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komunistas

narys. Jis vėl buvo !
antram terminui. ’

JsL?;"un- j Siaučia Amerikieay!
šiemet gal visu i

Brooklyno pažangiečių 
vistų susirinkimas.

Susirinkime 
Cacchione, 
to Tarybos 
kandidatu

Kalbėjo 
Prieš mus
kus darbas, 
trečdaliu bus mažiau balsuo- ! 
tojų. Tuo būdu bus mažiau 
Taryboje atstovų iš Brook ly
no. \ Republikonams ir demo-' 
kratams didesnė proga laimė
ti.

Valdinis Prancūzę Komitetas Perėjo Pavojus Nacių Pas
Mūšiai su Japonais Į Generolo De Gaulle Prancūzų Rankas kutiniam Išilginiam 
Bougainville Saloje anglai ARTINASI °Gen. Giraud, Burps Vichy K«ms."DAUGlAU ŽŪVA NACSy ^lžkeM Ukrainoje

<a

Mums bus sunku. Aš nesa
kau, kad mes siektumėme ne
galimo. Aš nesakau, kad mes 
turime stengtis gauti pirmo 
numerio balsų už mane 50,- 
000. Tai negalima.

Aš nesakau, kad mes turime 
gauti 45,000. Tai irgi bus ne
galima. Nesakau net, kad tu
rime gauti 40,000. Bandykime 
taip darbuotis, dėkime visas 
pastangas, kad gauti 35,00( 
pirmo numerio balsų. Tad bus 
dar proga laimėti!

Well, rinkimai jau praėjo 
šiuo žodžius rašant pirmo nu
merio balsai jau suskaityti. Vi
sų Brooklyno kandidatų prie 
šakyje stovi Peter Cacchione!

Peter Cacchione gavo 
numerio balsų 52,881!! 
rinkimas užtikrintas.

pirmo
Jo iš-

j ste-Argi tai ne panašu 
būklus ?

Tas parodo, kaip Brooklyno 
piliečiai pažįsta gerą žmogų, 
savo prietelių. Tas parodo, 
kaip smarkiai yra Brooklyne 
pakilus komunistų įtaka.

Bronxe laimėjo pažangietis 
Michael Quill. Jis daugiausia 
balsų gavo už visus. O jis kan
didatavo be jokios partijos 
tiesioginės paramos.

Darbo Partijos organizaciją 
Bronxe kontroliuoja piktieji 
menševikai,
nės vieros sutvėrimai, For
ward© klikos pasekėjai.

Australija, lapkr. 10. —’ 
Nakties laiku iš japonų vai-! 
čių išsikėlė krantan į Bou- i 
gainville Salą keli šimtai iki 
3,000 japonų, karių ties La-j Alžyras, lapkr. 10. — Aš- 
ruma. upe, į šiaurius nuo , tuntoji anglų armija ryti- 
amerikiečių užimtos Emp- niame Italijos šone pastūmė 
ress Augusta Įlankos.. . vokiečius dar penkias my-

PRIE NACIŲ ŽIE- \tis.,Prwerstas Pasitraukt iš Franc
MINES LINIJOS Laisvinimo Komiteto Pirmininkų

SUBMARINŲ NEGU 
TALKININKŲ LAIVŲ

ress Augusta Įlankos. . . vokiečius dar penkias my-
Amerikos m a r i ninkai, ųas atgal ir užėmė Torino, 

smarkia ugnim iš savo ka- j Pagilėta, Casglione ir Forli 
nuolių ir mažesniųjų ginklų, miestelius, plentų centrus, 
pasitiko besikeliančius ■ Anglai vis artėja prie vadi- 
krantan priešus ir nuskan-! narnos žieminės nacių lini- 
dino kelias japonų valtis.! jos kalnuose.
Užvirė žūtbūtinės kautynės j Penktoji amerikiečių - an- 
tarp jų ir amerikiečių.^ j gių armija vakariniame Ita- 

Šiuos žodžius berašant, i Hjos ruožte išdaužė devy- 
pranešama, jog Amerikos i nias desperatiškas nacių 
marininkai kai. kur jau pra- ■ kontr-atakas ir daug prie- 
kerta japonų liniją., o kitur !§ų užmušė. Talkininkai rado 
bendrai stumia priešus at-j įsakymus pas suimtus vo- 
gal. ; kiečių karius — žūt-būt, bet

-----:----------- ; neleist anglam-amerikie-
Rooseveltas, Sakoma, ! f.iam Prala?.žt. .nacių Garig- * * ! hano upes linijos.

Netrukus Keliaus Pa- ! t Blogas oras šiuo tarpu 
trukdė didesnius talkininkų 

simatyti su J. Stalinu veiksmus.

Alžyras.—Generolas Hen
ri H. Giraud pasijuto pri
verstas pasitraukt iš pirmi- 
ninkystės Francūzų Komi
tete Tautai Laisvinti. Gi- 
raud ir gen. de Gaulle, Ko
vojančiųjų Francūzų vadas, 
abudu iki šiol buvo bendrai- 
pirmininkai to komiteto, 
kuris skaitomas laikinąja 
visų francūzų valdžia.

Teigiama, kad pašalint 
Giraudą iš pirmininko vie
tos reikalavo kitas francūzų 
patrijotų komitetas, kuris 
vadovauja savo tautiečių 
kovai prieš vokiečius pačio
je Francijoje. Jie nepasiti
kėjo Giraudu, kaipo buvusiu 
fašistinės Vichy Francijos 
valdžios sandarbininku.

Kartu su gen. Giraudu 
lieka pašalinta ir dauguma

jo šalininkų iš Francūzų 
Komiteto Tautai Laisvinti. 
Dabar šiame komitete telie
ka tiktai du gi raudi štai.

Pranešimas iš Londono 
skelbia, jog komunistai ko
miteto nariai sako, jog ge
nerolas de Gaulle pergreitai 
padarė tokį platų pertvar
kymą šiame komitete. To
kios staigios ir didelės per
mainos, esą, gali pakenkti 
visų francūzų jėgų vienybei 
prieš hitlerininkus. ,

Gen. Giraud dar palieka
mas vyriausiu esamos fran
cūzų armijos komandie- 
rium, nors naujos kariuo
menės mobilizavimas bei at
sarginių šaukimas jau pri
klauso nuo generolo de 
Gaulle’o.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos lėktuvai 
ir kitos jėgos nuskandino 60 
vokiečių submarinų per tris 
paskutinius mėnesius, o per 
visą paskutinį pusmetį su
naikino 150 nacių submari
nų, kaip pranešė prez. Roo
seveltas.

Jis pažymėjo, jog Talki
ninkai rugpjūty, rugsėjyj ir 
spaliu j šiemet pasiuntė jūrų 
dugnan daugiau na
cių submarinų, negu 
priešų submarinai nuskan
dino anglų - amerikiečių 
laivų. Ir tai nežiūrint, kad 
padaugėjo plaukiančių per
jūras Talkininkų laivų skai- i v. e .
čius ir nacių submarinai į Mikčioja Franko, Svei- 
vartoja naujus pabūklus ir! . . n 7
naują užpuldinėjimo takti-Į Kin§S JapOOŲ FaStUm- 
ką - - - - - - - - - - - i dėlį Filipinuose

London, lapkr. 10. —An
glijos radijas pranešė, kad 

i Raudonoji Armija užėmė 
Kerčo miestą, su apie 40,000 
gyventojų, siaurame ryti
niame Krimo pussalio gale. 
— Pirm nacių užplūdimo 
Kere miestas buvo plieno 
fabrikų ir. žibalo valyklų 
centras.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietų kariuomenė iš
sikėlė Kriman dar vienon 
(jau trečion) vieton. Naciai 
sako, jog rusai smarkiai at
akuoja juos į pietus nuo Pe- 
rekopo, stengdamiesi giliau 
prasiveržt į Krimo pussalį.

Berlyno radijas taipgi 
praneša, kad svyruoja vo
kiečių apsigynimo linijos 

(Tąsa 5-me pusi.)

41-riii Tautui Pokarines Tarpu
savio Pagalbos Sutartis ir 
Prezid. Roosevelto Kalba

Hull Parvežęs Stalino! 
Laišką Prezidentui

Washington, lapkr. 10. — 
Šiandien sugrįžta Amerikos 
valstybės sekretorius Cor-! 
dell Hull, dalyvavęs Mas-' 
kvos konferencijoj su Ang
lijos užsieniniu ministeriu 
Edenu ir Sovietų užsienio 
reikalų komisaru Molotovu.:

Pranešama, kad Hull 
įteiks asmeninį premjero Į 
Stalino laišką prezidentui 
Rooseveltui.

JUST Naciai Tiesiog Marina 
Rusus Belaisvius

Cairo, Egiptas. — “Vo
kiečiai ne tik žiauriai el
giasi su rusais belaisviais, 
bet tiesiog juos žudo,” sakė 
vienas anglas lakūnas, mai
nais už vokietį belaisvį pa- 
liuosuotas iš koncentracijos 
stovyklos Vokietijoj.

“Vokiečiai blogiau elgia
si su rusais belaisviais, ne
gu mes galėtume bent pa
manyt apie elgimąsi su šu
nim”,. kaip liudijo tas ang
las: “Pusė rusų belaisvių 
taip ir numarinama.” y

Jiems naciai teduoda tik
tai po šeštadalį svaro duo
nos per dieną ir vandens, o 
daugiau nieko; neprileidžia 
jokios Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos.

Anglai belaisviai, nežiū
rint pavojaus sau, šiaip taip 
slaptai perleisdavo kiek sa
vo maisto rusams, o iš pri
tarimo rusų kovai, visi ang
lai ir net kai kurie ameri
kiečiai oficieriai pradėjo 
dainuoti Internacionalą.

čiai kalbama, 
Rooseveltas ruošiasi kelio- ■ 
nėn greitu laiku į konferen
ciją su premjeru Stalinu ir 
Anglijos ministeriu pirmi
ninku Churchillu. Esą pa
stebėta, jog tam tikri asme
nys jau darą prirengimus

Dubinskio politi-1 prezidento kelionei.
Prez. Rooseveltas, labai 

Jie pasitenkinęs įvykusia Mas- 
atsisakė užgirti Quillo kandi-1 kvos konferencija tarp 
datūrą. Jie pastatė savo žmo-1 Amerikos, Anglijos ir So- 
KV- vietų atstovų, pareiškė pra-

Quill laimėjo, o tas jų žmo-i eit ‘ketvirtadienį, kad vi
gus, Dubinskio gizelis, P>’aki-1 suomet geras dalykas pažin- 
šo! Tai toks smūgis darbinin
kų jėgų skaldytojams, kokio 
jie nelaukė ir nesitikėjo.

Brooklyne jie darbiečių bal
sus suskaldė. Tąsėsi po teis
mus, bandė pasilaikyti Brook- 
lyno partijos organizacijos 
diktatoriais. Nepavyko. Tada 
vis tiek statė kandidatus ir 
skelbė, jog jie esą Darbo Par
tijos kandidatais. Todėl tūks
tančius balsų atitraukė nuo ti
krųjų Darbo Partijos kandi
datų.

ti kitą žmogų, ir sakė, jog 
po tos konferencijos, be abe
jo, seks ir daugiau sueigų 
tarp šių trijų kraštų aukš
tųjų valdininkų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Italija. — Amerikos la- 

i kūnai masiniai bombardavo 
fabrikus Turino ir Genoa

■ srityse.

Mūsų armijos jėgos Vidu
riniuose Rytuose leidžia laik
raštį “Stars and Stripes.” Vie
nam numeryje rašoma apie 
vartojimą svaigalų. Rašoma 
gražiai ir pašiepiančiai.

Per didelis gėrimas neigia-i Vokietijoj, 
mas, bet nesakoma, kad visai! 
nevalia gerti. Blaivininkų ar
mijoje kaip ir nėra.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Talkiniitkai 10 
procentų daugiau sunaikina 
nacių submarinų, negu vo
kiečiai naujų pasistato.

Anglų bombanešiai vėl 
atakavo fabrikus vakarinėj

Washington. — Pasira
šius 44-rių Jungtinių ir Są
junginių Tautų atstovams 
sutartį, įkuriant Tarptauti
nę Jungtinių Tautų Pašal
pos ir Atsteigimo Admini
straciją pokariniam veiki
mui, prez. Rooseveltas lap
kričio 9 d. savo kalboj šiltai 
sveikino šią sutartį. Jis, 
tarp kitko, pareiškė:

“šios 44 tautos apima apie 
80 nuošimčių visos žmonijos, 
dabar susijungusios civiliza
cijai apginti ir ateičiai pa
statyti pasaulį žmoniškumo, 
saugumo, o svarbiausiai tai
kos pasaulį.

“ši sutartis, pasirašyta po 
Maskvos konferencijos pa
reiškimų, rodo, jog mes 
rimtai imame dalykus šia
me kare politiniai ir žmoni
škumo atžvilgiu, kaip ir ka
riniu atžvilgiu.”

Prez. Rooseveltas nurodė, 
kaip žvėriškai naciai ir ja-

ponai apiplėšia užimtų kraš
tų žmones, kaip juos alkina 
ir kamuoja, kad išsėmus jų 
sveikatą ir sutrėškus dva
sią, paversti juos kokiais tai 
pusžmogiais, kad jiem vo
kiečiai ir japonai paskui ga
lėtų kuo pilniausiai viešpa
tauti, kaip kokiems ver
gams bei darbo gyvuliams.

Ši sutartis numato mais
to, drabužio, pastogės ir 
medikalę pagalbą nuterio- 
tiems kraštams iš visų išsi- 
galinčių šalių.
KAS PASIRAŠĖ SUTARTĮ

Minimą sutartį pasirašė 
per savo atstovus šie kraš
tai:

Australija, Belgija, Boli
vija, Brazilija, Kanada, Či
lė, Chinija, Colombija, Cos
ta Rica, Cuba, Čechoslova- 
kija, Dominican Respublika, 
Ecuador, Egiptas, El Sal
vador, Ethiopia, Francūzų
Komitetas Tautai Laisvinti, slavija.

Maskva. — Ukrainoj pa
sirodęs pirmutinis sniegas 
juo labiau gąsdina nacius.

Washington.— Kilo poli
tinis skandaliukas, kada Is
panijos diktatorius gen. 
Franko pasiuntė sveikinimą 
J. P. Laurel’iui, kurį japo
nai paskyrė Filipinų “prezi
dentu.”

• Matydamas Amerikos ir 
jos talkininkų laimėjimus į- 
vairiuose frontuose, hitleri
ninkas Franko dabar pabū
go ir per savo ambasadorių 
Washingtone mikčiodamas 
teisinosi, kad, girdi, Laure- 
lio sveikinimas nereiškiąs jo 
valdžios užgyrimo. Tuom 
sveikinimu, esą, Franko tik 
norėjęs atžymėti religinius 
ir tautin. ryšius tarp Ispa
nijos ir Filipinų gyventojų.

Graikija, Guatemala, Haiti,
Honduras, Islandija, Indija, ’J“ n-i* •
Iranas, Irakas, Liberija, Lu- dCliataS ITatęSe Fllipi
xembourg, Meksika, Holan- 

dija, Naujoji Zelandija, 
Nicaragua, Norvegija, Pa
nama, Paraguay, Peru, Fili
pinai, Lenkija, Pietų Afri
kos Sąjunga, Sovietų Sąjun
ga, Didžioji Britanija, 
Jungtinės Valstijos, Uru
guay, Venezuela ir Jugo-

nu Prezidento Que- 
zono Terminą

JAV IR LIETUVOS KUNIGAI SIUNČIA ŽMONES Į 
PARTIZANU BŪRIUS KOVAI PRIES HITLERININKUS

Bet laikraštis pataria neger
ti perdaug. Pasigėrimas neda
ro garbės ir neina ant sveika
tos.

Straipsnio autorius pašie
piančiai pataria, priimant nau
jokus armijon, nustatyti, kiek 
kuris gali svaigalų panešti. 
Girdi, kai tikrina sveikatą, tu-

Anglų submarinai nuskan
dino dar bent 7 nacių lai
vus Viduržemio ir Aegejaus 
Jūrose.

ri patikrinti ir pajėgumą gerti.
Tokį gydytojo raportą kiek

vienas karys turėtų nešiotis su 
savim ir gerti tiktai tiek, kiek 
jam yra nustatyta. Tada nei 
vienas nepasigertų iki nuvirti- 
mo nuo kojų!

Maskva. — Rašo V. Niun
ka:

Rugsėjo mėnesio pusėje 
vokiečiai daugelyj vietų 
Lietuvoj apsupo bažnyčias 
per pamaldas, gaudydami 
jaunuolius (karinei nacių 
tarnybai bei verstiniems 
darbams). Dėl to buvo rim
tų susikirtimų tarp įsiver
žėlių ir parapijiečių. Vienas 
tokių susikirtimų įvyko 
Žiežmarių bažnyčioj, Trakų

apskrityj:
Beinant pamaldoms, rugs. 

12 d. ginkluota vokiečių po
licija apsupo bažnyčią. Keli 
naciai įsiveržė vidun ir lie
pė sustabdyt pamaldas ir iš
siskirstyt žmonėms. Kuni
gas ir maldininkai atsisakė 
klausyti paliepimo. Tuomet 
vokiečių policininkai ėmė 
bizūnais plakti ir kitais į- 
nagiais daužyti žmones. 
Taip, galų gale, jie ir išvijo

I

žmones į gatvę.
Bet kad žmonės ir toliau 

priešinosi, tai naciai atsiun
tė būrį savo žandarų talkon 
policininkams. Susikirti
muose buvo sužeista keli 
tuzinai žmonių, daugiausiai 
moterų. Keli nacių žandarai 
liko užmušti; daugiau kaip 
šimtas žmonių areštuota, ir 
jų likimas dar nežinomas.

Vokiečių daromos ablavos 
prieš žmones bažnyčiose dar

ap-labiau sukėlė lietuvių 
maudą prieš įsiveržėlius. 
Kunigai, todėl, pataria žmo
nėms, ypač jaunuoliams, 
neiti į bažnyčias, o kai ku
riose vietose kunigai ragino 
jaunuolius eiti į tarybinius 
partizanų būrius ir su gink
lu rankoj kovoti prieš vo
kiečius.

Suprantama, jog dar ne
galima skelbti šių kunigų 
vardų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas vienbalsiai 
nutarė pailginti Filipinų sa
lų prezidento Manuelio L. 
Quezono tarnybą iki to lai
ko, kada, apvalius Filipinus 
nuo japonų, bus atsteigta 
konstitucinė valdžia tose sa
lose. Šį tarimą senatas pa
darė politinei atspirčiai 
prieš Japonijos pastumdėlį 
J. P. Laurelį, kurį japonai 
paskelbė Filipinų “preziden
tu.”

Senato komisija užsieni
niais santykiais užgyrė su
manymą, siūlantį įgaliot 
Jungtinių Valstijų preziden
tą paskelbt visišką Filipinų 
nepriklausomybę nuo Ame
rikos pirm 11946 m. liepos 4 
d., jeigu prezidentas matys 
tam reikalą.
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Sovietų Sąjunga Teikia Mums 
Savo Karinių Patyrimų

Tūli laikraščiai, kaip Grigaičio Nau
jienos, kurie nuolatos niekina Amerikos 
talkininkę Sovietų Sąjungą, skelbia me
lu!;, būk Sovietų Sąjunga slepianti nuo 
Amerikos karinius patyrimus.

Tikrumoj, Sovietų Sąjunga labai nuo
širdžiai ir apsčiai teikia mums savo pa
tyrimus. Mr. Lowell M. Limpus, lapkri
čio 3 d., rašo iš Washington New Yorko 
“Daily News”, taip pat Sovietų Sąjungai 
nedraugiškame dienraštyj, apie tai, kad 
Sovietų Sąjunga pilniausiai bendradar
biauja. Jis rašo: “Red Experts Tell Us 
How to Eight Nazis” (Raudoni Eksper
tai Pasako Mums, Kaip Mušti Nacius).

Ir jis rašo, kad nuolatinė sriovė Rau
donosios Armijos karo ekspertų patari
mų per paskutinius šešis mėnesius be jo
kio net prašymo ateina iš Sovietų Sąjun
gos oro bangomis. Kokias tik gudrybes 
panaudoja Raudonosios Armijos vadai 
kovoj prieš hitlerininkus, apie nacių ka
ro taktika ir jų būdus, nuolatos patari
mai siunčiami į Ameriką.

Korespondentas rašo, kad Sovietų Są
junga ir pirmiau siuntė tą medžiagą 
Amerikos kariniams žurnalams ir įstai
goms, bet po to, kai rusai atsiklausė 
Amerikos, ar tie patarimai yra naudingi 
ir gavo teigiamą atsakymą, tai tie pata
rimai tiesiai oro bangomis vienas po ki
to ateina. Korespondentas mano, jog tūli 
patarimai yra siunčiami ir slaptai, tai 
yra, tik tam tikroms karo įstaigoms, bet 
is kalba apie karinę mūsų spaudą, kaip 

tai, artilerijos žurnalą — “Field Artille
ry Journal,” pėstijos — “Infantry Jour
nal”, raitarijos — “Cavalry Journal” ir 
kitus karinius žurnalus, kurie yra reda
guojami armijos viršininkų.

Kad Sovietų Sąjunga labai daug tei
kia mums karinių patarimų, tą pripaži
no ir leitenantas-pulkininkas John E. 
Coleman, redaktorius “Field Artillery 
Journal.” Jis sako, kad kokius tik gud
rumus Raudonosios Armijos vadai pa
naudoja priešo sumušimui, tai tuojaus 
tais patyrimais jie dalinasi ir su Ameri
kos armijos vadais.

Ir kaipo pavyzdį priveda, kad “Field 
Artillery Journal,” iš lapkričio mėnesio, 
jau yra įtalpinęs net penkis straipsnius 
Raudonosios Armijos vadų, mokinančių 
kovoti prieš nacių tankus. Tie straips
niai yra:

Sovietų leitenantas-pulkininkas L. Vy- 
sokostrovsky mokina, kaip pastatyti ka- 
nuoles, kad atmušti vokiečių didelius 
tankus, vadinamus “Tigrais,” kurie turi 
po 70 tonų ir kaip atmušti šarvais ap
kaustytas nacių kanuoles, kurios vadina
mos “Ferdinandais,” kurios iš paviršio

jčiams. Jis laiko aukštai iškšlęš lapeli, kuVj 
Vokiečiu kareivių, ragindami juos pasidtioti.

Vokietis pasiduoda raudonam
Sovietai išleido ir paskleidė tarpe 
Bet kad pasidavimas nepasirodytų apgavystė, raudonarmiečiai pasiVengę atsa
kyti priešui ugAimi. • ,

kovo

rašo 
kaip 

nacių

atrodo milžinais tankais.
• Sovietų pulkininkas P. Afanajev rašo 
straipsnį su visokiais patarimais ir pa
vyzdžiais, kaip Sovietai sėkmingai 
ja prieš nacių tankus.

Sovietų pulkininkas Levidov 
straipsnį su visokiais patarimais, 
mūsų artilerija turi veikti prieš 
artileriją.

Sovietų pulkininkas J. Aleksiejev de- 
tališkai aprašo, kaip artilerija turi nu
galėti miškus, kaip ją pergabenti per ba
las, ir teikia kitokius patarimus.

Sovietų pulkininkas, vadas gvardijos 
pulko, B. Belajev, patiekė straipsnį su 
visokiais patarimais, kaip Sovietų Są- 

. jungos artilerija, kuri yra geriausia pa
saulyj, yra naudojama ofensyvoj prieš 
nacius.

Čia yra tik vieno žurnalo ir vienoj lai
doj tilpę Sovietų Sąjungos armijos va
dų patarimai. Ir redaktorius žurnalo 
leitenantas-pulkininkas Coleman sako: 
“Šią medžiagą mums sistemačiai ir savo 
liuosa valia Sovietų Sąjungos karo žmo
nės teikia.”

Šitaip Sovietų Sąjungos karo vadai 
rūpestingai teikia karinius patarimus 
Amerikai, kad mūsų armija sėkmingiau 
galėtų kovoti prieš bendrą priešą, kad 
mes karą laimėtume su mažiau aukų.

Lenkai Reakcininkai Dirba Savo
Žinių agentūra ONA praneša iš Ang

lijos keistą naujieną: Škotijoje gyveną 
lenkai išleido lapelius, puolančius Di
džiosios Britanijos vyriausybę, kam, 
di, ji pardavusi Sovietams Lenkiją “už

to nŠkotijoje gyvena nemažai lenkų;
yra ir lenkų kareivių. Taigi išleistieji 
lapeliai, be abejo, padarys nemažai ža
los — pasės lenkuose demoralizacijos.

Nereikia nei sakyti, kad tuos lapelius 
išleido matusewskiniai gaivalai, griežtai 
neapkenčia Tarybų Sąjungos; tai tie 
gaivalai, kurie per metų eilę rūpinosi ne 
savo tautos ateitimi, bet tuo, kaip labiau 
pakenkti Tarybų Sąjungai ir padėti Hit
leriui !

Tos rūšies gaivalų yra ir lenkų val
džioje, esančioj Londone. Galimas daik
tas, kad lapelių išleidimas buvo įkvėp
tas tos valdžios paskyrių narių.

Kuo remdamiesi lenkai reakcininkai 
skelbia, kad Didžioji Britanija pardavu
si Lenkiją Tarybų Sąjungai?

Mes manome tuo, kad Maskvos konfe
rencijoje buvo iškilęs Vilnijos klausi
mas, Vakarų Baltarusijos klausimas ir 
Vakarų Ukrainos klausimas. Tas sritis, 
kaip žinia, kadaise buvo pasigrobę len
kai imperialistai. Bet 1939 metais jos 
ir vėl atiteko tam, kam priklauso: Vilni
ja — Lietuvai, Vakarų Ukraina — Uk
rainai, Vakarų Baltarusija-Baltarusijai.

Mums atrodo, kad šis klausimas nega
lėjo neiškilti Maskvos konferencijoje. Ir 
ten galėjo būti dar sykį pakartota, jog 
minėtosios sritys yra ir bus paminėtųjų 
tarybinių respublikų Žinijoje, nes jos tei
sėtai toms respublikoms priklauso. Be 
abejo, Edenas su tuo sutiko.

Na, ir dabar dėl to lenkai reakcinin
kai pradėjo dūkti prieš Didžiąją Britani-

Galimas daiktas, kad neužilgo ir Ame
rikoje gyveną matusewskiniai sutvėri
mai pradės daryti tą patį: leisti lapelius 
ir per laikraščius kolioti Didžiąją Brita
niją. O jiems “turavos” lietuviški matu-' 
šewskinių bendradarbiai iš Naujienų, 
Draugo ir kitų jų veislės pastogių.

Bet kas gi jų paisys!

' . ■ ■ • ■ • • n. < t '
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Reikšdami Užuojautą Dr. J. J. Kaškiaučiui, Detroitiečiai Parėmė Suvažiavimą
Prašome pasiskaityti že

miau telpantį laiškelį ir tai, 
kas po jo seka:
R. Mizarai,
Brooklyn, N. Y.

Brangus Drauge:
Prisiunčiu čekį $53.25. Tai 

detroitiečių auka Amerikos 
Lietuvių Demokratiniam 
Komitetui, arba suvažiavi
mui.

kinimąs, simpatijos reiški
mas^ Sykiu, įdedu sveikin
to jų vardus Ir jų aukas.

Būtų gerai, i kad aukoto
jų vardus įdėtumėt į Lais-

Spalių 31 d. įvyko Aido 
choro parengimas. Pasita
rus su dr. Palevičium, P. 
Krakaičiu ir kitais, ant 
greitųjų, sutikome, kad jei

ant blankos. Taipgi jie gali

greitųjų, »uLiiwiiie, kru. jei 
! kurie nori pasveikinti dr.

Bet ši auka gauta varde Kaškiaučių jo nelaimėj, jie 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus. Tai gali tą padaryti, pasirašant 
jam yra detroitiečių pasvei-

MARŠALO JUOZO STALINO KALBA, 
SAKYTA Š. M. LAPKR. 6 D. MASKVOJE

(Pabaiga)

Žinoma, dabartinių talkininkų armijų 
operacijų pietinėje Europoje dar negali
ma skaityti antruoju frontu. Nežiūrint 
to, tatai panašu į antrąjį frontą.

Naujas frontas nebelabai toli
Aišku, kad tikras antrasis frontas Eu

ropoje, kurio atidarymas nebelabai toli, 
smarkiai paskubins pergalę prieš hitle
rinę Vokietiją. Antrasis frontas taipgi 
kiečiau sukonsoliduos Talkininkų vieny
bę su Sovietų Sąjunga.

Dabar jau aišku kiekvienam, kad hit
lerinė klika, pradedama dabartinį karą, 
įvedė Vokietiją ir josios pakalikes į ne
išeinamą padėtį. Fašistinių armijų su
mušimas sovietų-vokiečių. fronte ir mū
sų Talkininkų smūgiai italų-vokiečių 
fronte sudaužė fašistinio mito struktūrą, 
kuri dabar griūva prieš mūsų akis.
Italija iškrito iš hitlerinės koalicijos. 

Mussolinis nebegali nieko pakeisti toje 
situacijoje, jis pats būdamas vokiečių ka
liniu.

Imkime iš eilės kitas hitlerinės koali
cijos dalyves: Suomiją, Vengriją, Rumu
niją ir kitus hitlerinius vasalus. Dabar
tinės Vokietijos pozicijos išgąsdintos, jos 
visai neteko pasitikėjimo savo pasimąji- 
mu ir susirūpinusios, kaip čia išeiti iš 
tos bedugnės, kurion jas įvedė Hitleris.

Šių vasalų vadai, buvę iki pat pasku
tinių laikų taip ištikimi savo ponui, da
bar supranta, kad jau atėjo laikas atsa
kyt už savo plėšimus, nešdinasi į krūmus 
ir bando surasti prielankų momentą, iš- 
šliaužimui iš koalicijos, kada didysis plė
šikas nemato.

Įstodami karan hitlerinės šaikos daly
viai iš anksto buvo padalinę, kas kam 
teks: kam teks pyragaičiai ir saldainiai, 
o kam guzai ir žaizdos. Žinoma, guzai ir 
žaizdos buvo palikta jųjų priešams. O 
sau jie buvo pasilikę pyragaičius ir sal
dainius.

Bet dabar jau aišku, kad Vokietija ir 
jos vasalai negaus pyragaičių ir saldai
nių. Vietoje to, talkininkai pataupys 
jiems guzus ir žaizdas.

Numatydami ateitį, jie bando per
traukti tą retežį. Kiekvienas iš jų dabar 
stengiasi susirasti kelią pasitraukimui iš 
karo, kol dar yra gavę mažiausia guzų 
ir žaizdų. Jie dabar supranta, kad juo 
ilgiau jie nutęs pasitraukimą nuo Hitle
rio ir leis vokiečiams viešpatauti ant jų 
šalių, tuo didesnis sunaikinimas laukia jų 
šalių ir tuo daugiau jų žmonėms prisieis 
nukentėti.

Vokiečiai nėra parodę nė sapno apie 
gynimą tų vasališkų šalių ir tiktai nau
doja jas karo tikslui, tikėdamiesi su
versti dalį Vokietijos sumušimo ant va
salų pečių. ‘

Hitlerinių fašistų reikalas jau praras
tas, tuo tarpu didžiųjų laisvę mylinčių 
spėkų frohtas tapo sustiprintas. Okupuo
tuose Europos kraštuose žmonių pagieža 
auga ir iškelia augančias liaudies spė
kas kovai prieš fašistinius prispaudėjus. 
Vokietijos prestižas nebepataisomai pra
rastas. Tuo tarpū talkiniAkų prestižas 
auga. Kyla prieš Vokietiją pasipiktinimo 
sąjausmas. Vokietijos ekonominiai ir po
litiniai ryšiai su neūtrališkomis šalimis 
pažeisti.

Praėjo tie laikai, kuomet hitlerininkų 
klika galėjo laimėti naujas pozicijas dėl 
UžViešpatavimo visam pasaulyje. Kiaip vi
si žinote, Hitleris nelaimėjo pasaulinio 
viešpatavimo. Jis neprigyveūO prie to— 
dūbar lai jis važiuoja peldoii!

Karo eiga įrodė, kad fašistinių val
stybių koalicija neturi ir neturėjo tvirto 
pamato. Hitlerinė koalicija buvo parem
ta pamatu draugavimo plėšime ir grobi- 

aukoti, bet aukos eis Lietu
vių Demokratiniam Suva
žiavimui.

Ir taip draugai bei drau
gės sudėjo $53.25.

Nors darbo biskutis buvo, 
bet davė ir naudos.

Užmanytojai mano, kad 
dr. Kaškiaučius nepyks už 
tokį mūs, sumanymą. Rodo
si, kad jam tai bus didžiau
sia pagarba.

Reikės pasiųsti originalus

draugų bei draugių vardų 
surašąs.

Draugiškai,
Pr. Jočionis.

Tų aukų nebūtų galima 
surinkti, jei Jūs nebūtume 
patiekę dr. Kaškiaučiaus 
reikale paaiškinimo: “Ne
malonus Dr. J. J. Kaškiau
čiui Prietikis.”

Geras jūsų paaiškinimas. 
Jis davė progos mums pasi
darbuoti.

me. Pirmutinis pralaimėjimas tą fašisti
nę koaliciją suskaldė.

Kol ji turėjo pasisekimų, hitlerinė ko
alicija atrodė tvirta. Hitlerinė Vokietija 
pasirodė nelygi tam, ko reikalauja situ
acija.

Talkininkų pergalė iškels skubiausj ir 
svarbiausi uždavinį: atstatyti ir suorga
nizuoti europinių šalių valstybinį, eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą. Išvien su 
mūsų talkininkais, mes turime:

Pirmas: Išlaisvinti fašistinių įsiveržė
lių pavergtas šalis ir padėti atsisteigti 
tautinėms valstybėms,' kurias yra pakrik- 
dę fašistiniai prispaudėjai. Francūzijos, 
Belgijos, Čėchoslovakijos, Lenkijos, Grai
kijos ir kitų kraštų žmonės, kurie ran
dasi po fašistiniu jungu, turi atgauti vi
sas laisvės ir nepriklausomybės teises.

Antras: Išlaisvinti Europos kraštai tu
ri gauti pilną teisę ir laisvę nusispręsti 
jųjų valstybės formą.

Trečias: Fašistiniai kriminalistai, kal
ti už pradėjimą dabartinio karo ir 
žmonių kančias, turi būti begailestingai 
nubausti, nepaisant kurioje šalyje jie 
bandytų pasislėpti. Jie turi atsakyti už 
savo kriminalystes.

Ketvirtas: Europoje turi bpti įsteigta 
tokia padėtis, kurioje jokiu būdu nebe
būtų galimybės naujai Vokietijos agre
sijai.

Penktas: Europos žmonių ekonominis, 
politinis ir kultūrinis sandarbininkavi- 
mas turi būti įsteigtas ir paremtas'bend
ruoju pasitikėjimu vienų kitais ir bend
rąja vienų kitiems pagelba, kad atstei- 
gus, tai, kas tapo sugriauta.

'Šiais metais Raudonoji Armija kartu 
su Sovietų liaudimi pasiekė didelių lai
mėjimų priėš vokiečius įsiveržėlius. Mes 
pakreipėme karo eigą taip, kad dabar ta 
eiga prielanki mūsų kraštui ir karas eina 
prie pabaigos su visišku hitlerininkų su- 
pliekimu.

Bet netiktų Sovietų žmonėms ilsėtis 
ant savo pergalių ir apsvaigti pasiseki
mais. Pergalė gali išsprukti iš rankų, 
jeigu visos pastangos nebūtų įdedemos į 
pasiekimą galutino išsprendimo. Pergalė 
neateina pati per save. Ji turi būti pa
siekta kovoje.

Priešas turi būti sutriuškintas.
Pergalė jau arti. Bet kad tą pergalę 

pasiekti, būtinai reikalingas sukuopimas 
iš naujo visų jėgų, visas pasiaukojan
tis darbas visam krašte ir išmintingas 
Raudonosios Armijos operavimas ir nu
lemiamas veikimas fronte. Kriminališ- 
kas būtų prasižengimas prieš tėvynę ir 
Sovietų žmones, laikinai esančius po fa
šistiniu jungu, jeigu mes nesigriebtumė- 
me kiekvienos progos pagreitinti priešo 
sutriuškinimą.

Viskas turi būti daroma sutriuškini
mui priešo. Sovietinė liaudis ir Raudono
ji Armija permato sunkumus, bet jas 
džiugina tas sąjausihas, kad pergalės 
diena jau artinasi. Jau* netoli ta diena, 
kada mes visiškai išlaisvinsime nuo prie
šo Ukrainą ir Baltrusiją, Leningrado ir 
Kalinino sritis, kad mes nuo įsiveržėlių 
išlaisvinsime žmones krimo ir Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Moldavijos ir Kareli
jos - Suomijos respublikos.

Draugai! Pirmyn į pergalę anglų-ame- 
rikiėčių-Sovietų kovingosios santarvės, 
pirmyn į Europos tautų išlaisvinimą iš 
fašistų jungo!

Pirmyn į galutiną išgrūdimą vokiškų 
fašistinių pabaisų iš sovietinės žemės!

Garbė Raudonajai Armijai! Garbė 
Raudonajam Laivynui! Garbė drąsiems 
partizanėms! G'arbė mūsų didžiajai tėvy
nei.

Mirtis vokiškiems įsiveržėliams!

Sveikinimai ir Aukos Dr. 
Kaškiaučiaus varde Lietu

vių Demokratiniam Su
važiavimui

Po $5: Pr. Jočionis ir 
John Kašinskas; po $1: Dr. 
M. D. PalevičiuS) Kazys Ta- 
mušiunas, Juozas Morkū
nas; J. Gugas, John Miller, 
Vera Smoltienė, Joseph Ur- 
bon, P. Krakaitis, Frank 
Bukaitis, J. Luobikis, M. Gi- 
naitis, Geo. Jononis, J. F. 
Daukas, Petras Jenulis, An- 

I tanas Adomaitis, Uršulė 
Palevičienė, D. Grokauskas, 

' Joseph Klimauskas, Anta
nas Žilinskas, Petras Žilin- 

; skas, Kari Krauzen, K. Li
tvinas, Ona Demskis, N. As- 

I trauskas, Ona Smitrevičie- 
i nė, Juozas Zemantauskas, 
| Paul Lyben, Frank Masiu- 
i kas, Juozas Valiukas, And- 
: rew Rogers, George Nause- 
I da, Lillian Gugas, Charles 
i Juodaitis, Vincas Keirvola, 
Frank Rogers, Joe Sharkas, 
John Mitrini, Tom Sakalau
skas ir J. ir M. Alvinai; po 
50c: Ona Krakaitienė, R. 
Smigelskis,

Į Frank Nienius, Juozas Ara- 
j nauskas ir Bronius Krip-

■ tavičius. Po 25c: Domicėlė
■ Mockus, Charles Dargis ir 
j Frank Skaudis.

Viso aukų surinkta $53.-

Belūnas,

Pr. Jočionis.
P. S. — Šios aukos ir pa

sveikinimai surinkta 31 d.
i spalių, Draugijų Svetainėje, 
' Aido choro parengime.

Pr. J.
Šis gražus detroitiečių lie- 

i tuvių darbas gali būti pa
vyzdžiu daugeliui kitų mie
stų lietuviams. Jų prisiųsta 
auka — Čekis vertėje $53.25 
— perduota Demokratinių

i Lietuv. Suvažiavimui šauk- . 
; ti komiteto iždininkei, K.
1 Petrikienei.

Nereikia nei aiškinti, kad
i Demokratinių Lietuvių Su-
I važiavimo sušaukimas rei
kalaus lėšų, kurių šaukėjai

, neturi. Viskas remiasi vi- 
j suomenės užuojauta, jos pa
stangomis. šaukėjai mano, 
kad visuomenė gerai supras 
reikalą ir mūsų darbą pa
rems savo sveikinimais Su-

I važiavimui.
Komiteto Demokratinių 

I Lietuv. Suvažiavimui šauk- 
; ti vardu reiškiu nuoširdžią 
padėką Pr. Jočioniui ir vi
siems, kurie pasidarbavo ir 
aukojo.

Sprendžiu, jog, kuomet 
gerb. dr. Kaškiaučius skai
tys Pr. Jočionio laišką, jis 
apsidžiaugs ir manys, kad 
jie padarė tikrai gražų dar
bą. R. Mizara.

—i'

Wake Up, Americans!
WakcuiX Ameri- 

canal
Make America’s 

answer roar out 
Jr over the world. 

Every citizen must 
back the United States Arm/

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re* 
tall store or from the carrier boy
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UŽ LIETUVOS LAISVE®
Dzūkijos Kovos Šauklys

St. Vaitkūnas

e-

laikais i ]amSt Nieko neduokite oku-

.f,.-

4

nepasitikėjimas ir suplaki- 
! mas smetoninės tarybos į« •

i vergti lietuvį darbininką.. ūkio produktų ir kitų gami-
i Tad kiekvienas padorus lie-’nių, jie verčia valstiečius 

kaip j tuvis turi šalintis nuo šių apsėti visai neartą arba la- 
lfanfnS išgamų. Patriotui'bai negiliai suartą žemę.

Nujausdamos n e iš v e n- 
Kovoda- laikraščio numeryje skaito-i pavergėjus vokiečius. Kiek-giamą hitlerinės Vokietijos 

Lietu-; me, kaip partizanai su-! vienas jo puslapėlis dvelk-'galą, rudųjų fašistų gaujos 
sten-

Partizanas”

iš lietuvių, jie liepia sekti 
kitų kraštų pavyzdžiu, kur, ’ 
girdi, žemės nearia net tai-!

Daug tokių žygių' 
jau atliko partizanai, 

smarkiau mes 
vokiečiams,—ra-

r 1 000 i nePasitiki, j°s taip pat ne- 
’ kenčia, kaip ir okupacinės

kenksime vokiečiams,—ra- 
šo laikraštis, — kuo dau-*

to žemės ūkm pamatus.. Pa-1 sukleStėS Lietuvos :

. hitlerinei • bernai kubiliūnininkai da- ! UKlb‘ _________
čiai. Vokiečiai pranešė, kad; mobilizacijai — visi jie pri- 'bar jau pripažįsta, jog Lie-i

sideda prie bendros lietuvių tuvos žemės ūkis yra katas- Paslėpti Ginklai Japonu Kon 
centracijos Stovykloj

draugo K., pa-j gi visiško hitlerinių plėšikų I apiplėšti. Kiekvieno lietu- 
ragina kiekvieną; degė dvi kariškas autocis-i išvarymo iš mūsų tėvynės.! vio valstiečio pareiga nesi-

! nepakeliui su kubiliūninin-1 Veidmainiškai tyčiodamiesi 
Iku.” ‘ “ ...................

“Dzūkijos Partizanas”
_r. v. ...... v i yra kovingas lietuviškas. ......, —
Vis smarkiau kyla paryčiams, kaip jie kovoja uzi iaigra§tis, įkvėpiantis lietu-' kos metu, 

tizaninė kova mūsų oku- Lietuvos laisvę. Antrajame I vjus ryžtingai kovai prieš! ” ‘ 
puotoje tėvynėje, 
mi prieš vokiečius, 
vos patriotai kartu leidžia1 sprogdino vokiečių sandėlį. ■ te dvelkia pasiryžimu kovo-1 įvairiausiais būdais
nelegalius lapelius, laikraš-J Kitur, vėl, partizanai, va-j ti ligi galutinės pergalės, Ii-1 giasi kuo daugiau Lietuvą 
čius, kurie, pasklidę po visą‘ dovaujami d TZ "" ‘ z 1,j i - ----- i.-_x..

kraštą, 
dorą lietuvį prisidėti prie temas, 
švento Lietuvos vadavimo 
reikalo. Gana plačiai po 
apylinkes yra pasklidęs vie
nas tokių laikraščių — 
“Dzūkijos Partizanas, 
žiūrint sunkių prieš-vokiš- 
ko laikraščio leidimo saly-! 
gų, “Dzūkijos Partizanas”, 
pastoviai išeina, burdamas' 
ir žadindamas lietuvius įjno kovą turi 
kova prieš vokiškąją okupa-Į kraštas, visa tauta! ;

• • *■ _ . . . . , da Lietuvos ūkis klėstojo.
Pv J Ūkininkas, kuris slepiaI jsįveržę į mūsų tėvynę vo-
“Mūsų tėvynė pasruvusi j nuo vokiečio produktus,. Niečiai grobikai 

krauju , — rašoma laikraš- j moksleivis, kuris rytą išmė- 
čio 4-me numeryje. — Štai, to mokykloje priesvokiškus.
kad ir mūsų apylinkėje ne-1 atsišaukimus, kiekvienas, tys hitlerin. okupantai ir jų' 
seniai dingo trys valstie-1 kuris priešinasi —.....................-................. 1 un

7 •giau daužysime jų uznuga-i
I rį, tuo greičiau bus išva
duota Lietuva.”

Į šitą Lietuvos išlaisvini 
stoti ’

Žemė Dirvonuoja Vo- 
kiečiii Trypiama

I duoti grobiamam ir visomis 
i priemonėmis prisidėti prie 
‘Vokietijos pražūties artini- 
mo. Nesekime ir neauginki
me tiems parazitams javų, 
daržovių. Laukų ir daržų 
tik tiek apdirbkite, kiek 
reikės savo šeimos reika-

Kaip Vokiškieji Okupantai Niokojo Lietu 
vą Talkoje Su Smetonine Taryba

Taip vokiškieji okupantai 
j surežisavo “lietuvių atsto
vybės” komediją ir sudarė 
smetoninę “lietuvių tary
bą.” Sudarytoji smeton. ta
ryba ne juokais ėmė galvoti 
apie tai, kad ji esanti koks 
nors svarus organas, kuris 
galėsiąs didelius darbus 
dirbti. Pirmasis tarybos 
žingsnis buvo 1917 m. rug
sėjo 23 d. raštas vokiškųjų 
ginkluotųjų jėgų vadui Ry
tuose Bavarijos princui 
Leopoldui. Tuo raštu tary
ba prašosi okupantų patvir
tinama ir, be ko kita, pa
reiškia nusižeminimo kupi
ną padėką: “Tai Jūsų Auk
štybei mes turime būti dė
kingi už tai, kad šiais žiau-

Prieškariniais
,y Lxi-1 Uetuva buvo . pertekusi ■ pantams. Viską slėpkite
visas i maisto produktais ir kitais ;nuo atsimindami, jog Iriais karo laikais vadovau-

i žemės ūkio gaminiais. ■ Ja“' nebetoli tas laikas, kada Į jautieji žmonės iš visų Lie-
i turėti

D T ..^7.

jie esą išvykę į reicho tat’-, 
nybą, bet ištikrųjų okupan-, tautos kovos prieš vokiečius; įpofiškoje padėtyje: 
tai juos nušovė, ir jų Javo-’ okupantus.” 
nai buvo rasti viename! (“Dzūki 
griovyje, netoli Merkinės. į 3 \ 
Vokietis Roe primušė vals-!
tietį Šukaitį ir išniekino jo į Teisingai rašo^ Dzūkijos 
nepilnametę dukterį. Dva-, patriotai apie išgamas — 
rininkas Kriger, kuris per-, kubiliūnininkus.
nai sugrįžo iš_ Vokietijos,, “jje (kubiliūnininkai) ! vonuojančius dirbamos že- 
pavarė nuo žemės sesias he- padeda vokiečiams smaugti mes plotus. Žinodami, jog 

šeimas. Ir šitaip vo- Lietuvą, padeda jiems api- dėl to jie dar mažiau galės 
kiečiai daro visoje Lietuvo- piešti lietuvį ūkininką, pa-, sugrobti iš valstiečiu žemės 
je. Už tą mes, lietuviai, tu-i 
rime keršyti.”

Laikraštis parodo,
partizanai keršyja vokie-1 tautos

z tz <z

Raudonoji Armija ir sąjun- tuvos dalių galėjo 
gininkų kariuomenė sunai- progą susirinkti... __

.nua^P° kins hitlerines gaujas. Ta- tą okupantai atsakė tarybos 
musų šalį_R visiškai pakir- ja v^į būsime laisvi, vėl patvirtinimu su aiškiu pa

žemės! brėžimu, kad taryba, “va-
; dovaujama karinės adminis- 
tracijos, turi svarstyti Lie- 

I tuvos busimojo administra- 
Į cinio ir busimojo viešojo 
i ūkio bazę.”

Būsima vokiečių okupaci- 
! nes valdžios įrankis, smeto- 
; nine taryba aiškiai suprato, 

vykioj, kur laikoma 15,000; ^.a<^ tautos tarpe
japonų, amerikiečiai karei- ! -L1 pie^° ^eSa 1 yei h n^s 
viai atrado naminių bombų,! 
šaunamųjų ginklu ir

5dXX valdžios. Tas lietuvių tautos 
bu mojekto nepasitikėjimas ir suplaki-

v : mas smetoninės tarybos į
Stiprindami dienraštį Laisvę, i vieną krūvą SU okupacine 

jūs stiprinate pažangų jį žmo-j Valdžia buVO~ toks aiSKUS, 
nių judėjimą už gražesnį ryto-! jog smetoninė taryba ryžosi 
jy, už šviesesnę ateitį. | išdėstyti tatai okupacinei

laukai 
; dirvonuoja — nėra trąšų, 
trūksta darbo jėgos ir dar-į 
bo įrankiu, arklių ir-sėklos. !",e. .L.aRe’ ,U .. c‘° 

' ... . .... naitmei koncentracijos sto-Sunaikinęę ir numokioję1
Lietuvos žemės ūkį šie lie
tuvių tautos smaugikai šie
met mato dar didesnius dir-LAISVES KONCER TAS

Šokiai PrasidėsKoncerto Pradžia

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

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

Jis

Rusų Šokikų Grupe
Labiausia Publikos mylimi šokikai

L. B. ŠALINAITĖ, AKOMPANISTĖ

LILLIAN JAMESON 
Dramatiškas Sopranas.

Žymi koncertų dainininkė. Ji 
dainuos anglų ir latvių kalbose.

ARTHUR LESSAC, Tenoras 
žymus dainininkas, balso lavi

nimo ir muzikos mokytojas, 
taipgi rašo apie muziką.

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujama Aldonos Anderson (Žilinskaitės)

3:30 valandą
Po Pietų

Įžanga 
$1.25, $1.00 
ir 75c.

AUKOKIM

NATIONAL

WAR FONDUI

BIRCTA RAMOŠKAITE, Sopranas
Ji jau vaidina ir dainuoja aukš

toje Amerikos scenoje. Mes ją 
girdėsime Laisvės koncerte.

Lapkričio 14 JMov
Labor Lyceum Salėję

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

6:30 Valandą
V akare

šokiam
Įžanga

55c su taksais

PIRKIM
KARINES 
ŠTAMPAS 
IR BONUS

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

J. Žiugžda
valdžiai ir prašyti, kad oku
pantai... padėtų įsigyti jai 
lietuvių tautos pasitikėji
mą! 11917 m. spalių mėn. 20 
d. raštais, kupinais patai
kavimo okupantams ir jų 
plėšikiškų darbų pateisini
mo “taryba” rašė Vokietijos 
kancleriui ir vokiečių gink
luotųjų jėgų vadui Rytuose: 
“Lietuvių tarybai, be ko ki
ta, labai rūpi įsigyti savo 
sumanymams visų gyvento
jų pasitikėjimą prieš prade
dant darbus. Reikia neuž
miršti, kad toks ilgas karas 
taip yra ištuštinęs Lietuvą 
ir pareikalavęs iš gyventojų 
tokių žymių aukų, jog su
prantama, kad giliose žmo
nių masėse yra didelis ne
pasitikėjimas o k u p a c inės 
valdžios atžvilgiu: iš tikrų
jų, armijos vadovybė, ver
čiama karo aplinkybių, tu
rėjo užkrauti Lietuvos kra
štui -didžiausius .ekonomi
nius sunkumus. Taryba tu
ri skaitytis, ypač nuo pir
mųjų savo žingsnių, su šiuo 
gyventojų nepasitikėjimu, 
kuris yra žinomas taip pat 
ir vokiečių administracijai.*

Betgi okupantams iš viso 
nerūpėjo lietuvių tautos pa
sitikėjimas; jiems terūpėjo 
kuo daugiau išspausti iš 
Lietuvos gyvybinių sulčių, 
prisidengiant, kur matė 
reikalo, smetonine taryba. 
Taigi okupacinė valdžia ir 
toliau be saiko niokojo kra
štą. Okupantai vykdė žiau
riausias rekvizicijas, atim
dami žmonėms iki paskuti
nio arklio; pavyzdžiui, An
tanui Kazleikai ir kitiems 
gyventojams Kuršėnų aps
krityje atėmė paskutinius 
arklius už tai, kad jie laiku 
nepristatė nustatytos dide
lės javų normos. Užvenčiuo- 
se iš vieno gyventojo norėjo 
atimti visus gyvulius. Šei
mininkė su dukrele ašaroda
mos pastojo kelią grobi
kams. Jas okupantai žiau
riai sumušė. Dėl to šeimi
ninkės sūnus ėmė garsiai 
šaukti, ir okupantai jį nu
šovė. Tokie dalykai darėsi 
kiaurai po visą Lietuvą.

Lietuvos jaunimas buvo 
varomas masėmis į privers
tinius darbus, į darbo bata
lionus. Tam reikalui jau
nuolius pagrobdavo nakti
mis iš lovos, gaudė išeinan
čius iš bažnyčių, o kitur o- 
kupantai tiesiog surengda
vo jaunimo medžiokles. Pri
verstinių darbų sąlygos bu
vo tokios baisios, jog ten 
siautė šiltinė, dizenterija, 
pneumonija ir kitos ligos ir 
masėmis nešė Lietuvos jau
nimą į kapus. Pavyzdžiui, 
vienu tarpu Baisogalos dar
bo batalione buvo surinkti 
237 jaunuoliai. Iš jų tik 89 
dar šiaip taip laikėsi, visi gi 
kiti buvo ligų pakirsti ir 
kovojo su mirtimi.

Labai dažnai iš Vokietijos 
pabėgdavo rusų belaisviai. 
Kai jie keliaudavo per Lie
tuvą, Lietuvos gyventojai 
juos visaip rėmė ir padeda - 

’ vo jiems išvengti vokiškųjų 
žandarų. Vokiečiai už tai 
gyventojus žiauriausiai per
sekiojo. Pvz., būrys vokiečių 
policijos Biržų apskr. leido
si ieškoti pabėgusių belais
vių. Milaišių kaime suvarė 
visus gyventojus tardyti a- 
pie belaisvius. Tardymus 
vykdė mušdami lazdomis. 
Juozą Kudukį ir Juozą Ma
cį parišo virvėmis už kak
lų ir tokiu būdu nuvedė į 
Biržus, 14 km., drauge su 
kitais. Biržuose policijoje 
penkis asmenis dar mušė, o 
paskui uždarė į kalėjimą.

Vienas jų, Petras Mikys, 
kalėjime nuo sūlhušimų ir 
numirė.

Kad sužinotų, kur slaps
tosi belaisviai, ir kad suka
stų pas gyventojus ginklų, 
vokiečiai darė visokias pro
vokacijas. Pvz., Kaune buvo 
žinomas vagis ir padauža 
Stasys Gecevičius. Tai tasai 
Gecevičius atsidūrė Mažei
kių apskrityje. Ten jis, ap
sirengęs rusų karininko uni
forma, vaikščiojo Mažeikių 
ir Viekšnių apylinkėse ir 
sakėsi žmonėms, kad jis no
rįs organizuoti belaisvius 
prieš vokiečius ir ieškąs 
ginklų. Gyventojų neapy
kanta okupantams buvo to
kia didelė, jog jie davėsi ap
gaunami tariamajam “orga
nizatoriui”. Gana daug 
žmonių Gecevičiui pavyko 
įtraukti į savo pinkles, ir 
jis visus juos išdavė vokie
čiams. Visi jie buvo suim
ti, o dešimt iš jų buvo su
šaudyta.

Tokiais ir tolygiais bū
dais vykdė okupantai Lietu
vos žmonių persekiojimą ir 
naikinimą. Be to, mokyklo
se, kurių iš viso buvo pali
kę labai mažai, buvo varo
ma didžiausia germanizaci
ja, mokiniams buvo kalama 
į galvą, kad Lietuva esanti 

■ Vokietijos dalis, kad impe
ratorius Vilhelmas esąs Lie
tuvos tėvas ir globėjas, 
kad lietuvių tauta esanti 
menkavertė ir 1.1. Visi Lie
tuvos turtai, Lietuvos miš
kai buvo be pasigailėjimo 

, okupantų naikinami, žmo
nės buvo apkrečiami bai- 

, siausiomis ligomis, ir t.t., ir

You can cheer some lonely 
soldier far from home—because 
U S O is one of 17 major war 
relief agencies participating in 
the National War Fund. Give 
once for all these and 9 of our 
local war agencies. Give gener
ously. The need is great.

NATIONAL 
WAR FUND

žodžiu, vokiškieji oku
pantai siautė krašte, kaip 
koks maras, kaip koks visa 
naikinąs viesulas. O smeto
ninė taryba buvo viso to vo
kiečių siautimo liudininkė, 
pritarėja ir padėjėja.

Okupantai, beengdami lie
tuvių tautą, kartais mėgda
vo veidmainiškai padekla- 
ruoti apie lietuvių “teises”, 
tuo norėdami pridengti sa
vo daromus žvėriškumus 
Lietuvoje. Tokios okupantų 
kalbos apie lietuvių tautos 
“teises” ypač pradėjo reik
štis nuo to laiko, kai Vo
kietijos frontai pradėjo bra
škėti ir pačios Vokietijos 
viduje ėmė darytis ne labai 
ramu. O smetoninė taryba į 
tokias okupantų deklaraci
jas skubėjo reikšti savo pa
dėką. Tuo reiškėsi glaudus 
okupantų ir smetoninės ta
rybos bendradarbiavimas. 
Taip antai, 1917 m. lapkri
čio 29 d. Vokietijos kancle
ris Hertlingas, kalbėda-

(Tąsa 5-me pus.)

LET YOUR 
HEART 
DECIDE

57 WILLIAM STREET
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
į-------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------- (į,

PITTSBURGH, PA. PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(Tąsa)
Tat gera ir aš tat mėgstu. Bet žmo

nės mane vargina. Vienintelė, kuri ne
klausinėja — mano motina. Tačiau su tė
vų jau kitaip. Jis norėtų, kad papasako
čiau ką nors apie karo lauką. Jo norai 
ųiane graudena ir atrodo kvaili. Niekaip 
su juo nebegaliu sutikti. Mieliausiai jis 
norėtų vis ką nors išgirsti. Suprantu, 
kad jis nežino, kad apie tokius dalykus 
negalima pasakoti, nors aš ir norėčiau jį 
patenkinti; bet bijau pasakoti apie to
kius dalykus, bijau, kad jie gali pasida
ryti milžiniški, neaprėpiami, nesuvaldo
mi. Kas gi atsitiktų su mumis, jei mums 
būtų aišku visa, kas dedasi fronte?

Taigi pasitenkinu papasakodamas jam 
keletą linksmų nuotykių. Bet jis klausia 
mane, ar man teko būti antpuoly. Pasa
kau, kad ne ir atsistoju išeiti.

Tačiau tat nieko nepadeda. Po to, kai 
mane porą kartų išgąsdino tramvajų 
švilpimas, nes man pasigirdo, kad atkau
kia granatos, kažkas suduoda man per 
petį. Tai mano vokiečių kalbos mokyto
jas, kurs mane užpuola priprastais klau
simais:

— Na, kaip yra fronte. Baisu, baisu, 
ar ne tiesa? Taip baisu, bet mes turime 
išlaikyti. O, pagaliau, ten jūs gerai ap
rūpinami, kaip girdėjau. Tamsta gerai 
atrodai, Pauliau: toks stiprus. Čia, su
prantama, jau blogiau. Visai supranta
ma. Geriausia turi būti atiduota mūsų 
kareiviams!

Jis nutempia mane prie vieno stalo. Aš 
iškilmingai sutinkamas. Vienas direkto
rius paduoda man ranką ir sako:

— Taip, tamsta parvykai iš fronto? 
Kokia ten nuotaika? Puiki, puiki, ką?

Paaiškinu, kad kiekvienas mielai no
rėtų grįžti namo.

Jis garsiai juokiasi:
— Tuo aš tikiu! Bet pirma jūs turit 

prancūzą sutriuškinti! Tamsta rūkai? 
Štai, užsidekite vieną. Oberi, jaunam mū
sų kariui taip jau atnešk alaus.

Gaila, kad paėmiau cigarą. Vadinas, 
turiu čia užtrukti. Visi taip labai reiškia 
palankumą, kad tiesiog negalima atsi
kratyti. Vis dėlto mane ima apmaudas ir 
kaip galėdamas stipriau traukiu dūmą. 
Kad tik greičiau atsikratyčiau, išmaukiu 
stiklą alaus vienu gurkšniu, bet tuojau 
man užsako kitą. Žmonės žino, ką jie yra 
kareiviui skolingi. Jie ginčijasi apie tai, 
ką mes turime užgrobti. Direktorius su 
geležine laikrodžio grandinėle nori dau
giausia: visus Belgus, Prancūzų anglies 
kraštus ir didelius Rusų plotus. Jis nu
rodo aiškius pagrindus, dėl ko mes tat 
turime užimti ir nenusileižia, kol pa
galiau kiti sutinka su juo. Po to jis pra
deda aiškinti, kur Prancūzų frontą rei
kėtų pralaužti ir taria man:

— Pagaliau, pasistūmėkit su savo am
žinu pozicijų karu į priekį. Išmeskit tuos 
prancūzpalaikius, tada bus taika.

Atsakau, kad mūsų nuomone prasi
laužti nėra galima. Priešai per daug turi 
atsargos. Be to, karas yra visai kas kita 
nekaip jis paprastai įsivaizduojamas.

Jis nuduoda esąs dalykų žinovas ir įro
dinėja man, jog aš nieko nesuprantąs.

—Žinoma', skyrium kiekvienam taip 
atrodo,— sako jis,—bet čia kalbama apie 
visumą. O apie tat tamsta taip negali su
prasti. Jūs matot tik mąžą savo dalį ir 
bendro vaizdo negalite įsivaizduoti. Jūs 
einate savo pareigas, aukojate savo gy
vybes, tat yra verta aukščiausios garbės 
— kiekvieną jūsų reikėtų apdovanoti ge
ležiniu kryžium,—bet, kaip ten bebūtų, 
reikia pralaužti priešų frontas Flandruo- 
se ir juos sunaikinti.

Jis šnirpščia ir šluosto savo barzdą.
— Reikia visiškai sunaikinti nuo vir

šaus ligi apačios, o paskui pulti Paryžių.
Norėčiau žinoti, kaip jis tat įsivaiz

duoja, ir išgeriu trečią stiklą. Tuojau jis 
vėl liepia atnešti.

Bet aš keliuos. Jis man dar įbruka į 
kįšenę keletą cigarų ir atsisveikina drau
giškai suduodamas man per petį.

— Viso labo! Tikimės apie jus išgirsti 
ką nors padoru!

• w • •
Kitaip buvau įsivaizdavęs atostogas. 

Prieš metus jos taip. jau atrodė kitoniš

kai. Matyt, aš tuo tarpu pasikeičiau. 
Tarp šios ir anų dienų gili bedugnė. Tad 
karo aš dar nebuvau pažinęs. Mes bu
vom ramiose vietose. Šiandien pastebiu, 
jog, pats nė nejusdamas, pasidariau la
biau sukniušęs. Čia daugiau nėra man 
vietos: nė prie ko negaliu pritapti. Čia 
man svetimas pasaulis. Vieni klausinėja, 
kiti nieko neklausia ir, matyt, kad tuo 
jie didžiuojasi; dažnai, dėdamiesi su
prantą, jie dargi sako, jog apie tai ir 
kalbėti esą negalima. Jie perdaug jau įsi
vaizduoja gudrūs esą.

Geriausia man būti vienui vienam, tad 
manęs niekas nekliudo. Nes visi visada 
tuo patim tebaigia: kaip blogai einasi ir 
kaip gerai klojasi. Vienam atrodo taip, 
kitam kitaip. Visada jie greit susidomi 
dalykais, nuo kurių pareina jų būtis. 
Anksčiau aš ir tuo patim gyvenau, bet 
dabar niekas manęs su jais nejungia.

Jie per daug man kalba. Jie turi savų 
rūpesčių, siekimų, troškimų, kurių aš ne
galiu taip įsivaizduoti, kaip jie. Kai ka
da aš su kuo nors sėdžiu alidės sode ir 
mėginu aiškinti, kad, pagaliaus, geriau
sia ramiai sėdėti. Jie tat, žinoma, sup
ranta, pritaria, bet tik žodžiais, tik žo
džiais,—taip yra—jie nejaučia, bet ne 
visai. Jų kiti reikalai, kiti dalykai, su ku
riais jie yra susiję. Jie dvejoja, niekas 
visa savo būtimi negali įsigilinti į karo 
esmę. Ir aš pats negaliu suprantamai tat 
nusakyti, ką manau.

(Bus daugiau) ‘
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Visokios Žinios
Spalių 31 dieną atsibuvo pa

rengimas trijų kuopų, būtent 
LDS 160, ĄLDLD 87 ir Mote
rų Kliubo sukėlimui pinigų, 
North Sidėj,. Į<ad įnešus savo 
kvotą nupirkimui dviejų am- 
bulansų, vieno Amerikos Rau
donajam Kryžiui ir kito Lietu
vių pulkams Raudonosios Ar
mijos eilėse.

Parengimas pusėtinai pavy
ko, pelno liko 88 doleriai ir 
aukų surinkta 52 doleriai, tai 
bendrai pasidarė $140. Vaka
rieniauti susėdus prie stalų 
pirmininkas jaunasis G. D. Le
kavičius pakvietė kelis drau
gus pakalbėti, kaip tai Joe 
Mažeiką, P. Martin, E. Slie- 
kienę, K. Kairį ir Joną Urbo
ną. Visi kalbėjo už reikalą 
greičiau sukelti minėtą fondą, 
kad nupirkus du ambulansus.

Svečių buvo ne vien iš Pitts- 
burgho, bet ir iš Wilmerdin- 
go, Ambridge, Carnegie ir ki
tur. Nekurie atvežė ir parinkę 
aukų. Labai dėkingi esame už 
taip skaitlingą atsilankymą ir 
aukas svečiams ir darbinin
kams, kaip tai: P. Aglinskui,
J. Kasimir, G. D. Lekavičius,
K. Kairis, B. Armalienei, M. 
česnienei, M. Vilionei, Helen j 
Kairienei ir kitiems.

kariuomenės Kostantas Mice- 
kįs.

Susižeidė koją Jos. Vasi
liauskas ir yra išvežtas į ligo
ninę. Serga J. Kunčius ir Mfs. 
Katčiusienė. Linkėtina greitai 
pasveikti.

Sustreikavo darbininkai Al
lis Chalmer dirbtuvės reika
laudami daugiau algos. Taip
gi sustreikavo plieno darbinin
kai Spring Chalfond, kur dir
ba apie 3,000, nariai CIO ir 
apie 300 Irving Works, Car
negie, Illinois darbininkų.

D. P. Lekavičius.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 14 d. lapkričio, 2-rą vai. 
dieną. Progresyvių Kliubo salėje, 
325 E. Market St. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes kuopa rengia
si prie parengimo, tai prašo visų na
rių1 pribūti, nes turėsime rinkti ba
liaus darbininkus. Ateidami atsives
kite ir naujų narių prirašyt prie 
kuopos. C. S. Kasparas.

(266-268)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks lapkr. 14 d., 6 v. v., 155 
Hungerford St. Iš priežasties pa
rengimo, turėjom atidėti į 14 d. 
Todėl draugės, malonėkite įsitėmy- 
ti datą, ir dalyvaukite šį sekmadie
nį. Turime daug reikalų atlikti. 
(266-268) V. K., sekr.

Lost Creek, Pa.

1

i

i

Į

Mirė Kazimieras Vilius, 
apie 50 metų, pereito karo ve
teranas, narys Lietuvos Sūnų 
Draugystės ir kelis metus iš
buvęs jos gaspadorium. Iš Lie
tuvos paėjo iš Varnių mieste
lio, senas Pittsburgh gyvento
jas. Buvo pavienis. Palaidotas 
spalių 27 dieną į Šv. Kazimie
ro kapines, nors buvo laisvas.

Lapkričio 3 dieną mirė duk
tė Jono Serpinskio, saliūninin- 
ko, ir žmona Jono Daviet — 
Helen Daviet. Palaidota lap
kričio 6 dieną į šv. Kazimiero 
kapus.

ALDLD 7-TO APSKRIČIO 
KUOPŲ ATYDAI

Mūsų apskritys turės metinę kon
ferenciją, sekmadienį, 14 d. lapkr., 
11 vai. ryto, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Prašau visų 7-to ap
skričio kuopų, kad’ peržiūrėtų finan
sinį stovį ir surastų kiek priklauso 
metinių duoklių į apskritį. Pinigus 
paduokite savo delegatams, o jie at
vykę į konferenciją, pamokės ap
skričiui. S. Baronas.
(266-268)

CLEVELAND, OHIO
LDS 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkr. 11 d., 7:30 v. v. 
8113 Korman Ave. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti. C. G.

Pasižymėję Lietuviai Tarnyboj
Šiomis dienomis tėvus Mr. 

ir Mrs. Alex Hardy aplankė 
jų sūnus korporalas Jonas J. 
Hardy. Jis tik baigė speciali 
kursą Jefferson kolegijoj, 
Washingtone. Į karinę tarnybą 
pašauktas gruodyje, 1942 me
tais ir pradinį militarinį lavi
nimasis atliko Forrest kempėj, 
Tenn. Jis yra baigęs West Ma- 
hanoy Township aukštesnę 
mokyklą ir pirm karinės tar
nybos dirbo Jungt. Valstijų iž
dinėj, Washingtone.

Jo brolis Edwardas Hardy 
yra veikiančio.! armijoj ir pra
nešė, kad sėkmingai pasiekė 
Afriką, taip pat yra baigęs tą 
aukštesnę mokyklą ir į karinę 
tarnybą įstojęs 1941 metais.

Linkime abiem broliams 
sėkmingai tarnauti ir nugalė
jus fašizmą sveikiems ir links
miems sugrįšti.

J. Pacosky.

★ ★

WAR BONDS
Tractors and motors will never 

wholly replace the y\rmy Mule as a 
factor in the mobile units of our 
army. The Army Mule is a tradi
tion and the “mule skinner" is a 
Dreed unto himself. Army Mules 
are used by the Field Artillery and 
the Cavalry in areas where the 
terrain is rough and tractors ccnnot 
operate.

Pack trains in mountainous scc- 
• tors are often necessary and here 
i the mule, slow but sure-footed, plays 

important role. Our Army buys 
thousands of mules paying from $175 
to $190 for each. The mule eats 
less, carries more, and some de
clare is smarter than the horse. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps helps pay for these Army 
Mules. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 

P»y day O' 5 '/ icumi-\ ILHiilmrnl

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

14 d. lapkričio, Polish National 
Hali, kampas Lloyd ir Chestnut Sts. 

i Pradžia/6 v. v. ir tęsis iki 12 vai. 
I naktį. Prašome Shenadorio ir apy- 
. linkės lietuvius dalyvauti šiame ba
liuje, užtikriname gerą laiką. Įžan-

' ga 50c. Kom.
(265-267)

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, 14 d. Lapkričio, 3 vai. 

po pietų, rusų IWO 3118 skyrius ir 
j LLD kuopa rengia apvaikščiojimą 
j 26 metų sukaktuves Sovietų Sąjun- 
| gos gyvavimo, 324 Anderson Avė., 
I kampas Cliff St. Kalbėtojų bus vi
sose kalbčse. Kviečiame visus lietu- 

! vius iš Cliffsidės ir apylinkės atsi
lankyti į šį svarbų sukaktuvių pa- 

j minėjimą. — G. Litvinovič.
(266-268)

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 į 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks 18 ir 19 dd. gruo
džio, Brooklyne.

P. Šlekaitis, sekr.
(265-267))

ŠYPSENOS
BIZNIS PRIE ALAUS

Kai saliūnai atsidarė 
Ir gėrimas prasidėjo, 
Žmonės, tartum susitarę, 
Prie alaus būriais nuėjo.

Jeigu j ieško kas žmogaus, 
Tai jį ras tik prie alaus.

Jeigu kas alaus nemaukia, 
Ir degtinės neragauja, 
Tai išalkęs biznio laukia, 
Ir su juom nieks nedraugauja;

Kas ir kaipgi čia draugaus, 
Jeigu negeri alaus?

Na, tai reik saliūnan traukti, 
Pas pažįstamus, prie baro, 
Čia proga bus pasidžiaugti, 
Sužinoti, kas ką daro;

Gal prie šnapso ir alaus,
Bus ir biznio mums daugiaus. 

Karčiama kaip koks teatras — 
Žiba veidrodžiai ant sienos; 
Įėjau aš—naujas latras, — 
Ir matau, kad jau ne vienas: 
Sveikas! Sveikas, “Howd‘ you do!” 

Jau prie baro geriam du.
Čia senieji ir jaunimas, 
Gyvanašlės nudažytos, 
Juokas, kalbos ir šokimas, 
Skamba dainos nerašytos.

Aš tik sėdžiu ir dairaus, 
Užsigerdamas alaus.

Tuoj daugiau dar atsirado, 
Ir jau “pičeriais” mieruojam; 
Kalbos vis prie biznio veda, 
Ir jau biznį kontraktuojąm.

Kyla džiaugsmas ant širdies, 
Kad alus dabar pacįės!

Taip kąs vakarą lig ryto, 
Gėrėm vis dėl biznio labo; 
Biznio daug jau padaryta, 
Bet — pragėrėm kožną džiabą....

Pikta, gaila, nesmagu — 
Reikia skolint pinigų....

Naujos mintys galvą suka— 
Kaip dabar būtų geriausia: 
Biznio jieškot prie stikliuko, 
Ar negęrti jo griežčiausia? —

Blaivas biznio neteksi, 
Girtas pelną pralaksi!

A. K—kis.

Buvo parvažiavę atlankyti 
saviškius kariai A. Kairis, P. 
Gustis ir buvęs Afrikoj ir su
žeistas J. Kuncas. Paleistas iš

Chinai užmušė 3,000 japo
nų, o kitus nuvijo ties Hwa- 
jangu.

Druska iš jūrų vandens 
tuojaus bus traukiama daug- 
meniškai Naujojoj Zelandi
joj, vartojant saulės spindu
lių šilumą dėl išgarinimo 
vandens.

PHILADELPHIA, PA.
1 ALDLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 14 d., 7 
v. v. Liaudies Name, 735 Fairmount 
Avė. Visi nariai dalyvaukite, rinksi
me delegatus į demokratinį Lietu
vių suvažiavimą. Apskričio delegatai 
išduos raportą iš konferencijos. At
siveskite naujų narių įrašyti į šią

i garbingą organizaciją. S. R., sekr.
■ (265-267)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuvio Kuro Kompanija |
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinąm 
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-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ŠTagg 2-0798
NIG^--HfAvęmeyer 8-1158
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MATTHEW P. HILLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS

660

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

GRAND ST. BROOKLYN, N
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Vietos ir impor
tuotos degtinas ir 
vynai, g e r jausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

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

/

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

& ★ W # W. W, ir ★ ★ * ★ W ★ ★ ★ * ★ ★
Kas-nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Pare Kiekvieną Šeštadienį 
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeU ĘV. 4-8698

J " • • V. -A .. .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTVVIŲ
DIREKTORIUS

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

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vemon St 
Philadelphia, Pa^ 

Telefonas Poplar 4110
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Bostono ir Apylinkes Žinios
“Tarybininkai” Ignoravo , 

Socialistus
Kuomet spalių 17 d., So. 

Bostone buvo “tarybininkai” 
surengę “masinį” mitingą, bu- 
Vo pastebėta, kad socialistai 
nedalyvauja, bet, nežinant 
priežasties, praleidau nepaste
bėjęs. Kelioms dienoms pra
slinkus, pasitaikė pasikalbėti 
su vienu iš mitingo rengėjų. 
Jis papasakojo, jog katalikai 
nusprendė visai nieko bendro 
neturėti su penkiais So. Bosto
no socialistais. Girdi, “į ką ir 
panašu įsileisti į savo paren
gimus tuos bjaurybes, kurie vi
sas laikas bjaurino katalikų 
tikėjimą ir iš jų partijos pa
siliko tik gėda lietuvių tau
tai.”

Kaip matote, tai socialistai 
nuo “tarybininkų” gavo pusė
tiną “dūlę” po nosia. Bet ta
me nėra nieko nuostabaus, 
nes kur gi jūs matėte, kad iš 
vienos kraštutinybės per porą 
metų į priešingą kraštutinybę. 
Kitais žodžiais tariant, nese
niai buvo didžiausi laisvama- 1 
niai, tikėjimą laikydavo kaipo 
progreso stabdytoją, o šiandie 
“nori” kartu bendradarbiauti; 
—katalikai tą socialistų “trik- 
są” gerai supranta.

Turėtų Būti Svarbi 
Konferencija

Senas bostonietis (dabar 
gyvena Norwoode) Jonas Kas
paras, buvo susirgęs paraly
žium, bet pradėjo sveikti ir 
jau pasiramsčiuodamas vaikš- 

| to.
Kalbėjausi su Russian War 

Relief komitetu, jie nusiskun
dė, jog per mažai ateina pa
tyrusių darbininkų taisyti dra
bužius. Jie sako, jog iš lietu
vių daugiausia padeda Buivy
dų šeima ir drg. Yuškienė. 
Komitetas sako: “Jeigu mes 
turėtume bent porą tuzinų to- 

j kių darbininkų, kaip Yuškienė, 
tai tūkstančiai drapanų jau 
būtų buvę Sovietuose.”

Draugai, kurie galite prisi
dėti su savo darbu, nueikite 
; 128 Newbury St., Bostone ir 
į prigelbėkite, kad tie drabu- 
i žiai pasiektų Sovietų žmones 
dar prieš žiemą.

Vasara praslinko, ruduo už
stojo. Įvairios sektos šią atmai
ną atžymėjo savo tradicinėmis 
apeigomis, žydai šventė Nau
jus Metus ir žiūrėjo į vande
nį. Katalikai šventė “zaduš- 
nas” ir pirko mišias. Socialis
tai, kaip kas metai, taip ir šį 
metą, laikė egzekvijas. Šį me-

Lapkričio 14 d., So. Bosto
ne įvyks ALDLD 7 apskričio 
konferencija. Ji turėtų būti 
skaitlinga delegatais ir įvai
riais sumanymais, o labiausia 
pageidaujama naujų sumany
mų dėl Brooklyno suvažiavi
mo.

Kitas dalykas, mes norime 
delegatus perspėti, kad prieš 
važiuojant į Bostoną susilaiky
tumėte per porą dienų neval
gę, nes pas mus atvažiavę tik
rai turėsite puikų bankietą. 
Nepamirškite!

Reikia pasakyti, jog ši va
karienė bus viena iš sočiausių, 
kokia buvo, nes maistas susi
dės iš paukštienos, kilbasų ir 
kitų skanumynų. Gi moraliai 
ji bus kaip ir pagerbimo ban- 
kietas, nes joje pagerbsime 
vieną iš mūs darbuotojų, ku
ris susilaukė šešiasdešimts me
tų amžiaus, besidarbuodamas 
tarpe mūsų.

Vakarienė prasidės 4 vai. 
po pietų, 376 W. Broadway.

Kaip Michėlsonas Galėtų 
Išgelbėti Hitlerį?

Tai nėra prasimanymas, kad 
Michėlsonas yra “geras” karo 
strategas, prie tam jis ir kito
kiais šposais pasižymėjęs. Pa
vyzdžiui, neblogai nusimano 
apie elektriką, špygos piešimą, 
o jau jam iškirpti svetimą 
raštą, tai lengviau, negu nu
skinti Įcaimyno žirnį.

Kaip Hitlerio geras bernas, 
jis turėtų pasiųsti jam štai ko
kį patarimą: Visus geriausius 
generolus sušaudyti. Kareiviai 
turi šautuvus prisirišti ant vir
vučių, nes kaip kazokai už
puola juos, tai kad nemestų 
šautuvą ir nebėgtų atgal į 
Vokietiją, o galą gautų Sovie
tų žemėje. Kareiviai turi būti 
basi ir tik sykį į tris dienas 
jiems turi būti duodama pa
lakti pamazgų, kad atsirastų 
pakankamai utėlių. Karei
viams utėlės yra reikalingos 
dėl to, kad neduoda užsnūsti 
apkasuose; praktikoje pasiro
dė, jog utėlės karo fronte su
losią “svarbesnę” rolę, negu 
lavinti šunys. Visus Vokietijos 
rubfežius apstatyti bokštais ir 
pastatyti sargybinius, kad nei 
vienas nacis, negalėtų iš oku
puotų kraštų g'rįšti atgal į Vo
kietiją. Taip darydamas Hit
leris tikrai laimės “karą.” O 
kitaip, tai Sovietų generolai, 
kuriuos Keleivis vadino “feld- 
feibeliais” padarys galą hitle- 
rizmui.

Sunkiai serga mūs geras 
draugas ir LDS narys Ignas 
šidlabckas. jis randasi ligoni
nėj, bet hfeteko sužinoti, ko

tą tos egzekvijos kur kas bu
vo iškilmingesnės, nes Jurgis 
Gegužis išsikraustė į aną svie
tą ir pakratė kojas bjaurybė 
Naujoji Gadynė. Kadangi LSS 
60 kp. nariai sudaro didžiu
mą aname sviete, tai šiose eg
zekvijose likusieji žiūrėjo vie
nas į kitą, katram pirma ka- 
leina. Januška daugiausia žiū
rėjo į Taurincką. Bet tas, su
pratęs, kame dalykas, nelauk
damas ceremonijų, spjovė ir 
laiką praleido pas Masiulonį.

Jaunutis.
__________ z__

Kaip Vokiški Okupantai 
Niokojo Lietuvą Talkoj 
Su Smetonine Taryba

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mas reichstage, paminėjo ir 
Lietuvą, veidmainiškai me
luodamas apie tariamąjį 
Lietuvos teisių pripažinimą. 
Smetoninė taryba paskubė
jo tą pat dieną linktelėti 
okupantams, išaukštindama 
jų nesamas “dorybes” ir 
veidmainiškai dengdamosi 
visos lietuvių tautos vardu: 
“Jūsų Ekscelencija savo pa
saulinės reikšmės kalba, pa
sakyta šiandie reichstage, 
pripažinote Lietuvai laisvo 
apsisprendimo teisę; šią de
klaraciją su džiaugsmu su
tiko visa lietuvių tauta. Mes 
dėkojame Jums už šiuos žo
džius, garantuojančius mū
sų nepriklausomybę.”

Aišku savaime, kad nei 
Hertlingo kalba nebuvo pa
saulinės reikšmės, — tai te
buvo eilinis vokiškųjų impe
rialistų mėginimas patei
sinti savo grobikiškus dar
bus, dumiant visiems akis, 
nei ta kalba nieko negaran
tavo, nei lietuvių tauta tos 
kalbos nežinojo ir, žinoma, 
jokio dėkingumo okupan
tams nereiškė, nes tematė 
tik jų žvėriškus žandarus ir 
bizūnus. Betgi smetoninė 
taryba, būdama tikras vo
kiečių okupantų agentas, 
taip stengėsi nubaltinti juo
dus okupantų darbus lietu
vių tautos akyse, norėdama 
išsimaldauti iš okupantų ir 
sau dalį Lietuvos plėšime.

(Iš straipshio “Vokiškųjų 
Imperialistų Kombinacijos 
Lietuvai Pavergti 1917-1918 
metais0.)

*) Visur mano pabrauk
ta. J. Ž.

kioj. Sužinoję, aplankykite jį, 
o nuo savęs linkiu jam greitai 
pasveikti.

Pavojus Naciy Pasku
tiniam Išilginiam Ge

ležinkeliui Ukrainoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

netoli Latvijos sienos, ir 
kad Raudonoji Armija Uk
rainoj, į vakarus ir pietų 
vakarus nuo Kijevo, gru
miasi pirmyn linkui Lenki
jos ir Rumunijos rubežių.

Anglų pranešimai teigia, 
kad Sovietai užėmė pozici- 

j jas jau tik už 35 mylių nuo 
I nacių vartoj apio paskutinio 
; geležinkelio, einančio išilgai 
. visos Ukrainos iki Juodo- 
! sios Jūros.

Kijevo fronte Raudonoji 
Armija per, dieną atėmė iš 
priešų daugiau kaip 80 gy
venamųjų vietovių, tame 
skaičiuje geležinkelio stotis 
Borodianka ir Spartak ir 14 
kitų stambių miestelių. Ne- 
velio - Latvijos fronte So
vietai atvadavo dar kelias 
gyvenamąsias vietoves. Kri- 
mo, Kijevo ir Nevelio srity
se per dieną buvo užmušta 
5,300 vokiečių.

Sovietiniai kovūnai visiš- 
I kai apsupo nacius 600 ket- 
! virtainių mylių trikampyje 
: Biela j a Cerkov - Pere j asla v 
i srtiyje, Kijevo fronte.

Atvaduoto Fastovo apy- 
i gaidoj raudonarmiečiai pa- 
! grobe 50 nacių priešlektuvi- 
j nių kanuolių, 22 artilerijos 
' kanuoles, devynis trauki- 
| nius, prikrautus karinių 
i reikmenų; 15 garvežių, 8,- 
! 000 tonų gazolino ir kiekius 
| reikmenų. ♦

Amerikiečiai Sunaikino 
Naciy Stotį su Radiju 
Arti Šiaurin. Amerikos «

Washington. — Tik dabar 
i Amerikos laivyno depart- 
mentas pranešė, jog šios 
šalies lakūnai ir krantų sar
gybos laivai užklupo ir su
naikino slaptą vokiečių sto
vy kliukę su radijo stočia ir 
oro biuru vienoj mažoj sa
loj ties didžiąja Greenlandi- 
jos sala, netoli šiaurinio 
Amerikos žemyno.

Amerikiečiams davė nu
rodymų danai medžiotojai, 
užtikę tą nacių stovykliukę, 
prie kurios stovėjo ir nedi
delis vokiečių laivas su reik
menimis. Pirm amerikie
čiams atvykstant, buvo su
sidūrimų tarp danų ir na
cių, kurie vieną daną užmu
šė, o du nelaisvėn paėmė.— 
Greenland! j a yra Danijos 
sala.

Prieš pat amerikiečių at
vykimą, naciai išsinešdino 
iš tos savo stoties, bet liko 
vienas jų technikas, vadina
mas “Dr. Sennse”. Jis buvo 
paklydęs, o kai sugrįžo sto- 
tin, nežinodamas apie ame
rikiečius joje, tai tiesiog pa
kliuvo jiem į Tankas.

Užklupo 5 Naciy Šmuge
lio Laivus iš Argen

tinos į Ispaniją
London. — Anglijos jū

reiviai pirm kelių savaičių 
užklupo Atlanto Vandenyne 
penkis šmugeliškus laivus, 
kurie iš Argentinos gabeno 
Ispanijon, o per ją — na
ciams platiną, labai svarbų 
karinį metalą, vitaminus, 
brangius vaistus* ir kitus 
reikmenis, kurie buvo nepa
prastai gudriai paslėpti 
tuose laivuose.

Anglai užgrobė visus tuos 
reikmenis, sučiupdami vien 
platinos už $48,000. Šmu- 
gelninkaį buvo pasidirbę 
net laivų praleidimo doku
mentus, ne Va Anglijos iš
duotus. Tie laivai plaukė po

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

MOTERYS IR MERGINOT 
TAIPGI OPERATORĖS

Prie Viena Adata Siuvamos 
Mašinos. Patyrusios ir 

Nepatyrusios
PRIE RANKOM SIUVIMO 
NAUJOJE DIRBTUVĖJE 

PUIKIOS DARBO APLINKYBĖS
GERA ALGA

Acme Flag & Banner Co. 
39 DEBEVOISE ST., 

BROOKLYN.
VIENAS BLOKAS NUO 

FLUSHING IR BROADWAY
VISAIS GATVEKARIAIS IR SUBVE SUSI

SIEKIAMA. EVERGREEN 8-2696.
(268)

STALŲ APTARNAUTOJOS 
Pilnam ar daliai laiko. 

28c Į VALANDĄ
Puikiausi tipai. Duodama Uniformos ir valgis. 

Kreipkitės į Head Waiter

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVE. & 9TH. ST.

JAUNOS MERGINOS
Reikalingos vyniojimui ir uždėjimui labelių. 
Nereikia patyrimo. Laikas ir pusė po 40 va

landų. Linksmos darbo sąlygos.
GEORGE B. KURD, INC. 

34 Hubert St. 
WALKER 5-1881.

(272)

Pittsburgh, Pa.
Kreipiamės į Draugijas

Reikale Pittsburgho Lietu
vių Vienybės Komiteto Karo 
Laimėjimui dar kartą kreipia
mės į visas didžias draugijas 
norėdami atsiklausti: Kaip, ar 
tūlos draugijos ir pasiliks ne
prisidėję prie šio visų bendro 
ir prakilnaus darbo, kaip kad 
nupirkimas ambulanso Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir 
lietuvių pulkui, kovojančiam 
eilėse Raudonosios Armijos?

Prieteliai, karo laimėjimas 
yra mūsų visų pareiga ir pra
šome jus prisidėti su stambes
ne auka prie sukėlimo minė-i 
tam reikalui fondo. Pittsburgh! 
didžiulių draugijų nariai dar j 
nesate paaukavę tam prakil-1 
niam tikslui, o mūsų komite- 
tas su pagalba mažesnių drau
gijų ir atskirų žmonių jau 
esame sukėlę apie pusę reika
lingos sumos.

Taigi, gerbiamieji, pagalvo-i 
kite ir prisidėkite prie šio ben
dro darbo. Juk būtų labai ne
gražu, kad mažesnės draugijos 
prisidėję, o didžiosios dar vis! 
stovi nuošaliai. Juk šis žygis ■ 
pasiliks amerikiečių ir lietuvių ! 
istorijoj ant visados. Mes pra
šome Mokslo Draugiją, Pilie
čių Kliubą ir kitas draugijas 
paremti šį mūsų visų bendrą 
reikalą. Mes prašome mihėtas 
draugijas paskirti po kelis na
rius į mūsų komitetą, kad visi 
kartu galėtume dirbti visiems 
naudingą darbą.

Pastaruoju laiku aukų su
rinkta ir perduota ambulansų 
nupirkimui nuo sekamų drau
gų : Mrs. A. Gabris, iš Steu
benville, Ohio, pridavė pelną 
nuo parengimo $95.44.

Stanley Orda pridavė ant 
blankoš aukas, kur aukavę: 
Jack Nolan $25. Ir po $1: P. 
Palexenko, A. Solovei, G. Zo- 
benica, A. Conas, F. Garsala, 
A. Paplauskas, B. Aleexina, 
J. Kovalčik ir F. Floto. Po 50 
centų: A. Rudis, J. Klimez, 
J. Danzila, K. Perlauskas. Po 
25 centus: K. Karemarski, N. 
Livis. Ir M. Paulauskas 30 
centų, o J. žibinski 35c.

Iš New Kensington J. Ya- 
sadavičius pridavė aukų. Au
kavę : P. Kriščiūnas $3, J. 
Kaupas $2. Po $1: M. Mickus, 
C. Stašinskas ir M. Stašinskie- 
nė. Po 50 centų: J. Daugai, 
E. Sinigal, M. Kasavage, J. 
Yasudavičius. Ir po 25c: J. 
Blunis ir P. Povilaitis, širdin
gai ačiū visiems už aukas!

Draugai, kurie turite karo 
bonų laimėjimo knygučių, tai 
prašome grąžinti pirm lapkri
čio 27 dienos. Grąžinkite kom. 
sekretorei: H. Kairia, 1254 N. 
Franklin St., Pittsburgh, Pa.

nekariaujančių kraštų vė
liavomis.

Anglijos valdžia įtraukė į 
juoduosius sąrašus jau 1,164 
Šveicarijos kompanijas-fir- 
inas, kurios įvairiais būdais 
šmugeliavo hitlerininkams 
reikmenis iš Argentinos ir 
tūlų kitų kraštų.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
BENDRAM FABRIKO DARBUI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

BŪTINAS KARINIS DARBAS

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

MOKAMA EKSTRA UŽ TĄ ŠIFTĄ

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

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

Iš būtinų karinių darbų 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 darbas, 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)

_________________________________________________ _____ I

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

viršlaikius. Keystone, 1921/<į Greene St., I 
Manhattan.

(268)

MERGINOS IR MOTERYS
Mokytis Medžio Išdrčfcinėjimo 
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)

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

$20 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
Telefonuokite COluinbus 5-2948

(271)

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

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 28RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 POPIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

KNYGŲ APDIRBIMAS
Siuvėjos ant dratų siuvamos mašinos, saddle 

ar gang feeders. Gera alga, nuolat. 
Geros valandos.

APEX BINDING & MAILING CO. 
150 Varick St.

(272)

MO T E R Y S
Su įrodymu piliatybės. Prie indus

trinio maisto gamybos. Su šiek-tiek 
patyrimo prie virtuves. Dienom ar 
naktim.

PHONE STERLING 8-8400
EXT. 881.

I,»l .......................... * T1’1 ' ■ 'T-'M.....    11 ' 1,11........  1

Pąg(elbipinkės prie siutintų dešrukčrh įarnų, 
ku ar be patyrimo. Gera algą su kctuddm 
ar aštuoniom valandom viršlaikio kas savaitę 
Už ląiką ir pusę. Reikia turėti Rubbers ar 

boots. Brand Bros., 410 E. 49th St.
Telephone EL. 5-4300.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
PAVEIKSLŲ FRĖMŲ DARBININKAI. UŽ- 
BAIGĖJAI, PtlčIAMA LAŠINA MALIAVO-

TOJAI. PALIAVOTOJAI. ALGA SULYG 
SUSITARIMO.

Atlantic wooUcrafT
625 WEST 43RD STREET.

(272)-

HELP WANTED—MALE 
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

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMAM-IŠSIUNTIMAM 

PAKUOTOJAI-APVALYTOJAI 
SANDELIO DARBAS

LERNER SHOPS
354 4th Avenue 3-čios lubos

(266)

ŠLIPLOTOJAI
REPLIŲ

DIRŽŲ DĖJIKAI
Ant Stričkių 

Gera alga. Viršlaikiai 
BENTON INSTRUMENT 

2690 Jerome Ave.
Bronx. N. Y.

(266)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJ AI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN.

NEVINS 8-1800 
PRAŠYKITE MR. FILES

(X)

VYRAI-BERNIUKAI
Nuolatinis, lengvas fabriko darbas. Gera al

ga. Patyrimas nereikalingas. Consolidated
Decalcomania Co., 636 11 th Ave.

(267)

AIWA LYTOJ AI
Dienom ar naktim, geros algos, nuolatinis 

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

(267)

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartmentiniai namai.

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

(267)

V Y R A I
Skalbykloje Mazgojimo Kambaryje ar Ben
dram Skalbyklos Darbui. Patyrimas nereika

lingas. Gera alga ; vakacijos su alga. 
Nemokamai apdrauda darbininkams.

PIERCE STEAM LAUNDRY
32 Eagle St., Brooklyn.

8th Ave. subve iki Greenpoint Ave. stoties, ar 
I.R.T. subve .iki Vernon-Jackson A ves.

(271)

MAŠINISTAI
Darbvedžiauti produkcijos darbui. I^ithe, 

Sha|x:rs, Milling ir Sriubų mašinos. 
Su gabumais prie lavinto darbo.

18 VALANDŲ VIRŠLAIKIO

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn.
Observe W.M.C. rules.

STALŲ APTARNAUTOJAI
814.50 J SAVAITĖ 

Puikūs tipai. Duodama Uniformai ir Valgis. , 
Kreipktčs j Head Waiter.

FIFTH AVENUE HOTEL 
5TH AVE. & 9TH ST.—. ..     1 ..... I

BERNIUKAS AR JAUNAS VYRAS

Dirbti kaipo pasiuntinys didelėje laikraščio 
įstaigoje. Proga išmokti biznio. $20 j savaitę 

pradžiai. 5 dienos, 40 valandų savaitė.

INTERNATIONAL NEWS PHOTOS 
235 East 45th St.

STIPRUS VYRAI
Stipriai išaugę. Nuolatinis darbas. Vakacijos, 
šventės su alga. Pensijos planas. Priedinė 
mokestis už gaminimo spartą. Namo neštis 
pinigai, 80c-90c į valandą, prisideda bonai.

MASONS
212 -25th St., Brooklyn.

B.M.T.—4tb Avė. subvė—25th St. 
lokalinė stotis.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMU GtLEMS

Patyrusios ir apsukrios •, puikiausią alga; 
malonus darbas; nuolatinis darbas.

ELYZA> INC.
10 WEST 45TH STREET.

(267)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SŪ NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFTS 
KREIPKITĖS PER ISTTSĄ DIENĄ.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYKŲ
Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 

Patyrimas nereikalingas.
GERA ALGA

Daug viršlaikių.
NEW PROCESS MILLS

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

V Y RAI
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 VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS J 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., INO. .
642 West 30th St.

(K)

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)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽTNIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(t>
■ |K ■■■!■■■■!■■ ■ , m ■ . .»■ 11 ■ I ■ ■ —

A P VA L Y TO J AS-P EČKU RYS 
Dideliam Apartmentiniam Namui.

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

Kreipkitės j Superintendent, 
JACKSON FILLMORE CORP. 

78-12 35th Ave., Jackson Heights, L. I.
—__ _______________________

VYRAI III BERNIUKAI
Stiprūs.

62 >/jC J VALANDĄ 
už 40 valandų pradžiai. 

Pakilimai.
WORLD EXAMINING WORKS 

344 Wert 38th Street.
(281)

VYRAI— NAKTŲ DARBAS 
PATYRĘ MAZGOTOJAI.

MECHANIKAI—DIENINIS DARBAS.
GERA ALGA; NUOLATINIS DALBAS.

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

IRONSIDES 6-9899.
________________________________

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbai.
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640
3 West cist street

... J - (269)
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NewYorko^^Ė^2lnloi
Ben Davis, Komunistas, LDS 1 Kuopa Dalyvaus De- j 

Išrinktas Miesto J i imi T Qllirn
Tarybon

mokratinių Lietuvių Suva 
žiavinie: Veikia Fondui

miesto
nau- 

ne-

Koks Tas Pašalpos Aktas 
Pasirašytas 44 Tautų?

Kas Toji Gražuolė, Nau 
ja Laisvės Koncerto 

Dainininkė?
Pasarga: Nesileiskite būti 

suspenduotais. K o n s titucijoj 
(nurodo, kad susispendavęs na- 
i rys negauna ligoje pašalpos ir, 
| ištikus mirčiai, negauna ap- 
( draudos. Tad, draugai, ant va
landėlės viską kitą pamirškite 
ir pagalvokite, kokį jūs turė
tumėte nuostolį. Dar kartą pa
žymiu finansų sekretoriaus an
trašą, 
te:
Avė.,

Kokia ta Jungt. Tautų Pa
šalpos ir Atsteigimo sutartis, 
kurią pasirašė 44 tautų atsto
vai pereitą antradienį, Wash
ingtone? Kas ją pasirašo?

Kijevas ir kas po jo? Reikš
mė praėjusių rinkimų ir kiti 
svarbūs tarptautinės reikšmės 
klausimai bus aiškinami šį 
penktadienį, lapkričio 12-tą 
įvyksiančiose prakalbose-masi- 
niame mitinge, Piliečių Kliube.

Taipgi bus kalbama apie 
amerikiečių rolę greitam lai
mėjimui šio karo ir pastovios 
taikos po karo, saugumo vi
siems mūsų krašto žmonėms ir 
visai žmonijai. Tame ir lietu
viai, kaipo šios šalies piliečiai 
ir gyventojai, kaipo dalis pa
saulio žmonijos, turime savo 
reikalus. Kokie tie mūsų sie
kiai ir pareigos?

Ateikite į prakalbas ir iš
girskite aiškinimą čia minėtų 
ir daugybės neminėtų klausi-

įdomus, informuojantis ir nau
dingas vakaras šį penktadie
nį, Pil. Kliubo salėje, 280 tarnų 
Union Avė., Brooklyne. Reng- ( meno 
kites patys, praneškite apie tai 
kitiems. Pradžia 7:30 vai.
Įžanga nemokama.

kitų, mums dar nępažįs- 
arba mažai pažįstamų 
jėgų, būsiančių Laisvės 

koncerte, šiemet pirmų kartu 
dalyvaus Lillian Jameson.

Lillian yra dar jauna me
tais, bet jau puikiai pasižymė
jus dainininkė, latvių kilmės 
amerikone. Ji dainuoja gra
žiai savo tėvų kalboje, dai- 

( nuoja savo krašto ir kitose 
cūrme i kalbose. Mums, šį sekmadie- o U J 1 Uo ....

■ pats i nb da’nuos latviškai ir angliš- 
: kai.

Lillian Jameson yra žvaigž
dė dainininkė tarp latvių ir

lapkričio 6-8 dienomis, per to 
pat vardo tarybą.

Kuopos stovis: Viena narė, 
Bepirštienė, sunkiai serga, 
randasi Kings County ligoni
nėj-. Aplankykite sergančią 
draugę. Eina prie susispenda- 
vimo 5.

Pereitą antradienį Manhat- 
tane baigė surokuoti balsus. 
Išrinkti trys esamieji 
tarybos nariai ir vienas
jas, Benjamin J. Davis, Jr., 
gras, komunistų vadas.

Iš Manhattan sekamoje 
ryboje, kuri pradės veikti 
1-ma sausio, bus šie:

Isaacs, 
nas, gavęs virš 75,000 balsų.

Nugent, demokratas, 48,- 
835.

Carroll, dem. 4 8,035.
Davis, komunistas, 44,334.
Paskutinis eliminuotas, su 

kuriuo Davis turėjo lenkty
niuoti, buvo esamasis miesto 
tarybos narys Samuel DiFalco, 
demokratas. Lenktynės protar- ( baigą vajaus 
piais buvo labai artimos ir už-jtis gavimui naujų narių, 
sibaigė nedidele skirtumą.! 
DiFalco turėjo 42,227 balsus, Į 
kada pripažino Davis laimėto
ju.

Vienu iš paskiausia išimtų i 
iš’lenktynių buvo Eugene P. 
Connolly. Nuo jo balote esamų 
No. 2 balsų padalinimo pri
klausė išsprendimas lenktynių 
tarp Davis ir DiFalco. Connol
ly turėjo 34,891 balsą. Ant 
Connolly baloto 5,788 No. 2 
balsai paduoti už Davis ir 4,- 
116 už DiFalco. Iš paskutinio 
eliminuoto, Goldbergo, turėju
sio 37,854 balsų, Davis gavo 
1,221, 
visų eliminuotų 
vis gavo viso 
balsus.

No. 2 balsų, 
Davis gavo ne po labai daug 
Jo laimėjimą užtikrino turėji-j renka aukas dėl National War 

susirinkime ra-
i portavo jau pasidarbavę seka- 

: J. Dainius surinkęs $32,
• ■ • - • į: P. šolomskas $28, G. Kuraitis

Queens. Laimėtojai i $20, A. Balčiūnas $17, A. Ve- 
. lieka $7, V. Bunkus $3. Tūli 

55 691. kiti šios kuopos nariai taipgi
(darbuojasi, bet jie sakė esą 
išrinkti tam darbui kitų orga
nizacijų. Dar kiti turi pasiėmę 

(knygeles iš šios kuopos, bet
:----- i susirinkime neraporta-

jvo, tad jų vardų neskelbiame. 
Visų pasidarbavusių ir auka
vusių pavardės bus paskelbtos 
vėliau.

Brooklyne iš 25 kandidatų i 
lenktynėse jau bebuvo likę tik I šiame 
15, su Cacchione dar vis pir
moje vietoje. Rinks tik 6.

ta- I su i

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, lapkričio 4 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne
mažas būrys. Valdybos rapor
tai priimti be diskusijų.

LAIŠKŲ SKAITYMAS
Iš Lietuvių Darbininkų Su-

pažangus republiko-i sivienijimo Centro raštinės bu- 
| vo laiškas naujų narių gavi- 
' mo klausimu ir Centro sekre- 
jtorius J. Gasiūnas sakė, kad 
; mūsų pirma 
! buoja ganėtinai 
gavime. Kitų 
pos, ne tiek 
riais, gauna 
Mūs nariai

kuopa nesidar- 
naujų narių 

didmiesčių kuo- 
skaitlingos na- 
daugiau narių, 

pasižadėjo į pa- 
d augiau darbu o-

Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo šaukimo komiteto 
laiškas aiškina svarbą suvažia
vimo ir prašo išrinkti delega
tus. Mūsų kuopa, pagal skai
čių narių, gali rinkti 30 dele- 11 . . » . . i' gatų ir yra pasiryžus pasiųsti 
pilną kvotą, šiame susirinki
me išrinkta dalis delegacijos, 
o kiti bus 
sirinkime, 
rinkti: N.

nueikite ir užsimokėki- 
K. Rainis, 101 Nassau

Jurgis Kuraitis,
Korespondentas.

Apie Lietuvius Karius
Newarkieciu Edwardo ir Ju-Į Įėjo kariškoj ligoninėj. Baigia 

lijos Bazilauskų sūnus Vytau- sustiprėti 
tas, jaunas daktaras, dabar 
tarnauja Dėdės Sarno “Navy.” 
Jis yra LDS 8-tos kp. narys, 
buvęs Sietyno 
Taipgi, kada išeidinėdavo jau
nimo leidinys “Voice,” yra nu
piešęs jam “cartoonų.”

ir tikisi (liti savo 
pareigas toliau.

37,854 balsų, Davis 
o Di Falco 2,174. Nuo 

kandidatų Da
li),173 No. 2

renkami kitame su- 
gruodžio 2-rą. Iš- 
Buknienė, E. Miza- 
Warisonas, V. Ban

kus, P. Buknys, P. Kapickas, 
G. Kuraitis, A. Balčiūnas, M. 
Stakovas, J. Dainius, J. Vil
kas, J. Kovas, J. E. Gužas ir 
P. Vaznis.

kaip matome
Dirbame Nacionaliam 

Karo Fondui
LDS 1-mos kuopos nariai

Dr. Baziliauskas

Varaeska, J. Guzikienės
Choro narys. žentas, randasi tarnyboje jaujmų. Prakalbas sakys:

7 mėnesiai, Mississippi valsti- j 
joj. šeima pasiilgus, kadangi 
dėl tolumo dar nebuvo progos 
matytis.

Jaunuolis E. Zidžiūnas 
Atvyksta Atostogų

Edwardas zidžiūnas, 
laisviečių R. židžiūnų ir
dirbęs Laisvės spaustuvėj pirm 
išėjimo liuosnoriu kariškon ( 
tarnybon, rašo, jog baigė pa-į . v.
matinį apmokymą laivyne ir j Jau gerai pažįstama tarp kitų 
šį ketvirtadienį parvažiuoja ( 
pas tėvus atostogų. Su visais |

Itautos dainininke gražuole Jie- 
metiniame 'tuviai turės progos susipažinti 

į Labor i dienraščio Laisvės knocerte šį 
(sekmadienį, lapkričio 14-tą, 
į 3 :30 vai. po pietų, Labor Ly- 
j ceum salėje, 949 Willoughby 
i Ave., Brooklyne.

amerikonų.
Su šia žymia kaimyniškos

Saržentas 
ger, našlės 
negalėdamas 
parvažiuoti

draugais ir draugėmis 
pasimatyti Laisvės i 
koncerte šį sekmadienį, 
Lyceum salėje.

karo
Cho-

K. Petrikienė,
R. M i žara, 
F. Serri.
Taipgi bus rodoma šio

-|filmos ir dainuos Aido
Barney Dulber-(ras, tad kiekvienam užtikrinta

Lapienės -žentas, Į 
iš Miami tankiai j 
svečiuosna/ išsi- (

kvietė ten ir savo žmona Aldo-! 
na. B. K. ir Ž. R. i

Sveikatos komisionierius Dr 
Stebbins raportavo, kad pir 
mais šešiais mėnesiais šių 
tų mažiau miestiečių susirgo
sifiliu, negu pernai. Bet jau- 
namečių užsikrėtimai padau
gėję.

suva-
įvyksiančiame New

kaip

Fabrikantų Sąjungos 
žiavime, 
Yorke, būsią svarstoma, 
surasti tinkamus darbus su- į 
žeistiems veteranams.

Frank Žukas Jau 
Tarnyboje

Frank Žukas, sūnus Laisvės 
aimynų ir skaitytojų Jono ir j

|Josefinos, gyvenančių 390 Lo- 
me- L • -

Visi Amerikos laikraščiai; 
pakviesti vadovauti rinkimui , 
atliekamos laikraštinės ir vi-' 
sokios popieros karo reika-l 
lams. i

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
•teiiius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

mas daug — 34,162 — No. 1 j Fund1. šiame 
balsų.

Queens Balsavimų Pasekmes I •
Antradienį baigta rokavimaij__

balsų ir 
yra:

Phillips, dem
Phillips, rep. 54,496.
Quinn, dem. 49,926.

Jam labai patinka tarnyboj, 
dabar gydo marinus.

Kadangi neturėjo laiko vi
sus savo draugus aplankyti 
prieš išėjimą tarnybon, tai jis 
sveikina visus per Laisvę ir tuo 
pačiu sykiu praneša drau
gams savo antrašą, kuris yra:

Edward J. Moore, kuris bu
vo išsivežęs 14 metų panaitę, 
būsiąs teisiamas kariškame 
teisme ne už merginą, bet už 
pasitraukimą iš tarnybos be 
leidimo.

rimer St., išėjo kariškon tar-1 
nybon spalių 14-tą. šiuo tarpu j 
tarnauja armijos orlaivyno ba-į 
zėj, Rome, N. Y. '

Jaunuolis Žukas yra Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1 kuopos narys, kurioje pri
klauso ir jo tėvas.

Linkime sėkmingos tarnybos 
ir laimingai sugrįžti karą lai
mėjus.

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINIS)
Rheingold Extra Dry Aim,

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Rep.

Hugh
Paskutiniu eliminuotu buvo 

esamasis miesto tarybos narys Į K1 - v • 
John Christiensen, republiko- , siame 
nas. Jis turėjo balsų 45,075

Brooklyne Cacchiane Vis

V. F. Bazilauskas,
Marine Barracks,
Lt. (J.G.) MC-USNR.,
Parris Island, S. C.

Namie pasiliko jo jauna 
žmona May ir tėvai.

STANLEY MISIŪNAS
Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Šj speciali pasiūlymą 

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

; susirinkime paėmė 
knygeles V. šibeikienė, S. 
Griškus, P. Vaznis, N. Buknie-

Kiti, dar išsilaikę lenktynė- F. Kapickas. 
se iki trečiadienio ryto buvo J 
šie: Sharkey, Hart, Earle, Vo-Į te paėmę National War Fund 
gel, DiGiovanni, Casey, Gold-1 knygeles iš LDS 1-mos kuopos, 
berg, McCarthy, Bernknopf, ( kitame susirinkime jas sugrą- 
Duberstine, Johnson, Geraci, į žinkite. 
lagocki, Mazza.

Pirmasis, Cacchione, turėjo 
55,368 balsus, paskutinis, 
Mazza, 10,360 balsų.

Cacchiones didžiuma No. 2 
balsų tikimasi ateisiant nuo1 
Mazza, Johnson ir Bernknopf, 
kurių bendras skaičius balsų 
šiuo tarpu buvo 31,000.

Trečiadienį ar, vėliausia, 
ketvirtadienį, tikėtasi užbaigti Į 
ir Brooklyne balsų rokavimą. į

PASARGA: Visi, kurie turi-

LDS Apskričio Darbai
Iš LDS 3 apskričio įvyku

sios konferencijos delegatai 
raportavo, kad buvę 31 dele- 

I gatas. Visa tvarka ėjus sklan- 
i džiai. Padarę naudingų visuo
meniškų tarimų. Pagamins 

(tam tikrus bilietus ir kuopos 
i prašomos su jais pasidarbuo- 
iti. Už sukeltus pinigus bus 
(perkamos dovanos lietuviams 
1 kariams. Apskritys turtingas,

Korporalas Petras Dumblys 
pranešė savo tėvams Petrui ir 
Onai, kurie gyvena 1938 Lin
den St., Ridgewoode, kad jis 
pasiekė Angliją 
Jam labai patinka 
Jaunasis Petras yra 
do Choro nariu.

laimingai.
ta šalis.

buvęs Ai-

Korporalas Jonas Stirbis, 
LDS narys, irgi yra pranešęs 
savo draugams, kad jis dabar 
jau randasi Anglijoj. Jis buvo 
pirmininkas Maspetho jaunuo
lių LDS kuopos prieš ėjimą 
tarnybon.

Edwardas Adeikis neseniai 
svečiavosi pas tėvus. Ta proga 
buvo atvykęs su motina ir į 
Aido Choro koncertą. Gražiai 
atrodo ir gerai jaučiasi.

Edwardas jau lankėsi An
glijoje ir kelyje jų laivas turė
jo susidūrimų su naciais, bet

Daug kam būna gero iš to, ituri savo ižde virš $200> Auka-(laimingai išliko. Jis pasiryžęs 
kad negyvėliai neatsikelia, bet i P° pundelių pirkimui | ir vėl keliauti, kur bus rei- 
Joseph Robiletto bekojis vy- J šaukimui Demokratinių Lie- kalas, 
ras, 61 m., gyvenąs 172 Prince Auviy Suvažiavimo. 
S., New Yorke, neturėjo tos į 
laimės. Jo pati buvo rasta be . 
sąmonės, peršauta revolveriu. 
Vyras pareiškė didelę jos ap-, 
gailą — ji, vargšė, iš ligos pa
sišovus, 
peikėjo 
pašovė, 
tų.

Bet ji ligoninėje atsi- 
ir pasakė, kad vyras 
Dabar jis sėdi už gro-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
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)

Reiniam Amerikiečių 
Svarbius Darbus

Ateivių Teisių Gynimo Ko- 
i mitetas buvo sušaukęs dviejų 
dienų konferenciją, kuri įvy
ko New Yorko mieste. Mūsų 
delegatai raportavo, kad buvo 
suvažiavę 
atstovai 
draugijų.
čius organizuotų žmonių. Kon
ferenciją sveikino prezidentas 
Rooseveltas ir keli kiti valdi
ninkai. Komitetas daugeliui 
ateivių pagelbsti gauti piliety
bės popieras.

Išrinkta delegatas į Ameri- 
kos-Sovietų Draugingumo Kon
gresą, sušauktą New Yorke

iš viso krašto 222 
nuo unijų ir kitų 
Atstovavo tūkstan-

Alfred Adeikis, Edwardo 
brolis, buvo sužeistas einant 

j pareigas savo bazėj dar šia
me krašte ir 10 savaičių išgu-

Mamie Meyers, 40 m., 102 
4th Ave., Brooklyn, N. Y., mi
rė lapkričio 9 d., Holy Family 
Hospital, Brooklyne. Laidos 
šeštadienio rytą, lapkričio 13- 
tą, Šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas).

Velionė paliko vyrą Julių 
ir dvi dukteris, Albiną ir Flo
rence, ir brolį Petrą Petraus
ką.

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

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

> R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-0864

30 Dienų 
Nuolaida

Iš

kainas.senas

Akiniai 
UŽ $7.50

ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šj skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.80.

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Havlnlnkaw
282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
B sudarau su ame- 
3 rikoniškais. Rei- 
g kalui esant ir 
h padidinu tokio 
$ dydžio, kokio pa
s' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

$3.00

$30.00

Aplankykite 
mūaų 

Rcligijinių 
daiktų 

department^

The Gift of 
a Lifetime I

Visi daiinontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

EkHpertaH 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojaH

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-8191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Daimontua 
įdedame 

jums belaukiant

Prices Subject to Federal Tax*

$25.00

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, į N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2178




