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Amerikos - Sovietų Draugiš
kumo ( A m e r i c an - Soviet 
Friendship) organizacijos su
važiavimas, įvykęs lapkr. 6-7 
dd. New Yorke, buvo visapu
siai pasekmingas: didelis, įdo
mus. Dalyvavo virš 1,800 de
legatų ir vizitorių.

Visose suvažiavimo sesijose 
neteko būti — neįmanoma, 
nes suvažiavimas buvo pasida
linęs į panels (sesijas, spren
dusias paskyrius klausimus). 
Tokių paskyrių sesijų iš viso 
buvo net šešios.

Mano dėmesį atkreipė sesi
ja, pavadinta: “The Soviet 
Union: A Family of Nations in 
the War” (Tarybų Sąjunga: 
Tautų šeima karo metu), čia 
buvo diskusuojami Tarybų Są
jungos tautiniai santykiai.

Pirmininkauja žymusis ra
šytojas Louis Adamic. Sako 
kalbas: inžinierius Anatolis 
Jakovlevas, Pennsylvania Uni
versiteto profesorius D. H. Ka- 
bakjian, Howard© Universite
to profesorius E. Frankoin 
Frazier, James N. Rosen ber- 
gas, Joseph Salerno, ir lietuvė 
visuomenininke, Kristina Sta- 
nislovait’enė, iš Waterbury, 
Conn.

Gražaus įspūdžio padarė 
Kristina Stanislovaitienė savo 
kalba.

Jauna, daili šviesiaplaukė 
Amerikoje gimusi ir mokslus 
ėjusi moteriškė talentingai pa
tiekė suvažiavimo dalyviams 
Pabaltijo kraštų įstojimo į 
Tarybų Sąjungos tautų šeimą 
istoriją.

Beje, Mrs. Stanislovaitienė 
buvo vienintelė moteris, kal
bėjusi toje sesijoje, ir tas mū
sų tautai suteikė dar didesnės 
pagarbos!

Klausovuose buvo daug vi
sokių profesionalų ir intelek
tualų ir jiems patiektieji kal
bėtojos faktai apie Pabaltijį, 
apie tarybines Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos respublikas su
teikė daug medžiagos.

Jurgis Šimaitis, beje, čia at
stovavo Montello lietuvius.

Diena iš dienos Naujienos, 
Draugas ir kiti jų veislės laik
raščiai mala ir mala tą pa
čią mali-malienę, būk po ka
ro Lietuva būsianti ne tokia,! 
kokios nori patys Lietuvos Į 
žmonės (tarybinė), bet tokia,; 
kokios nori lietuviškieji sme-' 
tonininkai su savo talkinin
kais.

Ir neatsibosta tiems žmo
nėms niekus plepėti!

O kad taip, girdi, Lietuvo
je būsią, kaip norį smetoninin- 
kai, rašo Grigaitis, liudijąs ir 
tas “faktas,” kad žadeikis bu
vo užėjęs pas valstybės sekre
toriaus padėjėją, Edward R. 
Stettinius’ą, Jr.

Bet ką tas turi bendro su 
Lietuvos žmonių nusistatymu 
gyventi tarybiniu gyvenimu?!

Pastarųjų 26-rių metų bėgy
je kas metai man teko daly
vauti Didžiosios Spalių Revo
liucijos jubilėjinėse celebraci
jose — masiniuose mitinguose. 
Teko dalyvauti Bostone, Chi- 
cagoj, Buenos Aires ir New 
Yorke.

Seniau tuos minėjimus ruoš
davo beveik išimtinai komu
nistai.

Keičiasi laikai, keičiasi žmo
nės.

Šiemet, štai, New Yorke di
džiulis spalvingas masinis mi
tingas Madison Sq. Gardene, 
New Yorke buvo suruoštas ir 
vadovautas visokių politinių 
pažiūrų žmonių, ne komunis
tų. Jame sakė kalbas valstybės 
pareigūnai, artistai, ADF ir 
CIO vadai.
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Talkininkų Komandierius Pas
merkė Michailovičiaus Četnikus, 

Kaip Jugoslavų Pardavikus

RAUDONOJI ARMIJA ARTINASI PRIE VILNIAUS KRAŠTO
Anglai-Amerikiečiai Užėmė 

Dar Kelis Strateginius 
Miestelius Italijoj

Alžyras, lapkr. 9.— Aš
tuntoji anglų armija ryti
niame Italijos šone nustūmė’ 
vokiečius dar 7 mylias atgal 
ir pasiekė Sangro upės pa- Į 
krantinius kalnus, šiame' 
fronte anglai atėmė iš nacių 
dar penketą miestelių.

Penktoji amerikiečių -an
glų armija, vakariniame I- 
talijos ruožte, vidutiniai pa
sivarė dar porą mylių pir
myn ir užėmė Calabritto 
miestelį.

Amerikiečiai įsiveržė į 
Mignano priemiesčius, bet 
dar nepaėmė šio strateginio 
miestelio, kaip neoficialiai 
buvo vakar pranešta.

Sunaikinta Dar 63 Ja
ponę Lėktuvai, Sužalo

ta 2 Karo Laivai
Australija, lapkr. 10. — 

Amerikos ir Australijos la
kūnai sunaikino dar bent 63 
japonų lėktuvus per kauty
nes ore ir pačiose priešų or
laivių aikštėse Rabaul ir 
Bougainville srityse.

Australijos bombanešiai 
sužalojo du karinius japonų 
laivus - naikintuvus.

Per ketvertą paskutinių 
savaičių amerikiečiai ir au
stralai toje Ramiojo Van
denyno dalyje viso nuskan
dino bei sužalojo 42 kari
nius priešų laivus, neskai
tant prekinių, ir sunaikino 
apie 800 japonų lėktuvų.

Anglai tikisi gaut leidimą > 
naudot lėktuvų aikštes Tur
kijoj prieš nacius Rumuni
joj ir Graikijoj.

Albanijos partizanai su
mezgė ryšius su Jugoslavi
jos ir Graikijos partizanais, 
kad sutartiniau ir sėkmin
giau kovoti prieš vokiečius.

PAČIAM HITLERIUI KINKOS DREBA, BET JIS GRŪMOJA ŽUDYTI VISUS TO
KIUS VOKIEČIUS, KURIE ABEJOJA APIE NACIU LAIMĖJIMĄ

London. — Hitleris kal
bėjo Municho aludėje nacių 
partijos vadams, kad Vo
kietija, girdi, niekados ne
pasiduos, nors, esą, “aš sta
tau vokiečiams kareiviams 
milžiniškus, atrodo, negali
mus įvykdyti reikalavi
mus.” Jis ragino vokiečius

Reikėjo didelio optimisto, 
sakysime, prieš 20 metų, kuris 
būtų nuspėjęs, kad 1943 m. 
Didžiosios Spalių Revoliucijos 
metinių sukaktuvių proga 
masiniame mitinge sakys kal
bas mūsų vidaus reikalų mi- 
nisteris, USA senatorius, ADF 
prezidentas, greta SSSR amba
sadoriaus.

Bet taip yra! Ir tas parodo, 
jog žmonija nestovi vietoje.

Talkininkai atmuša nacių 
atakas šiaurinėse Gariglia- 
no upės pakrantėse.

Anglų kariuomenės dali
niai vakariniame Italijos 
fronte dar pažygiavo pir
myn linkui Gaetos Įlankos.

Kartojasi pranešimai, jog 
vokiečiai sprogdina Gaetos 
uostamiestį, į šiaurvakarius 
nuo Neapolio ir tiktai 70 
mylių nuo Romos, suprasda
mi, kad amerikiečiai ir an
glai paims Gaetą.

Anglų ir amerikiečių bom- 
banešiai pleškino Turiną, 
automobilių ir įvairių maši
nų fabrikų centrą, šiaurinė
je Italijoje.

Vokiečiai Stengiasi Lai
vais Pasprukti iš 
Krimo Pussalio

Šveicarijos žiniomis, Rau
donoji Armija iš Perekopo 
tarpkaklio, tarp Juodosios 
Jūros ir Azovo Jūros, ver
žiasi gilyn į Krimo pussalį. 
Teigiama, kad vokiečiai su
būrę didelį skaičių valčių ir 
laivų, kuriais jie bandys 
iškraustyt kelis tuzinus tūk
stančių savo kariuomenės iš 
to pussalio. Sakoma, kad 
naciai jau išplukdę savo ka
riuomenės dalį iš Krimo.

Sovietai atėmė iš vokiečių 
daugiau pozicijų Kerčo sri
tyje, siaurame rytiniame 
gale Krimo pussalio.

Vidurvakarinėse Ameri
kos valstijose kai kur pri
snigo po kelis iki 11 colių.

Cleveland, Ohio
Mirė St. Yonela

Pirmadienį mirė Stasys 
Yonela; pašarvuotas Wilke- 
lio šermeninėj. Bus palaido
tas ketvirtadienį, lapkr. 11 
d. V. Romand 

kariauti kaip “begaliniai be- 
gailestingus fanatikus” ir 
gąsdino juos baisiu likimu, 
kokio, girdi, jie susilauktų, 
jei Vokietija taptų sumuš
ta.

Hitleris šaukė savo valdi
nius nenusiminti, o jeigu vo
kiečiai įpultų desperacijon, 
tai sako: “Aš jų nesigailė
siu, kad Dievas tada aplei
džia juos.”

Jis pripažino, jog “kova 
rytuose (prieš Sovietus) tai 
yra sunkiausia iš visų kovų, 
kokias vokiečiai bet kada 
turėjo.”

Abejojančius apie karo 
laimėjimą vokiečius Hitle
ris apšaukė kriminalistais ir 
šitaip jiem grūmojo:

“Kuomet daugelis tūks

Cairo, Egiptas. — Anglų 
generolas Sir Henry Mait
land Wilson, vyriausias Tal
kininkų komandierius Vidu
riniuose Rytuose, pasmerkė 
baltagvardiečio generolo 
Michailovičiaus četnikus, 
kurie bendradarbiauja su 
vokiečiais ir užpuldinėja Ju
goslavijos partizanus, ko
vojančius prieš nacius.

Savo pareiškime, pasklei
stame per radiją jugosla
vams, gen. Wilsonas sako:

“Aš sužinojau, kad tūlo
se vakarinėse Jugoslavijos 
srityse, ypač Dalmatijoj, 
kai kurie četnikai padeda 
vokiečiams, bergždžiai mė
ginantiems nuslopinti lais
vinimo jėgas. Tie žmonės 
begėdiškai išduoda savo šalį 
ir dar begėdiškiau pasakoja, 
būk Anglija užgiria jų veik
smus.”

DIDELI VOKIEČIU 
NUOSTOLIAI MŪ- 
ŠYJ DEL KIJEVO

Maskva. — Sovietų Žinių 
Biuras pranešė, jog mūšyje 
dėl Kijevo lapkr. 3-6 d. Rau
donoji Armija supliekė de
vynias vokiečių pėstininkų 
divizijas, dvi tankų divizijas 
ir vieną motorizuotą divizi
ją. Mūšio lauke naciai pa
liko apie 15,000 savo karei
vių ir oficierių, užmuštų. 
Nelaisvėn paimta 6,200 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Tuo pačiu laiku sovieti
niai kovūnai sunaikino 244 
nacių tankus, 126 lėktuvus, 
174 artilerijos kanuoles, ta
me skaičiuje 48 motorizuo
tas kanuoles; 158 mortiras, 
246 kulkosvaidžius ir 28 į- 
vairių reikmenų sandėlius.

Be to, pagal dar neužbaigtą 
skaičiavimą, Sovietai pagro
bė 30 vokiečių lėktuvų, 42 
tankus, 318 artilerijos ka
nuoles, o tarp jų ir 70 mo-

tančių krinta mūšyje, tai ašį 
nedvejodamas galėsiu nu- 
marint keletą šimtų krimi
nalistų namie.”

Jis pasakojo, kad vokie
čiai galį laimėt “paskutinį 
mūšį”, o su juom ir visą ka
rą; tada, girdi, Vokietija, 
panaudodama darbo jėgas 
Talkininkų (kuriuos jis va
dino “kariniais kriminalis
tais”), lengvai galės atsta
tyt keletą milionų namų, 
kuriuos sunaikino anglai ir 
amerikiečiai oro bombomis. 
Hitleris gailėjosi, kad naciai 
oru nepasieks Amerikos, bet 
jie pasiekia Anglija ir, gir
di, atsiteisią jai.

Už Italijos susmukimą jis 
kaltino jos karalių Viktorą 
Emmanuelį kaip “išdaviką”

(Gen. Wilsono minimos 
laisvinimo jėgos tai yra ge
nerolo Tito-Broz vadovauja
ma Jugoslavų Laisvinimo 
Armija — partizanai.)

Gen. Wilsonas užreiškė, 
kad Michailovičiaus četni
kai turi tuojaus atsimesti 
nuo nacių, o jeigu jie to ne
padarys, tai Jungtinės Tau
tos laikys juos pardavikais 
ir priešais.

Jis sveikino Jugoslavijos 
patrijotus - partizanus, pa
reikšdamas:

“Aš sveikinu žymius lai
mėjimus Jugoslavijos laisvi
nimo jėgų. Aš pažadu vi
siem jugoslavam kovotojam 
visokią paramą, kurios tik 
galima suteikti, atsižvel
giant į bendruosius Talki
ninkų strategijos reikalus.”

NAŠLAVĘ KASSELĮ, 
SVARBU NACIU FA

BRIKU CENTRA
London. — Fotografiniai 

paveikslai iš oro rodo, kad 
anglų lakūnai bombomis 
faktinai visiškai sunaikino 
Kasselį, 217,000 gyventojų 
miestą, karinės pramonės 
centrą vakarinėje Vokietijo
je. Jie sudaužė 50 didžiųjų 
Kasselio fabrikų, tame skai
čiuje svarbiausias garvežių 
statyklas ir šarvuotų auto
mobilių ir trokų dirbyklas.

Nušluota 300 buvusių na
mais apstatytų Kaselio da
lių ir tiktai 15 dalių dar 
šiaip taip tebestovi.

torizuotų kanuolių; 140 
mortirų, 640 kulkosvaidžių, 
660 trokų ir automobilių, 
700 vežimų su kroviniais, 
daugiau kaip 2,000 arklių, 
18 radijo perduotuvų ir 34 
sandėlius ginklų, amunicijos 
ir kitų karo reikmenų.

ir baugino anglus-amerikie- 
čius, kad, esą, vokiečių 
“priešai atras, jog vienas 
dalykas yra įsiveržt prieš 
italus Sicilijon ir visai skir
tingas dalykas įsiveržt prieš 
vokiečius Francijon ar Nor- 
vegijon.” ‘

Hitleris, baigdamas nusi
minusią savo pasaką, gyrė
si: “Aš jus užtikrinu, nors 
viskas šiame pasaulyje gali 
atsitikti, bet visiškai nega
limas dalykas, kad aš ne
tekčiau proto ar kad mano 
nervai suirtų. Niekas negali 
man smogti.”

Taip jis šnekėjo, minint 
23 metų sukaktį nuo jo va
dovauto nacių pirmojo mė
ginimo sukilti prieš Vokie
tijos respubliką.

Sovietai Užėmė Pozicijas 
Tik už 20 Mylių Nuo 

Latvijos Sienos
London, lapkr. 9. — Rau

donoji Armija per dieną 
prasiveržė dar 15 mylių pir
myn Nevelio-Vitebsko srity
je, linkui buvusios sienos 
tarp Latvijos ir Lenkijos ir 
atėmė iš nacių pozicijas tik
tai už 20 mylių nuo Latvi
jos, kaip sako bendrieji pra
nešimai.

(Reiškia, Sovietų kariuo
menė jau arti sienos tarp 
Vilniaus krašto ir Latvijos. 
Nes kada lenkai valdė Vil
niją, tai per Vilniaus dzū
kų kraštą Lenkija rubežia- 
vosi su Latvija. Tatai reikia

Churchill Žada Žiau
riausius Mūšius Prieš

Vokiečius 1944 M.
London, lapkr. 9. — Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas per radiją pa
reiškė, kad 1944 m. karas 
Europoj bus “kuo žiauriau
sias ir lėšuos Talkininkams 
kuo daugiausiai gyvybių.” .

Jis sakė, jog Sovietų ar
mijos “kirto tokias gilias ir 
pavojingas žaizdas visai ka
rinei vokiečių mašinai, kad 
tie smūgiai labai gali pasi
rodyt mirtinais” naciams.

Churchillas taip pat svei
kino Maskvos konferencijos 
pasekmes; sakė, kad Talki
ninkai žymia dalim įveikė 
nacių submarinų pavojų ir 
pastebėjo, jog Talkininkų 
smūgiai iš oro yra vienas iš 
svarbiausių veiksnių prieš 
Hitlerį.

Verda Bulgarę Kova 
Prieš Vokiečius

London. — United Press 
praneša, kad susidarė di
deli būriai bulgarų partiza
nų, daugiausiai valstiečių, 
vidurinės Bulgarijos kal
nuose ir plačiai atakuoja 
vokiečius, ypač priešų nau
dojamus geležinkelius. O 
smarkiausiai jie kovoja 
prieš nacius palei sieną tarp 
Bulgarijos ir Jugoslavijos.

Talkininkų lakūnai bom
barduoja japonus Burmoj.

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................  2497
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė,. Newark .... 1492
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................. 1380
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 1080
J. Bakšys, Worcester................................................. 972
ALDLD 2 kp., So. Boston . ................................... 892
V. Vilkauskas, Nashua..............................................653
V. Smalstienė, Royal Oak.......................................... 576
S. Kuzmickas, Shenandoah.......................................560

V. J. Stankus, Easton ..................................  549
(Tąsa 5-tam pusi.)

turėti galvoje, kada bendro
joj spaudoj skaitom bei per 
radiją girdime, jog Raudo
noji Armija maršuoja linkui 
senųjų sovietinių rubežių su 
Latvija - Lenkija.)

Jau vakar raudonarmie
čiai užėmė Kožankos gele
žinkelio stotį, 47 mylios į 
pietų vakarus nuo Kijevo, 
ir bloškia hitlerininkus vis 
tolyn atgal linkui Rumuni
jos.

Persikėlus Sovietų ka
riuomenei per Zdviž upę ir 
paėmus Makarovo apskri
ties miestą, ji pasiekė punk
tą tiktai 50 mylių nuo Žito- 
miro, per kurį eina geležin
keliai į Leningradą ir į pie
tus per Ukrainą.

Nuo raudonarmiečių už
imtos Kožankos tėra 47 my
lios iki paskutinio nacių 
naudojamo geležinkelio išib 
gai Ukrainos, iki Juodosioš 
Jūros.

Į šiaurvakarius, vakarus 
ir pietų vakarus nuo Kije
vo Sovietai taipgi atvadavo 
apskričių miestus Byševą, 
Obuchovą, geležinkelio stotį 
Trilesy ir daugiau, kaip 60 
kitų gyvenamųjų vietovių, 
tarp kurių yra svarbių mies
telių. Auga vokiečiams ap
supimo. pavojus visame di
džiuliame plote nuo Kijevo 
srities iki Odessos, prie 
Juodosios Jūros.

Čechoslovakijos Sutar
tis su Sovietais

Maskva. — Jau pašalinta 
kliūtys, kurios pirmiau 
trukdė padarymą tarpusa
vio pagalbos sutarties tarp 
Sovietų Sąjungos ir Čecho
slovakijos dvidešimčiai me
tų. Tai bus panaši sutartis, 

' kaip veikiančioji Anglijos 
i sutartis su Sovietais. Neuž
ilgo Maskvon atvyks Čecho
slovakijos prezidentas Be
nes pasirašyti sutarčiai su 
Sovietų Sąjunga.

Teigiama, kad Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
Eden, dalyvaudamas Mas
kvos konferencijoj, sutiko 
su tokia sutarčia tarp So
vietų ir čechoslovakijos.
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Sovietai Turės Daugiau Maisto
Mr. C. L. Sulzberger rašo, kad Sovie

tų Sąjungoj padidinta darbininko duo
nos porcija, nes šiemet geriau užderėjo 
javai ir daugiau suimta. Į naujas vietas 
Sovietų Sąjungoj pasitraukę gyventojai 
iš laikinai Hitlerio pavergtų plotų jau 
suspėjo įdirbti naujus plotus žemės ir 
suimti javų. Jo daviniais 1943 metais So
vietų Sąjungoj ant 3% arba 2,000,000 
hektarų daugiau buvo apsėta žemės, kaip 
1942 metais. Taipgi daug geriau įdirbta 
žemė naujose vietose, negu ji buvo įdirb
ta ir apsėta pabėgėlių 1942 metais.

Derlius Sovietų Sąjungoj geras, ypa
tingai gerai javai užderėjo vakarinėj da- 
lyj Sibiro, — ten ir žemė derlinga ir 
daug karo pabėgėlių apsigyveno.

Sovietinės Ukrainos išlaisvintuose plo
tuose hitlerininkai nespėjo javus sunai
kinti arba sudeginti, nes daugelyj vietų 
jie skubiai turėjo nešdintis. Korespon
dentas rašo, kad išlaisvintoj Sovietų Uk
rainos dalyj javai išgelbėti ant 35% ir 
esantiems gyventojams maisto užteks 
pradžiai, būtent, per žiemą.

Gi Sovietų Sąjungos vyriausybė laikosi 
protingos politikos ir neleis greitai grįž
ti tiems karo pabėgėliams, kurie nuo ka
ro pradžios pasitraukė giliau į Sovietų 
Sąjungą. Mat, jeigu jiems leistų greitai 
grįžti, tai milionai ar dešimtys milionų 
grįžtų į savo pirmesnes vietas, kur na
cių sunaikinta namai, fabrikai, maistas, 
ir tada Sovietų vyriausybe būtų labai ap
sunkinta karo srityj, nes reikėtų daug 
pastangų dėti, kad naujai grįžusius ap
rūpinti maistu ir kitais reikmenimis.

Korespondentas daro išvadą, kad Hit
lerio visi išskaitliavimai, kaip karo fron
te, taip ir Sovietų Sąjungą paimti badu 
nepavyko. Sovietų Sąjungos vyriausybė 
.tą buvo numačius ir pasiruošus. Tiesa, 
Sovietų Sąjunga gauna pagelbos maisto 
iš Amerikos, bet toji pagelba tokiai mil
žiniškai šaliai negali daryti didelės žy
mės, nors ją Sovietų Sąjunga ir labai 
įvertina, bet tikrumoj turi verstis iš sa
vo naminių maisto ir kitų reikmenų šal
tinių.

syklos, nei vienos įmonės čielos. Jie vis
ką naikino, draskė, plėšė, gadino. Ang
lies kasyklas užvertė, keltuvus sunaiki
no, taip, kad daug laiko reikės ir daug 
energijos, kol industriją bus galima vėl 
paleisti darban.

Donbas mieste naciai turėjo specialę 
mokyklą, kurioj saviškius tik ir mokino, 
kaip naikinti fabrikus, dirbtuves, kasyk
las, namus ir mašineriją. Tai tokia Hit
lerio razbaininkų, plėšikų, vagių ir 
žmogžudžių armija. Mirtis vokiečiams 
įsiveržėliams! — šaukia Sovietų Sąjun
gos vadas Stalinas. Visa liaudis trokšta 
greičiau sunaikinti ir ištrenkti iš savo 
laisvos šalies tuos barbarus! Liūdnoj ir 
baisioj padėtyj yra Lietuvos liaudis ir 
juo daugiau mes, amerikiečiai lietuviai, 
padėsime karo išlaimėjimui, tuo greičiau 
ir Lietuva bus išlaisvinta iš po nacių, vėl 
jos liaudis bus laisva ir galės budavoti 
laimingą darbininkiškoj tvarkoj gyveni
mą.

Kaip baisu, kai prisimeni tą, kad tū
li Amerikoj lietuvių laikraščiai karštai 
sveikina hitlerininkų įsiveržimą į Lietu
vą, siuntė pasveikinimus Hitlerio agen
tams Kubiliūnams ir skleidė nacių pro
pagandą prieš Lietuvos Tarybų vyriau- 
bę ir liaudies vadus! Ir dabar tie gaiva
lai nesiliauja nacių propagandą grūdę 
Amerikos lietuviams ir skaldę mūsų vie
ningumo pastangas karo išlaimėjimui ir 
Lietuvos liaudies išlaisvinimui.

MARŠALO JUOZO STALINO KALBA, Los Angeles, Calif.
SAKYTA Š. M. LAPKR. 6 D. MASKVOJE Spalių 24 dieną susirinko 

keletas artimų draugų ir gi-

Vagių ir Barbarų Armija!
Hitlerininkai yra vagys, žmogžudžiai 

ir toki niekšai, kokių pasaulyj dar nebu
vo. Jie tūkstančiais žudo žmones, kurie 
su jais nesutinka. Jie pavergtų kraštų 
gyventojus parduoda vergų rinkoj. Jie 
apvagia civilius žmones, žagina jaunas 
moteris ir mergaites, ir kada yra pri
versti iš kurios teritorijos pasitraukti, 
tai ten viską sunaikina.

Šimtai Sovietų Sąjungos koresponden
tų, specialės komisijos narių, jų tarpe 
dįug dvasiškių, lankėsi tose srityse, iš 
kur Raudonoji Armija ištrenkė hitleri
ninkus ir visi pareiškė, kad negalima nei 
apsakyti, nei aprašyti nacių žvėrišku
mas!

Dabar New York Times koresponden
tas Mr. Ralph Parker apsilankė Donbaso 
srityj, kuri pirm karo buvo viena iš tur
tingiausių ir labiausiai industrinių ang
lies ir geležies centrų, kur buvo tūkstan-

„ čiai didelių ir įvairių fabrikų ir kitų įmo
nių.

Kada Raudonoji Armija iš ten traukė- 
si, tai Sovietai išsivežė tik tam tikras 
mašinas; -įrengimus karinių fabrikų ir 
dirbtuvių, kad hitlerininkai negalėtų 
juos panaudoti karo reikalams, bet žmo
gių gyvenamuosius namus ir kitką viską 
paliko.

Suomijoj Padėtis Prasta....
Fašistams

Žinių agentūra ONA praneša iš Stock- 
holmo apie padėtį Suomijoj. Žinios ra
šytojas, koresp. Karl Frahm, teigia, jog 
suomių vyriausybė jau yra kreipusis pas 
Tarybų Sąjungos vyriausybę prašydama 
taikytis.

Pačioje Suomijoj žmonių judėjimas dėl 
taikos auga, nurodo Mr. Frahm. Suomi
jos darbo unijistų opozicija finansų mi- 
nisteriui (socijal-fašistui) Vaino Tanner 
didėja. Tuo pačiu sykiu “nelegale Suomi
jos Komunistų Partija vis darosi veik
lesnė ir drąsesnė savo reikalavime tai
kos, pagrįstos tautiniais ir demokrati
niais pagrindais.”

Prie to:
“Tuo pačiu laiku didėja reikalavimas 

išlaisvinti iš kalėjimo K. II. Viik, buvusį
jį Suomijos social-demokratų partijos 
sekretorių ir kitus kairiuosius Suomijos 
parlamento narius, kurie buvo suareš
tuoti 1941 metais dėl jų priešinimosi ka
rui prieš Rusiją....”

Dar toliau Mr. Frahm pabrėžia, kad, 
girdi, nors kairieji socialdemokratai ir 
kiti žmonės kovoj ą dėl taikos, priešin
gi bendrai veiklai su komunistais (mes 
tam labai abejojame.—“L.” Red.), jie vi
si reikalauja radikalių atmainų Suomi
jos nusistatyme link Rusijos.

Tai vis tik įdomi žinia. Ji dar ir dar 
parodo tą faktą, kad Suomijos žmonės 
nori taikos, kad jie yra priešingi fašisti
niams gaivalams, kurie įvėlė kraštą į ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. Švaresnieji so- 
cijal-demokratai tapo sukiški į kalėji
mus, kuomet jų “vadas”, Tanneris, bend
radarbiauja su fašistais, su Mannerhei- 
mais, su kitokiais suomių tautos išdavi
kais.

Komunistų įtaka auga. Ir ji augs, nes 
masės žmonių negalės visuomet eiti iš
vien su pardavikais socijal-demokratų 
vadais.

Tūli ablavukai (pas lietuvius ir kitose 
tautose) kadaise skelbė, būk Suomijoj 
nebeliks nei vieno komunisto, nes, girdi, 
žmonės su jais neisią.

Tačiau gyvenimas rodo ir jis dar aiš
kiau parodys, kad iš visų politinių par
tijų Suomijoje išeis pergalėtojais tie 
žmonės, kurie eis išvien su komunistais.

Ir taip bus, reikia pasakyti, ne tik 
Suomijoje, bet ir visoje eilėje kitų Eu
ropos kraštų.

Kas to nežino, tas nieko nežino, —tas, 
beje, nenori nieko žinoti!

Bet kada šią vasara Raudonoji Armi
ja iš ten ištrenkė nacius, tai Mr. Ralph 

• Parker rašo, kad hitlerininkai nepaliko 
liėi vieno fabriko, namo, nei vienos ka
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(Tąsa)
Visoje istorijoje nebuvęs tolygus paki

limas mūsų gamybos parodo pasekmingą 
perėjimą nuo taikos metų gamybos į ka
rinę gamybą agrikultūroje. Jų pasiauko
jimas pristatyti pagelbą į frontą parodo, 
kad sovietiniai ūkininkai skaito dabarti
nį karą prieš vokiškus fašistus karu už 
savo gyvybę ir laisvę.

Pasekmėje nacių gaujų įsiveržimo mū
sų šalis buvo laikinai netekus vyriausių 
maisto gamybos — Ukrainos, Dono ir 
Kubaniaus —sričių. Betgi nežiūrint to, 
mūsų kolektyviečiai aprūpino Raudoną
ją Armiją ir kraštą maistu. Aišku, kad 
be kolektyvės žemės ūkio sistemos ir be 
didžiausio mūsų ūkininkų pasiaukojimo 
darbo mes nebūtumėme galėję išspręsti 
šios sunkiausios problemos.

Jeigu net trečiais karo metais Raudo
noji Armija nekenčia nuo stokos jokių 
reikmenų ir jeigu pristatymas maisto ir 
karo reikmenų yra geras, tai yra puikus 
įrodymas mūsų kolektyvės žemės ūkio 
sistemos stiprumo ir mūsų kolektyvių 
ūkininkų patrijotizmo.

Aprūpinime mūsų fronto labai svarbų 
vaidmenį lošia transporto organizacija. 
Geležinkeliai, upės, jūros ir moto
rinis transportas — kiekvienas lošė svar
bų vaidmenį palaikymui susisiekimo tar
pe fronto ir užfrončio. Reikia pabrėžti, 
kad tų transporto priemonių nepertrau
kiama tarnyba sulošė vyriausį vaidmenį 
pristatyme į frontą ginklų, amunicijos 
ir t.t.

Jeigu šalis pati nestokavo maisto ir 
kuro, tai taipgi kreditas priklauso tran
sporto darbininkams.

Inteligentija taipgi prisidėjo
Mūsų inteligentija neatsiliko nuo dar

bininkų ir ūkininkų. Sovietinė inteligen
tija pasišventusiai buvo atsidavus mūsų 
darbui, nuolatos gerindama pabūklus 
Raudonajai Armijai ir organizaciją ga
mybai, ir suteikdama pagelbą darbinin
kams ir ūkininkams jųjų pastangose.

Visi Sovietų Sąjungos žmonės, suvie
nytomis pastangomis remdami savo tė
vynę, stojo į kovą, neatsižvelgdami į tau
tybę arba tikėjimą. Visi jie apšivienijo 
kovoje prieš vokiškus fašistinius įsiver
žėlius, teisingai laikydami tą kovą visų 
bendruoju reikalu.

Komunistų Partijos Vaidmuo
Vadovaujančioji jėga šalyje, kaip tai

kos metu, taip kare, yra Komunistų Par
tija, Lenino partija. Jokia kita partija 
nėra turėjus ir neturi tokio autoriteto, 
kaip Bolševikų Partija. Tatai savaime 
aišku, nes mūsų partijos vadovybėje 
darbininkai, ūkininkai ir inteligentai su
sikūrė socialistinę santvarką.

Partijos organizatoriai apvienijo ir 
vairavo visas Sovietų liaudies jėgas vy
riausiam uždaviniui — nugalėti priešą. 
Šiame kare partija sustiprino ryšį tarpe 
visų kūrybinių šalies jėgų.Dabartinis ka
ras dar kartą įrodė teisingumą Lenino 
pasakymo, kad karas perleidžia per kvo
timą visą šalies medžiagą ir visas spė
kas. Karų istorija mus mokina, kad pra
lenkia savo priešus išvystyme ir suorga
nizavime ekonomijos tos šalys, kurios iš
laiko karo kvotimus.

Šis karas parodė, kad mūsų šalis yra 
kaip tik tokia šalimi. Sovietinė valstybė 
niekados nebuvo taip tvirta ir nepajudi
nama, kaip dabar, trečiais karo metais. 
Sovietinė valstybė įrodė, kad socialistinė 
valstybė yra geriausia organizacijos for
ma netik pakėlime šalies taikos metu, bet 
kad ji yra geriausia forma apvienijimui 
visų žmonių jėgų atmušimui priešo.

Nepajudinama tvirtovė
Dvidešimts šešiais metais savo gyva

vimo socialistinė valstybė padarė mūsų 
kraštą nesutriuškinama tvirtove. Paly
ginus su visomis kitomis armijomis pa
saulyje, mūsų Raudonoji Armija turi 
stipriausi, pastoviausi užnugarį. Nėra 
jokios abejonės, kad iš šio karo Sovietų 
Sąjunga išeis galinga, ir dar net susti
prėjus šalis.

Vokiškieji įsiveržėliai plėšė ir naikino 
mūsų teritorijas ir stengėsi sugriauti 
mūsų valstybės galią. Raudonosios Armi
jos ofensyvas atidengė dar didesniam 
maštabe hitlerinės armijos barbarišką ir 
plėšikišką pobūdį.

Kaip kokie viduramžių barbarai ir 
žmogžudžių gaujos, jie gabenasi mūsų 
ramius civilinius gyventojus ir į pelenus 
verčia mūsų miestus ir kaimus. Jie su

naikina mūsų pramoninius centrus. Visa 
tai parodo fašistinių įsiveržėlių silpnybę, 
nes tiktai plėšikai’taip elgiasi; jie patys 
netiki į savo pergalę.

Juo beviltingesnė darosi hitlerininkų 
padėtis, tuo labiau jie siaučia, tuo di
desni yra jų žiaurumai ir plešikiškumas.

Mūsų žmonės niekados nedovanos vo
kiškoms pabaisoms jų kriminalysčių. 
Mes priversime vokiškus kriminalistus 
atsakyti už visus jų žiaurumus ir už vi
sas jų kriminalystes.

Tose srityse, kurios buvo laikinoje fa
šistinių pogromščikų kontrolėje ir tapo 
išlaisvintos, mes vedame didįjį miestų ir 
kaimų atstatymo darbą. Mes atstatome 
kultūrines įstaigas, pramonę, tran
sportą ir ūkius, įsteigiame gyvento
jams namus su visais parankamais, ir 
atstatome gamybą ir žemės ūkį iš priešo 
išlaisvintose srityse.

Bet tai tik dar pradžia. Mes turime 
visai ištrinti iš vokiečių okupacijos išlais
vintuose kraštuose visus vokiečių sauva- 
lystės rezultatus. Tai yra didžiulis visos 
šalies darbas. Mes turime išspręsti ir 
išspręsime šią problemą.

Karo eigos pasikeitimas
Raudonosios Armijos pergalių rezulta

tai ir pasėkos pakeitė visą karo eigą. 
Šiais paskutiniais metais pasikeitė ne tik 
mūsų tėvynės karo padėtis, bet situacija 
visam pasaulyje. Šiemet įvyko svarbių 
pakaitų mil tarinėje dirvoje, o užsieninių 
santykių srityje daug pelnė draugiškos 
tautos nenaudai Vokietijos ir josios san- 
darbininkų Europos plėšime.

Raudonosios Armijos pergalių rezulta
tai ir pasėkos siekia daug toliau negu 
Sovietų-vokiečių frontas. Jie pakeitė 
Pasaulinio Karo eigą ir įgijo milžiniškos 
tarptautinės svarbus.

Talkininkų pergalė prieš bendrąjį prie
šą paartėjo. Tarpe jų santykiai, brolišku
mas jųjų jėgų ginkluose, nepaisant prie
šo laukimų, ne tik nesusilpnėjo, bet, prie
šingai, labai sustiprėjo.

Maskvos konferencijos istoriniai nuta
rimai, kuriuos padarė susirinkę Sovietų 
Sąjungos, Didžiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstijų atstovai ir kurie neseniai 
tapo paskelbti, davė tam viskam puikų 
įrodymą.

Nūnai Jungtinės Tautos yra pilnai pa- 
siryžusids kirsti priešui apvienytus smū
gius. Tie smūgiai ves prie galutinos per
galės prieš bendrąį priešą.

Šių metų Raudonosios Armijos smū
giams, užduotiems vokiečių fašistinėms 
armijoms, padėjo mūsų talkininkų mili- 
tariniai žygiai Šiaurinėj Afrikoj ir Vi
duržemio Jūroje, taipogi pietinėj Itali
joj.

Nūnai, kaip tik šiuomi momentu, mūsų 
talkininkai kerta priešui galingus smū
gius iš oro, — smūgius, kurie griauna 
svarbius Vokietijos pramonės centrus ir 
tuomi jie gerokai silpnina priešo milita- 
rinę galybę. Tokiu būdu, jeigu mes su- 
dėsime visus faktorius, jų tarpe ir tą 
faktą, kad talkininkai reguliariai prista
to mums įvairios amunicijos, pabūklų ir 
karinių medžiagų, mes galime be perdė
jimo sakyti, kad tais visais žygiais jie 
gerokai palengvino mūsų armijoms fron
tuose pasiekti tas pergales.

(Daugiau bus)

minių pas draugus Westus, 
kad pagerbti draugą S. West 
ant jo gimimo dienos, nes d- 
gas West vertas ir užsitarna
vęs pagarbos.

Jis visuomet su savo orkes
trą visus palinksmina ir pa
tarnauja, kai kada net be atly
ginimo, tik labai gaila, kad jo 
drauge Tofilė nesveikuoja, kas 
jam ir visiems artimiems pa
daro nesmagumą. Tačiau, nors 
ir nesveikuodama prirengė la
bai gardžius pietus ir visi pa
sisotino net per du sykius.

Bet sotumas šiandien ne vi
siems prieinamas, nes kariau
jančiose šalyse žmonės ba
dauja ir tas turbūt jau yra 
įsiskiepinęs j mūsų jausmus, 
kad šiokiu ar tokiu būdu jiems 
reikalinga pagelbėti, tad ir 
šiame nuotikyje, pavėlinę gerų 
linkėjimų draugui Westui ant 
jo gimimo dienos ir sveikatos 
draugei Westienei, svečiai pa
tys pradėjo dolerius ant sta
lo dėt be jokio paraginimo dėl 
Sovietų pagalbos.

Aukavo sekančiai:
$5 T. ir S. Westai.
Po $2: J. ir A. česnai ir S. 

ir A. Mith’ai.
Po $1: J. Pociūnas, J. ir P. 

Richerds, Luigy Horosko ir S. 
Papei. Viso $13, kurie perduo
ti bundulių komitetui. Varde 
draugų Westu aukavusiems ta
riu širdingai ačiū, nes svede- 
deris ar kitas koks šiltas ap
valkalas už tuos pinigus su
šildys gal ne vieno raudon
armiečio krūtinę, kovojančio 
už mūsų visų laisvę ir ginan
čio nuo barbarų viso demokra
tiško pasaulio reikalus.

Žemaitukas.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Parengimas

Visos progresyvės organi
zacijos ruošia puikų parengi
mą tikslu, kad sukėlus lėšų 
pasiuntimui delegatų ir aukų 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui, kuris įvyks gruodžio 
18-19 dd. New Yorke.

Tas suvažiavimas išdirbs 
planus, kaip Amerikos lietu
viai galės pasekmingiausiai 
suteikti pagalbą savo motinai 
Lietuvai, kur mes užaugome 
sveiki ir stiprūs ir išleido į 
Ameriką, o dabar ta sena mū
sų tėvynė yra teriojama ir 
mindžiojama hitlerininkų pur
vinomis kojomis, kurios gyven
tojai kenčia didžiausią vargą, 
pažeminimą ir skurdą, kurios 
sūnus ir dukras naciai veža į 
Vokietiją ir ten parduoda ver
gi j on.

Tąigi, brangūs Philadelphi- 
jos lietuviai širdingiausiai pra
šome jus dalyvauti šiame pui
kiame ir svarbiam tikslui pa
rengime ir prisidėti prie su
kėlimo reikalingos sumos pi
nigų.

Brangūs broliai ir sesės, jus

40,000,000 
Homeless

In making their magnificent stand,; 
the Russians^have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their hoffies. Wouldn’t 
you feel a little better knowing 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with your own 
community campaign. Gi»ve now.
NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUND 
57 William Street, New York 5, N. Y.
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galite spręsti, kad jau neuž
ilgo lietuviai raudonarmiečiai 
pamatys Gedimino Kalną ir iš 
ten ves juos kelias prie išlais
vinimo mūsų senos motinos 
Lietuvos. Jau neužilgo kovin- 

igoji Raudonoji Armija išlais- 
i vins Lietuva, o mes Amerikos Ij lietuviai būkime pasiruošę iš- 
| tiesti jai savo brolišką pagal
bos ranką, nes ją baisiai nute- 
riojo ir dar nuterios hitleriš
ki barbarai.

Parengimas atsibus nedėlioj, 
lapkričio 14 dieną, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 
pradžia 2 vai. po pietų. Visas 
ir visus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti.

Komitetas.

J. V. Žemdirbystės De
partamento statistikos ro
do, jog šių metų gegužės 
mėn. Amerikos vištos padė
jo virš 6,500,000,000 kiauši
nių, — apie 13% daugiau, 
negu pereitais metais tą 
patį mėnesį.
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Laisve, Lithuanian Daily News

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

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

ROCHESTERIETES sveikins SUVAŽIA
VIMĄ SU KRAIČIU IR PASOGA

Rochester, N. Y. — Mūsų 
mezgėjos ir drapanų siuvėjos 
ir krovėjos žada gražiai pa
sveikinti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavmą su dideliu kie
kiu megstinių sveterių, koji
nių, šalikų ir pinigiškai. Dėlto 
yra šaukiamas susirinkimas 10 
lapkričio (Nov.), 7:30 vai. va
kare. Prašome dalyvauti visas 
mezgėjas ir pritarėjas. Turime 
svarbių dalykų aptarti ir iš
rinkti delegatę į suvažiavimą.

Spalių 30-tą mezgėjos tu
rėjo pažmonį, kuris pavyko la
bai gerai. Svečių ir viešnių bu
vo labai gražus būrelis. Visi 
buvo draugiški ir nuoširdūs, 
ką parodė aukų sudėjime.

Gražiausiai atsižymėjo su 
auka, tai Antanas Arlauskas, 
kuris prisiuntė per R. čemaus- 
kienę 20 dolerių dėl vilnų. Tai 
didelė auka, už kurią mes nu- 
megsime 10 sveterių. Draugo 
Arlausko ne pirmutinė ši do
vana, jis visus “subytina” su 
aukom. Mezgėjos širdingai dė
koja už paramą. Jau artinasi mūs talkininkų 

pergalė. Taigi, draugai ir 
Draugai A. M. Arlauskai draugės, suglauskime petis pe- 

atidarė naują vietą-restaura-^įn, su didžiausiu draugiškumu 
ną, 412 Empire Blvd. Labai dirbkime ir aukokime. Mūsų 
graži ir linksma vieta. Visus; idėjos draugai lieja kraują, 
maloniai priima, visus prašom atiduoda brangias gyvybes, 
atsilankyti. Mes negalime jiems pagelbėti

Kita stambi auka, tai P. 
Balzarių, kurie gyvena toli 
nuo Rochesterio, bet nepamirš
ta mezgėjų ir gausiai aukoja. 
Ir šį kartą aukavo $10. širdin-LAISVES KONCERTAS

Šokiai PrasidėsKoncerto Pradžia

Vakare

Lapkričio 14 Nov

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

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

BIRCTA RAMOŠKAITE, Sopranas
Ji jau vaidina ir dainuoja aukš

toje Amerikos scenoje. Mes ją 
girdėsime Laisvės koncerte.

PIRKIM
KARINES 
ŠTAMPAS 
IR BONUS

ARTHUR LESSAC, Tenoras 
žymus dainininkas, balso lavi

nimo ir muzikos mokytojas. Jis 
taipgi rašo apie muziką.

Rūsy Šokikų Grupė
Labiausia Publikos mylimi šokikai

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujama Aldonos Anderson (Žilinskaitės)

LILLIAN JAMESON 
Dramatiškas Sopranas.

žymi koncertų dainininkė. Ji 
dainuos anglų ir latvių kalbose.

AUKOKIM

NATIONAL

WAR FONDUI

L. B. ŠALINAITĖ, AKOMPANISTĖ

Įžanga 
$1.25, $1.00 
ir 75c.

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

gai ačiū draugam P. Balza- 
riam.

Po $3 aukavo šie draugai: 
A .M., J. Kulis, Van Apeldorn. 
Po $2: II. A. Velykiai, A. 
Duobai. Klimašauskai $1.55, 
0. Gricienė $1.50. Po $1: A. siranda. Yra tokių, kurie pa- 
Evans, Millerienė, S. Vaivodie-; prašius pagelbėti, atsako, kad 
nė, D. Valtienė, V. Bačiuliai, aš vienas neapdirbsiu viso 
Labeikienė, B. Duobienė, J. O. miesto, o niekur nedirba nie- 
Mockai, V. Bullienė, Petruse- ko. L. B.
vičienė. O. Pulton 50c. Viso 
aukų $56.55.

Draugai Žukauskai aukojo 
sūrį, kuris buvo išleistas ir 
davė pelno $3.05. Ir patsai 
balius davė gražaus pelno.

Valgius aukavo E. Duobie
nė, L. Bekis, Totorienė, V. Bul
lienė, čereškienė, Gendrėnai, 
S. Palapienė. Virėjos buvo Pa- 
lapienė, E. Duobienė, Totorie
nė, Bullienė, L. Bekešienė. J. 
Labeika dirbo prie baro.

Visiems aukavusiems ir dir
busiems, taipgi svečiams, var
de mezgėjų širdingai ačiū ir 
prašome ant toliau mus pa
remti. Vienybėje — galybė.

su ginklu, tad nors medžiagi
nėm aukom ir darbais pašvęs
kime, kas ka išgalime.

Kas antradienį pas Bekešius

Į suvežą iš viso miesto labai 
daug gražiu drapanų ir kitų 

, daiktų. Visus juos reikia per
žiūrėti, kai kuriuos pataisyti 
ir visus sukrauti j baksus.

i Draugai, pašvęskite porą va
landų j savaitę, pagelbėkite. 
Lietuvos ir Rusijos žmonės 

i džiaugsis gavę drapanų nuo 
savo draugų amerikonų. Mes 
visi norime karą laimėti, bet 
padirbėti tik maža saujalė at-

Linkime Greitai 
Pasveikti

Julija Skeberdytė, mums 
draugiško dienraščio Vilnies, 
Chicagoje, moterų skyriaus 
vedėja, neseniai skaudžiai su
sižeidė ranką. Kaip praneša 
draugai chicagiečiai, nelaimė 
ją visiškai sulaikys nuo darbo 
tūlam laikui.

Julijos nelaimė skaudi ne 
vien jai pačiai, tai smūgis ir 
chicagiečių moterų darbui, 
kuriame Julija yra pastovi, il
gametė darbuotoja. Tai taip 
pat smūgis ir Vilniai, kurios 
vienas štabo narys, d. Mažei
ka, kiek pirmiau turėjo ope
raciją, tūlam laikui yra nete
kęs darbingumo.

Linkime draugams greit su
grįžti i sveikatą ir labai lau- 

j kiančius darbus.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

Gerai Pradedam;
Darbymelę i

IŠ spaudos ir laiškais pra-1 
nešimų tenka pastebėti, kad I 
mūsų draugės šiemet žieminio j 
sezono veikimą pradeda anks-i 
ti ir plačiu, baru.

Vienos mezga, siuva naujus 
drabužius dovanoms lietu
viams raudonarmiečiams iri 
vaikučiams Sovietų Sąjungo
je arba Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Kitos renka, taiso senus 
drabužius nukentėjusioms ka
re Sovietų Sąjungos žmonėms.

Trečios rengia pramogas pa
gerbimui karių motinų ir pa
sveikinimui pačių karių šven
tėmis, taipgi daugeriopiems 
mūsų priešfašistinės spaudos, 
apšvietos ir veiklos reikalams.

Dar kitos dirba gavimui 
priešfa.šistiniams dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai prenumeratų 
ir narių Lietuvių Literatūros 

’ Draugijai ir Lietuvių Darbinin- 
i kų Susivienijimui.

Grupės moterų mokinasi dai
nų ir scenos veikalų tikslu 
skleisti meną ir pagyvinti 

I svarbiems tikslams rengiamas 
' pramogas.

Tai vis pagirtini darbai, iš 
kurių nors po vieną, o kai ku
rios ir po kelis dirba mūsų pa- 

i trijotingosios, visuomeniškos 
[moterys. O jeigu kur randasi 
i grupės .moterų, ar atskiros mo
terys, kurios dar nedirba nei 
Į vieno iš tų darbų, turėtų ne- 
i vilkinant pasiklausti savęs — 
■ dėlko ?

Laikini, Bet Svarbūs ir 
Skubūs Darbai

Pirmuoju yra jau visiems ži
nomasis Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas gruodžio 18- 
19 dienomis.

Antruoju — per spalių ir 
lapkričio mėnesius einantysis 
Nacionalio Karo Fondo vajus. 
Į tą fondą, viso krašto plotme, 
turėsime surinkti šimtą ir 25 
milionus dolerių. Jam ir dauge
lis didžiųjų lietuvių kolonijų tu
ri savo stambias kvotas. New 
Y ork o-Brook lyno 1 ietu vi ams 
kvota yra 15 tūkstančių. Iš to 
fondo bus išmokėta sumos 26 

! didžioms karo pašalpos teiki
mo įstaigoms, įskaitant ŪSO, 
taipgi Russian Wai* Relief. Tai 
bus vienas metinis vajus.

Mūsų draugės yra kviečia
mos energingai padirbėti ir 
šiuose vajuose.

S. Sasna.

Svarbus Kongresas
Lapkričio 6 ir 7 dienomis, 

New Yorke, įvyko masinis 
skaičiumi delegatų ir atstovy
be ir įdomus, taipgi nepapras
tai darbingas kongresas pami
nėjimui 10 metų sukakties nuo 
Amerikos-Sovietų užmezgimo 
diplomatinių ryšių.

Tai buvo vienas iš entuzias
tiškiausių man matytų kon
gresų, daug ko pamokinan
tis. Pasakyta - skaityta daug 
autoritetingų kalbų-referatų.

Kongreso dalyviuose buvo 
daug moterų delegačių ir ne
mažai figūravo, kaipo refera- 
tės, dalyvės diskusijose, pa- 
siūlytojos rezoliucijų, iškėlėjos 
klausimų.

šokiam
Įžanga

55c su taksais

Kas Buvo Dovany Ryšeliuose 
Lietuviams Ryty Fronte?

Sprendžiant pagal to, kas 
ir kaip suaukota lietuviams 
raudonarmiečiams rytų 
fronte per Brooklyno Mote
rų Apšvietos K Ii ubą ir jo 
skaitlingus rėmėjus ir ben
dradarbes iš kitų organiza
cijų, tai tuose pundeliuose, 
pirm visko, sudėta didelė 
meilė ir pagarba didvyriš
kai kariaujantiems išlais
vinti mūsų tėvų ir brolių- 
seserų kraštą Lietuvą, mu- 
šantiems tą patį žvėrišką 
fašizmą, prieš kurį kariau
ti palaiminom ir išleidom 
ir mes savo jaunimą.

Megstiniai Lietuviams 
Raudonarmiečiams

Į Antrajam siuntiniui meg
stinių susidėjo bendrai šių

i kolonijų mezgėjos:
Great Neck,
Elizabeth-Linden, 
Maspeth-Brooklyn.

» Vien mezginių sudaryta 
36 pundeliai, sudedant po 
3, o į kitus po du megstus 

i kavalkus, sekamai:
18 pundelių su sveterių, 

šaliku ir kojinėm, viso 54 
kavalkai.

popieros, muilo, razinkų, 
saldainių. Atnešta mote
rims ir merginoms ploščių, 
kostiumų, suknelių, batu
kų, naujų, rankomis iš mi
lo šmotukų pasiūtų kaldrų.

Tai tokių daiktų sudary
ta civiliniams dovanų pun
deliai.

Buvo pundelių, taikomų 
vienam asmeniui su įtalpa 
nuo 2 daiktų iki 12, ištisos 
eilės drabužių ir avalynės 
merginai. Buvo ir taikomų 
vaikų mokykloms ir auklė- 
tuvėms, tokių pundelių, ku
riu viename buvo iki 38 ka- 
valkų drabužių ir daiktų.

Štai, pavyzdin, pora to
kių :

Vienas—20 sveteriukų, 2 
suknytės, 2 sijonukai, 2 
ploščiai, 3 skarytės, 6 po
ros kojinių, 2 kūdikio kepu
raitės, 1 kelnaitės.

Kitas —15 suknelių, 3 
blanketukai, 12 paklodžių 
vaikų lovelėms, 1 abrūsas.

Tai tik pradžia darbo. 
Šiuo tarpu mūsų mezgėjos 

: mezga, kaip mezgusios, ka
da tik gauna pakankamai

3 pundeliai su sveterių ir [vilnų. Siuvėjų darbas buvo 
šaliku, viso 6 kav.

4 pundeliai su sveterių, 
šaliku ir kepure, viso 12 k.

1 pundelis su sveterių, 
kojinėm ir pirštinėm, viso
3 kavalkai.

pertrauktas dėl kraustymo 
drabužių centro naujon ap- 

i šildomon vieton, bet už sa
kaitės kitos jis pradės veik
ti naujoj vietoj, 417 Lori- 

|mer St. ir darbas eis su pa- 
'smarkintu tempu, kad tre- 
I čiam siuntiniui sudaryt dar 
i daugiau dovanų.

Sveikindamos kalifornie- 
tes, kurios (pagal mažumą 
savo kolonijos), rodos, mus 
toli pralenkia, mes vėlina
me, kad kiekviena lietuvių 
kolonija, kurioj šie darbai' 
nepradėta arba dar mažai 
tedirba, pradėtų juos su 
energija ir pasiryžimu 
mums iškelti dideles lenk
tynes. Brooklyniete.

3 pundeliai su sveterių 
ir kojinėm, viso 6 kavalk.

7 pundeliai, pritrūkus 
sveterių ir šalikų, sudaryti 
tik iš kojinių, iš kurių bus 
desėtkams po smulkią do
vanėlę, kadangi į kiekvie
ną iš pundelių įdėta po 8 
poras kojinių, viso 56 ka
valkai.

Bendras skaičius rankom 
mėgstu drabužių buvo 137 
kavalkai.

Dovanų Pundeliai Kare 
Nukentėjusiem '

Į šiuos irgi dėta tik nau
ji drabužiai ir kiti reikme
nys, bet daugiausia taikomi 
civiliams, vaikams ir mote
rims, kare nukentėjusiems 
žmonėms. Tokių pundelių 
per brooklyniečių moterų 
kliubą sudaryta 33. Gata
vų sudarytų kliubo vardu 
suaukota 12, siuvėjos suda
rė ir šiaip žmonės suauko
jo 21 pundelį (Čia neįskai
tyta pundeliai, kuriuos 
kliubietės bei mezgėjos ir 
siuvėjos aukojo tiesiai ko
mitetui, asmens vardu).

Prie šių pundelių suda
rymo prisidėjo desėtkai ar 
šimtai pačių didmiesčio gy
ventojų. Ir gauta nemažas 
suknelių ir kitų reikmenų 
pundelis nuo Mrs. Grozan 
iš Čranford. (Čia kalbame 
tik apie atėjusias dovanas 
per Moterų Apšvietos Kliu
bą. Patsai Pundelių Komi
tetas gavo daug pundelių ir 
iš kitų miestu ir jie skelbta 
to komiteto atskaitose.)

Ko tiems pundeliams ne- 
sunešta? Buvo suknelių 
mergytėms, sveterukų (ku
rių didžiumą pasiuvo I. Le- 
vanienė, K. Petrikienė, M. 
Jakštienė ir kitos moterys 
iš desėtkų žmonių suauko
tų medžiagų), ploščiukų, 
šalikų, kojinių, pirštinių, 
abrūsiukų, skaryčių, dau
gelis net pagražintų siuvi
nėjimų, apmezgimų. Suneš
ta ir smulkmenų—rašomos

■ ^Action-Free Back

ma 34 iki 48 dydžio. .
Su formos užsakymu siųsti 

ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
a------------------------------------------------------------------------------------------------------------oi

ANTISEMITIZMAS SKLEIDŽIASI NUO 
PACIHKO IKI ATLANTIKO

(Tąsa)
Ir mano motina taip sako. Ji sako: 

dujos ir visa kita. Ji nežino, ką kalbanti. 
Ji tik dreba dėl manęs. Negi papasakoti 
jai, kad kartą radom tris priešo apka
sų griovius, pilnus sustingusių kareivių 
ii’ taip palikusių, kaip juos ištiko smū
gis? Ant pylimų, požemiuos, kur juos tik 
užklupo, jie gulėjo ir stovėjo negyvi pa
juodusiais veidais.

— Ką čia, motin, maža ko kas pripa
sakoja, — atsakau. — Bredemejeris tik 
taip sau pasakoja. Juk tu matai, kad aš 
sveikas ir drūtas....

Po mano motinos baimingo rūpesčio aš 
vėl nusiraminau. Dabar jau galiu vaik
ščioti ir kalbėti, nebijodamas, kad klau
siamas galiu būti prispirtas prie sienos. 
Gyslose jaučiu atsipalaidavimą. Darausi 
lyg kempinė.

Motina nori atsikelti. Tuo tarpu nu
einu į virtuvę pas seserį.

— Kas jai yra? — klausiu.
Ji patraukia pečiais:
— Jau kuris mėnuo kaip guli. Tačiau 

mes nenorėjom apie tai tau rašyti. Jau 
ne vienas gydytojas žiūrėjo. Vienas pa
sakė, kad galimas daiktas, jog ji serga 
vėžiu.

Pasižiūriu į veidrodį. Keistas vaizdas. 
Iš veidrodžio nustebęs žiūri į mane sau
lės nudegtas ir šiek tiek patysęs vaiki
nas, lyg pasiruošęs pirmai komunijai.

Mano motina džiaugiasi, kad apsivil
kau civiliniais drabužiais. Toks aš jai ar
timesnis. Tačiau tėvas norėtų, kad ap
sivilkčiau kariniais ir drauge su juo nu
eičiau pas pažįstamus.

Bet aš atsisakau.

Gera būtų kur nors ramiai pasėdėti, 
pavyzdžiui, kad ir po kaštanais prieš ali- 
dės sodą, netoli kuokų žaidžiamos aikš
telės. Lapai krenta ant stalo ir žemės. 
Nedaug jų tekrenta, tik pirmieji. Prieš 
mane stiklas alaus. Gerti kariuomenėj iš
moksti. Beregint stiklas pusiau nugertas. 
Dar liko pora gerų šaltų gurkšnių, o, 
pagaliau, galiu ir antrą ir trečią užsisa
kyti, jei tik panorėsiu. Čia niekas netik
rina ir negraudžia patrankos. Aikštelėj 
sau žaidžia šeimininko vaikai, o ant ma
no kelių šuo padeda galva. Dangus mėly
nas, tarp kaštano lapų kyšo žalias Mar
garitos bažnyčios bokštas.

(Bus daugiau)

Išeinu į apskrities komendantūrą įsi
rašydinti. Pamažėle slenku gatvėmis. 
Tai čia, tai ten mane kas-ne-kas užkalbi
na. Ilgai netrunku kalbinamas, nes labai 
nenoriu daug kalbėti.

Grįždamas iš kareivinių išgirstu kažin 
ką garsiai mane šaukiant. Atsigrįžtu. 
Nutrūksta mano visos mintys: prieš ma
ne kažin koks majoras. Jis puola mane:

— Ar negali tamsta pasisveikinti?
— Atsiprašau, ponas majore, — sakau 

sumišęs, —aš tamstos nepastebėjau.
Jis dar labiau išsižioja:

; — Ar tamsta žmoniškiau išsireikšti 
.nemoki ?

Norėčiau jam trenkti į snukį, bet su
sivaldau, nes kitaip tiek ir tetektų ato
stogauti. Stukteliu kulnimis ir sakau:

— Pono majoro aš nepastebėjau.
— Tad įsidėmėk, tamsta! — kriokia 

jis. •— Kaip tamstos pavardė?
Atraportuoju.
Raudonas, nutukęs jo veidas vis dar 

įniršęs.
— Dalis?
Tvarkingai atsakau. Jam vis dar ne 

gana.
— Kur jūs dalis stovi?
Bet dabar jau man gana ir aš sakau:
— Tarp Langemarko ir Bixschooto.
— Kaip tai? — klausia jis, truputį ap

kvaišęs.
Paaiškinau jam, kad prieš valandą at

vykau atostogų ir manau, kad jis dabar 
nueis sau sveikas. Bet aš klystu. Jis da
ros visai laukinis:

— Tamstai patiktų čia įvesti fronto 
papročius, ką? Taip nebus! Čia, Dievui 
dėkui, yra tvarka!

Jis komanduoja:
— Dvidešimt žingsnių atgal žengte 

marš!
Many kyla tylus įniršis. Bet nieko jam 

negaliu padaryti. Jis tuojau galėtų mane 
suimdinti, jei tik panorėtų. Taip aš at- 
žingsniuoju atgal, žengiu į priekį ir 

per šešetą metrų nuo jo kiek tik galėda
mas išsitempiu didelei pagarbai, pridedu 
ranką prie kepurės, ir tik šešis metrus 
už jo nuėjęs ranką tenuleidžiu.

Jis vėl mane atšaukia ir balsiai dabar 
pasako, kad šį kartą malonę išaukštin
siąs labiau negu teisę. Kariškai jam dė
koju.

— Gali eiti! — komanduoja jis.
Pasisukdamas taukšteliu užkulniais ir 

nueinu.
Šis nuotykis subjaurino man visą va

karą. Skubinu grįžti namo. Grįžęs kari
nius rūbus numetu į kampą, ką jau pir
miau maniau padaryti. Po to iš spintos 
iŠsiimu ęivilinius savo drabužius ir užsi
velku.

Visai jau nuo jų atpratęs. Apdaras 
man trumpas ir ankštas. Bevalgydamas 
kareivišką duoną išaugau. Nepatogu su 
apikakle ir kaklaryšiu. Pagaliau sesuo 
man kaklaryšį užriša. Drabužiai atrodo 
taip lengvi, kad rodosi lyg esi vienom 
apatinėm kelnėm ir marškiniais teapsi- 
t engęs.

ŠYPSENOS
KAD ŽINOČIAU, JOG MYLI...

Jei myli manę širdingai, 
Nekalbėk bereikalingai; 
Pagamink skanios sriubos, 
Duok kopūstų ir dešros!

Jei patinka akys mano, 
Duok man stiklą vyno seno, 
Atsisėsk ir patylėk, 
Tik niekų man nešnekėk.

Jeigu ūsai tau patinka,
Tai iškepk man veršio kinką, 
Apetitą sutaisyk,
Tik bėdų man nesakyk!

Jei myli mane tik vieną, 
Duok man stiklą karvės pieno, 
Ir tylėk vis kiek gali, — 
Tai žinosiu, kad myli!

BLUSA
(Vertimas)

Štai koks karalius buvo, 
Ir buvo jo blusa.
Cha, cha, cha, cha, cha! Blusa!
Labiau už tikrą sūnų
Ji buvo mylima! Blusa!
Cha, cha, cha, cha, cha!

Karalius šaukė kriaučių: 
Klausyk manęs, brolau, — 
Pasiūk kostiumą blusai, 
Ir skubinkis greičiau!

»

Dėl blusos siūt? Cha!
Cha, cha, cha, cha, cha!

Taip jau blusa šilkuose, 
Ir auksu išpuošta, 
Liuosybė jai plačiausia 
Palociuj suteikta!

Ministeris — jos cinas, 
Ir žvaigždė ant kaktos; 
Iš to ir visos blusos 
Pasipūtė prie jos.

Tuoj pačiai karalienei 
Ir jos visom damom 
Taip kirto blusos kailį, 
Kad mirt reikėjo jom.

Cha, cha!

Bet nelietė nieks blusų,
Nebandė nei užgaut;
O mes? Jei kas įkanda —
Tuoj skubinąm pasmaugt!

Cha, cha, cha, cha, cha.
A. K—kis.

Riaušės, rasinės ir prieš žy
dus, prasidėję Californijos vals
tijoj, pasiekė jau net kitą 
kraštą mūsų šalies, New Yor- 
ko valstiją.

Antisemitinės ir rasinės ne
apykantos skleidimas, auklė
jimas, tai kapitalistinės siste
mos išdavas.

Pasiutėlio Hitlerio agentai 
šią propagandą vartoja tikslu 
užkariauti vieną tautą pagal
ba kitos ir ją pavergti, ekono
miniai ir politiniai, kas jam ge
rai sekėsi iki neužkliuvo ant 
Sovietų Sąjungos, kuri jam 
sprandą nusuks ir panaikins 
tą prakeiktą propagandą.

Kapitalistinėj tvarkoj reak
cininkų tikslas siundyti vienos 
tautos bei kalbos žmones prieš 
kitos, kitaip kalbančius bei 
mąstančius, kad tuomi laikyti 
juose neapykantą neleidžiant 
jiems bendrai susivienyti prieš 
savo bendrą priešą išnaudoto
ją. Abiejų jų, — Hitlerio ir 
valdančios klasės tikslai tie 
patys, tik kiek skirtingi me
todai.

$odėl, būtent, ši rasinė ir 
antisemitinė propaganda ir jos 
pasekmės — riaušės, kurios 
nusinešė net desėtkus gyvas
čių, taip aštriai ir plačiai pa
sikartojo mūsų šalyje? Atsa
kyti visai nesunku.

Mūsų šalis yra kare prieš 
tą pasiutėlį Hitlerį, pasimoju- 
sį pasaulį pavergti ekonomi
niai, politiniai ir dvasiniai.

Įkūnyti tą savo pasiutusią 
idėją, kad vokietis yra virš vis
ko ir turįs pasaulį valdyti, o 
kitų tautų žmonės tik vergais 
jiems tarnauti. Ir kad to at
siekti pasaulyje, jis turi tūks
tančius savo agentų-šnipų, ku
rie ir šioj šalyje negalėdami 
veikt su spėka, su ginklais ran
kose, tai propagandą sklei
džia, kurstant vieną rasę, tau
tą prieš kitą, kad tuomi pa
kenkus mūsų šalies reikalams. 
Jis žino, kad, sutrukdžius ke
lias valandas nuo darbo, at
lėks vienas bomberis mažiau

jo užmačias gadinti. Vienas 
laivas nuplauks mažiau su rei
kalingais įrankiais jį mušti ir 
t. p. Kad padėjus priešą muš
ti smarkiau, kad nusukus 
sprandus čia pat tiems jo. 
agentams, Kvislingams, tai tu
rime pažinti savo priešą ir ki
tiems jį nurodyti, numaskuot. 
Turime išrinkti į įstaigas nuo
širdžius žmones darbuotojus 
mūsų šalies prezidento rėmė
jus, o ne Kvislingus, ne Diesus, 
ne raganų gaudytojus.

žodžiu, kad laimėjus grei
čiau karą ir taiką, tai turime 
smarkiau darbuotis ir padėti 
visokiais būdais mūsų šalies 
komandieriui Rooseveltui.

G. Albinas.

Baltimore, Md.
Labai Svarbios Prakalbos
Rengia bendrai Literatūros 

Draugijos 35 k p ir! Liet. Darb. 
Susivienijimo 48 kp., sekma
dienį, lapkričio 14 d., Lietu
vių svetainėje, 853 Hollins St., 
Baltimore, Md. Kalbės D. M. 
Šolomskas, Laisvės redaktorius 
iš Brooklyn, N. Y. Pradžia 2- 
rą valandą po pietų.

Jau penkti metai viešpatau
ja baisusis Antrasis Pasaulinis 
Karas. Jau treti metai kenčia 
baisų hitlerininkų terorą ir 
persekiojimą mūsų tėvai, mo
tinos, broliai ir seserys Lietu
voj .

Milionai žmonių stojo kovon 
prieš hitlerizmo barbarus. 
Tūkstančiai ir mūsų sūnų ir 
giminių yra kovos laukuose, 
kad išgelbėjus žmoniją nuo 
hitlerininkų ir japonų, kad su
teikus žmonijai progą laisvai 
gyvuoti.

Kas reikia Amerikos lietu
viams daryti, kad greičiau ir 
su mažiau aukų laimėtume ka
rą ? Kas reikės mums daryti, 
kad padėjus išlaisvinti iš po 
nacių Lietuvą ir ją atbudavo- 
ti ? Kokią reikšmę turi Ame-

rikos lietuviams šaukiamas 
Amerikos Lietuvių Demokra
tinis Suvažiavimas?

Šie ir daug kitų klausimų 
bus išaiškinta. D. M. šoloms
kas yra gerai susipažinęs su 
viso pasaulio reikalais ir su
teiks daug informacijų. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

Daugeriopi Talki
ninkų Oro Veiksmai

London, lapkr. 8. — Ang
lų ir amerikiečių bombane- 
šiai atakavo Spalato (Split) 
uostą Jugoslavijoj, Durązzo 
uostą Albanijoj ir kitus ka
rinius vokiečių punktus 
tuose kraštuose.

Kiti Talkininkų lėktuvai 
bombardavo nacių naudoja
mus geležinkelius, fabrikus 
ir įvairius karinius taiki
nius šiaurinėj Francijoj, 
Belgijoj, Holandijoj ir va
karinėj Vokietijoj, nekal
bant apie nuolatines atakas 
iš oro prieš nacius Italijoj.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešama, kad šiandien iš 
ryto vėl dideli anglų-ameri
kiečių lėktuvų būriai iš
skrido linkui šiaurvakarinės 
Vokietijos bei Franci jos.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 14 d. 2-rą vai. dieną. Pas dd. 
Praleikus, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, ypa
tingai reikės pasiųsti delegatus j 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks 18 ir 19 dd. gruo
džio, Brooklyne.

I’. Šlekaitis, sekr. 
(265-267)) .

SCRANTON, PA.
LDS 34 kp. rengia balių sekmad., 

14 d. lapkričio, Polish National 
Hali, kampas Lloyd ir Chestnut Sts. 
Pradžia 6 v. v. ir tęsis iki 12 vai. 
naktį. Prašome Shenadorio ir apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame ba
liuje, užtikriname gerą laiką. įžan
ga 50c. Kom.

(265-267)

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 pasimokčti 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. Pagagalienei su
dainuos skambančias dainas. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, linksmai laiką praleisite. 
Rengėjai.

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 3-8770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—-HAvemeyer 8-1188

BROOKLYN, N. Y.GRAND ST.660 <♦>

Llūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 14 d., 7 
v. v. Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai dalyvaukite, rinksi
me delegatus į demokratinį Lietu
vių suvažiavimą. Apskričio delegatai 
išduos raportą iš konferencijos. At
siveskite naujų .narių įrašyti į šią 
garbingą organizaciją. S. R., sekr.

(265-267)

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. Nepasivėlinkite dalyvauti. — 
Org. (264-265)

Lietuviai kovūnai Raudono
joj Armijoj kovoja už Lietu
vos laisvę; mūsų pareiga rem
ti juos, kuo kas tik galime.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

IB

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Te!. EVergreen 4-9508

•S

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

bus patenkint!
Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givials '

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek ®V. 4-8698

kad visados

6 tat 
Efesas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110
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Naminis Frontas
Kad Patenkinti Didėjančius 
Laivyno Reikalavimus, Kas 

Savaitę Reikalinga 1,200 
Waves

Jungtinės Valstybės da
bar turi galingiausią pasau
lyje laivyną, susidedantį iš 
14,072 laivų ir 18,000 lėktu
vų. Šie laivai ir lėktuvai y- 
ra vartojami netiktai mū
šiams, bet ir apmokymui, 
gynimui bei aprūpinimui 
mūsų pajėgų namie, Naujo
je Gvinėjoje, Australijoje, 
Islandijoje, Afrikoje, Kini
joje, Italijoje, Indijoje ir 
Aleutuose.

Toms operacijoms reika
lingi vyrai; gi tuos vyrus, 
skubiai reikalingus jūroje, 
paliuosuoti nuo pakraščių 
darbų, yra reikalingos 
WAVES. Kaip laivyno pa
reigūnai praneša, laivyno 
krantų įrengimų pareikala
vimus patenkinti iki 1944 
metų galo bus reikalinga 
mobilizuoti dar 70,000 WA- Į 
VES, kas reiškia, 1,200 kas 
savaitę.

Leit. Komandr. Mildred 
H. McAfee, Waves direkto-! 
rė, ragindama moteris sto-j 
ti į Waves, pareiškė, kad iš į 
visų laivyno 732 darbo rū- i 
šių, 246 darbo rūšis dabar 
gali atlikti Waves.

Daugelis tų darbų, pa-i 
reiškė, Kom. McAfee, 
teiks Waves patyrimo, ku- • 
ris bus labai naudingas ga- i 
vimui atsakomingo darbo 
po karo. Waves dabar už
ima instruktorių vietas ry
šininkams ruošti, radijo o- 
peratorių, aviacijos mašinis
čių ir kitokias aukštai tech
niškas pozicijas.

Moterys, įstojusios į ~
Waves personalą, gauna 200 i Pia Z1^’

gal dabartinį mokesčių į- 
statymą, iš Waves nerei
kalaujama mokėti mokesčių 
už pajamas iš laivyno tar
nybos.

Į laivyno kvalifikacijų 
standarto reikalavimus įei
na: Amerikos pilietybės įro
dymas, 20 iki 36 metų am
žiaus, mažiausiai du metai 
high school arba business 
school, neištekėjusi už lai
vyne tarnaujančio vyro, ne
turinti vaikų jaunesnių kaip 
18 metų, geram sveikatos 
stovyj ir 20-20 ištaisytom 
akim.

Moterys, norinčios įstoti 
į Waves, yra raginamos 
kreiptis į artimiausią Lai
vyno Naujokų Ėmimo Sto
tį, arba rašyti: WAVES, 
Washington (25), D. C.

Opa Viršininkas Nuneigia 
Gandus Dėl Batų ženklelių

Opa generalinis menedže- 
i ris Chester Bowles, atrem- 
i damas nepagrįstus gandus, 
kad būk batų racionavimo 

i ženklelio galiojimo perio- 
! das būsiąs sustabdytas per- 
i spėjus tik 24 valandas prieš 
tai, pareiškė, kad kuomet 
bus reikalas sustabdyti ba
tų ženklelio No. 18 galioji
mą, visuomenei bus duotas 
perspėjimas 30 dienų iš 
anksto.

Praėjusį mėnesį OPA pa
skelbė, kad ženklelio No. 18 
galiojimas neužsibaigs spa
lių 21 d., kaip kad buvo pla
nuojama anksčiau, bet jo 
galiojimas nusitęs ir per
žengs Lėktuvų No. 1 ženk- 

I lėlio iš Trečios Karo Racio- 
• i navimo Knygelės galiojimo

SU- j

gali jas tiesiog įmesti pa
što dėžutėn, nelipindami jo
kių pašto ženklų ir nedėda
mi į vokus.

Paštas sugrąžins pamestą 
knygelę asmeniui, kurio 
vardas ir adresas bus įrašy
tas ant viršelio, gavėjui už
mokėjus 5 centus pašto iš
laidų. Jeigu adresatas nebū
tų surastas, Paštas įteiks 
knygelę artimiausiai Kainų 
ir Racionavimo Įstaigai.

Padėk Karinių Reikmenų 
Gamybos Darbininkams

Išlikti Jų Vietose.
Bauginančiai didelis skai

čius darbininkų visame kra
šte karinės gamybos fabri
kuose ir reikalingose civi
linio aptarnavimo srityse 
apleidžia savo darbus, tuo 
grąsindami svarbių karo 
reikmenų gamybai.

Karo darbo jėgų Komisi
jos pareigūnai pareiškė, 
kad tokia padėtis dažnai iš
šaukiama blogų gyvenimo 
ir susisiekimo sąlygų, ku
rios kai kuriose vietose la
bai pablogėjo.

Vyriausybės pareigūnai 
kreipiasi į tų susigrūdusių 
vietovių piliečius, prašyda
mi kooperuoti, suteikiant 
karo darbininkams pastogę, 
pasidalinant susi siekimo 
priemonėmis ir karštai visa 
širdimi prisidedant prie bet 
kurių jų apylinkės ar fabri
kų projektų, kurie padėtų 
palaikyti karo pramonės 
darbininkus jų vietose.

O. W. I.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMŲ GĖLĖMS 

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

ELYZA, INC.
10 WEST 45TH STREET.

(267)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

MERGINOS 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 

66 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 0 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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

BOTINAS KARINIS DARBAS

Reikia nuo 3:30 P.M.—iki 
Vidurnakčio Šiltam.

MOKAMA EKSTRA UŽ TĄ šIFTĄ

Kreipkitės 8:30 iki 5 P.M.—pradedant pirma
dieniu, baigiant penktadienį.

8:30 iki 12 v. dieną šeštadienį. 
Darbininkų kafeterija ant vietos.

Iš būtinų karinių darbi) nesikreipkite.

AMERICAN HOME PRODUCTS
Cornelison Ave., & Academy St., 

JERSEY CITY, N. J.
(267)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. Proga išsimokinti 

amatą. Gera alga, linksmos aplinkybės.
Wimbledon Letter Products, 131 West 53rd 

St. (4-tos lubos) CI. 7-3583.
(271)

MERGINOS
Prie elektrinės pajėgos preso daa'bas, nereikia 

patyrimo. 45c j valandą ; viršlaikiai.
Merchants Metal Trimming Co.

430 E. 102nd St.
__________________________________________ (271)

GĖLĖS
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)

SANDĖLIO RAŠTININKĖS
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, 
tai reikalaujama paliuosavimo pareiškimo.

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

(265)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St, Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(271)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Seattle, Wash. !

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMAM-IŠSIUNTIMAM 

PAKUOTOJAI-APVALYTOJAI 
SANDĖLIO DARBAS

LERNER SHOPS
354 4th Avenue 3-čios lubos

, (266)

REIKIA VYRŲ
Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 

Patyrimas nereikalinga*.
GERA ALGA

Daug viršlaikių.
NEW PROCESS MILLS

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

ŠLIPUOTOJAI
REPLIŲ

DIRŽŲ DĖJIKAI
Ant Stričklų

Gera alga. Viršlaikiai
BENTON INSTRUMENT

2690 Jerome Ave.
Bronx, N. Y.

(266)

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

fXl

dolerių grynais ir 50 dol. ' 
metams uniformos pakeiti- I 
mui. Karininkės gauna 250 
dol. grynais. Pradedamoji 
pagrindinė jūreivio alga yra 
50 dol. ir pilnas išlaikymas, į

Jeigu Randate Pamestą 
Racionavimo Knygelę, 

{meskite Ją į Pašto 
Dėžutę.

Kainu Administravimo Į>- 
Kom. McAfee pareiškė, kad staiga praneša, kad pagal 
tarnyboje kilimo galimybės susitarimą su Paštu, racio- 
yra neribotos. Taip pat, pa-' navimo knygelių radėjai

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

ALDLD 136 kp. Harrison-
Kearny .................................

Geo. Shimaitis, Montello ..........
J. Kazlauskas, Hartford ...........
Baltimorės Vajininkai ..............
ALDLD 50 kp., Rochester .........
S. Penkauskas, Lawrence .........
ALDLD Mot. kp., Binghamton 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
P. Šlekaitis, Scranton ............
Geo. Lukoševičius, Phila............
Frank Wilkas, Wilmerding .......
J. Rudmanas, New Haven .......
P. Bečis, Great Neck ..............
A. Gudzin, Schenectary ............
J. Kazlauskas, Hartford ...........
J. Grybas, Norwood ..................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
S. Urbon, Philadelphia ...............

508
417
376
374
355
343
340
338
233
198
187
182
182
143
136
134
130
121

i A. Tamošiūnas, Hudson ............  118
J. Ramanauskas, Minersville .... 115
M. SmitraviČienė, Detroit ......... 110
A. t Kupstas, E. St. Louis ......... 104
J. ’Margaitis, Windsor ............. 104

94
81
78
70
66
60
52
52
26
26

J. Margaitis, Windsor .............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....
A. Valinchus, Pittston ...,...........
S. Shaltys, Rockford ................
O. Kalakauskienė, Brooklyn .....
M. Urba, Easton ......................

Kisielius, McKees Rock .......
J. Martin, Pittsburgh ...........
Abekiene, Chicago ..............
Arison, Stratford ..................
Kalvaitienė, Maspeth ............

LAISVĖS DARBININKAI
Buknys, Brooklyn ................
Tauras-R. židžiunas .............

p. 
K. 
A. 
R.

p. 98
28

P. Pilėnas, iš Philadelphijos gerai laikosi pirmoj vie
toj. Jam padeda gražus būrys talkininkų. J. Lukoševi
čius prisiuntė savo punktus prie jo ir J. Rainys. Pastara
sis prisiuntė naują skaitytoją ir atsinaujino savo pre
numeratą trims metams. Pats Pilėnas taipgi prisiun
tė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., prisiuntė naują skai
tytoją ir daug atnaujinimų.

Vajun įstojo: A. Valinčius, Pittston, Pa.; S. Žaltys, 
Rockford, Ill.; M. SmitraviČienė, Detroit, Mich.

Punktais pašoko sekami vajininkai, prisiųsdami at
naujinimų: A. Tamošiūnas, Hudson, Mass.; Baltinio rėš 
vajininkai, G. Shimaitis, Montello, Mass.; V. J. Stankus, 
Easton, Pa.; V. Smalstienė, Royal Oak, Mich.

Čia tik pradžios savaitės rezultatai. Šiam raštui ei
nant į spaudą, gavome daugiau laiškų. Sekamoj laidoj 
bus pranešta.

Norime dar paminėti, kad philadelphiečiai koopera
tyviškai dirba. Kodėl negali tą patį daryti ir kitų mies
tų draugai? Visi į talką! Shenandoah’ryje yra gražus 
būrys draugų, kurie galėtų bendrai dirbti su Stasiu 
Kuzmicku. Ką sakote Shenandoah?

Laisvės Administracija.

Iš laikraščių korespondenci
jų matome, kad moterys re
mia karo išlaimėjimo pastan
gas. Daugelis prisideda su at
liekamu laiku, dirba naudai 
Raudonojo Kryžiaus, taiso 
drapanas ir siunčia jas į So
vietų Sąjungą, kad sušelpus 
žmones nuo fašistų karo nu
kentėjusius.

Karo laimėjimui yra darbo 
visur, jeigu tik nori darbuotis, 
kad padėjus išlaimėti karą, 
kad padėjus mūsų sūnams, ku
rie kovoj net savo gyvastį sta
to pavojun ir aukoja, kad tik 
mus nepavergtų fašizmas, kad 
mes būtume laisvi.

Taigi, ir mūsų pareiga, ku
rie esame namie, padėti viso
mis jėgomis karo pastangose, 
o tuo padėsime ir ginkluotose 
jėgose tarnaujantiems mūsų, 
jaunuoliams. Mes jau su gink
lu rankoje-jiems negalime pa
dėti, bet yra darbo naminio, 
kurį mes galime atlikti.

Moterys, kurios gali siūti ar
ba mėgsti, tai gali atlikti la
bai naudingą darbą karo lai
mėjimui ir sušelpimui nuo fa
šistų nukentėjusių žmonių. 
Siuvėjų reikia Russian War 
Relief ir Raudonojo Kryžiaus 
skyriuose, kur taiso drabužius, 
kur sutaiso individualius sani
tarinius pundelius žaizdų ap
rišimui, kurie gal būt reikalin
gi ir tos pačios motinos tar
naujančiam sūnui.

Kurios gali mėgsti, tai jos 
sušelpia daug raudonarmiečių, 
kurie kovoja prieš nacius jau 
treti metai. Jų eilėse yra aps
čiai ir lietuvių, kurie didvyriš
kai kovoja už Lietuvos ir visos 
žmonijos laisvę.

Tarpe Seattle lietuvių dau
giausiai darbuojasi šjos drau
gės: E. Baltrušaitienė, kuri 
jau antras metas dirba prie 
Russian War Relief ir yra iš
dirbus 1,500 valandų ; senukė 
E. Juodiškienė, kuri yra 72 
metų, amžiaus ir yra daug nu- 
mezgus kojinių ir pirštinių, 
kurios yra perduotos į Russian 
War Relief skyrių. Drg. A. 
Stelma yra pasiuvus kelias 
kaldras, o drg. J. Dvariškienė 
yra daug pasiuvus mažiems 
vaikučiams drapanėlių.

Tai matome, kad šios drau
gės yra daug pasidarbavę ka-

ro išlaimėjimo srityje. Bet čia 
yra daug daugiau lietuvių mo
terų, kurios taip pat galėtų 
prisidėti prie šio prakilnaus 
darbo.

Kai kurie ir vyrai gerai pa
sidarbuoja: Drg. M. Baltrušai
tis yra išdirbęs apie 100 valan
dų prie taisymo drapanų. Sil
vestras Kairis taip pat yra iš
dirbęs daug valandų, padėda
mas sudėti drapanas į baksus 
ir apkalti juos siuntimui į So
vietų Sąjungą. Russian War 
Relief skyriaus centras yra 
1635 8th Ave., Seattle, Wash.

Pereitą pavasarį mums te
ko aplankyti San Francisco ir 
Oak lando mezgėjas, kurios 
puikiai darbuojasi ir užsipel
no didelio kredito. Man teko 
dalyvauti viename susirinkime 
Oaklande pas drg. Burdus, ten 
buvo susirinkimėlis ir moterys 
mezgė kojines kareiviams. D- 
gas A. Šatas sako: “Susipa
žinkite su mūsų čampijone 
mezgėja, kuri yra numezgus 
190 porų kojinių dėl raudon
armiečių kovotojų, tai draugė 
Jankauskienė!”

Ir tuo laiku minėta draugė, 
nors ir nesijautė gerai, bet vis 
vien dirbo kovotojų pagalbai. 
Ten teko matyti drauges Ka- 
rosienę, Sutkienę, Mugianienę 
ir kitas darbuojantis, kurių 
vardų neatsimenu, bet visos 
energingai dirbo, kad prisidė
ti prie pergalės prieš bruta- 
lišką fašizmą, kad jį nušlavus 
nuo žemės paviršiaus ant visa
dos.

Aš nuo savęs atiduodu di
delę pagarbą San Francisco ir 
Oaklando mezgėjoms, j.ų kliu- 
bui už jų taip nuoširdų dar
bą toje mažoje lietuvių kolo
nijoje, o darbe jos pralenkė ir 
dideles kolonijas. Garbė, jums 
draugės mezgėjos! Visi dirb
kime, o laimėjimas mūsų bus 
atsiektas greičiau ir su ma
žiau nuostolių!

S. G.

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)

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

viršlaikius. Keystone, 192*^ Greene St., 
Manhattan.

(268)

MEDŽIO DARBININKAI 
IR PAPRASTI DARBININKAI

DARBUI PRIE MAŠINŲ, ABLIUOTOJAI, 
MOLDERIAT, 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
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)

BE 100% 
WITH YOUR

MERGINOS-MOTERYS
BENDRAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Būtina pramonė, $27.30 už 48 valandas; lai
kas ir pusė už viršlaikius. Iš būtinų darbų 

reikia paliuosavimo pareiškimo 
GRAND CITY CONTAINER CORP.

622 West 57th St., N. Y.
(267)

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

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

BERNIUKAI—VYRAI
Stiprūs

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

ROSENBLATT,
1370 Broadway.

(265)

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.

(169)

OPERATORĖS
siųti ant Singer mašinos.

Kreipkitės visą savaitę

SERVICE HEAD WEAR
14-16 Waverly Place 
ALgonquin 4-0608.

(265)

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITfiS 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)------ ---- *—

RAŠTININKĖS
PUIKI PROGA .DIDELĖ ORGANIZACIJA. 
NUOLATINIS DARBAS. 5 DIENŲ SAVAI
TĖ. VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJATE.

$20 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
Telefonuokite COlumbus 5-2943

(271)

MERGINOS & MOTERYS
SUSTATYMUI IR PAKAVIMUI 

ELEKTRINIUS DAIKTUS

$30.50 PRADŽIAI
54 VALANDOS

NUOLATINIS DARBAS 
a~» n -

ELECTRICAL'“)FITTINGS""' CORP.

30—45 STARR AVE., L. I. GITY
(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—NAKTŲ DARBAS . 
PATYRĘ MAZGOTOJAI.

MECHANIKAI—DIENINIS DARBAS. 
GERA ALGA: NUOLATINIS DARBAS. 

CHESTERFIELD CAB CORP.
50-18 Vernon Blvd., L. I. City. 

IRONSIDES 6-9899.
z (271)

R——W—I..................I II n  .................  | 1 i i | —

VYRAI IR BERNIUKAI
Stiprūs.

62%c I VALANDĄ 
už 40 valandų pradžiai. 

Pakilimai.
WORLD EXAMINING WORKS 

344 West 38th Street.
(267)

APVALYTOJAS-PEČKURYS 
Dideliam Apartmentiniam Namui. 

Alga $100—$110 į mėnesį, 
duodama vieta gyvenimui. 

Kreipkitės į Superintendent,
JACKSON FILLMORE CORP. 

78-12 35th Ave., Jackson Heights, L. I.
(267)

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)

ELECTRA LYDYTOJAI
Vien tik gerai patyrę. Supla
navimui vyrai, Statytojai, Te
kintojai, Apkapoto jai 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
Dieninis Darbas. Nuolatinis. 

$33.55 uš 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)

APVALYTOJAS—PAGELBININKAS
Vyras apšlavimui, apvalymui ir 

padėjimui prie išsiuntimų darbo. 
Alga $30. Viršlaikiai. Privalo turėti 
Al rekomendaciją ir Įrodymus pi
lietybės ir paliuosavimo pareiški
mą jei apleidžia būtiną pramonę. 
ŠauKite WI. 7-4209. (265)
u I id*Ml>waBM**|iiiii ini aiMUi l *i i mukiu u į ■ nu imu ■ i*

VYRALBERNIUKAI
Nuolatinis, lengvą* fabriko darbas. Gera al

ga. Patyrimai! nereikalinga*. Consolidated 
DęcalcomanU Co., 636 llth Avė.

(267)

APVALYTOJAI
Dienom ar naktim, geros algos, nuolatinis 

darbas. Commercial Cleaners, 1061 Atlantic 
Ave., arti Franklin. Brooklyn.

(267)
1 1 .............................. ....................................."i1 ■ ■ " "" ■■■ ■ '

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

(266)

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartmentiniai namai. 

Vienas šildomas pečius Įjungta* abiem.
Liberališka alga. ATWATER 9-8953.

(267)

APVALYTOJAI 
VAKSUOTOJAI

PATYRĘ. NUOLATINIS DARBAS

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KREIPKITĖS, 130 WEST 42ND ST.

KAMBARYS 658
(265)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO |

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI .
INDŽINIERIO 7 |

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI - APMOKAMOS V AKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
II karinių darbų napriimaml

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

ARBA KREIPKITfiS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES BQ. STORE, 14H BROADWAY

(X>

PRIE TURRET LATHE MASINOS
40 IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

GERA ALGA 
IR DARBO SĄLYGOS

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

(2«51
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NowYorko^/z^ifeZliiloi Miesto Tarybos Kandi
datų Balsų Rokavimas 
Pasidarė “Nesvarbus”

Aido Choras Rengiasi Dien
raščio Laisves Koncertui 
Su Naujomis Dainomis

Seniau, kada kitataučiai no
rėdavo užkviesti Aido Chorą 
pildyti ,ju programas, o neat
simindavo vardo, klausdavo, 
kaip susisiekti su “Youth Cho
rus.“ Mat, pirm išėjimo jaunu 
vyru kariškon tarnybon, Aidas 
veik visiškai susidėjo iš jauni
mo. Keli suaugusieji paskęs
davo tame jaunime.

ALDONA ANDERSON, 
populiaraus Aido Choro 

mokytoja

kričio 11-tos popiečio 3:30, 
Labor Lyceum salėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Be choro, dainuos solistai : 
Biruta Ramoškaitė, Aleksand
ras Balaban, Arthur Lessac ir 
žymi latvių solistė Lillian Ja
meson. šoks lietuvių taip my
limi rusų šokikai. O po kon
certo įvyks šokiai prie Anta
no Pavidžio orkestrus ii- sma
gus pažmonys su vietiniais 
draugais ir tolimais svečiais, 
kurio jau kelinta savaitė tau
po savo šėrą gazolinus ne kam 
kitam, kaip tik Laisvės kon
certui .

Judžiai, Prakalbos ir Dainos 
Šio Penktadienio Vakarų, 

Piliečių Kliubo Salėj
Visi didžiojo New Yorko ir 

apylinkių lietuviai, turintieji 
palinkimo visuomet nuodug
niai ištirti naujus klausimus ir 
visi mėgstantieji dainas ir fil
mas kviečiami atvykti į Pilie
čių Kliubo salę, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

štai, ką girdėsite ir matysi
te šiame vakare:

Filmas iš dabartinio karo 
eigos.

Prakalbas R. Mizaros, K. 
Petrikienės ir Frank Serri, žy
maus amerikiečio advokato ir 
visuomenininko.

Dainas Aido Choro, vadovy
bėje Aldonos Anderson.

Anais metais, kada pirmo
se vietose figūravo Hart, Shar
key, Cohen ir kiti reakciniai 
vietos demokratų ir republi- 
konų lyderiai, balsų rokavimas 
buvo skaitomas didele naujie
na. Pamename, sprindinėmis

vo ii- dabar nepaliauja ameri
kiečiuose skleidę pronacišką 
propagandą, kad tuomi įnešti 
pasidalinimą mūsų tarpe ir 
tarp mūsų ir talkininkų. Mr. 
Serri, be abejo, geriausiai per- 

| statys amerikiečių nuomonę 
tais klausimais.

Advokatas Serri prieš kele
tą metų kartą jau yra kalbė
jęs lietuvių masiniame mitinge 

I Grand Paradise salėje ir pa
darė labai gerą įspūdį. Rimtus 

Į ir net graudžius dalykus jisai 
j moka perstatyti taip, kad pro 
j ašaras žmonės nuolat su kva
toja juoku, klausymąsi prakal
bų jis padaro ne tik įdomiu, 
bet ir smagiu. Nepraleiskite

Jauniems vyrams išėjus, 
nors merginos patrijotiškai pa
siliko savo vietose, tačiau vai
kinų vietas turėjo užpildyti jų 
tėvai ir vyresnieji draugai. 
Choras šiek tiek pakeitė savo 
išvaizdą. Dabar kitataučiai 
stačiai klausia, kur surasti tą 
gražiai dainuojanti ir draugiš
kai visiems patarnaujantį “Li
thuanian Chorus.“ Ir klausia 
tankiai. Nors choras prarado 
jaunimo vardą, bet išlaikė po- 
puliariškumą.

Štai tik mažiau dviejų sa
vaičių laikotarpiu choro atlik
ti ir atliksimi visuomenei pa
tarnavimai :

Spalių 30-tą — dainavo sa
vo koncerte baliuje, Piliečių 
Kliube.

Lapkričio 1-mą dainavo 
Jaunų Vyrų ir Moterų Hebrew 
centre, Bedford Ave.

Lapkričio 12-tą dainuos Na- 
cionalio Karo Fondo Lietuvių 
Komiteto suruoštame masinia- j 
me mitinge, Pil. Kliubo salėj.

Dienraščio Laisvės metinė I 
šventė-koncertas nebūtų meno I 
švente be choro talkos, tad Ai
do Choras dainuos ir mūsų 
koncerte šio sekmadienio, lap- Į

Birutes Ramoškaitės 
Koncertas

Biruta Jtamoškaitė, skriste 
skrendanti pirmyn dainos ir 
vaidybos meno srityje, kurios 
keliomis dainomis turėsim pro
gos pasigrožėti ir Laisvės kon
certe, sekm., lapkr.14, turės sa
vo koncertą lapkričio 28-tos po
pietį, New York Times Hali, 
240 W. 44th St., New Yorke.

Apie šį koncertą ateityje' 
teks pakalbėti plačiau. Šiuo 
kartu tik primename, jog tol 
koncerto bilietų galima gauti ir 
Laisvės raštinėje. Be abejo, , 
daugelis Birutes draugų, my- Į 
lėtėjų lietuviškų dainų, kuriasi 
Biruta taip žavingai mums per- Į 
duoda, norės nors kartą išgirsti Į 
ją visame jos puikume. Ji dai
nuos keliose kalbose, daugelio 
tautų kompozitorių dainas, ne
skirdama nei savo tėvų neigi 
savo krašto kalbos ir kompo
zitorių, lietuvių ir amerikiečių. 
Jos programoje yra Šalinaitės, 
Kačanausko ir Tallat-Kelpšos 
kompozicijos.

Ketinantieji dalyvauti ii’ 
pirktis bilietus Laisvės raštinė
je, prašomi tai padaryti iš ank
sto, kadangi paskutinėmis die
nomis prieš koncertą likusieji 
bilietai turi būti grąžinami te
atro kasom Kaina $1.65.

New Yorko teisme vienas 
bučeris ir vienas urmininkas 
nuteisti po 5 dienas kalėti už 
peržengimą lubinių kainų.

Scena iš smagios, spalvotos muzikališkos filmos 
“Sweet Rosie O’Grady” su Betty Grable, Robert Young 
ir Adolphe Menjou, rodomos Roxy Teatre, 7th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Yra ir scenos aktai.

Prie to, išgirsite nuodugnų šios progos jį dar kartą išgirs
išaiškinimą, kokiais būdais irįti. Ruoškitės patys šį penkta-i 
kam dabar teikiama amerikie- dienį, lapkričio 12, ateiti į 
čių pagalba. O tai labai svar-' prakalbas ir pasakykite apie; 
bu, kadangi nacių propagan-j jas kitiems. Pradžia 7:30 vai. Į 
dos biurai niekados neskūpa-i vakaro. Įžanga nemokama.

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS
LDS 50 Kp. Paremia Dem.

Lietuviu Suvažiavimą
Penktadienį, lapkričio 5 d., 

LDS 50 kp. turėjo savo mėne
sinį susirinkimą. Narių susi
rinkime dalyvavo vidutiniai. 
Dabartiniu laiku kai kurie 
kuopiečiai dirba viršlaikius, 
tai susirinkimus lankyti nėra 
paranku, ypatingai tiems, ku
rie toliau gyvena, negalima 
laiku pribūti. Nežiūrint to, 
kad kai kurie nariai į susirin
kimus ir neateina, bet duokles 
visi pasimoka laiku, susispen- 
davusių nėra.

Išklausyta kuopos kom. ra
portai ir raportas iš LDS 3-čio

Cacdiione Gavo Dau
giausia No. 1 Balsų iš 

Visų Kandidatų
Pereitą pirmadienį baigta 

rokavimas No. 1 balsų Brook
lyne ir visame mieste. Peter 
V. Cacchione, Brooklyno ko
munistas, gavo daugiausia bal
sų už visus kandidatus ne vien 
tik Brooklyne, bot visam mies
te.

Neoficialiais daviniais, Cac- 
chionės No. 1 balsų buvo 52,- 
881. Oficialėje sutraukoje ti
kimasi tą skaičių pakilsiant 
keliais šimtais. Kitų miesto ap
skričių kandidatai daugiausia 
No. 1 balsų gavo sekami:

Michael J. Quill, Bronxe, 
47,000.

Stanley Isaacs, Manhattan, 
44,609.

A. J. Phillips, Queens, 38,-
189.

Baigus No. 1 balsų surokavi- 
mą, Brooklyne, po Cacchionės 
sekė Sharkey, demokratų di
džiumos vadas; Mrs. Earle, 
miesto tarybos mažumos vado
vė, Hart, DiGiovanna, Vogel 
ir Casey, visi, apart Mrs. Ear
le, demokratų kandidatai, še
ši bus renkami.

New Yorke, po Isaacs, pa
žangaus republikono, sekamu 
buvo Nugent, demokratas, se
kė Davis, komunistas, ir Di- 
Falco, demokratas. New Yor
ke rinks 4.

Queens vyriausiais trim bu
vo A. J. Phillips, Quinn ir J. 
A. Phillips. Rinks 3.

Visuose trijuose dar ne
baigtuose surokuoti apskri- 
čiuose jau pradėta išiminėti iš 
lenktynių (eliminuoti) ma
žiausia gavusius balsų ir jų 
balotus perrokuoti priskirstant 
No. 2 balsus tiems, už kuriuos 
jie paduoti. Tie No. 2 balotai 
gali pakeisti ne vieno iš virš 
minėtų poziciją.

raidėmis būdavo šaukiama — 
tas ir tas šluoja visus.

Taip būdavo, bet tai buvo 
anais laimingais laikais, kada 
“mužikų“ atstovai nei sapne 
nesisapnavo. Dabar kartais vi
sai užsimirštama apie balsus 
žinelę įdėti arba 40-50 pusla
pių laikraščiuose staiga “pri
trūksta vietos.“ Tačiau atsimi
nus, jog dar yra ir kiti laik
raščiai, kurie tam turi vietos, 
vėl įdedama kai kas, tik su- i. f

randama raganių užkeiktas 
kampelis, kurio beveik niekas Į 
negalėtų matyti, jeigu iš anks
to apie jį nežinotų. O antgal- 
viams išrasti pavartojami la
biausia suraizgyti protai, štai; 
vienas iš tokių antgalvių :

“PR Skaitliavimai Klumpa,

Išrinkta delegatais šie drau
gai : C. Bready, K. Milenke- 
vičius ir W. Kūlikas. Iš kuo-

' pos iždo paaukota $5 ir ne- 
; kurie draugai pasižadėjo nuo
: savęs paaukoti suvažiavimo

Atrankiotojai Burnoja.“ Taip 
raportavo Daily News.

Jeigu kas iš prigimties ne
mėgsta ko nors nedraugiško, 
barniško, o didžiuma to ne
mėgsta, tai toliau ir neskaitė. 
O ten, po priraizgymo dar 
daugiau vos suprantamų raiz
ginių po minėtu antgalvių, po 
specialiu atžymėjimu, kad 
Queens reakcininkas Quinn 
laimi, užbaigoje pažymėta, 
kad ir darbo žmonių kandida
tas Cacchione laimi. Bet balsų 
skaičiaus nededama — tas, tur 
būt, bus išėjęs iš mados vi
siems laikams iki tie laikraš
čiai nuvažiuos į rojų pas pa
našiai rašiusią Naująją Gady
nę arba vardan dolerio ir iš
likimo atsivers į progresą.

Daily Worker, 6-8 puslapių 
darbininkų laikraštis seniau 
atrasdavo vietos atžymėti rin
kimus, kada progreso priešai 
eidavo pirmaisiais, randa ir 
dabar.

Tai tik vienas pavyzdis, ko 
galima tikėtis iš priešų spau
dos.

Darbininkams visuomet ir 
visur reikia atsiminti, kad pro
greso priešai niekad nepatar
naus progresui. Jie niekad ne
išeis prieš savo interesus, ne
padarys klaidos, kurią tankiai 
padarome mes nusileidimu 
priešams vardan demokratiš
kumo ir ramybės. Darbininkai 
privalo skaityti ir remti savo 
spaudą. T-as.

Doleris Jautrus Karo 
Reikalais

Pereitą pirmadienį pasklido 
girdai, kad Vokietija galinti 
greitai susmukti ir karas baig
tis. Tie girdai taip nugązdino 
Stock Exchange prekiautojus, 
kad daugelio šėrų kainos žy
miai nupuolė.

Yra žmonių, kurie stačiai 
bijo karo pabaigos. Aišku, kad 
jie .yra tuo šaltiniu, iš kurio, 
apart paties Hitlerio propa
gandos, kyla daug šauksmo 
prieš antrą frontą ir greitą su
mušimą Hitlerio.

Leonard Marcus, 15 m. vai
kas, parvežtas į New Yorką 
sakėsi nesigailįs, kad nužudė 
močekos motiną ir šiaip buvo 
linksmas, nesuprasdamas savo 
padėties.

išlaidų padengimui.
apskričio konferencijos, kurį | 
išdavė drg. Andziulevičius iri LLD 
Kulikienė. Delegatai savo ra-1 laikys savo susirinkimą ir ma- 
porte pažymėjo, kad konfe- į noma, kad Dem. Liet. Suva- 
rencija buvo sėkminga, visi į žiavimą irgi tinkamai parems, 
konferencijos dalyviai pasisa-; Pirmiau ši kp. buvo pakrikus, 
kė už uolesnį darbavimąsi LDS į rodos, tik pora narių telikę, 
stiprinimui ir rėmimą šaukia- kurie organizacijoj priklausė 
mo Dem. Lietuvių Suvažiavi- į pavieniais. Bet per pastaruo- 
mo, kuris įvyks gruodžio 18, įsius du metu kp. smarkiai pa- 
19, šių metų. Įaugo. Dabar jau turime 25 na-

Pcrskaičius laišką nuo Ko- rius, kurie už šiuos metus pa- 
mit. Dem. Lietuvių Suvažiavi
mui šaukti, visi sutiko, kad 
šis suvažiavimas yra reikalin
gas ir vertas gausios paramos.

147 kuopa greitu laiku

simokėję. Gerai pasispaudus, 
manau, būtų galima gauti dar 
daugiau naujų narių.

Koresp.

* LIETUVIŠKAS *

Trak tyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Iš angliškų laikraščių New 
Yorke, tik vienas Daily Wor- 
keris paduoda pilnas balsų rė
kavimo pasekmes. Kitiems jos 
šiemet pasidarė nebesvarbios. 
Priežastis — komunistai ir ki
ti progresyviai gauna daug 
balsų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 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)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, SavininkM

Prieinamos Kainos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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 j mūsų

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

STANLEY MISIŪNAS

IŽ^l^lĮ^^ĮI^ĮhgYĮ^ĮĮ^Į^Į^Į^ĮĮ^ĮĮ^Į^Įt^Į^IĮ^Į^Įr^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮra tra irai

imiANKA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tet EVergreen 4-9612

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

g
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K 
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g
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F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- j 

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

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

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

30 Dienų 
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 tik už $7.50.

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

-r ~:—i

$30.00

$3.00

$25.00 |

-------j

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

The GiH of 
Lifetime I

Visi daimontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

Aplankykite 
mūsų 

Rcligijinių 
daiktų 

departments

Daimontus 
{dedame 

jums belaukiant
Prices Subject to Federal Tax*

GODDESS 
of TIME

’37“

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais

701 Grand St.
Tel. Sfaųrg 2-2173




