studentams 
duoti “sandwich” dėl to, kad 
jie juodos odos. Apie tai pa
sklido žinia tarpe studentų ir 
to pasėka, krautuvė buvo ap
stota pikietuotojų.

Apie tai sužinojo krautuvės 
perdetinis A. E. Weeks, iš 
Evanston, 111., tuojau pašali
no patarnautoją iš krautuvės 
ir pažadėjo lygiai visiems stu
dentams patarnauti.

Labai girtinas dalykas, kad 
ir jauni žmonės neleidžia 
skleisti rasinės neapykantos, »
jie visi vieningai stoja už ly
gias teises žmonėms. Kada at
eina klausimas gynimo šalies, 
mes visiems pripažįstame ly
gią teisę ją ginti, tad turime 
suprasti, kad turime lygią tei- t 
sę joje gyventi. 1

Pikieto Dalyvė.

CHICAGOS ŽINIOS
-------------- I

Sviestas Pražūstąs Tarpe 
Karvės ir Rinkos

Maisto paskaidymo adminis
tracijos statistika rodo, kad 
spalių mėnesį pagaminta svies
to 11 nuošimčių mažiau, negu < 
pernai tą mėnesį.

Bet rinkoj sviesto buvo pri
imta 30 ir 35 nuošimčių ma
žiau, negu pernai tą mėnesį.

Kainų administracija mano, 
kad kas nors yra negero. Kur 
nors sviestas “sutirpsta” tarpe 
karvės ir rinkos. Kitaip pasa
kius, žmonės sviesto gaminimo 
apylinkėse jo kur kas daugiau 
gauna, negu didmiesčiuose.

Duokite Drapanų Rinkliavos 
Stočiai

Per lietuvių drapanų rink
liavos stotį, 755 West 31 st, 
tūkstančiai drapanų štukų per
ėję ir liko pasiųsta į Sovietų | f , 
Sąjungą. Tačiau yra didelis 
trūkumas aprėdalų nacių nu- 
teriotuoso plotuose. Todėl pra
šome, kas tik galite, tai auko
kite.

Tenka pažymėti, kad šiuo 
laiku drapanų pridavimas sto- 
tin sumažėjo. Ateina moterys 
ir pasidarbuoja drapanų taisy
mui. Kurie turite kiek parin
kę rūbų, tai tuojaus juos pri
statykite į stotį.

Komitetas.

Žydų Organizacijos Rinks Dra
panas Sovietų Žmonėms

Jungtinis žydų Karo Pa
stangų Komitetas pareiškė, 
kad sumobilizuos tūkstančius 
žmonių, kurie yra įvairių žy
dų organizacijų nariai, rinki
mui darpanų dėl Sovietų Są
jungos žmonių.

Komitetas atsišaukė į pla
čią žydų visuomenę, kad nuo 
lapkričio 7-tos iki 16-tos pasi
ryžusiai dirbtų, jog kiek ga
lint daugiau surinkti drapanų 
dėl nukentėjusių nuo karo. (

Majoras Kelly savo prokla- >
macijoj apie Sovietų Sąjungos V
ir Amerikos draugingumą at- į 
sišaukė į gyventojus, kad visi 
aukotų drapanų. Jis pasitiki, 
kad bus galima surinkti apie 
2,000,000 svarų drapanų bėgy
je kelių dienų.

Lietuviai prie rinkliavos ren
giasi. Yra paskelbta stotys, kur 
galima palikti surinktos dra
panos. f

Leitenantas Apolskis
Californijoj >

Raymond Apolskis, dabar 
jau leitenantas, rašo savo tė
vams iš Kalifornijos, kad jam 
viskas gerai klojasi. u

Neseniai Raymond buvo 
trumpam laikui parvykęs na
mo. Jam buvo labai malonu 
pasimatyti su tėvais ir drau
gais. P.

London. — Pranešama, 
kad gen. Tito vadovaujami 
Jugoslavijos partizanai vei 
sumušė vokiečius ir sunai? 
kino svarbų priešam gele
žinkelį tarp Split ir Sinj.

*
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| S UŽ LIETUVOS LAISVES į
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Vokiečiai Naikina Lietuvos 
Inteligentiją

Trečias Puslapis

laisvoje Lietuvoje ji vėl ga
lės kurti ir dirbti savo tė
vynei, jos šviesiai ir kultū
ringai ateičiai.

V. Mozūriūnas.

JUOZAS ŽIUGŽDA

Hitleriniai Okupantai Mokosi iš Kaizerinių Okupantų

lietu-

kitomis 
Čeko- 

Norvegijoje, 
Balkanuose ir

Kai hitlerinė Vokietija 
klastingai užpuolė Tarybų 
Sąjungą ir okupavo Tary
bų Lietuvą, niekam nebuvo 
paslaptis, kokie yra vokiš
kųjų fašistų tikslai
vių tautos atžvilgiu. Paties 
Hitlerio žmogėdriškoji bib
lija “Mein Kampf” (Mano 
Kova”), tolygūs kitų jo pa
kalikų rasistinės neapykan
tos kupini raštai, barbariš
kas žmogžudiškas hitleri
ninkų elgesys su 
tautomis Lenkijoje, 
Slovakijoje, 
Olandijoje,
kituose vokiečių okupuotuo
se kraštuose — visa tai aiš
kiai rodė, ko gali laukti 
Lietuva iš vokiškųjų fašis
tų. Ir tikrai. Okupavę Lie
tuvą, hitlerininkai tuoj pa
rodė savo tikrus kruvinus 
nagus lietuvių tautai. Tuo
jau pat panaikino bet kokio 
Lietuvos valstybingumo po
žymius, net išbraukdami 
Lietuvos vardą, pačią Lie
tuvą palikdami tik Ostlan
do dalimi. Masiniais žudy
mais, kankinimais, išveži
mais į prievartinius kator
ginius darbus užfrontėje ir 
frontuose jie ėmė naikinti 
lietuvių tautą fiziškai. Su
griovė, sunaikino kraštą 
ekonomiškai, paversdami jį 
tik aruodu, iš kurio viską 
čiulpia piktas voras kry
žiuotis, viską ima okupan
tai hitlerinei karo mašinai 
stiprinti, o vietos žmonėms 
palieka tik skurdą ir badą. 
Suardė suklestėjusį lietu
vių tautos kultūrinį gyveni
mą, lietuvių kultūros ir 
mokslo židinius arba visiš
kai sugriaudami, arba pa
versdami juos vokietinimo 
ir fašistinimo įrankiais. 
Lietuvių tauta atsidūrė že
mos rasės, vergų rasės pa
dėtyje, o visam gyvenimui; 
vergvaldiškais metodais ė- 
mėsi šeimininkauti fašisti
nės rasės ponas vokietis. 
Visą gyvenimą, kaip tikri 
vergvaldžiai, pradedant 
nuo visagalinčio Ostlande 
hitlerinio satrapo Lohzės, 

i baigiant Kauno ir Vilniaus 
radiofono viršininku Alfre
du Mahl, propagandos sky
riaus vedėju Bruno Mayer, 
Kauno radiofono literatū
ros skyriaus viršininku 
Herbertu Schefler, valsty
binės leidyklos direktorium 
Eisentrost’u, visokiais hit
leriniais “daktarais,” falsi
fikuojančiais Lietuvos ir 
Mažosios Lietuvos istoriją, 
— viską “tvarko”, viskam 
“vadovauja” “ponų rasės” 
vokiečiai. Ir visas tas hitle-

• rininkų “tvarkymas” turi 
aiškų tikslą — fiziškai ir 
morališkai palaužti lietuvių 
tautą, pavergti ją, pagaliau 
sunaikinti, kaip buvo su
naikinti lietuviškieji prūsai 
ir Mažoji Lietuva, ir galu
tinai pajungti Lietuvą vo
kiškajam kruvinam jungui.

gamą a la Kubiliūnas, oku
pantai ir vykdė Lietuvoje 
savo grobikiškus žmogžu
diškus darbus.

Betgi Raudonoji Armija 
savo triuškinamaisiais smū
giais Tarybų Sąjungos plo
tuose -drauge su šimtais 
tūkstančių ir milijonais vo
kiečių lavonų palaidojo ir 
hitlerinį “žaibinį karą,” o 
paskutiniai milžiniški vo
kiečių pralaimėjimai prie 
Stalingrado ir Šiaurės Af
rikoj ir visiškai pakirto hit
lerininkų viltis. Drauge su 
tuo Lietuvoje, lietuvių tau
toje, kaip ir kitose okupuo
tose tautose, vokiečiai suti
ko tokį pasipriešinimą, ko
kio jie nelaukė. Valstiečiai 
visokiais būdais trukdo hit
lerininkų nustatytus mais
to ir kitų produktų prista
tymus, darbininkai sabo
tuoja gamybą, trukdo tran
sportą, inteligentija ugdo 
pasipriešinimą vokietinimo 
ir fašistinimo užsimoji
mams, partizanai naikina 
gyvąją vokiškųjų fašistų 
jėgą ir techniką — toks yra 
lietuvių tautos atsakymas į 
grobuoniškus hitlerinių 
okupantų užsimojimus.

Tokiose aplinkybėse vo
kiškieji okupantai pradeda 
j ieškoti naujų priemonių 
lietuvių tautos pasipriešini
mui palaužti. Čia jie grie
biasi senos vokiškųjų grobi
kų priemonės — apgavimo 
ir klastos. Jie nori apgauti 
lietuvių tautą ir tam reika
lui jieško sau talkininkų 
vietos žmonių tarpe, jieško 
žmonių, kurie sutiktų par
duoti savo tautos reikalus 
ir padėtų okupantams engti 
Lietuvą. Jie net sušaukė 
tokių susirastų parsidavė
lių balaganą konferenciją, 
kuri išdavikiškai stengėsi 

; pridengti plėšikiškus oku
pantų darbus. Savo intere
sams ginti ir lietuvių tau
tai apgaudinėti hitleriniai 
okupantai iškėlė tokius 
naujus išdavikus, kaip My
kolas Biržiška, kurių pade
dami jie nori pavergti ir 
priversti paklusti lietuvių 
tautą.

Visomis tokiomis klastos 
ir apgavimo kombinacijo
mis, visokiu paleidimu į 
darbą įvairių tautos išdavi
kų hitlerininkai nesugalvo
jo nieko nauja.. Tai senos 
įvairių amžių vokiškųjų 
grobikų priemonės, kurias 
visi gerai pažįsta ir kurios 
jau nieko neapgauna. To
kių klastingų kombinacijų, 
turinčių tikslą apgauti lie-

galą ir jau tuomet ėmė lau
žyti savo galvas, kaip pa
glemžti sau Lietuvą, ir tuo 
atveju, kai jie pralaimės 
karą. Jau 1917 m. vasarą 
vokiškieji okupantai pradė
jo jieškoti sau patikimų ir 
įtakingų vietos žmonių, ku
rie būtų galėję su jais ben
dradarbiauti ir savo auto
ritetu palenkti besiprieši
nančią lietuvių tautą. 1917 
m. birželio 2 d. okupantų 
kontroliuojamoje spaudoje 
pasirodė tokia žinutė, kilusi 
iš okupacin. valdžios sferų: 
“Vyriausioji “Osto”* vado
vybė pritarė, kad būtų su
daryta patikima lietuvių 
taryba, kuri turi susidėti iš 
žymiausių Lietuvos žmo- * M mų.

Betgi aišku buvo visiems, 
kad abipusiško “patikimu
mo” “lietuvių tarybos” oku
pantai negali sudaryti: kas 
bent kiek buvo patikimas 
okupantams, tuo visiškai 
nepasitikėjo, to nekentė vi
sa lietuvių tauta. Tokią pa
dėtį okupantų “patikimieji” 
išaiškino ir patiems vokie
čiams ir siūlė sušaukti ko
kią nors “konferenciją,” 
kuri įgalintų tokią “patiki
mą” tarybą prisidengti jau 
tos konferencijos vardu. 
Vokiškiesiems okupantams 
ši mintis buvo visiškai pri
imtina, ir jie leido sudary
ti iš patikimų žmonių “or
ganizacinį komitetą lietu
vių konferencijai sušaukti.” 
Buvo sudarytas toks komi
tetas iš 21 žmogaus su A. 
Smetona priešakyje. Jau 
pirmajame savo posėdyje 
1917 m. rugpjūčio 4 d., nu- 
statinėdamas busimosios 
“konferencijos” darbų 
tvarką, tasai “komitetas,” 
be ko kita, priėmė rezoliu
ciją Lietuvos ateities klau
simu, kur reiškiamas pa
geidavimas, kad busimoji 
“nepriklausoma” Lietuva 
“sueitų j santykius, kurie 
bus nusakyti vėliau, su Vo
kietijos imperija tautiniais, 
ekonominiais, kultūriniais 
ir politiniais pagrindais.” 
Tuo būdu jau pats “organi
zacinis komitetas” aiškiai 
pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą su vokiškaisiais 
okupantais.

Jokių rinkimų į “konfe
renciją” okupantai nė ne
galvojo daryti. Betgi to “or
ganizaciniam komitetui” nė 
nereikėjo; jau minėtame 
posėdyje komitetas numatė, 
kad jis pats paskirsiąs iš 

I įvairių vietų “atstovus” į 
“konferenciją.” Buvo paga-

oku-

“konfe-
vadams su A.

mikliausios, 
dema-

“... lietuvių 
pripažinda- 

laikaisnormaliais
interesai labiau

vakarus, *
pietus, tiki gali-

negu į

tuvių tautą ir amžinai pri- Uau sušaukįX ta vadinFa^0.
jungti Lietuvą prie impe
rialistinės Vokietijos, ypač 
gausiai vartojo ir kaizeri
niai okupantai 1915-1918 
metais.
2. Kaip Kaizeriniai Oku
pantai Sukūrė Smetoninę 

Tarybą.
Okupavę Lietuvą 1915

Ir šitokiame sisteminga- metais, vokiečiai iš pradžių 
me vokiškųjų fašistų kely- nė negalvojo apie tolimesnį 
ie į lietuvių tautos paver- to krašto likimą: jie be ato- 
gimą ir sunaikinimą mato- dairos niokojo ir engė visą 
me visą eilę naujų ir naujų 
variantų, kurių iš okupan
tų pareikalavo karo eiga.

Kol hitlerininkai tikėjo 
savo pamišusio fiurerio 
“žaibiniu karu,” kol jie ta
rėsi iš karto palaušią lietu
vių tautos pasipriešinimą, kiečių frontas, 
tol jie iš viso į jokias kai- sąjungininkų jėgų, vis la
bas Lietuvoje nesileido. Pa^biau ėmė braškėti. Kaizeri- 
siėmę vieną kitą nuo seno niai grobikai jau pradėjo 
vokiečiams parsidavusį iš-1 matyti savo neišvengjamą

kraštą ir jo žmones ir buvo 
tikri, kad jau amžinai galė
sią Lietuvą valdyti ir čiulp
ti iš jos visas gyvybės sul
tis. Betgi lietuvių tautos 
priešinimasis okupantams 
vis augo, o pagaliau ir vo- 

daužomas

ji “lietuvių konferencija,” į 
kurią “organizacinis komi
tetas” sukvietė žmones, pa
tikimus pačiam komitetui 
ir nurodomus vokiečių oku
pacinės valdžios. “Konfe
rencija” posėdžiavo 1917 
m. rugsėjo. 18-22 dd. Reikia 
atsiminti, kad tuo metu 
okupantai neleido Lietuvo
je jokio visuomeninio gy
venimo, neleido važinėti iš 
vieno apskrities į kitą, bru
taliai trukdė bet kokį lietu
vių bendravimą. Bet
gi jie leido suvažiuoti iš 
įvairių vietų “organizaci
nio komiteto” nariams, lei
do jiems posėdžiauti, paga
liau leido suvažiuoti apie 
200 žmonių j vadinamąją 
“konferenciją/’ leido jai 
posėdžiauti. Tai darėsi dėl 
to, kad tai buvo pačių oku
pantų vykdoma komedija,

Neseniai hitlerininkai Lie
tuvoje paskelbė įsaką apie 
“mokslo pritaikymą karo 
reikalams.” Pagal šį įsaką 
visos mokslo įstaigos, ku
rios tiesioginiu savo darbu 
neprisideda prie vokiškųjų 
fašistų siekimų, uždaromos, 
o jų profesoriai, dėstytojai 
ir studentai suvaromi į hit
lerines raštines raštinin
kauti arba verčiami stoti į 
vokiečių kariuomenę.

Ko siekia hitlerininkai 
tuo savo naujuoju įsaku? Į 
tai gali būti tik vienas at
sakymas — vokiškieji oku
pantai nori sunaikinti lie
tuvių inteligentiją, už
gniaužti lietuvių veržimąsi 
j mokslą, į šviesą.

Šalys, kuriose vokiečiai 
anksčiau įvedė savo kon
centracijos lagerio tvarką, 
aiškiai parodo, koks liki
mas laukia ir kitų paverg
tųjų tautų inteligentijos. 
Prancūzijoje jie nužudė vi
są eilę mokslininkų, kurių 
tarpe tokie pasaulinio gar
so vardai, kaip Vilde, Fer- 
nanas Holvenas. Uždarė 
kalėjiman Lanževeną, Bo- 
relį, Lapiką, Literatūros 
Akademijos nuolatinį sek
retorių Rene Diuso. Čeko
slovakijoje hitlerininkai nu
žudė profesorių Joną Kram- 
perą, žinomą čekų rašytoją 
Vladislava
daug kitų. Koncentracijos 
stovyklose uždaryta dau
giau kaip 90,000 čekų inte
ligentų. Tūkstančiai norve
gų mokytojų buvo okupan
tų pasiųsti į katorginius 
darbus. Daugelis jų žuvo. 
Masiniai naikinama inteli
gentija okupuotuose tarybi
niuose rajonuose. O kur 
dar Lenkija, Belgija, Olan
dija ir kitos vokiškųjų oku
pantų naikinamos šalys, 
kuriose vokiečiai sudegino 
bibliotekas, uždarė mokyk
las, apiplėšė muziejus.

Kaip matyti iš paskelbto
jo okupantų įsako, dabar 
eilė atėjo Pabaltijo tau
toms. Kovo mėnesį “Berli
ner Berzenceitung” išspaus
dino kultūros skyriaus va
dovo prie vadinamojo impe
rijos Ostlando komisaro 
Neugebauerio straipsnį. 
Tame straipsnyje šis civili
zuotas barbaras 
aiškiai 
vokiečių 
kia:

“Šiuo

Vančura ir

bartiniu , metu mūsų tauta. 
Inteligentai, kuriuos vokie
čiai paima į savo tarnybą, 
savo žinias turi panaudoti 
tam, kad visokeriopai jiems 
kenktu.

Studentai ir moksleiviai, 
kurie prievarta atplėšti nuo 
mokyklos suolo ir suvaryti 
į kareivines, paversti hitle
riniais kareiviais, — de- 
zertiruokite iš kariuomenės 
ir raginkite kitus taip pa
sielgti. Šaukiami į kariuo
menę — slėpkitės ir,stokite 
į partizanų būrius.

Štai kokius uždavinius 
šiandien stato mūsų tėvynė 
Lietuva.

Lietuvos inteligentai ne
turi laukti, kol hitlerinin
kai padarys tai, ką padarė 
Čekoslovakijoje, Belgijoje, 
Francūzijoje ir kituose 
okupuotuose kraštuose. Tik 
išnaikinus mūsų žemėje vo
kiškuosius okupantus, bus 
apsaugota lietuvių inteli
gentija nuo sunaikinimo, ir

Slapstosi Vokiečių Ka
reiviai Italijoje

London. — Nacių koman- 
dierius Kesselringas Italijoj 
išleido įsakymą, grūmoda
mas mirčia bausti visus 
tuos žmones, kurie slėps pa
bėgusius iš Hitlerio - Mus- 
solinio armijos italus ir vo
kiečius kareivius.

Taigi Kesselringas netie
sioginiai pripažino, kad ir 
vokiečiai jau bėga iš nacių 
armijos.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas sakė, kad jau 
dabar planuojama bendras 
Amerikos, Anglijos ir Chi- 
nijos ofensyvas sausumoje 
prieš japonus.

Italijos Bari radijas sakė, 
kad Turkija sutikus leisti 
Talkininkam naudot kai ku
rias turkų lėktuvų aikštes 
prieš hitlerininkus.

kad patys vokiškieji 
pantai dirigavo ir vadovavo 
visam tos “konferencijos” 
reikalui per savo patikėtinį 
A. Smetoną ir kitus.

Nors “konferencijos” su
šaukimas buvo įvykdytas 
su griežta organizacinio 
komiteto ir okupacinės val
džios atranka, betgi lietu
vių tautos neapykanta oku
pantams buvo tokia didelė, 
jog ir į tą “konferenciją” 
pateko kai kurie žmonės, 
griežtai pasisakę prieš vo
kiškųjų okupantų žiauru
mus ir prieš Smetonos ir 
kompanijos varomas kom
binacijas su okupantais.

Provokiškiesiems 
rencijos
Smetona priešakyje teko 
griebtis kuo 
kuo klastingiausios 
gogijos tiems antivokiškai, 
antismetoniškai nusiteiku
siems “konferencijos” daly
viams apraminti ir paga
liau . visai lietuvių tautai 
apgauti. Aiškiai vokiškųjų 
okupantų padiktuotus min
tis ir pasiūlymus smetoni- 
ninkai dangstė, valkstė į 
visokias “demokratiškas” 
skraistes. “Konferencija” 
priėmė rezoliuciją Lietuvos 
ateities klausimu. Toje re
zoliucijoje okupantiškų tei
gimų valkstymas į tokias 
skraistes, kurios galėtų ap
gauti lietuvių tautą, taip 
pat iškyla visu ryškumu: 
pirmoje tos rezoliucijos da
lyje veidmainiškai kalbama 
apie “demokratinius princi
pus,” apie “nepriklausomy
bę,” apie “steigiamąjį sei
mą,” o antroje dalyje jau 
aiškiai tiesiamas Lietuvai 
kelias į vokiškojo imperia
lizmo glėbį: 
konferencija, 
ma, kad 
Lietuvos 
linksta į 
rytus ar
mumu, jog busimoji Lietu
vos valstybė sueis į dar nu
statytinus santykius, su Vo
kietijos imperija.”

“Konferencijos” rezoliu
cijos buvo skiriamos lietu
vių tautai apmulkinti, dėl to 
ir okupantai, ir jų agentai 
smetonininkai čia vengė 
bet kokio griežtumo. Taigi 
čia nekalbama nė konkre
čiai apie turinį busimųjų 
santykių tarp Lietuvos ir 
Vokietijos. Okupantams te
buvo svarbu, kad būtų su
darytas toks jiems atsida
vęs organas, kuris galėtų 
ateityje remti “konferenci
jos” autoritetu ir vokie
čiams palankiomis bendro
mis gairėmis. Tai jie ir iš
spaudė iš tos savo sudiri- 
guotos “konferencijos.” 
“Konferencija” išrinko iš 
20 žmonių tarybą, kuriai 
ir pavedė toliau rūpintis vi
sais Lietuvos reikalais. Į 
tarybą buvo išrinkti 8 bu
vusio organizacinio komite
to nariai. Kad tarybos su
dėtį, esant kokiems nors 
netikrumams, būtų galima 
keisti, smetoniniai vadovai 
priimdino “konferencijos” 
nutarimą, kuriuo įgaliojo 
tarybą “kooptuoti naujus 
narius” iki ketvirtos dalies 
visų išrinktųjų narių.
(Iš straipsnio "Vokiškųjų Imperia
listų Kombinacijos Lietuvai Paverg

ti 1917 - 1918 Metais."

♦Kaizeriniams okupantams Lietu
va ir kiti gretimieji okupuotieji 
kraštai buvo tik "Ost," kaip dabar 
hitlerininkams "Ostland."

**Mano pabraukta. įdomu sugre
tinti, kad ir hitlerininkų agentas

visiškai 
atidengia tikrąjį 
veidą. Jis pareiš-

metu pradedami 
įgyvendinti platūs Rytų 
ministerijos planai — re
konstruoti Ostlando moky
klas. Pirmon eilėn tie pla
nai nukreipti į tai, kad su
mažinus Ostlando gyvento
jų veržimąsi prie vadinamo 
apsišvietimo, žinių rinkimo. 
Švietimas negali priklausy
ti visiems, be rasinės at
rankos.”

Minėtųjų faktų ir šio pa
reiškimo akivaizdoje tiktai 
tie žmonės, kurie sąmonin
gai užmerkia akis prieš tik
rovę, gali nematyti tikrųjų 
vokiečių siekimų.

Į tokias okupantų užma
čias Lietuvos inteligentija,
— mokslininkai, rašytojai, 
mokytojai, studentai, moks
leiviai — turi atsakyti vie
ninga griežta priešhitlerine 
kova. Ne nuolankiai laukti, 
kol vokiškieji fašistai galu
tinai palaidos lietuvių kul
tūrą, bet drąsiai stoti į ko
vą prieš mūsų tautai pra
žūtingus okupantų darbus
— inteligentijai įsako da-

Kubiliūnas okupantų sušauktame 
balagane 1943 m. balandžio 5 d. vo- 
grojo, jog jam “saulė teka iš vaka
rų.”— J. Ž.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
JAU VISAI ARTINASI

J vyks

LAPKRIČIO 14 NOVEMBER
Koncertas Bus

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

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

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

BIRCTA RAMOšKAITft, 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 Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai.

ALEXANDRE BALABAN
Baritonas, garsus rusas operų dainininkas. Pla

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

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

AIDO CHORAS
Vad. ALDONOS ANDERSON-Ž1LINSKĄITES.

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

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

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

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

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS 
e—------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------- ------ ---------- b

(Tąsa)
Šioj cukrainėj valgydavom ledus ir 

mokėmės cigaretus rūkyti. Šioj gatvėj, 
kuria einu, pažįstu kiekvienus namus, 
kiekvieną smulkių prekių krautuvę, 
kiekvieną vaistų sankrovą, kepyklą. Su
stoju prie rausvai dažytų durų su nudi
lusia klinge ir negaliu atidaryti — ran
ka neklauso. Pagaliau atidarau. Priean
gy, kažkodėl vėsu. Nuo to net nebeįžiū
riu.

Po mano kojom braška laiptai. Viršuj 
subrazda durys. Kažin kas pažiūri per 
paramsčius. Tai virtuvės durys, kurios 
dabar atidarytos. Ten kepa bulvių bly
nai. Visi namai jais kvepia. Šiandien 
kaip tik šeštadienis. Ir pasilenkusi žiūri 
ne kas kitas, kaip tik mano sesuo. Akies 
mirksniu susigėstu ir nuleidžiu galvą. 
Po to nusiimu šalmą ir pažiūriu aukštyn. 
Taip, tai vyresnioji mano sesuo.

— Paulius, — sušunka ji, — Paulius...!
Aš linkteriu. Veršelis susiduoda į pa

ramsčius. Šautuvas toks sunkus.
Ji atidaro kitas duris lig galiai ir šau

kia:
— Mama, mama, Paulius parvažiavo!
Aš jau daugiau nebegaliu eiti.
— Mama, mama, Paulius parvažiavo.
Atsiremiu sienos ir apkabinu savo šal

mą ir šautuvą. Spaudžiu juos stipriai, 
kiek galėdamas, bet nė žingsnio daugiau 
nebegaliu žengti. Laiptai siūbuoja man 
akyse. Šautuvo buože suduodu sau per 
kojas ir piktai sukandu dantis, bet nieko 
negaliu padaryti prieš tą vieną žodį, ku
rį pasakė mano sesuo, lyg kas 
kojas būt atėmęs. Skausmingai sten
giuos juoktis ir kalbėti, bet neiš
tariu nė vieno žodžio. Ir taip sto
viu ant laiptų nelaimingas, bejėgis, 
plėšiamas baisaus mėšlungio ir neno- 
roms ašaros rieda man per veidą.

Sugrįžta sesuo ir klausia:
— Kas tau yra?
Tada aš susivaldau ir užklūpčioju ant 

viršaus. Šautuvą statau į kampą, veršelį 
padedu prie sienos ir ant jo uždedu šal
mą. Taip jau ir diržą su visu pabūklu 
numetu. Po to siautėdamas sakau:

— Duok gi pagaliau nosinę!
Ji paduoda man vieną iš spintos ir aš 

nusišluostau veidą. Priešais ant stalo pa
matau stiklinę dėžutę su margais dru
giais, kurių aš anksčiau pririnkau.

ŠYPSENOS
NABAGAS KAULAS
Pučia vėjas, kaip pašėlęs, 
Eina Kaulas susivėlęs;
— Ko tu, Kaulai, taip raukais, 
Gal kas blogo su vaikais?

Žvelgė Kaulas susiraukęs, 
Ir vėl eina susitraukęs....
— Ko tu, Kaulai, taip pyksti, 
Kibą apmušė pati?

— Ne! — atsakė — aš be miego, 
Neseniai pati pabėgo;
Apsivilkus kailiniais,
'Išvažiavo po velniais!

—Na, tai puiku, duok šen ranka, 
Vėl gyvam tau laisvė tenka, 
Pagyvensi sau linksmai, 
Nerūpės pati, namai.

— Negyvensiu, — tarė Kaulas, 
O gerklėj jo tartum kaulas, 
Lūpas perkreipė keistai
Ir susiraukė piktai.

— Ką! Manai gal pasikarti? — 
Aš pradėjau Kaulą barti, — 
Bus geriau tau be pačios, 
Nereikės maitinti jos!

—Vai nebus, nebus — jis sako, — 
Ne ilgam ši laisvė teko, 
Mano skruostai suraukti, 
Kad SUGRĮŽO jau pati!

Pučia vėjas, kaip pašėlęs, 
Kaulas vaikščioja apžėlęs;
Kai pamato jį kiti, 
Sako: grįžo jo pati!

A. K—is.

Dabar išgirstu motinos bMsą. Jis aida 
iš miegamojo kambario.

— Ar ji guli? — klausiu sesers.
— Serga.... — atsako ji.
Įeinu pas ją, pasisveikinu ir kaip galė

damas ramiai sakau:
■ — Štai ir aš, mama.

Ji guli prietemoje tylėdama. Po to ji 
baimingai klausia, ir aš jaučiu, kaip jos 
žvilgsnis klaidžioja mano kūnu:

— Tu sužeistas?
— Ne, mane paleido atostogų.
Mano motina labai išbalus. Bijau deg

ti šviesos.
— Štai guliu ir verkiu, užuot džiaug

čiaus, — sako ji.
— Tu sergi, mama? — klausiu.
— Šiandie truputį atsikelsiu, — sako 

ji ir kreipiasi į seserį, kuri vis bėgioja į 
virtuvę, kad valgis neprisviltų. — Ati
daryk ir stiklinę su virtomis bruknėmis, 
— juk tu jas mėgsti? — klausia manęs.

— Taip, mama, — senai jau jų raga
vau.

— Lyg mes būtume nu jautę, kad tu 
parvyksi, — juokiasi sesuo, — kaip tik 
tavo mėgiamiausias valgis—bulvių bly
nai, o dabar netgi su bruknėmis.

— Juk šiandie šeštadienis, — atsa
kau.

— Sėskis šalia manęs, — sako moti
na.

Ji į mane žiūri. Jos rankos, palyginti 
su manosiomis, baltos ir išdžiūvę, matyti, 
kad ligotos. Pasidalinam tik vienu kitu 
žodžiu, ir aš jai dėkingas, kad ji nieko 
neklausinėja. Ir ką aš pasakyčiau: visa, 
kas tik galėjo būti, įvyko. Išlikau svei
kas ir sėdžiu šalia jos. O virtuvėj stovi 
mano sesuo, ruošia vakarienę ir dainuo- 
ja. . _. » » JO

— Mano mielas vaikeli, — tyliai sako 
motina.

Mūs šeimoj niekumet nebuvo tokio 
glaudumo. Neturtingiems žmonėms, ku
rie daug turi dirbti ir rūpintis, tat ne
priprasta. Pagaliau, kaip čia jausmus 
viešai reikš, kai tat savaime aišku, ku
riuos ir be sakymo žino. Jei mano mo
tina man sako “mielas vaikeli,” tai jau 
tiek daug pasakyta, kaip kita kažin ką 
būtų padariusi. Tikrai žinau, kad stikli
nė su bruknėmis vienintelė, keli mėnesiai 
man laikoma, taip jau pasenę ir pyragai
čiai, kurių ji dabar man duoda. Tikrai ji 
juos gavo pasitaikius gerai progai ir tuo
jau man padėjo.

Sėdžiu ant jos lovos. Pro langą rudo
mis ir auksinėmis spalvomis priešais ali- 
dės sodą kėkso kaštanai. Palengva įtrau
kiu kvapo ir atsidustu ir sakausi: “Tu 
namie, tu namie.” Bet drauge slegia ir 
sunkus jausmas. Dar negaliu atsipeikėti. 
Čia mano motina, čia mano sesuo, čia dė
želė su drugiais, čia raudonmedžio forte
pijonas, — bet aš vis dar jaučiuos lyg 
nesavas. Mus skiria šydas ir vienas žing
snis.

Tuo tarpu išeinu, įsinešu savo veršelį 
prie lovos ir išiimu viską, ką parsive
žiau: visą edamietišką sūrį, kurį parūpi
no man Katas, porą kepalėlių kareiviš
kos duonos, tris ketvirtis svaro sviesto, 
dvi dėžutes jekninės dešros, svarą taukų 
ir maišelį ryžių.

— Tai, be abejo, jums pravers...
Jos pritaria.
— Čia, tur būt, su maistu nekaip? — 

teiraujuos.
— Taip, ne labai kas. O jūs ten, ar 

gaunat ko pavalgyt?
Nusišypsau ir parodau parsineštuosius 

daiktus.
— Po tiek daug, žinoma, ne kiekvieną 

kartą gauname, bet išsiverčiame.
'Erna išneša gaminius. Staiga motina 

stipriai sugniaužia mano ranką ir rikliai 
klausia:

— Ar labai sunku tenai, Pauliau?
Motin, ką aš čia tau į tai pasakysiu! 

Vis tiek tu nesuprasi ir nieko nenusivok
si. Niekada ir neturi to suvokti. Klau
si, ar sunku. — O motin! — Linguoju 
galva ir sakau:
' — Ne, mama, ne taip jau labai. Mūsų 
ten daugybė, todėl ne taip ir sunku.

— Taip, bet nesenai čia buvo Henrikas 
Bredemejeris; jis pasakojo, kad karo 
lauke labai baisu. Dujos ir visa kita...

(Bus daugiau)

Terry Riggs Penman ir Rose Hiza. Panele Penman 
yra CIO jūrininkų unijos moterų pagelbinčs organiza
cijos direktorė. Jos apdiskusuoja planus dėl pasiuntimo 
kalėdinių dovanų Amerikos jūrininkams, kurie yra pa
tekę japonu ir nacių nelaisvėn.

LOWELL, MASS.
R. Gišievičiūtė dainavo per 

radio, oro bangomis, o jai 
akompanavo jos sesutė E. Gi- 
šievičiūtė. Tai malonu visiems 
buvo jos pasiklausyti gražaus 
balselio.

Bendrai pasidairius mieste, 
tai žmonės sako: “rusai baigia 
pliekti germanus, bet kas bus 
su Lietuva, kad tik Dievas duo
tų, kad kur nors Smetona su
rūgtų ir vėl ant Lietuvos žmo
nių sprando neužsirioglintų.’’ 
Aš gi manau, kad tokio pavo
jaus nėra, nes kartu su hitle-i 
rišku fašizmu žlugs ir lietuviš
kas smetoninis fašizmas.

Spalių 26 dieną šerifas išme
tė j gatvę vieną šeimą su 
7-niais vaikais, kad nesumokė
jo už namą raudos. Kadangi, 
tą dieną lijo, tai šeima kreipėsi 
j policijos centrą. Miesto gas- 
padorius sakė, kad neturi būti 
žmonės metami j gatvę.

Mirė keturi lietuviai: J. Su- 
slevičius, M. Grinda, A. Barsas 
ir Naruškevičius.

Spalių 30 dieną buvo renka
ma popiera stuba nuo stubos, 
surinko 150 tonų. Vis tai karo 
laimėjimo reikalams.

Spalių 9 dieną j miesto salę 
buvo susirinkę 100 atstovų nuo 
įvairių organizacijų, kurie 
svarstę, kaip sukelti Naciona- 
liam Karo F-dui $125,000,000. 
Lowell mieste karo bonų jau iš
pirkta už $10,000,000. Lietu
viai ir gerai pasirodė.

P. Greška sunkiai serga, tai 
senas veteranas darbininkiško 
judėjimo. Jis priguli prie visų 
darbininkiškų organizacijų ir 
visada nuoširdžiai remia auko
mis. Linkime draugui kuo grei
čiausiai pasveikti.

Griaustinis.

SKELBKITES LAISVĖJE

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 E Ver green 7-1661

J. GARŠVA
Graborlus-Under taker 

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 8-9770

Nashua, N. H. armijoj, kaipo daktaras. Linkiu 
jo sūnui laimingai tarnauti ar
mijoj, o tėvui pasveikti.

V. Vitkauskas.
Spalių 17 dieną atvažiavo 

drg. J. Verbickas ir sako: “Va
žiuokime, Laisvei skaitytojų 
j ieškoti, nes turime laiko ir bis- 
kį kuro, tai galėsime pavažinė
ti.” Na, ir sėdome ir nuvažia
vome į Hudson ir pirmiausiai 
sustojome pas J. Lapinienę, 
perstatėme tikslą. Ji tuojau 
padėjo $10.50 ant stalo ir sa
ko: “štai pinigai ir pasiųsk 
taip: $6.50 už Laisvę metams 
prenumeratą, $1 Laisvės apsi
gynimo bylai, $1 Apšvietos 
Fondui ir $2 pagelbai našlaičių 
didvyriškos Raudonosios Ar
mijos.”

Tai gražus pasielgimas, kur 
ne vien dienraščio prenumera
tą užsimokėjo, bet ir nuošir
džiai parėmė svarbias įstaigas 
aukomis. Ir taip nuolatos, ta 
draugė nuoširdžiai remia pra
kilnius tikslus.

Užvažiavome pas drg. J. 
Kvarečių. Jis turi du sūnus ir 
abu jau tarnauja Dėdės Šamo 
armijoj, kovoja už demokrati
ją prieš tą nelabąjį fašizmą. 
Vienas buvo parvažiavęs pas 
tėvelius pasisvečiuoti. Gi tėve
liai ir jo jauna moteris pasili
ko nuliūdime, kada jis grįžo 
tarnybon. Aš linkiu jam lai
mingai tarnauti ir po pergalės 
sveikam ir linksmam sugrįžti, 
o tėveliams ir jo žmonai svei
ko ir linksmo jo sulaukti atgal.

Užvažiavome pas W. Kvare- 
cių, šitą draugą radome - ser
gantį, kuris negali nei iš lovos 
pasikelti. Jis yra Laisvės skai
tytojas ir geras rėmėjas darbi
ninkų judėjimo. Kada jis turė
jo valgomų daiktų krautuvę, 
bet dėl silpnos sveikatos ir per- 
ilgo darbo turėjo apleisti krau
tuvę ir dabar būna namie. Jo 
sūnus tarnauja Dėdės Šamo

Prezidentas Paskyrė Komisi
ją Brangenybei Tyrinėti
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė 
penkių narių komisiją iš 
Karinių Darbų Tarybos są
stato, kad ji plačiai ištirtų 
pragyvenimo lėšas visuose 
Jungtinių Valstijų kampuo
se ir išduotų raportą ne vė
liau kaip 60 dienų eigoje.

PRANEŠIMAI 
IŠ K ITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 10, 8 v. v., LDS 
Kliube, 408 Court St. Draugai, visi 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti. Yra 
svarbu pasimokėti mėnesines duok
les už šiuos metus. Ilgai nelaukite. 
— V. K. Sheralis, Sekr. (264-265)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia parengimą su 

programa, lapkr. 21 d. Liet, salėje. 
315 Clinton St. Pradžia 1 vai. dieną, 
įžanga nemokama. Bus duodami šil
ti pietūs už 35c. Pietai susidės iš 
kugelio, mėsos, ragaišio ir dar kitų 
gardėsių. Taipgi bus ir muzikantai. 
Billie Gakshas ir Miss Newman gros 
šokiams. Mūsų dainininkų grupė va
dovaujant drg. H. Pagagalicnei su
dainuos skambančias dainas. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, linksmai laiką praleisite. 
Rengėjai.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 10 d., 103 Green St., 7:30 v. 
vak. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
yra svarbių reikalų. Bus renkami 
delegatai į Demokratinį suvažiavi
mą, kuris įvyks gruodžio 18-19 dd. 
Taipgi bus išduota raportas iš 
ALDLD Apskričio konferencijos, 
kuri įvyko lapkr. 7 d. New Haven, 
Conn. Nepasivčlinkite dalyvauti. — 
Org. (264-265)

3
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MATEUŠAS SIMONA VICIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvienų su bau 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dienų iki vfll«i

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y. E
Blokai nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508 C

S

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft ft ft ft ft ftft ft ft ft ft ft * ft * ft ft ft
Kas hori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišdkti 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

1 11 ' '' ' ' &

Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlals

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS )

t MATTHEW P. BALLAS
O (BIELIAUSKAS)

<> LAISN1UOTAS GRABORIUS
T Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas
° bus užtikrintas ir už prieinamą kalną<t>
| PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO-
V DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI< >
| 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Yi 
<I>
i--------- “TL--------------*7? ~------- r------r—--------■r.'-11 ■ w.............. ..  , ' ■ >■' ' —- --------- - - j

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Raudonoji Armija Jau 
Tik 35 Mylios nuo 

Latvijos Sienos
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

punktą jau tik 35 mylios 
nuo senojo rubežiaus tarp 
Latvijos ir Lenkijos.

PAGROBĖ DAUGYBĘ 
NACIŲ PABŪKLŲ

Kijevo fronte raudonar
miečiai, apart Fastovo, at
griebė dar virš 70 gyvena
mųjų vietovių, tarp kurių 
yra geležinkelio stočių ir 
miestelių.

Šioje apygardoje sovieti
niai kovūnai pagrobė visus 
ginklus ir įrengimus 175-to 
vokiečių artilerijos pulko, 
kelis pilnus karo krovinių 
traukinius, 124 kanuoles, 
400 trokų su reikmenimis, 
didelį skaičių kulkosvaidžių 
ir kitų ginklų; paėmė ne
laisvėn daug priešų.

Visose fronto dalyse per 
dieną buvo sunaikinta dar 
tūkstančiai nacių.

Kerčo srityje, rytiniame 
Krimo pussalio gale, Sovie
tai užėmė dar kelis mieste
lius, panašiai ir Nevelio- 
Vitebsko fronte, linkui Lat
vijos.

Jau Latvijoj Nusi
gandę Vokiečiai

Stockholm, Šved., lapkr. 
8. — Pranešama, kad naciai 
jau krausto civilius gyven
tojus iš trijų pasienįnių La
tvijos miestų, besiartinant 
Sovietų armijai linkui Lat
vijos. Hitlerininkai stengia
si urmu sumobilizuoti į savo 
kariuomenę visus galimus 
Latvijos ir Estijos vyrus 
nuo 17 iki 60 metų amžiaus, 
kad padėtų vokiečiams at
remti Raudonąją Armiją, 
kuri yra jau tik apie 40 my
lių nuo Latvijos-Lenkijos 
rubežių, Nevelio srityje.

Naciai paskelbė ištisą La
tviją kariniu ruožtu ir vi
sais garais drūtina joj savo 
apsitvirtinimus.

Švedai karo stebėtojai į- 
žiūri, jog vokiečiai supran
ta, kad jie bus šluojami iš 
visos Leningrado srities, 
bet mėgins atsilaikyti Lat
vijoj. .

Čechoslovaku Bri
gada Kijevo Žygyje
Maskva. — čechoslovaku 

tautinė brigada taip pat 
veikliai dalyvavo audringa- 
me žygyje, kuriuom Rau
donoji Armija šturmu atė
mė iš vokiečių Kijevą, Uk
rainos sostinę.

Maršalas Stalinas specia
liame savo įsakyme, pagerb
damas kelioliką Raudono
sios Armijos divizijų, veiku
sių, Kijevo mūšyje, taip pat 
suteikė pagarbą tai čecho- 
slovakų kovūnų brigadai.

Du nacių šnipai susilaukė savo teisingo likimo: prie stulpo tapo pastatyti ir 
sušaudyti. Juos sugavo francūzų slaptoji policija Sirijoje. Jų planas buvo užnuo
dyti talkininkų karių maistą, bet buvo sučiupti ir sušaudyti, nespėjus jiems sa
vo planą pravesti gyvenimam

ANT BARIKADŲ MOTERYS KOVOJE 
SU EX-SENAT0RIUM1

Pradžia kovos 20 dieną lie
pos, o baigėsi 27 d. liepos su 
moterų laimėjimu.

Pakol kovos nuotikius pa
aiškinsiu, už ką ji kilo ir ku
ri pusė laimėjo, turiu pirma 
apibudinti vietą, kur įvyko 
ir už ką ?

Miestukas Llewellyn lietu
viškai visuomenei nėra beveik 
žinomas, nes iki pasauliniam 
pirmajam karui, jokis lietuvis 
ten negyveno, arba jeigu ko
kis kada užklydo, tai tokis, 
kuris nebuvo žinomas jokioj 
lietuviškumo pažangoj. . .

šitas miestukas nuo Miners- 
villės stovi į kampą pietų ir 
j kampą vakarų, nepilnai 3 
amerikoniškų, mylių atstume.

Dabar mes esame įtraukti 
į pasaulinį karą ir viską turi
me taupyti savajai armijai, 
kad jai nieko nepritrūktų ka
ro fronte sumušti priešą. Tai
gi mums įsakė šalies adminis
tracija, priešakyje su aukš
čiausia galva, prezidentu Roo- 
seveltu. Ypatingai derlinga 
žemė, kad jos neliktų nė vie
na pėda neužsodyta, net gė
lių darželius panaudoti valgo
miems produktams auginti. 
Ištikimi šalies piliečiai tą val
džios įsakymą pildo ir mato 
reikalą pildyti.

Štai, čia prie Pauliukaitie- 
nės gyvenimo prieina apleista 
ūkė dėl užnešimo juodu pur
vu pratekančio upeliuko. Bet 
šitas galas ūkės neužneštas, 
tad Pauliukaitienė sumanė pa- 
sirandavoti tą žemę ir užsi
sodinti bulvėmis, kukurūzais 
ir kitokiomis daržovėmis. Bet 
neturint nei arklio, nei trak
toriaus, tas darbas prisiėjo at
likti su šake arba pasisamdy
ti turintį arklį apart žemę. 
Čia tai moteriai su savo mar
čia prisiėjo sunkiai dirbti, kad 
padaryti žemę tinkama dėl 
augmenų.

Kada ta jos apdirbta ūkė 
rodė gražią išvaizdą, tai ant 
nelaimės ex-senatorius p. Dan- 
do sumanė pasidaryti vieškelį 
per tą ūkę, kad būtų arčiau 
su trokais pristatyti anglis į 
laužyklą ir valytoją iš senų 
išmatų, kurios kiek metų at
gal buvo išmestos kaipo ne
tinkamos, o šiandien perplau- 
jamos ir parduodamos už ge
rus pinigus. Tik, žinoma, tiem, 
kurie veža su trokais, už il
gesnį kelią reikia brangiau 
mokėti, tai mažiau pelno lie
ka. Už tai tikruoju valstijos 
keliu nenori važiuoti dėl to
lumo.

Štai, 20 dieną liepos, atva
žiuoja pats ponas su mašina, 
įsisodinęs ir advokatą, tiesiai 
per užsėtą ir užsodintą lauką 
ir praneša savininkei, kad jis 
atidaro čia vieškelį (public 
road), šitai išgirdus, augme
nų savininkė išstoja priešais, 
įrodydama, kad čia nėra jokio 
vieškelio (public road), o tik 
iš jų kiemo išvažiuoti į valsi- 
jos kelią. Tai yra privatinis 
keliukas ir tu negali čia va
žiuoti, aš neleisiu!

Tuomet ponas pradėjo gąz- 
dinti moterį padėjimu į kalė
jimą, kaip kad sudėjo jos vai
kus už darbininkų organiza
vimą. Bet moteris to nenusi
gando ir nepraleido važinėti.

Ponas turėjo grįžti atgal.
Pirma kova laimėta, bet prie 

antros geriau prisirengė abi 
pusės. Moteris, sulyg teisių bi- 
liaus, pasistatė Jungtinių Vals
tijų vėliavą, kaipo laiduojimą 
piliečių teisių. Parašė notą: 
Privatinis gyventoją kelias, 
nevalia niekam važiuoti. Pa
sidėjo sau krėslą atsisėsti ir 
prisinešė krūvą akmenų, apsi
gynimui, jeigu per nevalią kas 
sprausis jos privatinę nuosa
vybę pavergti, pasiėmė kokį 
rankdarbį į rankas dėl nuo
bodumo. Dar pasikvietė ir su- 
siedką, kuri, kad ir nepadėtų 
jai kovoti, tai bus liudininkė, 
kad ji kovojo už savo teises.

Ilgai netrukus atvažiuoja 
mašina ex-senatorius, jo ad
vokatas ir kas daugiau, gal iš 
policijos, o paskui juos jau ir 
trokai, darydami naują kelią 
per augmenis.

Moteris sėdi ant vidurio ke
lio, šalia savęs prisidėjus krū
vą akmenų, priešakyje pasi
stačius šalies vėloką ir notą: 
“Privatinis kelias, uždrausta 
bet kam važiuoti, apart savos 
šeimos išvažiuoti į valstijos ke
lią.”

Ponas privažiavęs artyn, 
nori ar nenori, bet sulyg ša
lies įstatymų, turi sustoti, ne
gi važiuosi ant vėluko 1

Užpakalyje trokai, pripildy
ti anglies, raižo tos moteries 
susodintus augmenis. Moteriš
kei pritrūko kantrybės ramiai 
sėdėti, pradėjo akmenimis 
leisti į priešakinį troką. Tie 
persigandę, kad nesudaužytų 
lempas ir stiklus, o kartais ir 
į kaktą gali pataikyti akme
ninis šūvis, greitai sukosi ir 
traukė atgal!

Tai pamatęs ir pats vadas 
skubinosi paskui, kad negautų 
pavaišinti,iš barikadų moteriš
kais šūviai!

—Na, ir tokiu būdu kova 
su priešu buvo laimėta. Bet 
galutinai dar nelikviduota, tik 
su 27 d. liepos užpuolikas sa
vo žygį likvidavo, o moterys 
apleido barikadą.

”’ • ** ” • •
Nuotykis tikras, moterys li

ko laimėtojos prieš naikinto
ją demokratijos teisių. Bet ši
tas nuotykis tik pamoka. Pa
ties apsaugojimo galia, tai bal
savimo dienoje saugot, kad 
mes savo balsą neįmestame į 
skryniukę už naikintoją de
mokratinių teisių.

J. Ramanauskas.

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba 11 balsų 
prieš vieną užgyre sutartį 
tarp vidaus reikalų sekreto
riaus Ickes ir Mainierių uni
jos dėlei algos pakėlimo an
gliakasiams vidutiniai $1,- 
50 per dieną.

Japonai blofina, būk jie 
nuskandinę 56 karinius tal
kininkų laivus nuo spal. 31 
iki lapkr. 5. Tai jau per
daug juokingas pagyras.

Washington. — Preziden
to komisija nutarė pridėti 
4 iki 10 centų valandai 1,- 
100,000 geležinkeliečių.

Naciai Prisipažįsta, kad 
Bėga kaip Pamišę

Maskva, lapkr. 8. —Prav
da paduoda liudijimus ne
laisvėn paimtų vokiečių a- 
pie pamišusį nacių bėgimą 
atgal. Jie sako:

“Negalima net apsakyt, 
kas šiandien dedasi fronte. 
Kiekvienas vokietys bėga, 
gelbėdamas savo gyvybę. 
Automobiliai, trokai su ka- 
nuolėmis ir be jų, tankai ir 
visokie kiti vežimai trukdo 
pėstininkus, kurie, palikda
mi viską — ginklus, kanuo- 
linius šovinius ir asmeninę 
mantą — stengiasi, kuo 
greičiausiai pabėgti.

“Persigandę pėstininkai 
ir artileristai, daugelis ’jų 
basi, lenktyniuoja vieni su 
kitais, bėgdami į vakarus. 
Auto, mašinos daužosi vie
nos į kitas ant užsikimšusių 
kelių. Pašėliman įpuolę ark
liai trempia vokiečių karei
vius ir mašinas.

“Sovietų lėktuvų debesy
nai temdo padangę nuo auš
ros iki sutemos, tūkstan
čiais tonų bombų — sprogi
mų viską triuškindami į 
dulkes.”

Šypsenos
Kaip Pranašavo, o Kaip 

Pildosi
Spalių 3 d., 1941, “įkvėpi

mu” vadovaujamasis klau- 
nas šitaip burnojo:

“Birželio 22 d., rytą, pra
sidėjo didžiausias mūšis vi
soje pasaulio istorijoje. (Įsi
veržimas Sovietų Sąjun
gom) Nuo to laiko viskas 
ėjo sulyg plano. Per perei
tas 48 valandas tęsiasi vėl 
gigantiškų proporcijų veik
smas (atakos prieš Mas
kvą), kuris pagelbės sudau
žyti priešą Rytuose. Aš ga
liu pasakyt, jog tas priešas 
yra jau sulaužytas ir nie- 
kuome nebeatsikels.”

*" • " • •

Lapkričio 8 d., 1941, tas 
pats žynys sekamai riau
mojo:

“Niekuomet jokia didžiu
lė imperija nebuvo trumpe
sniu laiku sutriuškinta ir 
sunaikinta, kaip dabar So
vietų Rusija... (Leningra
das) yra apsuptas ir jis nu
puls mums į rieškutes. Šių 
metų pabaigoj, mes jau ga
lėsime tikriausiai pasakyt, 
jog šis didžiausias pavojus 
(iš Sovietų) tapo prašalin
tas. Mes nebegalime abejo
ti, jog Europos likimas se
kančiam tūkstančiui metų 
jau tapo nulemtas.”

Tai sakiniai iš svastikos 
ordeno riteriaus Adolfo Ši- 
kelgruberio prakalbų, saky
tų lygiai pirm dvejų metų.

O kas dabar Rytų fronte 
darosi ? Tūkstančiui metų 
išspręstojo likimo, kaip ma
tosi, nei dvejiems metams 
neišteko... J. B.

Jis Draugo Nepamiršta
Tinkamai pasilinksminęs 

ir būdamas geram ūpe, tū
las naktibalda telefonuoja 
savo draugui trečią valandą 
ryto.

Draugui atsiliepus, jisai 
linksmai prabyla:

“Ei, senas ridike, viliuosi, 
kad aš tau nepatrukdžiau.”

“Suprantama, kad ne,” 
draugas atsiliepė, 1 ‘viskas 
gerai. Juk man vis tiek rei
kėjo keltis į telefoną atsi
liepti.”

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINU 
švarus, lengvas fabriko darbas: 40 valandų, 
į savaitę. 60c i valandą; laikas ir pusė už 

viršlaikius. Keystone, 192% Greene St., 
Manhattan.

(2Q8)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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)

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMŲ GĖLĖMS 

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

ELYZA, INC.
10 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)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

. SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. ikF 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)

GĖLĖS
PLASTIKŲ KOSTIUMAI

Patyrusios; mes įaipgi 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 specialčje dirbtuvėje.

.<■ Gera alga ir valandos 
Malonus Darbas

Kreipkitės Visą Savaitę į 
Personnel Office

6 West 36th Street

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(264)

MERGINOS-MOTERYS 
Reikalingos kaipo kiaušinių mušėjos. 5 dienų 

savaitė. Patyrimas nereikalingas. 
MANHATTAN EGG CO. 

349 Greenwich St.
(264)

SANDĖLIO RAŠTININKES
MOTERIŠKŲ DAIKTŲ DIIRBTUVĖJE

GERA ALGA

EMILY SHOPS 2 W. 37th STREET
(266)

MERGINOS-MOTERYS
lengvas fabriko darbas, gera alga, greitas 
pakilimas; nuolatinis darbas. Būtina pramo
nė. Jei esate pasitraukusios iš karinio darbo, 
tfti reikalaujama paliuosavimo pareiškimo.

WALLACE PAPER BOX CORP.
609 W. 51st St.

(265)

REIKIA MERGINŲ
Fabrike. Nuolatinis darbas. $26 i savaitę; 

48 valandos. Kreipkitės visą savaitę.

BAKER BRUSH CO.
1 83 Grand ’ St.,

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMAM-IŠSIUNTIMAM 

PAKUOTOJAI-APVALYTOJAI 
SANDĖLIO DARBAS

LERNER SHOPS
354 4th Avenue 3-Čios lubos

(266)

ŠLIPUOTOJAI 
REPLIŲ 

DIRŽŲ DĖJIKAI
Ant Stričkių '

Gera alga. Viršlaikiai
BENTON INSTRUMENT 

2690 Jerome Ave. 
Bronx. N. Y.

(26G)

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas. 
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640 
3 WEST 51ST STREET

(264)

VYRAI ANT VARDO
$24.50 I SAVAITĘ 

IR KARTAS PAVALGYTI

Nuolatinis darbas. Kreipkitės į Engineer
FIFTH AVENUE HOTEL

FIFTH AVE. & 9TII ST.
(264)

MEDŽIO DARBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

DARBUI PRIE MAŠINŲ, ABLIUOTOJAI, 
MOLDERIAI, APSKRITU PJŪKLU PJOVI

KAI. SUSTATYTOJAI. PUIKIAUSIA 
ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIŲ

BŪTINAS KARO DARBAS 
PUIKIAUSIA ATEITIS PO KARO

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

NEW YORK CITY
(265)

VYRAI, 18-25, 
lengvam fabriko darbui, nuolatinis: viršlai
kiai. 50c j valandą pradžiai. Rest Wei Pro

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

B ERNIU K A I—V Y R AI
Stiprūs

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

ROSENBLATT,
1370 Broadway.

(265)

AUTO MECHANIKAI
FAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTO J AI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

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

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

(265)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. 40 valandų savaitė. 
60c į valandą pradžiai. Daug viršlaikių už 

laiką ir pusę. Nuolatinis darbas.
AMERICAN TACK CO.,

22nd St., & llth Avė.
(265)

APVALYTOJAI 
Dieninis Darbas. Nuolatinis. 

$33.55 už 54 valandas 
Kreipkitės:

AIR DEPOT REALTY CORP., 
c/o National Container Corp., 
30—01 Starr Ave., L. I. City.

(Queens I.R.T. to Hunters Pt. Sta.)
(265)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
Mokytis Medžio Išdrožinėjimo 
Puikiausia Alga Besimokinant 
Viršlaikiai, jei Pageidaujama 

Pakilimas j 6 savaites 
Kreipkitės kasdien 10 iki 5:30 

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

(169)

OPERATORĖS
siųti ant Singer mašinos.

Kreipkitės visą savaitę
SERVICE HEAD WEAR

14-16 Waverly Place 
ALgonquin 4-0608.

(265)

MERGINOS & MOTERYS
SUSTATYMUI IR PAKAVIMUI 

ELEKTRINIUS DAIKTUS

$30.50 PRADŽIAI
54 VALANDOS 

NUOLATINIS; DAUBAS

ELECTRICAL FITTINGS CORP.

30—45 STARR AVE., L. I. G1TY
(265)

MERGINOS 
19-22

Dirbti su manadžeriu prie spaudos kontraktų. 
$22.50 alga, pakilimai: patyritnas 

nereikalingas. Kreipkitės:
A. S, WERNER

154 W. 71st, Office 1, 9 iki 12.
(264)

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

(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
PAPRASTI FABRIKO

DARBININKAI
GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

KARINIS FABRIKAS
Iš būtinų darbų reikia 
paliuosavimo pareiškimo.

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

(264)

REIKIA VYRŲ
Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 

Patyrimas nereikalingas.
GERA ALGA

Daug viršlaikių.
NEW PROCESS MILLS

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

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

(X)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

$31.31 UŽ 55% VALANDAS 
Pradžiai

KREIPKITĖS 8 A. M. IKI 1 P. M.

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

(266)

SANDĖLIO RAŠTININKAI
Ofisų reikmenys; 40 valandų sa

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

(264)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X)

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

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

(X)

ELEKTRA LYDYTOJAI

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

Kreipkitės pas

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

išsilavinimo, nesikreipkite.
(268)

APVALYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS. 130 WEST 42ND ST.

KAMBARYS 653
(265)

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių afiartmentiniai namai. 

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

(267)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
IND2INIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriima*!

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 28RD ST., N. Y,

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI P.M.
TIMES SQ. STORE. BROADWAY

(X)

PRIE TURRET LATHE MAŠINOS
40 IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

GERA ALGA
IR DARBO SĄLYGOS

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

(265)

AP VALYTO J AS-P AGELB1NINKAS

Vyras apšlavimui, apvalymui 
padėjimui prie išsiuntimų darbo. 
Alga $30. Viršlaikiai. Privalo turėti 
Al rekomendaciją ir įrodymus 
lietybės ir paliuosavimo 
mą jei apleidžia būtiną 
Šaukite WI. 7-4209.
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NewYortog/^WZlnlot
Penktadienio Vakarą 

Ruošiama Svarbus
Mas-Mitingas

Lietuviai prašomi šio penk
tadienio vakarą, lapkričio 12- 
tą, pasižymėti savo kalendoriu
je vienu iš svarbiausių “deitų”, 
nes tą vakarą rengiama lietu
vių masinis mitingas, Piliečių 
Kliubo salėje.

Mitinge bus aiškinama reik
šmė vėliausių įvykių karo fron
tuose, kurių vienais iš svar
biausių yra Raudonosios Armi
jos žygiai Krime ir staigus at
ėmimas Kijevo, Ukrainos sosti
nės. Taipgi bus aiškinama 
svarbiausi, daug kam buvę ne
tikėtais posūkiai mūsų krašte 
ir ką tas turi bendro su karo 
frontais ir mūsų veiksmais na
mų fronte.

Kalbės K. Petrikienė, R. Mi- 
zara ir žymus advokatas Frank 
Serri, kurio anais metais pa
sakyta prakalba Grand Para
dise salėje įvykusiame lietuvių 
masiniame mitinge visiems la
bai patįko. Daugelis sakė, jog 
tai geriausia iš jiems girdėtų 
a m e r i k i eč i ų k a 1 bėt o j ų.

Amer.- Sovietų Draugingumo 
Kongresas Buvo Masinis

MIRĖ
Julius Beneszunias, 59 metų 

amžiaus, 125 Division Ave., 
mirė Kings County ligoninėj, 
šeštadienį, lapkričio 6-tą. Pa
šarvotas graboriaus J. Garšvos 
Brooklyne. Laidos antradienį, 
lapkričio 9 d., 10 vai. ryto, šv. 
Trejybės kapinėse.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

Amerikos-Sovietų Draugin
gumo Kongresas, įvykęs spa- 

i lių 6, 7 ir 8 dienomis, New 
' Yorke, praėjo didžiausiu pa- 
Įsisekimu. Didžiulės viešbučio 
i New Yorker salės visoms sesi
joms buvo per mažos, negalė
jo sutalpinti visus .jose norėju

sius dalyvauti.
Kongresas buvo sušauktas 

! atžymėti 10 metų sukaktį nuo 
1 įsteigimo Amerikos - Sovietų 
'Sąjungos diplomatinių ryšių.

Per pirmąsias dvi dienas se
sijų turėta sekamos: Moterų, 
apšvietus, tautų, darbo unijų, 
ir dvi mokslo sesijos, taipgi 
pietūs (luncheon) pirmą die
ną ir masinis mitingas kongre
so užbaigai trečios dienos va
karą, lapkričio 8-tą, didžiojoj 
Madison Square Garden salėj, 
50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Šiuos žodžius rašant masi
nio mitingo pasekmės dar ne
buvo žinomos, tačiau sulyg 
masių atsinešimo į Sovietų Są
jungą, taipgi sprendžiant pa
gal surašą garsių ir atstovin
gų kalbėtojų, iš anksto galima 
buvo matyti, jog jis bus buvęs 
puikiausiu iš kada nors turė
tų mitingų.

Trečią kongreso dieną, lap
kričio 8-tą, sesijų nebuvo, die
na skirta įvairių kongreso ta
rimų pravedimo gyveniman ir 
komisijų susiorganizavimo mi- 
tingams-darbams.

Kongrese dalyvavo virš 1,- 
800 delegatų ir registruotų 
svečių-tėmytojų, atstovaujan
čių visokiausius amerikinio gy

venimo sluoksnius, šimtai de
legatų atstovavo darbo unijas.

Kongreso visose sesijose 
viešpatavo vieningiausia nuo
taika. Desėtkų žymių vyriau
sybininkų ir kitų visuomeni
ninkų kalbose, apibudinant 
įvairias gyvenimo sritis, buvo 
nurodyta panašumai mūsų 
krašto ir Sovietų Sąjungos 
žmonių siekių gyvenime ir ga
limumas ne tik kartu kariauti 
sumušimui fašizmo, bet ir gra
žiausiame susitarime koope
ruoti po karo išlaikymui tai
kos, kad baisusis karas dau7 
giau negalėtų atsikartoti. Tą, 
sakė kalbėtojai, mes esame 
skolingi mūsų vaikams ir anū
kams, visom ateinančiom gent- 
kartėm.

žymių kongreso svečių-kal- 
bėtojų sąstate pietų sesijoje 
buvo miesto majoras Fiorello 
II. LaGuardia, Sir Hubert 
Wilkins, mokslininkas ir naujų 
kraštų jieškotojas-tyrinėtojas; 
E. C. Ropes iš J. V. Komer
cijos Departmento; Dorothy 
Thompson, paskilbus kolum- 
nistė; Corliss Lamont, Ame
rikos - Sovietų Draugingumo 
Nacionalės Tarybos pirminin
kas; Eugene D. Kisselev, So
vietų Sąjungos generalis kon
sulas New Yorke, ir tūli kiti.

Sesijose per abi dienas bu
vo daug kitų žymių kalbėtojų.

Stanislovaitienė Apie Lietuvą

Kongreso tautų sesijoj, tar
pe kitų žymių kalbėtojų, 
glaudžią, bet labai įdomią kal
bą pasakė Mrs. Christine Sta-

Ethel G. Fischer, slaugė, 
teisme iš Pentį, gelžkelių fir
mos išsikovojo $$0,000 už su
žalojimą gelžkelių nelaimėj 
pareitą gegužės mėnesį.

Šiemetinio Laisves Koncerto
Programoj Girdėsim Daug

Žymių Dainos Talentų
Atitinkant savo augimui įta

koje, dienraštis Laisvė ir savo 
koncertų programosna stengia
si įdėti vis ką nors žymesnio, 
šiemetinė Laisvės koncerto 
programa kaip tik pasižymi 
plataus masto dainininkais.

štai, paimkime, kad ir vieną 
iš jų, Mr. Arthur Lessac.

ARTHUR LESSAC

gelyje koncertų New Yorke, 
Buenos Aires ii’ eilėje kitų 
miestų. Jis taipgi yra diriga
vęs daugelį teatrinių dramos 
grupių ir darbininkų meno 
grupių. Jisai yra mokinęs Nau
jojo Teatro Mokykloje, lavino 
sėkmingai veikusio ant Broad
way darbininkų veikalo “Pins 
and Needles” aktorius, taipgi 
veikalo “From Vienna”, “Re
union in New York” ir kitų 
veikalų aktorių grupes.

Šiuo tarpu Mr. Lessac yra 
viršininku Y.M.H.A. balso ir 
iškalbumo departmento New 
Yorke, taipgi panašiose srityse 
vadovauja Cooperative Arts 
Workshop meno darbams.

Quill ir Klein Išrinkti Broiixe* 
Cacchione Įmatoma Laimes'

Scena iš puikios amerikiečiu filmos “The North 
Star” apie Rusijos žmonių didvyrišką išstojimą prieš 
nacius, gamintos Samuel Goldwyn studijose. Vyriau
siose rolėse Anne Baxter, Dana Andrews, Walter Hus
ton, Walter Brennan, Ann Harding, Jane Withers, 
Erich Von Stroheim su talka kitų žymių aktorių. Fil
mą pirmu kartu pradėta rodyti lapkričio 4-tą dviejuose 
teatruose, New Victoria, Broadway ir 46th St., ir RKO 
Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

Scena iš tragedijos “True To Life,” Paramount Te
atre, prie Times Square, New Yorke.

neslow. Ji sesijos dalyviam 
davė suglaustą vaizdą iš Lietu
vos ir kitų Pabaltijos kraštų 
istorijos senovėj iki tų respu
blikų įsijungimo į Sovietų Są
jungą, ąpie tų tautų žmonių 
baisų būvį nacių okupacijoj ir 
jų raudonarmiečių ir partiza
nų didvyriškas kovas prieš 
okupantus.

Išvadoje ji pareiškė, kad 
gerinimui Amerikos-Sovietų 
santikių yra reikalinga pripa
žinti tų tautų žmonių valią, 
pareikštą 1940 metais, įstojant 
į Sovietų Sąjungos respublikų 
šeimą ir atšaukti pripažinimą 
fašistinių diktatorių atstovy
bės.

Jos kalba sudomino klauso- 
vus ir buvo entuziastiškiausia 
pasveikinta kalba toje sesijoj. 
O joj dalyvavo apie tūkstan
tis žmonių. Kelis kart suklik- 
sėjo kameros. Po sesijos ap
stojo būrys žmonių, statydami 
klausimus ir prašydami apsi
keisti antrašais gavimui dau
giau informacijų ateityje. Iš
ėjusią į viešbučio balkoną ir į 
restauraną taipgi sulaikinėjo 
žingeidautojai apie tą “jau
niausią tarybinę respubliką,” 
apie kurią jie taip mažai tu
rėję žinių arba buvę girdėję 
tik išvirkščias, fašistų propa
gandos “žinias.”

Kitais šios sesijos kalbėto
jais buvo autorius Louis Ada
mic, Anatoly Yakovlev, So
vietų inžinierius; Dr. E. Fran
klin Frazier iš Howard Uni
versiteto; James N. Rosenberg 
iš pokarinės pagalbos teikimo 
komiteto, ir Joseph A. Saler
no, Mass, valstijos CIO prezi
dentas.

Labai įdomios buvo ir kitos 
sesijos, geri ir autoritetingi jų 
kalbėtojai.

Rep.

SUSIRINKIMAI.
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, lapkričio 11-tą, 7:30 
vai. vakaro, 419 Lorimer St. Bus 
svarbus delegato A. Dagio raportas 
iŠ ateivių gynimo konferencijos, va
karėlio komisijos ir pundelių komi
sijos raportai. Visi nariai dalyvauki
te ir atsiveskite naujų narių Įrašyti 
į LLD. — Kuopos Org.

(264-266)

žymusis tenoras Arthur Le
ssac, kuris bus vienu iš kelių 
žymių solistų šį sekmadienį, 
lapkričio 14, įvyksiančiame 
dienraščio Laisvės metiniame 
koncerte, Labor Lyceum salėje, 
pastaraisiais dešimčia metų y- 
ra moksliškai daug studijavęs 
iškalbumo ir balso lavyboje. 
1932 metais jisai gavo East
man School of Music stipendi
ją ir studijavo kelis metus pas 
vieną iš žymiausių moderniškų 
balso mokytojų, Bernard Kvar- 
tin.

>Mr. Lessac yra išstojęs dau

Liuteriečiai Turėjo 
Sėkmingą Vakarą

Dr. Martin Luther Draugija 
buvo surengus vakarienę lap
kričio 6-tos vakarą, šapalo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Ridgewoode. Kadangi liu
teriečiai iš anksto rūpestingai 
darbavosi, išpardavė bilietus, 
tad svečių turėjo daug. Taipgi 
duota labai gera vakarienė ir 
iki sočiai visiems. Svečiai sma
giai praleido vakarą.

Draugija yra viena iš se
niausių, bet jos vadovybė yra 
jaunai galvojanti, suranda bū
dus sėkmingai veikti bile ko
kiose sąlygose, moka suprasti 
naujus gyvenimo iškeltus rei
kalavimus ir juos paremti, 
juose pagal išgalę dalyvauti.

Rep.

Michael J. Quill, darbietis, 
bet kandidatavęs nepriklauso
mai, išrinktas miesto tarybom 
Numerio 1 balsų rokavime ji
sai buvo baigęs pirmuoju, su 
47,000 No. 1 balsų. Galutinose 
pasekmėse, išėmus iš lenkty
nių pralaimėjusius kandidatus 
ii’ prirokavus nuo jų likusius 
No. 2 balsus dar esantiems 
lenktynėse, Quill baigė lenk
tynes antruoju.

Kiti laimėję rinkimus yra: 
Keegan, d m ok ratų, kuris ga
lutiname rokavime baigė pir
muoju, ii’ Klein, darbietė. Ji 
smarkiai pašoko balsais, kada 
tapo iš lenktynių išimtas, ki
tas darbietis, esamasis miesto 
tarybos narys, Ninfo.

Galutini skaičiai balsų buvo 
sekami:

Keegan, demokratų kandi
datas, dabar esamas tarybos 
narys, 68,913.

Quill, nepriklausomas, 67,- 
195.

Klein darbietė, 55,314
Cohen, dem., 42,264
Cohen likosi neišrinktas, ka

dangi jis nebuvo gavęs rei
kiamo minimum balsų. Jis iš
imtas iš lenktynių be rėkavimo 
jo baloto No. 2 balsų, kadan
gi kiti ir taip jau turėjo pa
kankamą skaičių balsų būti iš
rinktais.

BROOKLYNE
Surokavus balsus 1,038 dis- 

triktų iš 1,131 visame apskri
tyje esamų rinkimų distnktų, 
komunistų kandidatas Cac
chione tebebuvo 1-moj vietoj 
su 49,127 No. 1 balsais. Seka
mu lenktynėse buvo Sharkey 
su 42,510 bal., Earle su 36,- 
799 b., sekė Hart, Di Giovan
na, Vogel, Casey, McCarthy, 
Goldberg. Renkami bus tik 6.

QUEENS

Queens jau buvo surokuoti 
arti visi No. 1 balsai, prade
dama išiminėti iš lenktynių 
gavusieji mažiausia balsų. Pir
maujančiais kandidatais buvo 
Phillips A. J., Quinn, ir Phil
lips J.A., rep ir dem., taipgi 
Conrad ir Christiansen.

Richmonde kandidatai buvo 
du, renkama vienas. Išrinkta 
esamasis, Frederick Schick.

0FIC1AL1S LDS OPTIKAS

Telef.: GR. 7-7553

DETROITE:

52?LR

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

IV

STANLEY MISIŪNAS
52S

irai

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rntkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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 5-6191

F. W. Shalins I
( Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves |

SS 150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Toni. Virginia 7-4499 j

UNION SQ. 
OPTICAL CO. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuok, unija kapoj

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

* LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ŠĮ specialj pasiūlymą 

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

30 Dieną 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

Aplankykite 
mūsų 

Rcligijinių 
daiktų 

department^

Visi daimontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

33.00

Prices Subject to Federal Tale

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

>25.00 |

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2178




