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Vengrijoj Sovietai viso 
suėmė 46,260 priešų.
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Paskutinemis žiniomis, 
prez. Rooseveltas gavo 24,- 
333,633 balsus, o republiko- 
nų kandidatas Dewey 21,- 
234,379 balsus.
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Baltimorietis Jonas Smolens
kas prisiuntė Lietuvos žmo
nėms šimtinę auk u ir poetišką 
laišką. Jis sako:
Ištieskim ranką prie savųjų, 
Išalkusių draugų nuvargintųjų, 
Ten toli už vandenyno
Budeliai juos kankino.
Atsiminti yra miela
Atgaivinti jųjų sielą, 
Palengvinti jiems likimą, 
Ir patenkint jų troškimą.
Ne vieną jų ten yr’ nukirtę, 
Nevidonai vokiečiai įnirtę, 
Žaizdų daug jie tenai kenčia,’ 
žvėriškų nacių neapkenčia.
Mes matome tiesų taką, 
Lai ir kiti mumis seka. 
Draugai gavę mūs pagalbą, 
Daugel gero ten jie kalba.
Gamta nėra tokia rūsti, 
Draugai mūs neturi liūsti. 
Teisingumas savo daro, 
Skriaudėjus iš svieto varo.

Churchillas Lordų Bute pa
sakė: Kvapą sulaikę laukėme 
lapkričio 7 dienos rinkimų rcr 
zultatų.

Taigi, Anglijos žmonės irgi 
buvo susirūpinę mūsų rinki
mais. Jie irgi bijojo republiko- 
nų laimėjimo.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Paleckis, Lietuvos SSR

Tegul protestuoja. Amerika 
yra laisva šalis. Svarbu, kad jų 
tie protestai neina į dangų. Vi
si jie gražiai ir 
mūsų valstybės 
gurbe.

KRISLAI
Didžiausias Galvosūkis. 
Tylėjo, Laukė ir Bijojo. 
Da Vienas Pakvaišėlis. 
Nei Jie Tikis, Nei Jie

Laukia.
šimto Dolerių Auka ir 

Poema.
Laiko Mažai, o Darbo Daug.

Rašo A. BIMBA

Kas bus su karo veteranais, 
kai jie sugrįš namo? Ar gaus 
senuosius darbus? Ar iš viso 
darbu bus?

štai klausimai, kurie stovi 
prieš Kongresą ir prezidentą.

Sugrąžinimas veteranų į se
nuosius darbus, o išmetimas 
dabartinių darbininkų į bedar
bių eiles — negalės būti pa
tenkinantis atsakymas į tą di- 

. dįjį reikalą.
Turės atsirasti naujų darbų. 

Turės būti tiek darbų, kad jų 
' užtektų visiems. Prezidentas 

sakė, kad po karo ekonomija 
turi pakilti iki to laipsnio, jog 
darbų būtų dėl 60 milionų dar-’ 
bin inkų !

Alfred Bilmanis irgi protes
tuoja. Jam nepatinka, kam 
Latvijon sugrįžo tarybinė vy
riausybė. Jis tebeatstovaująs 
Latviją.’

Bilmanis pamėgdžioja ža- 
deikį. Tas “diplomatas” irgi 
dar sykį užprotestavo. Pyksta 
žadeikis, kryžiavojasi Bilma
nis, kad jiems saulė nebežada 
šviesti.

Vyrai turės eiti į bedarbių 
diplomatų eiles. Jeigu kuris iš 
anksto nėra apsirūpinęs, tai 
dar gal turės tarbas ant pečių 
užsidėti. New Yorke ant Bo
wery tokių eks-diplomatų pil
na.
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JANKIAI DAUGIAU NEGU PUSIAU APSIAUČIA METZA
AMERIKIEČIAI SUNAIKI
NO DAR 20 JAPONIJOS 

LAIVU. TIES LEYTE SALA
Filipinai. — Jungtinių 

Valstijų lėktuvai ir kariniai 
PT laivukai per įtūžusį tris
dešimt šešių valandų mūšį 
nuskandino 7 karinius Ja
ponijos laivus - naikintuvus 
ir 3 transporto laivus jūroj 
ties Ormoc uostamiesčiu, 
stovinčiu vakariniame Ley
te salos pakraštyje, Filipi
nų salyne.

Amerikos bombanešiai ir 
lengvieji kovos lėktuvai už
klupo keturis japonų trans
porto laivus ir 15 naikintu
vų, kurie gabeno kareivius, 
ginklus ir kitus reikmenis 
pastiprint saviškiams toje 
saloje prieš amerikiečius. 
Taigi daugiau kaip pusė tų 
laivų tapo sunaikinta, o kai 
kurie kiti padegti bei sun
kiai sužaloti; kartu nuskan-

dinta bei užmušta daug ja
ponų kareivių.

Amerikiečiai, be to, nušo
vė 16 japonų lėktuvų, o sa
vo nustojo keturių bomba- 
nešių ir keturių lengvųjų 
lėktuvų.

Tačiau, 5,000 iki 10,000 
japonų išlipo krantan, kaip 
teigia Associated Press. 
Nuo pirmiau gi japonai 
Leyte saloje turėjo 30,000 i- 
ki 35,000 karių. Amerikie
čių kariuomenės toj saloj 
yra keturios divizijos.

Nauju žygiu paskui jan
kiai oro bombomis sunaiki
no dar 6 karinius japonų 
laivus - naikintuvus ir 4 
transporto laivus su 8,000 
priešų, kaip pranešta lapkr. 
12 d.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

AMERIKOS LAKŪNAI PLEŠ
KINO JAPONES N AN KINGE 

IR JAPONUOS SALOJ
Washington. — Didžiau

sios amerikiečių lekiančio
sios tvirtumos B-29 galin
gai sprogdino ir degino ja
ponų sandėlius ir prieplau
kas Nankinge, Chinijoje. 
Nankingas yra chiniškų ja
ponų pastumdėlių neva val
džios sostinė. Tie Amerikos 
bombanešiai atskrido iš 
slaptos savo stovyklos Chi-

nijoje.
Japonijos radijas skelbe, 

jog keli tuzinai amerikinių 
bombanešių vėl atakavo pie
tinę Japonijos salą Kyushu, 
kur yra didžiausi Yawata 
geležies ir plieno fabrikai. 
Tai jau penkis kartus iš vi
so Amerikos bombanešiai 
pleškino tą karinės japonų 
pramonės centrą.

50,000,000 Siuntinių Jankiams Užjūriuose
Washington. — Apie 50 

milionų siuntinių su kalėdi
nėmis dovanomis yra išsių
sta iš Jungtinių Valstijų į 
užjūrius amerikiečiams ka
reiviams, jūreiviams ir la
kūnams.

Valdžios žmonės džiau
giasi, kad amerikiečiai taip 
atsimena ir užjaučia savo 
kovūnus.

Paryžiun atvyko anglų 
premjeras Churchillas.

Kurie norite, kad jūsų dova
nos Lietuvos žmonėms išeitų su 
Septintuoju Siuntiniu, tai siųs
kite jas Centran be jokio ati
dėliojimo.

Brooklyniečiams: Ateikite
Centran padirbėti. Darbo turi
me labai daug.

Turime už tūkstantį dolerių 
muilo sudėti į medines dėžes 
ir apkalti. Bus apie 35 dėžės.

Turime daug čeverykų, ku
riuos taipgi reikia dėti į me
dines dėžes.

Turime tonus drapanų, ku
rias dar reikia peržiūrėti ir 
surūšiuoti.

Turime tūkstančius drapa
nų, kurias dar reikia pataisyti.

Daugiausia darbas eina va
karai#. Ateikite kiekvieną va
karą ir padėkite Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui.

Visa Septintojo Siuntinio 
ruoša turi baigtis šią savaitę I

Pasikalbėjimas su 
Kipru Petrausku, 

Operos Artistu

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth ....
P. P. Pilėnas, Philadelphia'........................
M. Svinkūnienė, Waterbury ................
A. Balčiūnas, Brooklyn .............................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester ...............
ALDLD 2 kp., So. Boston .................. . . . .

•J K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne ...............
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
S. Penkauskas, P. ^Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence-Nashua
V. J. Stankus, Easton .................................

(Tąsa 5 puslapy j)

3135 
2490 
2346 
,1668 
1409 

993 
894 
730

Rašo N. Petronaitis:
Kipras Petrauskas, gerai 

žinomas lietuvių operos dai
nininkas, sugrįžo į Kauną 
iš savo buveinės Telšių 
skrityje. Tas apskritys 
seniai atvaduotas nuo 
kiečių.

Kalbėdamas apie trejus 
metus, kuriuos jis praleido 
vokiečių okupacijoj, artis
tas K. Petrauskas sakė:

“šiandien mano širdis 
pilna džiaugsmo. Aš drauge 
su saviškiais džiaugiuosi, 
kad Sovietų kariuomenė 
nugalėjo vokiečių banditus, 
kurie norėjo pavergti mūši) 
tėvynę. Aš esu senas žmo
gus, bet tą dieną, kąda pa
mačiau rusų kareivius savo 
ūkyje, aš vėl jaučiausi jau
nas.

“Vargu begalėčiau jums 
apsakyti visus paniekini
mus, kuriuos aš iškentėjau, 
kaipo artistas ir lietuvis.

“1941 m. pabaigoje vokie
čiai atėmė mano ūkį, kurį 
man buvo padovanoję mano 
tautiečiai. Kauno operoje, 
kur aš tęsiau savo į darbą, 
man buvo mokama 100 mar
kių algos per mėnesį. Tų 
pinigų, suprantama, neuž
teko pragyventi. Parūpinti 
savo šeimai duonos, aš tu
rėjau parduot savo auksinį 
laikrodėlį, vedybų žiedą ir 
kitus vertingus daiktus.

“Dainuoti koncerte bet 
kur man pirmiau visuomet 
būdavo smagu. Tačiau, ka
da man teko eiti lant pa
grindų, prieš kuriuos sėdė
jo vokiečiai, — kurie užpuo
lė mano kraštą, kurie plėšė 
mano tautą, kurie privertė 
mane, lietuvį operos artis
tą, dainuoti už vokiškas 
markes, — tai mano širdis 
liepsnojo įtūžimu prieš 
juos. Bet aš žinojau, jog at
eis valanda, kada riš vėl 
dainuosiu savo gimtojo 
Kauno teatre, kadri aš vėl 
dainuosiu savo žmonėms.

“Po Sovietų pergalės ties 
Stalingradu, vokieč. valdi
ninkai pradėjo į savp tarny
bą traukti lietuvių 
gentiją. Pernai me 
‘duosniai’ sugrąžino 
ūkį, kurį, jie apiplėšė.

“Pirmosiomis spal: 
šio dienomis šiemet!, 
Sovietų artilerijos griaus
mai jau pasiekė mūsų au
sis, tuo laiku vieno vokiečių 
junginio štabas turėjo savo

centrą mano name. Vokie
čių oficieriai mėgino man 
įkalbėti, kad sykiu su jų 
armija vykčiau į Vokietiją, 
pas gengsterius, kurie plėšė 
mano šalį, o dabar jau buvo 
priversti bėgti! Laimė, kad 
vokiečiai turėjo taip greit 
bėgti į savo ‘faterlandą’, 
jog nieko daugiau nespėjo 
sugalvoti. Tatai išgelbėjo 
mane nuo ištempimo į Vo
kietiją per prievartą.

“Tą rytą, kada pamačiau 
Sovietų kareivius savo kie
me, aš žinojau, jog vokie
čiai jau niekuomet nesu
grįš, praėjus tiems trejiems 
baisiesiems metams.”

Antrą dieną po atvadavi
mo ūkio, kuriame Kipras 
Petrauskas gyveno, jį ap
lankė lietuvių rašytojai, 
Antanas Venclova, Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
atstovas, Marcinkevičius ir 
Cvirka. Jie pasakė Petrau
skui, kaip jo laukia Lietu
vos žmonės ir lietuviškų 
Raudonosios Armijos pulkų 
kariai ir kad jie myli jį da
bar lygiai, kaip ir pirmiau. 
Į tai Kipras Petrauskas, gi
liai susijaudinęs, atsakė:

“Aš visuomet aukojau vi
sas savo jėgas ir talentą 
savo motinai Lietuvai ir sa
vo tautai. Dabar, baigda
mas savo gyvenimo dienas, 
aš vėl tarnausiu savo žmo
nėms, kaip artistas ir pilie
tis.”

Vieni Perdaug Prisiperka Ci- 
garety, o Kitiems Trūksta
Washington. — Įvairiuo

se miestuose jau visai pra
deda pritrūkti cigaretų. 
Kainų Administracija sako, 
kad vieni perdaug perkasi 
ir kraunasi cigaretus, todėl 
kitiems jų stokuoja.

Cigaretų k o m p a nijos 
skundžiasi, jog negauna ga
na darbininkų prigamint į- 
valias cigaretų.

Naciu Generolas Numuštas 
Iki Paprasto Kareivio

Atlantic radijas pranešė, 
jog naciai nužemino gene
rolą grafą Schwerina von 
Kersigką iki eilinio kareivio. 
Tai dėl to, kad jis, būda
mas vokiečių komandierium 
Aachene, paskelbė Aacheną 
atviru miestu, kuomet a- 
merikiečiai jį apsupo.

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI 
UŽĖMĖ POZICIJAS UŽ 4 
BEI 5 MYL. NUO METZO

Francija. — Trečioji Ame
rikos armija, komanduoja
ma generolo Pattono, dau
giau kaip pusiau apėjo vo
kiečius Metzo mieste ir di
džioje tvirtumoje Franci- 
joj, arti Vokietijos sienos. 
Iš šiaurių pusės amerikie
čiai užėmė pozicijas už 4 
mylių nuo Metzo, o į pietų

rytus jie atėmė iš nacių 
Pommerieux, Sily-en-Sauli- 
nois ir Lucy, už 5 mylių 
nuo Metzo. Jankiai perkir
to vokiečiam svarbųjį gele
žinkelį, einantį iš Metzo į 
Sarrebourgą, Vokietijoj. 
Jie suėmė dar 2,440 nacių 
ir sunaikino bei pagrobė 51 
priešų kanuolę.

Verda Mūšiai del Budapešto
London, lapkr. 12. — Ver

da mūšiai tarp Sovietų ka
riuomenės ir vokiečių-ven- 
grų už puspenktos mylios 
nuo Budapešto, Vengrijos 
sostamiesčio. Raudonoji Ar
mija, tarp kitko, užėmė Ųj- 
szasz geležinkelių mazgą į 
pietų rytus nuo Budapešto,

ir Hejoeszlontą, 11 mylių 
nuo Miskolco geležinkelių 
mazgo, į šiaurių rytus nuo 
Budapešto. Sovietam paė
mus Miskolcą, bus perkirs
tas svarbiausias hitlerinin
kam geležinkelis tarp Bu
dapešto ir rytinės Čechoslo- 
vakijos.

200,000 WASHINGTONO 
ŽMONIŲ SVEIKINO SVORĮ 

ZVSĮ ROOSEVELT.-t
Washington. — Nors 

smarkiai lijo, bet daugiau 
kaip 200,000 Washingtono 
piliečių išsivertė į gatves ir 
entuziastiškai sveikino su
grįžusį prez. Rooseveltą, 
laimėjusį rinkimus ketvir
tajam terminui.

Prezidentas važiavo gat
vėmis atvirame automobi- j
lyje, nors lietus pylė, kaip i jams.

iš viedro.
Savo prakalbėlėje gele

žinkelio stotyje preziden
tas, pirm sėdant į automo
bilį, dėkojo atvykusiems jo 
pasitikti abiejų partijų 
žmonėms, demokratams ir 
republikonams. Kartu jis 
dėkojo kariniams darbinin
kams ir valdžios tarnauto-

London. — Anglijos sub- 
marinai paskutinėmis sa
vaitėmis nuskandino 45 Ja
ponijos laivus, tame skai
čiuje ir porą nedidelių kari
nių priešo laivų.

Roosevelto Išrinkimas 
Stiprina Jungt. Tautas
Maskva. — žymiausi So

vietų laikraščiai — Pravda, 
Izviestija ir Raud. žvaigž
dė ,— sveikino Roosevelto 
išrinkimą ketvirtajam ter
minui ir sakė, jog Roose
velto laimėjimas stiprina 
Jungtinių Tautų vienybę ir 
draugingumą kare ir tai
koj.

Francija Priimta Į 
Talkininku Komisiją

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija pakvietė laikiną
ją Franci jos valdžią su ge
nerolu de Gaulle pryšakyje 
į Europinę Talkininkų Pa
tariamąją komisiją su pil
nomis narystės teisėmis ir 
suteikė Franci jai lygybę 
dalyvauti taikos daryme po 
Vokietijos sumušimo.

Naujas Suomijos Minis- 
terių Kabinetas

Washington. — Suomijos 
radijas pranešė, jog suirus 

senajam suomių ministerių 
kabinetui, buvo pakviestas 
dr. Juho K. Paasikivi tapti 
premjeru ir sudaryti naują 
ministerių kabinetą.

TARYBŲ LIETUVOS MENININKAI PASIGAMINO PLAČ ! \ VEIKIMO PROGRAMĄ
Rašo O. Savičius

VILNIUS. — Lietuvos 
SSR Dailės Sąjunga turėjo 
savo pirmą susirinkimą po 
išlaisvinimo Lietuvos SSR 
sostinės Vilniaus. Susirin
kimas buvo Vilniuje, Dailės 
Akademijoj, kuri stovi arti Meno -Sąjungos pirminin- 
garsiosios Šv. Onos bažny- kas ir sekretorius, Justas 
čios. Dalyvavo abeji daili
ninkai, tai yra, kurie sugrį- Aukščiausios Tarybos Pre-

žo iš evakuacijos ir kurie 
gyveno po vokiečių okupa
cija. Susirinkimą atidarė 
gerai žinomas piešėjas Jur
kūnas, o tarp tų, kurie sė
dėjo prie prezidiumą stalo, 
buvo Vainikytė ir Drėma,

zidiumo pirmininkas, ir Ba
naitis, Dailės Komiteto gal
va. .4

Vainikytė perskaitė So
vietų Lietuv. dailininkų sie
kius ir užduotis, iš ko ma
tėsi nuoširdus Lietuvos dai
lininkų troškimas stoti į 
darbą atstatymui savo iš
laisvinto krašto. Tai tas nu
statė jų ateities darbui pa-

matus dėl sukūrimo tikrai 
realistinio meno. Pirmuoju 
šiame kelyje žingsniu pri
valo būti nuolatinis teiki
mas pagelbos jauniems me
nininkams. Tuo pačiu laiku 
karas ir rekonstrukcija rei
kalauja tiesioginio dailinin
kų nedalyvavimo. Sąjunga 
ketina suorganizuoti savo 
naujoj buveinėj ant Snia-

deckio gatvės studijas, kny
gyną ir laboratoriją, taipgi 
eilę paskaitų nariams.

Kad išpopuliarizuoti dai
lę tarp žmonių, Sąjunga 
planuoja organizuoti paro
das, paskaitas ir debatus.

Savo kalboj Jurkūnas pa
sakojo dailininkams, kurie 
gyveno vokiečių okupacijoj, 
kaip jų draugai dirbo išvy-

kę į Sovietų Sąjungos gilu* 
mą.

Bulakas, Dailės Akade
mijos rektorius, kalbėjo a- 
pie pasibaisėtinas morales 
sąlygas, kuriose menininkai 
dirbo laike okupacijos. Sto
ka medžiagų, reikalas slėp
ti nuo okupantų savo tikrus 
jausmus, patrijotizmą, atsi 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Kaip Komunistų Vadas Įvertina 
Prezidentinius Rinkimus

Praeitoj prezidentinių rinkimų kampa
nijoje republikonai politikieriai, su savo 
kandidatu gubernatorium Dewey prie
šakyj, nuolat ir nuolat jungė komunis
tus su demokratais, su prezidentu Roose- 
veltu. Jie manė, mat, tuo būdu nugąs
dinsią daugumą Amerikos visuomenės, 
sudemoralizuos ją ir jiems pavyks lai
mėti rinkimus. Tai buvo labai nešvarus 
jų pasinio j imaš, kurį pilnai galima buvo 
sugretinti su hitlerinėmis metodomis, 
naudotomis Vokietijoje, — su reichsta
go padegimu!

Na, bet rinkimai praėjo. Prezidentas 
Rooseveltas savo oponentą nugalėjo ir 
nugalėjo jį labai smarkiai!

Dabar, atseit, komunistai galėtų saky
ti republikonams: Jūs skelbėte, būk lai
mėjimas Roosevelto reikštų komunizmo 
triumfą Jungtinėse Valstijose*, — taigi 
komunizmas jau triumfuoja!

Bet ką gi iš tikrųjų apie tai sako pa
tys komunistai? Ką sako Politinės Ko
munistų Sąjungos vadai? Ką sako pa
minėtosios Sąjungos prezidentas ir va
das, Earl Browderis?

Ant rytojaus po rinkinių Earl Brow
deris parašė straipsnį, kuriame jis, be 
abejo, pareiškia ne tik savo nuomonę, 
bet, jei ne visų, tai milžiniškos Amerikos 
komunistų daugumos. Verta su tuo susi
pažinti kiekvienam, kuris domisi šių die
nų mūsų krašto politinėmis problemomis 
ir visais kitais klausimais.

Netenka aiškint, jog Amerikos ko
munistų vadas džiaugiasi prezidento 
Roosevelto išrinkimu. Prezidento Roose- 
3*elto išrinkimas, sako Browderis, reiš
kia, kad Amerikos žmonės apvienijo ne 
tik savo kraštą, bet padarė didžiulės į- 
takos visų Jungtinių Tautų bendradar
biavimui, vieningumui. Nors demokrati
nis pasaulis beveik nieko nesakė, kai 
mūsų krašte ėjo karšta rnkimų kampa
nija, tačiau jis buvo labai susirūpinęs 
mūsų krašto rinkimų pasekmėmis. Kai 
jis, demokratinis pasaulis, išgirdo, jog 
prezidentas laimėjo rinkimus, jis lais
viau atsiduso. “Šiandien visos Jungtines 
Tautos yra stipresnės ir linksmesnės,” 
sako Browderis.

Tačiau, Browderis mano, kad Ameri
kos žmonės, džiaugdamiesi rinkimų pa
sekmėmis, tuo pačiu sykiu privalo ir su
sirūpinti tuomi, kad vis tik už Dewey 
buvo paduota daug balsų. Jeigu republi- 
konų politikieriams ir visokiems dema
gogams pavyko suklaidinti apie 20 mili
jonų žmonių, padavusių savo balsus už 
poną Dewey, tai demokratiniai nusitei
kusiems žmonėms tenka dabar nesnaus
ti, bet tuos žmones šviesti ir pastatyti 
juos teisingame politiniam kelyje. Vadi
nasi, mes tebestovime prieš pavojų,—pa
vojų, kad republikonams pavyko tiek 
daug žmonių suklaidinti, kad tiek daug 
Žmonių neturi gero politinio supratimo!

Toliau Browderis sako:
“Ponas Dewey ir jo šalininkai rinki

mų kampanijoje išstatė vyriausiu daly
ku anti-komunizmą ir anti-semitizmą, 
KUris visuomet seka pirmąjį. Tasai jų 
dalykas vulgariškiaiisiai buvo išreikštas 
obalsy: ‘Paduotasis balsas už Roosevel- 
tą reiškia padavimą balso už Browderj? 
šis tai buvo patsai didžiausias melas po- 
litinėje Amerikos istorijoje. Amerikos ir 
viso pasaulio laimei ši hitlerinė taktika 
jiems nepavyko. Tačiau politiniai neap
šviestuose žmonėse šis raudonumo pavo
jus prigijo ir tas pasireiškė balsuose, 
paduotuose už Dewey. Amerikos žmonės 
buvo kuomažiausiai pasiruošę tą anti
komunizmo baubą sutikti...”

Bfowderio nuomone, prezidentas Roo- 
sėveltas gerai vedė visą savo kampaniją, 
pabrėždamas, jog šie rinkimai neturi nie-
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ko bendro su komunizmu ir kad esairioji 
ir busimoji prezidento Roosevelto admi
nistracija su komunizmu neturi ir netu
rės nieko bendro.

Komunistų vadas nurodė, kad anti
komunistinę amuniciją ponui Dewey su
teikė niekas kitas, kaip socijalistas Du- 
binskis, ir jis “turi būti atsakomingas 
dėl to, kad Dewey gavo daug balsų.” Tas 
pats p. Dubinskis dar vis pasilaiko savo 
vietoje ir, reiškia, jis žada tą pačią fa
šistinę propagandą naudoti ir ateityje.

Na, o kiek tai liečia pačius komunis
tus, tai Browderis šitaip apie jų rolę 
rinkimuose ąako:

“Komunistai, kaipo tautinės koalicijos 
dalis, rinkimų kampanijoje vaidino savo 
vaidmenį garbingai. Kiek tik galėdami, 
jie darė viską, kad ištraukti iš rinkimų 
kampanijos komunizmo klausimą, gerai 
žinodami, jog tai yra tautos priešų pa
siskolintas iš Hitlerio dalykas. Jie, ko
munistai, paleido savo partiją, kaipo 
ženklą jų nusistatymo dirbti per metų 
eilę demokratiniame fronte. Jie atidavė 
viską, ką tik turėjo, — politiniai, mo
raliai ir sunkiu darbu — bendrajai de
mokratinei pergalei ir sau dėl to nerei
kalavo nieko kito, kaip bendrų visų ame
rikiečių teisių. Jie neturi iliuzijų dėl ko
munizmo žygiavimo Amerikoje ir, tiek 
prieš rinkimus, tiek po rinkimų, jie su 
tuo pačiu aštrumu atmeta tąjį kvailą ir 
melagingą obalsį, būk Roosevelto perga
lė yra komunizmo šioje šalyje pergalė.

“Komunistai pasilieka, kaip ir buvę, 
maža, nors gal ir svarbi, dalis didžiosios 
patrijotinės koalicijos, koalicijos, kuri 

pati nusistato sau gaires ir sudaro savo 
politiką, ir komunistai dalosi su kitais 
tosios koalicijos pergale lygiai taip, kaip 
kad jie dalosi su kitais išvien didžiosio
mis demokratinėmis aspiracijomis ir nu
statymu didžiosios daugumos Amerikos 
žmonių veikimui gairių.”

Šitaip Politinės Komunistų Sąjungos 
prezidentas apibrėžia komunistų pažiū
ras link praėjusiųjų rinkimų.

Mums rodosi, jog būtų visai teisinga 
reikalauti iš tų laikraščių, kurie komu
nizmo klausimą nuolat kėlė savo špalto- 
se, kai ėjo rinkimų kampanija, • kad jie, 
tie laikraščiai, išspausdintų šį Browde- 
rio pareiškimą. Tai būtų visiškai logiška 
ir gražu, etiška.

Bet abejojame, ar tų laikraščių redak
toriai turės užtenkamai padorumo ir pi
lietinės. drąsos tą padaryti.

Politinė Europos Kryptis
Vilnis rašo:

Graikija jau veik visa išlaisvinta. 
Jos išlaisvinimo žymiausi faktoriai 
yra šie:

Raudonoji Armija išmušdama vo
kiečius iš kitų Balkanų šalių padėjo 
pavojun vokiečių armiją Graikijoj, 
dėlto ta armija skubino pabėgti.

Graikijos partizanai smarkiai veikė 
ir užėmė miestus pirmiaus negu Ang
lijos armija ar laivynas spėjo tai pa
daryti.

Associated Press praneša, jog Salo
nikai yra pilnai partizanų rankose ir—

“Raudonosios vėliavos dominuoja 
ir graikų vėliavą. Salonikuose proble
ma visai kitokia, kaip buvo Athenuo- 
se.”

Graikijos partizanai suvaidino svar
bią rolę šalies laisvinime. Tremtinė 
valdžia, kurios galva yra socialistas 
Papandreou, sėdėjo Egipte. Kada ji 
grįžo Graikijon, jos rolė išlaisvinime 
savo šalies buvo menka.

Partizanai nori geresnės valdžios. 
Jie nori joje dalyvauti, kaip jie daly
vavo ir suvaidino svarbią rolę šalies 

' laisvinime.
Apie grįžimą Graikijon karaliaus 

valdžios jau negali būti nei kalbos. 
Karaliaus valdžia buvo fašistuojanti. 
Ji negalės pasirodyti Graikijoj. 
Tremtinę valdžią atsikračius, su viena 
sąlyga, nuo karaliaus taipjau turi 
sunkumo gauti autoritetą Graikijoj.

Jugoslavijos tremtinė valdžia veik 
visa atmesta. Karalius susitarė su par
tizanais. Graikijos valdžia jau kelis 
sykius perorganizuota, bet rodos dar 
to neužteks.

Tas rodo abelną kryptį Europoje. 
Po karo reikia laukti visos eilės demo
kratinių, net liaudies valdžių. Senosios 
pusiau-fašistinės ir fašistinės valdžios 
negrįš. *

Tas rodo, kad lenkų dvarponiai ir 
eks-pulkininkai Londone veltui sielo
jasi. Jų dienos jau praėjo. Pilsudskiz- 
mas jau senai numirė. Jis nebus pri
keltas iš numirusių.

Naminis Frontas
Palengvintas įstojimas j > 

Prekybos Laivyną

WASHINGTONAS. — Ka
ro Laivininkystės Administra
cijos pranešimu, Jungtinių 
Valstybių Prekybos Laivynas 
nuėmė kai kurittos reikalavi
mus neprityrusių ir prityrusių 
jūrininkų bei jūros karininkų 

Iki šiol prekybos 
jaunuo-

samdyme.
Laivynas priimdavo 
liūs tarp 18 ir 25 metą tik tuo 
atveju, jei jie dėl fizinių trū
kumų netikdavo karinei tarny
bai ; nuo dabar Karo Laivinin
kystės Administracija turės 
teisę priimti visus fiziniai kva
lifikuotus vyrus, prityrusius ir 
neprityrusius, tarp 17 ir 
metų amžiaus.

ti, kad mes statome pirmoje 
vietoje karinę gamybą, o ,ne 
sugrįžimą prie šerių jų norma
lių papročių, šiandieną, kai 
Siegfriedo Linij'oš puolimas 
varomas visu įnirtimu ir didy
sis Japohijos mūšis dar stovi 
prieš akis, visų namie pasili
kusiųjų amerikiečių pareiga į 
frontą išsiųstiems kariams yra 
varyti karo gamybos darbą vi
su

Gelbėkime
! ’ N *

(Feljetonėlis)

Savo Didvyrius

Senovės laikais mūsų tė- 'jie, savo tėviška ranka, 
vyųe Lietuva buvo garsi revolverį prispaus? 
didvyriais. Kas juos pagim-1 Teisybė, mes, trijų srio- 
dė ir išauklėjo — nežinau. (vių atstovai, iki 7 d. lapkri- 
Pagaliaus, tas ir ne svarbu, čio turėjome savo širdyse
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Pabrėžiama Žemės Ūkio 
Gaminių Svarba

CHICAGO. — J. B. Hutson, 
Prekybos Kredito Korporaci
jos pirmininkas ir Karo Mais
to Administracijos Gamybos 
direktorius, savo kalboje cita
vo šiuos prezidento žodžius: 
“Maisto sunaudojimas namie ir 
iš to išplaukianti gamyba mais
to namų sunaudojimui, privalo 
pasilikti aukštame lygyje, kad 
būtų pilnai patenkinti dirban
čios Amerikos reikalavimai. . . 
Artimoje ateityje mes ekspor
tuosime didelį maisto kiekį: 
dalį tiesioginei karo pergalei 
pagelbėti, dalį per UNRRA, 
taip, kad išlaisvintos tautos ga
lėtų greitu laiku pačios išsi
versti, kita dalis bus ekspor
tuojama prekybiniais pagrin
dais.” OWL

26 Maži Laivai Išstatomi 
Pardavimui

WASHINGTONAS. — Ka
ro Laivininkystės Administra
cija išstatė pardavimui 26 ma
žus laivus, kurie jai nebebuvo 
reikalingi..Visi minėtieji laivai, 
atitekę Karo Laivininkystės 
Administracijai karo reika
lams, būdavo taikos metu nau
dojami pasismaginimo tiks
lams. Tai yra daugiausiai jach
tos, motoriniai laivai ir pagel- 
biniai skūneriai. i Norėdami 
gauti pakvietimą varžytinėms 
ir siūlymų blankus, rašykite 
šiuo adresu: Vice Admiral E. 
S. Land,\Administrator, War 
Shipping Administration, Com
merce Building, Washington 
25, D. C. Siūlymus siųsti 
drauge su certifikūotu čekiu 
ar kita kuria garantija, sumo
je, lygioje 25 nuošimčiam siū
lomosios sumos. įSiūlytojams 
neprivaloma Jungtinių Valsty
bių pilietybė, bet drauge su 
siūlymu reikia pristatyti pilie
tybės pareiškimą. Pakvieti
muose randamas pilnas laivų 
aprašymas, draugę su jų bu
vimo vieta ir apžiūrėjimo nu
rodymais. Lapkričio 28 yra 
paskutinė siūlymams siųsti die
na. OWL

Vartotojai Raginami Pagelbėti 
Kainą Kontrolės Vajui

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pa
reiškimu, visos šalies maisto 
parduotuvininkų ir vartotojų 
organizacijos kviečia apylin
kių grupes prisidėti prie jų va
romo priešinfliacinio vajaus 
pasiekti visiško nuolankumo 
maisto kainų kontrolės taisy 
lems. Kainų Re^ijliavimo Įstai
gos daviniais, šiame vajuje da
lyvauja įvairios piliečių, socia
linės, religinės, mįokslo, rasinės 
ir kitokios grupėš. Pavyzdiniai 
sąrašai, taip vad narni Priešin- 
fliaciniai Maisto Krautuvių Są
rašai, apylinkių vajų metų, 
bus gaunami viętinėse racijo
navimo įstaigose:

smarkumu. OWL

Batų Racijonavimas 
Tebetęsiamas

, 1 r

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliayimo Įstaiga ir Ka
ro Gamybos Vadyba bendrai 
praneša; kad dabartinėmis są- 
1 y go hi is batų 'racijonavimas ne
gali būti sustabdytas.

Antracito ir Kokso Kvota 
Nepadidinama

WASHINGTONAS. — Vi
daus Sekretorius, Harold L. 
Ickes, ragindamas taupyti ku
rą, pareiškė, kad nesitikima, 
jog šį rudenį sugrįžimas nuo 
šildymo anglimis į .šildymą 
aliejum padidintų šios žiemos 
kvotą antracitui ir rytiniam 
koksui, kuri yra nustatyta ly
gi septynioms aštuntosioms 
normalaus kiekio.

Kūrenamojo Aliejaus Reikalu

WASHINGTONAS. — Pet
reli j aus administratorius Ha
rold L. Ickes pranešė, kad pa
gerėjus kūrenamojo aliejaus 
atsargų padėčiai, jis kreipėsi 
į Kainų Reguliavimo Įstaigą, 
kaipo į racijonavimo agentūrą, 
įsakydamas leisti kūrenamojo 
aliejaus vartotojams, perėju
siems prie anglių vartojimo, 
vėl kūrenti aliejum, jiems pa
reiškus tokį pageidavimą.

Konferencija Venerinių Ligų 
Reikalu

WASHINGTONAS. — Chr. 
Gen. Thomas Parran ir dr. J. 
R. Heller, Jr., J. V. Viešojo 
Sveikatingumo Tarnybos, Fe
deralinės Saugumo Agentūros 
venerinių ligų skyriaus virši
ninkas, praneša, kad tarp lap
kričio 9 ir 11 d. įvyksta St. 
Louis, Mo. Pokarinės Veneri
nių Ligų Kontrolės konferenci
ja. Joje bus nagrinėjama 
klausimai, ryšium su tarptau
tine venerinių ligų kontrole, ir 
joje dalyvaus atstovai Angli
jos, Norvegijos, Meksikos, Ka
nados ir Jungtinių Valstybių.

Pagyrimai už Knygas, Suauko
tas Prekybinio Laivyno 

Jūrininkams.

WASHINGTONAS. — Ka
ro Laivininkystės Administra
cija pagyrė įvairių miestų ir 
miestelių vaizbos butus ir ben
drai gyventojus už pasiuntimą 
knygų ir žurnalų Prekybos Lai
vyno jūrininkams, kas atnešė 
jiems ne vieną šviesią valandą 
jūros vienatvėje. Administra
cijos teigimu, gruodžio 31 d. 
atėjus, netoli 600,000 įvairiau
siomis temomis knygų bus šiais 
metais išdalinta Prekybos Lai
vyno jūrininkams.

Pokariniam Dešimtmečiui Rei
kės 12,600,000 Gyv. Namų

H1NGTONAS. — Vals- 
pgyvendinimo Agen

tūra pareiškė, kad norint pa
tenkinti Amerikos šeimų būti
niausius reikalavimus ir, ei
nant progreso keliu, pakei
čiant netinkamus namus nau
jais, pirmojo pokarinio dešimt
mečio metu reikės pastatyti 
12,600,000 miesto namų ir 
apartmentinių vienetų.

Gamybai Teikiama Pirmenybė
WASHINGTONAS. -—“Pas

kutiniųjų savaičių laikotarpy
je buvo dažnaį minima per
mainų tema,” (pasakė J. A. 
Krug, Karo Gamybos Vady
bos pirmininkas, March of 
Time programoje. “Yra teisy
bė, kad Karo Gamybos Vady
ba turėjo galimybės duoti me
džiagų ir palengvinimų civilių 
darbams, bet aš noriu pabrež-

Sintetinės Padangos (Tajeriai) 
Reikalauja Geresnės 

Priežiūros 
WASHINGTONAS. — W.

Cumming, ApsigynimoJ.
Transportacijos Įstaigos palai
kymo skyriaus viršininkas, 
įspėja * sunkvežimių ir busų 
operatorius elgtis atsargiau su 
sintetihėmis padangomis ir tu- 
boihis, nei to reikalavo natura- 
liosiofe gumos gaminiai.
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Bet kaip viskas gamtoje 
keičiasi, nyksta, džiūsta, 
taip ir mūsų didvyriai iš
nyko.

Mes manėme, kad Lietu
va niekad nesusilauks did
vyrių, kad ji skurs, nyks ir 
niekad nepagarsės. (
. Apart to, dar ir. nelaimė 
patiko bolševikai Lietu
vą užvaldė. Tuomet mes, 
trijų sriovių vadai, susijun
gę vienan bendran kūnan, 
dar labiau pradėjome dū
sauti, aimanuoti ir dejuoti. 
Mes manėme, kad Lietuva 
amžinai palaidota ir jau 
niekad iš numirusių neatsi
kels. Net ir Gedimino vil
kas nesukauks ant jos ka
po.,
, Bet sakoma, nėra to blo
go, kas neišeitų ant gero. 
Kada mes, visų trijų srio
vių atstovai, susirinkome 
pasimelsti už Lietuvos bied- 
ną dūšelę, išgirdome links
mą žinią. Pasirodo, dievas 
išklausė mūšų, balsą ir at
siuntė Adolfą Hitlerį išgel
bėti Lietuvą iš bolševikų 
nagų. Tuomet mes klykėm, 
trypėm ir šaukėm — valio 
Hitleris!

Ir mes neapsirikome. 
Hitleris išvadavo Lietuvą. 
Mūsų džiaugsmui nebuvo 
ribų. Negana to, kad jis 
Lietuvą išvadavo, jis dar 
Lietuvai pagimdė ir išauk
lėjo didvyrius, daug smar
kesnius, daug garsesnius, 
negu senovėje ji turėjo.

Kalbant apie Hitlerio pa
gimdytus ir išauklėtus did
vyrius, užtenka prisiminti 
mūsų gerbiamą ir brangų 
tautietį Plechavičių. Juk tai 
tikras Hitlerio sūnus, didis 
Lietuvos patriotas! Kuris- 
gi kitas taip didvyriškai 
galėtų pasižymėti, kaip mū
sų brangusis Plechavičius 
pasižymėjo?! Kuris jūsų 
drįstų kardu iškapoti dvide
šimts tris lietuvius ir vieną 
lietuvę? Plechavičius tą at
liko.

Kuris jūsų drįstų išri
kiuoti lietuvius kareivius, 
atskaityti devynis, o dešim
tam madagiai, tėviškai ir 
patriotiškai, pridėti revol

verį prie kaktos ir pakšt? 
Žinoma, kareivis, gavęs 
Plechavičiaus tėvišką kulką, 
kakton, be paskutinio pate
pimo keliauja dangun ir 
ten garbina Plechavičių. Jis 
vienu užsimojimu tėviškai 
iš rikiuotės išvedė šešioliką 
kareivių ir visus pasiuntė 
tiesiai į dangų. Tik septy
nioliktą kardu sukapojo. Ir 
vis ta darė dėl Lietuvos la- 
bp, dėl tėvynės meilės!

Pagaliaus, kiek jis žemai
čių — vyriškių ir moteriš
kių, — savo ištikimu revol
veriu pasiuntė dangaus ka
ralystėn. Negi čia suskai
čiuosi visus jo nuopelnus, 
atliktus Lietuvos labui...

Tokių didvyrių, kaip Ple
chavičius, mes turėjome 
daug! Ir visus juos Hitleris 
pagimdė ir išauklėjo.

Bet deja! Raudonieji, 
kaip koks amaras, vėl už
klupo Lietuvą. Mūsų didvy
riai Plechavičiai, Kubiliūnai 
ir kiti, su visais savo tavo- 
rščiais ir tavorčkom, turėjo 
bėgti, kur akys veda ir ko
jos neša.

Ką jie, išbėgę iš Lietuvos, 
dabar darys? Juk jų kan
dai if revolveriai, be veiks
mo, surūdys. Kas juos pri
glaus? Prie keno kaktos

kibirkštėlę vilties. Manėme,- 
kad prezidentu bus išrink
tas Dewey, jis pagelbės 
mums bolševikus išvyti iš 
Lietuvos ir sugrąžins mūsų 
didvyrius. Bet dabar ir ši 
kibirkštėlė užgeso.

Visa tai matant, mums 
Vėl prisieina sunkiai dūsau
ti, dejuoti ir tuo pačiu sy
kiu mūsų didvyrių likimu 
rūpintis. Mes negalime die
vo apveizdai palikti Hitle
rio auklėtinius ir mūsų did
vyrius* Mes turime ištiesti 
jiems savo brolišką ranką. 
Bet pirmiau jūs visi, kurie 
einate su 'mumis, ištieskite 
savo rankas mums, tik, ži
noma, ne tuščias, o su dole
riais, o mes, paspaudę jūsų 
ištiestas rankas, jau žinosi
me, kaip ištiesti savo ran
kas Plechavičiams, Kubiliū
nams ir visiems jų tavorš- 
čiams.

Tai dabar mūsų ir sykiu 
mūsų didvyrių visa viltis 
jūsų doleriuose. Tie dole
riai mus ir juos išgelbės 
nuo baisios katastrofos. To
dėl gelbėkite mus, o mes 
gelbėsime juos.

Jūsų švenčioniškis.

Šypsenos
ATITINKA

Skaitant Naujienų ir Ke
leivio užsipuolimus ant So
vietų Sąjungos, visuomet 
prisimena mano dėdės, gy
venusio > pirm 20 metų 
White Plains, N. Y., šuva.

Šuva buvo juodas, nedi
delis; ilgi plaukai dengė 
jam akis, atrodė, kad sle
piasi. Nugara nuplikus, ša
šuota. Jis labai neapkentė 
vieno man pažįstamo len
ko.

Pas Bernotą susirinkda
vom pasisvečiuoti, laiką 
praleisti. Kai mes sėdėdavo
me tame mažame kambary, 
tai minimas šunelis atsineš
davo kaulą ir atsiguldavo 
jam tinkamiausioj pozicijoj 
tą lenką pulti. Ir jei bent 
vienas kuris sujudiname 
koją, tai tas šunelis ir grie
bia lenkui už čeveryko.

Lenkas sakydavo, kad 
niekuomet nėra padaręs, 
dargi nei nemanęs ko nors 
blogo tam šuneliui.

To, amžiną jam atilsį, šu
nelio elgesys labai supuola 
su Grigaičio. Juk Sovietų 
Sąjunga nėra jam blogo pa
darius, net nei nežino, kad 
randasi Chicagoj toks dak
taras.

Ar nebus tik to minimo
jo šunelio siela apsigyvenus 
daktaro galvoje?...

K. Maziliauskas.

KRIENIŠKOS
PASTABOS

t

Aklus šiandien išmokina 
skaityt, kurčius — girdėt, 
bet bėda, kad matantieji 
dažnai nemato, o girdžianti 
—negirdi!

Neturi teisės gerti šnap- 
so, jeigu be palydovo ne
randi namų.

Kas skaito ir rašo, tas 
Laisvę ir Vilnį užsirašo.

Norite žinoti, kas naujo? 
Kanibalas Hitleris minta 
“pynacais.”

Prof. Klienas
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ną, Išvakarėse 27 Metą Sukakties nuo Didžiosios Socialistinės Revoliucijos
Draugai, Sovietų žmonės šiandien mi

ni 27-metinę sukaktį nuo Sovietinės re
voliucijos laimėjimo mūsų krašte. Jau 
ketvirtą kartą mūsų kraštas mini revo
liuciją patrijotinio karo sąlygose prieš 
vokiečių fašistų kariuomenę. Tatai, su
prantama, nereiškia, kad ketvirtieji karo 
metai nesiskirtų nuo trejų pirmesniųjų 
karo metų. Atbulai, yra pamatinio skir
tumo tarp jų.

Pirmesnieji karo metai buvo vokiečių 
kariuomenės ofensyvo metai. Gilus jų 
įsibriovimas į mūsų kraštą privertė 
Raudonąją Armiją vesti apsigynimo mū
šius.

Tretieji karo metai buvo pamatinės at
mainos metai mūsų fronte, kada Raudo
noji Armija išvystė galingus ofensyvo 
mūšius, supleškino vokiečius eilėje mū
šių. iššlavė vokiečių fašistų kariuomenę

d’Kniu trečdaliu mūsų žemės ir priver-
* " m-’cšus pereiti į apsigynimą.

Raudonoji Armija, be to, vis dar pati 
viena tebevedė karą prieš vokiečių ka
riuomenę, be rimtos paramos iš mūsų 
talkininkų pusės.

Ketvirtieji karo metai pasirodė me
tais Sovietinių armijų ir mūsų talkinin
ku armijų griežtų pergalių prieš vokie
čių kariuomenę. Vokiečiai, priversti ka
riaut dviejuose frontuose, pasijuto nu
trenkti atgal iki Vokietijos sienų.

kariuomenę ir užbaigė savo smūgį, ap
supdama 22 divizijas vokiečių ties Kiši- 
niovu, neskaitant rumunų divizijų.

Šio smūgio pasėka buvo tokia, kad 
Moldavų Tarybų Respublika tapo atva
duota, kad Rumunija, Vokietijos sąjun
gininkė, buvo išmušta iš veikimo ir pa
skelbė karą prieš Vokietiją ir Vengriją; 
kad Bulgarija, Vokietijos sąjungininkė, 
liko išmušta iš veikimo ir paskelbė karą 
Vokietijai; kad buvo atidarytas kelias 
mūsų kariuomenei į Vengriją, paskutinę 
Vokietijos sąjungininkę Europoj, ir kad 
mes gavome progą ištiesti pagelbos ran
ką mūši) talkininkei Jugoslavijai prieš 
vokiečius įsiveržėlius.

Aštuntasis smūgis buvo suduotas rug-

Karas Pačioj Vokietijoj
Paskutiniais metais vokiečių kariuo

menė buvo išvyta iš Sovietų Sąjungos, 
Francijos, Belgijos ribų ir iš vidurinės 
Italijos ir karo veiksmai perkelti į Vo
kietijos žemę.

Visa eilė triuškinančių smūgių, ku
riuos mūsų kariuomenė kirto vokiečių 
kariuomenei, pasiekė lemiamųjų laimė
jimų ir išvijo vokiečius iš Sovietų Są
jungos ribų. Smūgiai šiemet buvo pra- 

ties Leningradu ir Novgorodu, kuo
met Raudonoji Armija sudaužė pasto
vias vokiečių gynimosi linijas ir nubloš
kė juos atgal į Baltijos sritį.

Šių smūgių vaisius buvo Leningrado 
srities išlaisvinimas. Antrasis smūgis 
buvo suduotas vasario ir kovo mėnesiuo
se šiemet prie Bugo upės, kada Raudo
noji Armija supliekė vokiečių kariuo
menę ir nutrenkė juos antrapus Dniepro 
nnės. Šio smūgio pasėka buvo tokia, kad 
Vakarų Ukraina tapo atvaduota nuo vo
kiečių fašistų įsiveržėlių.

Trečiasis smūgis buvo suduotas ba
landžio ir gegužės mėnesiuose šiemet 
Krymo srityje, kur vokiečių kariuomenė 
tapo sumesta į Juodąją Jūrą. Šiuo smū
giu Krymas ir Odessa buvo atvaduota 
nuo vokiečių priespaudos.

Ketvirtasis smūgis buvo kirstas birže
lio mėnesį šiemet Karelijoj, kuomet Rau
donoji Armija sutriuškino Suomijos ka
riuomenę, išlaisvino Viborgą ir Petroza- 
vodską ir nubloškė suomius į vidurinę 
Suomiją.

šio smūgio pasekmė buvo atvadavimas 
Trn>.nir_. Suomiu Sovietinės Respublikos 
’■u-Josios dalies.

Juozas Stalinas

sėjo ir spalių mėnesiais šiemet Baltijos 
Jūros srityje, kuomet Raudonoji Armija 
išdaužė vokiečių kariuomenę ties Tallin- 
nu ir Ryga ir išvijo juos iš Baltijos plo
tų.

Šio smūgio pasekmė buvo ta, jog Estų 
Tarybų Respublika tapo atvaduota; Vo
kietijos sąjungininkė Suomija išmušta iš 
veikimo ir paskelbė karą Vokietijai. 
Daugiau kaip 30 vokiečių divizijų pasi
juto atkirstos nuo Prūsijos, suimtos į 
reples srityje tarp Tukumso ir Liepo
jos, ir dabar mūsų kariuomenė daužo 
juos į trupinius.

Spalių mėnesį mūsų kariuomenė tarp 
Tiszos ir Dunojaus upių Vengrijoje pra
dėjo veiksmus, kurių tikslas yra ištraukt 
Vengriją iš karo prieš mus ir atkreipt ją 
prieš Vokietiją. Šio dar nebaigto smūgio 
pasėka yra ta, kad mūsų kariuomenė 
suteikė tiesioginės pagelbos mūsų talki
ninkei Jugoslavijai vyti laukan vokiečius 
ir atvaduoti Belgradą. Mūsų kariuomenė 
išgavo progą pereiti Karpatų kalnus ir 
ištiesti paramos ranką mūsų talkininkei 
Čechoslovakijai, kurios žemės dalis jau 
atvaduota nuo vokiečių įsiveržėlių.

Ištaškytos Nacių Divizijos
Tokie tai buvo vyriausi praeitais me

tais Raudonosios Armijos veiksmai, ku
rie išvijo j vokiečių kariuomenę iš mūsų 
šalies ribų. Tais veiksmais tapo ištašky
ta ir išmušta iš veikimo 120 divizijų vo
kiečių ir jų sąjungininkų. Vietoj 287-nių 
divizijų, j stovėjusių praeitais metais 
prieš mūsų frontą, tarp kurių buvo 207 
vokiečių divizijos, mes šiandien turime 
prieš mūsų frontą, po visų tų pilnų ir 
pilniausių mobilizacijų, tiktai 204 vokie
čių ir vengrų divizijas. O iš jų yra ne 
daugiau kaip 180 vokiečių divizijų.

Reikia pripažint, jog dabartiniame ka
re hitlerinė Vokietija su savo fašistine 
armija pasirodė galingesniu ir niekšiš- 
kesniu priešu, negu Vokietija ir jos ar
mijos praeituose karuose. Prie to dar 
reikia pridėti faktą, jog vokiečiams šia
me kare |pavyko panaudoti beveik visos 
Europos ekonomines jėgas ir gana svar
bias Vokietijos pastumdėlių armijas.

O kad, nežiūrint tų sąlygų, palankių 
Vokietijoj karo vedimui, jinai vis tiek 
atsidūrė ant. neišvengiamos katastrofos 
kranto, i tatai reikia išaiškinti tuo 
faktu, kąd svarbiausias Vokietijos prie
šininkas, ’ Sovietų Sąjunga, viršijo hitle
rinės Vokietijos pastangas.

Naujasis dalykas praeitais metais ka
re prieš hitlerinę Vokietiją yra faktas, 
kad Raudonoji Armija jau ne pati viena 
vedė karinius veiksmus prieš vokiečių 
kariuomenę, kaip kad buvo pirmesniai- 
siais metais, bet bendrai su savo talki
ninkais. ;
Teherano Konferencija ir Įsiveržimas 

Franci j on
Teherano konferencija buvo ne veltui. 

Teherano konferencijos tarimas kirsti 
bendrus ; smūgius Vokietijai iš vakarų, 
pietų ir iytų buvo pradėtas vykdyti ste
bėtinai tikrai.

Kuomet Raudonoji Armija darė žy
gius Sovietų-vokiečių fronte, tuo pačiu 
laiku mūsų talkininkų kariuomenė pra
dėjo įsiveržimą į Franci ją ir suorgani
zavo galingus veiksmus, verčiančius hit
lerinę V o k i e t i j ą kariauti dviem 
frontais.; M ūs ų t a 1 k i n i n k ai padarė 
masinio išsikėlimo veiksmus į Francijos 
krantus, tokius veiksmus, kuriems viso
je istorijoje nėra lygių kas liečia orga
nizuotumą ir dydį; ir masinėmis jėgomis 
nugalėjo vokiečių apsitvirtinimus.

Tuo būdu Vokietija atsidūrė suimta 
replėmis tarp dviejų frontų. Kaip kad 
galima buvo ir tikėtis, priešai nesugebė
jo atlaikyti bendrųjų smūgių, kertamų 
Raudonosios Armijos ir talkininkų ka
riuomenės. Vokiečių pasipriešinimai bu
vo sudaužyti ir jų kariuomenė trumpu 
laikotarpiu tapo išmesta iš vidurinės Ita
lijos ir iš Francijos, Belgijos ir Sovietų 
Sąjungos ribų.

Negali būti abejonės, jog be antrojo 
fronto suorganizavimo Europoje, kuris 
surakino 75 vokiečių divizijas, mūsų ka
riuomenė nebūtų galėjusi tokiu trumpu 
laiku sulaužyt vokiečių kariuomenės pa
sipriešinimą ir išvyti juos iš Sovietų Są
jungos ribų. Taip pat yra lygiai neabe
jotina, jog be Raudonosios Armijos ga-

lingųjų veiksmų vasaros laiku šiemet, & 
kurie surakino kokias 200 vokiečių divi
zijų, tai mūsų talkininkai nebūtų galėję 
taip greitai apsidirbti su vokiečių ka
riuomene ir išmesti juos iš vidurinės Ita
lijos, Francijos ir Belgijos.

Dabar uždavinys yra ir toliau laikyti 
Vokietijų replėse tarp dviejų frontų. Tai

pa-

Pittsburgh, Pa

Sovietų Sienos Pasiekimas
Penktasis smūgis buvo suduotas vokie

čiams liepos mėnesį šiemet, kada Raudo
noji Armija sutrėškė ir sudaužė vokie
čiu kariuomene ties Vitebsku, Bobruisku 
ir Mogiliovu ir kirto smūgį apsuptoms 

divizijoms Minsko srityje.
Šio snjngio pasėka buvo ta, kad mūsų 

kariuomenė visiškai atvadavo Sovietinę 
PaRnrusiii Respubliką, pasiekė Vislos u- 

rt išlaisvino žvmią Lenkijos dali, da- 
1 nelaikančią sąjungą su mumis: na- 
'’’-i'" Nemuną ir išlaisvino didesniąją 
Lietuvos Tarybų Respublikos dalį, pra- 
eivorž^ per Nemuną ir pasiekė Vokieti- 

s;enas.
č-z.xfr)S smūgis buvo kirstas liepos ir 

mo-piūčio mėnesiais šiemet Vakarinės 
Ukrainos srityje, kada Raudonoji Armi
ja ištaškė vokiečių kariuomenę ties Lvo
vu ir nugrūdo juos anapus San upės. Šio 
smūgio pasekmė buvo Vakarinės Ukrai
nos atvadavimas. Mūsų kariuomenė per- 
ėin Vislos upę ir antrapus Vislos sudarė 
erąb’nra sau poziciją į vakartis nuo San- 
^omiro.

Septintasis smūgis buvo suduotas rug
pjūčio mėnesį šiemet Kišiniovo ir Tassu 
srityje, kuomet mūsų kariuomenė visiš
kai supliekė ir nuvijo vokiečių fašistų Stalinas, Rooseveltas ir Churchillas Teherane.

Kad Raudon. Armija sugebėjo sėk
mingai atlikt savo pareigą gimtajam 
kraštui ir išvyt vokiečius iš Sovietų Są
jungos ribų, tai dėka to fakto, kad ją 
visomis didžiausiomis jėgomis rėmė už
frontė, visas kraštas, visos mūsų krašto 
tautos.

Savo asmens nepaisąs, visiškai pasi
šventęs darbas visų Sovietinių tautų, 
vadovybėje mūsų valstybės ir partijos 
organų, buvo praeitais metais varomas 
pirmyn no vėliava "‘Viskas frontui.”

žemdirbystės ir Pramones 
Pasižymėjimai.

Praeiti metai pasižymėjo naujais
sisekimais pramonėje, žemdirbystėje ir 
važiuotėje, nauju mūsų karinės ekono
mijos Kilimu. Ketvirtaisiais karo metais 
mūsų fabrikai pagamino daug sykių dau
giau lėktuvų, tankų, kanuolių, minosvai
džių ir amunicijos, negu karo pradžioje. 
Sunkiausias lauko ūkio atsteigimo laiko
tarpis jau praėjo. Po sugrąžinimo mūsų 
kraštui derlingųjų Dono ir Kubanės lau
kų, po Ukrainos atvadavimo, mūsų žem
dirbystė sparčiai atsigauna, įkvepiama 
karinių mūsų pergalių.

Sovietų geležinkeliai sugebėjo atlikti 
tokius pervežimus, kokius vargu būtų 
begalėję atlikti bet kurio kito krašto ge
ležinkeliai. Sovietų valstybė, nežiūrint 

karo meto sunkenybių, nežiūrint, kad 
vokiečiai buvo laikinai užėmę labai dide
lius, ekonominiai svarbius šalies apskri- 
čius karo eigoje, ne sumažino, bet padi
dino ginklų ir amunicijos pristatymą 
frontui.

Dabar Raudonoji Armija turi ne ma
žiau, bet daugiau tankų, kanuolių ir lėk
tuvų, negu vokiečiai. O kas liečia mūsų 
karinių medžiagų kokybę, tai šiuo 
žvilgiu jos stovi žymiai aukščiau už 
rines vokiečių mežiagas.

Sovietų žmonių Pasiaukojimai.
Sovietų žmonės atsisakė nuo daugelio 

reikalingų dalykų, tiksliai prisiėmė me
džiaginius nepriteklius, kad galėtų dau
giau frontui duoti. Dešimteriopi šio karo 
darbai nesulaužė, bet juo labiau sustip
rino Sovietinių žmonių geležinę valią ir 
narsią dvasią.

Mūsų darbininkų klasė įtempė visas 
savo pastangas pergalei laimėti, nuolat 
tobulino gamybos techniku, padidino 
pramonės įstaigų našumą, pastate nau
jus fabrikus ir dirbtuves.

Mūsų inteligentai drąsiai žengė pir
myn naujų išradimų keliu technikos ir 
kultūros srityje, sėkmingai dar plačiau 
išvystydami šiandieninį mokslą ir kūry
biniai naudodami savo pasiekimus gink
lams gaminti Raudonajai Armijai. .Kū
rybiniu savo darbu Sovietiniai inteligen
tai įnešė neįkainuojamai svarbią savo da
lį į pastangas priešui supliekti.

Kaip mes negalime kariauti ir laimė
ti be naujo vinių ginklų, lygiai taip ne- 

.galime kovoti ir laimėti be maisto. Ket
virtaisiais karo metais Raudonajai Ar
mijai netrūksta maisto, ačiū kolektyvių 
valstiečių pasiryžimui. Vyrai ir moterys 
kolektyviai ūkininkai teikia darbininkam 
ir intelgentams maistą, o pramonei ža
liąsias medžiagas; tuo būdu jie užtikri
na normalį veikimą fabrikų ir dirbtu
vių, dirbančių frontui ginklus ir įrengi
mus. Mūsų kolektyvių ūkių valstiečiai, 
veikliai ir su pilnu supratimu pareigų 
savo tėvynei, padeda Raudonajai Armi
jai laimėti pergalę prieš priešą.

Nepalyginamieji pasiekimai darbe So
vietinių moterų ir mūsų puikiųjų jau
nuolių, kurie nešė ant savo pečių svar
biausių darbo naštą fabrikuose ir dirb
tuvėse, kolektyviuose ir valstybiniuose 
ūkiuose, bus visiems amžiams įrašyti is
torijon.

Sovietinis Patrijotizmas
Savo tėvynės garbei ir nepriklausomy

bei, Sovietų moterys, jaunuoliai ir mer
gaitės parodo smarkumą ir didvyrybę 
darbo fronte. Jie įrodė, kad jie yra verti 
savo tėvų ir sūnų, vyrų ir brolių, ginan
čių gimtąjį kraštą nuo vokiečių fašistų 
pabaisų. Darbo žygiai, Sovietų žmonių 
atlikti užfrontėje, lygiai su nemiršta
maisiais mūsų kariuomenės žygiais 
fronte, plaukia iš karšto kūrybinio So
vietinio patrijotizmo, kaip iš versmės.

L(Daugiau bus)j

Pranešimas

Lietuvių Mokslo Draugija 
rengia paminėjimą 40 metų 
sukaktuvių, kuris įvyks lapkri
čio (Nov.) 26 dieną, 1944 m., 
Liet. Mokslo Draugijos svetai
nėje, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. ,»Q

Koncertas ir prakalbos pra
sidės kaip 3 vai. po pietų. 
Įžanga į koncertą veltui dėl vi
sų. Vakarienė bus kaip 6 vai. 
vakare, po vakarienės bus šo
kiai. Vakarienės įžanga $1 
y patai.

Lietuvių Mokslo Draugija 
per visą 40 metų gyvavimą, vi
sados remia lietuvių apšvietos, 
kultūros ir labdarybės darbus, 
todėl LM Draugija yra skaito
ma viena iš didžiųjų pažangių
jų draugijų Pittsburghe.

Liet. Mokslo Draugijos ko
mitetas kviečia visus LM na
rius ir visus Pittsburgho ir apy
linkės lietuvius atsilankyti. Ku
rie dalyvaus ir vakarienėj, 
malonėkite tikietus pasiimti 
bent keliomis dienomis prieš 
lapkričio 26 dieną.

L.M. Draugijos Komitetas.

Quincy, Mass
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Juozas Vaškis Gražiai ir Lais
vai Tapo Palaidotas

Spalių 31 d., 2 vai. po pietų, 
gerokas būrelis jo draugų-gių 
ir giminių palydėjom Juozą 
Vaškį j Quincy miesto kapines. 
Prieš apleisiant graboriaus bu
tą, D. G. Jusius pasakė trum
pą prakalbėlę ir taip pat ant 
kapinių kiek ilgesnę kalbą, at
žymėdamas velionio gražų rū
pestingą gyvenimą ir sąmo
ningą Juozo pirmynžangą.

Juozas Vaškis gimė rugpjū
čio 28 d., 1871 m., Skuodo pa
rapijoj, Telšių apskrityj, Lie
tuvoje. 1905 m. išvyko iš Lie- . 
pojaus j Vokietiją ir 1906 m., 
rugpjūčio 23 d., atvyko j Ame
riką.

Kadangi Vaškis dar Liepo
joj būdamas, 1905 m. žmonių 
sukilimų laiku, jau darbavosi 
Social-revoliucionierių veikime, 
tai carui triuškinant revoliuci
nį sukilimą, Juozui prisiėjo 
skubotai keliauti į platų pasau
lį. Jis atvyko į šią šalį 1906 
metais, rugpj. 23 d., turėda
mas 35 metus amžiaus. 4 me
tus. gyveno Bostone ir 34 m. 
Quincy, Mass. Veik visą laiką 
dirbo laivų budavojimo dirbtu
vėje. Iki pat mirties buvo pa
žangaus supratimo, skaitė pa
žangius laikraščius: Laisvę, 
Vilnį, šviesą, Tiesą ir Daily 
Workerj ir šiaip pažangią li
teratūrą. Lankydavo pirmeiviš
kus parengimus ir neskūpėda- 
vo paaukoti prakilniems tiks
lams. Prigulėjo prie ALDLD 2 
kp. ir tarptautinio kliubo.

Praeitais metais, veik metus 
laiko sirgo, operaciją turėjo, 
praeitą pavasarį jautėsi jau 
kaip sveikas ir stojo darban. 
Padirbus apie porą mėnesių, 
nesveikatingumas pasikartojo, 
kur pagaliau spalių 19 dieną 
liko išvežtas į ligoninę ir spa
lių 28 d., po pietų, mirė.

Paliko nuliūdime žmoną Va
leriją, su kurią išgyveno arti 
50 m., tris sūnus, dvi dukte
ris, penkius anukus, brolius— 
Kazimierą Brightone, Mass., 
Kastantą ir seserį Elzbietą Ka
lifornijoj ir šiaip giminių.

Velionio malonumą ir drau
gingumą liudija tas nepapras
tas daugis gyvų gėlių vainikų 
ir bukietų, kurių buvo pilnas 
kambarys pridėtas.

Juozas didžiai džiaugėsi 
Lietuvos išlaisvinimu iš po na
cių, sakydavo: Trokštu matyti, 
kad greičiau karas užsibaigtų 
ir fašizmas pilnai būtų sutriuš
kintas! Sulaukė išlaisvintos 
Lietuvos, bet nesulaukė karo 
pabaigos. <;<

Ilsėkis, drauge, amžinai, o 
mes eisime tavo dorybės ta
kais. ' Ii

I

PIRKITE KARO BONUS
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
Kearny-Harrison, N. J

(Tąsa)
Bet nei bažnyčia, klebonija, nei tai, 

kas buvo jame gyva atmintyje, nepajėgė 
nustelbti vaizdo, kurį jis matė šiandien. 
Pamėlinijusi, visa sudaužyta,* išniekinta, 
durtuvais subadyta jaunutė, paprasta 
kaimo mergaitė iškentė tokias kančias ir 
mirė ant kartuvių nenusižeminusi savo 
budeliams. Oi, ne. Ji mirė išdidi, juos 
nugalėjusi ir perskaičiusi jiems mirties 
sprendimą. “Aš mirštu, bet žinau už ką. 
O už ką jūs mirsit, budeliai?” Šitie žo
džiai skambėjo klebono ausyse, kai jis 
įėjo į zakristiją, jie dar jautriau griebė 
jį už širdies, kai jis laikė mišias, o kai 
atsigrįžęs į maldininkus garsiai ištardavo 
“Dominus vobiscum”, jis ne maldininkus 
matė savo akyse, bet Gasiūnaitytę, li
pančią į kartuves.

Po mišių klebonas lipo į sakyklą. Li
po jis dar sunkiau, tartum žinodamas, 
kad tai jo paskutinis pamokslas. Klebo
nas pakėlė akis, peržvelgė bažnyčią. Mal
dininkai vieni grūdosi arčiau altorio, 
kiti, lyg vanduo siaurais upeliukais, vin
giavo į šventorių. Ir kokis didelis griau- 
dumas sugnybo klebono širdį. Karūnos, 
kurios anksčiau, rodos/ tvyskėdavo sau
lės spinduliuose ir atrodydavo tokios iš
kilmingos, dabar nors perskatytos ir 
juoduojančios kabojo ant sutrūkinėjusių 
kotų, lyg neplauti skudurėliai. Moterys, 
anksčiau apsigobusios šilkinėm skepetai
tėm, vilnydavo, kaip paupės lanka pava
sarį, dabar darė graudų vaizdą. Rodos, 
vėtra nudraskė nuo jų galvų papuošalus. 
Visos jos buvo paprastom skarom, ske
petaitėm, nuskurusios ir taip garsiai ko
sėjo, kad klebonui tvinkčiojo ausyse. O 
kur beliko vyrai? Štai stoviniuoja kelio
lika senių, o iš jaunimo vos vienas kitas 
stumdosi netoli bobinčiaus. Nebėr šven
tės... Viską, viską surijo Vokietija.

Persižegnojęs, klebonas skaitė evange
liją. Kaip tuomet, sutuoktuvių metu, jis 
nematė nei jaunavedžių veidų, nei žva
kių, taip dabar nesuprato, ką skaitė. Tik 
užvožęs knygą jis prisiminė kaž kieno 
tartą posakį: “kaip aš neapakau, žiūrė
damas į tokias kančias, kaip aš neapkur- 
tau, išgirdęs tokį klyksmą.” Dar kartą 
peržvelgęs bažnyčią, jis staiga pasijuto 
kitu žmogumi. Rodos, šilčiau ir greičiau 
ėmė kraujas vaikščioti jo gyslomis, ro
dos, stovi jis ne į amboniją įlipęs, bet 
kažkur aukštai ant didžiojo kalno, iš ku
rio mato daugiau negu visą Lietuvą. “Iš 
to kraujo išaugs grūdas”, — staiga šovė
——..................... —   -........................ - A

jam į galvą. Ne, netarnausiu aš Šmelin- 
gui, niekuomet. Ir klebonas prisiminė 
pirmuosius krikščionis, kaip juos išdi
dieji romėnai piuklais piaustė, ant kryžių 
kalė, kaip mėtė į ugnį, tampė jų gyslas, 
spiaudė į veidus, o vis tik jų nenugalėjo. 
Jie kentėjo ne dėl garbės, nė dėl turto, 
bet dėl to, kad tikėjo į žmogaus atsi
naujinimą, į naują tiesą. Šitos senovės 
legendos kunigui Morkūnui tebebuvo re
alybė. Pergalvodamas pirmuosius pa
mokslo žodžius, jis prieš savo akis pa
matė tą giliąją senovę, ir čia pat ryškiais 
vaizdais vėl prieš jį stojosi jaunieji “žal
giriečiai,” sužeistasis partizanas. Ne, 
juk ne dėl pinigų kentėjo ta mergaitė, ne 
dėl pinigų ir tuščios garbės miškuose 
kaunasi jauni ir seni. Jūs, kaip ir seno
vės šventieji, tikit į savo teisybę! Iš kur 
semiate kantrybės, skurdžių vaikai? Iš 
kur gaunate reikiamos jums tvirtybės? 
Ne majoras Smėlingas, ne Dumšos, ne 
Malatos sukurs naują tvarką. Ne!

Žmonės jau vilnijo bažnyčioje, jau 
šimtai akių sužiuro į kleboną, laukdami, 
kaip gi jis šiandien prabils. Ir jis pra
bilo.

— Brangūs mano parapijiečiai. Pra
našo yra pasakyta: “Netarnausi piktui, 
nes kas tarnauja piktui, tas neturės ra
mybės per amžių amžius.” Pranašo yra 
pasakyta: “Nekalbėsi neteisybės savo 
broliui, savo artimui, savo tarnui ir tar
naitei, nes kas skelbia netiesą, tas nere
gės teisybės.” Nekalbėsiu neteisybės ir 
aš jums, brangūs mano parapijiečiai, nes 
mano amžius jau baigiasi ir mano akys 
į senatvęs pamatė tai, ko aš niekad ne
maniau pamatyti ir mano protas supra
to tai, ko aš netikėjau suprasti. Šiais lai
kais, brangūs parapijiečiai, kenčia visos 
tautos, bet mūsų, lietuviu tau- z v z v

ta, k e n č ia labiausiai. šian
dien veik visame pasaulyje siau
čia badas, maras, bet mes lietuviai ken
čiame sunkiausiai. Karas buvo ir bus di
džiausia žmonijos nelaimė. Bet tokio ka
ro, koks vyksta dabar, dar nėra buvę. Ir 
kas gi tą karą sukėlė, kas įstūmė Lietu
vą į nelaisvę? Kas išskyrė vyrus nuo 
žmonų, vaikus nuo motinų, kas sudegi
no miestus, kas tremia į visokius žemės 
užnarvius ištisas tautas? Tai vienas žmo
gus, kurio vardą mes visi puikiai žino
me. Tai viena tauta, kuri nuo senų seno
vės nori pavergti kitas tautas, kuri se
niai pereidavo per mūsų žemelę, kaip 
gaisras, kaip alkanų vilkų ruja!

(Bus daugiau)

Po $2: M. Kisielienė, P. 
Maršonas ir G. Kairys.

Po $1: žolynienė, E. čiurins- 
kienė, J. Gergelienė, A. Kubi
lienė, G. Čiurlionis, S. Skirp- 
tunas, A. Palson, G. Jamison, 
K. Anuškis, V. Bačenas, M. 
Vitkauskienė, Sukackai, A. 
Rudis, A. Kunickienė, R. Stri- 
pe.ika, A. Skairis, J. Beeis, J. 
Paukštaitis, A. Priskaitis, S. 
Gargialis, L Kudirka, J. Stir- 
bis, B. Bajoras, K. Dumčius, A.

Šypsenos

PHILADELPHIA. PA
29 d. spalių įvyko ALDLD 

6-to Apskričio konferencija, 
.735 Fairmount Ave. Vakare, 
toj pačioj svetainėj atsibuvo 
Laisvės pikniko darbininkų 
bankietas. Padėkavojant vi
siems dirbusiems, kurie pasi
šventusiai dirbo.

Viši valgė skanią vakarienę, 
kurią pagamino mūsų niekuo
met nenuilstanti draugė, Ona 
žalnieraitienė. Pirmininku to 
vakaro buvo S. Reikauskas. 
Kalbas pasakė sekami: Senas 
Vincas iš Gibbstown, Stankus, 
Easton, Pa. R. Merkis, A. J. 
Smitas, J. Lukoševičia, O. žal
nieraitienė, A. Galkus. Drg. 
Galkus, beačiuodamas pikni
ko darbininkams, prisiminė 
Lietuvai pagalbos teikimo rei
kalus.

Prakalbose, 22 d. spalių, bu
vo surinkta aukų $937. Jis at
sikreipė, jog reikia sudaryti iki 
tūkstančio, nors jis prakalbo
se aukojo $100.

Dėl sukėlimo iki tūkstančio 
aukojo sekami po $5: A. Gal
kus, F. Kodis, Kupčiūnas, 
Mack, U. šapran ir M. Rainie
nė.

Po $1: Joe Galinis, J. Šim
kienė, Jonas Gervė, V. Stan
kus, P. Valantienė, A. Bakšys, 
Kaspariunienė, Žilinskas, Gru
žauskas, St. Globis, P. Pilėnas, 
A. Pranaitis, Vikonis, Butvilą, 
Senas Vincas, J. Bender, Tu- 
reikienė, A. Smitas, Lešinskis, 
R. Merkis ir Ticy. Viso per tą 
vakarą — $51.

Varde rengimo komisijos, 
tariu ačiū visiems aukavusiems 
iy bankiete dalyvavusiems, o

drg. O. žalnieraitienei už pa
gaminimą skanios vakarienes 
ir jos pagelbininkėms—Mrs. 
M. Globis ir Ruth Daulians- 
kiutei. Jei praleidau nekuriuos 
aukotojų vardus, atleiskite, 
praneškite man, bandysiu ati
taisyti. žinau, kad ir kalbas 
sakė, daugiau, bet vardų nepa
menu, nes nemaniau, kad man 
teks į Laisvę parašyti.

Lietuvai pagalbos teikimo 
reikalais, drapanų, kenuoto 
maisto ir muilo aukavo: drg. 
Navickai iš Chester, P. Bara
nauskienė, J. Jurčiukoniai ir 
Miliariai.

14 dieną spalių pasiųsta į 
centrą 5 dideli maišai ir 6 bak- 
sai drapanų, 1 baksas čevery- 
kų, 1 baksas muilo ir 1 
sas kenuoto maisto.

Klaidos pataisymas: 
prakalbas, 22 d. spalių,
J. Lukoševičius aukojo $2. Jo 
vardas nebuvo paskelbtas Lais
vėj. Atsiprašome draugo Luko
ševičiaus.

bak-

per 
drg.

panų irgi daug surinkta. P. 
Zaleckas atsikreipė į kliubie- 
čius, kad ir jie ką parengtų 
del nukentėjusių nuo karo Lie
tuvos žmonių. Kliubas nutarė 
surengti prakalbas 1-mą ne- 
dėldienį gruodžio ir išrinko 
tam darbui atlikti komisiją. 
Taip pat kliubas nutarė ir pa
aukavo $200 dėl Lietuvos žmo
nių pagelbos ir $200 dėl War 
Chest.

A. Marcinkevičius, senas 
darbininkų judėjimo rėmėjas, 
ant vietos paaukavo $5. Drau
gai Macėnai paaukavo gerų 
drabužių porą nemažų pundų 
dėl Lietuvos žmonių ir pasiun
tė į Brooklyną.

LLD 10 kp. rengia šaunų 
vakarėlį, 19 d. lapkričio, apie 
4 vai. po pietų, Liaudies Na
me, su skaniais užkandžiais ir 
kitomis vaišėmis. O to pelno 
dalis irgi bus paaukota Lietu
vos žmonėms.-

Senas Kliubietis.

J. Šmitienė.

Kliubo Pavyzdys Kitiems
Lietuvių Republikonų Susi

vienijimas, 5 d. lapkričio laikė 
savo svarbų ir skaitlingą susi
rinkimą, kuriame perrinko 
gaspadorių. Vietoj buvusio A. 
Laurinavičiaus, kuris rezigna
vo, likosi išrinktas P. Mekis. 
Mekis pasižadėjo būti geru ir 
pavyzdingu gaspadorium.

Apart kitų reikalų, buvo iš
duotas raportas per P. Zalcc- 
ką iš Lietuvos šelpimo Sky
riaus. Skyrius turėjo prakalbas 
ir surinkta aukų pagelbai Lie
tuvos žmonių—$937.06. Dra-

putting Ten Per M 
your Income into U.S. 
War Bonds f,Stamps ?

Spalių 29 d., LLD 136 kuo
pa buvo surengus prakalbas, 
kurios įvyko Lietuvių Piliečių 
Kliubo , svetainėje. Prakalbą 
sakė dienraščio Laisvės redak
torius; R. Mizara.

Prakalbu vakara atidarė V. 
W. žMinskas, o vėliau pakvie
tė Ml žolyną pirmininkauti. 
Pirmi liukas paprašė Sietyno
Chorą išpildyti muzikalę pro- i Kazakevičius ir J. Kunickas 
gramk, vadovaujant B. šalinai- 
tci-Su kackienei. Choras atida
rė programą su Star Spangled 
Banner ir sudainavo kelias ki
tas daineles gražiai.

Toliau pirmininkas paprašė 
kalbėtoją R. Mizara, kuris 
puikiai išaiškino Lietuvos pa
dėti ir apie karą abelnai ir 
Amerikos prezidentinius rinki
nius. Prakalba buvo labai žin
geidi ' ir pamokinanti. Nors 
žmonių buvo neperdaugiausia, 
bet pirm, žolynui tinkamai pa
aiškinus Lietuvos padėti ir pa
prašius aukų dėl suteikimo pa
galbos Lietuvai, kuri nukentė
jo, pujblika puikiai pasirodė, 
čia paduodu aukotojų vardus.

Po i $25 aukavo: O. Laba- 
šauskieiiė ir J. Marcinkevičius.

Po !$1(): P. J. Ramoškai ir
M. švppienė.

Po $5: M. žolynas, M. But
kus, F. A. Josmantai, V. 
Žilinskai,. A. B. Kušliai ir

M. Liaudanskienė 3 dol

IK7T

O.
M.

Po 50c: A. Lakuševičius, K. 
Arlauskas, A. Mičiulis, A. Gra
žys ir A. Bečienė.

Po 25c: A. Radžiuvienė, A. 
Janušonienė, Kamarauskienė, 
J. šalna ir J. Gražienė.

Viso surinkta aukų $138.40. 
Ir dar kuopos susirinkime su- 
aukavo po $1: P. Butvydas, P. 
Josmantas, A. Kušlis ir P. Ra
moška 60 centų, tai $3.60. Vi
so surinkta aukų $142, kurias 
perduodame LPT Komitetui.

Prakalbose rinko aukas šie 
draugai: O. Žilinskienė su M. 
Paukštaitiene ir A. Josmantie- 
nė su G. Kairys.

Tariame širdingai ačiū pu
blikai už taip gausias aukas, 
kalbėtojui R. Mizarai, Sietyno 
Chorui ir vadovei B. šalinaitei 
(Sukackienei.)

Komisija:
V. W. Žilinskas,
M. Žolynas ir A. Švilpa.

Grįžkit
Iš Berlyno teka smala
Baisios saumylystės,
Čia suklimpo mūsų ponai

Dėl savo kvailystės.
Vienas rėkia: “ratavokit!”
Kitas šauk’ pagelbos,
Trečias—Bimbą kryžiavokit,

Ko žiopsot, lyg dalbos?
Ne juokas yr’ smaloj sėdėt, 
Kai protas neveikia.
Rauda—nėr kur pasidėt,

O tėvynę keikia.
Ir Kazytis čia paniręs
Kapstosi smaluotis.
Ei, duokš kojas numazgosiu,

Tik nebūk kryžiuotis.
Anuomet, kai ploviau kojas
Tau kas vakarėlį,
Didiems darbams, maniau, mo-

[jies, 
Gražus kūdikėli.

Sakiau, užaugs, bus mokytas, 
Saulute mums švies;
Politikoj įkinkytas,

Laisvei kelią ties.
Dabar nor’ tiest į žabangus, 
Kad masių priespauda žydėtų, 
Kad baudžiavų neišvengus,

Kad išnaudojimas klestėtų. 
Palaidūnai sūnūs, grįžkit, 
žemę jums, juk, nereiks arti; 
Veikt tėvynei pasiryžkit,

Vietoj ant jos šunis karti.
K. S. L-tė,
Buvusi Grinių tarnaitė.

Paikas, kaip vokietys po 
pietų. ‘

KADA BŪSITE T 

NEW YORKE
LAISVĘ 

Galite Gauti
ANT TIMES SQUARE 

Ant Kampo 42nd St. 
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill. 
®-----------------------------ffl

FOTOGRAFAS

Neperšokęs per griovį, 
nesakyk op.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.
□--------------------------- -- ------------------- B

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo progą ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už-

Taisvčs kaina metams ,$6.50. Pusei metų $3.50.
prooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpi klykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

Kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kitb Laisvei šią formą.

(pia randate $----------už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas

Antrašas

Miestas

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6048

C.zxw**.į
.-.-..-u-Art.y ■ ■ Z

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus/ 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

BII/AWJAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAIII/AWAWAWAWAljl

CHA U LES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

s ■į»‘

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

J. GARŠVA
graborous-undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Staff 2-8842

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

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą Ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas •— 

MEDIKAMS IŠTYRIMAS |2.

DR. ZENS
110 East 161b St, N. V.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jslst. 28 m.)

Arti Union Square

i iA»liAii<i
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Tarybų Lietuvos Meni
ninkai Pasigamino Pla
čią Veikimo Programą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
davimą Lietuvos žmonėms 
ir kultūrą ir savo įsitikini
mus — visa tai vedė prie 
sumažėjimo paišybos. Dai
lininkai piešė tiktai žemė- 
vaizdžius ir portretus, nes 
vaizdingieji paveikslai būtų 
išdavę jų “maištingumą,” 
mintis, jausmus. Bet juodo
sios dienos jau pasibaigė.

Apie meno padėtį okupa
cijos metu kalbėjo Budaitis, 
Akademijos vice-rektorius. 
Jis pareiškė, kad prie vo
kiečių tikrais meno viešpa
čiais buvo pelnagrobiai, ku
rie pavertė beverčius savo 
pinigus į menišką darbą ir 
diktavo badaujantiems me
nininkams ir jų darbo for
mai. Su mažomis išimtimis, 
pelnagrobiai, kurių visi žy
mieji buvo vokiečiai, nega
lėjo įpirkti paveikslus ar 
net susiinteresuoti jais. To
kiu būdu, kad nenusižemin
ti prieš vokiečius, piešėjai 
kaip išgalėdami stengėsi 
piešti “betikslius” paveiks
lus.

Profesorius Žmuidzina
vičius, seniausias lietuvių 
dailininkas, kuriam sukako 
jau 67 metai amžiaus, pa
reiškė, kad medžiagų buvo 
galima gauti tiktai per di
džiausias pastangas. Vokie
čiai viešai sakė, kad dailė 
visai nereikalinga, kadangi 
“tikras menas”, priklauso 

tiktai “aukštesnei rasei”, o 
lietuviai dailininkai neduo
dą tiesioginės pagalbos vo
kiečių armijai. Nežinojimas, 
kas laukia rytoj, dažnai pri- i 
vedė dailininkus mesti savo 
amatą nekuriam laikui.

Drėma išskaitė pavardes ' 
tų, kurie buvo įmesti į ka-: 
Įėjimą vien už tai, kad pirm ! 
karo jie dirbo Sovietų į- ; 
staigose. Kalbėtojas paeita-‘ 
vo iš fašistų laikraščio 
“Naujosios Lietuvos” iš
trauką (iš birželio 23, 1943 
metų), kurioj sakoma:

“Dailininkai, kurie nepa
siduoda politinei Vokietijos 
linijai, o laikosi savo indivi-

dualities; linijos dailėj, bus 
likviduoti.”* -

Kostas Korsakas, Lietu
vos Rašytojų Sąjungos pir
mininkas, prižadėjo daili
ninkams visų rašytojų pa
ramą ir kalbėjo apie didelį 
vaizdingojo meno progresą 
Sovietų Sąjungoje. Jis pažy
mėjo, kad iliustruodami 
knygas, kurios mobilizuoja 
žmones karo metu, dailinin
kai daug prisidėjo prie pa
greitinimo pergalės.

Atvaizdavimas vokiečių 
okupacijos peri jodo su vi
sais jo baisumais tapo vy
riausiu dailininkų klausi
mu, pareiškė Mackevičius, 
paišybos skyriaus komiteto 
galva, kuris laike okupaci
jos dirbo krautuvėj už ve
dėją dėl pragyvenimo.

Dailininkas Mikėnas pa
brėžė reikalą vienybės tarp 
dailininkų, supuolančios su 
visos Lietuvos ir Sovietų 
žmonių vienybe šiame pat- 
rijotiniame kare.

Susirinkimas užsibaigė 
Lietuvos SSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko J. Paleckio kalba. Jis 
nurodė, kad žmonės, užimti 
atstatymu savo medžiaginio 
ir kultūrinio gyvenimo, ti
kisi iš savo dailininkų pla
taus dalyvumo; tame darbe. 
Atsidaro kūrybinio džiaug
smo gadynė del meno, nes 
jis dabar tampa reikalingu 
visiem. Nėra reikalo nei sa
kyti, nurodė kalbėtojas, kad 
menininkai gali atlikti di
delę savo misiją tiktai, jei
gu jie pripildys savo dailę 
turtingu ideologiniu tūri
niu.

Fišė Tokiu ir Liksis, Bet 
Amerikai Sveikiau

Po išbuvimo per 24 metus 
j kongrese, pralaimėjęs šiuose 
1 rinkimuose Ham. Fish pareiš- 
! kė, kad jis dirbsiąs ir toliau už 
“savo principus.”

Tegu. Visgi spirginta “fišė” 
mažiau dvokia. O kad ir smir
dės fašistiška smarvė kur nors 
Newburgo krūmuose, tai vis- 
tiek niekas negalės tos smar
vės primesti žmonėms, kaip 
galėjo, kada ji ėjo iš kon
greso rūmų.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusk)

S.

A.

Lauvfr—Liberty Lithuanian Daily

Pittsburgh; pa.

10 delegatų. Po 
pasirodė, kad ne- 
delegatai — J.

A. Pipiras iš 33

Protokolas ALDLD 4-to 
Apskričio

Atidarė konferenciją Ap
skričio pirm., E. K. Sliekienė 
kaip 3 vai. po pietų, 29 d. spa
lių, 1944 m., 1320 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, Pą.,' ‘ ”

Pirmininkė paskyrė du de
legatu dėl sutvarkymo manda
tų : F. Rodgers ir S. Ordą.

Mandatų komisija pranešė, 
kad delegatų yra nuo 5 kuopų, 
turėtų būti 
vardošaukio 
pribuvo du 
Mekeška ir 
kuopos.

Kuopos ir delegatai, dalyva
vę konferencijoje: 33 kuopos, 
F. Rodgers; 40 kuopos, M. 
Paulauskas ir J. Mažeika; 74 
kuopos, C. Stashinskas; 87 
kuopos, J. Kudis, A. Rudienė 
ir D. Lekavičius; 107 kuopos, 
S. Orda ir trys apskričio ko- 
mtieto nariai — K. Sliekienė, 
K. Kairis ir D. Lekavičius, tai 
viso su sprendžiamu balsu bu
vo 10.

Apskričio pirmininkė prane
šė, kad užrašų raštininkas Dai- 
mantas serga ir J. Urbono ne
simatyti. Kadangi apskričio 
raštininkas serga, tai šios die
nos užrašų raštininku vienbal
siai išrinktas C. Stashinskas.

Sliekienė perskaitė konfe
rencijos dienotvarkį ir priim
tas vienbalsiai. Pirmininku 
vienbalsiai išrinkta K. Sliekie
nė.

Perskaitytas protokolas iš 
praeitos konferencijos, kuri at
sibuvo 23 d. sausio, 1944 m. ir 
vienbalsiai priimtas.

Išduotas raportas 4-to ap
skričio pirmininko, pasirodė, 
kad tik vienas posėdis įvyko. 
Išduotas raportas fin. raštinin
ko; pasirodė, kad ižde yra pi
nigų po 29 d. spalių, 1944, 
$11.15. Prie apskričio kuopų 
priklauso 8, su 130 narių. Iždi
ninkui sutikus, raportas vien
balsiai priimtas.

Perskaitytas pasveikinimo 
laiškas 4-to apskričio konfe
rencijai iš Centro raštinės ir 
vienbalsiai priimtas.

Sekė raportai iš kuopų vei
kimo.

33 kuopa narių turi 25, iž
de pinigų turi $40; susirinki
mai laikyti 3, parengimų 
buvo.

74 kuopa narių turi 13
nigų ižde $2, susirinkimų lai
kyta 4, parengimų nebuvo.

40 kuopa narių turi 23, gau
ta 2 nauji nariai.

87 kuopa narių turi 41, pi
nigų ižde $28.86, susirinkimai 
laikyti 3, parengimėlių visada 
turėjo su kitom organizacijom 
apie 3.

107 kuopa narių turi 9, pi
nigų ižde $9. Pasirodė, kad 
kuopų veikimas yra labai že
mai nupuolęs. Kuopų raportai, 
po apkalbėjimo, priimti.

Prie neužbaigtų reikalų pla
čiai kalbėta, kodėl neįvyko pa
rengimas, kuris buvo nutartas 
įvykinti. Pasirodė, kad dėl tam 
svarbių kliūčių negalėjo su
rengti.

Naujų 
kad 4-to 
stengtųsi
platesnį parengimą, susidėjęs 
su kitomis pažangiomis orga
nizacijomis, o pelnas turi būti 
skirtas per pusę—viena dalis 
Lietuvos žmonėms, nuo karo 
nukentėjusiems, o kita dalis 
mūsų dienraščiams, Laisvei ir 
Vilniai. Darbas pavestas ap
skričio komitetui.

Pakeltas klausimas mūsų 
dienraščių vajaus, kad gauti 
daugiau skaitytojų. Pasirodė, 
kad yra įnešimas, kad visi va- 
jininkai turi kredito punktus 
atiduoti 4-tam apskričiui. 
Vienbalsiai’ priimta.

Išrinkta valdyba ALDLD 4- 
to apskričio ant 1945 m.: K. 
Kairis, D. Lekavičius, S. Or
da, J. Kazmer, F. Rodgers ir 
vienas alternatas—J. Paulaus
kas.

Įnešimas, kad surengti dis
kusijas klausime, kokiam fon
dui Amerikos lietuviai turi au
koti dėl Lietuvos žmonių pa
galbos ir kviesti visus Pittsbur-

gho lietuvių kliubus bei orga
nizacijas. Darbas pavesta aps
kričio komitetui.

Įnešimas, kad apskričio ko- 
.mitetuį užduoti paskirti lai
ką, ir .vietą del sekančios aps
kričio konferencijos, vienbal
siai priimtas.

Įnešimas, kad delegatai pa
aukotų nors kiek dėl apšvie- 
tos dfondo. Viso suaukavo 5 
dolerius. Šie delegatai aukavo 
po $1: D. Lekavičius, A. Ru
dienė, S. Orda, K. Kairys ir C. 
Stashinskas.

Įnešimas, kad pasiųsti per
spėjimą arba rezoliuciją Pre
zidento Fondų Kontrolės Ko
mitetui, kad neduotų pinigų 
dėl lietuvių užsienin pabėgu
sių šelpimo iš Karo Pagalbos 
Fondol Įnešimas vienbalsiai 
priimtas.

Konferenciją uždarė pirm. 
K. Sliekienė, kaip 5 vai., 30 
minJ po pietų.

Seki’. C. Stashinskas.

KRIENIŠKOS 
PASTABOS

ki-Originališkumas yra 
tiems įkvėpimu; bet bloga 
imitacija — aršiau despera
cijos.

Naciai moko: pasigailėji
mas yra silpnybė. Lupkite 
naciam akis iš kaktos, pa
sekant jo mokslą.

ūsų feljetonistai 
ir švenčioniškis

M 
lius 
viškiems pro-naciams 
kūjis ir priekalas.

Pau- 
lietu- 
yra

Ačiū Dr. Kaškiaučiaus 
sveikatos patarimams, dau
geliui nėra reikalo sirgti.

Operacija drg. Švenčio- 
niškūi sustiprino sveikatą 
ir tur būt paaštrino plunk
sną. Dvigubas džiaugsmas!

Dagilio eilėraštis Palan
ga iššaukė manyje pasige
rėjimą. šiais laikais geresnė 
amerikiečių poezija 
brangi retenybė.

yra

ne-

pi-
kad

Penkta* puslapį*
■ 1 " 1

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

704
691
660
560
533
489
468
416
411
278
260

258

231
222
204
186

182
182
176
169
168
168
153
130
120
110

98
92
90
84

J. Lingevičius, Saginaw ...........
J. Simutis, Nashua ....................
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh ....
J. Rudmanas, New Haven .......
V. Padgalskas, Mexico ............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Žilinskas, Lewiston ................
C. K. Bready, Brooklyn ..........
A. Buivid, Dorchester .............
M. Smitrevičienė, Detroit ........
J. Matačiūnas, Paterson ...........
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 61
Frank Wilkas, Wilmerding   52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26

182J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Žirgulis, Rochester ..............
Kuzmickas, Shenandoah .....

ALDLD 25 kp., Baltimore .....
Ig. Urbonas, Great Neck .......
C. K. Urban, Hudson ..............
Geo. Shimaitis, Brockton .....
P. Šlajus, Chester .............. .....
J. Kazlauskas, Hartford ............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Simutis, Nashua ....................
A. Dambrauskas, Haverhill .....
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
J. Blažonis, J. M. Karsonas, 

Lowell ...........................
Matulis, Jersey City ...........
Ramanauskas, Minersville .. 
Valinčius, Pittston ................

W. Yokim, New Britain ..........

Philadelphiečiai pralenkė M. Svinkūnienę. Jie dabar 
antroj vietoj. Ketvirtadienį Laisvės ofise lankėsi P. Pilė
nas iš Philadelphijos. Jis pridavė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų; prieš tai prisiuntė atnaujinimų. Jo bendra
darbis A. Merkis prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

Brooklyniečiai pakilo punktais su pagelba Geo. Kurai
čio, kuris pridavė atnaujinimą.

J. Bakšys ir J. Lukas gražiai progresuoja; prisiuntė 
naują prenumeratą ir daug atnaujinimų.

K. Čiurlis ir J. Stanelis taipgi, darbuojasi. Gavome 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Punktais pakilo, prisiųsdami atnaujinimų: A. Damb
rauskas, Haverhill, Mass., ir A. Valinčius, Pittston, Pa.

Į vajų įstojo ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh ir apylinkė. 
Atnaujinimų prisiuntė J. Lekavičius.

Vajus jau antram mėnesyj. A. Stripeika ir Geo. Ku
dirka kalba apie prailginimą vajaus. Taipgi P. Pilėnas 
užklausė, ar vajus baigsis su nustatyta diena, gruodžio 
1 d., ar bus prailgintas. Mes norime išgirsti nuo kitų 
vajininkų, ką jie mano — ar prailginti vajų ar užbaigti 
su gruodžio 1 d. Laukiame žinių.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau vajaus 
pranešimų, kurie bus paskelbti prie progos.

Laisvės Administracija.

sumanymų įnešta, 
apskričio komitetas 
surengti kokį nors

Ne | tame dalykas, 
Grigaitis plikas, bet kad jis 
— paškudninkas!

Pasakysiu, kas yra drau
gė, Laisvės redaktorė, Sas- 
na: kuklus ir darbštus iš
mintingumas.

Senas dalykas: Kai žmo
gus tik atsirado, atsirado ir 
galvos skaudėjimas.

Jeronimas sako: Neimk 
viešpaties vardo dovanai ir 
neklausk bereikalingų klau
simų.

Didžiausia bėda speku
liantams: aukščiau lubų ne
iššoksi.

Naūjausi Trys Karaliai: 
demokratijos 
Roose 
Churc

veltas, 
shill.

galiūnai —
Stalinas ir

Prof* Krienas

is hereby given that License No.
I has been ’ issued to the undersigned 
n«r, at retail under Section 107 of 
,011c Beverage Control Law at 382

Aš, I 
Adelės 
Turiu s 
šaukti 
vich, 2 
port 8,

JIEŠKOJIMAI
’etras Kizevičius, pajieškau 
Zix, po tėvais Strižauskaitė. 
varbų reikalą. Meldžiu atsi- 
;ekamu antrašu: Peter Kize- 
)1 Claremont Ave., Bridge- 
Conn. (266-267)

L
WHO

ICENSES 
LESALE ANO RETAIL 
leer, Wine Liquor

, to be consumed off the premises.
JOSEPH A. FISCHETTI

lb Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 10400 
to sell b< 
the Alcoh 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, 

382 DeKa

NOTICE 
GB 1812 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 682-A 
6th ’ Ave. 
Kings, to

68K-A —

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

■ WILLIAM HERMAN
6th Ave., Brooklyn, N.

of

REIKIA S
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Sveikai - Kibintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Laivų įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Elektrlkieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės j 
Todd Atstovų, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

,SĄLYGOS. 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)

OFISO BERNIUKAI
5 Dienos. Pakilimai. Proga. 
Puikiausios darbo Sąlygos.

CANADA DRY
GINGER ALE INC.

100 EAST 42ND ST., N. Y., ROOM 1524
(268)

Ft.

BERNIUKAI IR VYRAI. PILNAM, DALIAI 
LAIKO. LENGVAS FABRIKO DARBAS.

5 DIENŲ SAVAITĖ. $27. NUOLAT. 
KREIPKITĖS Į MR. RUDEN, 

519—8TH AVĖ.
' (269)

REIKIA PAKUOTOJŲ. PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. NUOLAT. GERA ALGA.

D. F. H. NOVELTY,
501-525 PORTER AVE. BROOKLYN.

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 pa 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 58rd St., 5-tos lubos, N.Y.C.'
(271)

BERNIUKAI SANDĖLIUI
VIRŠAUS 16 

Patyrimas nereikalingas. 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGA.
KREIPKITĖS Į MR. DENCKER

Sears Roebuck
& COMPANY

OTH ST. & REVIEW AVE., L. I. CITY
(269)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI 
Patyru prie 

DIES
GAUGES IR FIXTURE IR 

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE., 
NEWARK, N. J.

(270)

REIKIA MOTERŲ
FABRIKO DARBUI 

ARMIJOS REIKMENIMS
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės J

B. 1. L. Food Products
416 WEST 14TH ST.

arba
SKAMBINKIT CHELSEA 3-0780

(267)

MERGINOS RAŠTINĖJ
Nereikia Patyrimo 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGA.
KREIPKITĖS I MR. DENCKER

Sears Roebuck
& COMPANY 

30TH ST. & REVIEW AVE. L. I. CITY.
(269)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA

3714 VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI.

Nuolat. Dabar ir po karo.
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)

PATYRUSIOS MOTERYS. KAROLIŲ VARS- 
TYTOJOS IR SU REPLIUKCM 

DARBININKĖS PRIE DŽICLERIŲ. 
LILLIAN BARKOW 

366—5TH AVE.
(269)

MERGINOS IR MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS. $22 I 

SAVAITĘ. 40 VALANDŲ.
VESEY STATIONERS. 

345 WEST BROADWAY. N.Y.C.
____ (269)

IM

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN

KARINIAM DARBUI
POKARINES PROGOS 

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
PALIUDIJIMAS. 
kreipkitės I

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY

CO.
CENTRAL AVENUE 

EAST RUTHERFORD, N. J.
(273)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAI DARBAI 

Pokarinės progos
54 VALANDŲ SAVAITĖ $42 

Kreipkitės j
CITY TANK CORP. 

53-09 97 PLACE, 
CORONA, L. I.

TELEFONAS NEWTOWN 9-9800 
______________________________________ (273)

VYRAI - VYRAI
Amžiaus 45—60 Metų

IR PALIUOSUOTI IŠ ARMIJOS 
Patyrimas Nereikalingas

Yra gerų vietų didelėje Knygų Išdirbystčs 
Kompanijoje. Visuose Departmentuose.

Pokarinės progos
48 Valandų. Dieriom—Naktim 

Kreipkitės Ištisą Savaitę
508 WEST 26th ST., 8-tos LUBOS

(269)

BAND SAW VYRAI. NUOLAT. 
POKARINES PROGOS.

MILLER-HOFF PARLOR FRAME CO.
27 SKILLMAN ST., BROOKLYN, N. Y. 

(Arti Flushing & Bedford Avcs.)
(269)

MAŠINISTAI
Turret lathe, Engine lathe, Horizontal Boring
Mill, Bullard Vertical Turret Lathe, Radial 

drill, 2 Sustatyto jai.
NUOLATINIAI DARBAI.

Walter Motor Truck Co.
1001 IRVING AVE. 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
(267)

RANKOVIŲ IDORĖJAI
Rankovių Siuvėjai.

Patyrę prie vyriškų drabužių.
Gera Alga. 36 Valandų Savaitė.

Nuolatinis darbas su viršlaikiais. Kreipkitės 
Pirmadienio ryte. HOWARD CLOTHES, 

160 Jay Street, Brooklyn.
Klauskite Mr. Greenwald, 6-tos lubos.

(267)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandai

$40 SU VIRŠLAIKIAIS 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

PIERCE LAUNDRY 
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)

MALIAVOS DARYTOJAI

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA 

Lengvos Ofise Pareigos.
Pokarinė ateitis.

50 BROAD ST., N. Y.
6-TOS LUBOS.

(269)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Lengvas darbas. Nuolat. 
Linksmos darbo aplinkybės.

40 Valandų Savaitė 
FRISCHER & CO.

44 W. 28th St.
(269)

OPERATORĖS, VALYTOJOS IR ABELNAM 
DARBUI MERGINOS. 

VALDŽIOS DARBAS. NUOLAT. 
GERA ALGA.

D. & H. MFG. CO..
570 SUTTER AVE., BROOKLYN.

(267)

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Svarus Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.
CHISHOLM PRINTING CO.

409 PEARL ST., 
N. Y. C.

APVALYTOJAI IR ABEL
NAM DARBUI VYRAI 

PASTOVŪS DARBAI 
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL 
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP.

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y. 
8th Ave. subve (Hfgh St. Stotis).

,,, . , ■ ■ ■ ______________ (272)

LATHE DARBININKAI 
MOKINIAI 

tOrret LATHE 
OPERATORIAI 

Patyrę.
DIENOM IR NAKTIM .DARBAS. 

Daug Viršlaikių
NUOLAT. POKARINĖS PROGOS 

STEVENS 
MANUFACTURING CO.

22-74 85th ST., 
LONG ISLAND CITY.
.(27J)

STALIORIAI. PILNAI PATYRĘ AUKŠTOS 
KLASĖS NAMŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ. 

NUOLATINIS DARBAS ATITINKAMAM
VYRUI. JULES SIEGEL, INC., 

306 E. 47TH ST., PLAZA 9-5640.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

E.

LIGONINĖS 
DARBININKAI 
APVALYTOJAI 
IR KAMBARIŲ 
TVARKYTOJOS

GEROS VALANDOS 
GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos 
Kreipkitės j Chief Housekeeper

BETH ISRAEL 
HOSPITAL

17th St., tatpe 1st Ave. & Park

Pirkite Karo Bonus!

REIKALINGI
KARINIAI DARBAI 

POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J.
(268)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

VYRAI — BERNIUKAI
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 Dienos. Pradžiai $32.
Kreipkitės

SACO DYEING CO.
257 WATER ST.

BROOKLYN.
(267)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ. 
THE CRĖSCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
(272)

__________________________________ (272)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
FINIŠERKOS

MOTERYS PATAISYTOJO®
Nuolat.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠIAUSIOS ALGOS

COLANDRE
647 — 5TH AVE. (52ND ST.) 

N.Y.C. (268)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI 

$22 PRADŽIAI.
Proga Pakilimui

DUTCH TEXTILE MILL 
33 ROSE ST.

(Arti Chambers St.) N. Y.
(267)

OFISO DARBININKĖS
MOKANČIOS TYPING

* 40 Valandų per savaitę
ALGA $28 

Dėl Pasitarimo Skambinkite

APPLEGATE 7-1617
(268)

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GERA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC AVE.

BROOKLYN.
(270)

Virvių 
Verpėjos

BOTINA KARO PRAMONfi

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

CUPPLES CORDAGE CO., Inc.
386 THIRD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

(267)
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Jeigu Neįeisite j Stanley

Mirė J. Zdanevičius Sovietų Sąjungos Pagarbai Ar Jūs Tam Tikite?
Juozas Zdanevičius, 72 m. 

amžiaus, mirė ketvirtadienio 
vakarą, lapkričio 9-tą, namie. 
Pašarvotas šalinsko—W. F. 
Shalins Funeral Home, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Laidos pirmadienį, lapkri
čio 13-tą, šv. Jono kapinėse. Iš 
šermeninės išlydės apie 9 vai. 
ryto.

Velionis paliko liūdinčią 
dukterį Oną Sidabrienę, žentą 
ir anūkę Ruth. Su jais kartu 
ir gyveno jų namuose, 267 Lin
den St., Ridgewoode. Taipgi 
buvo artimas giminaitis žino
mųjų Ridgewoodo Vižlianskų 
šeimynos. Buvo nariu šv. Jur- 
gios Draugystės.

Kartonai Savo Sukakty
je Apdovanojo Lietuvą

Vincas ir Kastancija Karto
nai, gyvenantieji 61-54 — 56th 
Rd., Maspethe, šiomis dieno
mis apsižiūrėjo, kad jiems su
eina 36 metai vedybinio gyve
nimo. Pradėjo savytarpyje 
svarstyti, kaip čia tą sukaktį 
paminėti. Nuspręsta pasvei
kinti Lietuvos žmones su $25 
jų paramai.

Kartonų ši auka, tai tik ma
ža dalis jų teikiamos paramos 
Lietuvos žmonėms. Kartonas 
yra labai veiklus narys Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to. Nors dirba ilgas valandas 
darbavietėje, tačiau yra tan
kus darbininkas Lietuvos žmo
nėms Drabužių Centre. Ateina 
ne tik vienas pats. Tankiai dir
ba jo duktė Mrs. Julia Clark 
ir švogerka Mrs. J. Hilliard. 
Tik silpna sveikata sulaiko nuo 
darbo d. Karlonienę. Kitaip 
turėtume visos šeimos tymą. 
Drg. Kartonas yra komitetui 
jau sutaupęs desėtkus dolerių 
gavimu dovanai iš savo darb
davio medinių dėžių ir pats 
aprūpina jų pristatymą.

Kartonai yra seni Maspetho 
gyventojai ir demokratinių lie
tuvių organizacijų nariai, taip
gi Laisvės skaitytojai. Draugas 
Kartonas yra daug nudirbęs tų 
organizacijų ir viso pažangiojo 
judėjimo gerovei, dag jį parė
męs. Ir atveždamas savo dova
ną Lietuvos žmonėms, jis taip 
pat atvežė, varde savo orga
nizacijų, surinkęs ant blankų 
$41 .50 Nacionaliam Karo Fon
dui, kuris teikia lengvatų mū
sų pačių kariškiams ir para
mos kitų kraštų nukentėj il
siems kare.

Linkime dd. Kartonams ilgų 
ir laimingų metų poroje, o d. 
Karlonui ištvermės ir toliau 
taip gražiai darbuotis visuo
menės gerovei.

Draugė.

Bukšnaitienė Sugrįžo iš 
Ligoninės

Agota Bukšnaitienė, žmona 
Vinco Bukšnaičio, po operaci
jos sėkmingai sveiksta. Po iš
buvimo porą savaičių ligoninė
je, sugrįžo namo pereitą pir
madienį, lapkričio 6-tą. Gyve
na 2630 E. 24th St., Brookly
ne.

Sergančios motinos aplanky
ti buvo parvykę abu sūnūs, ka
riškiai. Dabar jau vėl grįžę at
gal savo pareigosna, Vincas, 
tarnaująs laivyne, randasi 
Norfolk, Va. Edwardas, pajū
rio sargybinis, Bostone.

Bukšnaičių šeima yra seni 
Laisvės skaitytojai ir priete- 
liai.

Trys industrialistai sulaikyti 
po $5,000 kaucijos kiekvienas 
kaltinimu, kad jie bandę iš
pirkti savo sūnus iš tarnybos 
karo zonoje. Bandytasis pa
pirkti karys irgi yra po areš
tu.

Pirkite Karo Bonus!

Didysis Mitingas Gardene
Sovietu Sąjungos gimtadie

niai visuomet buvo svarbūs pa
sauliui. Pirmieji tą svarbą pri
pažino darbo žmonės, jų ko
vingoji vadovybė — komunis
tai. Ir darbo žmonės su pasi
šventimu tuos gimtadienius mi
nėdavo, kada iš tikro reikėda
vo pasišventimo.

Europos daugelyje kraštų, 
tame skaičiuje ii- smetoniškoje 
Lietuvoje, darbininkai susi
rinkdavo miškuose, nes salėse 
buvo uždrausta.

kuriuo bendradarbiaujant tik 
naudos galima turėti. Svar
biausia suprato tai, jog be So
vietų Sąjungos negalima lai
mėti visuotinos' pergalės ant 
fašistinių jėgų kare. Kad be 
jos negalėtume laimėti pasto
vios taikos po karo.

Atitinkamai tam supratimui 
ir Sovietų Sąjungos gimtadie
nių minėjimai tapo visų luomų, 
visų partijų, visų padorių ame
rikiečių didžiąja švente, šimtai 
įvairiausių organizacijų iškil
mingai mini tą šventę dauge
lyje mitingų ir pramogų.

Didysis, viso miesto skale, 
visų rengiamas, visų remiamas 
mitingas įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, lapkričio 16-tą, 
Madison Square Gardene, 50th 
St. ii’ 8th Ave., New Yorke.

Pirui rinkimų daugelis De
wey natrijotų sakė savo kal
bose salėse, per radijo progra
mas, spaudoje, būk už Roo
seveltą balsuos tik komunis
tai, h*! taip pasakoj’o ne vaikai, 
bet suaugę žmonės.

Dabar, antrą dieną po rin
kikių, j skaitau toje pat spaudo
je,! kad tik viename Brookly
ne !už| Rooseveltą balsavo 834,- 
607.

Visame mieste balsavo 2,- 
215,575. Iš tų 157,648 buvo 
kartšLjių balsai.

Brrl. . . sukrėtė mane šiur
pas pamisimus apie jausmus tų 
vaij’gšįi, kurie komunistų bijo 
ir kurte tikėjo, kad kiekvienas 
Robseįvelto rėmėjas yra komu-

—Nesibarkite. Tokios mi
nios lanko teatrą pamatyti ste
bėtinos ir niekad neužmiršti
nos filmos “The Rainbow,” 
kad teatras tankiai negali su
talpinti visus, norinčius filmą 
matyti.

Pamatyti filmą “The Rain
bow” pei* pirmas 16 dienų atė
jo 42,000 žmonių. Stanley Te
atras turi 625 sėdynes. Lanky
tojų skaičiumi “The Rainbow” 
pralenkė pirmesnį aukščiausią 
lankytojų rekordą, kurį buvo 
palikusi filmą “The Girl from 
Leningrad.” Rodoma ir toliau.

Filmą laikoma tinkamu at
sakymu tiems, kurie reikalau
ja vokiečiams švelnios taikos.

Embassy Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo-

Boadway ir 46th St., New Yor
ke, taipgi rodoma daugelyje 
susi ėdi jos teatrų.

“Life With Father”
Tasai komiškas veikalas ne

seniai pradėjo 6-tus metus 
New Yorke. Vaidina Empire 
Teatre, Broadway ir 40th St.

“Rhapsody” Prasidėjo 
Lapkričio 11-tą

Fritz Kreisler’io operetė 
Rhapsody pradėta vaidinti šeš
tadienį, lapkričio 11-tą, Cen
tury Teatre, 59th St. ir 7th 
Ave., New Yorke.

Prašo Pagelbininky

Hon. Joseph E. Davies

Netrūko persekiojimo ir mū
sų krašte reakcininkų vyriau
sybės laikais. Juk buvo vietų 
ir laikų, kada pamatytas da
lyvaujant Sovietų Sąjungos 
gimtadienio minėjime darbo 
žmogus, galėjo netekti darbo. 
Nebuvo galingų darbo unijų, 
kurios apgintų, nebuvo demo
kratinės vyriausybės, kuri tą 
mūsų konstitucinę teisę susi
rinkti užtikrintų.

Šiandien — kas kita. Per 27 
metus to krašto gyvenimo ne 
tik minios darbininkų pažino 
Sovietų Sąjungos svarbą. Mū
sų demokratinė vyriausybė So
vietų Sąjungą pripažino. Tūks
tančiai mūsų šviesuomenės 
taipgi pažino ir pripažino. Pa
dorūs piliečiai net iš turtin- 
giausiojo luomo suprato, jog 
tai yra galingas, ištikimas, 
mums draugiškas kaimynas, su

Queens Raudonojo Kryžiaus 
skyrius atsišaukė pagelbininkų 
sudaryti karo kaliniams pun
delius. Dirba antradieniais nuo 
1:15 iki 4 po piet, 255 18th 
St., Brooklyne. Tai yra Queens 
diena.

Brooklyno centre darbas ei
na keliomis savaitės dienomis. 
Norintieji pagelbėti Brooklyno 
R. K. skyriui tame darbe taip
gi privalo kreiptis j tą centrą.

Darbas yra nemokamas, 
liuosnoris, kaipo auka karo pa
ramai.

Yorke. Ji turės ypatingo įdo
mumo sveturgimiams, kadangi 
perstato immigrantų atvykimą 
į šį kraštą ir pradžią jų gyve
nimo.

“Irish Eyes Are Smiling” 
Roxy Teatre

Rinkimų dieną pradėta ro
dyti Roxy Teatre nauja filmą 
apie gyvenimą ant mūsų gar
siosios Brodvės laikotarpiu 
prieš pat pirmąjį pasaulinį 
karą. Taipgi rodo trumpą ži- 
nišką filmą “United States 
Mariner.”

Scenoje įdomūs aktai, orkes
trą, Roxyettes.

“Mrs. Parkington”
Daug savaičių išbuvusi Ra

dio City Music Hall ši filmą 
rodoma ir toliau. Vyriausiose 
rolėse Greer Garson su Walter 
Pidgeon. Scenoje “American

se, New Yorke, rodo Churchil- j Rhapsody,” Glee Kliubas, Roc- 
lo atvykimą Maskvon; teikimą ! kettes, baletas, orkestrą.

“The Master Race”
šiurpulingai perstato, ko ga- 

Ballet International i Įima tikėtis iš vokiečių, jeigu 
Tęsia ir toliau savo progra-įir po šio karo nebūtų įsteigta 

m as International Teatre, prie 
Columbus Circle. Ketina ten 
liktis iki Kalėdų.

Baletas turi savo eilėse ne
paprastai talentingų to meno 
jėgų ir jo ensambliai sudaryti 
ne iš ko papuolus, bet iš jau 
gerai išlavintų, gražiai sude
rintų šokėjų. Šokių meno mė
gėjams verta pamatyti.

“An American Romance”
To vardo filmą neužilgo 

ateis į Loew’s State Teatrą, 
Broadway ir 46th St., New

nisįas O kiek dabar komunis-' Pagelbos nukritusioms į jūras!
tams garbės! Tik stebėtina, 
kad ant rytojaus po rinkimų 
balsuotojų už Rooseveltą tie 
laikraščiai nebevadina komu- 

Nacionalės Figūros Programoj nistaiš. Gal garbės pavydi?
Tarpe eilės žymių kalbėtojų | 

bus veikiantysis valstybės se
kretorius Edward R. Stettinius, 
Sovietų ambasadorius Andrei 
A. Gromyko, Britanijos amba
sadorius Earl of Halifax, pa- 
skilbęs Amerikos laivų buda- 
votojas-fabrikantas Henry J. 
Kaiser. Amerikos - Sovietų 
Draugingumo Tarybos pirm. 
Corliss Lamont, vyskupas G. 
Bromley Oxnam, elektristų 
unijos vadas Albert J. Fitzge
rald, garsusis WHN radijo ko
mentatorius William S. Gail- 
mor. Gerb. Joseph E. Davies, 
buvęs ambasadorius Sovietų 
Sąjungai, pirmininkaus mitin
gu i.

Leopold Stokowskis diriguos 
orkestrai. Jarmila Novotna, če- 
choslavė Metropolitan Opera 
solistė dainuos mitingui. Kom
pozitorius Roy Harris diriguos 
specialiai “Amerikos-Sovietų 
draugingumui” pagamintą mu
zikos kūrinį. Dramatiško spek
taklio perstatymui vadovauja 
garsūs teatrininkai: Norman 
Corwin, Margaret Webster ir 
William Morris, Jr.

Tikietai (nuo 60c iki $2.40) 
parduodami iš anksto National 
Council of American-Soviet 
Friendship raštinėj, 232 Ma
dison Ave.; Darbininkų Kny
gyne, 50 E. 13th St., ir daug 
kur kitur.

Tarp jūsų ir manęs kalbant, 
nemanau, kad tiek žmonių į 
komunistus pavirto. Ko per
daug,! tai perdaug.
■T L K. N.

ROMAN TOTENBERG
Lenkijoj gimęs' smuikos virtu
ozas, yra solistu New Yorko 
Miesto Simfonijoj, vadovauja- 
mdj Leopold Stokovskio. Jis 
griežė City Center lapkričio 6 
ir 7 vakarais. Jo paties pirma
sis koncertas įvyks Carnegie 
Hall, pirmadienio vakarą, lap
kričio 13-tą.

lakūnams.

pasaulinis, galingas aparatas 
suvaldymui žvėrimis išauklėtų 
žmonių. Rodoma Palace Tea
tre, Broadway ir 47th St., New 
Yorke.

“Wilson” Victoria Teatre
Ši garsioji istoriška filmai7- 

savaitė teberodoma antta

žydų Karų Veteranų 32 pos
tai, Brooklyne, žada sukelti 
$4,500,000 karo bonais Šiame, 
šeštosios Karo Paskolos vaju
je.

“Šiaudiniai” Balsavimai Ir Pasiliko Šiaudais
Šiaudinių” balsavimų “eks

pertai,” kurie dievino Dewey, 
raivosi po rinkimų, .kaip kad 
ir “amžiną atilsį” buvusieji 
Hitleriui simpatingi karo “eks
pertai” raivėsi po Stalingrado.

Aršiausia raivytis prisiėjo, 
žinoma, ne kam kitam, kaip 
New Yorko Daily News, kurio 
balsavimų skelbimai matėsi 
esant aiški propagandos už 
Dewey nesąmonė. Apie tai bu
vo jau rašyta Laisvėje pačioje 
pradžioje tų balsavimų.

News visą laiką rašė, būk 
Rooseveltas pralaimės ir tik 
paskutinėm dienom, kad nepa-

sirodyti aiškiais melagiais ar 
vėpliukais, daleido, kad gal 
Rooseveltą išgelbėsią “kariškių 
balsai.”

Tiksliai ar ne tiksliai, patai
kė gerokai pro šalį Gallup ir 
Newsweek balsavimai. News
week, pavyzdin, davė Roose- 
veltui 249 elektorius. Iki šių 
žodžių rašymo Rooseveltas tu
rėjo 432 elektorius.

Daug arčiau prie tikrovės 
priėjo Crossley ir dar arčiau 
Fortune. Tas žurnalas aproka- 
vo Rooseveltą gausiant 53.6 
nuošimčius balsų. Numatoma, 
kad bus apie 54 nuošimčiai.

Majoras Žino Rokundas

PARDAVIMAI
Parsiduoda elektrikinis šaldytu

vas ir gasinis virimui pečius 
(range). Pigiai. Kreipkitės pas Alice 
Fisher, 78 Penn St., Brooklyn, N.Y. 
(Turi būt parduota iki 15-tai šio 
mėnesio). (266-267)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti ir ne- 

fomišiuoti kambariai. Garu šildo
mi, karštas vanduo, lašai — atski
rai kiekvienam. Gali kreiptis vyrai 
ar moterys. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės po antrašu:

203 Maujer St., Brooklyn, N. Y., 
arti Grand St. subvės stoties. 
Kreipkitės j Fruit Store. (266-267)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842
c-

i . RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užejimui . 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
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Fortune nerokavo elektorių, 
tik piliečių balsus.

^lektorių skaičių arčiausia 
aprokąvo Daily Work erto ko- 
lumnistai. Adam Lapin rašė, 
kad gaus 400 elektorių, o Max 
Gordon, kad 422.
Mūsų

Kas liečia miesto balsus, tai 
geriausiu 
majoras LaGuardia. Kada pre
zidentas Rooseveltas atlankė 
miestą spalių 21-mą, jisai ma
joro klausęs, kaip atrodo jo 
įtaka mieste. Majoras atsakęs:

-t—Duosim jums 762,347 di
džiumą. j

Rinkimų dieną mes davėme 
prezidentui 769,844 didžiumą. 
Tiktai 7,497 daugiau, negu 
majoras buvo žadėjęs.. Nepa
prastai arti atmieruota nusista
tymas 2,039,927 miesto pilie
čių.

rokuotoji! pasirodė

V.
&

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

VALANDOS:

na. B

Jeweler

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Stropus gaspadorius, kuris 
gali taip artimai pažinti savo 
virš pusseptinto milijono šei
ni y

lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Peter Lorre, Hedy Lamarr ir Sidney Greenstreet sce
noje iš filmos “ The Conspirators,” rodomos Strand 
Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.
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Daimonto $1 0.95
Žiedai nuo v 

ir aukityn

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Vyriikai 
Žiedas

$19.95 
aukityn

Mes Turime įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J BIRTHSTONE 
į Žiedai $| 

| Ir aukityn

I ROBERT LIPTON
i 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-2173. ATDARA VAKARAIS.




