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D-gės K. Petrikienės Jubi-

Jos Kalba Tuomet ir Dabar. 
Pilna Energijos Darbuotoja. 
Jis Nesirūpina Karu.

Kaso R. Mizara.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn e $7.00

Metams

Nebeatsimenu, ar tai buvo 
191B ar 1917 metais, kai aš 
pirmu sykiu išgirdau draugę 
Petrikienę sakant prakalbą. 
Ji tuomet kalbėjo Worcesteryj, 
toje pačioje salėje, kuri šiuo 
tarpu priklauso didžiajai Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijai.

Atvykusi iš Brook lyno, drau
gė Petrikienė tuomet kalbėjo 
apie karą ir apie moterų rei- 

Ji tuomet kalbėjo dau- 
mažiau sufragistiškai. 
manyje paliko gilų is- 1 
Inteligentiška, apsišvie-:

tusi lietuvė kuria kiekvieno; 
lietuvio širdyje savo klasei ir 
savo tautai meilės ugnelę; ža-i 
dina moteris iš letargo; kalba 
apie naująjį pasauli!... Iki tol 
iš lietuvių moterį] buvau gir
dėjęs sakant viešas kalbas tik 
rašytoją žemaitę ir p-nią Bu
lotienę, žmoną advokato An
driaus Buloto, kurį vokiškieji 
plėšikai, su lietuviškų Kvislin- 
gų pagalba, sakoma, Marijam
polėje nužudė!...
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DIDĖJA VOKIEČIAM APSUPIMO PAVOJUS GOMELYJE
O

Pirma Laimei Karą, Tik Tadai 
Kalbėt apie Rubežius,—Sako 

Amerikos Ministeris Hull
sienių reikalų ministerio 
Anthony Edeno.

Sekr. Hull dabar pastebė
jo, jog tūli žmonės jau kal
ba apie visuotinus gyvento
jų balsavimus dėlei valdžios 
pasirinkimo būsimose atva
duotose vietose.

. x . z v . . .,1 Dėl to jis pareiškė, jogseki etorius (užsienių ieika- pįrm ^ar reį|ęgs sužinoti, 
lų mmisteiis), besikalbeda- i žeme iš tikrųjų yra 
mas su laikiascių atstovais; atva(Įuofa> Hull pabrėžė, 
lapkr. 16 d. Bet mes timmei jog. didžiųjų talkinin- 
pirma laimėti sį kaią n tik paskelbtas planas dėlei 
po jo tegalime švaistyti į^aįų valdžios pasirinkimo 
sienas taip įvanių Euiopos per viSUotinus balsavimus 
klastų, sake Hull. i ateityje nėra dabar taiko-

Rubežių klausimą atidėti I mas jokiem kraštam, kurie 
iki po karo, beje, buvo nu- dar bus išlaisvinti nuo na-l

Washington.— Jeigu mes 
dabar imtume spręsti apie 
30 iki 40 rubežių tarp įvai
rių kraštų, kurie bus atva
duoti nuo fašistų Ašies, tai 
dėl to turėtume pertraukt 
karą prieš Vokietiją ir Ja
poniją, — pareiškė Cordell 
Hull, Amerikos valstybės

kų paskelbtas planas dėlei

LEROS SALOJ NACIAI 
NUGALĖJO ANGLUS

Cairo, lapkr. 17. — Ang
lų ir italų kariuomenė buvo 
priversta pasiduot vokie
čiams Leros saloj, arti Tur
kijos. Prieš talkininkus ten 
veikė kur kas didesnės na
cių pėstininkų ir lėktuvų- 
smigikų jėgos.

Nužiūrima, kad vokiečiai 
dabar šturmuos Samos sa
lą, apie 20 mylių nuo Leros. 
Šios salos būtų naudingos

talkininkų įsiveržimui Grai- 
kijon.

NACIŲ SKELBIMAI
Naciai per Berlyno radi

ją gyrėsi, būk Leros saloje 
jie nelaisvėn paėmę 3,000 
anglų ir 5,000 italų ir pa
grobę 130 jų kanuolių. Bet 
tai yra priešų pagyras, ku
rio niekas nepatvirtina.

AMERIKIEČIAI ATGRIEBĖ TŪLAS 
POZICIJAS NUO NACIU ITALIJOJ

Raudonarmiečiai Bombar
duoja Nacius Gomely j e;Gręsia 
Nukirst Paskutinį Gelžkelį

Bet draugės Petrikienės kal
ba manyje tuomet nepadarė 
tokio gilaus įspūdžio, kokį ji
nai padarė sakydama kalbą 
lapkričio 12 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėje 
Brook lyne.

Ji čia kalbėjo, aiškindama, 
kodėl mes turime
cionali Karo Domią — 
nal War Ku nd.

Paprastai, bet nuoširdžiai, 
ii aiškino, ką reiškia dabarti
nis karas, koki prieš mus už
daviniai.

Ketas kuris salėjo sėdįs 
žmogus, josios kalbos kiaušy-: 
tojas, nežino, kad čia kalba' 
moteriškė, kuri per ilgus me
tus dirbo visuomeniniame mū
sų gyvenime, kuri niekad ne
kalbėjo to, ko nejautė, už ką 
ji pati nestovėjo.

Kiekvienam buvo aišku, kad 
vienintelis josios sūnus, Artū
ras, šiandien kur nors Pacifi- 
ko Vandenyne kovoja su žvė
riškaisiais japonais, kuomet 
ji, motina, aukoja visas savo 
jėgas, savo talentą, savo žmo
niją tam, kad įsąmoninti A- 
merikos lietuvius vienam did
žiajam tikslui — mūsų kraš
to karinėms pastangoms rem
ti! ’ j i

Tos mūši] draugės, kurios 
nieko daugiau nežino, kaip 
tik ašaras lieti, kad jų sūnai 
yra paimti karinėms parei
goms atlikti, turėtų labai daug 
pasimokinti iš draugės Petri
kienės.

Bet tai nėra viskas, ką no
rėjau pasakyti.

Lapkričio 7 dieną, tuojau 
po Amerikos-Sovieti] Draugiš
kumo konferencijos, buvome 
pakviesti pas draugę Petrikie-Į 
nę vakarieniauti. Suėjo ten ■ 
būrelis draugų ir draugių,: 
kurių visi] vardai čia minėti I 
gal neišpultų.

Pasitaikius progai, pasistoja1 
Vincas Paukštys ir pareiškia:

— Vakar draugei Petrikie- 
nei sukako lygiai 50 metų 
amžiaus. . .

Kai žmogus pasiekia 50 me
tų amžiaus, tuomet, aš ma
nau, mes jį pilnai galime va
dinti mūši] judėjimo vetera
nu.

Iš tų 50 metų amžiaus d-gė Į 
Petrikienė virš 30 metų paau-l 
kojo visuomeniniam -

remti Na-
Natio-Įtarta ir paskelbta jau š. m. 

į kovo mėnesį, pasitarimuose 
Washingtone tarp Jungti
nių Valstijų vyriausybės ir 
atsilankiusio Anglijos už-

Liudija, Kaip Naciai 
Kijeve Urmu Žudė 
Žydus per 3 Dienas
Maskva. — Dmitrij Orlov 

aprašo Izviestijose, kaip 
naciai masiniai žudė Kije
vo žydus, kada jie buvo už
ėmę tą miestą:

“Vokiečiai varė žydus į 
Babij Jar skardų slėnį (ku- 
riuom bėgo vanduo) užmie
styje. Aš slapstydamasis 
dasigavau iki tos vietos, ir 
ką aš mačiau per 10 minu
čių, nuo to man akys apte
mo.

“Vokiečiai privertė tuos 
žmones nusirengti ir krovė 
jų drabužius į trekus. Ta
da nuo nuogų žmonių ran
kų jie nuplėšė žiedus ir 
rankinius laikrodėlius, jei
gu kurie jų turėjo. Paskui 
vokiečiai juos, drebančius 
nuo šalčio, sustatė ant grio
vio kranto ii’ sušaudė. O 
mažus vaikus jie gyvus 
griebė ir metė į griovį. Ir 
taip vokiečiai žudė juos per 
tris dienas. Žydai ligoniai 
buvo atnešti ir visi nužudy
ti.”

cių. šios taisyklės taipgi ne
taikomos ginčams spręsti 
del sienų tarp įvairių euro
pinių kraštų, sakė Hull.

Lietuvos “Klausimas”
Washington.— Associated 

Press, amerikiečių žinių 
agentūra, rašo, jog valsty
bės sekretor. C. Hullo pa
reiškimai laikraštininkams 
palieką atvirais, be atsaky
mo tokius klausimus, kaip 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtis po karo.

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo karinius vokiečių 
taikinius Albanijoj ir Ju
goslavijoj.

Amerikos Parama So
vietam Virš Trijų 

Biliony Doleriy
Washington. — Jungti- 

kojo visuomeniniam judėji-įnčs Valstijos iš Lend-Lease 
mui! i (paskolų) fondo pasiuntė

Prieš tūlą laiką ji nesveika- Į Sovietų Sąjungai viso jau 
vo, bet po operacijos sustip- ~ 
rėjo ir šiandien vėl visa ener
gija dirba dėl gražesnio ryto
jaus visai žmonijai.

Asmeniniai draugę
(Tąsa 5 pusi.)

Petri-

$3,287,000,000 vertės para
mos, tarp kitko— 6,500 lėk
tuvų, 3,000 tankų, 145,000 
trokų, 25,000 karinių auto
mobilių, o maisto už $549,- 
022,000.

Alžyras, lapkr. 17. — I smarkus vėjai ir gilios 
Penktoji amerikiečiu - ang- j klampynės trukdė didės- 
lų armija atkariavo tūlus j anglų.amerikiečių žy- 
punktus iš tų, kuriuos na- i 
ciai buvo užėmę kalnyne į! 
šiaurius nuo Venafro, va-i 
kariniame Italijos fronte.

Lietus su sniegu,
i

gius.
Aštuntoji anglų armija 

i rytiniame Italijos fronte 
I pastūmė vokiečius dar šiek 
tiek atgal į šiaurius nuo 

šaltis, Atessos.

Smūgis Vokiečių Pra
monėms Norvegijoj
London.—Amerikos bom- 

banešiai triuškino vokiečių 
karinio metalo molybdeno 
kasyklas Knabene ir elekt
ros dirbyklas Rjukane, 
Norvegijoj. Kartu buvo nu
šauta 6 nacių lėktuvai. Ne
grįžo du amerikiniai bom- 
banešiai.

Rumunija Perkrausiu 
Dokumentus iš Sostinės

Morokko radijas prane
šė, jog Rumunijos valdžia 
jau iškraustė svarbiuosius 
dokumentus iš savo sosti
nės Bucharesto.

Nusigandus sovietinių 
laimėjimų, girdi, ir pati ru
munų valdžia ruošiasi ap
leisti Bucharestą.

London, lapkr. 17. — So
vietų kanuolės bombarduo
ja nacius Gomelyje, vienin
telėje vokiečių tvirtumoje 
rytiniame Dniepro upės šo
ne.

Daugiau raudonarmiečių 
prasiveržė per Sož upę į 
šiaurius nuo Gomelio. Kiti 
sovietiniai kovūnai užėmė 
devynias mylias geležinke
lio ir jo stotį Babiči, į va
karus nuo Gomelio ir Reči- 
cos stoties.

Londono radijas teigia, 
kad raudonarmiečiai pra
kirto vokiečių eiles palei tą 
geležinkelį, einantį į Pins
ką ir Varšavą, ir varosi pir
myn į šiaurius, gręsdami 
nukirst vokiečiams paskuti
nį pasitraukimo geležinkelį, 
kuris iš Gomelio eina linkui 
šiaurvakarių, per Minską ir 
Vilnių į Kauną.

Vien Gomelio srityje 
per dieną užmušta 3,000 vo
kiečių ir kiekiai jų paimta 
nelaisvėn.

Apart Babiči, Sovietai 
Gomelio - Rečicos apylinkė
je atėmė iš nacių dar de
šimtį stambių ir drūčiai ap- 
tvirtintų gyvenamųjų vie-

Žitomiro fronte Raudo
noji Armija atėmė iš hit
lerininkų čepoviči ir Tu r-

■ i

Lietuvos Partizanų Naujieji Žygiai
B

Patrijotai - Partizanai Naikina Vokiečius Ir 
Jų Įrengimus, Nežiūrint Nacių Ir Kubiliūno 

Vis Žiaurėjančio Teroro

pa- 
šiol 
bus 
bet

ar

Maskva. — Rašo M. Pra
naitis:

Kas kartą vis aštresniais 
veiksmais naciai stengiasi 
numalšint nuolat smarkė
jantį Lietuvos partizanų ju
dėjimą. Vokiečių okupantų 
įnagis Kubiliūnas, lietuvių 
tautos pardavikas, išleido 
įsakymą rugsėjo 15 d., 
reikšdamas, kad nuo 
visi vietos gyventojai 
laikomi atsakingais už 
kokius pasipriešinimus
sabotažo žingsnius prieš 
vokiečius. Ateityje visi vie
tos gyventojai bus ištremti 
ir jų namai sudeginti, jeigu 
kas nors t padarys priešvo- 
kiškų veiksmų toje kaimy
nystėje.

Ištisoj Lietuvoj, ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose, 
uždrausta žmonėms išeit iš 
namų tarp 9 vai. vakaro ir 
5 vai.' ryto. Civiliams gy
ventojams užginta prisiar
tint prie geležinkelių lini
jų. Sustiprina vokiečių sar
gyba prie geležinkelių. 
Naudojami prieš partiza
nus baudžiamieji būriai ta
po padidinti kriminaliniais 
gaivalais. Nežiūrint tokių 
veiksmų iš nacių pusės, ta
čiau, diena dienon vis platė-

ja lietuvių partizanų judė
jimas.
Margirio, Žalgirio ir Kitų 

Partizanų žygiai
Rugsėjo pabaigoj' parti

zanų būrys vardu “Margi
ris” atliko eilę sėkmingų 
veiksmų prieš nacius. To 
mėnesio pusėje jis nušlavė 
vokiečių įgulą vienoj gyve
namo j vietovėj. Rugsėjo 26 
ir 27 d. šis partizanų būrys

sunaikino geležinkelio bė
gius ir telegrafo stulpus ke
liose vietose tarp Vilniaus 
ir vieno kaimo. Rugsėjo 28 
d. jis nuvertė nuo bėgių 
karinį vokiečių traukinį, 
bevažiuojant jam frontan; 
tapo sunaikinta garvežis ir 
septyni vagonai. Traukinių 
važinėjimas šia linija buvo 
kelioms dienoms pertrauk
tas.

Kitas partizanų būrys

Laisvės Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

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

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
. 2736 

.. 2403 

.. 2175 

.. 1608 

.. 1362 

... 926 

.. 731 

.. 595 
... 576 
... 569

činka geležinkelio stotis ir 
užėmė Zlobiči, tik 7 mylios 
į pietų rytus nuo Koroste- 
nio, ir Obychody, 16 mylių 
į šiaurių rytus nuo to mie
sto, kuris yra penkių gele
žinkelių mazgas. Šioj srityj 

1 Sovietai, be to, atvadavo 
dar 60 gyvenamųjų vieto
vių.

Krivoj Rog apylinkėje, 
Dniepro upės alkūnėje, rau
donarmiečiai sumušė 25- 
kias priešų kontr-atakas ir 
atėmė iš jų dar kelias 
tas.

Visuose frontuose 
dieną buvo užmušta 
6,100 vokiečių ir vien
Žitomiro srityj sudaužyta 
35 jų tankai. Sovietiniai la
kūnai sunaikino dar 20 na- 
cių tankų. O lapkr. 15 buvo 
sudaužyta 81-nas vokiečių 
tankas.

vie-

per 
virš 
tik

Kongreso Komisijos 
Siūlo Atidėti Pirmka- 

rinių Tėvų Draftą
Washington. — Jungti

nių Valstijų senato ir at
stovų rūmo komisijos, suė
jusios į bendrą susirinki
mą, davė visam ’ kongresui 
pasiūlymą, kad kuo toliau
siai, paskutinėn vieton ati
dėtų kariuomenėn šaukimą 
tokių vyrų, kurie turėjo 
vaikų jau pirm Japonijos 
užpuolimo ant Perlų Uosto. 
Šį pasiūlymą greitu laiku 
spręs abudu kongreso rū
mai.

Kongresmanų ir senato
rių komisijos kariniais rei
kalais taip pat išvien pata
rė kongresui įsteigti penkių 
gydytojų tarybą, kuri per- 
nagrinėtų visus atidėtus 
klasėn 4-F vyrus, skaitomus 
iki šiol netinkamais dėl jų

“Žalgiris” paskutinėmis sa
vaitėmis suardė kelis fron
tan važiuojančius vokiečių 
traukinius. Pirm kelių die
nų šie partizanai sunaikino 
du vokiečių garvežius ir 42 
prekinius traukinius, kurių 
25 buvo prikrauti amunici
jos.

“Vilnius,” kitas partiza
nų būrys, jau pirmiau pasi
žymėjęs žygiais G priemiš- 
kėse, neseniai sunaikino vi- ] fizinių, protinių ar dorinių, 
są baudžiamąjį vokiečių bū-l trūkumų. Tos komisijos nu- 
rį. I žiūri, jog klasėje 4-F būtu

Partizanų būrys “Už Tė- surasta šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų, galinčių eiti 

! karines pareigas.
vynę” spalių 2 d. apšaudė 
vieškeliu maršuojančių vo
kiečių eilę ir nukovė tris 
nacių karininkus ir 16 ka
reivių.

“NRA” partizanų būrys 
įsiveržė į vieną vietovę, iš
laužė kalėjimą ir paleido ] 
nacių areštuotus žmones.

Partizanų būrys, vado
vaujamas A, lapkričio pa
baigoje užpuolė vokiečių 
štabo būstinę P. Čia parti
zanai užmušė daugiau kaip 
20 nacių ir pagrobė jų šta
bo dokumentus.

Lietuvos gyventojai, ne
paisydami kruvinų naciū 
keršto žingsnių, remia par
tizanus visais galimais bū
dais.

| Nesutikimai Tarp Gen. 
Giraudo ir de Gaulle
Alžyras. — Pranešama, 

kad gen. Giraud grąsina 
pasitraukt ir iš armijos ko
mandos šiaurinėj Francūzų 
Afrikoj.

Valdinio francūzų komi
teto galva gen. de Gaulle 
įsakė areštuoti visus tokius 
kariuomenės ir laivyno ofi- 
cierius, kurie dar neatsime- 
tė nuo fašistinių organiza
cijų.
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Jie Reikalauja Lietuvai 
“Pratekto rialo”!

Hobokene (N. J.) gyvena senas lietu
vis smetonininkas, Vincas F. Jankaus
kas. Jis, rodosi, kadaise tarnavo USA 
imigracijos biure, Ellis Islande, o dabar 
jis minta iš pensijos.

Vis tik įdomu, kaip šis nusenęs “pa
triotas” žiūri į busimąją Lietuvą.

Lapkr. 13 d. Kybos organuke (Am. 
Liet.) Vincas Jankauskas spausdina ko
piją laiško, pasiųsto kun. Pakalniui 
Brooklyne. Kodėl jis matė reikalo rašy
ti tokį laišką Pakalniui, mums neaišku, 
bet čia tas mums ir neapeina. Įdomu pa
žiūrėti, kaipgi Jankauskas žiūri į daly
kus.

Pirmiausiai jis išgarbina izoliacininką 
senatorių Robert R. Reynolds, balsavusį 
prieš senato rezoliuciją, užgiriančią 
Maskvos konferencijos nutarimus. Pas
kui jis primena, kad prezidentas Roose- 
veltas jau “pametė savo Atlanto Čarterį 
ir turbūt mes pažadėjimus nepriklauso
mybę duoti Lietuvai, Latvijai ir Estoni- • • M jai...

Kuo p. Jankauskas gi remia savo tei
gimą, kad prez. Rooseveltas “pametė At
lanto Čarterį”? Ogi štai kuo: Prez. 
Rooseveltas pašalino iš valstybės depart- 
mento Sumner Welles, o “pasirinko savo 
seną gerą draugą žydelį Rosenmaną į 
pagelbininkus... Kaip ten nebūtų, yra 
man aišku, kad ir prezidentas niekuomi 
negelbės išgelbėti Lietuvą nuo ‘prapul
ties’...”

Vadinasi, senio smetonininko Vinco 
Jankausko viltys, kad prezidentas Roo
seveltas atiduos Lietuvą smetoninin- 
kams, jau žuvusios. Prezidentas Roose
veltas jam jau ne košer, nes jis klauso 
“žydelio Rosenmano”!...

Tuomet klausia Jankauskas: “Ką gi 
lietuviai turi daryti?” Štai, kaip jis at
sako:

“Daryti reik kuogreičiausia. Jei Lie
tuva ir gautų nepriklausomybę šiuomi 
laiku, ji negalėtų atsilaikyti prieš rusus, 
nežiūrint, ką mūsų mandruoliai apie tai 
sako.

“Tuomet mes turime kogreičiausia 
prašyti, kad Lietuvai (Latvijai ir Esto- 
nijai podraug, jei jie sutiktų) duotų pro
tekciją. Galėtų lietuviai kuodidžiausiu 
urmu pultis prie Amerikos viso kongreso 
ir Britanijos parliamento, kad jos pa
darytų iš tų šalių savo ‘protectorate,’ 
duodant joms nusileidimus 'lėktuvams ir 
-užlaikant dalelę jų armijų ant vietos. 
Visgi, taip pasielgiant, tos šalys turėtų 
progą gaut daug užuojautos ir gal pagel
us. Jei paimtume jokį žingsnį ar tik 
>vis reikalautume vien nepriklausomy
bės, mes neturėtume jokios progos vė
liau šį klausimą protektoriato atideng
ei.”

Kaip skaitytojas mato, Jankauskas 
nemoka lietuviškai išreikšt minties, o re
daktorius, kuris tą laišką dėjo, matyt, 
nedaug daugiau težino už Jankauską. 
Nepaisant to, vistik galima šiaip taip 
“išsiaiškinti,” >ką Jankauskas nori pasa
kyti. O jis nori .pasakyti štai ką:

1. Prezidentas iRooseveltas, .pasiėmęs 
“gerą draugą žydelį” savo pagelbininku, 
Lietuvą jau atiduos “ruskiams.” Todėl

turį remti republikonus, o ne de
mokratus.

2. O jeigu prez. Rooseveltas Lietuvos 
“ruskiams” ir neatiduotų, jeigu jis pa
darytų Lietuvą tokia, kokios nori sme- 
tonininkai ir jų talkininkai, tai visvien, 
p. Jankauskas sako, Lietuva “negalėtų 
atsilaikyti...” Kitais žodžiais, jeigu -Lie
tuvoje ir būtų grąžinta smetoniškoji 
santvarka prieš Lietuvos žmonių norą, 
tai Lietuvos žmonės tą “santvarką” į 
pragarą pasiųstų, jie jos daugiau neto
leruotų, ir pakartotų 1940 metų, liepos 
mėnesį padarytą žygį — Lietuvą tarybi
ne respublika paskelbtų!

3. Dėl to, p. Jankauskas dabar mato 
tik vieną išeitį, o toji išeitis tokia: Pra
šyti Amerikos kongreso ir Anglijos par
lamento, kad Lietuva priklausytų Ame
rikai ir Anglijai, kad ji pasiliktų šitų ša
lių “protektoriate”. Tegu Amerika ir 
Anglija laiko Lietuvoje savo kariuome
nės dalinius, tegu tieji daliniai saugo 
Lietuvą nuo josios žmonių!...

Prie tokios politikos šiandien priėjo 
lietuviškieji smetonininkai.

Kai kuris skaitytojas gali mums pa
stebėti. Betgi Jankauskas nėra dar visi 
smetonininkai; Jankauskas yra gan api- 
žioplis žmogus, dėl to, ką jis rašo ar 
sako, neverta rimtai imti.

Į tai mes atsakome šitaip: Taip, Jan
kauskas yra nedakeptas politikierius, 
bet šiuo atveju jis plepa viešai tą, kas 
yra smetonininkų rateliuose diskusuoja- 
ma slaptai. Pagaliau, turime atsiminti, 
kad panašią mintį reiškė ir kiti smeto
nininkai, tik ne taip drąsiai.

Juozas Tysliava, Fortūnatas Bagočius 
ir kiti jau,senai plepa apie tai, kad 
Amerika ir Anglija turinčios siųsti į Pa
baltijį, ypačiai į Lietuvą, savo kariuome
nes! Pittsburgho konferencijoje taipgi 
tasai planas buvo gražiai sutiktas. Su
grįžę iš tos konferencijos delegatai, ra
portuodami iš viešų ir slaptų pasitarimų, 
tą aiškiai pabrėžė. Niekas gal taip aiš
kiai to neišplepėjo, kaip p. Grinius, duo
damas iš Pittsburgho konferencijos ra
portą Philadelphijoje savo pasekėjams. 
Kaip mūsų korespondentas pranešė, Gri
nius pareiškęs, kad Lietuvą tegali išlais
vinti tik Amerikos ir Anglijos kariuo
menės!..

Kai visus siūlus suvedi į kamuoliuką, 
tai susidaro vienas ir tas pats: Lie
tuva turinti būti padaryta Amerikos 
“protektoriatu!”

Įdomu tas, kad tie žmonės mėgsta 
daug plepėti apie Atlanto Čarterį, ta
čiau, kai jie prieina prie Lietuvos,—At
lanto Čarteris tampa pamirštas. Nes jie 
puikiai suprata, kad Lietuvos žmonės 
jau sykį savo ateitį apsisprendė,—1940 
m. liepos mėnesį — ir jei jiems tektų 
dar sykį spręsti — jie spręstų taip, kaip 
sprendė tuomet.

Iki smetonininkai ir jų talkininkai 
manė, kad Hitleris karą laimės, jie 
džiaugėsi ir tylėjo, tikėdamiesi, kad Hit
leris Lietuvos “nepamirš”. Bet dabar jie 
jau supranta, jog-Hitleris karą prakiš, 
jis ir jo gengė bus sunaikinti. Vokietijos 
žmonėms bus duota teisė savo reikalus 
laisvai apsispręsti ir jie be abejo apsi
spręs taip, kad Vokietija bus tikrai de
mokratinė, ne tokia, kokią Noskės su 
Ebertais ir Šeidemanais padarė po pir
mojo pasaulinio karo! Taigi iš Vokieti
jos jie jau nieko nesitiki.

Smetonininkai taipgi jau numato, kad 
Lenkija irgi turės būti ne tokia, kokios 
nori jųjų bičiulis Matuševskis ir kitokį 
gaivalai, bet ji ;bus demokratinė ir ne- 
imperialistinė — į Lietuvos reikalus kiš
tis negalės.

Smetonininkai jaučia ir supranta, kad 
Tarybų Sąjunga po šito karo bus galin
ga ir įtakinga valstybė ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyj, — ji bus socija- 
listinė. Na, o smetonininkai ir jų talki
ninkai socijalizmo bijosi, kaip velnias 
kryžiaus.

Dėl to jie skymuoja, jie dirba tam, 
kad Lietuvą padaryti Amerikos ir Ang
lijos provincija!

Pakšto siūlomas Ostlandas Lietuvai 
nustojo vertės — tą planą sunaikino 
Raudonosios Armijos galybė.

Pakšto siūlomas planas Lietuva pri
jungti prie Švedijos - Baltoskandija — 
taipgi pakištas po stalu.

Dabar jiems pasiliko vienintelė viltis 
’tai ta, kad Lietuvą valdytų Anglija -ir 
Amerjka!
Irto jie dar nesugalvos!
Mums rodosi, kad busimasis Demo-- 

kratinių Lietuvių Suvažiavimas (š. m. 
gruodžio 18-19 dd, New Yorke) turės 
tarti ir -šiuo .reikalu savo žodį.

LENKŲ IMPERIALISTŲ 
APETITAI

Gavome kartu su buleti- 
nu “Poland Fights” didžiulį 
priedą “New Europe and 
World Reconstruction,” ku
ris susiededa iš ilgo straip
snio “Toward Polish - So
viet Understanding.” Tą 
straipsnį parašę ponas Wla- 
dyslaw R. Malinowski, ku
ris priklauso lenkų valdžios 
ištrėmime klikai ir, žinoma, 
josios politiką sušilęs teisi
na ir gina. Nors iš straips
nio pavadinimo reikėtų 
spėti, kad tasai ponas vėli
na atsteigimo gerų, draugi
škų, kaimyniškų ryšių tar
pe Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos, bet jo visas tiks
las dar toliau tas dvi šalis 
atskirti. Malinowskio tiks
las pakurstyti lenkus prieš 
jųjų didįjį kaimyną.

Visas reikalas, žinoma, 
sukasi apie Vakarinę Uk
rainą ir Vakarinę Baltaru
siją, kurios iki 11939 metų 
buvo imperialistinės Lenki
jos pavergtos. Tais metais, 
kaip jau žinoma, tų kraštų 
žmonės nusibalsavo atsime
sti nuo 'Lenkijos ir prisidė
ti -prie savo tautos žmonių 
— Sovietinės Ukrainos ir 
Sovietin. Baltarusijos. Ma
linowskis, kaip ir visi impe
rialistiniai lenkai, prisispy
ręs reikalauja, kad po karo 
tie kraštai vėl būtų atiduoti 
lenkams smaugti ir plėšti, 
tai yra, kad ukrainiečiai ir 
baltarusai vėl būtų pada
linti į dvi dalis, kaip buvo 
prieš 1939 metus.

Tam savo reikalavimui 
jie neturi jokio pateisini
mo. Jie patys sau nori ne
priklausomybės, tautinės 
vienybės, vienos lenkų vals
tybės, bet ukrainiečiams ir 
baltarusams tos teisės ne
nori pripažinti. Jie būtinai 
nori tuos žmones vėl pasi
vergti ir smaugti, 
smaugė pirmiau.

Gindamas ir teisindamas 
imperialistinių lenkų plėši
kišką politiką ir norą iš 
naujo pavergti tuos žmones 
ir kraštus, ponas Malinows
kis, tačiau, pripažįsta kele
tą labai svarbių faktų. Tie 
faktai parodo, kaip sunkiai 
Jungtinės Tautos nusidėtų 
prieš tautų laisvę ir žmo
niškumą, jeigu lenkams 
duotų progą arba leistų Va
karinę Ukrainą ir Vakarinę 
Baltarusiją iš naujo pasi
vergti.

Svarbiausia, tai kokios 
tautos tuose kraštuose su-

Jeigu Malinowskis -būtų 
tikras demokratas ir tikrai 
mintyje turėtų pokarinę de
mokratišką Lenkiją, jisai 
sakytų: Laisvai, demokrati
nei Lenkijai nereikia sveti
mų kraštų, nereikia sveti
mų žmonių. Tegul lenkai 
bus suvienyta tauta ir te
gul Lenkija priklausys tik 
lenkams. Tegul lietuviai 
bus suvienyta tauta, tegul 
ukrainiečiai bus suvienyta 
tauta, tegul baltarusai bus 
suvienyta tauta — tegul tos 
tautos taipgi laisvai gyvens.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
E—- -

daro daugumą: ar lenkai, 
ar ukrainiečai ir 'baltaru
sai? Malinowskis negali nu
neigti šio fakto, jog ten len
kai yra didelėje mažumoje. 
Malinowskis sako:

“Vienintelė skaitlinė, ku
rią mes turime, tai yra 
1931 metų lenkų cenzas, ku
ris aiškiai parodo, kartu su 
tų teritorijų istoriniais ty
rinėjimais, kad pamatinės 
tautinės grupės rytinėje 
Lenkijoj (tai yra, Vakari
nėj Ukrainoj ir Vakarinėj 
Baltarusijoj. — Red.) yra 
ukrainiečiai ir baltarusai...”

Vienok Malinowskis ir jo 
klika reikalauja, kad šitos 
teritorijos priklausytų Len
kijai! Ar bereikia didesnio 
plėšikiškumo ?

Kitas svarbus Malinows
kio pripažinimas, tai kad 
lenkai plėšė ir terorizavo 
tuos pavergtus žmones. Jis 
sako: “Prieškarinė Lenkija 
panaudojo nedemokratišką 

,ir nenuosaikią politiką lin
kui ukrainietiškos tautines 
mažumos — politiką, kuri 
vėliau virto teroru...” Bet ir 
vėl tie patys teroristai rei
kalauja, kad tie žmonės bū
tų atplėšti nuo Sovietų Są
jungos ir atiduoti jiems iš 
naujo terorizuoti po karo!

Kokia gi ta nedemokrati
nė, teroristinė lenkų politi
ka buvo?

Tuose kraštuose lenkai 
buvo įvedę fašistinį politinį 
režimą. Iš valstiečių atim- 
dinėjo žemes ir steigė len
kiškus dvarus. Tuos kraš
tus užplūdo katalikiški kle
rikalai ir baisaus teroro ir 
inkvizicijos pagelba bandė 
juos padaryti katalikiškais 
kraštais.

Todėl tie žmonės laukė 
| išlaisvinimo iš lenku tero - 
I rištinio režimo. Jie laukė 
[progos apsivienyti su savo 
j tautiečiais, ir ta proga jiem 

buvo Sovietų Sąjungos su
teikta 1939 metais. Tai, ką 
lenkai 1920 metais ginklo 
pagelba buvo užgrobę, kai 
Sovietų Sąjunga buvo silp
na, tapo iš jų atimta. Pir
mu sykiu ukrainiečiai ir 
baltarusai tapo suvienytos 
tautos, laisvos ir nepriklau
somos.

Malinowskis pripažįsta ir 
tą, kad tie žmonės neap
kentė Lenkijos. Girdi, 
“juose nebuvo pritarimo 
prieškarinei Lenkijai.” Tai 
buvo visam svietui seniai 
žinoma. Už tai jokia jėga, 
mums atrodo, nebeprivers 
tuos žmones iš naujo būti 
pavergtais po lenkų jungu.

Jie 1939-1940 metais para
gavo tikros laisvės ir po 
karo ją vėl atgal gaus. Jo
kių Malinowskiu ir Matu- 
šewskių plepėjimai ir paža
dėjimai padėties nepakeis.

Oh, žinoma, Malinowskis 
prižada, kad po karo Lenki
ja bus laisva ir demokratiš
ka.

Tik galime įsivaizdinti, 
kokia jinai būtų, jeigu ją 
vėl valdytų Malinowskiai, 
Matušewskiai, Sosnowskiai 
ir kiti panašūs imperialis
tai,

Tas jau vienas faktas, 
kad -jie reikalauja pavergi
mo ukrainiečių ir baltaru- 
sų, turėtų visiems akis ati
daryti ir parodyti, kokią 
pokarinę Lenkiją lenkai im- perialistas su neprisotina- 
perialistai planuoja.

Tai būtų balsas tikro, nuo
širdaus demokrato. Bet kai 
jis reikalauja, kad tos tau
tos būtų suplėšytos ir dalys 
jų būtų pavestos lenkams 
plėšti ir terorizuoti, tai jau 
jis kalba ne kaipo demo
kratas, bet kaipo lenkas im-

mu apetitu.

Naminis Frontas

kaip

Maistas Kovoja už Laisvę.
Maistas yra labai svarbi 

medžiaga. Ji savo svarba 
lygiuojasi su plienu, guma, 
alyva. Mūsų modernioji 
strategija maistą vartoja 
kaipo ginklą pergalei —pa
laikyti mūsų kovojančius 
karius aukščiausiam pajė
gume, paremti mūsų sąjun
gininkus, išlaikyti gyvais iš 
priešų išlaisvintus žmones. 
Nebus .perdaug pasakyta, 
kad kryptis ir karo ilgis ir 
amerikiečių gyvybių kaštai 
gali priklausyti nuo to, kaip 
pasekmingai mes gaminsim 
maistą ir kaip sumaniai 
vartosime tai, ką turime.

Mes negalime turėti visą 
tai, ko norime. Bet mes ga
lime turėti pakankamai 
maisto tenkinti pagrindi- 
nierhs reikalavimams ir dar 
aprūpinti reikalingiausiu 
maistu kariuomenę, jeigu 
mes visi suprasime šio laiko 
maisto situaciją ir darysi
me viską, kad ir maistas 
kovotų už laisvę.

Amerikiečiai gali dau
giau gaminti, daugiau tau
pyti, protingiau valgyti, 
vengti eikvojimo, pritaikyti 
dietas prie besikeičiančių 
gyvenimo sąlygų, pasidalin
ti su kitais racionavimo pa
galba, padėti palaikyti že
mas maisto kainas, nemo
kant virš aukščiausių lega
lių kainų ir paremti vyriau
sybės ir apylinkės maitini
mo punktus. Visi šie veiks
mai gali būti sutraukti į šū
kį: GAMINK ir TAUPYK, 
dalinkis maistu su kitais ir 
būk sąžiningas. Tačiau šios

programos pasisekimas pri
klausys nuo laipsnio, iki 
kurio mes visi pripažinsime 
maisto reikšmę šiame kare 
ir priprasime galvoti apie 
maistą, kaipo ginklą perga
lei laimėti.

Per šį mėnesį amerikie
čiai bus prašomi imtis eilės 
priemonių, kurios reikalin
gos padėti maistui kovoti 
už laisvę, šias priemones 
daro kiekvieno amerikiečio 
savanoriškas sutikimas ga
minti daugiau maisto, tau
pyti maistą, vengiant eik
vojimo, dalintis su kitais ir 
būt sąžiningam su maistu, 
mokant ne aukščiau oficia
lių aukščiausių kainų ir ne
atiduodant bei nepriimant 
racionavimo ženklu.v

Laikykis Karo Darbų i
Dabartiniu metu labai 

daug darbininkų apleidžia 
ar keičia savo darbus dėl 
įvairių priežasčių bei pa- 
pablogėjimų dėl karo sąly- 

-gų. Šitas begalinis darbų 
keitimas lėtina gamybą, 
nes suradimas ir apmoky
mas pakaitos yra beveik 
neįmanomas. Šiandien dar
bininkai sutinka daug kliū
čių — netinkamos darbo są
lygos, nepakankamos susi
siekimo priemonės, netiku
sios gyvenimo sąlygos, ne
pakankamos priemonės vai
kų priežiūrai ir t.t. Vyriau
sybė, darbininkai, pramonė 
ir apylinkės visuomenė ge
rai supranta šias kliūtis ir 
bando nugalėti jas. Bet tuo 
tarpu yra būtinai reikalin
ga, kad kiekvienas suprastų

Chinieciai ^kariai traukia į mūšio Jauką. ’Ištisus metus laiko jie ‘buvo lavinami ir 
ruošiami kovai su japonąis. Juos-lavino Amerikos/armijos instruktoriai.

savo asmenišką atsakomy
bę laikytis karui naudingo 
darbo. Amerikiečiai, vyrai 
ir' moterys, turėtų justi, 
kad jie turi asmenišką dalį 
darbų keitimo nugalėjime— 
todėl, ar jie būtų karui nau
dingame darbe, ar pozicijo
je padėti fabriko ir apylin
kės prisitaikymui, jie pri
valo laikytis savo karo dar
bų ir padėti kitiems tai da
ryti. O.W.I.

DEL STRAIPSNIO 
“TRUMPAS AR IL

GAS KARAS?”
Lapkričio 17 d. Laisvės 

laidoje tilpo D. M. Šoloms- 
ko straipsnis “Trumpas ar 
Ilgas Karas?”. Tasai 
straipsnis buvo parašytas 
ir surinktas daug anksčiau, 
prieš Maskvos Konferenci
ją, bet grynai per neapsi
žiūrėjimą jis buvo pavėluo
tas įdėti laikraštin.

Tačiau bendras straips
nio turinys tinka iir šiai 
dienai.
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Įdomios Žinios
Šiomis dienomis privatiš-| 

kais keliais man teko gauti; 
iš Anglijos šiek tiek žinių ' 
apie tai, kaip ten ruošiama
si prie taikos, kad ateityje, 
po karo, būtų galima kokį 
laiką gyventi ramybėje. Ta 
mintim vadovaujanties val
diškos įstaigos Anglijoje 
dabar tyrinėja požeminį fa
šistų ir anti-semitišką ju
dėjimą, kuris yra medžiagi
niai palaikomas kai kurių 
pasiturinčių pramonininkų j 
ir kapitalistų. Žymiausio; 
Anglijoje laikraščių leidėjo 
Lordo Rothermer firma, 
kuri gerokai rėmė fašistų 
vadą Sir Oswald Mosley, 
kuris dar tebėra kalėjime, 
dabar visus ryšius su fašis
tais ir anti-semitais nu
traukė. Tokie įtekmingi 
dienraščiai kaip Daily Mail 
ir Evening News žydams 
be abejonės daug pakenkė, 
bet ir sau naudos daug tuo 
nepadarė. Nes žydų firmos 
kantrybės netekusios pra
dėjo neduoti tiems laikraš
čiams skelbimų, o laikraš
čiui išsilaikyti be skelbimų 
yra gana sunku, nors ir 
prie didžiausio skaitytojų 
skaičiaus.

Lordo Rothermer firma 
yra tiktai viena, kuri nu
traukė ryšius su fašistų ju
dėjimu Anglijoje, bet dau
gelis, kurių vardai slepia
mi, ir po šiai dienai remia 
taip fašizmą, kaip ir anti
semitizmą. Iš valdišku šal
tinių sužinota, kad daug 
antisemitiškos propagandos 
siunčiama į Angliją iš 
Jungtinių Valstijų. Mat, 
Amerikoje valdišku ose 
sluogsniuose yra įsiskver
busių asmenų, kurie prita
ria ir gėrėjasi fašizmu ir, 
žinoma, remia anti-semitiz- 
mą ir šiaip prieš-valstybinį 
judėjimą. Tas teisybė. Pa- 
vyzdin, reikia neužmiršti, 
kad jau seniai suimti 33 as
menys ryšy su skleidimu 
prieš - valstybinės propa
gandos Jungtinėse Valstijo
se, yra laisvi ir po šiai die
nai dar nepasiekė teismo. 
Jeigu valstybės prokurorui 
Jungtinių Valstijų gerovė 
taip rūpėjo, tai kodėl jisai 
šia byla taip ilgai atidėlio- 
ja?

Anglijoj yra dar ir kitas 
judėjimas, būtent: “Gyni
mas Pabaltijos Valstybių 
Nepriklausomybės.” Tame 
judėjime ima žymų daly- 
vumą nekurie parlamento 
nariai. Tačiaus, pastaruoju 
laiku tas judėjimas pradėjo 
gerokai “šlubuoti: “didžiu
ma vadovaujančių judėjime 
asmenų pradėjo abejoti a- 
pie sveikumą pamatinių ta
me judėjime dėsnių. Ekono
minis pagrindas buvo be
veik užmirštas.

Tūlas p a r 1 a m ento na
rys, kuris jau daugelį metų 
tame judėjime dalyvauja, 
gavo požeminiais keliais iš 
Lietuvos žinių, kurios par
lamento atstovą įtikino, 
kad didžiuma Lietuvos 
žmonių senajai (Smetonos) 
tvarkai nepritaria ir išreiš
kė norą — ekonominiu at
žvilgiu — pasilikti sąjun
goje su Sovietais. Vadovau
jančių žmonių Anglijoj nu
sistatymas link Pabaltijo 
valstybių beveik visiškai 

'pasikeitė, nes Sovietai de
monstravo, kad jie siekia 
demokratijos ir tuo užtikri
na visoms sąjungoje su So
vietais valstybėmis lygias 
teises. Žmonės su nauja 
tvarka susipažinę prie jos 
pripras ir tokiu būdu už
tikrins federatyvėse repub- 
likose visišką ramybę. Tas 
savaime pašalins reikalą 
ginkluotis ir tokiu būdu

duos žmonėms progą eko
nominiai sustiprėti. Parla
mento narius įtikino ir ta 
aplinkybė, kad iki šiolei va
roma užsieniuose prieš So
vietus propaganda . beveik 
išimtinai yra darbas nacių 
propagandos ministerio Go- 
ebbels’o. Kodėl nekurie lie
tuviai tai Goebbels’o pro
pagandai pritaria, tai gal 
tiktai jiems vieniems teži
noma, nes kiekvienam svei
kai manančiam žmogui aiš
ku, kad tokiai mažai šaliai 
kaip Lietuva ginkluotis, 
kad apginti savo nepriklau
somybę, yra tiesiog nesą
monė. Dabartinis karas vi
sais atžvilgiais tai patvirti-! 
no.

Kad Sovietai apsidirbs su 
naciais, tame jokios abejo
nės ir būti negali. Ir kad 
nacius išvys iš Pabaltijos 
valstijų irgi nereikia būti 
pranašu. Taigi tie smetoni- 
ninkai, kurie susidėjo su 
naciais ir gyrėsi tame, kad 
jie Lietuvą išlaisvino, tikre
nybėje, pasirodė, kokie jie 
yra mulkiai.

Viršuj paduotos žinios iš 
Anglijos yra tame įdomios, 
kad, matyti, gero velijanti 
pavergtiems Pabaltijo žmo
nėms, parlamento atstovai 
nepasigailėjo nė laiko, nė 
triūso, kad ištirti, kaip pa
tys pavergtieji apie savo li
kimą mano, kaip ketina sa
vo politišką ateitį tvarkyti, 
kokį valdymo būdą pasi
rinkti. Iš paduoto viršuje 
paveikslo matyti, kad Lie
tuvos piliečiai patys rūpina
si savo reikalais ir kad čia, 
Amerikoj, varoma smetoni
nė propaganda yra taiko
ma tam, kad labiau Hitle
riui ir Goebbels’ui patai
kauti. Vienok tai bergž
džias darbas.

Kazys Pilonas.

Nashua, N. H.

Mažam Italijos kaimelyje Nocelletto ėjo 
ciai tapo nugalėti ir išgrūsti, miestelis tapo

žiauri kova gatvėse anglų su naciais, 
išlaisvintas.

Na-

WORCESTER, MASS.

Scranton, Pa.
Žuvo Tarnyboj Petras 

Šlekaitis.
Petras Šlekaitis, 24 metų 

amžiaus, sūnus draugų P. Šle
kaičių, gyvenančių 1225 Dia
mond Ave., Scrantone, žuvo 
Londone. Tėvai gavo telegra
mą lapkričio 4 dieną, kurioj 
praneša, kad jų sūnus Petras 
Šlekaitis, tarnavęs Jungt. Val
stijų prekybos laivyne virš 3 
metus, Įkritęs Į jūrą netoli 
Londono ir prigėręs. Smulkme-

Kalbėtojai, kurių tarpe bu
vo teisėjas George W. Maxey, 

' vice-konsulas Tarybų Sąjungos 
i iš New Yorko M. S. Vasilov ir 
1 kiti, pasakė geras prakalbas 
Įvertindami Tarybų Sąjungos 
didžius darbus, padarytus pra

eityje ir dabar ir išreiškė pa- 
! geidavimą, kad suvienytos 
spėkos ne tik kad sunaikintų 
užpuolikus, bet ir įsteigtų pa
stovią taiką. Vice-konsulas M. 

'S. Vasilov, kuris vos tik pusė 
Įmetu suvirs, kaip atvyko į Su- 
! vienytas Valstijas, kalbėjo an
gliškai ir savo užduotį atliko 
labai vykusiai. Sulyg pageida-

Montello, Mass.
Pabaigoje pereitos savaitės 

Raila lankėsi New Yorke. Jis 
taipgi dalyvavo Laisvės meti
niame Koncerte. Raila yra sa
vininkas National Cafe, 666 
Main St., Montello. Jis aplan
kė ir Laisvės Įstaigą. Dienraš
čio reikalam paaukojo $5.

šiemet Railai plačiausia ne
gu bent kada pavažinėjo po 
Ameriką. Jie buvo nuvykę pas 
savo dukterį ir žentą, net apie 
200 mailių už Čikagos. Aplan-

Petras Šlekaitis

Pranešimas,
Jau senas laikas, kaip mes 

pasaulines žinias gauname tik 
per laikraščius ir radio, bet Į 
kad nuosekliau jas išaiškinus, 
tai būtinai reikalingos pra
kalbos.

šeštadieni, lapkričio (Nov.) 
20 dieną, 8 vai. vak., Lenkų 
svetainėje, 15 School St., tu
rėsime progą išgirsti gerą kal
bėtoją, R. Mizarą, “Laisvės” 
redaktorių. Jis aiškins pasau
linius dalykus ir Amerikos lie
tuvių pareigas, kas reikia da
ryti, kad karą greičiau ir su 
mažiau aukų išlaimėjus. Jis 
aiškins apie karo frontus ir 
apie Lietuvą, kurią jau treti 
metai baisiai kankina hitleri
ninkai, bet kurios išlaisvini
mas jau yra nelabai toli, nes 
Raudonoji Armija kasdien vis 
arčiau artinasi prie Lietuvos.

Todėl kviečiame visus Na
shua ir apylinkės lietuvius at
silankyti. Dalyvaukite, išgirs
kite tiesą apie Lietuvą ir suži- 

; nokite, kas pasaulyj darosi.
Kviečia Rengėjai.

Willimantic, Conn.
Žuvo Leitenantas Krasnickas.

Hartford Times rašo, kad 
žuvo leitenantas Alfredas R. 
Krasnickas, kuris tarnavo ar
mijos orlaivyne, kur tai Pieti
niame Ramiajame vandenyne. 
Apie jį negauta daugiau ži
nios nuo lapkričio 2 dienos. 
Karžygis žuvo po to, kaip 
Amerikos lėktuvai bombarda
vo japonus ant New Britain 
salos.

Taip pranešė Karo Depart- 
mentas kovūno motinai Onai 
Krasnickienei, kuri gyvena 
North Coventry.

Mes reiškiame gilią užuo
jautą Onai Krasnickienei.

A. Totorėlis.

nų telegramoj nepaduoda, vei
kiausiai tas atsitiko laike pa
skubos darbo.

Jaunas Petras Šlekaitis virš 
trys metai atgal įstojo į pre
kybos laivyną ir sėkmingai ėjo 
pareigas, kurios šio karo sąly
gose yra labai sudėtingos ir

vimo susirinkusių, jis pasakė 
keletą žodžių ir rusiškai.

Ant estrados buvo miesto 
majoras, pora aukštesnių ka
riškių ii1 delegacijos nariai. 
Prieš prasidedant programai, 
orkestrą griežė rusiškas dai
nas. Pertraukose buvo dainos 
ir šokiai, vienok jie buvo at
likti nepergeriausiai išlavintų 
jaunų mergaičių, už tai ir ne
išėjo nusisekusiai. Pabaigoje 
buvo rodomi judami paveiks
lai iš Raudonosios Armijos 
veiklos.

Lapkričio 7 d., Lietuvių Pa- 
šalpinė Draugija laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Apsvars
čius visus bėgančius reikalus, 
prieita prie laiškų skaitymo. 
Laiškas, kurį sekretorius ap- 
laikė nuo Komiteto Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimui 
šaukti liko perskaitytas. Ant 
vietos radosi svečias Ignas 
Klevinskas, kuris liko pakvies
tas, kad daugiau paaiškinti 
apie tą reikalą. Jis labai gra-

Antanas K. Raila.

kė ir Chicagą. O vėliau, kada 
žentą iškėlė Į Texas valstiją 
(jų žentas Dėdės Šamo tarny
boje), tai Mrs. Railienė tūlam 
laikui buvo nuvykusi ir ten.

Amerikiečiams Bougain
ville saloj geriau sekasi, ne
gu tikėtasi.

Nepaprastai Pasikeitusioj For
moj Bus Paminėta Amerikos- 
Sovietų Draugingumo 10 Me
tų Sukaktis Lapkričio 18 d., 
7:30 v. v., Worcesterio Audi

torijos Little Theatre.

Šį metą sukanka 10 metų 
kai mūsų šalies (Amerikos) 
vyriausybė pripažino Sovietų 
Sąjungą, jos žmonių išrinktą 
vyriausybę.

Per eilę metų daug pastan
gų dėjo geros valios intelektu- 
alai-visuomenininkai ir pažan
gioji darbo klasės dalis ragin
dami Amerikos vyriausybę 
pripažinti Sovietų šalies teisė
tą vyriausybę, užmegsti drau
giškus ryšius. Sovietų pripa
žinimui besidarbuojantieji jau 
tada numatė sovietinių respu
blikų tautom skaisčią ekono
minę ir kultūrinę ateitį ir pil
nai pasitikėjo, kad laisvos so
vietinės tautos pastos kelią 
fašizmui, pasimojusiam sunai
kinti demokratiją ir kultūrą. 
Gi negirdėtai herojiškos sovie
tinių tautų kovos už savo ir 
visos žmonijos laisvę tai gy
vai liudija.

Tik keletas metų atgal spa
lių revoliucijos ir Sovietų pri
pažinimo sukaktį išimtinai 
tekdavo minėti Komunistų 
Partijai su jai pritariančiomis 
organizacijomis ir žmonėmis. 
Bet laikas greit bėga ir keičia 
viską, primindamas ir žmo
gui, kad niekas negali stovėti 
vietoj, turi žengti pirmyn, to
bulintis, keistis.

Sveikai išbujojusi, sovieti
nių tautų šeima, lyg pasakiš
kas milžinas galiūnas, stojo Į 
kovą už savo ir žmonijos teises 
ir gyvybę, kerta fašizmo slibi
nui mirtinus smūgius, blaško 
piktos reakcinės propagandos 
pastangas. To pasėkoj žymūs 
mūsų šalies pareigūnai, profe
sionalai ir vis platesnės masės 
žmonių pradeda išeiti iš mig
lų, pradeda permatyti Sovie
tų Sąjungos napaeskomai 
svarbią rolę laimėjimui karo 
ir spėką subudavojimui švie
sesnio, viltingesnio pokarinio 
pasaulio. Tą mato ne tik did
miesčiai, bet ir mažyčio Wor
cesterio žymių žmonių suda
lytas Russian War Relief Ko
mitetas.

Tasai komitetas rengia spa
lių revoliucijos ir Sovietų pri
pažinimo 10-metinių sukak
tuvių minėjimą 18 lapkričio, 
Memorial Auditorijoj, su žy
miais kalbėtojais ir meno pro
grama. žymiausiu vakaro kal
bėtoju bus J. V. Karo Depart-

mento specialės lavybos komi
teto sekretorius, Harvardo 
Universiteto profesorius Ralph 
B. Perry.

Nors šis mitingas Įvyksta 
darbo dienos vakarą, bet lai 
tas nesulaiko nei vieno. Da
lyvaukime skaitlingai.

S.

Haverhill, Mass.
Pagerbta Jaunuoliai Lietuviai, 

Tarnaujantieji Dėdės Šamo 
Kariuomenėje.

Kad pagerbus juanuolius 
lietuvius, tarnaujančius Dėdės 
Šamo kariuomenėj, tai L.P.G. 
Kliubo pasirūpinimu tapo pa
daryta tam reikalui atatinka
ma vėliava su pažymėtu ant 
vėliavos numeriu 117, į kurį 
pažvelgus, kiekvienam duo
dasi suprasti, kad iš Haver- 
hillio jau yra išėjusių į Dėdės 
Šamo kariuomenę kovoti už 
demokratiją šimtas septynio
lika lietuvių jaunuolių. Į virš 
minėtą numerį įeina 17 L.P. 
G. Kliubo narių.

Lapkričio 11 d., 4-tą vai. 
po pietų, atsibuvo vėliavos iš
kabinimo ceremonijos, kuriose 
dalyvavo apie pusė šimto žmo
nių. Kadangi buvo užkviestas 
ir miesto majoras Mr. Albert 
Glynn, tai kuomet vėliava ta
po iškabinta ant priešakinės 
dalies kliubo namo, tai tuomet 
kliubo prezidentas Petras Jo- 
eumskas pakvietė Mr. Glynn 
pasakyti prakalbą.

Mr. Glynn pasakė trumpą 
tam momentui atatinkamą 
prakalbą ir pagyrė lietuvius 
už visokeriopą pagelbą Ame
rikos valdžiai laimėti šį karą.

Svarbios Prakalbos.
Lapkričio 21 d. Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 85-ta kuopa 
rengia prakalbas L.P.G. Kliu
bo svetainėje, 324 River St. 
Kalbės drg. R. M i žara, “Lais
vės” redaktorius iš Brooklyn, 
N. Y. Pradžia prakalbų 2-rą 
vai. po pietų. Kalbėtojas sa
vo kalboje pateiks mums aiš
kesnį supratimą apie šį fašis
tinių gaujų padarytą užpuoli
mą ant demokratinių šalių.

Taipgi kalbėtojas išaiškins 
Lietuvos liaudies vargingą 
padėtį ir nurodys jos ateitį. 
Prašomi visi Haverhillio ir 
apielinkės lietuviai dalyvauti 
prakalbose. Įžanga veltui.

Proletaro Sūnus.

svarbios pristatyme mūsų ar
mijos ir karo reikmenų toli 
už jūrų. Tarnaudamas preky
bos laivyne Petras Šlekaitis 
yra išplaukiojęs, kaip jūrinin
kai sako “Septynias Jūras” ir 
po kiekvienos sėkmingos ke
lionės jis aplankydavo tėvus, 
brolius ir draugus ir gražiai 
išsiskusdavo, o kelionėj vėl 
užsiaugindavo barzdą.

Petras Šlekaitis paliko tris 
brolius, Maikį, Joną ir Anta
ną. Antanas taip pat tarnauja 
prekybos laivyne, o Jonas yra 
mechanikas karo laivyne; gi 
apie Maikį neturi žinios. Pa
liko jis nuliūdime sesutę Helen 
ir tėvus. Jo tėvas Petras Šle
kaitis yra žinomas ne vien 
Scrantone, bet ir plačiau lietu
viams, kaipo darbininkiškų 
organizacijų veikėjas ir dien
raščio Laisvės platintojas.

Mes reiškiame draugams, 
Šlekaičiams didelę užuojautą 
jų šioj didelėj nelaimėj ir nu
liūdimo valandoj! Kaip Scran
ton Tribune praneša, tai žuvu
sio Petro Šlekaičio laidotuvės 
įvyko Londone. Lai ramiai il
sisi jaunas lietuvis Anglijos 
žemelėj 1

Išrinko Delegatus į Demokra
tinį Suvažiavimą

Lapkričio 9 d., Technical 
High School svetainėje įvyko 
paminėjimas dešimties metų 
sukaktuvių nuo įsteigimo di
plomatiškų ryšių, tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos,

žiai pakalbėjo apie Lietuvą 
pereitame kare, laike Smeto
nos viešpatavimo ir dabartiniu 
laiku, kai Hitlerio govėdos ją 
mėsinėja. Nurodė skirtumą 
tarpe pro-nacių ir tų, kurie 
visomis spėkomis kovoja prieš 
nacių žvėris. Jis ragino, kad 
Draugija pasiųstų delegatus į 
suvažiavimą, kur bus išdirbti 
planai, kaip pagelbėti nacių 
nuteriotai mūsų tėvynei.

Jam pabaigus kalbėti, liko 
išreikštos mintys, kad delega
tus vertėtų pasiųsti. Prieš pa
siuntimą delegatų, kalbėjo po
ra narių, vienok už tai, kad 
siųsti, kalbėjo didžiuma. Vie
nas narys padarė daug juoko, 
kuomet tik keliais žodžiais ši
taip pasakė: Mes Smetonos 
negalime turėti už Lietuvos 
prezidentą, nes, jeigu tik kiek 
kas, tai jis ir vėl išdums į 
Berlyną, o mes’ ir vėl būsime 
be prezidento.

Po apkalbėjimo liko nutar
ta pasiųsti du delegatai: Pe
tras Pėstininkas ir draugijos 
pirmininkas Kazys Genys.

Draugija gyvuoja gerai, tu
ri arti šimto narių ir už me
tų laiko švęs sukaktuves pen
kiasdešimtų metų savo gyva
vimo.

Nugirdęs.

Amerikiečiai ir australai 
numėtė 223 tonus oro bom
bų į japonus Madange, 
Naujojoj Guinejoj.

Fill out your menus with our plentiful crop 

of this fine, nutritious food.

mmntHitutnM

War Feed AdmhWrallwJ

USE MORE POTATOES NOW!

SAVE MONEY. Buy a peck or more at a time. NOW, before our big 
new crop goes to waste. Store a bushel or two in a 
cellar, closet, back porch, garage . . . any dark, cool 
place where the temperature doesn't rise above 60 
degrees or fall below 40 degrees.

i
SAVE RATION STAMPS. Plentiful, unrationed potatoes make up for 

many scarce, rationed foods. A little imagination and 1 
r ~lots of potatoes will enable your family to eat heartier 1 

meals, on less money, and fewer ration stamps than if , 
^®r you buy scarce foods.

i

A GREAT ENERGY FOOD. Potatoes contain Vitamin C, Vitamin Bi, 

iron, and other important minerals. Keep up your fam

ily's energy on the Home Front as our armed forces do 
___  

on the Fighting Fronts . . . with more potatoes!

SO MANY WAYS TO SERVE! Watch the family go for hash brown 
^otaroes at breakfast. Potato hash is a great me'at- 

saver. So is potato crust on meat pie. Serve potato 
soup or salad for lunch. Remember potato pancakes or 
stuffed potatoes for dinner . . . not to mention the Big 
Three . . . spuds boiled, baked, or fried.

P< ATO Ft AND Q'«
1. When paring, koop paring thin. Pare just before cooking?
2. Don’t soak. You only soak out minerals and vitamins.
3. Use cooking liquid. Don’t drain down sink.__H contains food values,^’
4. Buy mealy kind for baking and mashing. <
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Paraše ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
□------------ .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------{į

MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Dienos bėga. Vieną ūkanotą rytą vėl 

laidojamas vienas rusas. Dabar kuone 
kasdien iš jų kas numiršta. Kaip tik man 
tenka būti sargyboje, kada jis laidoja
mas. Belaisviai gieda amžiną atilsį. Gie
dojimas daugiabalsis. Skamba, kaip ne 
balsai, bet kažkur girios gilumoj pasta
tyti vargonai.

Laidotuvės baigiamos greit.
Vakare jie vėl stovi ties vielomis pin

ta tvora ir vėjas pučia į juos nu beržy
nų. žvaigždės negyvai mirga.

Jau aš pažįstu keletą jų, kurie gan ge
rai kalba vokiškai. Tarp jų yra vienas 
muzikas, kurs sakosi buvęs smuikininku 
Berlyne. Išgirdęs, kad aš truputį moku 
skambinti fortepijonu, atsineša savo 
smuiką ir griežia. Kiti atsisėda ir nuga
romis atsiremia į vielinę tvorą. Jis sto
vi ir smuikuoja. Dažnai jis užsimerkia, 
kas smuikininkams yra charakteringa, 
ir paskęsta smuiko raudoj, čia vėl rit
mingai drebina instrumentą ir nusišypso 
man. .4. M-

Tur but jis griežia liaudies dainas, nes 
kiti drauge su smuiku niūniuoja. Girdis, 
lyg kas už kalnų toli dainuoja. Smuiko 
garsas išsiskiria iš kitų balsų, kaip grak
ščios mergaitės balsas, ir jis yra ryškus 
ir vienas. Greit balsai nutyla. Smuikas 
teberanda.Naktį jo garsas tylus. Lyg bu
tų jam šalta. Reikia arčiau stovėti. Kam
bary būtų geriau. Čia ore daros liūdna, 
kai tas garsas aplink vienui vienas klai
džioja.

Sekmadienį atostogų negaunu, kadan
gi pirma turėjau ilgesnes atostogas. To
dėl paskutinį sekmadienį prieš išvažiuo
jant pas mane apsilanko tėvas ir vyres
nioji sesuo. Visą dieną sėdime kareivių 
klube. Kur gi kitur. Į barakus eiti neno
rime. Vidudienį išeinam pasivaikščioti 
į laukus.

Valandos skausmingai slenka. Nežino
me nė apie ką kalbėti. Kalbame apie mo
tinos ligą. Dabar jau aišku, kad jai vė
žys. Ji jau guli ligoninėj ir netrukus jai 
bus daroma operacija. Gydytojai tiki, 
kad ji pasveiks. Tačiau mes niekada ne- 
girėjom, kad vėžys būtų išgydomas.

— Kur gi ji guli? — klausiu.
— Luizos ligoninėj, — sako tėvas.
— Kurioj klasėj?
Trečioj. Turime palaukti, kol sužino

sim kiek lėšuos operacija. Ji pati panoro 
gulėti trečioj. Jai, girdi, būsią su kuo 
ten pasikalbėti. Be to, pigiau.

— Vadinas, ji miega su daugeliu kitų. 
Kad tik ji galėtų naktį užmigti.

Tėvas linkteria. Jo veidas reiškia var
gą ir pilnas raukšlių. Motina daug sirgo. 
Nors tik verčiama ji guldavo į ligoninę, 
vis dėlto jos ligos lėšavo mums nemaža 
pinigų. Tėvo gyvenimas taip ir praslin
ko.

— Kad tik žmogus žinotum, kiek lė
šuos operacija, — sako jis.

— Ar jūs neklausėt?
— Tiesiog ne. Tai negalima. Gydytojas 

gali būt nedraugiškas. Nepatogu. Moti
nai juk reikės operacija daryti.

Taip, galvoju karčiai, toki mes, toki

jie, tie neturtingieji žmonės. Jie nedrįs
ta paklausti kainos, o iš anksto baisiai 
tuo rūpinasi. Tačiau kiti, kuriems tat 
nereikalinga žinoti, savaime aišku, iš 
anksto pasiskubina nustatyti kainą. Su 
jais ir gydytojas nėra nedraugiškas.

— Be to, perrišimai taip pat pabran
go, — sako tėvas.

— Ar ligonių kasa nieko neprimoka?
— klausiu.

— Motina jau per senai serga.
— Ar jūs turite bent kiek pinigų?
Jis krato galvą.
— Ne. Bet dabar aš vėl galėsiu gauti 

vakarinio darbo.
Žinau: ligi dvyliktos valandos nakties 

jis stovės prie savo stalo, drožinės, kli
juos, pjaustys. Aštuntą valandą vakaro 
jis pavalgys to nemaistingo valgio, ku
rio jie gauna pagal korteles. Paskum iš
gers vaistų nuo galvos skaudėjimo ir 
dirbs toliau.

Norėdamas nors kiek jį pralinksminti, 
pasakoju jam keletą man į galvą atėju
sių kareiviškų juokų ir šį tą apie genero
lus ir viršilas, kurie kažkada buvo ap
gauti.

Paskum aš abu juos palydžiu į gele
žinkelio stotį. Jie duoda man stiklinę 
marmelado ir ryšulėlį bulvinių blynų, 
kuriuos motina dar iškepė.

Po to jie išvažiuoja, o aš grįžtu at- 
gal.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
TURTINGAS DĖDĖ

Kai turtingas dėdė mirė,
Daug jis pinigų paskyrė

Turto laukiantiems vilkams: 
Giminėms ir jų vaikams..

Kuomet kojas jis pakratė,
Turčius dėdė nenumatė,

. Kad dėl daugelio nagų 
Neužteks jo pinigų.

Ėmė, nešė, kas ką gavo,
Keikdami, kad juos apgavo,

Vis niežėjo tie niežai, 
Kad paliko permažai.

“Juozui daug daugiau paliko”, — 
Jonas skundėsi ir pyko, —

“Tokį dėdę apraudot — 
Būt geriau jo nežinot!”

“Mano dėdę ėmė galas,
O Antanui teko stalas;

Kaip nepykti man už tai?” — 
Šaukė Liudvikas piktai.

Pagalios, taip atsitiko,
Visos gentys susipyko

Ir užmiršo jau senai,
Kur jų dėdės pelenai....

Jeigu tu esi toks dėdė,
Ir mirtis dar nesuėdė,—

Apgalvok gana gerai, — 
Ką su pinigais darai.

A. K—kis.

Iš Mūsų Veikimo
Lapkričio 5 dieną, vakare, 

įvyko Literatūros Draugijos, 
47 kuopos, mėnesinis susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
nedidelis/būrelis narių. Kažin 
kodėl nariai pradėjo taip ne
skaitlingai lankyti susirinki
mus? Nors, tiesa, daugelis dir
ba naktines pakaitas, bet dau
gelis neatsilanko ir tų, kurie 
dirba dienomis ir jiems pri
klauso didelis papeikimas.

Nors ir nedaug narių daly
vavo, bet padaryta gerų tari
mų ir susirinkimas sklandžiai 
ėjo. Kuopos sekretorius išdavė 
džiuginantį raportą, kad mū
sų kuopoje jau visi nariai yra 
sumokėję duokles, apart vie
no. čia tenka kreditas mūsų 
kuopos darbščiam sekretoriui, 
kuris laiku duokles iškolektuo- 
ja.

Komitetas drapanų rinkimo 
Sovietų Sąjungai išdavė taip
gi platų ir gerą raportą. Ko
mitetas nudirbo daug darbo ir 
surinko apščiai drapanų So
vietų Sąjungos žmonėms.

Buvo balsavimai Centro 
Komiteto kandidatų sekamam 
terminui. Susirinkimo vedė
jas perskaitė vardus visų kan
didatų. Visiems kilo noras, 
kad vėl tinkami asmenys eitų 
pareigas. Sekančiai balsų ga
vo: D. M. šolomskas 19 bal
sų, A. Bimba — 19, K. Petri- 
kienė — 17, Eva Mizarienė— 
8, S. Sasna — 13, G. Kuraitis 
— 10, P. Janiūnas — 10, A. 
Smitas — 8 ir V. Tauras — 
15. Gi altcrnatai gavo: Kaza
kevičienė — 11, P. Bečys —
11, K. Maziliauskas — 7, Ur
bonas — 10, P. šolomskas —
12, J. Mockaitis — 5 balsus.

Po balsavimų Jonas Vilkelis 
pakalbėjo Amerikos mainierių 
streiko klausime. Po trumpų 
diskusijų baigėsi susirinkimas.

Puikiai Remia Kareivius
Per draugų čelkių krikšty

nas suaukota $40 dėl lietuvių 
raudonarmiečių, kovojančių 
Raudonosios Armijos eilėse.
Taipgi draugai Pečiulaičiai i savo gyvenimo

minėjo vienų metų savo vedy
binio gyvenimo sukaktuves, 
ten tam pačiam prakilniam 
tikslui suaukota $20. Tai gra
žus darbas. Bendrai, aukų, rin
kimas eina ant blankų.

Jaunimo Choro Reikalai

tuvių kitokių
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
& sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 

w padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. G Lenin ore 5-6191

vaikus ir senus tėvus. Velionės 
trys sūnai yra armijos tarny
boje. Ji mirė ūmai, sako, kad 
širdies liga. Likusiems reiškiu 
užuojautą pernešti šį skausmą 
ir pergyventi liūdesio valan
das, o velionei tebūna lengva 
juodoji žemelė!

Palangos Birutė.

Montrealiečiams gerai žino
mas ir jų mylimas Jaunimo 
Choras jau pradėjo pamokas. 
Labai gaila, kad choro keleto 
gerų dainininkų dabar netu
rime, nes jie yra armijoj. Cho
ras yra neskaitlingas nariais, 
bet mes galime jį padaryti 
daug skaitlingesniu. Aš kvie
čiu draugus ir drauges, kas tik 
gali ir kam aplinkybės leidžia, 
stokite į šio garbingo choro 
narius. Juk lietuvių daina yra 
mylimas ir brangus dalykas. 
Be meno, be dainos, gyveni
mas būtų daug liūdnesnis ir 
tame mes darbininkai turime 
gera patyrimą.

Kada mes dirbame dirbtu
vėje, pavargstame, o bosas 
dažnai dar paragina greičiau 
dirbti, dažnai labai sunkus gy
venimas pasidaro, bet kada 
užtraukiame malonią lietuviš
ką dainelę, tai išblaško visą 
nuovargį ir nusiminimą ir vėl 
įgauname naujos energijos 
gyventi ir kovoti už geresnį ir 
malonesnį gy v e n i m ą.

Taipgi, be lietuviškų daine
lių mes n u tol tu m e nuo savo 
tautos i)’ senosios mūsų tėvy
nės. Daina mums daug ko pri
mena. Ji primena Lietuvos 
gražią gamtą, tėvus, senelius, 
brolius, seseris ir mūsų jaunas 
kūdikystes dienas. Nieko ma
lonesnio negali būti, kaip mū
sų lietuviška ir žavėjanti dai
na. Todėl, kviečiu visus ii' vi
sas į Jaunimo Choro eiles, kad 
visi galėtume kartu dainuoti, 
lavintis ir parengimuose pra
linksminti lietuvius, savo drau
gus ir drauges.

Mirė A. Zubienė
Lapkričio 7 d. atsiskyrė su 

mumis ir pasauliu draugė 'Zu-į 
bienė. Velionė buvo jau seny
va moteris. Paliko nuliūdime 

draugą, šešis

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KONFERENCIJA
LDS 1-mo Apskr. metine konfe

rencija jvyksta lapkr. 21 d., 11 vai. 
ryto, 376 Broadway, So. Boston. 
Mass. Visi delegatai nepamirškite 
savo pareigų. — D. J., Apskr. Pirm.

(272-274)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 21 d. lapkr., 2 vai. die
ną, Jaunų vyrų salėje, 407 Lafay
ette St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra Centro valdybos balsavimo blan
kūs, turime balsuoti. — A. Jocis, F. 
Rast. (271-273)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkr. 18 d., 8 v. v. Draugijų salėje. 
Visos narės malonėkite būti laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarimui, M. G. sekr. (271-272)

GREAT NECK, N. Y.
Puiki vakarienė, su gražia progra

ma. Rengia Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bas. šeštadienį, lapkričio 20 d. A. 
J. Kasmočių salėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga $2 
(įskait. taksus). Vien tik šokiams 
40c. Šokiams gros Al Kaizos Orkes
trą iš Brooklyno. Užkviečiamc visus 
dalyvauti. (271-273)

PHILADELPHIA, PA.
Suvienytas Komitetas Pagelbai So

vietų Sąjungai rengia Pergales pa
rengimą, lapkr. 21 d., 2 vai. dieną. 
Ukrainų salėje, 847 N. Franklin Si. 
Programa susidės iš 10 punktų, bus 
įvairių kalbėtojų. Kalbės Sovietų 
Sąjungos konsulato atstovas, du ku
nigai, dainuos Rusų Choras. Bus 
perstatytas “sketch,” 8 pavergtų 
tautų, dėvės tautinius rūbus, Įžan
gos nebus. Kviečiame visus dalyvau
ti. (271-273)

BALTIMORE, MD.
Ketvirtadienį, lapkr. 18 d. įvyks 

masinis susirinkimas, su gražia pro
grama. Ruošia Baltimorės Council 
of American-Soviet Friendship. Sve
čias kalbėtojas bus Senatorius Clau. 
de Pepper. Kiti kalbėtojai: Lt. Col. 
V. Maksimovich, rusų oro attache, 
Joseph P. Healy, Maj. Gen. Milton 
A. Reckord. Mayoi’ Theodore R. 
McKcldin. Muzikai? programą pil
dys Al Moss & Laura Duncan, 
Alexander Sklarevski, Estelle Den
nis ir Rusų Choras. Taipgi bus svei
kinimų nuo J. V. valdžios, biznio ir 
darbo narių. Įžanga $1.10 (įskait. 
taksus). Bilietus galima gauti Stieff 
Hali, 315 N. Howard St., 1700 Fleet 
St., Broadway 1443. Įvyks Lyric 
Teatre, 8 v. v. (271-272)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo reguliaris su

sirinkimas įvyks 21 d. lapkr. 6 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave. Draugės 
kliubietės, nepamirškite dalyvauti ir 
naujų narių atsivest. Turime vilnų, 
tik per mažai mezgėjų. Tai kuri tik 
žinome kokią nors moterį, kuri mo
ka ir gali mėgsti, praneškite kliubo 
komisijai, o mes stengsimės mezgė
jom pristatyt vilnų. — Šmitienė.

(271-273)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, 18-tą lapkričio, 

Worcestcrio Auditorijoj (Little 
Theatre), įvyks svarbus mitingas su 
gražia programa paminėjimui 10 
metinių sukaktuvių Sovietų Sąjun
gos pripažinimo ir 26 metinių spa
lių revoliucijos įvykimo. Pradžia 
7:30 vakare. Rengia Russian War 
Relief, Inc. (271-272)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Vinco Kirk- 

lausko ir pusseserės Levosės Kirk- 
lauskaitės. Jiedu gyvena Pcnnsyl- 
vanijos valstijoj, kur nors mainų 
apylinkėse. Kas žino apie juos, pra
šau pranešti jiems ir man sekančiu 
adresu. Danielius Kirklauskas, (Dė
des broliu sūnus), 655 N. 11 th St.. 
Philadelphia, Pa. Netik būsiu dėkin
gas, bet atlyginsiu už patarnavimą 

(272-274)

Pajieškau draugės Elenos Žemai
ti! it ienės, po vyru Mandraveckienė. 
Pirmiau gyveno Kenosha, Wis., o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsi
saukt ar kas apie ją žinote, praneš
kite man, už ką būsiu labai dėkin
ga. Nellie (Sinskiūtė) Ragickienė. 

I Rašykite: N. Rogers, 87 Van Buren 
I St.. Newark, N. J.

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

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam ( 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreeai 7-1661

CHARLES J. ROMAN
< RAMANAUSKAS)

šį tiltą per Italijos upę Volturno amerikiečiai pavadino “Manhattan Bridge.” Tai 
yra pontoninis tiltas, ant greitųjų pastatytas armijos persikėlimui per upę.

NOT AUT 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5018

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipi 
kitSs prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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CLEVELANDO ŽINIOS
Delegatai j Demokratinį 

. Suvažiav’mą.
Clevelandiečiai deda pa

stangas, kad demokratinių lie
tuvių suvažiavimas, kuris 
įvyks gruodžio 18-19 New 
'Yorke, būtų tinkamai atsto
vaujamas. Spalio 31 d. įvy
kusioje Ohio Lietuvių Vieny
bės Komiteto konferencijoje 
tapo išrinkti trys atsakanti de
legatai, būtent V. ir K. Ko
mandai ir S. K. Maženskas, 
taipgi ant vietos suaukauta 
virš $60 suvažiavimo pasvei
kinimui, kuriuos mūsų dele
gatai atveš, tikimasi, jog tam 
tikslui bus ir daugiau aukų 
surinkta. Moterų kliubas iš
rinko savo atskirą delegatę 
draugę M. Karsokienę.

Dabar mums lieka tik pasi
darbuoti, sukelti pinigų kelio
nės lėšoms; nekurios draugi
jos jau tam tikslui paaukavo, 
kitos dar paaukos. Be to, Ohio 
lietuvių vienybės komitetas 
rengia tam tikslui parengimą, 
“card party”, kad sukelti fi
nansų delegatų kelionės lė
šoms. Parengimas įvyks suba- 
tos vakare, lapkričio 20 d., 
Maniuško svetainėje, 1073 
E. 79th St., pradžia 6 vai. va
kare. Kviečiame visus atsi
lankyti, paremti svarbų reika
lą ir tuom pačiu kartu links
mai vakarą praleisti.

Lapkr. 11 d. tapo palaido
tas vienas iš mūsų žymesnių 
veikėjų Stanley Jonela. šis 
draugas yra daug veikęs mū
sų organizacijose bei dienraš
čių vajuose jis ir dabar buvo 
kaip Literatūros Draugijos, 
taip ir LDS apskričių komite
te. Tikiu, jog kas nors iš 
draugų, kurie arčiau susipa
žinę su drg. Jonelos asmeni
niais reikalais, plačiau para
šys apie jo gyvenimą, ir jo nu
veiktus darbus.

Išlydint iš N. Wilkelio kop
lyčios drg. J. Žebrauskas, o 
ant kapų drgė K. Romandie- 
nė, pasakė atatinkamas pra
kalbas ir didelis būrys jo 
draugų bei giminių skaičiuje 
virš 20 pilnų mašinų palydėjo 
Į Highland kapines.

J. ž.

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

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

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

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 560
ALDLD 136 kp. Harrison-

Keamy ................................. 508
J. Kazlauskas, Hartford ......... 472
Geo. Shimaitis, Montello ........... 467
Baltimorės Vajininkai ................ 426
ALDLD 50 kp., Rochester ......... 403
ALDLD Mot. kp., Binghamton 366 
P. Beeis, Great Neck .............. 362
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 338 
J. Rudmanas, New Haven ....... 325
A. Balčiūnas, Brooklyn ............  312
J. Mockaitis, Bridgeport ........... 292
ALDLD 20 kp, Binghamton ..... 290
P. Šlekaitis, Scranton ............. 233
J. Žilinskas, Lewiston ..............  198
Frank Wilkas, Wilmerding ....... 187
A. Tamošiūnas, Hudson ............  184
K. Mikolaitis, Baltimore ........... 168
V. Padgalskas, Mexico ............ 144
A. Gudzin, Schenectary ............. 143
S. Puidokas, Rumford ..............  140
J. Grybas, Norwood .................. 134

A. Stripeika ir Geo. Kudirka artinasi prie pirmos 
vietos. Jie prisiuntė 5 naujus s'kaityotjus ir didelį pluo
štą atnaujinimų. Jeigu Philadelphiečiai stipriai nesi
laikys, tai, kaip pirma buvo minėta, “Stripeika ir Ku
dirka, kaip žaibas, pasirodys pirmoj vietoj”....

A. Kazakevičiaus ir K. Žukauskienės talkininkai A.
Matulis, Jersey City, N. J., ir K. Čiurlis, Bayonne, 
N. J., pridavė atnaujinimų.

V. Vilkauskas, Nashua, N. H., prisiuntė atnaujinimų, 
bet kol kas pasiliko toj pačioj vietoj.

Vajun įstojo V. Padgalskas, Mexico, Me., ir J. Bim
ba-R. Aučius, Paterson, N. J. Jie prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų:

J. Kazlauskas, Hartford, Conn.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; A. Tamošiūnas, Hudson, Mass.

Mes raginame kiekvieną .pavienį Laisvės skaitytoją 
gauti fpo naują skaitytoją. Vajus eina prie pabaigos, o 
dar yra daug, daug ’Laisvės skaitytojų, kurie negavo 
nei vieno naujo skaitytojo.

Sekamoj laidoj bus daugiau.
Laisves Administracija.

PADĖKOS ŽODIS
Ohio Lietuvių Vienybės kon

ferencijos komitetas išreiškia 
savo širdingą padėką visiems 
delegatams ir svečiams, kurie 
prisidėjo prie pasveikinimo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, šaukiamo gruodžio 
18-19 d., 1943 m., New Yorke.

O.L.V. konferencijos pirmi
ninkas S. K. Maženskas pie
taujant paprašė delegatų ir 
svečių paaukoti, kiek kas gali, 
ir prasidėjo aukos.

Aukavo sekamai:
J. Žebrauskas 5.00

S. K. Maženskas 5.00
P. Boika 5.00
Brazai (iš Akrono) 3.00
A. Gendrėnienė 2.00
P. Kurulis 2.00
Baklienė (iš Akrono) 2.00
P. Sodeikis (iš Youngstown) 2.00
E. Eizonas (iš Youngstown) 2.00
K. Romandienė 2.00
Jonas Stripeika 2.00

Po $1.00: S. Saimonas, A. Dočkus, 
S. Puišis (iš Akrono), J. Kirtiklis 
(iš Akrono), A. Jasiūnas, Jociene, 
A. Polton, J. Kalakauskas, M. Rač- 
kaitienė, M. Brazaitienė, P. Nemu
ną, M. Kalakauskienė, V. Bekevičie- 
nė, A. Jasiūnienė, Puišienė (iš Ak
rono), Juozas Stripeika, F. Bauža, 
A. Hunz, P. Radžius, J. Dylis, P. 
Radžienė, S. Kazelionis, A. Mockai- 
tis, S. Šlekis, A. Jočius, Vinclovienė, 
M. Karsokienė, E. Penzerienė, D. 
Petrauskas.

A. Mockaitienė 50c.
Viso $61.50.
Ačiū visiems!

Paul Boika.

PADĖKA.
Šiuomi norime išreikšti mū

sų gilią ir širdingą padėkavo- 
nę giminėms, draugams, kai
mynams, L.D.S. 55 kp., L.L.D. 
57 kp., L.D.S. 4 Apskr., L.D.P. 
Dr. ir Lietuvių Moterų Kliu- 
bui, visiems už gėles ir skait
lingą atsilankymą laike Sta
nislovo Jonelo šermenų ir lai
dotuvių. Taipgi, širdingą ačiū 
draugui Žebrauskui ir draugei 
Komandienei už jų jausmingus 
žodžius laike palaidojimo, la
bai ačiū grabnešiams ir laido
tuvių direktoriui N. A. Wilke- 
liui už rūpestingą patarnavi
mą. Mes ilgai neužmiršime 
jūsų visų atjautimo.

K. Jonelienė ir duktė.

A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 130
J. Margaitis, Windsor ..............  130
O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 122
J. Ramanauskas, Minersville .... 115
M. Smitravičienė, 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
J. Bimba-R. Aučius, Paterson 72
M. Urba, Easton ...................... 66
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 61
V. Kisielius, McKees Rock ....... 60
P, J. Martin, Pittsburgh ........... 52
K. Abekiene, Chicago .............. 52
P. Šlaips, Chester ...................... 52
A. Anson, Stratford .................. 26
R. Kalvaitienė, Maspeth ............. 26

LAISVĖS DARBININKAI
P. Buknys, Brooklyn .................. 126
V. Tauras-R, židžiunas ............. 28

Ginklai Dabar Dveja 
Tiek Mirtingesni

Washington. — Valdinė 
Karo Žinių Įstaiga paskel
bė, jog šiandieniniai pabūk
lai frontuose užmuša be
veik 30 procentų karių, ku
riem pataiko, o praeitame 
pasauliniame kare buvo už
mušta tik 14 iš kiekvieno 
šimto' vyrų, kuriem patai- 
kyįa.

Bet praeitame kare nuo 
žaizdų mirė po 62 iš kiek
vieno tūkstančio sužeistųjų, 
o šiame kare temiršta tik 
34 iš tūkstančio sužeistųjų. 
Taigi sužeistų karių gydy
mas, su pagalba sulfa ir 
penicilino vaistų ir kraujo 
plazmos perleidimų, yra be
veik dveja tiek sėkminges
nis, negu pirmajame pasau
liniame kare.

Talkininkai Pliekė 
Nacius Marseille

Alžyras, lapkr. 17. — 
Vakar šimtai Amerikos ir 
Anglijos bombanešių ir lėk
tuvų kovotojų pleškino vo
kiečių lėktuvų aikštes ir ki
tus įrengimus Marseille uo
stamiesčio apylinkėj, pieti
nėj Francijoj. Jie nušovė ir 
12 iš 25 Hitlerio lėktuvų, 
pakilusių priešintis talki
ninkams.

Hitlerininkai Mirčia Baus 
Ir 12 Mėty Vaikus

London. — Pranešama, 
jog naciai nusprendė baust 
mirčia vaikus, pradedant 
jau nuo 12 metų amžiaus, 
už priešingus hitlerininkam 
veiksmus bei žodžius. Iki 
šiol buvo už tai marinami 
jaunuoliai tik po 16 metų 
amžiaus.

Nacių vadai sako, jog 
dabartiniais laikais vaikai 
greičiau protiškai subręstų, 
todėl esą galima žudyt ir 
12 metų vaikus už nusikal
timus “prieš valstybę.”

Lenky Vaikai Kaipo 
Vokiečiy Įkaitai

London. — Lenkų žinių 
agentūra sakė, jog pasku
tiniu laiku naciai Varša- 
voj paėmė 50 lenkų vaikų 
kaip įkaitus. Įkaitai šaudo
mi už kitų asmenų nusižen
gimus naciams. Dauguma 
dabar suimtų vaikų yra iš
plėšti iš džiovininkų ligoni
niu.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

kienę pažįstu per virš 25-rius 
metus. Ką galėčiau jai šia 
proga pasakyti? <

—Būk sveika, drauge Petri- 
kiene, gyvenk ilgiausius me
tus ir nepraraski energijos!

Neseniai Bahamos teismo 
išteisintas, tūlas ne kokios re
putacijos grafas cle Marigny, 
pareiškė, kad jis nesidomįs 
karu, jis neskaitąs žinių apie 
karą!

De Marigny, kaip žinia, bu
vo kaltinamas savo uošvio nu- 
-žudyme. Bylos metu pasirodė, 
kad grafas yra lapsardokas ir 
ijoki visuomeniniai reikalai 
įjam nerūpi.

Bylos eigoje, beje, pasiro
dė, koks supuvęs, koks palai
das tų grafų gyvenimas.

Bet jeigu grafas karo žinių 
nepaiso, tai komercinė spauda 
apie grafą tiek daug paisė, 
ikad dėjo sieksninius -straips
nius į savo svarbiausius pusla- 
ipius. Vadinasi, tos rūšies 
■spauda visokiems supuvėliams 
į padeda, Užuot juos pastatyti 
itoje vietoje, kurioje jie pri
klauso.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
PAVEIKSLŲ FRKMŲ DARBININKAI. UŽ- 
BAIGĖJAI, PUČIAMA MAŠINA MALIAVO- 

TOJAI. PALIAVOTOJAI. ALGA SULYG 
SUSITARIMO.

ATLANTIC WOODCRAFT 
625 WEST 4 3RD STREET.

(272)

APVALYTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

Geros darbo sąlygos; apdrauda, vakacijos. 
Kreipkitės 9. A. M.

ACADEMY OF MUSIC
14th St., & Irving Place, Manhattan

(272)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
(Pilnam ar daliai laiko) 

(Vyrai ar Moterys) 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJOS
VYRAS VIDAUS RUOŠAI

VYRAS NAMO APTARNAVIMUI 
PEČKURYS

HOTEL HOLLAND, 351 W. 42ND ST.
(274)

Shenandoah, Pa.
Lapkričio 7 dieną Schuylkill 

apskričio Komitetas Palaikyti 
Draugiškumą su Sovietų Są
junga, surengė dviejų jubilėjų 
minėjimą, tai yra, Sovietų Są
jungos 26-šių metų gyvavimo 
ir Amerikos diplomatinių ryšių 
užmezgimo su SSSR 10-ties 
metų.

Minėjimas rengtas tarptau
tiniai, skirtingų tautų, taip, 
kaip ir Sovietų Sąjunga, kuri 
yra daugybės tautų ir taute
lių broliška šeimyna, kur su
gyvena gražiai ir santaikoje 
apie 200 skirtingų tautų ir 
tautelių žmonės.

Rodosi, ir pati gamta prisi
dėjo, kad gražiai atžymėti tas 
sukaktis, šeštadienį buvo su
žliugęs oras ir dėl blogos ko
munikacijos maniau, kad jau 
nebus galima pasiekti Shenan
doah ir dalyvauti taip svarbia
me mitinge. Bet štai sekma
dienio rytas skaistus ir jaukus, 
rodosi, pati gamta kviečia ten 
dalyvauti. Po rūpesčio, kaip 
pasiekti, pavyko tas, nes susi
tarėme su seneliu J. Kupčins
ku ir nuvykome mašina.

Programą atidarė Bernard 
Dohn, pakviesdamas Stasį 
Kuzmicką ir Vinca Valuka, 
pastarasis iš Wilkes-Barre, 
sugiedoti Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos himnus. Va
lako sūnui pianu pritariant, 
publikai sustojus, buvo sugie
doti abiejų talkininkių himnai, 
ant steičio stovėjo didelės 
Jungt. Valstijų ir Sovietų Są
jungos vėliavos, o priešakyje 
visų Jungtinių Tautų vėliavu- 
kės.

Muzikąlę programą išpil
dė Frank Kačinski ir Walter 
Wytowski ant armonikų, o 
jaunasis Wall (Valukas) pia
nu. Stasys Kuzmickas ir Vin
cas Valukas padainavo solų ir 
duetą, kas publikai labai pati
ko. Taip muzika buvo keita- 
liojama su kalbėtojų kalbo
mis.

Apie kalbėtojus skyrium ne
galiu atžymėti, nes neturiu už-t 
sirašęs vardus, tiek galiu pa
sakyti, kad kunigas, rodos, 
ukrainietis, kalbėjo labai ge
rai prieš barbarišką hitleriz- 
mą. Bet mūsų lietuviški kuni
gai nepasirodo su baudžia, jie 
bijo liaudies valios. Lietuviškai 
kalbėjo D. M. šolomskas. Kal
bėtojai visi gerai atliko savo 
pareigas.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų ir parėmimui 
Nacionalio Karo Fondo. Suė
jau daug mano pažįstamų, bet 
kada programa ėjo ilgai, veik 
keturias valandas, tai nebuvo 
laiko su draugais pasikalbėti, 
kitam vos spėjau paduoti ran
ką ir skubinome atgal, kad 
taipsoj, kur į duobę neįsilauž
ti.

Taigi, parengimas gerai pa
vyko. J. Ramanauskas.

Maskva. — Sovietų ka
riuomene pradėjo apgulą 
prieš vokiečius Korostenyj, 
geležinkelių stebulėje, kaip 
teigia United Press kores
pondentas.

Juodojoj Jūroj sovietinės 
jėgos nuskandino dar 4 mo
torines valtis su naciais.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODES MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKES

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

IS karinių darbų nepriimami

S C H R A F F T ’ 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 APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 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)

JAUNOS MERGINOS
Reikalingos vyniojimui ir uždėjimui tabelių.
Nereikia patylimo. Laikas ir pusė po 40 va

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

34 Hubert St.
WALKER 5-1881.

(272)

MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
IR VALYTOJOS 

dėl

UNION LEAGUE CLUB.
Trumpos Valandos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Gera Alga

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

(273)

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ 

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c J VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITE 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ 

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TII ST., NEW YORK CITY.

(275)

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
Suteikia linksmą darbą 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA 

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST.. N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue
(275)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST lOTII ST., NEW YORK CITY.

(275)

KNYGŲ APTAISYMAS
MERGINOS PRIE STALŲ DARBO 

TAIPGI DIRBTI PRIE CHRISTENSON
AUTOMATIŠKOS SIUVĖJOS.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
McFARLAND BROS.

75 VARICK ST. (CANAL) N.Y.C.
(275)

MERGINOS IR MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Dirbti Saldainių Dirbtuvėje
Patyrimu Nereikalingas.

$26.81 UŽ 51 VALANDAS PRADŽIAI
Kreipkitės Kasdien 8 A.M. iki 1 P.M.

271 MULBERRY ST., N. Y.
Arti Prince & Iloulson Sts.

(272)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

OFISO. .FABRIKO) MERGINŲ IR MOTE
RŲ REIKIA. GERA PROGA. NUOLATINIS 
DARBAS PASTOVIOJE ĮSTAIGOJE. RAN
DASI UŽ 1 BLOKO Į VAKARUS NUO 
BROADWAY IR 125TH ST.

SINCLAIR & VALENTINE CO.
611 WEST 129T1I ST.

(273)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. REL1GL 

NIAI IŠDIRBINIAI, PATYRIMAS NEREI
KALINGAS: PRADŽIAI $20. -- 40 VALAN
DA SAVAITE; LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

VICTORY
86 FORSYTHE ST., CITY

(274)

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
biams.

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
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
BŪTINAS DARBAS 

MECHANIKU-PAGELBININKAI 
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

$1.20 pastovi kaina į valandą
Tiktai tie tiks priėmimui, kurie kreipsis 

sulyg USES plano (su darbdavių valiuo
si, vimo iš pirmesnių darbų).

FLOOD OLDSMOBILE CO, INC.
1526 Atlantic Ave, Brooklyn.

PR. 4-4100
_________________________________________ (277)

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

BERNIUKAI — 16 METŲ
KAIPO PRADINIAI MOKINIAI

Puikiausios progos pakilimams prie elek
tros ir mechaniškų darbų. Viduj, dienos 
šviesoj darbas apskritų metų.

GERA PROGA

BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.
37TH ST, & 12TH AVE,

BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(271)

ELEKTRINIŲ MOTORŲ 
MECHANIKAI

TIKTAI LAVINTI

TAIPGI MAŠINISTAI
Išs.lavinę pilnam mašinšapės darbui.

Aukštos algos. Viduj, dienos šviesoje dar
bas apski i tų metų.

BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.
37TH ST, & 12TH AVE,

BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(274)

TOOLMAKERS
PATYRĘ ANT

Jigs, Fixtures, Dies and Gauges
AUGŠČIAUSIA AIXJA, AUKŠČIAUSIO 

IŠSILAVINIMO VYRAMS.
58 Valandų Savaitė.

Iš būtinų pramonių reikia turėti paliuo- 
savimo pareiškimą.
LAUGHTER CORP., 507 W. 56th St,

(277)

APVALYTOJAI 
BUTINA PRAMONĖ 

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/3c Į VALANDA 

42 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS.

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGA 
$32 Į SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APRIBAVIMO. 

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TH ST.

(279)

REIKALINGAS VYRAS 
Kailio Fcedcris prie džiabinio preso 

BOYLE TAG MFG. CO.
215 WEST 20TH ST, CITY 

__________________________________________ (271)

POLISHERS & BUFFERS 
Tubular and Flat Work.

Karinis darbas. Nuolat, su viršlaikiais.
LOYAL M ETA L

95 Lorimer St, Brooklyn

6 VYRAI
Medžiai krovimui. Alga 70c j valandą, pri

sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
JOHN F. McKENNA. INC. 

Gale Court St, Brooklyn, N. Y.
(277)

STOGDENGIAI
Su, patyrimu gauti užsakymus ir turinti chauf
feur’s license. $10 j dienų; nuolatinis darbas. 
T. Wynne Roofing Go. 320 West 15th St.

(274)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Reikalingos prie paprastų Singer Sewing 

Mašinų, taipgi kilpų siuvėjų ir ant spe
cialių mašinų. TOT NOVELTY, 2402 At
lantic Ave, Brooklyn, (arti Saekman St.). 
Atlantic Ave. BMT station L1RR East New 
York Station.

(273)

MERGINOS — MOTERYS
Lengvas darbas prie Powder Puffs. 5 dienų 
savaitė. Labai gera alga. Malonios darbo 
sąlygos.

A. J. SIRIS
130 East 13th ' Street ,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

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

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

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI • 
INDŲ MAZGOTOJAI

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

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 0 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

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)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar l>e upės 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareifi- 
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės J ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St, N. Y. C.

(X)

MECHANIKAI (2)
Naktinis darbas didelėje transpor- 

tacijos firmoje, darbas prie karinių 
materialų. Geros darbo sąlygos. Tu
ri gyventi arti Bridgeton, N. J.

Iš būtinų darbų reikia turėti 
paliuosavimo pareiškimą.

Kasykite ar Telefonuokitc j
CROSS TRANSPORTATION, INC.

49 Water St, N. Y.
WHITEHALL 4-0076.

(273)

VYRAI
Nereikia patyrimo; dažymo dirbtuvei. Bū

tinas darnas. $33 pradžiai. 5 dienų savaitė. 
Automatiškai pakeliama alga.

BROOKLYN YARN DYE Co.
21 Woodward Ave, Brooklyn 

14th St. Canarsie Line, Jefferson St.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(273)

ŠVEITĖJAI
Dirbti ant

SURGICAL INSTRUMENTU

GEO. TIEMANN & CO.
81-83 Boerum St, 

• Brooklyn, N. Y.
EVERGREEN 8-1786

Reikia paliuosavimo pareiškimo
(278)

STALŲ MOLDER1AI
BENDRAI FABRIKO DARBININKAI

Gera alga. Daug viršlaikių. Didelė oringa 
dirbtuvė. Kreipkitės tuojaus.

TRI-BORO BRASS FOUNDRY 
234 Rider Ave., Bronx

(272)
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Laisves Koncerto
Svečiai

Nacion. Karo Fondui Aukos 
Sudėtos Laisvės Koncerte

Dienraštis Laisvė ne tik kad 
pašvenčia vielą savo šalptosc 
agitacijai už Nacionalį Karo 
Fondą, kuris teikia paramą 
mūsų kariams ir talkininkų 
n u kentė j ilsiems kare, bet pa
šventė ir savo metinės pramo
gos dalį išaiškinimui reikšmės 
Karo Fondo ir atsišaukimui į 
žmones jį paremti.

Lapkričio

J. Barzdaitis, O. P. Cibulskiai, 
Mrs. V. Zablackas, It. Švėgž
da, J. Velička, P. Vertelka, 
Stella ir 
Portland,
keliunai, Ig.

.Julius Stupurai iš
Ore., A. ir V. Jan-

Bečiai, Vita, O.
A. Krapavickai

Petrikonienė iš

Rinkevičiūtė,Repsevičiūtė, H.
Svarponas, K. Kreivėnas, špo
kas, Wesna,
Kazlauskas, J. & B, Sukaskai, 
Chas. Jalinskas, J. Siurba, V. 
Rudaitis, P. Bechis, J. Balčiū
nas, A. Raila, M. žiedelis, Ka
počius, Butch, V. Jomantienė, 
J. Fisher, O. Philipse, O. Tita
ms, J. Balnys.

Po $1 : J. Stirbis, A. Zaukas, 
M. Bovinienė, F. Iluert, K. 
Grybas, M. Norgilienė, A. Sta- 
nis, N. Leita, A. Malinauskas, 
O. Malinauskienė, J. Kovas, M. 
Kraujalis, J. Kraujalienė, N. 
Lipskienė, K. Kundrotas, F. J.

Stankaitis,: Klaston, K. šolomskienė, Tita- 
jnis, K. Čiurlis, J. Kairys, II. 
i Yeskovich, Bakanskis, Urbai-

K. Rivinas, V.
Majoras Žadėjo Imti 
Nagan Kainų Lupikus 

Ir Jau Imami
Kalbėdamas per miestavą 

radio stotį WNYC pereitą sek
madienį majoras LaGuardia 
pareiškė, jog jis per ilgą laiką 
p c i 's p ė d i n ė j o prekybininkus 
prisilaikyti Kainų Administra
cijos nuostatų, neimti daugiau 
virš Ribinių kainų. Dabai', sa-

kaltina tik savo tas, kas turės

sve-
'dienraščio

$1.50.
Po $1: M.

Stamford, V. Žilinskas, G. Na- 
įvykusiame1 livaika, J. Juškai, II. Juškai,

dienraščio koncerte, Labor; 
Lyceum, Brooklyne, A. Bimba, l 
vienas iš dienraščio redakto-j 
nų, pasakė tuo klausimu 
trumpą kalbą ir paprašė au-, 
kų. Atsiliepimas buvo labai' 
gausus. Nors daugelis i 
dalyvavusių žmonių jau 
aukoję šapose ir kitose 
mogose, tačiau dadėjo
šėra ir čionai. Koncerte auko- i

Amelia Young, 
Adeikiai, A. Masiulis, Bašins
kas, J. Latvis, A. Palaidaitis, 
M. Yakštienė, O. Yakštienė, 
M. Jasilionienė, B. Zinis, O. 
Urbaitienė, D. Krūtis, V, Rem-

dolerio 
stok a vo

buvo !

Edwardas Lesmanavičius, 
parvykęs atostogų po užbai
gimo pamatinio apmokymo.

Mikas Balkūnas, vyresnysis 
oficierius (C.P.O.).

Gaila, kad ne visus kariš
kius svečius toko susitikti, ne 
visus galiu atžymėti. O jie 
Laisvės koncerto buvo skait
lingi.

Re p.

anksti išvažiuoti atgal tarny
bon.

Taipgi dalyvavo du chicagie- 
čiai — B. Bašinskas ir B. Do- 
vidaitis.

Visai nemanydami užsileisti I 
kariams, taip pat skaitlingi bu-i 
vo ir .jūrininkai. Tarpe jų bu-j 
v o:

Laisvietis Edwardas židžiū- 
nas, parvykęs savaitei atosto
gų po pamatinio apmokymo. 
Jis grįžta atgal tarnybon šį 
penktadienį.

Edwardas Adeikis, čionai lau- 
.kiąs paskirties naujom akty- 
vėm pareigom ir ta proga tan
kus svečias pas tėvus ir lietu
vių pramogose.

Be vakar minėtų tolimų 
čių, dalyvavusių
Laisvės koncerte pereitą sekma
dienį, buvo atvykę A. ir M. Ra
moškai iš Hartfordo, žinomo
sios dainininkės Birutes tėvai. 
Iš Eastono buvo Mike Šulskis, 
geras Laisvės patrijotas.

Tarpe daugelio kariškių to
ko sueiti-matyti:

Chas. DoVotsko, korporalas, 
atvykęs iš kempės porai savai
čių atostogų pas žmoną Aldoną, 
tėvą Kazį Dzevečką ir sesute.

Helen
Ant. ir 
nau jauti 
puse.

Albinas Kraujalis, 
Laisvės kaimynų M. ir 
jalių, Albinas gražiai 
Biskį sumenkęs, bot 

! gerai.
Vincas Ulchickas, leitenantas, 

parvykęs atostogų po sėkmin
gai užbaigimo oficierių mokyk- 

; ios.
Dovidas Matusevičius, sar- 

žentas, atvykęs net iš Oregon 
su sveikinimais ii' dovanomis 
įvairioms lietuvių įstaigoms 
nuo tenykščių lietuvių.

Adomas Stuporas, korpora
las, buvo tik dalį laiko, turėjo

Teisėjas Patterson paleido 
be bausmės J. Jaborg, 21 m., 
kuri mergaudama susilaukus 
kūdikio jį paliko tuščiam loto, 
kam nors atrasti, bot jo greit 
niekas neatrado ir nuo perša
limo mirė.

Maliuauskaite, duktė 
Opos Malinausku, tar- 
Moterii Armijos Kor-

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Veikimas pradėta intensy

viai. Pirmomis šios savaitės 
dienomis 11 prekėjų apelsinais 
(oranges) nubausti pasimokė- 
ti po $500 už pirkimą virš-lu- 
binėmis kainomis. Jeigu bran
giai pirko, aišku, turės bran
giai ir parduoti vartotojams.

Taipgi pašaukti teisman ii* 
10 žuvies pardaviėjų - urmi
ninkų. Iš jų aštuoni yra brook- 
lyniečiai, kiti iš New Yorko. 
Imsią atydon ii’ kalakutienos 
pardavėjus.

sūnus
J. Krau- 

ati’odo. 
jaučiasi

Smulkesnės, mažiau 
aukos neužrašinėta, 
tam laiko, tačiau ir jos sudarė 
gražų priedą bendroje sumoje. 
Viso aukų surinkta koncerte 
$172.69.

Laisvės štabas, direktoriai ir 
koncerto komisija dėkoja vi
siems savo aukomis prisidėju
sioms prie taip puikiai atžymė- 

I jimo mūsų metinės šventės.
čia paskelbta vardai tik tų, 

j kurie aukojo laike oficialės 
rinkliavos. Tūli organizacijų 
rinkėjai praneša gavę publiko
je atskirų aukų pirm ir po šios 
rinkliavos. Jos bus skelbiamos 
tų rinkėjų priduotose Naciona- 
lio Karo Fondo Lietuvių Komi- 
teui atskaitose, atskirai.

in her heart- Virst in QualityM. Norbutienė, W. Šimėnas, 
pra-1 j.’, Vaitkus, W. Simon.

Po $1 : .J. Vilkelis, D. Ba- 
bonis, M. Arlauskas, L. Til
viku E. Norris, M. 
Kasper, P. Jozokas, 
P. Ballas, S. Vilkas, 
kus, S. Griškus, S. 
Ch as. Anuškis, P. 
čius, Juodzevičienė.

Geo. Wareson, 
česnienė,

Michelsonai,
P. M aro z as,

F. Simėnaitė,

savo i

jo:
Po Penkis Dolerius:

A. Kraujalis, Liaudanskienė; 
iš Stamford, P. Urbaitienė, J. 
Sutkus, A. Zurins, J. Simona-! 
vičius, Daužickai, Dr. Petriką! 
(pirmiau buvo aukojęs irgi; 
$5), Liepai, Galiūnienė, Vai- 
ginis, J. Pluščiauskis, A. Skir- 
montas, G. Stasiukaičiai, F. 
Varaška

Pluta, It 
V. Macy 
Mrs. Sub 
Mekionis 
Juodzevi

Kli-
Mi-

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

T£TT\STANLEY MISIŪNASA. Jasu- 
J. ir M. 
Bingeliai.

W. Si-P. Dennis
G. Sprainiai, 

V. ir M.

česna, O. 
mienė, V.
c h ei s on ai, 
mėnienė,
menas, 11. Šimėnas, Florence
J. Raymond, O. Jankauskienė,

Po $3: V. Kariūnas, T. Hil- J. Chepinskas, M. Kupčinskas, 
Hard (Karlono švogeris, kita-1 J. 
tautis), M. Antulis, P. 
kus, J. Ažius.

Po $2: F. Cvirka, J. 
sys, A. P. Linkai, Chas. 
nis, L. Zataveckienė, Patašius, i 
P. M. Tarai, A. Meškys, M. 
Sabaliauskas, C. Maziliauskas, 
A. Zavišius, A. Matulis, J.
Zaleskas. A. Baleišis, C. Kar-j 
pavičienė.

Po $2: Mr. & Mrs. J. B a-! 
kūnas, A. Walmus, Ig. Urbo-1 
nas, Navickai, C. Poška.

P. Jasilionienė, A. Klimas, J. 
Kirmela, D. Burkauskai.

Po $2: A. M. Ramoškai,;

Purvėnai,

Bart- i

Dm-1 
Yuk-!

Sirutis, Paukštienė, Chu- 
berkienė, C. Krasnickas, Rai
niai.

Po $1: C. Degutis, Janušo
nis, P. Zurba, K. Balčiūnas, 
Granickienė, 
Daugėlienė, 
Kauliniai, J.
K. Briedis,

Pvt. Stanley Žnrauskas, 
Militaris Siuvėjas

SUSIRINKIMAI 1
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo ■ 
biznio skyriaus trečio kvartalo susi- j 
rinkimas įvyks penktadienį, lapkr. ; 
26 d., 8 v. v. Kliubo name, 280 : 
Union Avo. Visi nariai privalo daly
vauti, nes yra labai svarbių dalykų 
apsvarstymui ir turi būti nutarta. 
Be didžiumos narių tas neįmanoma. 
Kviečia Direktorių Valdyba.

(272-273)

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI.

Moterų Apšvietos kliubo susirin-1 
kimas 
kričio 
rimer 
kimas 
mą, balsavimai Centro Komiteto ir 
kiti svarbūs reikalai. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (271-272)

įvyks šį ketvirtadienį, 
18-tą, 8 vai. vakaro. 419 
St., Brooklyne. Delegačių 
į Demokratinių Lietuvių

lap- I 
Lo- j 
rin- 
Sei-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3-jų kambarių 

apartmentas. $23-25 į mėnesį. Yra 
table-top gesiniai pečiai, 
tion sinka. Antrašas: 77 
Ave., Brooklyn, N. Y. 
EV. 7-8443. Mr. Tovbein.

Taipgi reikalingas superintendent 
prižiūrėti 35 šeimų namą. Maži tai
symai. Kreipkitės po 502 Bedford 
Ave., Mr. Tovbein. (275)

combi na- 
Division 

Telefonas

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

biznis, išdirbtas per 14 metų. Par
davimo priežastis, savininkas išvyk
sta į kitą valstiją. Galima daryti 
gražų pragyvenimą. Prašome kreip
tis, 264 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Ridgewood sekcijoj. (271-3)

Parsiduoda karveliai (racing). 
Laimėję diplomą konteste. Parsiduo
da už prieinamą kainą. Savininką 
galima matyt bile laiku. A. Vesulas, 
88-02 
N. Y.

97th Avė., Ozone Park, 
(272)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ar darbi

ninkė dirbti Bar & Grill Restaurant 
biznyje. Patyrimas nereikalingas. 
Gali atsišaukti ir viduramžio žmo
nės. Lengvas darbas, gera alga. 
Kreipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., East New Yorke. 
Privažiuoti Jamaica Linija, Cleve
land St. stotis. Telefonas Applegate 
7-9718, Kreipkitės vakarais po 6 v. 

k .(272-274).

Dagys, J. ir A.
ir S. Cedronai, 

Aleksynas, V. J. 
Klastow, J. Lau

rinaitis, Litvinas, John Kru-Į 
min, Masliūnas, Girnicnė.

Po $1 : R. ir Yvonne Niau- i 
rai iš Dedham, K. Milinkevi-į 
čius, \V. ir M. Kūlikai, M. 
Bunkienė, J. Zakarauskas, A. į 
Deikus, J. A. Draugelis, 
k a r e v i č i u s, M a t ti 1 i e n ė, 
vienė, Skuodis, A. Kladt, E. 
Kiburienė, O. Papienė, J. Dul
kė, A. Bepirštis, K. Derenčius, 
A. Bakūnas, A. Joeis, O. Ari- 
sonienė, A. Briedis, Burdulis, 
K. Joneliūnas, G. Marmokas, 
S. Bedermanienė.

Po $1 : H. Kudirkienė, 
Stripeika, N. Rinkevičius, 

j Jakarr, J. Litvinskas, O. 
: binienė, U. Sinkevičienė, 
į Jusaitis, J. Apšei, V. Louis, 
į G. Braunas, P. Dumbliauskas, 
J. M. Paukštaitis, J. Misevi
čius, A. Verkutis, F. Šimkie
nė, J. Juodzevičius, J. Stane- 
lis, J. Mikeliavičius, A. Vinic
kas.

Po $1 : Mr. & Mrs. M ink us, 
P. Gavėnas, žemaitis, Višniau- 
skas, J. ir A. Baziliauskai, A. 
Kalakauskienė, C. Kavaliū
nas, D. Skublickas, A. Kviet- 
kienė, F. Žilinskas, A. Bieliau
skas, John Baleika, 
lis, O. Rimkienė, P. 
kas, K. Levan as, K. 
nas, J. Kalvaitis.

Po $1 : A. Bielskis, M. Sta- 
lionis, J. Simpson, J. Stepo
naitis, K. Vaitkus, A. Lepse- 
vitz, V. Baltrušaitis, J. Linda, 
J. Grubis, Stanley Spiegei, P. 
Babarskas, P. Polk, A. Kisie
lius, David Matusevičius, 
rys, iš Portland, Ore., A. 
leika.

Po $1 : V. Bovinas, S. 
mas, P. Poškaitis, J. Bimba, 
S. Bimbienė, Vinikaitis, V. Ži
linskas, Denis, Graunas, Vai. 
Klimas, M. Laurence, Bukčius, 
C. Brown, Lionaitienė, Zavec- 
kas, V. Mikelėnas, K. Songai
la.

Po $1: A. Misevičia, Ker- 
šulis, Stelmokas, J. Beržinis, 
Dobinis, L. Jakštas, V. Kibu- 
ris, E. Bimba, V. Sabalaus, J. 
Andrila, M. Panelis, Mrs. Zei
dat, V. Paukštienė, A. Rudis, 
O. Kiburienė, Žukauskas.

Po. $1: A. Linkus, Jr., A.

Mrs. Anna Pranckaitienė ne
seniai gavo laišką nuo savo bro
lio Pvt. Stanley žurausko iš 
Australijos. Stanliui žurauskui, 
šio mėn. 7 d. suėjo lygiai me
tai, kaip jis tarnauja Dėdei 
Šamui. Jis rašo savo sesutei, 
kad jis neseniai buvęs South 
Pacifike ir ten ėjęs pareigas, o 
dabar vėl sugrįžo į Australiją. 
Kadangi civiliniame gyvenime 
Stanlis buvo siuvėjas, tai ir

Pa-j dabar sugrįžęs į Australija bu- 
Raudu-lvo paskirtas militariu siuvėju.

Stanlis sakosi tarnyba pasiten
kinęs ir tik tiek jam nesmagu, 
kad atskirtas toli nuo savųjų 
ir draugų, kurių Brooklyne jis

A.

Do-

D. Maži- 
Paškaus- 
Tamošiū-

ka-
Va-

Si-

Kaipo militaris siuvėjas, St. 
žurauskas paliuosuojamas daž
nai nuo .kitų pareigų; jis yra, 
taip vadinamas “special duty 
ma.”

Linkime Stanliui ir ant toliau 
sėkmingos tarnybos. Rep.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALKS dėl Balių, Koncertų, Banketų. 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikini 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI _

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA UI ALINE)
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

i<_^l Gražiai priima svečius savo

bar & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI

pĮlf NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

--jUL Daug Stalų Kompanijom
Iš kitur atvykusius svečius visuomet

) širdingai pavaišiname.
/ / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

I / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
\J( Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864
lAlllAt iZW

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

^k-esas

bus patenkinti

Pare Kiekvieną šeštadienį. 
Ateikite pasimatyti su Givdals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST. • 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

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

. No/, V8i»,
, . patched;- , Both for 

lovely modern '
rings, of. 14K U Maa 

... gold. Lovely P * > 
diamond^ . ■. <

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for
roo

No. • loo. Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep- 
tional in quality. 
This lovely pair 

k® of rings in I4K 
yBy gold. Superbly 

brilliant dia- 
tnond.

Both for

»85«

All "1-ady Crosby" Ensembles 
in Aurxclive Presentation liox

L 5. No. J *<». , L/r/y Both for 
' Ctsprįby. Identical

, * . designs WK gold $1AAOO• rings with splen- *11111** 
Lx. didjiarnond. l.VV ,

AIL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabini mo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

Thi Gift of 
a Lifetime I

Prices Subject to Federal Taxe

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

,2I!'TO įj 701 Grand St.

Tel. Stagg 2-2173




