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KRISLAI
Mūsų Koncertas Šiemet. 
Sergantieji Vilniečiai. 
Avantiūristai ir Lietuva. 
The North Star.

Rašo R. MIZARA

Sekamą sekmadienį įvyks 
didysis mūsų dienraščio meti
nis koncertas (Labor Lyceum 
salėje, Brooklyno).

Šiemet jis įvyks geresnėse 
sąlygose negu pernai arba už
pernai. šiemet žmonių ūpas 
kur kas geresnis, nes Jungti
nės Tautos muša bendrąjį savo 
priešą visuose frontuose.

šiemet mūsų dienraštis yra 
plačiau skaitomas, per tuos 
metus gavo sau daugiau drau- j 

ska1tV/ųi,<'nlųk.eūien‘"lZ j Sėkmingai Atakuoja Japonus 
talijas lietuvis mato, kad Lais- i •
vės politinė linija gera, teisin-į BoUgainVlllC Saloje 
ga; jis mato, kad Laisve tei- £5 v
singai rašė visais svarbiaisiais 1 
mūsų tautai klausimais.

Maloniai
Pietinis Pacifikas, lapkr. I bombanešių - smigikų ir 13 

prašau kiekvieną | n, — Dideli būriai Ameri- j lėktuvų kovotojų. Likusieji 
Brooklyno ir apylinkės lietuvį }<os kariuomenės iš laivų iš-i japonų orlaiviai tada visais

(Naujosios Guinejos sri-
dalyvauti mūsų koncerte.

Nesivėluokit!
Būkit laiku!

Iš C'hicagos pranešama, kad 
Vilnies pastogėje su tūlų mū
sų draugų sveikata ne kaip: 
Vilnies redakcijos narė, Julė 
Skeberdytė, išsilaužė ranką. 
Nors iš ligoninės Julė sugrįžo, 
bet vis tik jai dar teks pasirg
ti. O tuo tarpu redakcijoje 
darbininkų stoka.

Vilnies administratorius J. 
Mažeika buvo pasidavęs ope
racijai ir turėjo išbūti tūlą 
laiką ligoninėje.

Mūsų linkėjimas abiem vil
niečiam: greit pasveikit ir sto
kit vėl darban!

Kolumnistas Samuel Graf
ton juokiasi iš senatoriaus 
Wheelerio, izoliacininko, Lind- 
bergho prieteliaus. Sen. Whee- 
leris norįs pradėti kampaniją, 
rašo p. Grafton, kad Lietuvoje 
nebūtų tarybinės santvarkos, 
kad Lietuva būtų ištraukta iš 
federacijos su kitomis tarybi
nėmis respublikomis,-iš SSSR.

Kolumnistas 
no, 
gis būtų tikrai avantiūriškas 
ir jis mažai terastų pasekėjų. ^įninku?

Washirtgton. — Įkurta
■ bendroji Talkininkų Kont- 

teisingai ma-! roi§s Komisija Italijai, su 
kad tokis senatoriaus žy- Amerikos generolu K. A.

Joyce kaipo laikinuoju pir- 
O Patariamoji 

Taryba sudaryta iš atstovų 
nuo Jungtinių Valstijų, An
glijos, Sovietų Sąjungos ir 
Francūzų Komiteto Tautai 
Laisvinti.

Ši taryba įsteigta pagal 
Maskvos konferencijos ta
rimus. Jinai išvien su Kon
trolės Komisija, stengiasi 
tarp kitko, mobilizuot kari
nes ir ekonomines Italijos 
jėgas kovai prieš hitlerinin
kus.

Kodėl?
Todėl, kad Washingtono 

politikai, Washingtono visuo
menininkai, Washingtono pa
reigūnai, rašo kolumnistas, 
pradėjo išeiti iš migloto gy
venimo, jie pradėjo matyti 
giedresnę padangę; jie pra
dėjo blaiviau protauti.

Taip, mes sutinkame su ko- 
lumnisto p. Graftono pareiški
mu : Tik politiniai avantiūris
tai arba dideli žiopliai šian
dien tegali Amerikoje pasaky
ti Lietuvos liaudžiai, kaip ji 
turi apsispręsti savo likimą!

Kurie dar nematėte filmos 
“The North Star,” būtinai ją 
pamatykite. Tai padoriai, gra
žiai pagamintas veikalas, vaiz
duojąs Tarybų Sąjungos žmo
nių kovas prieš neprietelių,— 
20-tojo amžiaus huną, vokie
tį plėšiką.

Dėl šito veikalo New Yorke 
buvo tokis prietikis: Hearsto 
dienraščio Daily Mirror ben
dradarbis parašė apie “The 
North Star” objektyvę apžval
gą. Kai jau laikraštis buvo 
prese, apie 300,000 kopijų jo 
išspausdinta ir išvežiota į 
kioskas, apsižiūri Hearstas, 
kad toji apžvalga palanki Ta
rybų Sąjungai!... Pradėta 
rėkti. Sulaikytas presas, ano
ji veikalo apžvalga išmesta, ir 
įdėta bjaurus rašinys, visaip 
išniekinantis “The North Star” 
ir Tarybų Sąjungą!...

Jau tik tas vienas faktas 
kiekvienam pasako, kad filmą 
“The North Star” yra įdomus 
ir geras kūrinys!

Brooklyno lietuviai! Ateiki
te penktadienio vakarą (lap
kričio 12 d.) į Lietuvių Pilie
čių Kliubo salę (280 Union 
Avė.) pamatyti judomų pa
veikslų. ir išgirsti kalbėtojus 
kalbant svarbiaisiais dienos 
klausimais!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

GALINGA SOVIETŲ ARTILERIJA TRIUŠKINA NACIUS
Naujos Amerikiečių Jėgos Prezidento Pasiuntinys Nelson 

Sako: Sovietų Pramonė Geriau 
Veikia net už Amerikos

sikėlė krantan Empress i garais spruko šalin.
Augusta Įlankos, Bougain- į 
ville salon, ir sustiprino sa- tyje talkininkai tą pačią 
vo marininkus, įnirtusiai dieną sunaikino dar 41-ną 
kovojančius su japonais. — japonų lėktuvą.) 
Bougainville yra paskutinė 
stambi japonų karo bazė 
Saliamono salyne.

Japonam nepavyko 
kaut nei vieno naujai 
vykusio amerikiečio, 
priešai tik vieną Amerikos 
laivą tesužeidė, bet nepavo- 
j ingai.

Išlipus amerikiečiams 
krantan, juos atakavo 60 
japonų lėktuvų. Bet Ame
rikos ir Australijos lakūnai 
nušovė žemyn 13 priešų

nu- 
at- 
ir

Amerikos, Sovietų, An
glijos ir Prancūzų 

Taryba Italijai

Amerikiečiai Užėmė 5 
Miestus ir 2 Kalnus

Alžyras, lapkr. 11.—Penk
toji amerikiečių - anglų ar
mija vakarinėje Italijos sri-i slavijos partizanų, 
tyje atėmė iš nacių Migna- 
no miestą, keturis mieste
lius ir du skardžius kalnus, 
kuriuos Hitleris buvo įsa
kęs žūt-būt atlaikyt. Ameri
kiečiai išdaužė nuolatines 
nacių kontr-atakas.

Anglų armija rytiniame 
ir viduriniame Italijos fron
te pasivarė dar iki penkių 
mylių pirmyn.

Pasirodęs sniegas ir išti
žusi žemė apsunkina talki
ninkų veikimą tankais.

HITLERININKAI SAKO 
“TRAUKIAMĖS”

Berlyno radijas pripaži
no, kad vokiečiai ir toliau 
traukiasi atgal palei vieške
lį nuo Kijevo linkui Žito- 
miro.

Naciai giriasi, kad iš “ap
leidžiamų” vietų jie išsiva
ro visus gyventojus.

Amerikiečiai užmušė bent 
250 iš kelių šimtų japonų, 
kurie naktį pirm to įsi
skverbė į Bougainville sa
lą, į šiaurvakarius nuo Em
press Augusta Įlankos.

Jungtinių Valstijų ka
riuomenei čia tenka kovoti 
su priešais daug bjaures
niuose raistuose ir sunkes
nėse pozicijose, negu Gua
dalcanal ar kur kitur Sa
liamono salyne.

Jugoslavų Partizanų 
Vadas Sveikina Ang

lų Gen. Montgomery
London. — Naujos vokie

čių divizijos su tankais ir 
šarvuotais automobiliais 
pradėjo ofensyvą prieš Ju
goslavijos patrijotus - par
tizanus Liubljanos srityje. 
Bet partizanai laimėjo nau
jų pasisekimų prieš nacius, 
kaip teigė generolas Tito- 
Brozovič, komandierius 
partizanų - Liaudies Lais
vinimo Armijos.

Laisvosios Jugoslavijos 
radijas pranešė, kad gene
rolas Tito pasiuntė geriau
sius linkėjimus generolui 
Montgomery, Aštuntosios 
anglų armijos komanduoto
jui rytinėje ir vidurinėje I-

Sveikinramas Montgome
ry, generolas Tito sake, kad 
jam labai smagu, jog anglų 
ir jugoslavų jėgos kovoja 
prieš bendrąjį priešą, ir jau 
tik apie 200 mylių telieka

I tarp anglų armijos ir Jugo- 

švedų spauda kartoja, 
kad naciai laivais krausto 
savo kariuomenę iš Krimo.

JAUNIEJI LIETUVIŲ RAŠYTOJAI TARYBŲ SĄJUNGOJ 
----------------------------- B

Maskva. — Rašo Kostas 
Korsakas:

Karo pradžioj daugelis 
jaunų, kylančių Lietuvos 
rašytojų persikraustė į So
vietų Sąjungos gilumą, o 
tarp jų E. Mieželaitis ir V. 
Mozūriūnas, kurie savo ra
štais žymiai progresuoja.

Valtybinė Lietuvos Lei
dykla Sovietų Sąjungoj iš
leido šių rašytojų poezijos 
ir prozos rinkinį vardu 
“Mūšio Lauke.” Šis vardas 
pabrėžia faktą, kad daugu
ma tų jaunų rašytojų veik
liai kovoja lietuviškuose 
Raudonosios Armijos dali
niuose. Leidinio redakto-

Washington. — Sugrįžęs 
iš Sovietų, specialis prezi
dento Roosevelto pasiunti
nys, Donald M. Nelson, Ka
rinės Gamybos galva, pa
reiškė Amerikos laikrašti
ninkams, jog Soviętų pra
monė tūlais atžvilgiais sėk
mingiau dirba, negu Jung
tinių Valstijų karinė pra
monė. Jis sakė:

“Dabar Rusija yra di
džios pramonės šalis ir, 
kiek aš įžiūriu, tai jos pra
monė bus dar didesnė po 
karo.

“Rusijoj dabar medžiagos 
plaukia į fabrikus ir gatavi 
dirbiniai iš fabrikų daug 
geriau, negu pas mus” (A- 
merikoj).

Jis sakė, kad Sovietuose 
bergždžiai neguli vienos pa
būklų dalys, belaukdamos 
kitų, kaip Amerikoje, bet 
viskas laiku pagaminama, 
pristatoma ir krūvon su- 
budavojama. “Štai šiandien 
užbaigtas lėktuvas, ir jau 
rytoj žudys vokiečius,” pa
aiškino Nelsonui vieno lėk
tuvų fabriko direktorius.

“Baisiai didelį įspūdį man 
padarė,” matant, kaip 
sklandžiai ir planingai So
vietai gamina karo pabūk
lus,” sakė Nelsonas.

Apie Staliną jis sekamai 
atsiliepė:

“Aš atradau, kad marša
las Stalinas yra tikrai žmo
niškas. Tai vyras, su ku- 
riuom galima be ceremoni
jų atsisėsti ir pasikalbėti. 
Jis stebėtinai giliai ir pla- 

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Punktai
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................................2640
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark .... 1918
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................  1688
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 1608 
J. Bakšys, Worcester ....................
ALDLD 2 kp., So. Boston .............
V. Vilkauskas, Nashua................
V. Smalstienė, Royal Oak...............
V. J. Stankus, Easton ....................
S. Kuzmickas, Shenandoah...........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Tarybų Lietuvos Leidykla Sovietuose Išleido Rinkinį liet. 
Jaunuolių Kūrinių, Parašytų Pačiam Mūšių Fronte

rius A. Venclova įvedama
jame savo straipsnyje, beje, 
pastebi, kad dalis tų rašy
tojų kūrinių gimė fronto 
mūšiuose ir apkasuose tarp 
mūšių, ir buvo įrašyti užra
šų knygelėse.

Leidinyje yra penkių jau
nuolių poetų ir aštuonių 
prozos rašytojų kūrinių. Iš 
jų tarpo yra žinomi ameri
kiečiams raštai V. Valaičio, 
S. Zajančkausko, V. Keime
rio, o V. Kirstuko vardas 
jau aptvertas juodomis sto

čiai supranta karinius ir 
pokarinius klausimus. Jis 
taipgi lengvai prisiima ir 
įvertina juoką.”

Nelsonas pastebėjo, kad 
Sovietų valdininkams ir 
darbininkams labai patinka 
amerikinės fabrikų maši
nos ir įrankiai, ir tie žmo
nės yra dėkingi už> gauna
mą iš Amerikos ginklų pa
galbą.

Nelsonas išsireiškė, jog 
po karo galės lygiomis eiti 
prekyba tarp Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
ją

Gen. de Gaulle Dedasi 
Vienu Franc. Valdovu
Alžyras. — Generolas de 

Gaulle, jau vienintelis va
das Prancūzų Komiteto 
Tautai Laisvinti (po gen. 
Giraud pasitraukimo bei 
pavarymo), užreiškė, jog 
kai Francija bus išlaisvinta 
nuo yokiečių, tai tik jo ko
mitetui priklausys vyriau
sybė Francijoj, ir niekam 
kitam. Sako, “aš manau, 
kad niekeno kito (suprask, 
nei Amerikos nei Anglijos) 
vyriausybė nebus ten pri
imta.”

Gen. de Gaulle sakėsi įsi
tikinęs, kad Franci jos žmo
nės prims tik jo vyriausy-

Ankara. — Spėjama, kad 
po 3 mėnesių ir turkai ka
riaus prieš Hitlerį.

1362 
900 
653 
576 
569 
560

E}

romis linijomis — jis did
vyriškai žuvo mūšyje; Savo 
apysakaitėje “Kristupas” 
šis jaunuolis parodė didelio 
literatinio gabumo.

Spalių 16 d. Maskvoje į- 
vyko lietuvių rašytojų susi
rinkimas, kur diskuosuota 
naujoji knyga. K. Korsa
kas įvadinėje kalboje paste
bėjo, jog šios knygos išlei
dimas liudija, kaip labai rū
pinamasi net karo laiku ug
dyti Ii tėra tines jėgas Sovie
tų Sąjungoj.

Triumfalis Amerikos
Ministerio Grįžimas

Iš Maskvos Sueigos 1,000 priešų, atvadavo dai* 
kelias gyvenamąsias vietas 
ir suėmė kiekį hitlerininkiT^“^*'2^

Raudonoji Armija Artinasi 
Prie Svarbiausių Vokiečiam 

Strateginių Geležinkelių
Nuo Grebenki tėra tik 10 

perkūnuo- i mylių iki svarbaus geležin-

svar- 
centrui

bent 3,- 
o dieną

London, lapkr. 11. — So- i 
vietų kanuolės, 
damos tik 20 jardų viena į kelių mazgo Bielaja Cer- 
nuo kitos, skynė naujas !kov, o nuo Rajevkos — 32 
spragas vokiečių linijose, ir (mylios iki strateginio gele- 
raudonarmiečiai šlavė na-l žinkelio, einančio į pietus 
cius tolyn į šiaurvakarius, į i išilgai visos Ukrainos iki 
vakarus ir į pietų vakarus Į Juodosios Jūros. Vienas . 
no atvaduoto Kijevo, dasi- į raudonarmiečių dalinys 
varydami iki 37 mylių nuo ! gręsia nepaprastai 
Žitomiro miesto, keturių biam geležinkelių 
geležinkelių mazgo. i Korosten.

Šioje srityje sovietiniai! Sovietai užmušė 
kovotojai atėmė iš priešų' 500 hitlerininkų, 
Ivankovą ir Grebenkį, aps- j pirmiau nukovė 5,500 vo- 
kričių miestus; Rajevka, i kiečių. 
Raska ir Roščą, stambius Į Kerčo apylinkėje, rytinia- 
miestelius, ir apie 60 kitų me Krimo pussalio gale, 
gyvenamųjų vietovių, žy-! raudonarmiečiai užėmė vie- 
giuodami pirmyn 70 mylių 1 na stiprią nacių karo bazę 
frontu. i ir nelaisvėn paėmė grupes
—--------------------------------- į vokiečių.

Nevelio-Vitebsko fronte, 
linkui Latvijos, sovietiniai 

' kovūnai ištaškė penkias na- 
I cių kontr-atakas, užmušė

Washington. — Ameri- ‘ TZ.. - , .kos valstybės sekretorius L K1Jev0. apygardoje ties 
Cordell Hull, dalyvavęs Ma
skvos konferencijoj, jau 
parskrido Washingtonan. 
Prez. Rooseveltas atvažia
vo į lėktuvų aikštę ir nuo
širdžiai pasitiko Hullą.

Bendrai visas Washing- 
tonas triumfališkai pasiti
ko Hullą, džiaugdamasis 
Maskvos susitarimais tarp 
jo, Anglijos užsieninio mi
nisterio Edeno 
užsieniu reikalu 
Molotovo.

Sugrįžęs Hull
“Mes susitarėme plačia 

p r o g r ama tarptautiniai 
bendradarbiauti, ši progra
ma numato pagreitintą per
gales laimėjimą prieš faši
stų Ašies kraštus, taipgi! kad Kijevo fronte 
taikos išlaikymą ir žmoni- ' tam telieka jau tik 190 mylių 
jos gerovės kėlimą pokari- iki Lenkijos sienos, 
niame laikotarpyje.

“Aš esu tikras, jog mūsų 
šalis ir kiti taiką mylintieji 
kraštai turi didžiulę progą 
pasinaudoti tais politikos 
dėsniais, kuriuos suplanavo 
Maskvos konferencija.”

ir Sovietų
komisaro

pareiškė:

V. Drazdauskas kritiškai 
peržvelgė visus to leidinio 
raštus, pažymėdamas stip
resnius ir silpnesnius jų 
punktus. Rašytojai P. Cvir
ka, A. Venclova ir J. Mar
cinkevičius žadėjo visais 
galimais būdais padėti jau
niesiems rašytojams, regu
liariai su jais susirašinėti, 
duoti patarimų ir siuntinė
ti jiems reikalingą literatū
rą.

Netrukus bus išleistas ki
tas jaunųjų autorių kūrinių 
rinkinys, pašvęstas aprašy
mams mūšių, kuriuose daly
vavo lietuviški Raudonosios 
Armijos junginiai.

Grebenki raudonarmiečiai 
paėmė nelaisvėn tam tikrą 
skaičių priešų ir pagrobė 
25 vokiečiu tankus, 50 šar- 
vuotų automobilių, 38 ka- 
nuoles, šarvuotą geležinke
lio traukinį, 20 traktorių, 
75 trokus su kroviniais, 
grūdų ir kitų reikmenų 
sandėlius. Vejami vokiečiai 
patys susprogdino 19 savo 
tanku, v

Sovietai tik už 90 
Mylių nuo Lenkijos

Maskva, lapkr. 11.—Nau
jausios žinios teigia, jog 
Raudonoji Armija dar tiek 
nubloškė vokiečius atgal, 

Sovie-

Žygiuodami plentu į va
karus, sovietiniai kovūnai 
pasiekė punktus tik už 28 
mylių nuo Žitomiro miesto, 
vokiečių tvirtumos ir jų ka
ro bazės.

Raudonarmiečiai tiesiogi
niai grūmoja nacių geležin
kelio linijai tarp Koroste- 
nio ir Žmerinkos: jiem te
lieka mažiau kaip 30 mylių 
iki to geležinkelio.

Maskva. — Sovietai iškė
lė daugiau savo kariuome
nės ties Kerču, Krimo pus- 
salyje; nuskandino tris ka
rinius nacių laivukus ir mo
torinę valtį.

įi
$5.1
iri

Vokiečiai sprogdina Leg
horn ir tūlus kitus Italijos 
uostus, žinodami, kad talki
ninkai išvys juos iš tų uos-

A

Lengvieji anglų bomba- 
nešiai septintą naktį paei
liui atakavo vakarinę Vo
kietiją.
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Kam Jie Čia Reikalingi?
Amerikos - Sovietų Draugiškumo su

važiavime, įvykusiame š. m. lapkričio 
6-7 dd., New Yorke, buvo iškeltas klausi
mas dėl Pabaltijo kraštų “atstovų,” čia 
veikiančių ir gyvenančių iš pinigų, kurie 
priklauso tų kraštų žmonėms.

Buvo iškeltas klausimas, kad Ameri
kos vyriausybė uždarytų Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos “atstovybes,” kurios 
nieko čia neatstovauja (nebent mažas 
grupeles visokių liaudies priešų), bet ku
rioms, kaip jau ne kartą spaudoje buvo 
skelbta, mokamos algos iš užšaldytų tų 
kraštų pinigų, esančių Washingtone.

Mes manome, jog tokis klausimo pa
statymas buvo visai vietoje ir laiku. Pa
minėtosios “atstovybės’ bei “konsulatai” 
liovėsi atstovauti Pabaltijo kraštus nuo 
to laiko, kai tų kraštų žmonės nusitarė 
gyventi tarybiniu gyvenimu ir įstoti į 
tarybinių tautų federaciją, į SSSR.

Paminėtosios “atstovybės” ir “konsu
latai,” taigi, per virš tris metus, nieko 
neatstovaudamos, ryja žmonių turtą ir 
varo žalingą politiką tarp estų, latvių ir 
lietuvių—žalingą politiką Jungtinėms 
Tautoms, žalingą politiką Pabaltijo 
kraštu žmonėms.
. Tenka pastebėti, kad Washingtono 
vyriausybės politika tuo klausimu dar 
vis nėra kaip reikia išryškinta, dar vis 
dėl to delsiama, tam tikruose vyriausy
bės sluogsniuose kažin >ko laukiama ir 
nedrįstama pasisakyti taip, kaip, mūsų 
nuomone, reikėtų pasisakyti.

Oficialis Washingtonas šiandien pami
nėtąsias “atstovybes” ir pripažįsta ir 
tuo pačiu sykiu nepripažįsta. Pripažįsta 
jas tik tiek, kad leidžia naudotis Pabal
tijo kraštų žmonių sudėtais pinigais, 
leidžia nešioti joms “atstovybių” vardus.

Bet ten, kur eina rimtas klausimas, 
kur eina, sakysime, tikrasis darbo pra
vedamas, ten tosios “atstovybės” neturi 
jokio svorio, jos visiškai nepripažįsta
mos, su jomis nesiskaitoma (kaip ir pri
valo būti).

Štai, šiuos žodžius rašant, Atlantic Ci
ty, N. J., įvyksta svarbi tarptautinė kon
ferencija—Unit. Nations Relief and Re
habilitation Administration konferenci
ja. Dalyvauja 44 valstybių atstovai. Ar 
tame skaičiuje Pabaltijo kraštai, kaipo 
toki, yra? Taip, yra. Kas juos ten at
stovauja? Juos ten atstovauja Taryb. Są
jungos atstovai — Tarybų Sąjungos, ku
rion Estija, Latvija ir Lietuva įeina, ku
rios tie kraštai yra dalimi.

Pereitą antradienį Baltajame Name, 
Washingtone, dalyvavo 44 valstybių at
stovai — jie pasirašė po nepaprastai 
svarbia UNRRA deklaracija. Kas čia 
pasirašė už Lietuvą, Latviją ir Estiją? 
Tų kraštų “atstovybės” — Žadeikiai, 
Ulmaniai?

Aišku, kad ne!
Už tuosius kraštus, kaip ir kitas ta

rybines respublikas, čia parašą padėjo 
USSR ambasadorius, Andrius A. Gro
myko.

Jeigu taip, tai, kam tuomet reikalin
gos tosios “atstovybės,” kurios nieko ne
atstovauja?

Mums neaišku!
Pakartojame: jeigu kalbamųjų “at

stovybių” palaikomas dar galėjo būti pa
teisinamas prieš Maskvos konferenciją, 
tai po jos nedali būti jokio pateisinimo 
jas palaikyti.

Per pastaruosius tris metus lietuviška 
“atstovybė” ir “konsulatai” čia daugiau 
pieko nedirbo, kaip tik virė fašistinę 
smalą, kaip tik skleidė bjaurią prieš Ta
rybų Sąjungą, mūsų didžiulę talkininkę, 
propagandą.

Taip, Amerikos - Sovietų Draugišku
mo suvažiavime paminėtasis klausimas 
buvo iškeltas labai laiku.

Mūsų valstybės departmentas turėtų 
į tai kreipti atitinkamo dėmesio.

Du Komunistai New Y or ko
. Miesto Taryboje

Lapkričio 2 dieną įvykusieji New Yor- 
ko miesto tarybos narių rinkimai, pasi
rodo, įnešė daug naujo mūsų miestavoje 
politikoje. Du komunistai tapo išrinkti 
į miesto tarybą. Jais yra Benjamin J. 
Davis, Jr., išrinktas Maphattane, ir Pe
ter V. Cacchione, išrinktas Brooklyne.

Kiek tai liečia Peter V. Cacchione, jis, 
tarnaudamas du metus toje taryboje, la
bai gražiai pasirodė piliečių akyse savo 
pavyzdingais darbais. Brooklyne žmonės 
Cacchionio kitaip ir nevadindavo, kaip 
tik “Peter” arba “Our Peter.” Prieš pat 
rinkimus mes taipgi stipriai pasisakėme 
už Cacchionį, kaipo nepavaduojamą 
miesto tarybos narį, ragindami piliečius 
neišleisti jo iš tos vietos.

Taigi Cacchionio išrinkimas antram 
terminui nėra jau tokis nuostabus reiš
kinys: piliečiai už jį balsavo dėl jo pasi
žymėjimo dviejų metų bėgyj, dėl jo gerų 
darbų, dėl jo teisingos politikos.

Bet kai Manhattane komunistai išsta
tė savo kandidatu Benjaminą J. Davis, 
Jr., nemažai žmonių abejojo, ar jis bus 
išrinktas. Kai kurie manė, kad, jei Da
vis nebūtų negras, tai jam būtų daugiau 
progų būti išrinktam.

Tie pesimistai, pasirodo, pralošė, taip 
manydami. Benjamin J. Davis, J r. yra 
negras, bet jis ir komunistas. Manhatta- 
no piliečiai, duodami savo balsus už Da- 
visą, pagalvojo: Jeigu komunistas Cac
chione yra geras miesto tarybos narys, 
tai tokiu bus ir Davis. Vadinasi, už Mr. 
Davis’ą balsavo ne tik juodveidžiai, bet 
ir baltveidžiai piliečiai.

Mr. Davis yra žymus advokatas ir ge
ras publicistas. Be to, puikus kalbėtojas 
ir geras, nenuilstąs kovotojas už žmonių 
gerovę. Štai, kodėl piliečiai padavė už 
jį tiek balsų, kad jis galėtų įeiti miesto 
tarybom

Reikia pažymėti, kad Mr. Davis yra 
pirmas negras komunistas išrinktas į 
tokią svarbią vietą Amerikoje! Be abe
jo, jis bus ir nepaskutinis.

. Dviejų komunistų išrinkimas į New 
Yorko miesto tarybą reikia skaityti di
deliu pažangiųjų žmonių laimėjimu.

O jei pridėsime dar tą faktą, kad 
Bronxo piliečiai į tą pačią miesto tarybą 
išrinko Michael Quill, nepartinį, bet pa
žangų vyrą, žymų kovotoją už darbo 
žmonių reikalus, prezidentą Važiuotės 
Darbininkų Unijos (CIO), tai susidarys 
labai gražus paveikslas!

Visi šie trys vyrai yra ne tik kovoto
jai už visuomenės reikalus, bet ir kovo
tojai už juo greitesnį karo laimėjimą. 
Jie nuoširdžiai remia prezidento Roose- 
velto karo programą.

Kitais žodžiais, New Yorko žmonės 
gali pasididžiuoti šių metų rinkimų į 
miesto tarybą pasekmėmis!

UNRRA
UNRRA — šios penkios raidės, kurios 

sudaro savotišką žodį, veikiausiai bus 
dažnai spaudoje minimos per ilgoką lai
ką. Tuo būdu, gerai būtų, kad kiekvienas 
'skaitytojas su “UNRRA” susipažintų iš 
panagių.

UNRRA — reiškia United Nations 
Relief and Rehabilitation Administra
tion. Lietuviškai išeitų: Jungtinių Tautų 
šalpos ir Atstatymo Administracija.

UNRRA sutrumpintai vardas nėra jau 
taip gražus, bet jis atstovauja labai 
svarbų reikalą, svarbų dalyką.

United Nations Relief and Rehabili
tation įstaiga sukurta tam, kad tuojau 
po karo, kai tik iš kurios šalies priešas 
bus išmuštas, tuojau tos šalies žmonėms 
tiesti pagalbos ranką, šalpos ranką.
' Šį įstaiga rūpinsis sugriautų šalių at

statymu.
Vienam kuriam kraštui, Apierikai, 

Tarybų Sąjungai arba Didžiajai Brita
nijai, niekaip nebūtu įrnanojna pagalba 
suteikti. Bet kai darbas bus vedamas vi
sų Jungtinių Tautų bendrai, tai jis at
neš gražiausių pasėkų.

Prezidentas Roo^ęveltas pasakė reikš
mingą kalbą (pereitą antradienį) 
UNRRA uždavinių klausimu.

Dabar UNRRA tebelaiko savo sesijas 
3 tlantic City, N. J, Ten bus išdirbta 
smulkmeniški, konkretūs planai tam di
džiajam darbui. Tuos planus darant, 
aišku, bus laikomasi ne tik prezidento 
kalboje išdėstytų dėsnių, bet ir Maskvos 
konferencijos nutarimų.

Mes galime palinkėti šiai svarbiai or
ganizacijai ir josios atstovams, suvažia
vusiems į svarbią konferenciją, atlikti 
pasibrėžtuosius uždavinius! •.

Daugiau Davinių Apie 
Demokratinių Lietu

vių Suvažiavimų
PRASIDĖS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE, 

BROOKLYNE; BAIGSIS WEBSTER HALL 
SALĖJE, NEW YORKE

Komitetas Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui šaukti 
nesenai laikė savo posėdį, kuriame nutarė:

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą pradėti š. m. 
gruodžio 18 d. (šeštadienį) lygiai 1 v. po pietų Lietuvių 
Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union Ave. (Ties Lituanica 
Aikšte), Brooklyne, Abi Piliečių Kliubo salės tam reika
lui bus panaudotos/ jei reikės.

Laikyti čia dvi sesijas: popietinę ir vakarinę.
Gruodžio 19 d., sekmadienį, laikyti dvi sesijas puoš

nioje Webster Hall salėje, 11th St. (prie 4th Ave.) New 
Yorke. Rytinė sesija prasidės 9 vai. ryto. Popietinė se
sija prasidės 1 vai.

Popietinė sesija bus masinė—prakalbos. Čia kalbės visa 
eilė žymiųjų mūsų krašto vyrų (galimas daiktas, kad bus 
senatorius, USA kongresmanas) ir visa eilė kitų žymių 
visuomenininkų ir šiaip žymių žmonių.

Ši sesija bus pati svarbiausioji.
Webster Hall salė yra išgarsėjusi visame New Yorko 

mieste, nes čia įvyksta svarbių masinių mitingų, didžiu
lių koncertų ir kitokių pramogų.

Apie tai, kas paskutinėje Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo sesijoje kalbės, bus pranešta vėliau.

Šitoj sesijoj, beje, dainuos mūsų liaudies, chorai: Ne
wark o Sietyno Choras, vadovaujamas Bronės Šalinaitės- 
Sukackienės; Brooklyno lietuvių Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Žilinskaitės - Andersonienės. Abu chorai 
mokosi naujų tam įvykiui dainų.

Taigi prašau lietuvių visuomenę šiuos faktus įsitėmyti.
Komiteto Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui 
šaukti sekretorius

R. MIZARA.

Penktadienis, Lapkr. 12, 1943

Japonietis lakūnas paimtas nelaisvėn ant Solomonų 
salos ir varomas j armijos patalpą apklausinėjimui.

Raudonasis Kryžius Išleidžia Naujus
Patvarkymus Maisto Pakietams

I

Nauji patvarkymai dėl į 
siuntimo, m a i s to pa- , 
kietų karo belaisviams 
Europoje, Belgų, Lenkų, Ju
goslavų, Norvegų, Olandų, 
Graikų ir kitų tautų, pradė
jo veikti birželio 10 d., pra
nešė Amerikos Raudonojo | 
Kryžiaus vyriausybė, ir 
juos galima gauti iš vietinių 
Raud. Kryžiaus skyrių viso- 
je šalyje.

Nauji patvarkymai neapi
ma Japonijos sulaikytų be
laisvių, dėlei stokos trans- 
portacijos parankumų į To
limus Rytus.

Amerikos Raud. Kryžius 
pabrėžia, jog artimos gimi
nės Suv. Tautų karo belais
vių gali siųsti standartinius 
maisto pakietus indentifi- 
kuotiems belaisviams, tik

(Tąsa 3 pusi.)

“Šj kartą jos gausite tikro džiaugsmo, 
kad aukojate!”

© Borden Co.

6 4 FA IE V Až, KAIMYNAI — jūs. niekada 
JLx^iaudmgiau neišleidote dolerio! Nes 

.kiekvienas jūsų duotas doleris .NACIONA- 
LIAM KARINIAM FONDUI (NATIONAL 
WAR FUND) siekia toli, toli—toliau, negu 
bet kuris kitas doleris pasaulyje.

“Matote, NACIONALIS KARINIS FON
DAS rūpinasi daugybe žmonių. Tūkstan
čiais bejėgių nukentėjusių nuo karo, vieni
šais kareviais neturinčiais pas ką staptelėti,

AUKOKITE

NATIONAL WAR FOND UI

išvytais vaikais, kurie turėtų būti savo kie
muose. Ir visais tais milijonais žmonių ki
tuose kraštuose, kur jie tik mirties telauk
tų, jeigu ne mes.

“Kad mes turime, tai ir duosime—mielu 
norit. Mes duosime todėl, kad mes tebesa
me Midi, turtinga ir su šilta širdžia Ameri
ka. Ir todėl, kad tai toks sveikas dalykas 
mum patiem.

“O turėdami tatai galvoje, sukruskime ir 
duokime dveja tiek daugiau, negu mes ma
nome kad turėtume duoti. Niekam kitam 
pinigai negalėtų būti geriau išleisti.

“Jiems dabar reikia, kaimynai!’’

lt I iuii.iwiwOi | | I .................................1.....W........

NATIONAL AGENCIES
ūso
United Seamen’s Service
War Prisoners Aid
Belgląp War Rejief Society
British War Relief Society
French Relief Fund
Fricndq of Luxembourg 
Greek War Relief Association 
Norwegian Relief

Polish War Relief
Queen Wilhelmina Fund
Russian War RclĮef
United China Reiicf
United Czechoslovak Reiicf
United Yugoslav Relief Fund
Refugee Relief Trustees
United States Committee for the

Cure of European Children

LOCAL AGENCIES
New York City Defense Recreation Committee • America^ Women's 
Voluntary Services • C. D. V. O. Community Services * English- 
Speaking Union Now York City Women’s Council of Navy League of 
the United States •. New York City Nursing Council for War Service 

Office! s Service Committee • Ships’ Service Committee
Soldiers and Sailors Club

VISOMS JOMS KARTU DUOKITE

SI VIETA APMOKĖTA

'TSatd&nX
Per 86 metus 

didžiausios pieno firmos
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IMIGRACIJOS IR NATŪRALIZACIJOS 
SKYRIAI PRANEŠA APIE SAVO VEIKLA

je. Visos Tarnybos funkcijos 
buvo pergrupuotos keturiems 
štabo pareigūnams, tiesioginiai 
atsakomingiems K o m i siohie- 
riui, tuo išvengiant pasikarto
jimo ir autoriteto pasiskirsty
mo. To pasėkoje daugelis 
veiksmų buvo paskubinta ir 
taip pat buvo atidirbti užsili
kę darbai, kurio vilkosi iš me
tų į metus. Tuo pačiu laiku 
metinės apyskaitos ir regulia
cijos, padengiančios įvairias

nuo pat ti.ių vietose ar jų nuosavybėse, darbo fazes, buvo peržiūrėtos 
ir perrašytos ir taip pat buvo 
pradėtas mėnesinis aktualių 
informacijų leidimas štabo ir 

varto-

kričio (Nov.) neįvyks susirin
kimas, nes tą dieną du valdy
bos nariai išvažiuoja į LLD 7- 
to apskr. metinę konferenciją. 
Todėl mūsų LLD 11 kp. susi
rinkimas įvyks 21 d. lapkričio, 
11 vai. ryto, 29 Endicott St. 
salėje/Prašau visų nepamiršti. 
Dabar prašau visų įsidėmėti 
štai ką: 18 d. lapkričio bus 
sukakties minėjimas 10 metų, 
kaip Amerika pripažino SSSR. 
Vyriausiu kalbėtojum

: Harvard’o profesorius Ralph 
Barton Perry. Vieta — Little 
Theatre, Worcester Audito
rium. Įžanga, su taksais, 50 
centų. Prasidės 8 vai. vakare. 
Kviečia visus nuoširdžiai, 
Worcester Branch, 
War Relief, inc.

Nors šios sukakties 
'mas įvyksta ketverge
! bet tas neturi mūsų progresy- 
įvių lietuvių sulaikyti, nes čia 
į bus paliesta svarbūs klausi- 
i mai, kurie riša mus kiekvieną.

Spąstai Hitlerio 
Armijai

bus

Washingtonas. — Komisio-1 svetimšalių priešų priežiūra, 
nierius Earl G. Harrison savo i 1943 m. kovo mėn. Tarnyba 
pranešime Vyriausiam Valsty-įšias funkcijas perėmė iš ka
bės Gynėjui Francis Biddle nuomonės ir dabai’ išlaiko 16 
pareiškė, kad nežiūrint, kad stovyklų su 9,220 internuotai- 
per pastaruosius 12 mėn. iki siais. Iš jų 6,871 buvo suimti 
1943 m. birželio 30 d., imigra-; įvairiose Jungtinių Am. Vals- 
cija buvo mažiausia
civilinio karo, ir kad kiti ru- gi 2,349 buvo čia prisiųsti sau- 
tinos darbai buvo stipriai su-igojimui iš įvairių Lotynų Ame- 
mažinti, Imigracijos i)’ Natų- rikos kraštų. 1942 m. lapkričio 
ralizacijos Tarnyba patyrė mėn. Crystal City Texas, bu-: suinteresuotų agentūrų 
vieną iš aktingiausių jos isto-jvo įsteigta 
rijoje metų.

P. Harrison painformavo, i rių internuotųjų šeimos, 
kad įpilietinimas buvo vienas | patvarkymas buvo reikalingas^ 
iš normalių darbų, kuris 
visą periodą rodė žymų padi
dėjimą. “Suprasdama karo 
meto nepaprastas pilietybės 
pirmenybes prieš užsienyje gi
musius, Tarnyba padvigubin
tomis pastangomis skubino 
turalizacijos procesą, ypač 
ro pajėgų narių nepiliečių 
žvilgiu,” tęsė p. Harrison.

“Dėl svetimšalių uolumo 
naturalizuotis ir Tarnybos pa- bams apie 50,000 darbininkų 
stangų natūralizaciją pasku-jš Kanados, 
binti, buvo suteikti 281,459 
natūralizacijos liudijimai civi
liams ir 37,474 karinių jėgų 
nariams, esantiems čia ir už
sieniuose. Tai buvo didžiausias 
užbaigtų natūralizacijos bylų 
skaičius nuo pat 1907 metų. 
Tuo pačiu mums pasisekė vi-

šeimos stovykla,”
I kurioje apgyvendintos kai ku-i 

Toks'

per ! išvengimui skurdo, kada, šei
mos galvą internavus, likę šei-1 
mos nariai neturėjo iš ko pra
gyventi. Pačių internuotųjų

I darbo jėgomis stovyklos talpa 
buvo padidinta iki 2,150 as- 
men ų.

Kooperuojant Valstybės ir j 
žemės ūkio departmentams,! 
Tarnyba parūpino laikiną įve-! 
žimą ūkiams ir kitiems dar-

na-
ka-
at-

Meksikos ir Bri- į 
tų Vakarų Indijos. Viešasis* 
Įstatymas Nr. 45, priimtasi 
praėjusio balandžio mėn., lei
džia tarnybai atleisti tuos dar
bininkus nuo paprastai roi-! 
kalaujamų imigracijos forma-, 
lumų. Tačiau, jie gali būti de-, 
portuoti, jeigu pasilieka kraš-,

j i m u i.
O.W.I.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Spalių mėn. didvyriškos 
kovos Raudonosios Armijos 
daugelį pasaulyje nustebi
no ir pastate Hitlerio armi
jas į visą eilę spąstų. Kada 
Raudonoji Armija, 
go j rugsėjo, ;
Dniepro galingosios

Jeigu pavyks Raudonajai 
Armijai pravesti šis pla-

mu šti ir hitlerizmas bus 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus.

Mes manome, kad jeigu 
būtų atidarytas . antras 
frontas prieš Hitlerį Fran- 
cijoj ir Belgijoj, jeigu da
bar, kada taip didvyriškai 
ir pergalingai Raudonoji

Russian

minėji- 
vakare,

Klaidos Pataisymas
Laisvėj, No. 262 tilpo mano j Mūsų nuovargis bus tik laše- 

korespondencija, kurioj pra 
leistas vardas draugo A. Kati- gaiš žmonių kovoje 
lakio, kuris aukavo 50 centų imu. 
pasveikinimui Amerikos De- . -----------------
mokratinių Lietuvių Suvažiavi- 
moi šią klaidą pataisau ir drg.
A. Kaulakį atsiprašau.

Gamtos Sūnus.

palyginus su didžiais var
sų fašiz- 
J. M. L.

Binghamton, N. Y

Worcester, Mass.
Lapkričio 7 cl. teko su drg. 

J. J. Bakšiu aplankyti Laisvės 
siškai užbaigti iš anksčiau už-‘te ilgiau negu jų laikinas lei-,skaitytojus, kurių prenumera- 
kliuvusį natūralizacijos darbą, tdimas numato. Pagal šiuos pa-(tos jau pasibaigė. Ūpas pas vi- 
kuris vilkosi iš metų į metus.” 

Pranešimas rodo, kad iš 
37,474 naturalizuotų karinių 
pajėgų narių, 1,425 buvo na-

37,000 sus geras ir visi patenkinti
' Maskvos Konferencijos tari

i tvarkymus maždaug
. meksikiečių, 8,800 jamaikie-
Ičių, 3,100 bahamiečių ir ma-. mais. žodžiu, visi laukia, kada 
ižas skaičius kanadiečių buvo j bus užduotas galutinas mirties 

turalizuoti užsieniuose. Pirmą įvežti iki birželio mėn. pabai-į smūgis žmogžudžių gaujoms, 
kartą šio krašto istorijoje pi- gos. [vokiškajam fašizmui.
lietybė buvo suteikta už vals-1 p. Harrison toliau pareiškė, i Atsilankius pas d-gus J. 
tybės sienų esantiems asme-|kad, nežiūrint smarkiai pa- [ Demikius, mudu buvom gra- 
nims; šioji procedūra buvo ga-1
Įima dėl 1942 m.

Jėgų Įstatymo.
Tarp kitų svarbesnių Tamy-[ciją ir darbo išlyginimą, ypa- 

bos karo laiko funkcijų yra tingai administraciniam lygy-

Idaugėjusių darbų metų bėgy-įžiai pavaišinti, kaipo Laisvės 
Antrojo Ka- je, tuo pat metu buvo galima vajininkai. Labai smagu susi- 

! įvykdyti Tarnybos reorganiza- tikti su gerais draugais.
Dabar noriu pastebėti LLD

11 kp. nariams, kad 14 d. lap-

Parengimas su Programa
Lietuvių Darbininkų Susivie- 

[nijimo 6 kuopa rengia svar- 
| bų parengimą, kuris įvyks lap
kričio 21 dieną, Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St., pra
džia nuo 1 valandos. Įžangos 
nebus.

Parengime gaus šiltus pie
tus už 35 centus kas tik norūs 
gardžiai pasivalgyti. Pietūs 
bus iš kugelio, mėsinio ragai
šio ir daržovių. -----------------------------C7

Bus geri muzikantai — Bil- i chatką, pasiekė Krivoj Rog, 
ly Bakshas ir Miss Newman Į prasilaužė į Nogaisko Ly- 
grieš šokiams ir kas tik myli, [gumas, tarpe Dniepro ir 
tai galės pasišokti. Daininin-1 Azovo Jūrų ir nutaikė savo 
kių grupė, vadovystėje drg. H. smūgius nuo Kremenčugo 
Pagiegalienės, padainuos gra-į per Krivoj Rog linkui Ni- 
žių dainelių. Visus ir visas | kolajevo ir nuo Melitopolio 
kviečiame atsilankyti. Į per Nogaisko Lygumas lin-

Rengejai. j Chersono.

nas, jeigu generolo Konevo [ Armija muša priešą, eina 
armijos, vedamos nuo Kre-j pirmyn, Amerika ir Ang- 

------- Imenčugo ir generolo Fiodor [ iija mestų nors 2,000,000 
.pabaL Tolbuchino armijos iš No-[armijos, tai karas būtų 

artinosi prie gaisko Lygumų susijungs [ greičiau ir su mažiau aukų 
. . J upės, Chersono ir Nikolajevo sri-! laimėtas. Mes manome, kad 

tai^ veik visi Amerikoj laik- tyj, tai aišku, kad ne vien i jeigu antro fronto nebus 
raštiniai “karo, strategai.” , Hitlerio armijos bus apsup-i atidaryta šiemet, o jau at- 
sutiko,..kad jokiame atsiti-1 tos Krime, bet ir Dniepro I rodo, kad jo nebus, tai 
kime ji negales pereiti tą'alkūnėj ir dalis Nogaisko [mums karas daugiau at-
upę; _ f . [Lygumose, žemiau Dniepro. |seis.

Jie sakė: Spalyje prasi-[ Dabar vėl spėlioja tie! Kodėl? Todėl, kad kada 
deda lietus, ateina “genero-1‘karo strategai,” kurie pir- i Raudonoji Armija išvarys 
las purvas,”, kuris neišven-! miau pranašavo, kiek Rau-! priešą iš Sovietų Sąjungos, 
giam.ai sulaikys Raudonąją I donoj i Armija hitlerininkų j tai yra Sovietų Ukrainos, 
Armiją. Jie tvirtino: po to, Į apsups, kiek suims? Vieni i Baltarusijos, Moldavijos, 
kaip Raudonoji. Armija at- priskaito milioną, kiti mi-1 Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
liko 3-jų mėnesių ofensyvą,! lioną ir pusę. Panašu į tai, i tai rytų fronte padėtis gali 
nužygiavo 300 mylių pir-1’ ' .
myn, tai jos užnugary j su
griauta susisiekimo prie
monės, o vokiečių užnuga- 
ryj yra geriausi susisieki
mai ir rusai negalės toliau 
eiti pirmyn. Kiti, kurie nie
kados nerodė Raudonajai 
Armijai prielankumo, tai 
goebbelsiškai tvirtino, kad 
būk patys vokiečiai traukė
si iki Dniepro, o ant Dniep
ro “jie parodys rusams, ką

į armijos, 
susijungs greičiau ir su mažiau aukų

įkad jie skaičiuotų neišperė-. pasikeisti.
tus viščiukus. Kiek nacių} Dabar Hitlerio frontas 

Ibus apsupta ir suimta, tai i Sovietų Sąjungoj yra virš 
dabar neverta spekuliuoti.: 2,000 mylių ilgio. Jo vagių 
Aiškų, tas, kad Raudonoji!ir plėšikų armiją puola ne 

..v v_ Raudonoji Armija, bet 
ir milionai partizanų, kurie 
kenkia nacių užfrontėj.

Kada Hitlerio armija pa
sieks Rytų Prūsiją, Vislos 
upę Lenkijoj ir Karpatų 
Kalnus, tai rytų frontas su
trumpės iki 650 mylių.

Bet Raudonoji Armija 
neapsistojo ant Dniepro. 
Ten įvyko didžiausi mūšiai 
karų istorijoj, vienok ji pa
ėmė Smolenską, perėjo 
Dniepro upę keliose vietose, 
paėmė Dniepropetrovską, 
Dnieprodzeržinską, Piati-

LAISVES KONCERTAS

Armija į savaitę užmuša 
apie 70,000 nacių, kelis 
kartus tiek sužeidžia, su
naikina ir suima didžius 
kiekius Hitlerio armijos 
ginklų, amunicijos ir kitų 
karo reikmenų ir tuo naiki
na Hitlerio karo mašiną, 
kuri savo laiku taip buvo Karpatų Kalnai ant kelių 
galinga, kad tie “karo stra- šimtų mylių sudarys tvir- 
tegai” manė, kad nėra pa-'tą nacių apsigynimo liniją, 
saulyj jėgos, kuri galėtų į Lenkijoj, Vislos upė ir eže- 
suvaldyti Hitlerio karo jė-!rai Rytų Prūsijoj sudaro 
gas. |taib pat geras apsigynimo

Laisvė Pabalti jai.
Kada pasaulio akys nu

kreiptos į Sovietų Ukrainos 
plotus, tai tuo pat kartu 
daugelis nei nepastebi, ko
kius spąstus Raudonoji Ar
mija ruošia Hitlerio jėgoms 
Pabaltijoj ir Pripiat Balų 
srityj. Nepaisant lietų, pur
vo ir žiauraus nacių besi- 
priešinimo Aukštutinėj 
Dniepro dalyj, tai yra, nuo 
Kijevo iki Oršos ir Vitebs
ko, ir ten Raudonoji Armi
ja naikina daugybes priešo 
tvirtumu ir nuolatos arti-

linijas. Atrodo, kad Hitle
ris ten galės sudaryti tvir
tas apsigynimo pozicijas. 
Jo susisiekimas su centrais 
bus arti, partizanų užnuga
ry j veik nebus. Frontas pa
sidarys tris kartus trum
pesnis. Hitleriui reikės ma
žiau armijos, nes Raudono
ji Armija bus .atžygiavus 
vietomis net iki 1,000 my
lių per karo nuteriotus plo
tus.

Ir jeigu vidaus sukrėti
mai, žmonių sukilimai, 
“Ašies” krikimas, kaip tai, 
Bulgarijos, Vengrijos, Ru-

nasi prie Gomelio, Mogile- munjjos ir Finlandijos atsi- 
vo, Zlobino, Orsos ir Viteb- metimai neįvyks, tai reikia

Koncerto Pradžia
6:30 Valandą3:30 valandą

Vakare

Lapkričio 14 Mor

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

dainavęs visuose Europos 
didmiesčiuose.

BIRŪTA RAMOŠKAITE, Sopranas 
Ji jau vaidina ir dainuoja aukš

toje Amerikos scenoje. Mes ją 
girdėsime Laisvės koncerte.

WAR FONDUI

L. B. šALINAITfi, AKOMPANISTĖ

AUKOKIM

NATIONAL

PIRKIM 
KARINES 
štampas 
IR BONUS

ARTHUR LES SAC, Tenoras 
žymus dainininkas, balso lavi

nimo ir muzikos mokytojas. Jis 
taipgi rašo apie muziką.

Šokiam
Įžanga

55c su taksais

LILLIAN JAMESON 
Dramatiškas Sopranas.

žymi koncertų dainininkė. Ji 
dainuos anglų ir latvių kalbose.

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujama Aldonos Anderson (Žilinskaitės)

Rusų Šokikų Grupė
Labiausia Publikos mylimi šokikai

Įžanga 
$1.25, $1.00 
ir 75c.

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

sko, kurių paėmimas atida
rys kelią linkui 
Vilniaus 
reikš ne 
Lietuvos, 
Hitlerio 
Latvijoj, 
grado srity j.

Jeigu Hitlerio armijos at
sidūrė maiše Krime, Dniep
ro Alkūnėj ir Nogaisko Ly
gumose, tai nemenkesniame 
maiše jos yra Leningrado 
srityj, Estijoj ir Latvijoj, i 
Negeresnėj padėtyj jos yra i 
ir fronto centre, kuris at
remtas į Pripiat Balas.

Kokioj padėtyj dabar yra 
Hitlerio armija, tai tik ta
da jai negręstų pavojus, 
jeigu ji vystytų ofensyvą. 
Bet 
turi 
liūs 
sios 
apsigynimo mūšius vesda
mi, tik hitleriški manijakai 
gali manyti, kad ji išsisuks 
nesunaikinta.

Kur Hitlerininkai 
Apsistos?

Prieš tris metus po kiek
vieno Hitlerio razbaininkiš- 
ko užpuolimo ant kokios ša
lies ir jos pavergimo, staty
davome klausimą: “Kas 
bus sekama auka?” Dabar, 
ačiū Sovietų Sąjungos did
vyriškai kovai ir Raudono
sios Armijos žygiams, pa
dėtis pasikeitė.

Dabar tik atkakliausi 
hitlerininkai vis dar tiki, 
kad kokiu nors žulikišku 
būdu Hitleris karą laimės. 
Daugiausiai jie tam vilties 
deda, tai pastangose su
skaldyti1 Jungtines Tautas, 
kaip nors suardyti Sovietų 
Sąjungos, Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos koaliciją. 
Bet visi mąstanti žmonės 
supranta, kad anksčiau ar 
vėliau hitlerininkai bus su-

Minsko, 
ir Kauno, o tai 
vien išlaisvinimą 
bet ir apsupimą 
armijų šiaurinėj 
Estijoj ir Lenin-

ofensyvui ji jėgų nebe- 
po to, kokius nuosto- 
panešė nuo Raudono- 
Armijos smūgių. Gi

suprasti, kad Hitleris į 
Franci ją ir Belgiją galės 
daug daugiau jėgų permes
ti prieš anglų ir amerikie
čių armijas, negu jis dabar 
ten turi. D. M. Š.

Raudonasis Kryžius Išleidžia 
Naujus Patvarkymus Maisto 

Pakietams .
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

jeigu duoda įsakymą dėl 
standartinio Red Cross pa- 
kieto, ir tik po nekuriu pa
tvarkymų, kuriuos galima 
gauti per vietinius Raud. 
Kryžiaus skyrius. Pakietas 
kainuoja $3.50.

Toks pat pakietas regu
liariai dalinamas visiems 
Amerikos karo belaisviams 
ir už jį užmoka Su v. Vals
tijų Armija ir Laivynas.

Privačius pakietus arti
mi giminės gali siųsti tie
siog Amerikos belaisviams 
kas 60 dienų. “Labels” arti
mi giminės turi iš anksto 
gauti iš Office Provost 
Marshal General, Washing
ton, D. C.

Amerikos Raud. Kryžius 
nepriima kontribucijas dėl 
standartinių maisto pakietų 
Suv. Valstijų belaisviams, 
bet priima neribotas kon
tribucijas bendrai pašalpai 
Jung. Valstijų belaisviams. 
Jie duoda tuos pinigus nu
pirkimui ir išsiuntimui me- 
dikalių reikmenų, cigaretų, 
tabako ir kitų reikalingų 
daiktų Armijos ir Laivyno 
neaprūpintiems vyrams.

Nauji patvarkymai nelie
čia civilių, kurie gyvena 
priešo okupuotose šalyse.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo verte J. KALNĖNAS

Detroito Žinios Newark, N. J

(Tąsa)
Kai aš juos matau sėdinčius kamba

riuose, įstaigose, dirbančius savo darbą, 
tad ir mane tatai neapsakomai traukia, 
ir aš norėčiau būti drauge ir užmiršti 
karą. Bet tat tuojau ir atstumia, nes at
rodo taip ankšta, stačiai kaip čia gali 
būt toks ramus gyvenimas. Reikėtų tad 
suardyti, juk kaip gali čia viskas taip 
dėtis, kai fronte per duobes švilpia ske
veldros, kyla rakietos, sužeistieji nešami 
neštuvais, o jų draugai spaudžias prie ka
simų! — Čia kitoki žmonės, žmonės, ku
rių aš tikrai negaliu suprasti, kuriems 
aš pavydžiu ir kuriuos aš niekinu. Gal
voju apie Katą, Albertą, Milerį ir Tjade- 
ną, ką jie dabar veikia! Tur būt jie sėdi 
kareivių krautuvėlėj arba plauko kana
le. Netrukus jie vėl turės vykti į apka
sus.

Alano kambary už stalo stovi ruda odi
nė sofa. Atsisėdu.

Ant sienų prisagstyta daug paveikslų, 
kuriuos aš anksčiau išsikarpiau iš laik
raščių. Tarp jų atvirutės ir piešiniai, ku
rie man tad labai patikę. Kampe stovi 
maža geležinė krosnis. Prie priešakinės 
sienos lentyna su mano knygomis.

Šiame kambary aš gyvenau ligi likau 
kareivis. Knygų pirkausi po vieną už 
tuos pinigus, kurių užsidirbdavau iš pa
mokų. Dauguma jų pirktos vartotos. Pa
vyzdžiui, visi klasikai. Vienas tomas kie
tais apdarais man lėšavo markė ir dvi
dešimt pfenigų. Nusipirkau visus. Pa
rinktų raštų nenorėjau pirkti nepasitikė
damas leidėjais, kad jie ir geriausius bū
tų išrinkę. Taigi aš pirkau tik “visus 
raštų rinkinius”. Skaičiau tam tyčia at
sidėjęs, tačiau daugumas man ne visai 
patiko. Juo labiau domėjaus naujosiomis 
knygomis, kurios, žinoma, buvo daug 
brangesnės. Keletą jų aš gavau ne visai 
garbingu keliu: pasiskolinau ir nebegrą- 
žinau, nes negalėjau su jomis išsiskirti.

Vienas lentynos skyrius yra mokslo 
vadovėlių. Jos maža gerbtos ir labai ap
ardytos: puslapiai išplėšyti, suprantama, 
kuriems galams. O apačioj sąsiuviniai, 
popieriai ir laiškai supakuoti, piešiniai ir 

. brėžiniai.
Noriu įsigilinti į anuos laikus. Jie dar 

tebėra šiame kambary. Aš tatai tuojau 
pajuntu. Sienos juos išsaugojo. Rankas 
padedu ant sofos atramos. Dabar pato
giau atsisėdu ir kojas pakeliu aukščiau. 
Taip puikiai sėdžiu kampe, sofos glėby.

. Mažas langas atviras; pro jį matyt pa
žįstamas gatvės vaizdas su gale jos ky
šančiu bažnyčios bokštu. Ant stalo puok
štė gėlių. Plunksnakočiai, pieštukai, 
kiaukuto sluogtis su sugeriamuoju po
pierium, rašaline. Čia niekas nepasikei-

dus; jis praeina, jis musų nesuėda; jis 
kitos mums galios neturi, kaip tik išorės.

Knygų nugarėlės stovi viena prie ki
tos. Aš jas dar pažįstu. Atsimenu ir kaip 
jas sutvarkiau. Savo akimis jas prašau: 
kalbėkite man, — priimkite mane — pri
imk mane, tu, praeities gyvenime, — tu 
nerūpestingas, gražus — priimk mane 
vėl...

Laukiu, laukiu.
Praslenka eilė vaizdų, bet jie neįskau- 

džia. Tai tik šešėliai ir atsiminimai.
Nieko, nieko.
Nerimastis didėja.
Staiga many sukyla nesavas baisus 

jausmas. Tiesiog neturiu kur dėtis. Nuo 
visko atitrauktas. Niekais maldavimai, 
niekais pastangos: nė dulkė nesijudina. 
Atžūlęš ir liūdnas sėdžiu, nelyginant nu- 
smerktasis, ir praeitis nusigrįžta nuo 
manęs. Drauge pajuntu baimę per daug 
susižavėti, nes nežinau kas iš to galėtų 
išeiti. Aš esu kareivis, taigi privalau 
susivaldyti.

Dviejų Jubilėjų Panąinėjimas
Sekamą sekmadienį, lapkri

čio 14 d., 2:30 vai. po pietų, 
Masonic Temple svetainėje, 
ant Second Blvd. įvyks didelis 
parengimas su gražiuscenos 
veikalu, koncertine programa 
ir prakalbomis. Rengia tarp- 
tautiškos organizacijos ir So
vietų Draugiškumo Skyrius 
Detroite. Bus tinkamai atžy
mėta du jubilėjai, vienas So
vietų 26-šių metų įsisteigimo, 
antras — sukaktis nuo pripa
žinimo Sovietų per Amerikos 
valdžią. Todėl, kaip matote, 
bus nepaprastai svarbus pa
rengimas ir du jubilėjai pa
minėti. Todėl mes, lietuviai, 
turime masiniai dalyvauti ir 
girdėsime geras prakalbas ir 
žingeidžią programą. Įžanga 
55 centai.

konsulatas, žydų savišalpipės 
įstaigos ir t.t. Betgi tas stovi 
ant šelpimo surašo. Kiek yra 
žinoma, mes lietuviai šiemet 
mažai prisidėjome prie rinki
mo minėtų aukų.
Liet. Radio Kliubo Parengimas

Sekmadienį, lapkričio 14 d., 
6 vai. vakare, įvyks Detroito 
Lietuvių Radio Kliubo didelis 
koncertas ir balius, Lietuvių 
Svetainėje, ant 25th ir Vernor. 
Girdėjau, kad bus nepaprastai 
puikus koncertas, dainuos du 
chorai ir daug pavienių daini
ninkų. Todėl užbaigę iškilmę 
Masonic Temple, važiuosime į 
Lietuvių parengimą.

Alvinas.

Policija areštavo jaunuolį 
Joseph Donnelly, 17 metų, už 
vagystę. Prieš jį apkaltinimą 
padarė Edwardas Dudonis, gy
venąs ant Bergen St. Jaunuo
lis baltinamas pavogime virš 
$500 karo bonų ir štampų ir 
$98 pinigais.

Policijai padarius kratą su
rasta $25 pakavoti už laik
rodžio, o kitus jis sakė pralei
do lankydamasis į judžius, te
atrus ir pirkdamas drabužius. 
Tas jaunuolis sulaikytas teis
mui. A. K.

PRANEŠIMAI

V

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA
Kai Jokūbas vedė trečią
Jauną ir nešpėtną pačią, 

žmonės užkampiuos kalbėjo, 
kad jisai juokus tik krečia.

Bet Jokūbas nejuokavo,— 
Su Magde susižiedavo;

buvo didelės vestuvės, 
ir bažnyčioj šliubą gavo.

Vos du mėnesiai praėjo, 
Kai Magdė atšalt pradėjo; 

ėmė vyro neapkęsti;
ir piktai su juo kalbėjo.

“Na, Magdute, na širdele, 
Kam dabar tokia kalbelė?” —

atsakydavo Jokūbas, 
pabučiuodams jai rankelę.

Bet Magdė beširdė buvo,
Ir pagriebus, kas pakliuvo, 

tiesiai smogė savo vyrui, 
net ant pečiaus jis nugriuvo...

“Gaila vargšo, gaila vyro, 
Jam ir nervai gal suįro,” — 

apgailėdavo kaimynai;
jiems Magdė labai įkyro.

Sako: “Tokį žmogų gerą 
Ragana iš proto varo!” 

ir stebėjosi kaimynai,
Kaip jis galo sau nedaro.

WILKES-BARRE, PA

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas jvyks 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
rių 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 atidėtj į 14 d. 
Todėl draugės, malonėkite įsitėmy- 
ti datą, ir dalyvaukite šį sekmadie
nį. Turime daug reikalų atlikti. 
(266-268) V. K., sekr.

K
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Apie Detroito “War Chest”
Jau antri metai, kaip yra 

suvienyti visi šelpimo fondai 
po valdžios kontrole, todėl De
troite yra prijungtas prie kitų 
tarptautinių fondų ir Detroito 
Community Fondas, šiuo laiku 
Detroite yra renkamos aukos 
po visas įstaigas ir dirbtuves 
dėl abelnų fondų. Šiais metais 
yra nutarta sukelti aštuoni mi
lijonai ir vienas ketvirtadalis, 
tai yra, $8,250,000, dėl minė
to fondo. Per pirmą savaitę 
rinkliava vos siekė $3,000,000, 
todėl dar toli galas, kad su- 

I kelti visa kvota. Dar nebuvo 
i **i priskaityta dirbtuvių darbinin
kų pasižadėjimas aukoti, tas, 
žinoma, žymiai padidins skait- 

i linę. Bet visgi dar trūksta 
virš penkių milijonų dolerių! 
Kaip daugumai yra žinoma, 
kad visų tarptautinių fondų 
yra 18 ir Detroito Community 
Chest fondas bus 19-tas, tai 
išdalinus, kad ir didelę skait
linę pinigų, bet ne po daug 
aukų teks į kiekvieną fondą, 
įdomu tas, kad mūsų Wayne 
apskrityje randasi net 105 šel
pimo skyriai iš Community 
Fondo. Yra tokių fondų, kurie, 
rodos, nieko bendro neturėtų 
su tuo, kaip tai: bažnyčių

ALDLD 12-to Apskričio 
Konferencija

Literatūros Draugijos 12-to 
apskričio metinė konferencija 
įvyks 14 dieną lapkričio, 325 
E. Market St., Wilkes Barre. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Apskričio komitetas laikė 
posėdį 7 dieną lapkričio ir 
prisirengė su raportais konfe
rencijai. Iš posėdžio buvome 
nuėję į masinį mitingą, kuris 
rengtas minėjimui 26-šių me
tų. Sovietų Sąjungos gyvavi
mo.

žmonių buvo prisirinkus pil
na svetainė kimštinai. Prade
dant programą buvo iššaukta 
Petro šliekaičio, iš Scranton, 
vardas, kuris žuvo kovoj už 
žmonijos laisvę. Publika did
vyrį pagerbė atsistojimu.

Svetainė buvo papuošta 
Roosevelto ir Churchill pa
veikslais vienoj pusėj ir Stali
no ir Chiang Kai-sheko kitoj 
pusėj. Didelė Sovietų Sąjungos 
raudonoji vėliava su kūju ir 
pjautuvu stovėjo greta su 
Amerikos vėliava ir lygiai bu
vo gerbiama.

Programa 
kalbų, dainų 
veikslų.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 14 d. lapkr., 7 v. v., 1320 
Medley St. Būtinai dalyvaukite, nes 
bus labai svarbus susirinkimas, tu
rime balsavimo blankas rinkimui 
Centro Komitetą 1944 metams. An
tras susirinkimas jvyks 21 d. lap
kričio tame pačiame name, 2-rą vai. 
dieną. Yra šaukiamas Pittsburgho 
Lietuvių Vienybės Komiteto Karo 
Laimėjimui. Kviečiame abiejuose 
susirinkimuose dalyvauti.
(267-268) II. Kairys, Sekr.

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

po pietų, rusų IWO 3118 skyrius ir 
LLD kuopa rengia apvaikščiojimą 
26 metų sukaktuves Sovietų Sąjun
gos gyvavimo, 324 Anderson Ave., 
kampas Cliff St. Kalbėtojų bus vi
sose kalbose. Kviečiame visus lietu
vius iš Cliffsidės ir apylinkės atsi
lankyti į šį svarbų sukaktuvių pa
minėjimą. — G. Litvinovič.

(266-268)

SCRANTONPA.
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,

i

I

M. A

j vyk s 
Liet.

BALTIMORE, MD.
Labai svarbios prakalbos 

sekmadienį, 14 d. lapkričio, 
salėje, 853 Hollins St. Pradžia 2 v.
dieną. Kalbės D. M. Šolomskas, vie
nas iš Laisvės redaktorių, Brookly
ne. Įžanga veltui. Jis 
dienų svarbius įvykius, 
ruošia bendrai ALDLD 
LDS 48 kp. Kviečiame

aiškins šių 
Prakalbas 

25 kp. ir 
dalyvauti

(267-268)

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)

a

susidėjo iš pra- 
ir judamųjų pa-

M. Kalauskas.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutįnąm 
kayalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žieĮtną yra 

sunkus pristatymas anglies.

r

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

l

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Brooklyne.
P. Šlekaitis, sekr. 

(265-267))

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

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

(265-267)

PHILADELPHIA, PA.
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 j šią 
garbingą organizaciją. S. R., sekr.

(265-267)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinas ir 
vynai, g e r jausią 
bravorų alus ir 
glius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažintu

MI

•s

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

c!

I

g n

I

Taip ir bus, jei pasiseks, kai pasibaigs 
karas ir aš grįšiu visam laikui. Tuomet 
aš taip pat čionai sėdėsiu, apžiūrėsiu sa
vo kambarėlį ir lauksiu.

Aš sujaudintas. Bet jaudintis nenorė
čiau. Nereikia. Noriu pajausti vėl šitą 
tylią nuotaiką, tą didį neapsakomą jaus
mą, kaip ir anksčiau, kada aš prieidavau 
prie savų knygų. Tesudvelkia troškimai, 
kurie kildavo iš margų knygų nugarėlių! 
Vėl jie turi mane apimti. Teištirpdo sun
kų negyvą, kažkur many glūdinti, švino 
gniužulą ir vėl teprižadina nekantrų 
ateities laukimą, sparnuotą pasaulio sva
jų džiaugsmą, tegrąžina man prarastus 
mano jaunystės privalumus.

Sėdžiu ir laukiu.
Prisimenu, kad privalau nueiti pas Ke- 

mericho motiną. ^Taip jau galėčiau aplan
kyti ir tyĮitplšietą; jis turėtų būti karei
vinėse. Žiūriu pro langą. Už saulėto gat
ves vaizdo neąįškiąi lengvai matyt kalvų 
grandinė. Vąjząąs pašikpičia į šviesia 
'Tapens dieną, kuri^ mes su Katu ir Al- . 
bertų sėdėjom prie ugnies ir valgėme 
keptas bulv.es iš apdegusių lupynų.

Tačiau apie tai aš nenoriu galvoti. 
Tuojau mintis nukreipiu kitur. Tekalba 
kambarys. Teapglebia jis mane ir tene
ša. Noriu jausti, kad aš šiai vietai pri
klausau, ir prisiklausyti, kad išeidamas 
vė| į frontą žinočiau: karas paskęs ir 
pagers, į tėviškę grįžimo bangai užplū-

Bet Jokūbas keisto būdo:
Dėl pačios jis nesižudo, — 

kad Magdė pašturmavoja, 
sako, man visai nekliudo.

Toks žmonių, esą, likimas, — 
Kartais sprogstą ūpo štymas, 

tad geriausia nusileisti, 
kol praeina įšėlimas.

Ir Jokūbas nusileido
Dėl pačios kiekvieno vaido, 

nebepaisant, ar jį keikia, 
ar su puodais svaido.

Nusileido, kol galėjo,
Bet.... jį kažin kas nudėjo! —

Rado jį kiti — nušautą, 
kur dažnai jis viešnagėje.

Kas nušovė? Kaip patirta, 
Naktį jį užklupo girtą 

su kita pačia—kaimyno, 
ir už tai jam šūvis skirtas 
Dar ir štai kas sužinota: t I
Daug mergų jo suvedžiota;

jis, kaip turkiškas sultonas, 
pačią laikė tik už šluotą.

Ši dramą likimo juodo 
Kiekvienam pirštu parodo, 

kad be reikalo pačiutė 
vyro nemuša su puodu.

Kas

kad visados I

O I
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Štai 
adresas

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STągg 2-0788
NIGIFT—HĄvemcyer 8-1158

o 
<’

<

Le VANDA.
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Grab oriu s-Undertaker

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

bus patenkinti

Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND SI. 
Skersai nuo Republic Teatox. 

BROOKLYN, N. F 
Tel EV

MATTHEW P. I1ALI.AS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
' X »• r **•

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas vft prieinamą kalną ' " ’ 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- 
DANipę įpypi^iEM^ ęA^yopi pqvaątąi

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
O

J. GARŠVĄ
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(koplyčią)......
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselįjom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVerg^een 8-0770

NOTARY
PUBLIC ĄTAGG 2-5048 <|>

4>

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

bulv.es


<

PenfctadĮeMs, Ląplęr. 12, 1943

, Įspūdžiai Gauti Maple 
Parke

Methuen, Mass. — Mūsų 
pažangiųjų lietuvių judėjimas 
labai platus. Jis gražus, įvai
rus ir labai įdomus. Jis tarsi 
koks didžiausias sodas, išduo
dantis puikiausius vaisius, o 
tie brangūs vaisiai, kaip ir 
pats judėjimas, skleidžiasi po 
visą pasaulį, šitame dideliame 
judėjime mes turime visokių 
reikalų. Ir nors tame mūsų ju
dėjime visi reikalai svarbūs, 
bet ne visi vienodo svarbumo.

Imant domėn parengimus, 
tenka pasakyti, jog vieni yra 
taip vadinami pagelbiniai pa
rengimai, kuriais finansuoja
mos mūsų pažangiosios organi
zacijos, kuriose gimsta visokie 
reikalai; didžiausi ir svarbiau
si visuomeniški darbai. Tai 
dirva, iš kurios išauga vaisiai, 
kuriais paskiau maitinasi pla
čioji liaudis.

Gi pirmaeiliai reikalai, — 
tuojautiniai, remtini reikalai, 
kuriuos reikia tiesioginiai fi
nansuoti, kad juos be atidėlio
jimo įvykdžius gyvenimam

Tokių tuojautinių darbų mes 
šiandien turime daug, nes gy
vename ne paprastame laike, 
bet kariniame laikotarpyje. 
Šis karinis laikotarpis iš mūsų ! 
reikalauja daug daugiau veik
lumo, rūpestingumo ir pajėgu
mo, kad suspėtumėm į laiką 
atlikti savo pareigas. Kitaip iš
eitų priešui ant naudos vieno
kioj, ar kitokioj formoj.

Taigi, vienam tokiam pirma-1 
eiliui reikalui buvo rengiamas 
piknikas spalių 24 d., 1943 m., 
Maple Park, Methuen, Mass, 
su tikslu, kad pasiuntus kuo

i

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

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

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

ALDLD 136 kp. Harrison-
Kearny ................................. 508

Geo. Shimai^is, Montello .......... 467
J. Kazlauskas, Hartford .........  424
Baltimorės Vajininkai .............. 374
ALDLD 50 kp., Rochester ........ 355
S. Penkauskas, Lawrence ........ 343
ALDLD Mot. kp., Binghamton 340 
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338
A. Balčiūnas, Brooklyn ..............  312
J. Mockaitis, Bridgeport ......... 292
P. Šlekaitis, Scranton ............. 233
Frank Wilkas, Wilmerding   187 
J. Rudmanas, New Haven ....... 182 ■
P. Bečis, Great Neck ..............  182
A. Gudzin, Scheneętąry ............  143 |
S. Puidokas, Rumford .............. 140 ■
J. Kazlauskas, Hartford ........... 136.
J. Grybas, Norwood .................. 134 >
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 130 
J. Margaitis, Windsor ..............  1301 

A. Kazakevičius ir K. Žukauskienė po biskį siekiasi 
į Pilėno vietą. Jie prisiuntė tris naujus skaitytojus ir 
daug atnaujinimų.

Pilėno talkininkai, A. J. Smitas ir S. Urbonas pasi
darbavo padidinti Philadelphijos punktus.

Šį kartą Stripeika ir Kudirka prisiuntė didelį pluoš
tą atnaujinimų. Kažin, ar Elizabeth miestas laikysis 
trečioj vietoj, ar kaip žaibas pasirodys pirmoj vietoj ?

M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė prisiuntė naują 
skaitytoją ir labai daug atnaujinimų. Jos punktais ge
rokai pakilo, bet nepavyko pralenkti draugų elizabe- 
thiečių.

Sekami vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Bakšys, Worcester, Mass., ALDLD 2 kp. 
(D. Jussius), Boston, Mass.; V. J. Stankus, Easton, 
Pa.; Geo. Shimaitis, (Krukonis), Montello, Mass.; J. 
Kazlauskas, Hartford, Conn., A. Balčiūnas, Brooklyn, 
N. Y., J. Margaitis, Windsor, Conn.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., įstojo į vajų su 
gražia pradžia. Jis prisiuntė 4 naujus skaitytojus! 
Taipgi atnaujinimų. C. S. Kasparas, Wilkes-Barre, Pa., 
irgi naujas vajįninkąs, prisiuntė naują skaitytoją ir at
naujinimą. Daugiau naujų vajiųinkų: P. Šlajus, Ches
ter, Pa.; S. Puidokas, Rumford, Me.; A. J. Navikas, 
Haverhill, Mass.

Širdingai dėkojame visiems vajininkams ir jų talki
ninkams už gražų pasidarbavimą gavime naujų skai
tytojų ir tikimės, kad neužilgo vėl gausime gerų žinių 
nuo jų.

Kodėl Minersvillės draugai neina talkon seneliui 
drg. Ramanauskui? Jam vienam persunku dirbti va
juje. Yra daug draugų tame mieste, kurie gali suda
ryti gražų būrį talkininkų gavimui naujų skaitytojų ir 
atnaujinti prenumeratas. Laukiame, draugą}.

Laisves Administracija.

daugiausia delegatų varde ke
turių šios apylinkės kolonijų. 
Kad tikrai įvykdžius didelį ir 
labai skaitlingą visuotiną De
mokratinį Lietuvių Suvažiavi
mą gruodžio 18-19 dienomis, 
Brooklyn, N. Y.

Šį reikalą aš pripažįstu pir
maeiliu reikalu. Todėl man la
bai rūpėjo, kad parengimas, 
kaip mes jį nevadintumėm, 
pasisektų kuo puikiausia; 
kad, apart pasiuntimo keleto 
delegatų, dar ir pasveikinimą 
gražų nuvežti varde keturių 
miestų. Neilgai teteko rūpin
tis, nes viena savaitė praskri
do, o labai norėjosi, kad ji 
būtų nors dvigubai ilgesnė ir 
tuomet daugiau tikietų parsi
duotų. Bet saulės nesustabdy
si ir dienos nesulaikysi. Laikas 
bėga, kaip gerai įšertas žir
gas. O čia mane kankina rū
pestis, kaip pateki į Maple 
Parką? Nedirbu ir pinigų nė
ra kelionei pasimokėti. Bet tai 
nepasiteisinimas, kad nedaly
vauti mūsų bendrame paren
gime. Juk jeigu visi statytų 
savo neparankumus aukščiau 
paties reikalo, tai kas tada 
dalyvautų parengimuose?

Laimei, susirandū būdą: 
žmonės, važiuojanti anksti ry
tą į Exeter, N. H. pro pikni
ko vietą, mane nuveža j Maple 
Parką ir ten palieka dar de
vintą vai. ryte. Parke nesima
tė nei vieno žmogaus. Tiktai 
mano nekartą aprašyti ir 
Laisvės špaltose suminėti Par
ko gražieji medeliai, klevai 
ir ąžuolai labai prielankiai pa
sitiko berdami man po kojų 

A. Tamošiūnas, Hudson ...........  118
J. Ramanauskas, Minersville .... 115
M. Smitravičiene, Detroit ........ 110
A. Kupstas, E. St. Louis ........ 104
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 94
A. Valinchus, Pittston ............. 81
S. Shaltys, Rockford ............... 78
A. J. Navikas,, Haverhill ......... 78
O. Kalakauskienė, Brooklyn ..... 70
M. Urba, Easton ...................... 66
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 61
V. Kisielius, McKees Rock ......  60
P. J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekienė, Chicago .............. 52
R. Šlajus, Chester ..................... 52
A. Arison, Stratford ................. 26
R. Kalvaitienė, Maspeth ...........  26

LAISVES DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn ............... 98
V. Tauras-R. židžiunas ........... 28

lyg puikiausius kaurus kloda
mi, savo paraudusius, saulės 
išbučiuotus garbuočius lapus. 
Jie man išrodė vienas už kitą 
gražesni. Praleidau gerą dalį 
rudeninio ankstyvąus ryto pa
kol išsirinkau už visus gra
žiausi lapelį. Ant to vyninės 
spalvos ąžuolo lapo užrašiau 
datą, vietą, iš kur paimtas ir 
įsidėjau į voką, kaipo “souve- 
neer” dėlei ilgesnės atminties.

Apie tą pat laiką, žiūriu, 
ateina draugas Ignacas čiula- 
da, kurio gyvennamis su gra
žia sodyba randasi visai neto
li parko. Ignacas nusistebėjo 
mane čia pamatęs taip anksti. 
Karštu draugiškumu pasisvei
kinome ir netrukus nuėjome 
pasižiūrėti į svetainę bei į kliu- 
bo buitę, kur yra įrengtas ne
didelis, bet gražus barelis.

Ten radome jau betriūsian
tį gaspadorių-baro vedėją. Jis 
valė stalus, kėdės ir kitką ga
mino pasitikimui svečių. Tai 
buvo draugas Jonas Kuodis, 
kuris irgi turi gražų gyveni
mą netoli parko. Na, ir vėl 
smagus susitikimas ir draugiš
kas rankų pasispaudimas. Jo
nas Kuodis draugiškas ir ma
lonus žmogus.

Jiedu su savo žmona, drau
ge Efimija Kuodiene, dirba už 
baro ir veda visą reikalą. Tu
ri gražią dukterį, pasiekusią 
mokytojos mokslą ir jaunesnį 
sūnų, kurio neturėjau progos 
sutikti. Tai graži gerų žmonių 
šeimyna.

Matyt, draugas Ig. čiulada, 
kaipo senas ir geras veikėjas, 
jis labai rūpestingai darbavo
si, kad tik šis piknikas pavyk
tų kuo geriausiai. Tad negai- 
šuodamas ir leidosi darban 
prie visokio prisirengimo, pa
kol dar žmonių nėra.

Trumpam laikui pribuvo 
Juozas Rudis ir Al. Gross, bet 
mums pasisveikinus ir jiedu 
išsiskubino prisirengimo dar
bams. Jie visi dirbo-ruošėsi ge
ram pasitikimui žmonių pik
nike.

Nenorėdamas niekam truk
dyti prisigaminimo darbuose, 
išėjau sau vienas apžiūrėti 
parką, — apžiūrėti jį visą, 
kaip jis dabar išrodo ir juomi 
pasigrožėti vėlaus rudens lai
ke.

Dabar Maple Parkas tikrai 
puikus, pilnoje to žodžio pras
mėje. Puikieji ąžuolai, klevai, 
beržai ir kitokie šio parko me
džiai, kurie virš 25-kių metų 
buvo vos tik išsibėgę iš tankių 
krūmokšlių, dabar jau išaugę 
dideli-aukšti. Nors šiame laike 
jau jie buvo veik nuogi. Mat, 
sulaukę gilesnio rudens, baigė 
nusimesti savo puikiuosius va
sarinius rūbus. Dabar jie pa
sirengę susidurti kad ir su 
žiauriausiomis žiemos pūgo
mis. Jie viską didvyriškai at
laikys.

Puošnieji klevų ir ąžuolų 
lapai, kurie dar pereitame 
piknike buvo pačiame gražu
me, — žavėte žavėjo žmogų 
savo rudenine įvairiaspalve 
varsa, gi dabar nuo išsiplėtu
sių šakų ir iškilusių viršūnių 
tie varsuoti lapeliai vienas po 
kito žemyn tik krito ir krito. 
Tie gražiaspalviai lapai pasi- 
liuosavę nuo medžių ir pasisu
kalioję kiek ore gulė ir klojo
si ant šlapios, rasotos žemės 
net prilipdami prie jos, lyg 
glausdamiesi prie savo moti
nėlės, kad nemalonieji vėjai ir 
piktos audros jų neišsklaidytų 
ir neišnešiotų po tolimą apy
linkę.

Taip, dabar parkas gerai 
atrodo ir todėl, kad jis gražiai 
išgenėtas. Daug nereikalingų 
krūmų išravėta ir toje vietoje 
graži žolė užžėlusi, šis drau
gų darbas atliktas jau vėles
niu laiku. Tokiu būdu žaidžia
moji pieva daug pasididino. 
Taipgi ir mašinų pastatymui 
daug daugiau vietos pasidarė.

(Bus daugiau)

NEW YORK COMMITTEE

NATIONAL WAR FUND

MM.'H ( ilt b Ai > AN i »’< Wi’H SOUR GIVING

Laisve, Lithuanian Daily News

ĮVAIRIOS žinios
Eden Labai Džiaugiasi 
Maskvos Konferencija

London, lapkr. 11. — Ra
portuodamas seimui, Angli
jos užsienių reikalų minis- 
teris Anthony Eden, sugrį
žęs iš Maskvos konferenci
jos, pranešė, jog ta konfe
rencija dėlei Anglijos - So
vietų - Amerikos bendra
darbiavimo kare ir po karo 
kur kas geriau pavyko, ne
gu buvo galima tikėtis.

Seimo atstovai skardžiai 
sveikino Maskvos konferen
ciją ir jos dalyvį Edeną.

Beprotiški Japonų Melai
Japonai per savo radiją 

anglų kalba tiesiog beproti
škai gyrėsi, meluodami būk 
per paskutines 10 dienų jie 
nuskandinę 96 Amerikos ir 
Australijos laivus, kiek pir
miau, girdi, jie sunaikinę 
keturis amerikinius karo 
didlaivius.

Jungtinių Valstijų laivy
no vyriausybe gi parodo, 
jog tuo tarpu tik du nedi
deli kariniai Amerikos lai
vai buvo šiek tiek sužaloti.

ŠTURMUOJA NACIUS 
KRIVOJ ROGE

London. —Anglijos spau
da rašo, kad Sovietai pa
naujino audringas atakas 
prieš vokiečius Krivoj Ro- 
ge, geležinkelių mazge ir 
plieno pramonės centre.

Amerikos ir Anglijos bom- 
banešiai atkakliai bombar
davo svarbiausią nacių ge
ležinkelį tarp Franci jos ir 
Italijos ir Balzano, geležin
kelių stebulę, šiaurinėje Ita
lijoje.

Washington. —Anglija iš 
savo pusės davė Amerikai 
$864,000,000 paramos mais
tu ir karinėmis medžiago
mis, o Sovietams anglai su
teikė $716,000,000 vertės 
įvairių reikmenų.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS IR MERGINOS
TAIPGI OPERATORES 

Prie Viena Adata Siuvamos 
Mašinos. Patyrusios ir 

Nepatyrusios 
PRIE RANKOM SIUVIMO 
NAUJOJE DIRBTUVĖJE 

PUIKIOS DARBO APLINKYBES 
GERA ALGA

Acme Flag & Banner Co.
39 DEBEVOISE ST., 

BROOKLYN.
VIENAS BLOKAS NUO 

FLUSHING IR BROADWAY 
VISAIS GATVEKARIAIS IR SUBVE SUSI

SIEKIAMA. EVERGREEN 8-6296
(269)

KILPŲ DARYTOJOS
ant 8 -ir 7—point mašinų. Puikiausios darbo 
sąlygos. 40 valandų savaite. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Kreipkitės bilo kada.
MANHATTAN LOOPING CO.

692 Broadway.
GR. 7-1557.

(269)

MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖ J OS 
IR VALYTOJOS 

dėl

UNION LEAGUE CLUB.
Trumpos Valandos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Gera Alga

KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER 
38 EAST 37TH ST., NEW YORK 

(273)

REIKIA MĘRGINŲ
Dvarus, lengvas fabriko darbas; 40 valandų.
i savAitę. (?0c j valandą; laikas ir pusė už 

viršlaikius, Keystone, 192^6 Greene-St., 
Mwbattwi.

_... 1 (268)

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 šeštadienį. 
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) CL 7-3583.
(271)

MERGINOS
Prie elektrinės pajėgos preso darbas, nereikia 

patyrimo. 45c į 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)

MERGINOS IR MOTERYS
Mokytis Medžio Išdrof-inėjimo 
Puikiausia Alga Besimokinant 
Viršlaikiai, jei Pageidaujama

Pakilimas į 6 savaites
Kreipkitės kasdien 10 iki 5:30

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

(169)

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

$20 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
Telefonuokite COlumbus 5-2943

(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

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y. 
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M. 

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APKVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 POPIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO-I 
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, I 
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)

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

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

34 Hubert St.
WALKER 5-1881.

(272)

MERGINOS
LENGVAM KROVINIAM IR RAŠTINĖS 

DARBUI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

SWARTCHILD & CO.
1 WEST 47TH ST.

(269)

MERGINOS KROVINIAM
- Patyrimas Nereikalingas.

Nuolatinis darbas. Puikiausios progos. 
Malonios aplinkybės.

Kreipkitės Employment Ofise, 8-tos lubos
SAKS FIFTH AVENUE 

5th Ave., ir 50th St.
(269)

min.i.UI Ji -1".' > 'H'l ■'*'?.MJ. ».*■>>. I1' 

OPERATORĖS
ANT SŲJCNĘUŲ

Patyrusios, darbąs nuo kąvalkų. 
$5.75 suknelės ir aukščiau.

GERA ALGA
Puikiausios dariai sąlygos.

SIDNEY MENDELSOHN, CO.
487 Broadway. 13th floor, 

(kampas Broome St.)

PAKUOTOJOS
Moteriškų Aprėdalų

Chiniškų
Stiklų

Vaikam rakandolių
Kreipkitės po 10 A.M- 8-tos^ lubos
SAKS FIFTH AVENUE

Oth Avė., ir 50th St.
(269)

Penktai Piulapit
- p-*- ............... "   ' ' ■■ ■■' yewMsaee—i

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

LAIVO ĮRENGĖJAI 
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE 
Engineering Works, Inc. 

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn 
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(271)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

VYRAI-BERNIUKAI
Nuolatinis, lengvas fabriko darbas. Gera al

ga. Patyrimas nereikalingas. Consolidated 
Decalcomania Co., 636 llth Avė.

(267)

APVALYTOJAI
Dienom ar naktim, geros algos, nuolatinis 

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

(267)

SUPERINTENDENT
Du penkių aukščių apartmentiniai namai.

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

(267)

VYRAI
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. subvė iki Greenpoint Ave. stoties, ar 
I.R.T. subvė iki Vernon-Jackson Avės.

(271)

PAKUOTOJAI
Vyriškų drabužių

Militarių aprėdalų
Chiniškų stiklų

Vaikams rakandėlių
Nuolatinis darbas. Puikiausios aplinkybės.

Kreipkitės po 10 A.M. 8-tos lubos.

SAKS FIFTH AVENUE
5th Ave., & 50th St.

(269)

REIKIA VYRŲ
Liuosų nuo drafto ; patyrimas nereikalingas. 
Mes jus išmokinsime ; jūs galėsite uždirbti iki 
$80 j savaitę po trumpo išsilavinimo; geras, 
taikos laiku amatas. Kreipkitės Ablest Screen 

Print Corp., 250—44th St., Brooklyn.
(269)

MOLDERIAI—patyrę prie stalo molderiavimo ; 
gera alga ; geros darbo sąlygos; iš būtinų 

darbų reikia turėt paliuosavimą.
ACME FOUNDRY CO., 2155 Madison Ave.. 

N. Y. City'(135th).
(268)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
PAVEIKSLŲ FRĖMŲ DARBININKAI. UŽ- 
BAIGĖJAL PUČIAMA MAŠINA MALIAVO- 

TOJAI. PALIAVOTOJAL ALGA SULYG 
SUSITARIMO.

ATLANTIC WOODCRAFT 
625 WEST 43RD STREET.

(272)

MERGINOS IR BERNIUKAI
Linksmas fabriko darbas 

Geros Algos 
Patyrimas Nereikalingas 

Būtina pramonė.
NEGATIVE MFG. CORP.

100—6th Avė., N. Y. City
(269)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINČOS MOTERYS

ŠAKELIŲ DIRBĖJOS
PLASTIŠKŲ KOSTIUMŲ GĖLĖMS

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

ELYZA, INC.
10 WEST 45TH STREET.

(267)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 28rd ST., N. Y.
(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Aukštos rūšies apartmentiniame viešbutyje.
Pilną laiką ar vienai dienai j savaitę. Pui

kiausios darbo sąlygos. Geriausios algos.
Kreipkitės

TOWN HOUSE, 108 EAST 38TH STREET.
(269")

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ

Fabrikų darbininkų aptarnautojų. 
Patyrimas nereikalingas.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

NEW PROCESS MILLS
428 East 25th St., N.Y. City,

(267)

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 Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVĖ. 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 i fabriko Superintendent, 

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

_____________________________

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 60.
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 KIBTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINTERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nbpriimaasl

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 

(X>
■ ■ ■ ....... i —

APVALYTOJAS-PEČKURYS
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.
_________ ________________________________(267)

VYRAI IR BERNIUKAI
Stiprūs.

62%c Į VALANDĄ 
už 40 valandų pradžiai. 

Pakilimai.
WORLD EXAMINING WORKS 

344 West 38th Street,
(267)

, i, ... 1'.u,"» . .......................... 1

VYRAI—NAKTŲ DARBAS 
PATYRĘ MAZGOTOJAI.

MECHANIKAI—DIENINIS DARBAS. 
GERA ALGA; NUOLATINIS DARBAS.

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

IRONSIDES 6-9899.
(271) 

.................... .. .................-......... .............. .

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI »

Nuolatinis darbas. 't‘ 
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640 
3 WEST 51ST STREET

(269)
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NewYorko^^^Zliito Cacchione Išrinktas An
tram Terminui j Miesto 

Tarybą

GREITAS MAISTINGUMAS

Visi į Prakalbas Lapkričio 12-tą,
Piliečiu Kliube

Kariškiai Laisvės
Koncerto Svečiai

Susidėjus daugeliui svarbių 
visuomeniškos reikšmės klau
simų, reikalų ir problemų, ku

Pereitą trečiadienį pabaigta 
rėkavimas balsų ir paskelbti 
išrinktais iš Brooklyn© šeši na
riai į miesto tarybą. Jais yra:

Peter V. Cacchione, komu
nistas, gavęs 68,836 balsus.

Genevieve B. Earle, rep. 
66,402.

Joseph T. Sharkey, dem. 
60,475.

Walter Hart, dem. 59,005.
Anthony Di Giovanna, de- 

mokr. 46,008.
Edward Vogel, dem. 44,- 

591.
Cacchione visu laiku ėjo ir 

iki paskelbimo išrinktų tarybi- 
ninkų sąstato išsilaikė pirmuo
ju lenktynėse. Bet po paskel
bimo rinkimų pasekmių, de
mokratų direktorius Rubin 
pareikalavo, kad ir paskiausia 
eliminuoto McCarthy balotai 
dar būtų vokuojami, ko nie
kad nebūdavo daroma, nes 
tas nebepakeičia rinkimų pa
sekmių. Mat, McCarthy buvo 
demokratų kandidatas, tad 

i demokratai tikėjosi, kad nuo 
j to demokratų 
Į pakils. Juk 
buvo karšta, 

j komunistas, 
! pirmuoju ir 
i čia dar jis ir daugiausia už 
visus balsų turi.

Taigi, ateinančiais dviem 
metais miesto taryboje bus du 
komunistai, vienas nepriklau-l 
somas darbietis, viena oficiali 
darbietė, trys republikonai ir 
dešimtis demokratų. Viso 17 i 
narių. Mažesniam skaičiui pi-į

Laisvės koncertas visuomet 
būna turtingas tolimais sve
čiais. šiemet gi jisai numato
ma būsiąs turtingas ne tik to
limais, bot taip pat ir tais sve
čiais, kurie yra neartu tolimi ir 
artimi. Kalbu apie mūsų kariš
kius, kurie kadaise buvo mū
sų namiškiais, tačiau dabar 
tarnauja tolimuose šalies kraš
tuose, parvyksta namo atosto
gų ii* žada dalyvauti Laisvės 
koncertę, kad pasimatyti vienu 
kartu su būriais savo jaunų 
vyresnių draugų.

Rta.US PAT.Ofl.

nanv toneIsUnd City. NA- 
Mat/g only bypasidarbavo ir kas aukavo Na- 

cionaliam Karo Fondui.
visus susirinkti, nes tai liečia 
lygiai jus visus, kaip kad ir šio 
mitingo rengėjus.

Viena iš šio vakaro kalbėto-
Taipgi bus rodoma filmos ir 

dainuos Aido Choras, vadovy- 
?US. vek‘l dauge io musų savo vedėjos Aldonos An- 

didžiųjų darbų dhbėja iir va °“ • derson-žilinskaitės. Visus kvie- 
vė Katrina Petrikienė, 1 0 Į įjame jšgirsti-matyti tą įdomią 
KliubO- pi) mininkė, taipgi vei - prograrna Visų prašome pasi- 
li narė National Wai _ unc | (jnybuoti mitingo sekmingu- 
Lietuvių Komiteto ii narė- ar-ejnanį į mitingą pakviesti 
buotoja eilės kitų svai iu V1", į jį jr sav0 draugus, kaimynus, 
suomeniškų įstaigų.

Kiti kalbėtojai bus R. Miza-Į Tas prakalbų-filmų-dainų va- 
, dienraščio Laisvės redakto- karas įvyks jau šį penktadienį, 

i rius Nacionalio Karo Fondo lapkričio 
1 f

Lietuvių Veikiančio Komiteto Piliečių 
pirmininkas, ir Frank Serri, į Union Avė., Brooklyne 
paskilbęs advokatas ir nepa- nemokama. Rengia ir 

Į prastai geras prakalbininkas ir 
visuomenininkas.

Kalbėtojai pateiks įdomių 
! faktų ir nuodugnų aiškinimą 

rie reikalingi bendro išsiaiški- ; naujausių posūkių karo, o taip j 
nimo ir aiškaus, sutartino vei-i paį įr namų frontuose. Taipgi i 
kimo, mes ir vėl šaukiame jus1 bus pranešta, kiek lietuviai jau j

K. PETRIKIENĖ

ra
12-tą, 7:30 vakaro, Į 
K! i ubo salė.) e, 280

Jžan ga 
kviečia I
Lietu-!

li’ 
Nacionalio Karo Fondo 
vių komitetas.

Cedronu Trys Sūnūs 
Kariuomenėje

ir

DIDŽIULIAM! BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottllng Company

Alexander Balaban, Žymus Dainos Artis 
tas, Dainuos Laisvės Koncerte

balsų skaičius 
vargšams gana 
kad Cacchione, 
visą laiką buvo 

tapo išrinktas, o

Aleksandras Balaban yra 
sūnus didžiulės ir galingos 
Rusijos, davusios pasauliui- 
daug žymių muzikos, literatū
ros, paišybos ir kitokių artistų 
ir šiandieną davusios didvy
rišką karišką pajėgą ir vado
vybę išgelbėjimui pasaulio nuo I 
“nenugalimo” nacizmo.

Iš pat ankstybos jaunystės! 
Aleksandras Balaban parodė; 
talentingą balsą ir muzikališ- j 
kurną. Juomi susidomėjo gar-! 
sus rusų kompazitorius Alek-' 
sandras Glazunovas ir jį pri-1 
ėmė studentu į Petrogrado! 
Konservatoriją mokytis ant 
valdiškos stipendijos.

Ne už ilgo jaunas daininin-; 
kas dasisiekė iki operų ir yra ! 
dainavęs daugelyje iš žymiau
sių. operos teatrų : Petrograde,. konferencija 
Viennoj, Paryžiuje, Berlyne, Yorke lapkričio 16, 17 ir 18. 
Varšavoj, Belgrade, Istanbuly- įvyks viešbutyje Pennsylvania.

liečiu tedalyvavus balsavimuo
se, taipgi esant dideliems skai
čiams sugadintų balotų, šiemet 
teišrinkta devyniais mažiau.

Taryba sekamiems dvejiems 
metams, sudaro šie:

MANHATTAN
Stanley M. Isaacs, rep.
John P. Nugeni, dem.
William Carroll, dem.
Benjamin J. Davis, kom.

BRONX
E. Keegan, deni.
J. Quill, nep. dar-

Charles
Michael 

bietis.
Gertrude W. Klein, darbietė.

QUEENS
James A. Phillips, dem.
Hugh Quinn, dem.
Alfred J. Phillips, rep.

BROOKLYN
Peter V. Cacchione, kom.

Joseph T. Sharkey, dem.
Genevieve B. Earle, rep.
Walter R. Hart, dem.
Anthony Di Giovanna, dem.
Edward Vogel, dem.

RICHMOND
Frederick Schick, dem.
Visi, apart Davis, Quill ir 

Alfred J. Phillips, yra dabar
tinėj taryboje. Phillips, repu- 
blikonas, išstūmė iš tarybos ki
tą republikoną, Christiensen.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th 

BROOKLYN, 
Tel. EVergreen

VALANDOS:
9—12 ryte

Street

7-6868

Penktadieniais uždaryta

Iš Jono ir Grasildos Cedro- 
įnų buto lango, 1601 Gun Hill 
i Road, Bronxe, praeivį sveikina 
trys žvaigždutės. Tai ženklas, 
kad iš tos šeimos trys nariai

Aleksandras Balaban bus tarnauja mūsų krašto ginkluo- 
vienu iš grupės žymių dainos tose jėgose.
talentų, kuriuos lietuviai gir-; t'os žvaigždutės atstovauja 
dės dienraščio Laisvės metinia-i v’iską, ką jie turėjo tris pui- 
me koncerte lapkričio 14-tą, | kius sūnus, kurie visi randasi 

. Jonas, tėvo brang- 
jvardis, jau trys mėnesiai kai 
i tarnauja užrubežyje, Bermu- 
doje. Feliksas, ištarnavęs 18 
mėnesių, randasi Floridoj. An
tanas tarnauja nuo pereito 
gegužės mėnesio. Tėvai di- 

•džiuojasi savo kariais. Ir kas- 
gi nesididžiuotų tokia 
na!

Karių tėvas, Jonas 
nas, aną syk susiėjus 

, Choro koncerte paaukojo $1 
i Nacionaliam Karo Fondui ii 

New Yorko valstijos sočia-' pareiškė, kad ši jo auka ne 
lių darbuotojų 44-ta metinė 

šaukiama New

Labor Lyceum salėje, 949 Wil- į tarnyboje, 
loughby Avė., Brooklyne.

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po piet. Po koncerto bus šo
kiai prie Antano Pavidžio or
kestrus. Tikietai koncertui 75c, 
$1 ir $1.25. Vien tik šokiams

Labdaringos įstaigos 
Konferencija

je ir Rygoje. Jis apkeliavo 
skersai-išilgai čechoslovakiją 
ir dainavo miestuose Bratisla- 
vo, Brno, Plzen, Usti Nad La- 
ben. Taipgi dainavo Italijoj, 
Jugoslavijoj, Vengrijoj. Roles 
jis yra turėjęs operose Rigolet- 
to, Tosca, Carmen, Othello, 
Tannhauser ir kit. ir jas dai
navęs penkiose kalbose. Jis 
palaiko glaudžius santikius su 
daugelio tautų žymiais artis
tais.

Po paskiausio atsilankymo 
Jungtinėse Valstijose, jis su 
dideliu pasisekimu koncerta
vo mieste Caracas, Venezue- 
loj, kur kritikai jį pripažino 
žymiausiu šių dienų rusų ba
ritonu. O po sugrįžimo Ameri
kon iš užrubežių jo pirmas iš
stojimas su daina bus dien
raščio Laisvės koncerte, šį sek
madienį. Prie to, šiomis dieno
mis jis pasiruošia audicijai su 
Metropolitan Operos dainos 
ekspertais.

Filnios-Teatrai
“The North Star” Turi 

Pasisekimo
Naujausia amerikiečių ga

minta filmą apie Sovietų Są
jungą, “The North Star,” pra
deda sėkmingą antrą savaitę. 
Ji rodoma dviejuose teatruose 
— New Victoria, Broadway ir 
46th ir RKO Palace, Broad
way ir 47th St., New Yorke.

“Day After Day” ir Muzikos 
Filmos Stanley Teatre

šeimy-

Cedro-
Aido

“Aleksandras Nevskis 
Irving Teatre

Sgt. David Matusevičius
Dovidas Matusevičius, 4-to 

laipsnio technikas, parvyko iš 
tolimų vakarų atostogų, perei
tą trečiadienį atlankė laisvie- 
čius, parvežė gerų linkėjimų 
nuo Oregon ir Washington 
valstijų lietuvių, taipgi pasi
žadėjo būti Laisvės koncerte, 
kad pasimatyti ir su tais lais- 
viečiais, kurių nesiranda įstai
goje.

L a u k i a m a parvykstančio 
maspethiečio Vinco Ulchicko,

buvusio aidinčio, LDS jaunimo 
darbuotojo, taipgi Al. Klimo, 
LDS jaunuolio iš Richmond

Parvyko Edwardas židžiū- 
nas. Tikimasi ir eilės kitų jau
nų svečių iš mūsų krašto gin
kluotų jėgų.

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINft>
Rheingold Extra Dry Alin 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIU

Juozas Zeidai
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

paskutinė karo laimėjimo rei
kalams. Jis taipgi darbuojas 
Bronx© Lietuvių Demokratų

1 Kliube. Rep.

Irving Teatre lapkričio li
tą pradedama rodyti istorine ir 
nepaprastai įspūdinga filmą 
“Alexander Nevsky.”

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GARIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų 

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

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

Reakcininkai Nemyli 
Majoro Prakalbu

STANLEY MISIŪNAS

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Šį Kartą Jo Gudrybės 
Nepavyko

Stephen Weinberg nuteis
tas kalėti 7 metus už mokini
mą vyrų vengti drafto. Jis 
pakliuvo po to, kada keli vy
rai nebuvo tokiais sėkmingais 
aktoriais, kokiais norėta pada
ryti. Jie brangiai užsimokėjo 
už mokinimą nepakliūti, o 
vistiek pakliuvo.

Patsai Weinberg yra vienu 
iš drąsiausių prisimetėlių ir 
pamėgdžiotojų. Anais metais 
prisimetęs Valstybės Depart- 
mento viršininku jis išvedžio
jo Afganistano kunigaikštytę 
Fatimą po Washington© įstai
gas ir perstatė prezidentui 
Rardingui.

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, sėkmin
gai rodomos dvi įdomios fil
mos. Viena, “Day After Day,” 
parodanti Sovietų Sąjungos 
žmonių kovas prieš nacizmą 

• karo ir namų frontuose. An
troji perstato “Leningrad Mu
sic Hall,” muzikos ir dainų 
karą su žymiais Sovietų 
jungos dainos, muzikos ir 
kių menininkais.

sek- 
ku- 

jisai 
tur-

Stanley Rutkūnas
Savininkas

va-
Są- 
šo-

“Thank Your Lucky Stars” 
Atėjo į Academy

Pradedant lapkričio 11-ta, 
Academy of Music, 126 E. 
14th St., per savaitę bus rodo
ma filmą “Thank Your Lucky 
Stars,” su garsiąja žvaigžde 
Bette Davis, taipgi Humphrey 
Bogart, Enroll Flynn ir Olivia 
De Haviland vadovaujančiose 
rolėse.

Spiroj oju^i 
ająuiąjvd nvf

Per miestavą radio miesto 
majoras LaGuardia kas 
madienį sako prakalbas, 
riose, veik, kiekvienoje, 
liečia kovą prieš juodąjį
gų: aiškina, kokios yra svar
biausių produktų lubinės kai
nos, kas daryti, jeigu lupama 
perdaug, kas daryti, jeigu nu
sipirkęs anglį randi ją nede
gančia, kas dėl tų bėdų kaltas, 
ir t.t.

Majoras kalba kas sekma
dienį, 1 vai. per pietus, iš sto
ties WNYC, 830 ant jūsų ra
dio.

Dabar reakcininkai, hoove- 
riniams republikonams laimė
jus gubernatoriaus pavaduoto
jo rinkimus, pradėjo kačių 
koncertą, kad Dewey uždraus
tų majorui kalbėti per miesta- 
vą radio. Ar prieis prie Goeb- 
belso taktikos, priklausys nuo 
tų, kurie tas majoro kalbas 
laiko labai naudingomis karui 
laimėti ir atlaikymui namų 
fronto.

Reakcininkai ypatingai ūžia, 
kam majoras pasakė tiesą 
apie pereitus rinkimus.

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
fikoniškais. Rei- 

? kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
SI2 Marion 
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore fl-6101

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

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

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

$30.00

$3.00

$3750
Prices Subject to Federal Tax*

$25.00 |

Bulovą

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2178

Visi daiinontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

Aplankykite 
mūsų 

Keligijinių 
daiktų 

departmentą

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

GODDESS 
o! TIME 

17 jewel*

Daimontus 
{dedame 

jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
až $7.50

The Gift of 
a Lifetime!




