
KRISLAI
Puikus Žurnalas.
Pavojingi Nuodai.
Salin Karalius!
Pasiruoškite Didžiam 

Sukrėtimui.

Rašo A. BIMBA

Amerikos spauda labai daž
nai cituoja Sovietų žurnalą 
“Karas ir Darbininku Klasė.“ 
Tą žurnalą neseniai pradėjo 
leisti Sovietų Sąjungos darbo 
unijos. Jis išeina du sykiu j 
mėnesį.

Tik dabar gavau to žurnalo 
vieną kopiją pamatyti. Tai la
bai gražiai padarytas žurna
las. Rugpjūčio 1 dienos nume
ryje telpa puikus Justo Palec
kio straipsnis “Lenkiški Ponai 
Varžosi Už Lietuva.“ v

Nėra nė kalbos, kad nacių 
agentūros leidžia svietan gan
dus apie greitą taiką. Ji bū
sianti visai neužilgo. O tos 
propagandos tikslas užliūliuoti 
Amerikos liaudį.

Labai laiku i)- labai vietoj 
valstybės sekretorius Hull pa
smerkė tuos gandus.

Panašiai pavojinga tūlų ge
rų žmonių galvose prigijus 
mintis, kad šis karas nebeil
gai besitęsiąs, ilgiausiai iki 
pavasario, nes naciai baigią iš
sisemti.

Kaip ir visi kiti, tie žmo
nės trokšta karo pabaigos. Ir 
kas to netrokšta! Vieni turi 
armijoj savo sūnus, kiti bro
lius, kiti meilužius, išsiilgo jų, 
laukia jų. Tai ir mano, kad 
karas turi būti trumpas.

Betgi tai iliuzija, man at-Į 
rodo. Reikia būti pasiruošu- į 
siems dar ilgam karui. Ypatin-j 
gai kas liečia mus, amerikie-' 
čius. Atminkime, kad mūsų 1 
kraštas dar vos tik pradeda 
kariauti.

Dar ir Vokietiją parbloškus, 
karas gali užsitęsti metus ir! 
kitus. Japoniją pu krapštyti I 
nuo salų ir pasiekti jos žemę ■ 
bus ne juokai! ;

Italijos komunistai Neapolio! 
mieste iškėlė obalsį “šalin ka
ralius!“ Renka piliečių para
šus už karaliaus prašalinimą. 
Tie parašai eis Talkininkų j 
karo vadovybei. Tegul geru. 
Eisenhower žino, kad Italijos 
žmonės karaliaus nebenori.

Sako, kad komunistams ne
bus sunku tik vienam Neapolio 
mieste surinkti šimtą tūkstan
čių parašų už karaliaus dinas
tijos nuvertimą.

Pulkininkas Joseph 1. Mar
tin, mūsų Penktosios Armijos 
chirurgas Italijoje, daro Ame
rikos žmonėms, ypatingai tė
vams, broliams ir seserims 
liūdną, bet labai reikalingą 
persergėjimą.

Būkite pasiruošę, iš anksto 
sukietinkite savo nervus, sako 
šis pulkininkas, pasitikimui 
vaizdų, kurie bus jums baisiai 
sukrečiami.

Jūs laukiate savo jaunų vy
rų sugrįžtant iš karo laukų ir 
frontų namo. Laukiate ne
kantriai, su išsiilgimu. ..

Bet ne vienas, o tūkstančiai 
ir tūkstančiai jų sugrįš ne to
kie, kokius jūs išleidote: su
grįš be sveikatos, gal baisiai 
sužaloti.

Medicina ir chirurgija daro 
stebuklus: išgydo tuos, kurie 
kituose karuose užtikrinamai 
mirdavo. Jų mylimieji jų ne- 
bematydavo. Dabar' jie sugrįš 
gyvi, bet invalidai.

Būkime pasirengę tuos mū
sų didvyrius pasitikti, priim
ti, padaryti jų gyvenimą taip 
švelniu ir maloniu, kaip tik 
galima.

kaipo invalidų vetera-

“Su pasirašymu paliaubų 
karas dar nebus pasibaigęs,“ 
sako pulk. Martin, “šitie jau
ni vyrai, kurių gyvybę mes iš
gelbėjame, pasiliks kareiviais 
iki gyvos galvos. Jų kova ne
pasibaigs su paleidimu iš tar
nybos,
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Roosevelt ir Churchill, po 
Sueigos su Chinų Vadu, Išvykę 

Konferencijon su Stalinu

JUNGI. VALSTIJŲ LAKŪNAI BOMBARDAVO SOLINGENĄ
Amerikos Bombanešiai Ardė 

Nacių Motorų ir Plieno 
Centrų Solingeną

London, gruod. 1. — Di
dieji Jungt. Valstijų bom
banešiai pleškino Solingeną, 
vieną iš svarbiausių metalo 
pramonės miestų vakarinėj 
Vokietijoje. — Solingene 
yra milžiniški lėktuvų inži- 
nų fabrikai ir plieno dirbyk- 
los. Solingenas, be to, yra

Reikėsią Milionus Vokiečių Paimti į Vers
tinus Darbus, kad Atstatytų Nuteriotus 

Bei Sunaikintus Kraštus
London. — Užsieniniai 

radijai lapkr. 30 d. per die
ną kartojo, jog maršalas 
Stalinas išvyko iš Maskvos 
į konferenciją su prezid. 
Rooseveltu ir Anglijos 
premjeru Churchillu. Tie 
radijai taipgi tvirtino, kad 
premjeras Stalinas siūlysiąs 
konferencijai planą, pagal 
kurį vokiečiai būtų priver
kti atbudavot nacių sunai
kintus bei nuteriotus kraš
tus. Stalino mintys tuo 
klausimu esančios šitokios:

KAM TO REIKIA
Naciška Vokietija siste- 

matiškai žudė, žalojo ir ro
mi jo lenkus, francūzus ir 
rusus jaunuolius; taip hit
lerininkai stengiasi sunai
kint tų kraštų gyviausias 
jėgas.

Vokiečiai tikisi per seka- Bedirbdami tuose kraš- 
mus 10 ar 15 metų iš nau- tuose, vokiečiai negalėtų 
jo tiek padidint ir sudrū- tarnaut naujinamai Berly- 
tint savo vyrų jėgas, kad no karo mašinai; be to, jie 
vokiečiai vėl galėtų užpult pasimokintų žmoniškumo ir 
nusilpnintus kraštus ir pa- demokratijos.

PRAKALBOS IR KONCERTAI
D. M. Šolomskas turės ei

lę prakalbų. Jis kalbės se
kamose vietose:

LOWELL, Mass., šešta
dienį, gruodžio 4 d., 7.30 v. 
vakare, Kliubo Svetainėje, 
338 Central St. Solo dai
nuos Rūta Gecevičiutė.

SO. BOSTON, nedėlioję, 
gruodžio 5 d., 2 vai. po pie
tų, So. Boston Municipal 
Svetainėj. Čia kalbės ir Dr. 
Hugh Cabot, buvęs Angli
jos armijos daktaras. Dai
nuos A. Vasiliauskas, Har
monijos Grupė, ir pianu 
skambins Harvey Davis.

MONTELLO, nedėlioję, 
gruodžio 5 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėj, Main ir Vine St. 
Koncertinę programą čia 
pildys A. Vasiliauskas, A. 
Steponavičienė ir M; Petri
kaitė, taipgi Liuosybės 
Choras.

BRIDGEPORT, Conn.

nų. Jų kova bus dar tik pra
sidėjus. . .

“Virš visko, namiškiai turi 
būti pasiruošę pasitikti šitą 
liūdnąją mūsų pergalės da- 
H...”

nuo seniai pagarsėjęs savo 
skustuvais (britvomis), pei
liais ir kitais plieno dirbi
niais.

Amerikiečiai neteko dvie
jų bombanešių ir penkių 
lėktuvų kovotojų, bet jie 
nušovė septynis greituosius 
vokiečiu lėktuvus. U 

kirstas jų vyrų spėkas, ir 
tokiu būdu jau tikrai užka
riaut juos.

Lyginti su nacių nuterio- 
tais kraštais ir primarintais 
bei nugalabintais milionais 
jų gyventojų, tai Vokietijos 
vyrų jėgos dar tik mažai 
tenukentėjo, ir jie kiek pa
lūkėję po šio karo, galėtų 
užkurt naują skerdynę 
prieš kitas tautas.

Kad naciai to negalėtų 
padaryt, tai reikia paimt 
milionus jaunų vokiečių į 
verstinus atsteigimo dar
bus. Tie milionai Vokietijos 
žmonių turėtų atstatyt su
naikintus sovietinius ir ki
tus Europos kraštus, kurių 
bendras plotas yra maž
daug toks, kaip pusė. Jung
tinių Valstijų ploto.

kalbės drg. R. Mizara sek
madienį, gruodžio 5 d.; 7.30 
vai. vakare, Jaunųjų Vyrų 
Svetainėj, 407 Lafayette st.

Visus ir visas prašome 
skaitlingai atsilankyti į šias 
prakalbas ir koncertus. Vi
sur bus rišami svarbiausi 
mūsų laisvės ir gyvenimo 
klausimai ir aptariama A- 
merikos Lietuvių Demokra
tinio Suvažiavimo reikalai, 
kuris įvyks gruodžio 18-19 
dienomis Brooklyne - New 
Yorke.

Taip Sutrėksi Vokietiją, kad 
Ji Negalėtą Atsigaut Naujam 
Karui, Sako Anglą Atstovas

Philadelphia, Pa. — Lor
das Halifax, Anglijos am
basadorius Amerikai, kalbė
damas Šv. Andriaus Drau
gijos pokily j e, čia užreiškė, 
kad Jungtinės Tautos ne
padarys klaidos, neis į jokią 
derybinę taiką su Vokietija, 
bet visai sutriuškins vokie
čių galią ir taip aprėš juos, 
kad vokiečiai, atsigavę po 
kiek laiko, negalėtų vėl už
pult kitas tautas. ’

Lisbon, Portugalija. —An
glijos žinių agentūra Reu
ter pranešė, jog prez. Roo- 
seveltas, anglų premjeras 
Churchillas ir Chinijos pre
zidentas Chiang Kai-shek 
užbaigė ilgą savo konferen
ciją Cairo mieste, Egipte. 
Jie dabar išvykę į Persiją- 
Iraną, kur sueis Roosevel- 
tas ir Churchillas konferen
cijon su Sovietų premjeru 
Stalinu, kaip sako tas pra
nešimas, tvirtindamas, jog 
Chinijos prezidentas taipgi 
tarsis su Stalinu.

Bendras oficialis rapor
tas apie Cairo konferenciją 
bus viešai paskelbtas jau 

šią savaitę.

ANGLAI - AMERIKIEČIAI 
ATIMA TVIRTOVIŠKAS

POZICIJAS IŠ NACIŲ
Alžyras, gruod. 1. — Ry

tiniame Italijos šone anglai 
atėmė iš vokiečių Fossace- 
sia ir Santa Maria Mozzag- 
rogna miestus su geležinke
lio stotimis ir Romagnoli 
meistelį, ir įsitvirtino 14- 
kos mylių ilgio ir 4-rių my
lių pločio linijoj, kalniniame 
ruožte į šiaurius nuo Sang- 
ro upės. O kai kur anglai

jau prasiveržė, per pačią tų 
kalnų keterą,( suardydami 
vadinamą žieminę nacių li
niją. Anglai paėmė nelais
vėn dar būrius vokiečių.

Penktoji amerikiečių-ang- 
lų armija vakariniame Ita
lijos fronte užėmė Castel 
Nuovo miestelį ir “viešpa
taujantį” visai apylinkei 
kalną 4,400 pėdų aukščio.

VOKIEČIŲ KARININKAI, 
ESĄ, BURIASI NUVERST

HITLERIO VALDŽIĄ
Stockholm, Šved. — Šve

dų spauda rašo, kad senie
ji Vokietijos generolai, gir
di, pilnai išdirbę planus nu
verst Hitlerį ir prašyt Tal
kininkų taikos. Bet jie no
rį, kad tik anglai-amerikie-

čiai laikinai užimtų Vokie
tiją, bet jokiu būdu ne ru
sai. Tie generolai taipgi 
prašysią palikt vokiečių ar
mijos “rėmus”, esą, tvarkai 
palaikyt namie.

ITALŲ PARTIJOS NEPA
SITIKI BADOGLIO

Neapolis. — Italų Komi
tetas Tautai Laisvinti pa
reiškė nepasitikėjimą prem
jero Badoglio valdžiai ir 
pareikalavo, kad karalius 
Viktoras Emmanuelis pasi
trauktų nuo sosto, o jo sū
nus Humbertas atsisakytų 
nuo teisės į sostą.

Tas komitetas susidaro iš 
attovų nuo šešių politinių 
Italijos partijų, kurių skai
čiuje yra krikščionys demo
kratai, respublikiečiai, ko
munistai, socialistai ir kt.

Japonai Vėl Nuodais 
Veikia prieš Chinus

Chungking. — Japonai 
įsiveržė į Chinijos miestą 
Changteh, vėl veikdami 
nuodingomis dujomis prieš 
chinus. Siaučia mūšiai 
Changteh gatvėse.

KITI DALYVIAI
Stockholm, šved. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
konferencijoj su Stalinu 
Irane, apart prez. Roose- 
velto ir anglų premjero 
Churchillo, dalyvaus aukš
tieji Amerikos ir Anglijos 
karininkai ir diplomatai. O 
iš Sovietų pusės, šalia Sta
lino, būsią užsieninis - vice 
komisaras Maksimas Litvi
novas ir kiti aukšti valdi
ninkai ir karo vadai.

Berlyno radijas sakė, jog 
vokiečiai žiną, kad Roose- 
veltas ir Churchillas sueis 
konferencijon Teherane, I- 
rano - Persijos sostamiesty- 
je.

ANGLIJA PLANUOJA ŽY
GIUS PRIEŠ JAPONIJĄ

London. — Anglijos val
džia jau dabar išdirbinėja 
planus permest didžiąsias 
savo karo jėgas prieš Japo
niją, kai tik bus sutriuškinti 
naciai, — pareiškė anglų 
karinės gamybos ministeris 
Lyttelton, kalbėdamas sei
me.

Suprantama, jog tuomi 
jis atsiliepė į tūlų amerikie
čių priekaištus, kurie kriti
kuoja Angliją, kad ji nepa
deda Jungtinėms Valsti
joms dabar mušti japonus.

Daugiau Mėsos
Washington.— Kainų ad

ministratorius Bowles pa
skelbė, jog šį mėnesį bus a- 
pie trečdaliu sumažinta 
štampų punktai, reikalauja
mi perkant daugumą jau
tienos ir kiaulieną. Jis ap
gailestavo, kad dar negali
ma numušt sviestui punk
tų.

.p

Sovietai Laimi Baltarusijoj 
Ir Dniepro Alkūnėj, nors 
Pasitraukė iš Korostenio

London, gruod. 1.— Rau
donoji Armija apleido ge
ležinkelių mazgą Korostenį, 
85 mylios į šiaurvakarius 
nuo Kijevo, ir pasitraukė į 
geresnes kovai pozicijas; 
bet Sovietai laimi visur ki
tur.

(Radijo pranešimai per

Iš Italų Karaliaus 
Atimta Ethiopijos-

Albanijos Titulai
Neapolis.— Italijos prem

jero P. Badoglio ministerių 
kabinetas panaikino italų 
karaliaus Viktoro Emma- 
nuelio svetimus titulus, kai
po Ethiopijos imperato
riaus ir Albanijos kara
liaus. Šie titulai buvo jam 
suteikti, kada Mussolinis 
užgrobė Ethiopiją ir Altya- 
nįją. . ......... .. . . į
Fašistai Būsią Iššluoti iš 

Valdžios
Badoglio valdžia pranešė, 

kad jinai jau daro žingsnius 
pašalint fašistiniams gaiva
lams iš vyriausybės vietų.

Ypač komunistai reika
lauja pavaryt fašistinius o- 
ficierius iš italų armijos ir 
iššluot visus fašistus iš val
džios.
Nacių Bendradarbiai Būsią 

Patraukti Teisman
Maršalas Badoglio sako, 

jog bus atšaukti įvairūs ža
lingi Mussolinio įstatymai, 
panaikinta juodmarškinių 
milicija ir atimta politinės 
teisės iš tų fašistinių ele
mentų, kurie slopino pilieti
nes žmonių teises. Karo tei
smui būsią atiduoti asme
nys, kurie sandarbininkavo 
su vokiečiais po to, kai Ita
lija padarė paliaubas su 
Talkininkais.

Dabartinis italų ministe
rių kabinetas pareiškė pa
dėką Jungtinėms Valsti
joms už draugingumą.

Talkininkų lakūnai tre
čiadienį vėl atakavo kari
nius nacių taikinius Norve
gijoj-

Laisvės Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:
Punktai

A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark .... 3175
P. Pilėnas, Philadelphia ........................................ 3095
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth.................... 2891
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 2423
J. Bakšys, Worcester .. .•..................................... 1700
ALDLD 2 kp., So. Boston.........................................1271
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................... 1033
V. Vitkauskas, Nashua.......................................... 923
S. Penkauskas, Lawrence ....................................... 815
V. J. Stankus, Elaston ............................................ 781

(Tąsa 5-tam.pusl.)

Šveicariją sako, jog Sovie
tai jau atgriebė Korostenio 
dalį iš nacių.)

Hitleris permetė į Koro
stenio - žitomiro - Kijevo 
frontą dar astuonias savo 
tankų divizijas iš Italijos, 
Graikijos ir Norvegijos.

Iš Korostenio vokiečiai 
vis tiek negali tiesioginiai 
susisiekt su savo kariuome
ne Baltarusijoj, nes Sovie
tai tebevaldo Ovručo gele
žinkelių mazgą ir Jelsko 
stotį. O tik per Ovručą ir 
Jelską eina tiesioginis gele
žinkelis, jungiąs Ukrainą, 
per Pripiatės balas, su Bal
tarusijos frontu.

Visuose kituose frontuose 
Raudonoji Armija laimėjo 
naujas pergales. Sovietiniai 

(Tąsa 5 pusi.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Japonų radijas pripažino, 

jog Amerikos laivai iškėlė 
saVo kariuomenę Bougain
ville salon jau antroje vie
toje, ties Torokina Iškyšu
liu.

Amerikos ir kitų kraštų 
radijai neoficialiai praneša, 
kad prez. Rooseveltas, mar
šalas Stalinas, anglų prem
jeras Churchillas ir Chini
jos prezid. Chiang Kai-shek 
savo sueigoje svarstys ga
lutinus, triuškinančius karo 
veiksmus prieš Vokietiją ir 
Japoniją.

Turkai perduoda praneši
mus iš Vengrijos, kad vie
ton von Ribbentropo Hitle
ris paskyrė Franzą von Pa- 
peną nauju Vokietijos už
sienio reikalų ministerių. 
Sakoma, jog von Papenas, 
iki šiol buvęs nacių ambasa
dorius Turkijoj, kreipsis į 
bepusiškus kraštus, prašy
damas suvest Talkininkus į 
taikos derybas su vokie
čiais. *

Jugoslavijos partizanai, 
Adriatiko pajūryje, atmuši- 
nedami nacių atakas, bet 
negaudami rimtesnės iš tal
kininkų paramos, ruošiasi 
pasitraukt žiemai į kalnus 
ir iš ten gintis.

Z
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“Komunistai — Didelė Jėga..." 
Sako Timeso Redaktorius

Pereito sekmadienio N. Y. Timeso lai
doje tilpo to dienraščio redaktoriaus 
(Managing Editor) Edwin L. James’o 
straipsnis, pavadintas: “Communists Big 
Factor in Underground Work” (Komu
nistai yra didele jėga palėpiniame dar
be). Straipsnis tuo įdomus, kad jį rašo 
ne Daily Workerio redaktorius, bet re
daktorius New York Timeso, stambiau
sio komercinės spaudos organo.

Nors trečiadienio Laisvėje tuo klausi
mu buvo rašyta, ne pro šalį apie jį pla
čiau pakalbėti ir šiandien.

Apie kokį gi palėpio darbą Mr. James 
kalba? Jis kalba apie tą darbą, tą veik
lą, kurią veda hitlerininkais okupuotų 
kraštų žmonės Europoje. Imdamas šalį 
po šalies, straipsnio autorius parodo, jog 
kiekvienoje hitlerininkų okupuotoje šaly 
komunistai vaidina svarbią rolę (gal būt 
svaribausią) žmonių organizavime kovai 
prieš okupantus. Jeigu Francijoje, Jugo
slavijoje, Graikijoje, Lenkijoje ir kituo
se kraštuos šiandien matome didelį žmo
nių judesį prieš okupantus, tai vyriau
sias dėl to nuopelnas priklauso komunis
tams. Jie yra tie žmonės, kurie neša 
pačią sunkiausią slapto veikimo naštą. 
Jie yra tie smegenys, kurie slaptąjį žmo
nių veikimą organizuoja ir vadovauja. 
Kai kur, pav. Jugoslavijoje, komunistų 
vadovaujami partizanai sudari tokią di
džiulę armiją, prieš kurią Hitleris turė
jo pastatyti net keletą savo armijos di
vizijų, vadovaujamų jo geriausio gene
rolo, Rommelio 1

Tokioje Francijoje, tūli žmonės skel
bia, komunistai sudarą 50 nuoš. viso pa- 
lėpinio prieš hitlerininkus žmonių judė
jimo. Mr. James nenorįs su tuo sutikti, 
bet ir jis daleidžia, kad Francijoje ne
mažiau kaip “30 ar 40 nuoš.” viso palė- 
pinio anti-hitlerinio judėjimo tenka ko
munistams.

Tą patį galima pasakyti ir apie kitus 
kraštus, Hitlerio pavergtus.

Mr. James bando tąjį reiškinį išaiš
kinti tuomi, kad komunistai per metų 
metus tokiam darbui ruošėsi ir dėlto jie 
esą “ekspertai” slaptam darbui, jie ži
no, kaip dirbti.

Kad komunistai buvo išmokę organi
zaciniai susitvarkyti ir organizaciją pa
laikyti net sunkiausiais laikais, tai tiesa. 
Turime atsiminti, jog daugumoje Euro
pos kraštų Komunistų Partijos buvo ne
legalūs, veikė palėpiuose ir dėl to komu
nistams nebuvo naujiena, kai teko “sve
timo” priešo okupacijoje atsidurti, — 
jie turėjo ir turi savo organizaciją.

Bet tik tuo tą viską išaiškinti negali
ma. Reikia jieškoti ir daugiau šaltinių,'

iš kuyių komunistai didžiausio sukrėti
mo metais gali semtis, jėgų kovai prieš 
okupantus. Koi$u|ustąi buvo kitaip iš
auklėti ideologiniai. Taip anksti , kaip 
anksti Mussolinis iškėlė galvą Italijoje, 
komunistai ideologiniai artavojosi ko

vai prieš fašizmą ir praktikoje prieš jį 
kovojo. Juo daugiau fašizmo banga plė
tėsi, tuo energingiau komunistai prieš 
ją kovojo ir ragino kitus kovoti. Žinoma, 
tose kovose žuvo tūkstančiai komunis
tų, geriausių anti-fašistų.

Tuo pačiu sykiu kitos t. v. anti-fašisti- 
nės partijos vis gedo, iro. Užuot kovoti 
prieš fašizmą, užuot stoti su komunistais 
į bendrą frontą prieš fašizmą, jos ėjo su 
fašistais prieš komunistus. Na, ir kai 
atėjo išbandymo laikotarpis, kai prasi
dėjo karas, tosios partijos — so.cijalistų, 
liberalų, etc. — daugelyj kraštų beveik 
visiškai išnyko. Jeigu komunistams šis 
karas buvo lauktas, tikėtas dalykas, tai 
kitoms partijoms tas viskas buvo neti
kėtas. Ir štai kodėl komunistai net di
džiausios reakcijos, žiauriausios pries
paudos laikais gali priešą mušti.

Mr. James mano, kad ir pačioje Vo
kietijoje komunistai yra vienintele stip
riausia partiją, vedanti to krašto žmones 
kovon prieš fašizmą.

Išvada N. Y. Timeso redaktoriaus 
straipsnio yra tokia: Savo pasiaukojimu, 
savo sugabumu ir drąsa komunistai, ko
vodami prieš hitlerizmą gelbsti Jung
tinėms Tautoms, tame skaičiuje ir Jung
tinėms Valstijoms.

Kai hitlerizmas bus sumuštas, nerei
kia nei sakyti, komunistai visuose kraš
tuose parodys tokios įtakos, su kuria 
kiekvienas turės skaitytis.

Pono James’o išvados, žinoma, mums ne
pasako nieko naujo. Jeigu mes čia dėl to 
ilgiau apsistojome, tai tik tam, kad skai
tytojui parodžius, kaip šiandien į dalykus 
žiūri net tokio plutokratų laikraščio re
daktoriai, kaip New York Timesas.

Prie progos verta atkreipti dėmesį ir 
į tą faktą: lietuviškieji komunistinio ju
dėjimo keikūnai, kaip Grigaitis, šimutis, 
Michelsonas ir jiems panašūs, nekaip pa
sitiks p. James’o išvadas. Juk tie kava
lieriai per metų metus skelbė, būk ko
munistai nykstą, būk jie greit visaį iš
nyksią, kai tik “Maskvos aukso” negau
sią. O dabar matome, kas darosi.

Nepaisydama jų tų zaunų, žemė tebe
sisuka!

Paskalai Apie Taiką — Hitleri
ninkų Propaganda

Gerai padarė valstybės sekretorius 
Hull, pasklaidydamas tuosius apie taiką 
gandus, kurių debesys gulė komercinę 
spaudą ir radiją.
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kimai ir su tokia pat baime 
jų komandos klausytų.

Kas liečia gi Lietuvos 
žmones, tai jie jokios ma-

' Vienąs iš stipriausių pre
zidento Roosevelto subsidi
jų" programos palaikytojų 
yra kongresmanas Wright 
Putman (demokratas iš Te
xas). Jis ragina piliečius ra
šyti laiškus savo kongresma- 
natns ir raginti juos balsuo
ti už subsidijas.

Tuomet, kai tik buvo sužinota, kad 
kur nors, kada nors prezidentas Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir premjeras 
Churchillas susirinks į bendrą konferen
ciją, laikraščiai pradėjo rašyti, radijo ko
mentatoriai kalbėti, kad, girdi, galinti 
dabar būti taika pasiekta Europoje. Ir 
kokių pasakų nepripasakota!

Todėl valstybės sekretorius Hull, besi
kalbėdamas su mūsų krašto spaudos ko
respondentais (pereitą pirmadienį) ka
tegoriškai pareiškė, kad tie visi gandai 
yra priešo leidžiami ir priešui tarnauja, 
todėl jais nereikia'tįkėti.

Kad toki gandai priešui tarnauja, sa- 
vaimi aišku.

Kaip jie priešui pasitarnauja? Ogi 
taip: jei mūsų krašto žmonės, tiek karo 
pramonėse, tiek ginkluotose jėgose, toms 
apie taiką “žinioms” patikės (o lengvati
kių niekad netrūksta), tai jie nepaisys 
dirbti, nepaisys eiti savo pareigų, kaip 
ėjo, “nes taika visvien arti, — kam eik
votos!” Kitais žodžiais, toki gandai tiek 
karo frontuose, tiek jų užnųgąryj labai 
kenkia. Ir priešas žino, kad jie mums 
kenkia, todėl jis juos leidžia, skleidžia, 
kaip kokius dūmus į akis, kad žmogus ne
matytum tikro dalykų stovio.

Niekas negali pasakyti, kada Europo
je taika bus. Kad ji anksčiau ar vėliau 
bus, — aišku. Gali būt, kad taika bus 
anksčiau, negu kai kurie pesimistai tiki
si. Bet šiandien vienas dalykas turi būti 
kiekvienam aišku: priešas dar stiprus ir 
jis reikia mušto, — mušti ne juokais. Ka
ro pramonė privalo dirbti pilną normą— 
dirbti ginklus, kiekvienas pilietis priva
lo budėti, dirbti, taupyti, gelbėti kari
nėms krašto pąstangoms. Jei taip, dary
sime, tai greičiau priartinsime priešo su
mušimą ir, žinoma, pačią taiką.

IšTREMTOSIOS VAL
DŽIOS IR OKUPUOTŲ

KRAŠTŲ ŽMONĖS
Chicagos dienraštis Vil

nis yra tos nuomonės, kad 
taip vadinamos “tremtinių 
valdžios” veltui laukia su
grįžimo. Pirmiausia išlais
vintų kraštų žmonės turės 
tarti savo žodį. Gal tik vie
nam kitam atsitikime jie 
sutiks tas valdžias prisiimti 
atgal ir savo reikalus joms 
pavesti.

Vilnis sako:
Vis daugiau paniški, jog 

Amerika nepalaikys “tremti
nių valdžių” teisę valdyti tas 
šalis, iš kur jos pabėgę. 
Valstybės Sekretoriaus asis
tentas Adolph Bcrle, kalbė
damas Knoxville, Tenn., pa
reiškė, jog tai būtų paneigi
mas pamatinio demokratijos 
principo neleisti išlaisvintų 
šalių žmonėms balsuoti, ko
kios valdžios jie nenori.

Žinoma, kur žmonės lais
vai prisiims tremtines val
džias, nebus jiems tas ginta, 
bet kur jie nenorės tokių 
valdžių, jie išsirinks tokias 
valdžias, kokios jiems patiks.

Taigi, tremtinės valdžios, 
kaip Lenkijos, Jugoslavijos, 
Graikijos ir kitos tokios, vel
tui laukia valdyti tas šalis, 
žmonės ten išsirinks sau val
džias.

Dar bergždesnis laukimas 
buvusios Lietuvos fašistinės 
valdžios, kuri griuvo dar pir
ma karo, ir po to jau įsikūrė 
ten kita valdžia, kuri tik lai
kinai pasitraukus į SSSR gi
lumą. Lietuvos tarybinė val
džia nėra tremtinė, nes ji 
gyvena savo šalyje, tik ne 
Lietuvos respublikoj, o bro
liškoj respublikoj, bet ne už 
Sovietų Sąjungos sienos.

Reikia žinoti ir tai, kad iš
skyrus čechoslovakijos val
džia, kitos visos nebuvo de- 
mokratinės ii' ne žmonių 
rinktos. Jos dar ir dėlto ne
turės teisės valdyti tas šalis.

Tremtinės valdžios labai 
daug laukė iš mūsų Valsty
bės Departmento. Mat, šis 
Departmentas pirmiaus pa
laikė eilę reakcininkų, net ir 
fašistų. Dabar betgi kaip ro
do p. Berle kalba, jisai atsi
kratė senos politikos. Tai pa
tvirtino ir pats Valstybės Se
kretorius liuli pranešdamas, 
kad Maskvoj konferencijoj 
nuspręsta, kad išlaisvintų ša
lių žmonės patys spręs

valdžių klausimą, rinksis vai-; 
džias.

Antanas Smetona taigi vi
sai veltui laukia. Jei Lietu
vos žmonės ir balsuotų savo 
valdžios klausimą, jis neturi 
mažiausios progos grįžti val
dyti Lietuvą.

UŽGYRĖ DEMOKRATINĮ 
LIETUVIŲ SUVAŽIA

VIMĄ

Pasirodo, kad visose lie
tuvių kolonijose susilaukia
ma smarkaus pritarimo A- 
merikos Lietuvių Demokra
tiniam Suvažiavimui, kuris 
įvyks Brooklyne gruodžio
18 ir 19 dienomis. Štai lap
kričio 14 dieną Chicago j e 
įvyko plati lietuvių konfe
rencija, kurioje vienbalsiai 
pasisakyta už suvažiavimą. 
Girdėtis, kad iš Chicagos 
žada dalyvauti gana skait
linga delegacija.

Konferencijos rezoliucijo
je apie suvažiavimą sako
ma:

“Kadangi Amerikos lietu
viams reikalinga didesnė 
vienybe ir organizacija ge
resniam rėmimui karo pa
stangų savo šalies ir visų 
Jungtinių Tautų;

“Kadangi Raudonoji Ar
mija artinasi prie Lietuvos 
sienos ir tuoj bus galima 
šelpti mūsų brolius, kada 
Lietuva bus išlaisvinta; ir

“Kadangi gruodžio 18 ir
19 šių metų Brooklyne šau
kiamas tam tikslui visos A- 
merikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas:

“Dėlto Chicagos Lietuvių 
Konferencija... pilnai užgi- 
ria tą suvažiavimą ir pati 
siųs delegatus. Taipgi ragi
na kitas lietuvių organiza
cijas tai daryti.”

Sovietus paaukoti vieną sa
vo respubliką, būtent, Lie
tuvą, semtonininkams. Jis 
mano, kad Smetona turės 
sugrįžti ir valdyti Lietuvą. 
Girdi, “po karo nuteriotai 
Rusijai reikės pramoninių 
kraštų pagelbos. Šiose prie
žastyse ir glūdi visa Lietu
vos viltis atgauti savo ne
priklausomybę,” tai yra, su
sigrąžinti Lietuvon smeto- 
nizmą.
Todėl, sako Sirvydas, “lie

tuviai Amerikai ir Anglijai 
čia gali padėti klausydami 
ne tų, kurie nuolatos tik 
pamazgų j ieško Sovietijai 
užpilti, bet tų, kurie sako, 
Rusija nei balta, nei juoda, 
bet marga.”

Su tuo galima sutikti: 
Tie, kurie klauso pamazgų 
j ieškotojų, padeda naciams 
ir kenkia Lietuvai, atideda 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lą. Tai jau supranta dide
lė Amerikos lietuvių daugu
ma, todėl jie nebeklauso nei 
smetonininkų, nei klerika
lų, nei menševikų, kurie per 
visus dvidešimt penkius me
tus tik anti-sovietinių pa
mazgų j ieškojimu teužsiė- 
mė.

lonės iš klerikalų nelaukia, 
neprašo ir nesitiki. Jie juos 
puikiai pažįsta. Jie atsime
na, kaip Lietuvos kunigai 
tarnavo Lenkijos po
nams, kaip paskui jie 
padėjo Rusijos ca
rui Lietuvoje kramolą mal
šinti, kaip po Pirmojo Karo 
jie buvo Lietuvon įvedę in
kviziciją, kaip 1926 metais 
padėjo kruvinajam Smeto
nai įsteigti fašistinę dikta
tūrą Lietuvoje, kaip, paga
liau, juodašimtiškai ir judo- 
šiškai jie sveikino nacių 
lėktuvus, mėtančius bombas 
ant Kauno. Visa tai Lietu
vos žmonės puikiai žino ir 
atsimena. Todėl tie žmonės, 
užtikriname Draugą, išsi
laisvinę iš nacių vergijos, 
nesiklaus klerikalų patari
mo ir neprašys jokios ma
lonės.

Lietuvos žmonės tarė sa
vo žodį ir pasirinko kelią 
1940 metais. Laikinai jiems 
atėmė balsą ir pastojo ke
lią nacių okupacija. Bet 
kaip greitai vokiečiai bus 
išmušti iš Lietuvos, jos 
žmones vėl trauks tuo pa
čiu laimingu keliu į naują, 
laisvą ir gerbūvingą gyve
nimą.

PAMAZGŲ JIEŠKOTO- 
JAMS PATARIMAS

Vytautas Sirvydas, uolus 
smetonininkas, pradedąs į- 
sitikinti, kad plūdimas So
vietų Sąjungos ir rusų tau
tos nei Lietuvai, nei lietu
viams negali padėti. Jis pri
ėjęs išvados, kad Lietuvai 
reikės su tuo didžiuoju kai
mynu sugyventi draugiškai 
ir bendradarbiauti. Kiti 
smetonininkai jį už tai kal
tina beveik parsidavimu 
bolševikams arba rusams.

Sirvydas irgi mano, kad 
ir Anglija priverssavo Amerika

STRAKSI IR GRŪMOJA
Mūsų klerikalai nepasi

duosią, kovosią ir kovosią, 
pasiraitoję rankoves. Tegul, 
girdi, Lietuva pasilieka So
vietų Sąjungoje, tegul su 
tuo faktu sutinka Amerika 
ir Anglija, bet jie, lietuviš
ki kunigai ir jų politiniai 
gizeliai, kaip Laučka ir ši
mutis, alasavosią ir kelsią 
triukšmą.

Tokiam atsitikime, sako 
Draugas, “Amerikos lietu
viai iš savo pusės įsikinky
tų į dar didesnį, uolesnį ir 

i vieningesnį veikimą, kad, 
nežiūrint visų sunkumų ir 
kliūčių, padėti Lietuvos 
žmonėms kovoti dėl savo 
šventų teisių į laisvę ir ne
priklausomybę.”

Mes neabejojame, kad 
kunigėliai nepasiduos jokiai 
žmonių valiai ir laikysis 
prie savo. Lietuvos žmonių 
balsas jiems nieko nereiš
kia. Kunigai nepripažino ir 
nepripažins jokios demo
kratijos. Jie ištikimai ir su 
baime klauso popiežiaus ir 
vyskupų ir nori, kad visi 
“griešni žmonės” taip išti-

Nashua, N. H.

Mūsų vąlstybęs sekretorius Cordell ^u|I raportuoją Kongresui iš Maskvos 
konfęręncijo^. Tai pięmąĄ toks atsitiki inąs, kad kabineto nąrys, o ne pats prę- 
žjęlęųtąs, tiesiog išduotų rapųrtą Kongresui. šią P9P9 Hull žygis
bus pręęędentu ątęięįąį, tpj XW, ręikąląįs, pąlięčiančiaįs jų dępart-
mentus, kabineto nariai bus šaukiami rąportųojti tieąiog Kongresui.

Gruodžio 4 dieną atsibus su
sirinkimas L.L.D. 42 kuopos ir 
LDS 128 kp. Susirinkimas at
sibus 171. Main St., 7:30 vai. 
vakare. Visi draugai ir draugės 
dalyvaukime, nes metai eina 
prie pabaigos, reikia rūpintis 
darbo žmonių reikalais, organi
zacijų naujos valdybos išrinkti 
ir atlikti kiti labai svarbūs rei
kalai.

šiame susirinkime turėsime 
išrinkti delegatus į Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris įvyks 18-19 dd. gruodžio 
Brooklyne, kad padėjus grei
čiau išlaimėti karą, išlaisvinti 
Lietuvą iš po nacių vergijos ir 
atbudavoti ją po baisaus nacių 
sunaikinimo. Mes turime būti
nai dalyvauti šiame Amerikos 
lietuvių istoriniame suvažiavi
me.

Bus išduotas raportas iš 
Laisvės vajininkų veiklos, kaip 
jiems sekėsi šiemet vajaus dar
buotėj, kiek man žinoma, tai 
iki šiol gauta 4 nauji skaityto
jai, kiek atnaujinta ir kiek dar 
galima gauti?

Bus aptarta ii’ prakalbų rei
kalai. Kaip žinote, mums buvo 
paskirta šeštadienis, lapkričio 
20 dieną, kada pas mus negali 
būti sėkmingos prakalbos, nes 
žmonės dirba iki 7 vai. vaka
ro, o Lawrence draugams bu
vo paskirta sekmadienis, 21 
diena, kuri mums būtų buvusi 

! labai gera, o ten draugai nega- 
I vo svetainės ir nebuvo progos 
: panaudoti gerą kalbėtoją, kada 
■ pas mus jo buvimas būtų išė
jęs ant naudos organizacijoms 
ii’ visai darbininkų klasei. Tai- 

|gi, kaip matome, tai prakalbų 
, maršrute nebuvo atsižvelgta į 
kolonijų padėtį.

Turėsime daug ką aptarti. 
Visos ii’ visi dalyvaukite.

V. Vitkauskas.

ANGLŲ “UODAI” SKAU
DŽIAI GILIA BERLYNĄ

London, laprk. 30. — 
i Skaitlingi lengvieji Angli
jos bombanešiai - “uodai” 
praeitą naktį užkūrė nau
jus gaisrus ir sprogimus 
Berlyne. — Toks “uodas”, 
beje, nešasi porą tonų bom
bų.

Kiti anglų “uodai” ardė 
karinius vokiečių punktus 
Holandijoj ir Belgijoj. Di
dieji Amerikos bombanešiai 
atakavo kitus punktus tuo
se nacių užimtuose kraštuo
se.
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NESUKLAIDINSITE IR
NEAPGAUSITE

Raudonoji Armija per pa- tais, arde ramų taikingą 
staruosius mėnesius sudavė darbą, kenkė fabrikuose, 
vokiečių grobikiškai ka-(šnipinėjo vokiečiams ir 
riuomenei tokius triuški- ruošė dirvą hitlerinei oku- 
nančius smūgius, kokių dar parijai. O kai kruvinosios 
nėra mačiusi istorija. Nuo! fašistų 
tų smūgių dreba visa Vo- | veržtis 
kietija, dreba ir jos bude- čiams 
liai, viešpataujantieji oku-Išimtais 
puotoje Tarybų Lietuvoje, lis tų 
Mūsų tėvynės okupantams priešų laiku buvo ištremta 
ir kubiliūnininkamgrėsmin- į Tarybų Sąjungos gilumą, 
gai artėja keršto ir atpildo O iš tų, kurie buvo pasilikę 

at-1 mūsų krašte, ir iškilo Lie
tuvos kūne šlykščiausios 
šunvotės — dabartiniai gal
važudžiai Kubiliūnai, Pauk
ščiai, Urbonai ir panašūs.

Tai hitlerininkai, tai šie 
išgamos ir drabsto purvu 
Tarybų Lietuvą. Tačiau pa
triotai jų šlykščių melu nie
kados nepatikės. Nes kiek
vienas darbininkas, valstie
tis ar inteligentas mato 
Hitlerio teroro aukas tikro
vėje, kiekviename žingsny
je ir kiekvieną dieną.. Juk 
kiek valstiečių išvarė iš ū- 
kio vien dėl to, kad jie oku
pantams nepristatinėjo pro
duktu. Kiek hitlerininkai 
sušaudė patriotų vien dėlto, 
kad jie mylėjo Lietuvą ir 
kovojo už jos laisvę. Ir kiek 
žūsta lietuvių Vokietijos 
darbo katorgoje, kiek žūsta 
hitlerinėje armijoje! O kad 
tuos savo nusikaltimus pri
dengtų, okupantai ir šūkau
ja apie “raudonąjį terorą” 
— šmeižia Tarybų Lietuvą. 
Tačiau nei hitlerinis tero
ras, nei šmeižtai nesulaikys 
lietuvių nuo kovos. Patrio
tai, uždegti ir padrąsinti 
didžiulių Raudonosios Ar
mijos laimėjimų, dar ryž
tingiau, dar plačiau įsilieja 
į kovą ir naikina vokiškuo
sius okupantus. Lietuva bu
vo ir liks laisva.

A. Liepsnonis.

gaujos pradėjo
į Lietuvą, vokie- 

parsidavę išgamos 
žudė patriotus. Da- 
šnipų ir Lietuvos

Binghamton, N. Y. South Boston ir Montello, Mass.

diena. O lietuvių tauta, 
kakliai kovodama prieš 
juos, jau mato tą netolimą 
laiką, kada ji galės atsta
tyti Tarybų Lietuvą, kurią 
vokiški okupantai vis šlyk
ščiau ir uoliau drabsto pur
vu. Štai jie net įsteigė “Stu
dijų Biurą”, kuris, Tarybų 
Lietuvai apšmeižti, ruošia 
parodas su gestapininkų 
kanceliarijose pagaminto
mis nuotraukomis, popier
galių krūvomis ir “statisti
ka” apie tariamojo raudo
nojo teroro aukas. Tokie 
pat gestapininkų pagaminti 
“eksponatai” rodomi Kau
no Karo ir provincijos mu
ziejuose.

Šiomis šlykščiomis prie
monėmis hitlerininkai ban
do nukreipti Lietuvos gy
ventojų dėmesį nuo lietuvių 
tautos sistematingo naiki
nimo: masinių žudymų,
kankinimo kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose ir 
daugtūkstantinių išvežimų 
į Vokietijos vergovę. Ta
čiau hitlerininkams nepasi
sekė ir nepasiseks melagin
gais šūkavimais apie Tary
bų Lietuvos “raudonąjį te
rorą” ir jo “kankinius” ap
gauti lietuvių. Lietuviai 
tuos taip vadinamus “kan
kinius” gerai pažįsta. Tie 
“kankiniai” tarybiniais me
tais, būdami Hitlerio agen-

Grjžta atgal j namus. Tokių vaizdu šiandien Sovie
tų Sąjungoje yra šimtai tūkstančių. Kaimiete motina, 
susidėjus viską j vežimą, grįžta i nuo nacių išlaisvintą 
žemę. Jos gyvenimo draugas žuvęs kovoje, jos namai 
prakeiktojo vokiečio paversti j pelenus! Bet jos širdis 
pilna pasiryžimo Įsikurti iš naujo.

Rem kite Patri jotus ir
Karo Belaisvius

RAGINA LIETUVOS ŽMONES NEPASITI
KĖTI NACIįJ PAŽADĖJIMAIS

“Siunta ir iš kailio ne
riasi hitlerininkai, besi
stengdami atimti iš mūsų 
paskutinį duonos kąsnį ir

Laikraštis “Už Tarybų 
Lietuvą” straipsnyje “Ne- 
imkime Premijų, bet Rei
kalaukime Prekių,” per- 
sergsti Lietuvos gyventojus 
prieš nacių apgavystes. Sa
ko:

“Žiauriomis karo meto 
bausmėmis, gyvulių ir ūkių 
atėmimu rudieji plėšikai 
gąsdina Lietuvos ūkininką 
už neatidavimą grūdų ir 
kitų žemės ūkio produktų. 
Ir tai grobikams mažai te- 
pagelbi. Todėl jie griebėsi 
dar suktesnių priemonių — 
jie įvedė jų vadinamas pre
mijas. Štai kaip okupantai 
šias premijas suraizgo su 
nepakeliamais privalomais 
pristatymais: “nepakaus- 
čius arklio žiemą nevažiuo
si, be žibalo ilgą rudens ir 
žiemos naktį pirkioj nelin- 
dėsi ir gyvulių tvarte nepa- 
šersi, be geležies plūgu, a- 
kėčiomis ir vežėčiomis nesi
naudosi. Vadinasi, jei tu, 
ostlandieti, pats nori gy
venti, tai žūt būt turi įsi
gyti mūsų prekių, o jų įsi
gysi, tik mums atiduodamas 
savo grūdus, gyvulius ir ki
tus žemės ūkio produktus.” 
Tokiu būdu mums siūlomas 
prekes okupantai vadina 
premijomis.

paskutinį gramą mėsos. 
Tačiau mes, lietuviai ūki
ninkai, turime būti atkak
lūs kovoje su vokiečių oku
pantais ir jiems jokiu būdu 
nepasiduoti. Vargais nega
lais apsieikime be vadinamų 
premijų, bet nieko nežiūrė
dami reikalaukime mums 
reikalingų prekių. Ne vo
kiečiams atiduokime, bet 
patys valgykime savo išau
gintus žemės ūkio produk
tus, o savo atsargas gerai 
paslėpkime.

“Nei vienu grūdu, nei 
vienu kąsniu mėsos ar 
pluošteliu linų bei vilnų ne- 
prisidėkime prie hitlerinės 
Vokietijos ir jos grobikų 
armijos rėmimo. Vokiečių 
armija Tarybų Sąjungos — 
Vokietijos fronte kasdien 
gauna vis naujus ir naujus 
galingus smūgius. Hitlerio 
Vokietija braška, kaip nie
kuomet anksčiau. Savo rei
kalus Hitleris griebiasi tai
syti paskutinėmis beviltiš
komis priemonėmis — pa
skelbdamas visuotinę turto 
ir žmonių mobilizaciją karo 
reikalams. Bet ir tai jiems 
nepadės.

“Lietuviai nepildo ir ne
pildys hitlerininkų uždėtų 
prievolių.

“Sužinoję apie okupantų 
geležies ir kitų prekių san
dėlius bei transportus, už- 
pulkime juos ir patys pasi-

. Iš kailio neriasi hitleri
ninkai ir jų agentai Kubi- 
liūnininkai. Įvairiausiomis 
apgaulės, gąsdinimo ir te
roro priemonėmis jie siekia 
įgyvendinti visuotinę mobi
lizaciją ir kuo daugiau su
rinkti lietuvių į vokiečių 
karinę pramonę ir į hitleri
nę armiją. Raudonoji Armi
ja savo triuškinančiais 
smūgiais smarkiai prareti
no vokiečių kariuomenę, 
tad okupantai dabar sten
giasi su verbuoti juo dau
giau patrankų mėsos iš lie
tuvių.

“Niekad nesusilauks pra
keikti kraugeriai prūsokai, 
kad mes taptume hitleriš
kais kareiviais ir eitume 
smaugti savo tautiečius ar
ba padėtume okupantams 
pavergti kitas tautas, ku
rios, kaip ir mes, nori būti 
laisvos. Todėl ir mes, gavę 
šaukimus stoti į hitlerinę 
armiją, susirinkom reika
lingesnius daiktus ir pasi
slėpėme nuo gestapininkų 
ir jų agentų budrios akies. 
Prie mūsų mažos, nuo ka
ro prievolės pabėgusių lie
tuvių, grupės dabar prisidė
jo daug naujų draugų, pa
bėgusių nuo išvežimo į Vo
kietijos darbo katorgą. Mes 
išaugom į gausų partizanų 
būrį ir su ginklais rankose 
kovojame prieš mūsų tėvy
nės engėjus vokiečius. Nuo 
mūsų padėtos minos nusiri
to nuo bėgių ir sudužo Tau
ragės — Radviliškio ruože 
vokiečių karinis traukinys. 
Pelenais pavertėme kelias 
vokiečių kolonistų sodybas 
ir sunaikinome kelias de
šimtis hitlerininkų. Bran
giajai mūsų tėvynei mes 
šventai prisiekėme nepadėti 
ginklo, kol Lietuvoje nebus 
sunaikintas paskutinis vo
kiškasis grobikas. Ir jūs, 
brangūs tautiečiai, nesi
duokite mobilizuojami į hit
lerinę kariuomenę ar išve
žami į Vokietijos katorgi
nius darbus. Užuot tarnavę 
mūsų engėjams, stokite į 
partizanų eiles ir prisidėki
te prie bendros kovos prieš 
bendrą priešą.” (Šiaulių a- 
pylinkės partizanų atsišau
kimas.)

imkime mums stokuojančių 
pramonės gaminių.

“Neduokime grobikams 
išvežti jokio turto iš mūsų 
tėvynės. Pastokime jiems 
kelią. Jų prisigrobtą turtą 
pasiimkime sau ir duokime 
kitiems lietuviams.

Štai kaip atsakė žiaurie
siems okupantams Šiaulių 
apylinkės patriotai, ku
riuos norėjo mobilizuoti ir, 
apvilktus hitlerine miline, 
išvežti į frontą. Taip atsa
ko okupantams ir daugelio 
kitų vietų lietuviai. Taip 
turi atsakyti kiekvienas lie
tuvis patriotas visuose Lie
tuvos kampuose.

Lietuviai slapstosi nuo į- 
vairiu hitlerininku mums 
uždedamų prievolių atliki
mo. Okupantai žiauriomis 
bausmėmis grąsina Lietu
vos gyventojams, remian- 
tiems šiuos besislapstančius 
patriotus ir iš vokiečių ne
laisvės pabėgusius raudon
armiečius. Visokiais būdais 
padėkime partizanams, pa
bėgusiems iš nelaisvės rau
donarmiečiams ir visiems 
lietuviams patriotams, ne
einantiems atlikti hitleri
nių prievolių. Remkime vi
sus tuos, kurie kovodami 
už Lietuvos išlaisvinimą už
sitraukė vokiečių kerštą.

Slėpkite šiuos lietuvių 
reikalų gynėjus pas save, 
pavalgydinkite juos, sutei
kite jiems reikalingų žinių 
ir padėkite jiems apsisaugo
ti nuo gestapininkų ir jų 
agentų. Tuo jūs atliksite 
kilnų patriotinį darbą ir 
prisidėsite prie mūsų engė
ju vokiečiu sunaikinimo.

K. Kirnis.
(Iš “Už Taryb. Lietuvą”)

Chinai Laimi Changteh 
Mūšį Prieš Japonus
Chungking, lapkr. 30. — 

Chinai sumušė 30,000 japo
nų šiaurvakariniame ir pie
tiniai vakariniame Chang
teh miesto šonuse ir pastū
mė juos dikčiai atgal. Be£ 
japonų artilerija iš rytų šo
no ir jų lėktuvai dar tebe- 
pila ugnį į tą dalinai ap
suptą miestą, kuris vadi
namas vartais į derlingiau
sią Chinijos sritį.

Per kelias paskutines die
nas chinai nukovė 10,000 ja
ponų ties Changteh. Vakar 
jie turėjo pasisekimų ir mū
šiuose į šiaurius nuo Yang
tze upės.

Lietuvių Demokratinis Suva
žiavimas įvyks gruodžio 18-19 
dd., 1943 m., Brooklyn, N. Y. 
Ar jūs ir jūsų organizacija jau 
pasirengę jame dalyvauti?

Šis ir Tas
Lapkr. 21 d. lankėsi čionai 

iš Scrantono P. Kručas su 
žmona ir dukterimis, Liepaitė 
ir Juozas Klekūnas. Klekūno 
sveikata nesitaiso. Jis ir vaikš
čioti mažai begali, — nei iš 
automobilio nelipo. Sakosi, 
bene reikės į ligonbutį pasi
duoti. Gaila!

Kazys Dzidulionis su žmo
na neseniai viešėjosi Kanado
je pas gimines. Ten, sako, 
maisto ir gazolino racioniza- 
vimas yra žymiai liuosesnis, 
negu mūsų šalyje. Rubežių 
pervažiuoti apsunkinimų nėra.

Lapkr. 21 d., LDS pramo
goj, II. Pagicgalienės vado
vaujama dainininkių grupė 
(Slesoraitienė, T v a r ijonienė, 
Tomkevičienė, Baka, Kupry
tė) gražiai sudainavo keletą 
dainų. Publikos buvo vidutinis 
skaitlius. Atsižvelgiant į kuo
pos narių skaitlių, galėjo būti 
žymiai daugiau. Mūsų toliau 
gyveną nariai — Sadauskai iš 
Port Crane ii' Jankauskai iš 
Endicott, N. Y.—nepatingėjo 
atvykti, bet daugelio narių ar
čiau gyvenančių — nesimatė.

Pramogoje teko matyti Jo
no Kazlausko sūnų, Dėdės Ša
mo uniformoje, grįžusį pasi
viešėti. 

* s;«
Broome County ligoninėj 

(Chenango Bridge, N. Y.) yra 
Anna Mikolajūnaitė ir Anta
nas Varanauskas. Abiejų svei
kata jau žymiai sutvirtėjusi. 
Kaip ilgai dar prisieis jiems 
ten būti — nežinia. Kam pa
ranku juodu aplankyti — ver
tėtų aplankyti!

s}s *
Lietuvių Tautinė Bendrovė 

paaukojo iš savo iždo $5 į Na
tional War Fund, šios bendro
vės priešmetinis mitingas įvyks 
gruodžio 12, d., — tai bus no- 
minavimas kandidatų į direk
torius ateinantiems metams ir 
išduoti raportai iš šių metų 
veiklos.

Jasilionis.

Dabar eina dienraščio Lais
ves vajus naujiems skaityto
jams gauti; kiek jūs, drauge 
skaitytojau, pasidarbavot šia
me vajuje?

Koncertas ir Prakalbos Pagal
bai Už Laisvę Kovojantiems

So. Bostone, Municipal sve
tainėje, East Broadway, sek
madienį, gruodžio (Dec.) 5 d., 
2 vai. dieną, įvyks labai pui
kus koncertas su prakalbomis. 
Kalbės D. M. šolomskas — vi
siems žinomas kalbėto
jas. Koncertą pildys Aleksan
dras Vasiliauskas — visiems 
žinomas dainininkas ir visi

Aleksandras Vasiliauskas

kietas bus iškilmingas visais 
būdais: bus kalbėtojų svečių: 
Prof. Theodore DeLuca ir ki
ti kalbės; bus graži progra
ma. Visi turėsite pakankamai 
valgių ir skanių gėrimų. Būki
te visi!

Montelloj, Tautiškame Na
mo, kalbės D. M. šolomskas 
ir dainuos Aleksandras Vasi
liauskas 7 valandą vakare, tą 
patį sekmadienį.

Neužmirškite, kad progra
ma ir prakalbos bus visiems 
žavėjantis ir kilnus dalykas. 
Visi būkite jose ir sudėkite sa
vo aukas dėl tų, kurie kovoja 
ir miršta už mus visus Ame
rikoje ir Sovietų Sąjungoje.

Massachusetts ir Apylinkės 
Lietuvių Komitetas:

Prof. B. F. Kubilius, 
prezidentas,

A. J. Kupstis,
vice prezidentas,

J. M. Lukas,
iždininkas,

Jonas Grybas, 
sekretorius.

myli jo dainavimą; jis yra tik
ra estrados pažiba ir jo dai
navimas visus žavėja. Taipgi 
dainuos plačiai pagarsėjusi 
Harmonijos Grupė, po giabia 
vadovyste Helen Žukauskaitės. 
Jie mums dainuos gražias dai
nas. Prašome būti šiame kon
certe ir prakalbose, nes mes 
jau seniai tokį koncertą turė
jome, kuris tikrai visus suža
vės ir seniai girdėjome 
drg. šolomską kalbant tarpe 
mūsų.

Visi mūsų apylinkės lietu
viai laukia šio parengimo. Ne
užmirškite, kad aukos ir pel
nas iš šio koncerto eina į pa
galbą tiems žmonėms, kurie 
kovoja ir miršta už mus ir už 
mūsų laisvę ir išliuosavimą!

Mielas lietuvi bei lietuvaite, 
tik šiandien juos galėsite su
šelpti, tik šiandien jiems aša
ras nušluostysi su savo duosfnia 
auka! Gal rytoj bus per vėlu!

Tuojau po koncerto įvyks 
buvusios žinyčios parapijos ir 
ALDLD moterų skyriaus ban- 
kietas, žinyčioj, 2 Atlantic St., 
So. Boston, Mass, šis bankie- 
tas bus paskutinis žinyčios pa
talpose; tai bus galutinas at
sisveikinimas su žinyčia. Ban-

Paterson. N. J.
Pirmadienį, lapkričio 29 d., 

rastas gasu užtroškęs Jonas 
Skaudas, gyven. 26 N. Bridge 
St., Patersone. Manoma, kad 
nelaimingai tai atsitiko. Vei
kiausia, per neapsižiūrėjimą 
paliko atdaras gasas.

Jonas Skaudas buvo 52 me
tų amžiaus. Ilgų metų Laisvės 
skaitytojas. Jo kūnas bus pa
laidotas penktadienį, gruodžio 
3 d., Cedar Grove kapinėse, 3- 
čią valandą po pietų. Dabar jo 
kūnas yra policijos žinyboje.

Šią žinią mums telefonu 
pranešė J. Matačiūnas.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo punktus nacių 
šiaurinėj Franci joj.

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

ŠTAI KODĖL JAU LAIKAS

“VAIKŲ PIENU?

iWoTINOS ! Kaip jau žinote, mūsų 

Valdžia apribojo pieno kiekį, New 
Yorkan įgabenamą.

Todėl antra tiek svarbiau, kad jūs 
su nepaprasta atodaira pirktumėte 
pieną!

Pasirinkite pieną, kuris duoda jūsų 
šeimai extra naudos!

Daugelis motinų jau pasirenka Bor
den’s Homogenized Vitaminų D Pieną 
—“Vaikų Pieną.”

Jame yra visi šie gerumai:

Kiekviena kvorta sutęikia visai die
nai Vitamino D; jis yra puikus Vita
minų A ir B2 šaltinis; turtingas kal
kėmis ir fosforu: teikia jums budavo- 
jančius kūną proteinus ir Vitaminus 
BĮ ir Niaciną—ir 670 maisto energijos 
kalorijų!

IR DAR! . . . Jis yra greičiau suvirš
kinamas! Kiekvienas sviestinio riebalo 
lašas suskaldytas į 200 lengvai suvirš
kinamų dalelių! O tai reiškia, jog kiek
vienas lašas yra lygiai maistingas. Yra 
Smetonos kiekviename skaniame gurkš
nyje!

BORDENS HOMOGENIZED

VITAMIN D MILK
PRIE JŪSŲ DURŲ ARBA KRAUTUVĖJE
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Detroit, Mich. PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

* *
vykstame į kažkokį 
Pakeliui susitinkam 

Jie

(Tąsa)
Kropas ir aš be ko kito dar du raudo

nus mašastinius fotelius parsivilkom. 
Juos pastatom lovoje ir susėdam nelygi
nant teatro ložėse. Viršum mūs ištemp
ta šilkinė pastogėlė, vis tiek, kaip koks 
baldakimas. Kiekvienas įsikandęs ilgą 
cigarą. Ir taip mes iš aukštybių žiūrime 
į apylinkes.

Tarp mūsų stovi papūgos narvelis. Jį 
suradę paėmėm savo katei. Katę veža- 
mės drauge. Ji guli sau mėsos priputusi 
ir niurna patenkinta.

Pamažėle rieda vežimai keliu. Mes 
dainuojame. Užpakaly mūsų paliktam 
sodžiuj sprogsta granatos ir kyla aukš
tyn dūmų stulpai.

*
Po keletos dienų 

ištuštintą miestelį,
bėgančius tremtinius gyventojus, 
velka savo reikmenes dviratėmis velkė
mis, vaikų ratukais ir pagaliau savais 
pečiais. Jų pavidalai sulinkę, jų veidai 
reiškia vargą, liūdesį, nusiminimą, bai
mę ir atsidavimą likimui. Motinos neši
nos vaikais, o kartais didesnės mergai
tės vedasi mažesniąsias, kurios vis dai
rosi ir atsisuka atgal pažiūrėti. Kurios- 
ne-kurios su savim nešasi menkos vertės 
lėles. Visi pro mus praeina tylėdami.

Mes žengiame gretomis. Juk prancū
zai tur būt nešaudys į savųjų sodžių, kol 
čia dar yra gyventojų. Tačiau staiga su
staugia ore, sudreba žemė, nuaida riks
mas — viena granata pataikė į užpaka
linę grandį. Mes vienas pro kitą išsisklai- 
dom ir puolame ant žemės. Ir tą patį 
akimirksnį pajuntu, jog aš atsipalaida
vau, kas visad netikėtai užkluptiems bū
va. Sužaibuoja galvoj mintis: “Tu žuvai” 
ir drauge pajutau slegiančią baisią bai
mę — ir sekantį akimirksnį šmėštelia 
smūgis, lyg kokio įnagio, į mano kairią
ją koją. Šalia savęs išgirstu šaukiantį 
Albertą.

— Kelkis, Albertai! — rėkiu aš, ka
dangi mes gulim visiškai atviram lau
ke.

Jis atsikelia ir bėga. Aš irgi drauge. 
Turim prabėgti tvorą, kuri yra aukštes
nė už mus. Kropas nusitveria šakų, aš

pagaunu jį už kojos, jis sušunka, aš kils
teliu ir jis persirita į aną pusę. Vienu 
šuoliu šoku paskui jį ir įpuolu į už tvo
ros esantį tvenkinį.

Mūsų veidas visas dumbluose ir žale
sose, tačiau priedanga gera. Dėlto bren
dam mes giliau ligi kaklo. Kai tik svie
dinys sustaugia, mes tuoj visai pasine- 
riam su galva į vandenį.

Po to, kai mes tat padarėme dvyliką 
kartų — man pasidarė jau per daug. 
Albertas dejuoja:

— Pasišalinkim iš čia, o tai aš parpul
siu ir dar prigersiu.

— Ar tau kur nors pataikė? — klau
siu. A JI MU-

— Į kelią, tur but.
— Gali tu bėgti?
— Aš manau....
— Tai eikim.
Pasiekiame paplentės griovį ir kiūti- 

nam į pakalnę. Ugnis mus vejas. Kelias 
eina tiesiog pro mūs amuncijos sandėlį. 
Jei tat susprogtų — nė vienos sagelės 
nuo mūs niekas nerastų. Dėlto mes pa- 
keičiam savo planą ir pasisukam iš ke
lio.

Albertas atsilieka.
— Bėk, aš pasivysiu paskui, — sako 

jis ir puola.
Aš jį pakeliu už rankų ir supurtau.
— Kelk, Albertai, jei tu parpulsi, tai 

daugiau nebegalėsi pasistumti priekin. 
Eikim! Kabinkis į mane.

Pagaliau mes prieinam kažkokį mažą 
požemį. Kropas puola į vidų, ir aš jį čia 
perrišu. Šūvis kliudęs per patį kelią. Pa
skum aš pats apsižiūriu. Kelnės kruvi
nos, taip jau kruvina ir ranka. Albertas 
apriša man savo tvarstomąja medžiaga 
išplėštas skyles. Jis savo kojos daugiau 
pajudinti nebegali. Mes abu sužeisti. 
Teisiog stebimės, kaip galėjom dar ligi 
čia parsivilkti. Ča jau, be abejo, tat pa
darė baimė. Mes bėgtume taip jau, jei 
mums būtų nutrauktos ir kojos — žino
ma, nieko iš karto nejausdami. Aš dar 
galiu kiek pašliaužti, tai šūkteliu pra
važiuojančiam vežimui, kad jis mus 
drauge paimtų. Jis pilnas sužeistųjų. 
Drauge vyksta grandininkas sanitaras. 
Jis įleido mums vaistų į krūtinę.

(Bus daugiau)

Iš LDS 21 Kuopos Veikimo
Lapkričio 7 d. Draugijų Sve

tainėje, įvyko kuopos-reguliaris 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
dalyvavo suvis mažai. Taip ne
turėtų būti. Kiekvienas narys 
ar narė mūsų kuopos yra pa
geidaujami lankytis ant kiek
vieno kuopos mitingo.

Tiesa, daug kuopos narių 
dirba net septynias dienas sa
vaitėj. Bet tokių rasis desėt- 
kas-kitas. Tai kur kiti nariai? 
Kuopoj randasi visai arti trijų 
šimtų narių, o susirinkime da
lyvavo vos apie dvidešimts! 
Taigi, ar neverta būtų pagal
voti nariams?

Sekantis mūsų kuopos susi
rinkimas įvyksta priešmetinis, 
kuriame bus renkama kuopos 
valdyba 1944 metams. Tai yra 
svarbu dalyvauti visiems ir iš
sirinkti tinkamą, sugabią ir 
darbščią valdybą.

Kitas dalykas yra didelės 
svarbos, kodėl turėtų visi na
riai būti sekamam susirinkime, 
nes visi jau žinom, kad šių me
tų gruodžio 18-19 dienomis 
jvyks tas didžiulis Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas 
Brooklyne. Priešmetiniame su
sirinkime, gruodžio 5 d. bus 
renkami delegatai į suvažiavi
mą. Todėl, yra daugiau kaip 
privalumas kiekvienam nariui 
ii' narei atsilankyti į priešme- 
tinj susirinkimą.

Taigi, įsitėmykite visi na
riai, kad sekantis kuopos susi
rinkimas jvyks gruodžio 5 die
ną, kaip antra valanda po pie
tų, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Prašome dalyvauti 
visus narius.

Kuopos Korespondentas.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. ruošia pasilinksmi

nimo vakarėlį, šeštadienį, 4 d. 
gruodžio. Liet, salėje, 340 Mitchell 
Ave. Pradžia 7:30 v. v. Turėsime 
skanių užkandžių ir įvairių gėrimų, 
taipgi gerą muziką. Tikietas $1. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (282-284)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 6 d., Pirmadienio vakare, 
7:30 vai. L. T. Name. Nariai visi 
dalyvaukite, turime daug naujo ap
tarti. Taipgi išgirsite raportus net 
iš dviejų konferencijų. — E. Beniu- 
liene, Prot. Rašt. (283-285)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo metinis 

susirinkimas jvyks 5 d. gruodžio, 6 
vai. vak., 155 Hungerford St. Visos 
draugės malonėkite dalyvauti, 
kės 
bus

rei- 
1944 m. valdybą rinkti, taipgi 
ir kiti reikalai aptarimui. — V. 
sekr. (283-284)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, 5 d. gruodžio, įvyks 

Elizabetho ir apylinkės mezgėjų su
sirinkimas. Pradžia 3:30 vai. dieną, 
408 Court St. Draugės, ypatingai iš 
Lindeno dalyvaukite, turime .svarbių 
reikalų svarstyti. — Komitetas.

(283-284)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 3:30 vai. 
dieną pas V. Bingilą, 82 Keen St. 
Draugai, malonėkite visi dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių reikalų 
atlikti. — Kom. (282-284)

PA.
jvyks
Radi-

4 th

WYOMING-PITTSTON,
ALDLD 12 kp. susirinkimas 

gruodžio 5 d., 7:30 v. v. P. 
šauskienės kambariuose, 206
St., Wyominge. Bus svarstoma, ar 
galėsime siųsti delegatą j Am. Dem. 
Liet. Suvažiavimą. Prašome daly
vauti. — Vienas iš Narių.

(282-284)

Bostono ir Apylinkes Žinios
Pažangių Lietuvių Šventė 

Bostone
Kas iš mūs nežinome žo-i 

džio prasmės šventė? Šį žodį,| 
be abejo, supranta visas pa- kilmingos 
saulis, o geriausia s^ggtės 
buvo ir yra gerbiamos darbo 
žmogaus, nes reiškia jam po
ilsį. Vienas šventes pagimdė! 
istorija, kitas ant liaudies už-1 
korė religinės sektos, bet vi
sas jas mes apvaikščiojame su 
pagarba, pagal savo suprati
mą.

Mes, kaipo pažangūs lietu
viai, pasiskiriame patys šven
tę ir ją švenčiame-apvaikščio- 
jame. Šį metą mūs, pažangių-1 
jų lietuvių Bostone, bus šven
tė, gruodžio (December) 5 d., 
2-rą vai. po pietų, So. Bostone, | . 
Municipal Auditorijoj, EastIth 
Broadway.

Iš tikrųjų, tai bus didelė kite, kad 
šventė, nes mes turėsime pro
gą, pamatyti pasaulį ir jo 
nuogą sceną, kurią dėstys pa
saulinis komentatorius drg.
D. M. šolomskas ir dr. Hugh 
Cabot, Anglijos armijos gene
ral is chirurgas ir žymus vi
suomenininkas.

Išklausius kalbas, susipaži
nus su pasaulio apžvalga, mes 
turėsime iš tikro dailią meno 
dalį. Mums padainuoti atva- 
žius Alexandras Vasiliauskas, 
kurio jau negirdėjome dainuo
jant daugiau kaip du metai— 
mes esame pasiilgę jo, o jis 
mūs. Taipgi dalyvaus Harmo
nijos Grupė, vadovaujama He
lenos Žukauskaitės, ši grupė, 
tai Naujosios Anglijos aušrinė, 
kurios niekas kitas negalėtų 
pavaduoti. Taipgi su mumis

i bus Harvey Davis, žymus pia- 
’ nistas, muzikas ir visų pažan
gių lietuvių draugas.

Todėl nepraleiskite šios iš- 
šventės neapvaikš

čioję, nes jeigu nebūsite, tai 
vėliau gailėsitės.

Bostonas Skaitlingai Dalyvaus 
Brooklyn© Konferencijoj
Kiek šių žodžių rasėj ui* yra 

žinoma, tai Bostonas pasiųs 
apie tuziną delegatų (dabar 
yra išrinkta jau vienuolika) į 
Demokratinių. Lietuvių Suva
žiavimą. Viskas, kas lieka 
mums daryti, tai surinkti kuo 
daugiausia dėl suvažiavimo 
pasveikinimų, kad mūsų dele
gatai neturėtų gėdos pasirody-

Draugės ir draugai, nel’au- 
kas jumis išrinktų 

arba paragintų rinkti pasvei
kinimus dėl suvažiavimo, bet 
patys paprašykite savo drau
gų, pažįstamų ir kaimynų, kad 
jie perduotų, savo pasveikini
mą per jumis delegatams — 
sveikinkime suvažiavimą visi!

Jaunutis.

Pittston, Pa
Lapkričio 14 dieną atsibuvo 

Komunistų Partijos susirinki
mas. Organizatorius išdavė ra
portą, kad lapkričio 7 dieną 
masinės prakalbos pavyko, bu
vo su tikietais 435 žmonės. Už 
svetainę kainuos tik $15. Reiš
kia, liks pelno.

> Organizuojama mokykla, ku-

&

»>.....
:* .• :>...

Saržentai Raymond A. 
Kelly ir Sonny Hertzberg 
neša gražuolę aktorką 
Gypsy Rose Lee pašokti 
New Yorko CIO unijos 
Thanksgiving dienos pa
rengime. Parengimo pelnas 
buvo paskirtas armijos rei
kalams.

rios tikslas yra supažindinti 
jaunus žmones su Markso ir 
Lenino mokslu; ji atsidarys 
gruodžio 4 dieną, kur bus lavi
nami nauji kadrai. Reikia nau
jų jėgų, nes vieni išvažiuoja, 
kiti išsiskiria iš gyvųjų tarpo. 
Mokykla bus palaikoma Wilkes 
Barre mieste, vėliau pranešime 
ir vietą. Studentų bus ir iš She
nandoah ir kitur. Mokyklos už
laikymas nemažai atsieis, tai 
atsišaukiama į visus progresy
vius žmones, kad prisidėtų prie 
jos užlaikymo. M. Kalauskas.

A G'

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos! Rengia LLD 

63 kp. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
5 d. Liet. Salėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7 vai. vak. Kalbės R. Mi- 
zara, šių dienų klausimais — Karas, 
Lietuva, Liet. Dem. Suvažiavimas ir 
tt. Prašomi visi dalyvauti. Įžanga 
dovanai. — Rengėjai. (283-285)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas jvyks 

gruodžio 5 d., 2 vai. .dieną. Kliubie- 
čiai esate visi kviečiami ant virš- 
minėto susirinkimo, nes bus daug 
dalykų Kliubo reikaluose aptarta. 
Taipgi yra draugų, kurie pasilikę 
mėnesinėmis mokestimis. Būtų ge
rai, kad dalyvautų ir užsimokėtų, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.— 
J. Wisbor. (283-285)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 5 d., 2:30 vai. dieną. 
YMHA salėje, Walnut ir Ferry 
Sts. Malonėkite būti laiku, nes bus 
išduotas raportas iš 6-to Apskr. 
konferencijos. Taipgi rinksime dele
gatus j Am. Dem. Liet. Suvažiavi
mą. Kuopos valdyba duos metinį ra
portą. (282-284)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas jvyks 3 d. gruodžio. 
Liet, salėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 v. v. Draugės dalyvaukite šia
me svarbiame susirinkime, turime 
daug dalykų aptarti. Taipgi reikės 
naują valdybą išrinkti 1944 rpetams. 
— M. Kulbis. (282-284)

Ar jau parėmėte Nacionalj 
Karo Fondą?

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, gruodžio 5 d., 1 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvėse. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. — Evelyn Farion, sekr.

(282-284)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 5 d., 15-17 Ann St., Har- 
risone. Malonėkite būti susirinkime 
laiku, nes turėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Pradžia 2 v. 
dieną. — V. Z. (282-284)

NEWARK, N. J.
Draugiškas pasilinksminimo Pun

delių Vakarėlis, Liet. Raudonarmie
čių naudai, jvyks šeštadienj, gruo
džio 4 d., 7:30 v. v. Rusų Kliubo 
salėje, 53 Broome St. Bus šokiai 
ir skanių užkandžių. Dėl Pundelių, 
galite atsinešti sekamų dalykų: ab- 
rūsų, muilo, skustuvų, Condensed 
pieno, paišelių, vaikučiam visokių 
drabužių, lovom patiesalų, apvalka
lų ir clgaretų. Tai bus jūsų įžanga. 
Rengia Tarptautinis Komitetas. 
Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

(282-284)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. nepaprastas priešmeti- 

nis susirinkimas jvyks 5 d. gruodžio, 
2 vai. dieną, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Prašome narių da
lyvauti, rinksime naują valdybą 
1944 metams. Po susirinkimo turė
sime, skanių užkandžių ir gėrimų.

Taipgi kviečiame visus Laisvės 
skaitytojus dalyvauti pažmonyje, 
4:30 vai. Apart visko turėsime ir 
diskusijas Lietuvos klausimu. — 
Valdyba. (282-284)

ra

MATEUŠAS SIMONAVK IIIS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

impor

g e r iausiij
alus ir

Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai, 
bravorų
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti.

Kiekvieną su bate 
karšta vakarienė 
Atskiras kambaryj- 
už ėjimu i gru 
pėms Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki valai

£

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iraktyrius 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
karštų užkandžių

Juozas Zeidat
Savininko

411 Grand St. Brooklyn

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, męs darome šj speciali pasiūlymą 

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

30 Dienų 
Nuolaida

4 f

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių

fuV-įj

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
sudarau

L; rikoniškais. Rei
s’ kalui esant ir 
| padidinu tokio 
f i dydžio, kokio pa- 
• geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

<♦>

<♦)

<♦>

<!>

<i>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

•>

NOTARY
PUBLIC

g

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Akiniai 
už $7.50

mes duosimeAtsilankę parodykite mums šj skelbimą ir 
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.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levaudauskas 
1 

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

įįįįK <!>

TELEPHONE
STAG4I 2-5048

>

<♦)

<♦>

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRARORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

<♦>

o

<♦>

<!>

<♦>
660 GRAND ST BROOKLYN, N

<

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
< RAMANAUSKAS)

M/DOTl/V/V 
DIREKTORIUS

I

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

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

Ji-?

A
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Gruod. 2, 1943

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Sovietai Laimi Baltaru
sijoj ir Dniepro Upes 

Alkūnėje

HELP WANTED—FEMAJŲE 
REIKALINGOS MOTERYS

HEĘP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AMŽIAUS 25-50

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

ALDLD Mot. kp. Binghamton 
J. Kazlauskas, Hartford ...........
V. Smalstienė, Royal Oak ........
Geo. Shimaitis, Montello ........
ALDLD 50 kp., Rochester .......
Baltimorės Vajininkai ..............
P. Beeis, Great Neck 
ALDLD 136 kp. Harrison-

Kearny .................................
J. Mockaitis, Bridgeport ..........
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Rudmanas, New Haven .......
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .... 
M. Slekiene, Gardner 
Frank Wilkas, Wilmerding .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
ALDLD 20 kp., Binghamton .....
V.

731
633
602
565
559
530
512

A.
K.

S.
J.

P.

508
489
448
338
325
304
299
295
292
290
264
260
250
255
247 i R.

M.

J.

247
233
217
198
191
182

Blažonis, Lowell ....................
Gudzin, Schenectady ..........
Mikolaitis, Baltimore ...........
Margaitis, Windsor ..............
Puidokas, Rumford ..............
Grybas, Norwood ..................
S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 
Matačiūnas, Paterson ..........

O. Kalakauskienė, Brooklyn ....
J. Kalvelis, Bridgewater ..........

Kupstas, E. St. Louis .........
Urba, Easton ........................
Valinchus, Pittston ..............
Shaltys, Rockford ................
Simutis, Nashua ..................
Kisielius, McKees Rock .....

P. J. Martin, Pittsburgh ...........
K. Abekienė, Chicago ..............
Ch. Legunas, Springfield ...........
A. Venskevičienė, Cambridge .. 
A. Arison, Stratford ..................

Kalvaitienė, Maspeth ...........
Stakoff, Brooklyn ................

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................
P. Buknys, Brooklyn ..................
V. Tauras-R. židžiunas ............

A.
M.
A.
S.

176
169
168
156
140
134
133
126
122
108
104

92
81
78
72

. 60
52
52
52

Padgalskas, Mexico
Urbonas, Pittsburgh ............
Tamošiūnas, Hudson .........

Šlekaitis, Scranton ..............
Ramanauskas. Minersville ....

A. P. Dambrauskas, Haverhill ..
P. Šlekaitis, Scranton ............
M. Smitravičienė, Detroit .........
J. Žilinskas, Lewiston ..... ;..........
P. Šlajus, Chester ......................
A. J. Navikas, Haverhill ..........

P. Pilėno talkininkas 
prenumeratą. Visvien Pilėnas pasilieka antroj vietoj. 
Newarkas, sako, nepasiduos!

M. Svinkūnienė—M. Meisonienė prisiuntė atnaujini
mų. Jos taipgi gražiai pakilo punktais.

S. Kuzmickas prisiuntė naują skaitytoją ir keletą 
atnaujinimų. Jis pralenkė V. Vilkauską. Bostonas ir 
Worcesteris — saugokitės, nes gali ir jus pralenkti!

V. J. Stankus prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Jis pralenkė J. Kazlauską ir užėmė ALDLD 
Moterų kuopos vietą laimėtojų skyriuje. Bet ar toks 
didelis būrys moterų leis Stankui laikytis laimėtojų 
skyriuje? Jos taipgi pasikeitė punktais; jų talkininkė 
O. Girnienė prisiuntė atnaujinimų. a

Šie vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami atnauji
nimų. V. Padgalskas, Mexico, Me.; A. Gudzin, Schenec
tady, N. Y., C. Kasparas, Wilkes-Barre, Pa.

Vakar, gruod. 1 d. oficialiai prasidėjo jaunuolių kon
testas gavimui naujų skaitytojų. Nepamirškite, jaunuo- 
lio-laimėtojo laukia $25 Karo Bonas, tai dovana nuo 
M/ Sgt. Vasario, kuris randasi karo lauke. Jaunuoliai, 
stokite į darbą! Nepasiduokite suaugusiems!

Laisvės Admiiustracija.

186
126
28

drg. Rainis prisiuntė naują

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kovūnai per dieną atėmė iš 
vokiečių 16 aptvirtintų mie
stelių ir kaimų į šiaurius ir 
vakarus nuo Gomelio ir 
Žlobino srityje.

Pietinėj Pripiatės srityje 
raudonarmiečiai atvadavo 
8 gyvenamąsias vietas. 
Dniepro alkūnėje, į pietų 
vakarus nuo Kremenčugo, 
jie užėmė penkias tvirtoviš- 
kas vietoves ir taipgi papla- 
tino savo pozicijas ties Čer- 
kassais, vakariniam Dniep
ro upės šone, kur naciai, 
bėgdami atgal, pali
ko 11 savo tankų ir dau
gius kitų pabūklų. Be kitko, 
Sovietai atvadavo Bol. Ma- 
karichą, tik 10 mylių nuo 
svarbaus geležinkelių maz
go Znamenkos.

Į šiaurvakarius nuo Go
melio raudonarmiečiams te
lieka mažiau kaip 25 my
lios pasiekt Bobruiską, 
strateginį geležinkelių maz
gą, kurio paėmimas būtų 
svarbesnis, negu Žlobino.

MOKYKITĖS CIGARŲ DARYMO 
UŽDIRBKITE $40 IR VIRŠAUS 

PO TRUMPO LAVINIMO PERIODO

GERA ALGA BESIMOKINANT
GERAS NUOLATINIS AMATAS

DABAR IR PO KARO

PALUMBO CIGAR CO., INC.
68 KĄST 131ST ST., N. Y. C. 

(ARTI PARK AVE.)
(287)

MERGINOS DIRBTUVĖJE 
Apkarpymui svederių. $20 j avaitę pradžiai. 
Steinberg Knitting Mills,, 705 Driggs Ave., 

Brooklyn.
(284)

MERGINOS & MOTERYS 17 IKI 40
Sujunginejimui intsrumentų armijos naudoji
mų prie telegrafinių ir radio komunikatų. 
Patyrimo nereikalaujama ; mes išmokysime 
jus bedirbant. Muzika laike darbo, poilsio 
periodai ir apmokamos vakacijąs. Pradžiai 
alga 50c j valandą. Greiti pakilimai. Reika
laujama atliekamumo paliudijimo. Allen D. 
Cardwell Mfg. Corp., 81 Prospect St.. Brook
lyn, N. Y. 8th Avenue subve iki High St.

(284)

Virš 18 Metų Del

SODA FOUNTAIN
DARBO

Patyrimas nereikalingas. Gera alga. Duo
dama uniformos ir valgis. Puikios darbo są
lygos. Proga pakilimui.

LOFT CANDY CO
793 Broad St. 

(Broad & Market Sts.) 
Newark, New Jersey (288)

Springfield, III.
Mirė Povilas Jurkonis

Lapkr. 18 dieną, 1943 m., 
mirė drg. Povilas Jurkonis, 68 
metų amžiaus. Velionis paliko 
nuliūdime moterį, 2 sūnus, 2 
brolius, draugus ir drauges.

POVILAS JURKONIS
Palaidotas laisvai į Roselawn 
kapus.

Draugas Povilas priklausė 
prie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopos ir Literatū
ros Draugijos 7 kuopos, pasta
rosios ėjo sekretoriaus parei
gas. Reiškia, mirtis išplėšė iš 
šių dviejų organizacijų darbš
tų veikėją. Povilas dalyvavo ir 
dabartiniame dienraščio Vil
nies vajuje, darbavosi išvien 
su drg. K. Lagūnų ir drg. M. 
Klikniene atnaujindamas se
nus skaitytojus ir jieškodamas 
naujų.

Velionis buvo silpnos svei
katos jau per pastaruosius ke
lis metus, o su menka sveikata 
žmogų ir ligos greičiau pagau
na atvėsus orui. Povilas skai
tė dienraštį Vilnį ir pirmiau 
Laisvę, skaitė knygas ir ki
tiems pardavinėjo brošiurai- 
tes ir kalendorius. Nenuils-I 
tančiai skleidė apšvietą lietu
vių tarpe, kiek galėjo ir jėjps 
jam leido.

J

vojingą darbą. Kasyklose yra 
ne tik sunku dirbti, bet ir svei
katą naikina, nes dažnai sto
ka oro kvėpavimui, dujos, 
dulkės ir nuolatinis pavojus, 
kas ėda plaučius, kad ir drū- 
čiausio vyro. Baimė nuolatos, 
kad anglis arba akmuo gali 
nukristi, sužeisti arba ir už
mušti.

Netekome draugo, veikėjo! 
Mūsų judėjime pasiliko dide
lė spraga! Povilas kalbindavo 
ir prirašydavo lietuvius prie 
Liet. Literatūros Draugijos 
kuopos, kas dirbo, kas ne, o 
mūsų Povilas būdavo visados. 
Patsai gerbė organizaciją, 
skaitė šviesą ir kitus prie to 
kvietė, patsai skaitė knygas ir 
kitus prie to ragino. Draugas 
mirę, bet jo darbai amžinai 
mūsų tarpe bus pamenami ir 
jis bus gerbiamas! Jis troško 
pamatyti pergalę ant barba
riško hitlerizmo, deja, mirtis 
jam neleido tą padaryti, bet 
jis atliko, kiek tik galėjo ka
ro pergalei. Ilsėkis, mielas 
drauge, kapuose, o mes nu
baigsime tavo tęstus darbus!

Reiškiu giliausią užuojautą 
Povilo žmonai, sūnums, bro
liams !

A. Čekanauskas.

Durtuvy Mūšiuose An
glai Nugali Nacius

London, gruod. 1.— Sep
tintoji anglų armija per 
nuožmius mūšius durtuvais 
nubloškė nacius dar 1 iki 3 
mylių atgal rytiniame Ita
lijos fronte, ir užėmė pajū
rio miestą Lanciano.

Tuo tarpu Anglijos karo 
laivai ir talkininkų lakūnai 
be atlaidos ardė nacių po
zicijas toje srityje.

Jis per daugelį metų dirbo 
anglies kasyklose sunkų ir pa-

Alžyras. — Teigiama, jog 
Aštuntoji anglų armija su
laužė jau pačias drūčiausias 
nacių linijas Italijoj, apie 
75 myl. į pietus nuo Romos.

Hartford, Conn.

MERGINjOS-MOTERYS
ŽAISLŲ DIRBTUVĖJE

Patyrusios ir Nepatyrusios
Taipgi daliai laiko dirbti nuo 5 iki 9 P.M.

ALL AMERICAN PLAYTHINGS CORP.
21-16 40th Ave., Long Island City.

Visos subvės iki Queens Plaza stoties.
(281)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER-, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVĖ. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

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

44 VĄLANDŲ SAVAITĖ ' 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

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

(285)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

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

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

(285)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
'ĮJODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI- AMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš kariniu darbų nepriimami

S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 W. 23RD ST., N. Y.

ELEKTRININKAI
i

Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINĖTUM SRITIM

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IR A S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST.,

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO

Buvo parvažiavę iš toli net 
keturi kareiviai svečiuosna pas 
saviškius. Jais buvo Juozas 
Plitnikas, kuris buvo parvažia
vęs pas savo tėvelius 20-ties 
dienų vakacijoms. Buvo sukel
ta iškilminga parė, kur dalyva
vo daug žmonių. Mat, Juozas 
prigulėjo prie Laisvės Choro ir 
buvo geras dainininkas ir vei
kėjas.

Taipgi buvo parvažiavęs Cpl. 
Julius Aibavičius pas savo my
limą jauną žmoną Suzaną ir 
pas tėvą J. Aibavičių, kjuris 
svečiavosi 15 dienų. Jis tarny
boj eina kolegiją, mat, jis yra 
gabus ir Dėdės Šamo tarnyba 
jam patinka, tai vyriausybė 
duoda progą lavintis. Linkėtina 
Juliui gero pasisekimo tarny
boj ir moksle.

Taipgi buvo parvažiavę Me- 
donis ir P. Palažėjus, gražiai 
atrodo visi kariai, energingi ir 
sveiki. Linkime visiems geriau
sio pasisekimo tarnyboj ir prie
šą nugalėjus sveikiems ir links
miems sugrįžti pas saviškius.

Laisvės Choristas.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RCSIŲ MOŠTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti koletai desėtkų skirtin
gų ligų. Nėr kenksmingos, bet visa
da pamačlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žėdnoj šeimynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai jo visas turtas. Turėdamas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointment ap
siginsi nuo daug ligų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apsirūpink, pasipirk 
tuojau, kol aš dar turiu jų.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for Toothaches, Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina gėli
mą, užsivietrijimą ir sustiprina sme
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tot ir nekenksminga. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir 1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mes
tis) nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu
siau sprando musulių, sąnarių, užsi- 
šaldymo, sumušimo ir aštraus kosu- 
Ho-peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
Stebuklinga mostis, kuri gelbsti nuo 
daug įvairių ligų ir negerų ligų, 
kai Piles, Sinus, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių, Išbėrimų. 
Nudeginimų, Nušutinimo, Nušašimo 
nuo Šalčio, Sumušimo, Sukoliečiji- 
mo, Nesveikumo Nosies ar Burnos. 
Stiprina Kraujo Cirkuliaciją ir 
Energiją ir nuo įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne nuo vėžio).

Visados gausi pagelbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių niežėjimų. Pa
bandykit, būsite užganėdinti. Kaina 
tik $1.25.

Reikalaudami mosčių, siųskit ir 
pinigus. Money Order ar Cheki. Ca
nada! ekstra 25c ant kožno orderio.

Adresuoki! tąip:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 78, Stu. A. 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateit krautuvėm 
614 /i Zlou Street.

MERGINOS - MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

GERA PROGA 
IŠMOKTI AMATO

Moteriškų batų išdirbimo fabrike
I. MILLER & SONS

23rd Si., L. L City.
ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIER1O 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI -APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

(285)
MERGINOS

Lengvam fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Desbrosses St., 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST.. N. Y.

OPERATORĖS
Patyrusios ai' pradinės ant Singer Sewing 
Mašinų. Paprastas siuvimas ir bandinimas 
blanketų. Nuolatinis, apskritų metų darbas. 

Gali padaryti gerą algų su viršlaikiais.
KOPF MFG. CO.

49 WARREN ST. NEW YORK CITY.
(285)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga
Gera Proga

Puikios darbo sąlygos
Matykite Timekeeper

HOTEL EDISON
233 West 46th St. *

NEW YORK COMMITTEE

MATCH THEH GALLANTRY WITH YOUR GIVING

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... :
Kapitonas Fogelis, apysaka ....
Girtuoklių Linksmos Dainos ... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas ............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...........................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ...................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .................................

Praloto Olšausko Darbai 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt........................... 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ..............................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, 

su paveikslais ...................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi.................. $3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka .............................

Kabalas, Zobovos Knygutė

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
•25 c 
25c

35c

15c

25c

ir
20c
15c

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................ ...............
Nuo nemalonaus kvapo ...........-• 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85p
Nuo romantiškų sausgėlių ......  60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..... ............ 85c
Nuo Sutukimo Žolės ................. 85p

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
884 Dean St, Sgeącer^ort, N. Y.

85c 
60 

85c 
60c 
60c 
85c 
60c

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.

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

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

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

Just Off 5th Avenue
(283)

KNYGŲ APDIIRBIMUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARD PRESS CORP., 421 HUDSON ST.

(286)

MERGINOS
Reikalingos Išsiuntimų Depąrtmentui. $20 

pradžiai. 40 valandų, 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Personnel Manager.

PILGRIM LAUNDRY
1102 Prospect Ave., Brooklyn.

(288)

MALE ąnd FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

AURĖJAI
Su ar be patyrimo prie Jacquard ant 

4X4 Crompton Knowles Looms
QUEENS TEXTILE MILLS
10-36 46th Ave., L. I. City.

I.R.T. Court St. Station,
8th Ave.—Ely Ave. Station

(286)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA PROGA 
MOKYTIS AMATO 

Moteriškų batų išdirbimo fabrike
I. MILLER & SONS

43-10 23rd St.. L. I. City 
ARTI QUEENS PLAZA STOTIES

(285)

REIKALAUJA VYRŲ
Mokančių nuilsti lęKęrj su specialiu Įękerio 
nuėmimo padarų, Uįipp spcpialistų su amęli- 

ne popjera nųtrynirpui lĮanry rakandų, 
ir. sprąyęri^. Opia qlgą.

SENPŲRES ART STUDIO 
218 Ėąsį 26fh Si;., 4-tęs lubos.

" '* “ (285)

YYMl WAVS 
indų i^^pjęęjAi 

G^rą Ąlgfi
Pųikift»
Mokite Tiirie^cpęr 

įmąON 
233 W^st 46th Sį.

BERNIUKĄ!, 16 iki 18, \{žd)rbki|« $2Q-$30 
; savaitę, n|gjcin^i^tĮ <wu»t lailip.s. tnliiinf 
machinaa, šriųhų ppesps,

blueprint skąityjps, sujungimu. 
Wirschinf. 336 Canąl St.

(285)

PAPRASTI DARBININKAI
Viršaus 40 metų amžiaus, kilnojimui lengvų 

plieninių plokščiu. 80c j valandą.

LALŲY COLUMN CO. Olf N. Y.
211 Lombardy St., Green point, Brooklyn.

(285)

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

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

JAUNI BERNIUKAI
IŠSIUNTIMUI IR PAKAVIMAM

PENKIOS IR PUSE DIENČS

$25 Į SAVAITĘ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT

OFISĄ

GRANT POSITYPE CORP
16 WEST 22nd ST., NEW YORK

10-TOS LUBOS

SIENŲ MAZGOTOJAI 
$32 J SAVAITE 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS f HOUSEKEEPER

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

(284)

(281)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DARBAS SKALBYKLOJE MAZGOJIMŲ 

KAMBARYJE 
ar 

BENDRAM SKALBYKLOS DARBUI 
GERA ALGA

Vakacijos su alga. Nemokamai pomirtinės ap- 
drauda darbininkams. Iš būtinų darbų reikia 

turėti paliuosavimo pareiškimą.
PIERCE STEAM LAUNDRY

32 ĘAGLE ST., BROOKLYN.
8th Ave. subve iki Greenpoint Ave. stoties ar 

I.R.T. subve iki Vernon-Jackson Aves.
(288)

REIKIĄ VYRŲ 
ŽAISLŲ FABRIKUI

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO
ALL AMERICAN PLAYTHINGS CORP.

21-16 40th Ave., Long Island City.
Visos subves iki Queens Plaza stoties.

(284)

REIKIA PAKUOTOJŲ
Patyrusių prie trapių daiktų, siuntimui per 
paštą ir ekspresu ; laikinas darbas iki Kalėdų ; 
40 vai. savaitė, prisideda viršląikiąi Kreipki

tės į Mr. Durning, 385 Madison Ave., 
9-tos lubos.

(284)

VYRAI AR BERNIUKAI
Fabriko darbui, 60c j valandą, 40 valandų 

savaitė; laikas ir pusė, priskaitant ir 
viršlaikus.

ATLANTIC CALAMINE CO., 
21 Bęlvedcre St., Brooklyn.

(284)

BĘRN^VKAI
Reikalingi Išsiuntimu Dępąrttnęntui. $20 pra

džiai. 40 vąiąndų, 5' dienų savaitė.
Kręipkitės j Personnel Manager

pilgrim ųąundry
1102 'Prospect Ave., Brooklyn.

(288)
1......i.v ...r:---------------------------------------------

JĄŲNI VYRĄ!
16 METŲ AR VIRŠAUS 

Gera Alfa. 40 Valandų Savaitė, 
PrlsMęda viršlaikiai.

Iš būtinų ejurtjų ’ reikią paliuosavimo 
pareiškimo.

McKesson & robbins, inc.
464 LIBERTY AVE., BROOKLYN, N. Y.

’ (285)

PAPER BOX S. & S. MECHANIKAS, paty
ręs, kuris supranta aufid: nuolat; daug virft- 
laikių. Willow, 2887 Atlantic Avė., B’klyn.

(289)

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

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

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)

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 Į SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 Į SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.
Newark, N. J.

BIGELOW 3-4121
(284)

IŠSIUNTIMŲ DEPAKTMENTE 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių ištaiga, daranti karinius dar
bus; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti paliuosavimą. Kreipkitės:
E. J. WILLIS CO., 

91 Chambers St., City.
(283)

VYRAI
Stiprūs; krovinių rūmui. Alga $25 iki $28 { 
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug viršlaikit].

15 Desbrosses St., New York, (arti Canal) 
pirmos lubos.

(285)

VYRĄI DĖL 
KARINIŲ DARBŲ

Pramoniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo mptu.

PRADŽIAI MOKESTIS 
75c Į VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką. 
Apmokamos šventės ir vakacijos.

Greiti pakilimai.
Linksmos darbo sąlygos.

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
KREIPKITĖS Į

CLIFTON PAPER 
BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J.

(288)

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 — 61st ST., BROOKLYN, N. X.
(288)
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Balčiūnas Parvyko Iš 
Tarnybos Atostogų

Algirdas Balčiūnas, sūnus 
Antano ir Onos Balčiūnų, Var
po kepyklos savininkų, pereitą 
antradienį parvyko pas tėvus 
savaitei atostogų. Algirdas tar
nauja Freeport, R. 1.

Birutes Ramoškaitės 
Koncertas

Rašo Ona Kubilius
Lapkričio 28, New York 

Times Hali, įvyko p-lės Ra
moškaitės koncertas. Koncer
tas buvo įdomus ir įvairus, nes 
panelė Ramoškaitė dainavo ne 
tik lietuviškas dainas, bet taip
gi vokiškai, ital i joniškai ir 
taip toliau.

Man geriausiai patiko tos 
josios dainos, kurias ji daina
vo viduriniame balse, nors ji 
gerai dainuoja ir aukštame i 
balse. Jos žemos gaidos dar! 
reikalauja daug darbo, bet p- 
lė Ramoškaitė turi labai gerą 
balsą ir tokiu būdu ji atsieks 
savo tikslą dainų pasaulyje.

Iš lietuviškų dainų man ge-I 
riausiai patiko “Ne Margi Sa
kalėliai,” Tallat-Kelpšos, an-1 
gliška “A Memory,” Ganz’o ir 
“Stornellata,” Giannini’o. Tos 
dainos jos balsui geriausiai ti
ko.

Panelė Ramoškaitė užsilai
kė ant scenos taip, kaip artis
tė tur užsilaikyti — labai pui
kiai.

Mirė Maspetketis 
Nečiunskas, Laidos 

Gruodžio Antrą
Marek Nečiunskas mirė lap

kričio 29 d., Beth Moses ligo
ninėj. Gyveno ir pašarvotas po 
57-45 64th St., Maspeth. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 2 t 
d. gruodžio, 2-rą vai. dieną, 
Fresh Pond Krematorijoj, Ma- 
spethe. Laidotuves prižiūri F. 
W. Shalins-šalinsko laidotuvių 
įstaiga.

Velionis buvo Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas, taipgi na
rys Lietuvių Literatūros Drau
gijos 138-tos kuopos.

Paliko nuliūdime našlę Ma
rijoną ir du sūnus: Juozą, ku
ris randasi armijoj ir Alber
tą, randasi namieje.

Atsisveikinimo su velioniu 
Nečiunsku kalbą pasakys R. 
Mizara, dienraščio Laisvės re
daktorius, Fresh Pond Krema
torijoj. LLD nariai ir visi drau
gai ir draugės, kuriem galima 
išlikti iš darbų, prašomi paly
dėti draugą paskutinėje jo ke
lionėje.

Įkaitino Firmą
Federate grand džiūrė 

Brooklyne įkaitino Acorn In
sulated Wire Co., 225 King 
St., sabotažavime ir suokalby
je apsukti vyriausybę gamybo
je vielų Armijos Signalų Kor
pusui.

Laisvės l aika Gavimui I
Naujų Skaitytoj tj Į

Williamsburge, Cent r a 1 
Brooklyne ir So. Brooklyne, 
kur Laisvę gauna ta pačia die
na, tūli iš tų skaitytojų, kurie 
godžiai seka žinias, perka 
Laisvę ant standų. Jiems ne
užrašysi laikraščio todėl, kad 
jį gaus ant rytojaus. Bet ne
reikia nustoti vilties, nereikia 
manyti, kad negalima gauti 
skaitytojų aukščiau minimuo-

Kada mes norime naujam 
skaitytojui užrašyti laikraštį, 
turime paaiškinti, ką jis ras 
tame laikraštyje: Pirmajame 
puslapyje naujausias ii“ teisin
gas pasaulines žinias, antra
me — politinius straipsnius, 
trečiame būna moksliškų raš
tų skyrius, apie Lietuvą, poo- 
zijos-meno, apysakos, moterų 
skyrius, taip pat Laisvėj rau

sė trijuose Brooklynuose. Tik i dasi korespondencijos iš visų 
reikia mums visų vajininkų (kampelių Jungtinių Valstijų, 
vienybės, visų draugų pagal- kuriose aprašo veikimą lietu- 
bos. šiemet mes, brooklynie-1 vių organizacijų, dirbtuvių, 
čiai, turėtume laimėti pirmą į įstaigų. Laisvės špaltose taipgi 
dovaną. Kaip tas galima? | visuomet ras ir rimtų juokų.

Visi laisviečiai turėtų tuo Vietiniame puslapyje ran- 
klausimu pasirūpinti, turėti Į dame daug žinių apie tai, kas 
susirinkimą, apkalbėti veiki- atsitinka vietos lietuvių tarpe: 
mo planus, šiemet Laisvei yra! apie išėjimus į kariuomenę, 
platesnė dirva gavimui naujų i baigimą mokslo, gimimus, mi- 
skaitytojų. Sovietų pergalė' rimus, ženatves, susirgimus, 
Europoje prieš hitlerininkus ir! susižeidimus ir kitų. Tokių ži- 
artinimasis prie Lietuvos rūbe- nių reikėtų dar daugiau ir jų 
žiu rodo, jog Lietuva bus iš-! būtų galima įtalpinti daugiau, 
laisvinta netolimoje ateityje., jeigu kiekvienas laisvietis apie 
Laisvėj visa tai plačiai apra-' svarbesnį savo šeimoj ar tarp
šoma. Aiškindami tuos daly- draugų nuotikį tuojau pra-
kus, mes dedame
ir plėsti mūsų laikraštį, orga
nizuojame lietuvius ir užrašy
mu laikraščio įduodamo jiems 
apšvietus žibintą.

K a rč iamninkams užrašyti 
laikraštį irgi yra didelis daly
kas. Reiškia, užrašai ne vie
nam — publiška vieta, pasi
skaito ii* tie, kurie negali ar 
neturi už ką užsirašyti.

pastangas neštų dienraščiui. Įtalpinimas
žinios Laisvėj’ pranešėjui nie
ko nekainuoja, visos žinios 
talpinama veltui.

Taigi, rūpinkimės visi ži
niomis ir laikraščio platinimu. 
Tai mūsų visų bendras darbas, 
kuriuomi budavojame stiprų 
naminį frontą ir prašaliname 
iš lietuvių tarpo niekšus fašis
tus. Brooklynietis, G. K.

Drabužiai Nukentėjusiems
Kare Žmonėms

Drabužių centras dėl persi-Į kieno, Petraitis, Krūminis, J.; 
kraustymo iš vienos kiton vie-■ Pranaitis.
ton ir dėl negalėjimo paruošti į Gal būt, kad yra ir daugiau 
naujosios vietos darbui dar■vardų dar neperžiūrėtuose 
neveikia, tad ir drabužių, ne-' pundeliuose. Jie bus peržiūrė- 
prašėme. Tačiau tikimasi, kad ti ir aukotojai paskelbti, kai
jau neužilgo pradės veikti. į 
Kaip tik vieta bus paruoštai 
darbui, pranešim Laisvėje.! 
Tuo tarpu, kad ir neprašius, 
neraginus, drabužių bei siu
vimui reikmenų gauta nuo se
kamų :

J. M. Purvėnai atnešė nuo 
savo darbdavių, Grusha Bros., 
88 Rockaway Ave., labai daug 
siuvamų siūlų, guzikų, taipgi I 
šmotukų naujo audeklo.

M. Bedermanienė surinko 
nuo biznierių 14 kavalkų nau
jų gatavų drabužių ir daug 
šmotukų audeklo pundeliams, 
taipgi siūlų.

C). Kalvaitienė iš Maspeth 
atnešė nuo Mrs. Rose L. Cas- 
cia ir Mrs. Claire Lichtenstad- 
ter daug labai gerų drabužių.

William Skuodis, savininkas 
restaurano, 564 Wythe Ave., 
pridavė didelį pundą drabu
žių.

Adelė Cedronienė atsiuntė 
labai gerų drabužių ir audek
lo mergaičių suknelėms.

M. Jakštienė — 3 naujas 
dreses pundeliams.

Po pundą drabužių pridavė 
U. Arčikauskienė, J. Lazaus-

tik mūsų centras bus gatavas 
ir galėsime pradėti darbą.

Komisija.

Daugiau Aukų Naciona- 
liam Karo Fondui

Nuo Lietuvių
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 185-tos kuopos, East New 
York-Richmond Hill, aukų rin
kėjai Nacionaliam Karo Fon
dui pridavė aukų nuo sekamų:

Surinko V. Paukštys. Auko
jo: C. ir R. Chuberk po $2.50, 
V. ir A. Paukščiai po $1.50, 
P. Bieliauskas $1, viso $9.

Surinko St. Brusokas. Auko
jo: J. Narbutas $2, St. Bruso
kas ir A. Girdauskas po $1, 
viso $4.

Kiti tos kolonijos kuopų iš
rinkti aukų rinkėjai — M. 
Klimas, M. Misevičienė, V. 
Baltrušaitis — dar rinks au
kas iki gruodžio 16 d., iki 
paskutinei dienai, kada reikės 
sugrąžinti knygeles ir surink
tas aukas.

Lietuvių Komitetas.

SUSIRINKIMAI
RICH. HILL—EAST N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 2 d., 8 v. v. Buzelio salėje, 
3386-8 Atlantic Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti. (282-283)

RANDAVOJIMAI !
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, ant žemutinių lubų. Reikės 
atlikti lengvi darbai prie namo. $15. 
Antrašas — 100 Montrose Ave. Te- : 
lefonas, Esplanade 7-7549.

(282-287)

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris dirbti restau

racijoj. Susitaikysime su užmokes
čiu. Kreipkitės pas: Aleksiejus, 33 
Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

(282-284)

Scena iš Sovietų filmos “Leningrad Music Hall,” 
rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

Nacionalis Karo Fondas 
Pratęsia Vajų

Nacionalio Karo Fondo New 
Yorko Komitetas pereitą an
tradienį buvo sušaukęs savo 
veikėjų pasitarimą (luncheon) 
viešbutyje Commodore, kur 
buvo raportuota, jog dar 
trūksta 23 nuošimčių miesto 
kvotos. Kvota yra 17 milionų, 
sukelta dar tik $13,059,179. *

Dėl tos priežasties miestas 
nebaigs vajaus, kaip žadėjo 
baigti su Perlų Uosto sukakti
mi, gruodžio 7-ta, bet pratę
sia iki 17-tos gruodžio.

Lietuviai taipgi esame dar 
toli iki savo kvotos, tad aukų 
rinkėjai prašomi su padidinta 
energija padirbėti per tas gau
tas ekstra porą savaičių, kad 
ir mes užbaigtume vajų gar
bingai.

S. Sasna.

Prašome Vyrų Talkos
Mezgėjos ir siuvėjos, .kurios 

pasiryžo deramai įsitaisyt dra
bužiams priėmimui ir taisymui 
krautuvę, jau kelios savaitės 
bando gaut talkos krautuvės iš- 
maliavojimui, bet iki šioliai tai 
nepavyko ir pakol krautvė nė
ra deramai priruošta, darbas 
negalima pradėti, nors daugelis 
jau seniai siūlė pundus rūbų 
karo nukentėjusiems.

Kadangi daugelis draugų, j 
kurie maloniai patarnautų, dir- Į 
ba ilgas darbo valandos, todėl 
dėl ateinančio šeštadienio ir 
sekmadienio, iki po pietų, pra
šome draugų vyrų talkos. Ma
liavos turime, tik talkininkų 
prašome atsinešti po šepetį, 
kad turėtumėt su kuom dirbt.

Taipgi prašome asmens, ku
ris nusimano apie vielų taisy
mą, nes reikalinga nuimti dra-

spaudoje apie mūsų vyriausy
bės paruoštą filmą “The Battle 
of Russia.” Aprašymai buvo 
teigiami, filmą buvo giriama.! 
Dabar pats savo akimis minėtą 
filmą pamačiau. Ji rodoma 
Stanley Teatre, prie 42nd St. 
ir 7th Ave., New Yorke. Neži
nau, kaip ilgai ji bus ten rodo
ma. Bot tie, kurie skaitys šiuos 
žodžius ir dar nėra matę “The 
Battle of Russia,” turėtų pasi
skubinti ir pamatyti.

ši filmą yra sudėtinė, atski
ri vaizdai iš atskirų mūšių, 
daugiausia apsistojama prie 
Leningrado liaudies kovų prieš 
nacius. Kas svarbu, tai teisin
gas ir gražus aiškinimas prie 
visos filmos.

Apart šios filmos, ant tos pa
čios programos yra. gero pusva
landžio muzikos ir šokių pri- 
dėčkas. įžangoj’ į muzikos ir 
šokių filmą, aiškintojas paste
bi, kad Sovietų Sąjungos liau
dis, tiesa, didžiuojasi savo Rau
donąja Armija ir jos karžygiš- 
kumu, bet ji taipgi yra davus 
pasauliui labai daug meno ir 
kultūros. Jos muzika, jos šo
kiai, jos teatras, jos daina, jei
gu ne pralenkia, tai pilnai pri
lygsta pačių kultūringiausių 
tautų menui. Rep.

Kainų Administracija nusta
tė kainas skalbiniams didžiaja
me New Yorke ir priemiesty
je. Tačiau tos kainos, didžiumo
je nuotikių, būsiančios didesnės 
už buvusias, tiktai buvusios la
bai iškeltosios apkarpoma. 
Naujos kainos įėjo galion gruo
džio 1-mą.

serga Juozas Kovas. Jo sveika
ta vis blogėja. Antradienį, lap
kričio 30 d., daktaras pasiuntė 
jį į Greenpoint Ligoninę. Pra-1 
nešėjas apie Kovo nesveikavi- j 
mą, K. Jotautas, irgi mažai ži-i 
no apie Kovo ligą. Manoma, I 
kad sunkus šaltis.

Įkaitino 24 Darbininkus i
Patraukti atsakomybėn 24 i 

Brooklyno Navy Yard “blue! 
print” gamintojai kaltinimu,! 
kad “dvasios” užrekorduodavoj I

ruJ

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

iems gręsia iki 14 metų kalė- 
imo ir $20,000 pabaudos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALftS del Ralių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku, 
ateivius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos 

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

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
Virst in her heart- Virst in Quality

tai nuo lango ir pataisyt kele
tas šviesų.

šeštadienį darbą norėtume 
pradėti ryte, bet kurie tik po 
pietų galėsit — būsime ir tiems 
labai dėkingos.

Vieta — 'buvęs Laisvės name 
restauranas.

Drabužiams priėmimui krau
tuvės Komisija.

STANLEY MISIŪNAS

SIS

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-0612

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 bus patenkinti

Parė Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals

Geriausias Alus Brooklyn*

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel EV 4-86S8

All "Lady Crosby” Ensembles 
in .Attractive Presentation Box

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

Crosby. Unique 
in style, excep
tional in Quality. 
This lovely pair 
of rings in I4K 
itold. Superbly 
Brilliant dia
mond. •

.1Both for 
I.rosby. identical .
designs 14K gold CfAAO wssatf*”u™

Alt. 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

0LIJ1L

$3.00 $375°
Prices Subject to Federal Tax*

125.00

Atdara vakarais.

Ekspertas 
laikrodžių 
r džiūlerių 
taisytojas

The Gift of 
c Lifetime!

701 Grand St
Tel. Stagg 2-2178

GODDESS 
of TIME 

17 |ew.lt

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn

ROBERT LIPTON
JEWELER




