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Roosevelto Išrinkimo

Krown-princas Neteko 
Vilties.

Rašo R. MIZARA

Suomija pasirašė karo pa
liaubas su Tarybų Sąjunga ir 
Anglija. Suomiai, vadinasi, 
formaliai išsitraukia iš fašisti
nės Ašies, braškančios iš abie
jų galų. Suomiai dabar kariau
ja prieš vokiečius, vakarykš
čius savo talkininkus.

Valdantieji Suomijos sluogs- 
niai, fašistai ir socijal-fašistai, 
privedė šalį prie katastrofiš
kos padėties.

Lietuviškieji oficialūs ir ne
oficialūs smetonininkai nuo 
1939 m. iki šių dienų teisino 
valdančiuosius Suomijos sluog- 
snius ir puolė Tarybų Sąjungą, 
norėjusią sugyventi su savo 
kaimynais taikoje. .

Ką tie ponai dabar paša- , 
kys? Franci j a, rugs. 20.— Di

dieji Amerikos ir Anglijos 
transportiniai lėktuvai nu
leido naujus būrius savo 
smarkuolių parašiutistų į 
vokiečių užfrontę šiaurinėj 
Holandijoje. Naujieji talki- 

. . . , oro armijos kariaikaip pradurta; .^.i ,. A ____  1A

Mums prisimena 1940 m., 
sausio 5 d., pareikšta Čikagos 
menševikų išminčiaus “filoso
fija“ :

“Sovietų prestyžas,” rašė
Grigaitis, “pasaulio akyse
subliūško, kaip pradurta! -rt-j .♦ a u -.a 
pūslė. . . Tas karas (su Suo.|nUS1le)do ties Amhemu 10 
mija) iškėlė aikštėn tokį vi- SĮaV.rlUS nU0 RheI’
dujinį Maskvos diktatorių !no upės žiočių.
silpnumą... kad daugelis i Anglų tankai, šarvuoti 
žmonių tuo nenori tikėti. . . automobiliai ir pėstininkai 
kaip mažiukės Suomijos gy- perėjo Meuse upę ir prisi- 
nėjai pliekia ™
raud. armiją.” 
Skaitytojas mato, jog su-'

bliuško ne Sovietų prestyžas, o 
tokių, kaip Grigaitis, nesąmo
nės. Subliūško ir Suomijos fa
šistų “galybė.” Subliūško vis
kas, kas ėjo prieš Tarybų Są
jungą!

Jei p. Grigaitis būtų gudres
nis, tai jis niekad daugiau ne
rašytų tais klausimais, kurie 
jam nėra žinomi.

Deja, jis tebesieikvpja, 
skelbdamas naujas paikas te
orijas, nieko bendro neturin
čias su tikrove!

‘nenugalimą’ artino prie Rheino upės 
i vakarinio šono. Nuo anglų 
■pasiekiamo Niijmegeno tėra 
10 mylių iki Kleve miesto. 
Ties Kleve baigiasi tvirto- 
viškoji nacių Siegfriedo Li
nija. Anglai gręsia permest

Kiekvienas prezidento Roo
sevelto šalininkas privalo įsi
sąmoninti sekamu politiniu 
dėsniu:

Jei lapkričio 7-tąją dieną 
balsavimuose dalyvaus daug 
piliečių, tai prezidento Roose
velto išrinkimas bus garantuo
tas.

Jei nedaug piliečių balsavi
muose dalyvaus, tai gali lai
mėti p. Dewey.

Roosevelto išrinkimui ga
rantija glūdi masiniame pilie
čių dalyvavime balsavimuose.

Tad Roosevelto šalininkai 
trokšta, kad lapkričio 7 dieną 
dalyvautų juo daugiau milijo
nų piliečių balsavimuose.

Dewey šalininkai trokšta, 
kad juo mažiau jų dalyvautų.

Kokia iš to seka išvada?
Išvada seka: kiekvienas pi

lietis turi pasiruošti balsavi
mams. Kiekvienas pilietis pri
valo žiūrėti, kad visi formalu
mai, reikalingi balsavimui, bū
tų iš anksto atlikti.

Kiekvienas pilietis privalo 
užsiregistruoti, kad jis galėtų 
balsuoti.v'

ingtone bus naujosios (tarybi
nes) Lietuvos ministeris.

Baisias kančias dabar išgy
vena krown-princas, netekęs 
sosto!

Kerr, Sovietų užsienio rei
kalų komisaras Viačeslavas 
Molotovas, maršalas Kl. J. 
Vorošilovas ir kt.

Man rodosi, jog panašiai 
mano ir Smetonuko bičiuliai, 
tik nei vienas jų kol kas ne
drįsta to fakto viešai pripažin
ti.

Jie puikiai supranta, jog 
“kontinuitetas” nutrūko ir ne 
už kalnų toji diena, kai Wash-

Man rašo vienas žmogus iš 
Cleveland©, kad crown prince 
Julius Smetonukas prarado 
paskutinę viltį atgauti savo tė
vo sostą Kaune. Jis mano, jog 
fašistinė santvarka Lietuvon 
neturi jokios vilties būti sugrą
žinta, nors viešai to neskelbia.

Matydamas, kad Lietuva 
bus tarybinė respublika, kur 
pati liaudis savo reikalus tvar
kys, Julius Smetonukas siekia- 
si patapti Amerikos piliečiu ir 
čia “amžinai apsigyventi.”
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Talkininkai Gręsia Apeit 
(š Šiaurių Siegfriedo Liniją 

ir Niekais Ją Paverst

Browderis, Politinės Komunisty Sąjungos 
Pirmininkas, Paaiškino Kongresmanams 
Komunistą Poziciją Dėlei Rinkimą ir kt.
Washington.—E’arl Brow

der, Politinės Komunistų 
Sąjungos pirmininkas, bu
vo pašauktas kongresinėn 
komisijon dėlei rinkimų 
kampanijos lėšų. Tūli kon- 
gresmanai įtarė, būk Poli
tinė Komunistų Sąjunga y- 
ra susirišus su CIO unijų 
Politinio Veikimo Komite
tu, kuris darbuojasi Roose- 
veltui išrinkt ketvirtam 
terminui.

Browderis paaiškino, jog 
Komunistų Sąjunga neturi 
jogių organizacinių ryšių su 
CIO Politinio Veikimo Ko
mitetu. Čia jis pridūrė, kad 
komunistai, kaipo pavieniai 
piliečiai, veikia Amerikos 
Darbo Fe'Heracijos neparti
nėse grupėse, Polit. Veiki
mo Komitete, republikonų 
ir demokratų partijose, 
Elksų ir Kiwanis draugi
jose, net parapijinėse or
ganizacijose; sako: “Aš ti
kiuosi, jog kurią nors die
ną komunistai veiks ir

Paliaubų Sąlygos, Kurias Suomija Pasirašė su Sovietų Sąjunga.
Maskva. — Sovietų ge

nerolas Andrius J. Ždano- 
vas rugs. 19 d., vardu So
vietų Sąjungos ir Anglijos, 
pasirašė karo paliaubų są
lygas su laikinuoju Suomi
jos (Finliandijos) ministe- 
riu pirmininku Ernstu von 
Bornu. Derybose dėl paliau
bų su Suomija taip pat da
lyvavo Anglijos ambasado
rius Sir Archibald Clark

ze-
ap-

savo kariuomenę per 
mutinę Rheino tėkmę, 
eit šiaurinį galą Siegfriedo 
Linijos ir taip niekais pa
verst visą tą vokiečių tvir
tovių ruožą.

Pirmosios amerikiečių ar
mijos junginiai artinasi 
prie Dueren miesto, 20 my
lių nuo Cologne, vakarinės 
Vokietijos didmiesčio.

Vokiečiai į rytus nuo Aa- 
cheno įtūžusiai priešinasi. 
Jankiai užėmė Sittardą, į 
šiaurius nuo Aacheno, dar 
vienoj vietoj įsiverždami 
Vokietijon.

Trečioji Amerikos armija 
toliau į pietus nužygiavo 
jau 20 mylių pirmyn nuo 
savo užimto Nancy miesto.

Jungtinių Valstijų kongre
se.”

Browderis, tarp kitko, nu
rodė, jog komunistai dar
buojasi už glaudžiausią tau
tinę vienybę karui laimėti 
ir dauguomenės gerovei už
tikrinti po karo. Jie prieši
nasi streikams karo metu.

Browderis pasakė, jog 
Politinė Komunistų Sąjun
ga turi 80,000 narių, kurie 
per metus sumoka $160,000 
duoklių. Šiaip gi Kom. Są
junga neturi jokio rinkimų 
kampanijos fondo.

Anglijos lakūnai plačiai 
bombardavo Vokietiją.

KANADIEČIAI SUĖMĖ VO
KIEČIUS BOULOGNE

Alžyro radijas sakė, kad 
jau paskutiniai vokiečiai 
pasidavė kanadiečiam Bou
logne uostamiestyje, šiau
rinėje Franci joje, ir tas 
miestas visiškai užimtas 
kanadiečių.

E

PALIAUBŲ SUTARTIES 
SĄLYGOS

London. — Suomijos pa
siuntinių galva paliaubų 
konferencijoj Maskvoj, ba
ronas von Born pasirašė 
sekamas Sovietų išstatytas 
sąlygas, kurias jis pats per 
radiją paskelbė::

Suomija pasitrauks atgal 
iki to rubežiaus, kuris buvo 
1940 metais nustatytas, po 
pirmojo karo tarp Suomi-

HITLERIS KOMANDUO
JA VOKIEČIUS VA

KARU FRONTE
Franci j a, rugs. 20.—Pra

nešama, jog Hitleris pats 
komanduoja vokiečius Ho- 
landijos - Vokietijos fron
te. Jis urmu ir akių plotu 
grūda geriausius savo ka
rius ir tankus į kontr-ata- 
kas prieš talkininkus. A- 
merikiečiai ir anglai, todėl, 
išskina daugybę nacių. Čia 
Hitleris vaidina tokią pra
gaištingą vokiečiams rolę, 
kaip ir sovietiniame fron
te.

labai 
kad 

karo

Anglų komandierius, 
feldmaršalas Montgomery 
dėl to pareiškė:

“Talkininkai turi 
dėkoti Dievui už tai, 
Hitleris čia perėmė 
veiksmus į savo rankas.Ta- 
tai reiškia, jog priešų ko
mandierius yra pusgalvis. 
Aš todėl džiaugiuosi, kad 
vokiečių generolams nepa
vyko užmušt Hitlerį.”

Feldmaršalas Montgome
ry, anglų komaiidierius 
Franci joj, pareiškė, kad 
šiemet naciai tikrai būsią 
sumušti.

Suomija Sutraukė Ry
šius su Nacių Sėbrais
Suomijos valdžia paskel

bė per Helsinkio radiją, 
kad jinai sutraukė diplo
matijos ryšius su Hitlerio 
talkininkėmis — Vengrija, 
Kroatija ir Slovakija.

(Kroatija yra Jugoslavi
jos dalis, o Slovakija—Če- 
choslovakijos. Naciai įstei
gė savo pastumdėlių val
džias tuose Jugoslavijos ir 
Slovakijos kraštuose.)

Amerika Pripažinsianti 
Gen. de Gaulle Valdžią
Washington. — Iš čionai- 

tinių diplomatų gauta nu
rodymų, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija neužil
go pripažins generolo de 
Gaulle Komitetą Tautai 
Vaduoti kaipo laikinąją 
Franci jos valdžią.

Anglija Rėme Sovietų Sąlygas
jos ir Sovietų Sąjungos. 
Taigi Suomija pripažįsta 
Sovietam Kareliją, tai yra, 
plotą į vakarus ir šiaurius 
nuo Ladogos ežero. Su tuo 
plotu atitenka Sovietų Są
jungai svarbus Viborgo uo
stamiestis, prie Suomių Į- 
lankos. Suomija turi užleis
ti Sovietam ir siaurą pasie- 
ninį ruožą žemes į šiaurius, 
kur Sovietai galėtų pravest 
Murmansko geležinkelio ša-

Suomija pripažįsta Sovie-

Raudon. Armija Užėmė Pozicijas Rygos
Priemiesčiuose; per 4 Dienų Ofensyvą 

Atvadavo apie 3,000 Gyvenamųjų Vietų
London, rugs. 20. —Pra

nešimai iš Latvijos fronto 
sako, kad Sovietų kariuo
menė pasiekė vietas už tri
jų mylių nuo Rygos bei į- 
siveržė į nacių apsigynimo 
pozicijas Rygos priemies

čiuose.
Diena pirmiau buvo ofi

cialiai pranešta, jog rau
donarmiečiai užėmė punk
tus už 7 mylių nuo Ry
gos.

Trys Sovietų armijos per 
keturias dienas Latvijoje ir 
Estijoje atvadavo daugiau 
kaip 2,800 miestų, mieste
lių, geležinkelių stočių r ir 
kitų gyvenamųjų vietovių.

Talkininkų koresponden
tai lemia, kad Sovietai ga-

Pasak Naciy, Sovie 
tai Jau Įsiveržę į 
Pačią Vengriją

London, rugs. 20. — So
vietų kariuomenė vakarinė
je Transylvanijoje atėmė iš 
vengrų ir vokiečių Timiso
ara miestą su svarbiu gele
žinkelių mazgu. Per 7 die
nas Raudonoji Armija ir 
bendradarbiaujanti su ja 
rumunų kariuomenė nu
maršavo 71-ną mylią pir
myn šiame fronte.

Nuo raudonarmiečių už
imtos Timisoaros tėra 32 
mylios iki pačios Vengri
jos rubežiaus ir tiktai 18 
mylių iki sienos tarp Ru
munijos ir Jugoslavijos.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietų kariuomenės 
junginiai jau perėję per 
Vengrijos rubežių ties Ara- 
du, 26 mylios į šiaurius nuo 
Timisoaros.

(Maskva dar nieko nesa
kė apie prasiveržimą iš 
Transylvanijos į Vengriją.)

Vien Amerikos submari- 
nai iki šiol nuskandino 931- 
ną Japonijos laivą.

tų Sąjungai neužšalantį 
Petsamo uostą tolimoje 
šiaurėje ir gausingas nike
lio kasyklas toje apylinkė
je. ’

(Po pirmojo karo su So
vietais šis uostas buvo pa
liktas Suomijai. Anglai bu
vo įdėję dikčiai kapitalo į 
tas nikelio kasyklas. Su
prantama, jog Sovietų vy
riausybė pasitarė su Angli
jos atstovais apie šias ka
syklas.)

Suomija parsamdo Sovie-' 

lį visai greitai atimt Rygą 
iš vokiečių.

Dabartinį ofensyvą Bal
tijos • kraštuose trys sovie
tinės armijos varo 200 my
lių ilgio frontu. Ir tiktai 
atskirose fronto dalyse per 
dieną užmušama po 3,000 
nacių.

Pirmoji Baltijos armija, 
komanduojama generolo 
Iv. Bagramiano, tarp kit
ko, atėmė iš priešų Bauską 
ir Kekavą, tiktai 7 mylios 
į pietus nuo Rygos. Bagra- Prie Pat Estijos rube- 
miano kariai nušlavė vokie- ž*aus Latvija. Žygiais
čius nuo galingai aptvirtin- 
to geležinkelio per 43 my
lias tarp Krustpils ir Jel
gavos; visai sunaikino vo
kiečių įgulą Jecavoj.

Berlynas Sako, Kad 
Sovietai Perėję Vis- 

lą Ties Varšava
London, rugs. 20. — Vo

kiečiai per Berlyno radiją 
sakė, kad būriai Sovietų ka
riuomenės prasiveržė iš ry
tinio Vislos upės šono į va
karinį netoli į šiaurius nuo 
Varšavos. Raudonarmie
čiai, anot nacių, perplaukė 
per upę, naujausiais “šar
vuotais Stalino trokais.”

Vokiečių radijo komenta
toriai paskui sakė, kad na
ciai, girdi, panaikinę rusų 
užimtas pozicijas vakarinė
se Vislos pakrantėse.

Raudonoji Armija jau 
nuo pirmiau yra įsitvirti
nusi vakariniame Vislos u- 
pės šone už 25 mylių į pie
tus nuo Varšavos.

Patrijoty Veiksmai prieš 
Nacius Holandijoje

London. — Skaičiuojama, 
kad 12,000 Holandijos pat- 
rijotų sprogdina vokiečių 
naudojamus tiltus, ardo ge
ležinkelius ir visaip kenkia 
nacių kariuomenės judėji
mams.

tams Porkkala pussalį pen
kiasdešimčiai metų. Tame 
pussalyje yra karinio lai
vyno bazė prie Suomių Į- 
lankos, į pietų vakarus nuo 
Helsinkio, Suomijos sosta- 
miesčio. Parsamdomas So
vietams Porkkalos sklypas 
daeinąs iki 8 mylių nuo 
Helsinkio.

Suomių valdžia leis tal
kininkams laikinai naudoti 
lėktuvų aikštes pietiniai- 
vakarinėje ir pietinėje Suo
mijoje ir perves jiems pre
kinius suomių laivus varto
ti, kol tęsis karas su Vokie-

Antroji Baltijos armija, 
komandoj generolo And
riaus Jeremenko, atvadavo 
geležinkelių mazgą Plavi- 
ną, į rytus nuo Rygos; ap
valė nuo hitlerininkų gele
žinkelį tarp Gulbenės ir 
Madonos ir išlaisvino 600 
įvairių gyvenamųjų vietų.

Trečioji Baltijos armija, 
komanduojama generolo I- 
vano Maslennikovo, atėmė 
iš nacių tvirtovišką miestą 
ir geležinkelių centrą Vai- 

i

nuo Valgos linkui Baltijos 
Jūros raudonarmiečiai grę- 
sia perskelti vokiečiams su
sisiekimą tarp Estijos ir 
Latvijos.

Sovietams atėmus Rygą, 
būt užkirstas pabėgimas 
šimtams tūkstančių nacių 
iš vakarinės Latvijos ir vi
sos liekamos Estijos.

Kai kuriose fronto daly-*’ 
se sovietinė kariuomenė 
per 24 valandas numaršavo, 
iki 25 mylių pirmyn, linkui 
Rygos bei Baltijos Jūros.

1

&

Raudonieji Lakūnai 
Pleškina Budapeštą

Maskva. — Stambūs bū
riai sovietinių bombanešių 
vėl degino ir sprogdino ge
ležinkelių stotis, sandėlius 
ir karinius pastatus Veng
rijos sostamiestyje Buda
pešte ir geležinkelių mazgę 
Cop. Sovietų lakūnai užkū
rė bent 46 gaisrus ir eilę 
sprogimų tuose Vengrijos 
miestuose.

4- j

AMERIKOS KARIAI PRAKIR 
TO GOTIŠKĄ LINIJA

Roma, rugs. 20. —Penk
tosios armijos amerikiečiai 
pramušė nacių Gotiškąją 
apsigynimo liniją į šiaurius 
nuo Florencijos, šiaurinėje 
Italijoje. Jie prakirto 6 my
lių pločio spragą vokiečių 
apsitvirtinimuose.

Suomija turi nuginkluot 
vokiečius karius ir pervesti 
juos į talkininkų žinybą. 
Suomių valdžia taip pat tu
ri netrukus sumažint savo 
armiją iki tiek, kaip taikos 
metu. J

Suomija priėmė ir kelioli- 
ką kitų sąlygų, kurias iš
statė Sovietai ir su kurio
mis Anglija sutiko. Paliau
bų sąlygų vykdymą prižiū
rės karinė Sovietų komisi
ja. Pranešama, kad Suomi
jos seimas jau užgyrė tas 
sąlygas.

t
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REIKALINGA TALKININKŲ

KAS KĄ KASU IR SAKO
PASIGEDO STALINO
Tikėsite ar ne, bet fak

tas yra, kad Draugo redak
toriai labai pamylo Juozą 
Staliną. Taip pamylo, jog 
rugsėjo 13 dieną jie tiesiog 
skundžiasi, kodėl Stalinas 
nedalyvavo Kvebeko konfe
rencijoj. Draugo redakto
riai sako: '

Vis tik būtų daug drąsiau 
žiūrėti į pokarinio pasaulio 
ateitį, jei Kvebeko pasikal
bėjime be prezidento Roose
velto ir premjero Churchillo 
dalyvautų ir Sovietų Rusijos 
bei Kinijos atstovai . . . Ne
ramu yra skaityti spaudoje 
pranešimai, kad, girdi, dikta
torius Stalinas tiek esąs už
imtas karo reikalais, kad į 
Kvebeko konferenciją (į ku
rią buvo užkviestas) neturįs 
laiko atvykti.

Lewis Tebevaldys Mainierius
Be jokios gėdos ir doros, be mažiau

sio atsižiūrėjimo į demokratinį procesą, 
mainierių prez. John L. Lewis pasiliko 
carauti unijoj dar ketveriems metams!

Ray Edmundson per devynerius me
tus buvo mainierių unijos (UMWA) dis- 
trikto 12-to prezidentu, paskirtu paties 
Lewiso. Bet praeitą birželio mėnesį Ed- 
mundsonas su plačiųjų mainierių masių 
pritarimu, pradėjo kovą už autonomiją, 
už laisvę mainierių unijoj. Edmundsonas 
atvyko į mainierių unijos suvažiavimą, 
įvykusį Cincinnati mieste (Ohio), — jis 
atvyko siunčiamas savo lokalo.

Bet Edmundsonas ir jo draugai rado 
suvažiavimą “pripiakiuotą” Lewiso ša
lininkais. Lewisas žino, kaip suvažiavi
mus “pripiakiuoti” saviškiais. Ir štai, 
Edmundsonas nepripažįstamas delega
tu! Pats Lewis pareiškia, būk Edmund
sonas “nėra gerame stovyje”. Vadinasi, 
lEdmundsoim , vadas demokratinio uni- 
jistų maišą.;:- sparno, negauna balso, 
nes Lev. m as tam priešingas.

Daugiau: Lewisas pareiškia, kad bū
simuose referendumo balsavimuose (š. 
m. gruodžio mėnesį) Edmundsonas ne
turės teisės kandidatuoti unijos prezi
dento vietai. Kandidatas į prezidentus 
tebus tik vienas — pats John L. Lewis. 
Taigi jo išrinkimas garantuotas.

Tuomi Lewis nesitenkino: pagal jo 
direktyvas suvažiavime “pataisyta” uni
jos konstitucija, pagal kurią nuo dabar 
unijos viršininkai bus renkami ne dve
jiems metams, kaip buvo iki šiol, bet ke
tveriems metams!

Šitaip reakcininkas Lewisas demokra
tizuoja mainierių uniją!

Ką gi dabar darys Edmundsonas ir jo 
šalininkai ?

Kol kas mes nežinoihe, bet vienas aiš
ku: jie netylės, jie veiks prieš neleisti
nai žalingus Lewiso žygius mainierių 
unijoj.

kai kada jie prideda ir Browderj. Pas
tarasis nėra žydų tautybės — jis tikras 
amerikonas, — bet Browderis yra ko
munistas.

Republikonų politikieriai mojasi iš
naudoti visokius būdus sukompromita- 
vimui prezidento Roosevelto.

Mūsų nuomone, Murray labai daug 
tiesos pasakė, pareikšdamas:

“Tūloje spaudoje kai kurie politiniai 
rašytojai paleido daug šlykščių melų a- 
pie PAC (Politinės Akcijos Komitetą). 
Yra mūsų šalyj blogų žmonių, kurie 
skleidžia velniškus melus tikslu pasėti 
juo daugiau rasinės prietarties, rasinės 
neapykantos. Baisus yra daiktas plepėti 
apie žmogaus rasinį atsiradimą. Bet 
CIO neleis plėsti rasinės neapykantos, ir 
mes sulaikysime tą, kuris neapkenčia ki
to žmogaus tik dėl to, kad jis yra kito
kios rasės, spalvos bei tikėjimo.”

Tenka padėkoti Mr. Murray už jo 
drąsą ir pasirįžimą kovoti su visokiais 
baltaisiais šovinistais, su visokiais anti
semitais. Šitaip turi kalbėti ir veikti 
kiekvienas • padorus žmogus, nesukone- 
veiktas fašistinės propagandos. Tuos po- 
litikierius, kurie varo savo anti-semitinę 
ir anti-negrinę propagandą, kiekvienas 
padorus amerikietis privalo griežtai pa
smerkti.

Kriminalistas Antonescu 
Suimtas!

Žinia apie'patekimą į Tarybų Sąjun
gos nelaisvę buvusiojo Rumunijos prem
jero Ion Antonescu gražiai nuteiks kiek
vieną fašizmo priešą.

Ion Antonescu, nešiojęs maršalo var
dą, yra vienas Hitlerio sėbrų, kuris pa
pildė daug kriminalysčių ne tik Rumu
nijos liaudžiai, bet ir Jungtinių Tautų 
žmonoms. Antonescu tarnavo Hitleriui 
ištikimai iki tos dienos, kurią Rumuni
jos karalius paskelbė pasauliui, kad Ru
munija išstoja iš karo. Karaliaus įsaky
mu Antonescu buvo suimtas ir paskui 
perduotas Tarybų Sąjungai.

Su Antonescu Tarybų vyriausybė su
ėmė dar keletą rumunų kvislingų ir pen
kis žymius vokiečių hitlerininkus, jų 
skaičiuje Karlą Clodius, Vokietijos 
“ekonominį ekspertą Balkanuose.”

Vadinasi, dešimtu žymių kriminalistų 
yra suimti ir laukia teismo. 'Jie-jTė, pa
tikimose rankose — Tarybų vyriausybės 
rankose. Tarybinė vyriausybė mokės su
vesti su karo kriminalistais sąskaitas.

Kas atsitiko su Antonescu, tas turės 
atsitikti ir su kitų kraštų kvislingais; 
anksčiau ar vėliau jie bus suimti ir pa
statyti prieš liaudies teismą.

Hitlerio, Goeringo, Goebbelso ir kitų 
žmonijos neprietelių laukia tas pats li
kimas.

Murray Smerkia Propagandistus, 
, Sėjančius Rasinę Neapykantą •

Kalbėdamas United Rubber Workers 
of America unijos suvažiavime, kurio 
sesijos dabar vyksta New Yorke, CIO 
prezidentas Philip Murray griežtai pa
smerkė tuos republikonų ir demokratų 
politikierius, kurie varo šlykščią rasinę 
propagandą. Kaip žinoma, šių metų pre
zidentinėje rinkimų kampanijoje tūli re- 
publikonai ragožiumi verčiasi bandyda
mi laimėti rinkimus, išrinkti Dewey. O 
kad tą pasiekti, tai jie naudoja visokias 
priemones, kurios tik padėtų jiems pa
siekti tikslą.

Vyriausias šiandien tų politikierių 
baubas — 'Sidney Hillmanas, Amalga- 
meitų unijos prezidentas ir PAC pirmi
ninkas. Hillmaną jie naudoja baubu dėl 
to, kad jis yra žydų tautybės. Girdi, jei 
•Rooseveltas būsiąs išrinktas, tai Hillma
nas valdysiąs Ameriką. Prie Hillmano
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Kvebeko konferencijoje: prezidentas Rooseveltas, premjeras Churchill ir Mac
kenzie King.

pranta Amerikos preziden
to vaidmenį ir karo vado- 
vybę.

Kaip prezidentas Roose
veltas, taip Stalinas akty
viai dalyvauja karo vado
vybėje, nustatyme karo 
strategijos ir 1.1. Kadangi 
karo frontai daug arčiau 
prie Maskvos, negu prie 
Washington©, kadangi Ta
rybų Sąjunga daug daugiau 
ir skaudžiau tapo karo pa
liesta, negu mūsų šalis, tai, 
aišku, Stalino asmeniškas 
dalyvavimas karo vadovy
bėje gal daug būtinesnis, 
negu prezident. Roosevelto. 
Bet ir prezidentas Roose
veltas net savo partijos 
konvencijoj, kur buvo jis 
nominuotas į prezidentus 
ketvirtam terminui, negalė
jo dalyvauti, nes tuo laiku

turėjo pasitarimą su armi
jos ir laivyno vadais. Jam 
tada Dewey ir visi republi- 
konai primetė politikavimą. 
Sakė, kad tyčia Rooseveltas 
nedalyvauja d e m o k ratų 
konvencijoj, idant pakelti 
savo prestižą, parodyti, 
kad jam karo eiga svar
biau, negu politinės parti
jos sąskridis.

Lygiai taip dabar tokio 
pat plauko plunksnabraižos 
kritikuoja Staliną už nega
lėjimą dalyvauti Kvebeko 
konferencijoj. Bet visi, ku
riems svarbu greitas karo 
laimėjimas, tada sutiko su 
Rooseveltu ir dabar sutiks 
su Stalinu. Karas pirmoje 
vietoje. Konferencijos gali 
palaukti, arba greitais rei
kalais galima kitais būdais 
pasidalinti mintimis.

Laisvinimo Vasara
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

“Ši'vasara bus įrašyta istorijon kaip 
išlaisvinimo iš nacių vergijos vasara. 
Šią vasarą Raudonoji Armija išlaisvi
no veik visą Baltarusiją, nemažas da
lis Estijos ir Latvijos, didžiumą Lietu
vos, nemažai Lenkijos, veik visą va
karinę Ukrainą, pusę Besarabijos, o 
dabar laisvina Rumunijos, Bulgarijos 
ir Graikijos žmones iš nacių nagų. 
Britai, amerikiečiai, kanadiečiai ir kiti 
sąjungininkai išlaisvino dalį Italijos, 
veik visą Franciją, dalį Belgijos ir 
dalį Olandijos. Iki šalčiai užeis, bus 
išlaisvintos visos likusios minėtų kra
štų teritorijos.

“Nekuriose šalyse situacija buvo 
tiesiog kritiška, nors prasta padėtis 
buvo visose nacių okupuotose šalyse. 
Pavyzdžiui, Graikijoj situacija buvo 
pasibaisėtina. Tenai žmonės mirė tūk
stančiais iš bado. Dabar bus galima 
suteikti graikams didesnę pagalbą. 
Jugoslavų padėtis taip pat buvo neko
kia, kadangi jie buvo iš visų pusių 
apsupti iki sąjungininkai išlaisvino 
pietinę Italiją. Lenkijoj taip pat buvo 
baisu, nes tenai naciai vykdė nepapra
stą žmonių žudymą.

‘Šis ruduo, iš kitos pusės, bus sun
kiausias naciams. Galingos sąjungi
ninkų jėgos apsupo juos iš visų pusių 
ir juos taip spaus, kad jie pamatys, 
ko jie niekad nematė. Jeigu vokiečių 
jėgos bandys kiek ilgiau laikytis, tai 
Vokietija gaus baisius smūgius. Ne
maži plotai bus sulyginti kanuolių ir 
orlaivių bombų. Daugelis miestų ir 

miestelių paliks krūvomis degėsių. Iki 
šiol sąjungininkai kovojo ant savo že
mės. Dabar jie kovos ant priešo že
mės. Dabar vokiečiams skaudės Širdį 
matant viską virstant pelenais.0

Draugo redaktoriai neti
ki, kad Stalinas užimtas 
karo reikalais. Karą vedą 
tiktai generolai.

Bet kodėl tiems ponams 
Stalinas pasidarė tokis 
svarbus žmogus? Juk jie ir 
pavargo beįtikinėdami vi
są lietuvišką svietą, jog 
Stalinas visai nieko nereiš
kiąs. Sakė, kad, pavyzdžiui, 
mūsų prez. Rooseveltas 
prižadėjo paimti ir atsteig- 
ti smetoninę Lietuvą ir pa
vesti Draugo plauko žmo
nėms ją valdyti. Visai ne
reikėsią atsiklausti Stalino 
nuomonės. Prunskis ir Ši
mutis prezidentui įsakys, o 
prezidentas pasielgs kaip 
reikia!

Dabar jau reikia skaity
tis ir su Stalinu. Be jo jau 
baisu žiūrėti ir į pasaulio 
ateitį!

Kodėl Stalinas nedalyva
vo Kvebeko konferencijoje, 
jis pats pasakė, būtent, ve
damas prieš vokiečius ofen- 
syvas paima jo visą laiką ir 
energiją. Draugas tam ne
tiki. Jo valia, priverst tikėt 
niekas negali.

Labai įdomus, tačiau, ar
gumentas : Stalinas karo 
vedimui nereikalingas! Ka
rą veda generolai.

Panašiai bandė karo va
dovybę išaiškinti ir repub
likonų partijos kandidatas 
Dewey. Bet ponas Dewey 
dabar gražiai užsičiaupė ir 
tyli tuo reikalu. Jis bandė 
įrodyti, kad prezidentas ne
reikalingas karo vedimui, 
kad prez. Rooseveltas be 
reikalo vadinasi vyriausiu 
komandierium ir kišasi į 
karo vedimo reikalus. Bet 
Amerikos žmonėms šis po
no Dewey argumentas vi
sai neprigijo. Jie kitaip su-

Niekad nemaniau, kad 
žmogus per vienus metus 
tiek daug kūrybinės kul
tūros ir labdarybės dirvoje 
nuveiktų! O vienok taip y- 
ra, jei paimsime ir šaltai 
bešališkai pažvelgsim į at
liktus apčiuopiamai darbus. 
Štai darbai:

1. ALDLD. Skaityk aty- 
džiai D. M. Šolomsko —sek
retoriaus raportus, kurie 
telpa Laisvėje ir Vilnyje.

2. LDS. Skaityk atydžiai 
raportus sekretoriaus J. 
Gasiuno, kurie telpa Lais
vėje, Vilnyje ir Tiesoje.

3. Pridėk dar kolonijų 
veiklą meno srityje, tai tau 
paaiškės, jog lietuvio sielai 
neduoda sustįrti - susenėti- 
ūžmigti, tieji mūsų pažan
gos gairių statytojai, neap
dainuoti, nepagerbti vadai, 
atpenč, už savo darbus kū
rybinės - kultūros dirvoje 
dar būna neretai apibarti.

Pažvelk į labdarybės sri
tį. Čia tai it skruzdės—ma
žos ir didelės kolonijos lie
tuviais apgyventos —neils
tančiai darbuojasi. Vieni 
paskutinį centą ištraukę iš 
kišenės deda ant aukuro 
labdarybės, kiti tūkstan
čiais svarų drabužių surin
kę atneša centran; treti su
neštus drabužius sutaiso, 
atnaujina ir į dideles dėžes 
sukrovę pasiunčia motulės 
Lietuvos vaikams, karo nu
kankintiems - s u v a r gin
tiems broliams ir seserims.

Saumyliai, palaikytojai 
vergijos — žmogaus žmo
gumi išnaudojimo — grie
žia dantis, seilėjasi iš ne
riboto keršto; bet tuščios 
jų pastangos — lietuviai, 
lietuvės žygiuoja pažangos 
keliu, kurio gaires nustatė

atsibuvęs Amer. Liet. De- 
mokrt. Suvažiavimas praei
tais metais New Yorke — 
gruodžio 18 ir 1|9: d. Ir su
trauką suvažiavimo eigos 
išleido knygelėj, užvardin
toj : “Artinkime Pergalės 
Dieną.” Tik 10c.

Lietūvi - lietuve, nupirk 
už dolerį kitą tųjų knyge
lių ir išdalyk dykai tiems 
suklaidintiems broliams ir 
seserims; nes saumyliai — 
palaikytojai vergijos tos 
knygelės bijo, kaip velnias 
kryžiaus! Ir draudžia savo 
suklaidintiems pasekėjams 
tąją knygelę įx rankas pa
imti.

Pagelbėk man, sesute- 
broluži, paap^štalauti tarp 
suklaidintų praplėtime pla
čiai tos knygelės: “Artinki
me Pergales Dieną”. Tąją 
knygelę gali gauti Laisvės 
ir Vilnies administracijose. 
Kviečių talkon!

Dr. A. L. Graičūnas.

Anglai Artyn Parašiu- 
tistii Holandijoje

Francija, rugs. 18.—An
troji anglų armija per die
ną nužygiavo 7 mylias pir
myn Holandijoje; prakirto 
vokiečių liniją ir artinasi 
susijungt su nusileidusiais 
į nacių užfrontę talkininkų 
parašiutistais.

Suomijos spauda ra^o, 
kad Anglijos lėktuvai bom
barduoja vokiečių orlaivių 
stovyklas šiaurinėje Suo
mijoje ir paskui perskren
da į Rusiją.

Darbininkų
Sveikata
PARAUDĘ AKYS IR VI

TAMINAS B.
Bendra akių išvaizda 

daug ką nusako apie tavo 
! sveikatą. Kieno “gražios a- 
• kys” — aiškios, švarios, 
taurios akys, to ir pamati
nė sveikata gera.

Sveiko žmogaus visos a- 
kių plėvės plynos ir skaid- 

irios, “kaip krikštalas”: ir 
jungiamoji plėve (conjunc
tiva) — pati viršutinė akies 
obuolio ir skliautų (vokų 
vidaus) plėvė,, ir ragena — 
priekinė permatomoji plė- 

I ve, ir rainelė (akies užuo- 
danga, iris, visaip spalvo
ta) ir vyziukas (akies lėlu- 
kė), ir kietplėvė (sclera, a- 
kies baltimas) ir gilesnė 
kraujingoji plėvė, ir tinkle
lis (retina) ir vidiniai akies 
skysčiai — stiklakūnis (vit
reous humour) ir vanden- 
kūnis (aqueous humour) ir 
lęšiukas (akies žirnelis, 
lens).

Bet kokia sisteminė, viso 
organizmo liga paveikia ir 
akis. Inkstų įdegimas, cuk
raligė, mažakraujingumas, 
kepenų įdegimai, arterijų 
kietėjimas (sklerozas) su 

i jo aukštu kraujo slėgimu, 
i tūlos širdies ligos ir apsi
nuodijimai velka paskui sa
ve visų kūno organų ir au
dinių gedimą, ypač tų pačių 
švelniųjų, taigi ir akių.

Iš akių išvaizdos galima 
nusakyt žmogaus bendroji 
mitimo būklė. Bet kokio vi
tamino stoka paveikia ir a- 
kis. Imkim kad ir vitami
ną B — tą patį esmingąjį ir 
patį sudėtingąjį vitaminą. 
Vitamino B mišinys (vita
min B complex), tarp dau
gybės skirtingų savo dės
nių, turi ir riboflaviną.

Jei tavo maiste per ilges
nį laiką bus maža riblofla- 
vino, tai nebegražios pasi
darys tau akys, nesveikos, 
pažliurę paraudę.

Artimiau įsižiūrėjus į to
kias akis, galima nutėmyt 
tam tikros griežtos atmai
nos. Akių baltiniai atrodo 
ružavi, kiek paraudę, pilni 
smulkutėlių raudonų gysle- 
lyčių. Visas tinklas tokių 
susiraizgiusių gyslelių, kaip 
koks vainikas, apriečia ap
linkui rageną. Paprastai pa
ti ragena yra plyna, perma
toma, kaip stiklas. Aribofla- 
vinozo (riboflavino stokos 
būklės) nuotykiais, smulku
tėlės gyslelytės nuo baltimo 
pradeda skleistis ir rangy- 
tis net ir ragenos pakraš
čiais. Įgudę, įgargažėję ar- 
iboflavinozo nutykiai pra
deda akį apvilkti balzgana 

! plėve, iš kraštų — ir gali il
gainiui apdengti ir patį vy- 

j ziuką.
Tai visai skirtingas daly- 

Ikas, negu kataraktas. Kata
raktas (cataract) yra akies 
lęšiuko kietėjimas ir balz
ganumas. Tai yra giliau, a- 
kies viduj. Ariboflavinozo 
pakitimai apima daugiausia 
viršutinę dengiamąją akies 
plėvę.

Ir nuo tokių paraudusių 
akių nėra vaisto. Gali viso
kius lašus lašinti, mostelės 
tepti, kompresus dėti, — ir 
nieko gera. O tik pradėk 
gerą, pilną maistą vartoti 
ir dar vitaminų kokį prepa
ratą, riboflaviną ypačiai, ir 
tau laipsniškai apsišvarins 
akys ir išnyks tie gyslelyčių 
tinkliukai, kur jų nereikia. 
Akys bus akylesnės, geriau 
matys, šviesos taip nebijos, 
netrins taip akių, lyg ko- 
kiuo smėliu, ir neprivargs 
jos taip greit.

Dr. J. J. Kaškiatičius.
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K. Petrikienei
Miela nepažįstama drauge:

Aš, Mėrė Michelzonaitė, 
noriu tau parašyti, kaip aš 
patekau į Tarybų Sąjungos 
gilumą ir kaip dabar gyve
nu. Aš su kitais vaikais il- 
sėjausi Palangos pionierių 
stovykloje. Bet prasidėjo 
karas ir užpuolė hitleriniai 
banditai. Mes turėjome ta
da palikti gražią Palangą. 
Kai mes atsikėlėm anksti 
rytą, drebėjo langai ir de
gė namai. Tada mes nubė
gom prie stoties ir ten bu
vo dvi mašinos.Vieni įsisėdo 
į vieną mašiną, o kiti įsisė
do į antrąją. Bet dauguma 
vaikų pasiliko. Taip mes 
pavažiavom keletą kilomet
rų nuo Palangos ir išlipę 
ėjom pėsti. Paskui važiavo 
raudonarmiečiai, jie mus 
priėmė į mašinas.

Taip mes atvažiavom į

leristai puikūs specialistai, 
taikliai galinga artilerijos 
ugnimi muša vokiečius o- 
kupantus. Kiekvienas pa
būklo viršininkas savo są
skaitoje turi šimtus pamu
štų vokiečių, sudaužytų 
kulkosvaidžių, artilerijos 
pabūklų, tankų ir taip gar
sinamų, kaip nenugalimų, 
vokiečių “tigrų” ir ”ferdi- 
nandų.” Mes su lietuviška 
daina, su tradiciniu lietu
višku kantrumu, Kęstučio- 

: Vytauto apsukrumu vėjam 
(Vokiečius tolyn ir tolyn vis 
į vakarus ir baigiame nai
kinti paskutines liekanas 
vokiškųjų grobikų.

Mielas prieteliau, mes lie
tuviai artileristai užtikrina
me ir tvirtai tikime, kad 
Lietuva greit bus laisva ir 
mes su tamstomis greitai 
susitiksime gražioje laisvo
je Lietuvoje. Ypač aš as
meniškai tikiu susitikti

Būkit malonūs, prisiųskit 
atsakymą.

Butėnas, Vladas Liudo.
Antrašas:
Polevaja počta 68573B..

Tarybų Sąjungą. Dabar aš i tamstą, nes Lietuvoje, tam- 
gyvenu Ičalkų vaikų name. s^a esate mano artimas kai- 
Mes gyvenam gerai. Vasa- mynas, kaip sakoma Lietu-
rą mes dirbom laukuose: 
sėjom, ra vejom ir kai užau
go patys nuėmėm nuo savo 
laukų. Eidavom padėti taip 
pat į kolektyvinį ūkį.

Dabar aš einu į mokyk
lą. Aš mokinuosi gerai. 
Mums vakarais daro prane
šimus apie Raudonąją Ar
miją, kuri gerai muša vo
kiečių fašistus, kaip fašis
tai žudo taikingus gyven
tojus, apie lietuvišką jungi
nį ir apie visokius karo did
vyrius. Vakar mums buvo 
pranešimas apie Požėlą, 
Giedrį, Greifenbergerį ir 
Čarnį, kuriuos nužudė sme- 
tonininkai Kaune.

Naujų Metų šventę pra
leidom labai gerai: šokom, 
dainavom, vaidinom, eilėra
ščius sakėm ir pasibaigus, 
dalino dovanas, kūnas jūs 
mums atsiuntėt. Gavome 
suknelių, rankšluosčių, ’ ke
purių, kojinių, kostiumų, 
nosinių. Man davė rankš
luostį ir nosinę.

Už dovanas mes labai 
dėkojam jums. Aš 
kad greit grįšim į 
Lietuvą.

Baigiu rašyti.
Rašė 11 metų 

Merė Michelzonaitė.
Mano antrašas: Gorkovs- 

kaja obl., Perevozkij r-on, 
selo Ičalki, det-dom. Mi- 
chelzonaitei.

voje “zemliakas”.
Greito, greito pasimaty

mo mieloje gražioje tėvynė
je Lietuvoje!

Rašykite, laukiame.
Simonaitis, P. J.

Mano adresas:
Polevaja počta 68497. Si

monaitis Povilas Jonovič.

P. Janiūnas, 
Bayonne, N. J.
Sveikas gyvas, Amerikos 
lietuvi!

Rašau iš fronto, apkasų. Pir
miausia, aš jums, Tarybų Są
jungos karys, dėkoju širdingai 
už prisiųstą dovaną, kurią ga
vau 27-12-43. Kovoje esu su 
vokiečių fašizmu nuo 27-12-42. 
Tarybų Sąjungos vadovybės už 
gerą kariavimą esu apdovano
tas dviem1 medaliais. Priešą ne
apkenčiamą jau beveik baigia
me sunaikinti, artinas toji die
na ir valanda, kada jis bus vi
sai sunaikintas, ir vėl mūsų di
džioji Tarybų Sąjunga, ir gim
toji Tarybų Lietuva bus išva
duota iš vokiečių Hitlerio ver
gijos.

Nes, kaip žinau, mieli broliai 
ir sesės, mūsų dabartinėj Ta
rybų Lietuvoj siaučia banditų 
gaujos, vokiškieji banditai žu
do mūsų tėvus, brolius ir seses, 
kurie laikinai yra papuolę po 
šių banditų jungu. Lietuvoje, 
dabar, žinoma, šiuo laiku sun
kus gyvenimas/ su maistu, dra
bužiais, ir panašiai. Vokiečių 
banditų gaujos juos ten laiko 
kaip už kokius netikusius ir 
nevertus žmones.

Bet šis prakeiktas vokiška-

sis fašizmas laikui bėgant už 
tai atsakys savo galva, krauju.

Tuom ir baigiu. Sakau, viso 
gero, linkiu geros sveikatos ir 
linksmo gyvenimo jūsų darbe, 
ir kiekvienam žingsnyj.

Su didele pagarba,
Petrus Gudonis.

Mano antrašas:
Lauko paštas 68497Š. Gudonis 
P.

Gerbiami Draugai:
Čionai rasite čekį vertės 

$105.08. Tai Plymoutho 
žmonių aukos dėl Lietuvos 
žmonių. Malonėkite nupirk
ti, kas reikalinga ir pasių
sti jiems. Jūs geriau žinote, 
kas reikalinga.

Draugiškai,
O. Krutulienė 

Plymouth, Pa.

tikiuos, 
Tarybų

pionėrė

19.XII.1943 
Broliams Amerikiečiams.

Šiandien mūsų didvyriš
kosios lietuviškosios divizi
jos dviejų metų sukaktuvių 
progą man buvo įteikta jū
sų kukli dovanėlė.

Šios dienos sukaktuvės ir 
jūsų dovana manyje užde
gė dar didesnį norą triuš
kinti mūsų visų neapken
čiamą priešą.

Kaudamasis netys į pe
tį mūsų šauniosios ir didvy
riškosios Raudonosios Ar
onijos eilėse trokštu vienin
teliu noru: kuo greičiau iš
valyti mūsų žemę nuo faši
stinių grobikų ir išlaisvinti 
mūsų brangiąją tėvynę Lie
tuvą.

Tebūna priešo triuškini- 
mas ir tėvynės išlaisvini
mas mano padėka už jūsų 
atsiųstą dovaną.

Leit. J. Subičius.
Kaunas,
Duonelaičio g-vė 25F.

27. 12. 1943 m.
John Urban, 
Brooklyn, N. Y. 
Sveikas mielas prieteliau!

Siunčiu tamstai širdin
giausius lietuviškus linkėji
mus iš tolimojo tamstai 
fronto —kaimyninės Lietu
vai Baltgudijos.

Nuoširdžiai dėkoju už 
pasiųstas mums dovanas ir 
už Tamstos foto. Ypatingai i 
mums brangu, kad mieli 
broliai Amerikos lietuviai 
bendraminčiai neužmiršta 
mus lietuvius, kovojančius 
už mūsų brangios, gražios 
ir taip mielos Tėvynės Lie
tuvos laisvę ir už bendrus 
viso žemyno reikalus. Mes 
randamies jau nebetoli nuo 
Lietuvos sienos ir sėkmin
gai diena iš dienos vis ei
nam pirmyn ir pirmyn, ar
čiau pas savus mielus ali
namus tėvus, seseris, bro
lius ir visus geros valios 
lietuvius tautiečius, ištroš
kusius išlaisvinimo iš vo
kiškojo jungo.

Fronte mums sekasi labai 
gerai. Mūsų lietuviai arti-
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28-XII-1943 
Laiškas draugams ameri
kiečiams lietuviams.

Per šį laišką širdingai 
dėkoju jums už dovanas,ku
rias mes iš jūsų gaunam, 
tuo pačiu linkiu jums lai
mės ir geriausių pasiseki
mų jūsų gyvenime. Aš da
bar esu Raudonosios Armi
jos eilėse, kur stojau sava
noriu jau dveji metai. Aš 

s kovoju jau ištisus metus, 
esu sanitaras, teikiu pirmą 
pagalbą sužeistiems kovo
tojams mūšio lauke; esu 
apdovanotas dviem meda
liais “Už drąsą”.

Mes dabar randamės ne
toli Lietuvos, mušam dar 
tuos fricus. kurie dar atsi
liko nuo mūsų rankų gyvi. 
Ir greit būsim savo gimto
je Lietuvos žemėje! Greit 
išlaisvinsim vargstančius 
brolius ir seseris iš fašisti
nio vokiško jungo, kuris 
juos kankina visokiais bū
dais.

Mes dabar einam pirmyn 
ir pirmyn ir greitu laiku 
būsim savo gimtinėj Lietu
voj. _ ____ ______

Užjūrio broliams — 
Amerikiečiams

Giliai sujaudintas gauto
mis nuo jūsų dovanomis ta
riu širdingą ačiū. Jūsų su
rinktos ir prisiųstos dova
nos dar labiau mus skatina 
kovoti už Tarybų Lietuvos 
išlaisvinimą. Jūsų padary
tas ryžtas rodo, kad ne vie
ni mes — o ir jūs priside
date prie bendro priešo — 
rudojo fašizmo sunaikini

mo.
Brangūs broliai ameri

kiečiai! Pasižadu jums, kad 
kovosiu iki galutinės per
galės nesigailėdamas nė gy
vybės. Siunčiu jums širdin
giausią jaunuolišką sveiki
nimą in» užtvirtinu, kad 
Raudonosios Armijos kovos 
vėliavą nešiu garbingai, 
kaip to reikalauja garbinga 
Tarybų liaudis.

Rudonarmietis
Kostas Aimanas 

19-XII-43 m.

Drg. F. Pakalniškiene
Čia prisiunčiu money or

derį ant $12.75. Tai auka 
dėl Lietuvos žmonių. Pri
dėkite prie mūsų kvotos. 
Kai bus susirinkimas, tai 
aš tikiu, kad mes užbaigsi
me mums paskirtą kvotą.

Draugiškai,
M. Baltrusis.

Seattle, Wash.

kad 
dra- 
grei- 
žmo-

Kokios Drapanos Lietuvos 
Žmonėms Reikalingos?

Laiškais draugai klausia: Kokios drapanos Lietuvos 
žmonėms reikalingiausios? Ar prašyti tokių ir tokių 
drapanų? Ar priimate tokias ir tokias?

Daug geriau bus, jeigu atsakysime visiems kartu. 
Rinkite ir priimkite visokias drapanas, be jokios išim
ties. Visos drapanos, kurias amerikiečiai dėvi, yra nau
dingos ir reikalingos ir Lietuvos žmonėms.

Tačiau norime atkreipti visų dėmesį į vienos rūšies 
drapanas, kurios yra be galo svarbios, bet kurių beveik 
visai negauname. Turime mintyje vyriškas kelines. Daž
nai būna taip, kad iš šimto vyriškų drapanų gaunam tik
tai vienas kelines.
Todėl drapanų aukotojus ypatingai prašome paaukoti 

vyriškų kelinių. O drapanų rinkėjus prašome visur apie 
tai priminti. Kaip visos drapanos, taip vyriškos kelinės, 
žinoma, turi būti geros, nesuplyšusios, tinkamos nešioji
mui. Gali būti darbinės, arba išeiginės. Visokios reika
lingos.

Vieną labai gražų sumanymą padarė vienas veikėjas. 
Jis sako: Reikia paprašyti, kad Amerikos lietuviai nu
pirktų ir paaukotų Lietuvos žmonėms naujų vyriškų ke
linių, kaipo kalėdines dovanas. Kartu turėtų būti pasių
sta aukotojo vardas, adresas ir iš kur jis paeina Lietu
voje.

Mes labai pritariame šiam sumanymui. Prašome visų 
šį sumanymą paremti. Patys galite nupirkti vienas ar 
daugiau kelinių, arba paaukoti tam tikslui, o mes jūsų 
vardu nupirksime. Taipgi gali būti darbinės arba išeigi
nės kelinės, suaugusiems vyrams arba vaikams bei jau
nuoliams.

Tikimės, jog šis mūsų prašymas bei paraginimas ne
praeis be gražaus atsiliepimo iš nuoširdžių, patrijotingų 
lietuvių.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Du raudonarmiečiai peržvelgia Jungtinių Valstijų ar
mijos laikraštį “Yank.” Jiems tą laikraštį rodo ameri
kietis kapralas Thomas Klopack iš Cannonsburg, Pa., 
kuris sugrįžo į Sovietų lėktuvų lauką po žygio ant Ber
lyno. ,
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Draugai:
Skaičiau Laisvėje, 

bus specialė rinkliava 
panų ir čeverykų dėl 
to sušelpimo Lietuvos
nių. Tai nepamirškite ir 
mūsų kolonijos; prisiųskite 
ir mums tuos daiktus, ku
rie buvo suminėti atsišau
kime. Ir mes turime Ko
mitetą tam darbui. Renka
me pinigus ir rūbus. Turi
me suvirš šimtą dolerių ir 
nemažai rūbų ir batų, šeš
tajam siuntiniui nesuspėjo
me pasiųsti. Prisiusime dė
lei Septintojo Siuntinio.

Draugiškai,
Mrs. L. Gudzin 

Schenectady, N. Y.

Gerbiamieji:
Mes, Lietuvai Pagelbos 

Teikimo Komitetas iš Mon- 
tellos, prisiunčiame čekį 
$250 vertės. Tai bus dėl 
Septintojo Siuntinio dova
nų Lietuvos žmonėms. Ir 
prižadam pasidarbuoti dau
giau.

P. Baronas, iždininkas 
Montello, Mass.

Newark, N. J
Smetonukas Niekina Sovietus

liaudies
Smetona

Pirmiau Lietuvos 
neprietelius Antanas 
važinėjo po Amerikos lietuvių 
kolonijas ir niekino mūsų tal
kininkę Sovietų Sąjungą, kuri 
tiek daug nukentėjo šiame ka
re už visų mūsų laisvę. Jam 
mirus tą darbą tęsia jo sūnus 
Julius Smetona.

Rugsėjo 16 d. užėjau į šven
to Jurgio Draugijos svetainę 
paklausyti Julio Smetonos pra
kalbų. Pirmiausiai kalbėjo po
nas Valaitis, jis vengė pulti 
komunistus.

Bet kaip jau atsistojo Julius 
Smetona, tai net gėda jo kal
bos buvo klausyti, viskas, ką 
jis darė, tai šmeižė komunis
tus ir Sovietų Sąjungą. Jis la
bai nusigandęs, kad komunis
tų įtaka plečiasi. Jis šaukė, 
būk tas sudaro “pavojų ne 
vien kiekvienai tautai, bet vi
sam pasauliui.” Jis tvirtino, 
kad “komunizmas” labai daug 
žalos pridaręs Lietuvai, bet 
prašliaužė pro baisiausi nacių 
terorą. Jis vietoj pasakyti, kad 
šimtus tūkstančių lietuvių na
ciai išvežė į Vokietiją sun
kiems darbams, tai šaukė, kad 
“komunistai tūkstančius išžu
dė ir į Sibirą išvarė.”

Klausydami jo šios vienpu
siškos prakalbos ir katalikai 
a t s i 1 lepinėjo nepatenkintai, 
kaip tai, statydami klausimus: 
“Kodėl nesakai, ką Hitleris 
Lietuvoj padarė?”

Po prakalbų rodė judžįus, 
kaip Smetona buvo laidojamas, 
žmonės piktinosi žiūrėdami ir 
kalbėjo. “Tai galas Lietuvos 
žmonių išnaudotojo ir prispau
dėjo.” Kaip 
ponams jau 
apgavinėti.

Veteranai Informuojami Apie 
Savo Teises

Karo Informacijos Įstaiga 
praneša, kad Karo Mobilizaci
jos Įstaigos Permankštinimo 
ir Persamdymo Administracija 
paruošė pirmą tos rūšies kny
gutę, kurioj šio karo veteranai 
informuojami apie savo teises.

Knygutės išleidimo data nu
statyta 1944 metų rugpjūčio 22 
dienai. 2,500,000 knygutės 
“Your Rights and Your Bene
fits” pirmosios laidos bus išda
linta karinių pajėgų vetera
nams ir valdžios įstaigoms. Ve
teranai knygutes gaus atleidi
mo metu, armijos bei laivyno 
atleidimo centruose.

Knygutė duoda veteranams 
šias informacijas:

Atleidimo metu, veteranui iš
mokama nuo $100 iki $300 pre
mija, atsižvelgiant ištarnauto 
laiko bei atleidimo sąlygų gar
bingumo. Visi garbingai atlei
sti veteranai turi teisę į nuo 
penkių iki dešimts taškų pir
menybę Jungtinių Valstijų Pi
liečių Aptarnavimo (Civil Ser
vice) egzaminams.

Laikinų nedarbo perijodų iš
laidoms padengti, veteranai tu
ri teisę į finansinę paramą iš 
federalinės ar valstijos (state) 
įstaigos šaltinių. Federalinė 
programa teikia negalintiems 
naudotis valstijos (state) pa
galba $20 į savaitę algos nuo 
keturių iki 52 savaičių perijo- 
dui, atsižvelgiant į ištarnautą 
laiką.
Federalinių Įstaigų Vadai Ra

gina Vaikus Sugrįžti į 
Mokyklą

“Net dabar, šiuo momentu, 
kai mūsų narsūs kovotojai lai
mi mūšius visame pasaulyje, 
net dabar, kai mūsų namų 
fronto energija privalo būti su
koncentruota didžiulės atsargos 
karo medžiagų gamybai; net 
dabar mes sakome savo ber
niukams ir mergaitėms: “Eiki
te į mokyklą.” Taip kalbą kny
gutės įžangoje Katherine F. 
Lenroot — Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento Vaikų 
Biuro viršininkė ir John W. 
Studebaker — Federalinės Ap
saugos Agentūros Švietimo ko- 
misijonierius. Toji knygutė išk
leista koperuojant Karo Infor
macijos Įstaigai, ir joje skel
biamos mintys ir patarimai 
bendruomenių kampanijai vai
kams paraginti sugrįžti 
kyklą.

Toji knygutė cituoja 
McNutt, Karo Darbo 
Komisijos pirmininką,
kreipiantį į berniukus ir mer
gaites aukštesniosios mokyklos 
amžiaus, šiais žodžiais:

“šiandieną mes ginamės nuo 
priešų, kurie bandė mus visus 
paversti vergais. Juos sumu
šus, mūsų darbo bus tik pusė 
atlikta, nes dar paliks kita, 
sunkesnė pusė, prižiūrėti, kad 
mūsų laimėta laisvė nežūtų.

“šioje .kovoje jums teks su
vaidinti didelį vaidmenį. Todėl 
ir yra taip svarbu jums tęsti 
mokslą, kad galėtumėte gerai 
suprasti jūsų 'laukiančias parei
gas ir, momentui atėjus, žino
tumėte kaip elgtis. Šio rudens 
mokyklos atidarymas yra 
jums D-Day kovoje dėl geres
nio pasaulio.”

Nepalikite Darbų
Miss Margaret Hickey, 

ro Darbo Jėgos Komisijos
terų Patariamojo Komiteto 
Pirmininkė, pabrėždama dide
lį nuopelną darbininkų “pa
slėptos kariuomenės” Amerikos 
puikiai karo gamybai, kvietė 
Amerikos moteris nenuleisti 
rankų dabar. Miss Hickey pa
reiškė, kad karo pabaigoje yra 
labai svarbu dirbti greitu tem
pu, ypatingai rudenį, kai mote
rims reikės užpildyti spragas, 
atsiradusias moksleiviams su
grįžus į mokyklas.

“Namų fronto darbas dar 
niekada nėra buvęs taip svar
bus,” pareiškė Miss Hickey. 
“Karo • gamybos mūšis nebus 
laimėtas, kol nesuskambės pa
skutinis šūvis.”

“Tęskite darbą taip svar
biems karo reikalavimams iš
pildyti — tai yra vienintelė

*
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matyti, tai tiems 
nesiseka žmones

J. Gražiene.
■ \

* S1 "

viltis visiškai ir greitai perga
lei,” užbaigė Miss Hickey.
Sako, Vokietijos Sugriuvimas

Nepataisys Geležinkelių 
Sąlygų

Pulk. J. Monroe Johnson, Ap
sigynimo Transporto Įstaigos 
direktorius pareiškė, kad da
bartiniu metu krovinių kiekis 
geležinkeliams yra 
aukščiausio laipsnio, 
kada yra buvę.

Nematyti jokios 
karinių transporto pareikalavi
mų sumažėjimui ir paplatėjusi 
invazijos 
susi nuo 
duržemio 
vedančių 
Kraštą, pareikalaus greitesnio 
šovinių bei kuro sunaudojimo, 
pagreitinto pabūklų gadinimo 
ir skubesnio frontui atsargų 
pristatymo.

“Net staigus Vokietijos su
griuvimas,” tęsė pulk. John
son, “nebūtinai palengvins ge
ležinkelių naštą, nes tada trau
kinių transporto srovė bus nu
kreipta vietoj Atlanto, Pacifi- 
ko kryptimi, su atitinkamai 
pailgėjusiom vilkstinėm iš ryti
nių gamybos centrų. Kol mū
šiai Europoje tebeina pilnu 
smarkumu, padidinimas puoli
mų Japonijos .kryptimi, kas da
bar darosi visiškai aišku, pa
reikalaus dar didesnio trauki
nių judėjimo abiejų pajūrių 
link,” pabaigė pulk. Johnson.
Kalėdų Atvirutės Galima Siųs

ti Užjūriu Bet Kuriuo Laiku

Armijos ir Laivyno Pašto 
Įstaiga praneša, kad rugsėjo 
spalio 15 d. perijodas, nustaty
tas kalėdinių siuntinių siunti
mui armijos ir laivyno perso
nalui į užjūrį, nėra taikomas 
Kalėdų atvirutėms. Jas galima 
siųsti bet kuriuo laiku, dabar 
ar po siuntinių siuntimo peri- 
jodo.

Siųsti Kalėdų atvirutes rei
kia pakankamai anksti, kad jos 
•suspėtų laiku nueiti į tolimiau
sius frontus. Jas reikia siųsti 
užklijuotuose vokuose, uždėjus 
ženklą “first class” pagal siun
timo taisykles.

Armija praneša, nepriimsian- 
ti apdrausto ar C.O.D. pašto; 
laivynas sutinka priimti ap
draustą ar registruotą paštą.

Smulkesnių informacijų su
teiks vietinės pašto įstaigos.

Atsišaukimas į Sveturgimius
Ugo Carusi, Attorney Gene

ral Administracinių Reikalų 
Vedėjas ir neseniai prezidento 
parinktas Imigracijos ir Natū
rali Jhcijos Komisijonieriumi, 
ragino svetimgimius karo pra
monės darbininkus tęsti darbą, 
iki pergalė bus galutinai laimė
ta.

Carusi pasakė:
“Iš amerikiečių, triūsiančių 

namų fronte, kad duotų gali
mybę mūsų sąjungininkams 
pasiekti didingos pergalės karo 
lauke, gal niekas taip atsidėjęs 
nesidarbuoja, kaip svetimgi- 
miai amerikiečiai. Jiems šis 
karas daugiau reiškia, nei čia- 
gimiams amerikiečiams. Prisi
mindami gražiąsias tėviškes, 
jie žino, ką joms padarė Inva
zijos. Jie gali įsivaizduoti vo
kiečių paliktus griuvėsius, jie 
gedi savo senųjų draugų ir gi
minių, kuriuos naciai nužudė.

“Šitie Amerikos svetimgi- 
miai darbininkai žino, kad ka-, 
ras dar nepasibaigė. Jie žino, 
kad kol bent vienas vokiečių 
kareivis mindžios užpultą že
mę, Sąjungininkai privalo ko
voti. Aš tikiuosi, kad visi sve- 
timgimiai amerikiečiai pasiliks 
prie savo tekilų, suolų ir prie 
bet kurių karo pramonės parei
gų iki taikos pasirašymo die
nos. Karo pajėgose esą ameri
kiečiai reikalauja daugiau ir 
daugiau pabūklų priešui muš
ti — svetimgimiai amerikie
čiai namų fronte pasistengs jų 
pristatyti.”

Tad tęskite pradėtą darbą, 
kad užpildytumėte būtinus ka
ro trūkumus. Jūsų darbe glūdi 
mūsų viltis visiškai pergalei 
kaip galima greitesniam mo
mentui.

pasiekęs 
nei bet

galimybes

ploto apimtis, nusitę- 
Normandijos ir Vi- 

pakrančių iki kelių, 
į Paryžių ir Reino
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Pokilis—Vestuves

Jersey City, N. J.

Graži Parama Lietuvos 
Žmonėms

Ši-

fe

BINGHAMTON, N. Y.

Rugpjūčio 27-tą dieną drau
gai Ona ir Juozas Kireiliai su
sirengė labai puikų bankietą, 
kaipo atžymėjimą savo 25-kių 
metų sukakties ženybinio gy
venimo.

Suėjo draugų Kireilių gimi
nės ir labai artimi draugai. 
Taipgi dalyvavo Onos brolis 
ir seselė iš Scranton, Pa.

Visiems besilinksminant prie 
skaniai pagamintos vakarienės 
ir įvairių gėrimų, buvo atlik
tas ir įspūdingas pasikalbėji
mas. Draugas J. Vaičikauskas 
palinkėjo draugams Kirei
liams ilgo šeimyninio gyveni
nio ir, atžymėjęs jųjų puikius 
puopelnus visuomeniniam vei
kime, taipgi ir šeimyniniam 
gyvenime, kurie 25-kių metų 
bėgyje išaugino sūnų Kari, ku
lnis dabar baigė oficieriaus 
mokslą. Pasisvečiavęs pas tė
velius porą dienų išvyko tar
naut Dėdės Šamo laivynai!.

Tarpe smagių ir įspūdingų 
pasikalbėjimų buvo prisiminta 
ir Lietuvos žmonių sunki pa-

dėtis, išreikšta mintis, kad čia 
parinkti aukų. Kaip dd. Kifei- 
liai, taip ir susirinkusieji da
lyviai pilnai pritarė. Ir ant 
vietos buvo renkamos aukos, 
kurių surinkta $31.

Aukojo sekamai:
Ona ir Juozas Kireiliai $5.
Po $2.50 aukojo: B. Zmit- 

raitė ir V. Zmitraitė.
Po $2: E. Vėžienė, S. Vai

neikis, M. ir J. Kazlowsky, 
ir J. Vaičikauskai.

Po $1: 
Klimas, L. 
moliunienė, 
balienė, A. 
Garnienė, A. ,Zmitra, N. ir P. 
Mačiukai, S. Jasilionis, P. Ja- 
silionienė ir K. Kastravickai.

Viso surinkta $31, kurie yra 
perduoti vietos LPTK iždinin
kui drg. I. Liužinui.

Po visų. dd. Kireiliams linkė
jimų ir įteikimo jiems gražių 
dovanų ir draugiškų pasikal
bėjimų išsiskirstėme su pilnu 
ūpu ir 
prie pabaigos.

Aukų rinkėjos:
K. Vaičikauskienė ir 
M. Kazsowskiene.

M. Bekerienė, 
Šimoliunas, U.
Jonas Strolis, Pa-
Tvarijonienė, N.

vilčia, kad karas eina

sidėjęs ir 3-čias Apskritys, da
lis pelno — $25.75.

Literatūros Draugijos 16-tos 
kuopos nariai kitame kuopos 
susirinkime aplaikys šių metų 
knygą. Knyga jau atėjo ir ran-

9-tą d. rugsėjo apsivedė ci
viliu šliūbu, pas teisėją Satur- 
novich Antanas žavišius su dasi pas kuopos sekr. 
Ona Michell, buvusia Great 
Neck gyventoja. Reiškia, Jer-| 
sey City paviliojo vieną lietu
vaitę iš Great Necko ir padi
dino vieną lietuvių šeimyną 
mūsų mieste.

Svotas buvo A. Matulis, svo
čia Stankaitienė iš Brooklyno. 
Vestuvių pokilis buvo vienoje! 
valgykloje ant Newark Ave. 
Svečių dalyvavo gražus būrys, 
kurie linksminosi iki vėlumai. 
Svočia Stankaitienė papuošė 
stalą gražiu, Varpo Keptuvės 
pagamintu vedybų tortu, Drg. 
Stankaitienė kiekvieną atsilan
kiusį pavaišino vedybų tortu. 
A. Matulis aprūpino rūkorius 
•gerais cigarais. Patys jaunave
džiai vaišino gerais pietais, gė
rimais ir svečiai, jiems atsimo
kėdami,—gražiomis dainomis 
ir kalbomis, linkėdami jauna- ; 
medžiams ilgų metų laimingai 
poroje gyventi. ( 

Reikia priminti ir tas, kad 
mūsų mieste retai pasitaiko, 
ypatingai lietuvių tarpe, kurie 
apsiveda civiliu šliūbu. Drau
gai žavišiai verti pagyrimo, 
kad praskynė civilių vedybų 
kelią Jersey City. Draugas A. 
Žavišius yra ilgametis mūsų 
miesto gyventojas. Jo gyveni
mo draugė Ona, dar naujokė 
mūsų sostamiestyje ir kolei 
apsipras, susipažins su vietos 
lietuviais, gal jai nebus taip 
smagu. Tačiau mūsų miesto 
gyventojai lietuviai yra drau
giški žmonės. Kalbų progra
mą vedė Matulis jumoriškoje 
formoje, kad svečiai gerai pri
sijuokė.

Jaunavedžiai išvyko medaus 
mėnesį praleisti pas Blozne- 
lius ūkyje, Catskill kalnuose.

Iš Susirinkimo
Rugsėjo 10 d. įvyko LDS 

133 kuopos susirinkimas. Rei-I 
kia priminti, kad mūsų kuopos 
susirinkimai vasaros laiku bu
vo silpni. Tačiau šis susirinki
mas, nors nebuvo skaitlingas 
nariais, bet yra vertas pažy
mėti. Iš LDS centro vajaus 
planas pilnai užgirtas. Mūsų 
kuopai Centras skiria gauti 7- 
nis naujus narius. Bandysime 
Kvotą išpildyti. LDS trečio aps
kričio .pranešimas užgirtas, 
pranešime skamba, kad aps
kritys siunčia kalėdinių dova
nų mūsų apskričio nariams, 
tarnaujantiems Dėdės Šamo 
armijoje, 60, pąketukų ir kad 
apskritys užmoka už kiekvie
ną gautą naują narį, daktaro 
egzkminacijos iškaščius.

Tači,au visus nustebino, kuo
met pranešta ir įteikta kuopai 
nuo ftfew Jersey valstijos LDS 
kuopų įvykusio pikniko, 16-tą 
d, 4įe]pos, prie kurio buvo pri-

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas skyrė mūsų miestui 
kvotą $50. Darbas rinkime pi
nigų jau pradėtas ir vieną die
ną surinkta didesnė kvotos da
lis. Tie, kurie dar neaukojote, 
įteikite savo dalį A. Matuliui, 
J. B. Paserpskiui ar A. žavišiui 
ir mes, vietoj $50, turime pa
siųsti visą šimtinę. šimtinė 
mūsų miestui, pagal lietuvių 
gyventojų skaičių, yra galima 
ir lengvai pasiekiama, tik rei
kia darbo ir pasiryžimo, be 
darbo nieko nėra ir niekas nie
ko nežino.

Mūsų kolonija pasigarsino 
anglų spaudoje. Vietos lietu
viai neturėjo progos svetim
taučiams pasigarsinti, tai mum 
į talką atėjo Brooklyn© gyven
tojas, lietuvis, Benikonis, ku
ris gyvena Brooklyne ir dirba 
Jersey City, žmogus, iš darbo 
išėjęs, pavargęs, burnelę išme
tęs, norėjo ramiai pamiegoti. 
Tačiau poilsio vieta buvo 
minkšta, bet pavojinga ir, jei
gu dar keletas valandų būtų 
praėję, tai Benikonis būtų 
klimpęs smaloje niekam 
žinant.

Keista dar ir tas, kad 
nikonis jau pabuvęs žmogus, 
bet anglų kalbą, kaip vietos 
laikraščiai rašo, nevartoja, 
nors ilgai šioje šalyje gyvena.

nu- 
n e-

Be-

Draugų Draskinių sūnus din
go be žinios karo fronte. Tė
vai, gyvenanti Hoboken, N. J., 
gavo pranešimą iš karo de- 
partmento. Tačiau yra viltis, 
kad gal yra paimtas belaisviu. 
Tačiau tėvai yra labai nusi
minę ir 
nūs yra

sako, kad jau jų sū- 
miręs.

laikas atgal, rodosi, 
mėnesį, apsivedė

Li.*
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Raudonąją Lakūnų Žygiai 
Prieš Nacius ir Vengrus
Maskva.— Sovietų lėktu

vai daųgmęniškai bombar
davo Debrecen geležinkelių 
mazgą Vengrijoj ir Šatu 
Mare miestą ir geležinkelių 
centrą šiaurinėje Transyl- 
vanijoj. Kartu jie atakavo 
karinius vokiečių ir veng
rų traukinius ir sandėlius. 
Buvo užkurta trejetas tu
zinų gaisrų ir sprogimų.

Raudonieji lakūnai vėl 
bombardavo karinius vo-* 
kiečių įrengimus ir sandė
lius Kirkeness, šiaurinės 
Norvegijos uostamiestyje.

Penn. Mainieriy Atydai
Komunistų Politinė Sąjunga

IteiviriadieiuB, Rugs. 21, 104Į

Roosevelto darbus ir kodėl 
reikia jis išrinkti ketvirtam 
terminui. Prašome dalyvauti.

F. Wallerstein.

Anglu Toriai Advokatauja 
Lenkijos Ponams

London. — šešiolika po
niškų Anglijos seimo narių- 
torių reikalavo, kad valdžia 
aiškiai, kaip ant delno, pa
sakytų viešai, kokios politi
kos valdžia laikosi 
Lenkijos santykių su 
tais.

Londoniškė lenkų
valdžia su pasipiktinimu 
skelbia, kad Lenkų Komi
tetas Tauti Laisvinti, Liub
line, ' paskyręs komunistą 
Boleslavą Benitą laikinuo
ju Lenkijos pręzidentu, pa- 

1921 metų

delei 
Sovie-

ponų

ivornunisių routine oąjunga gal LjCnKlJ* 
ruošia visą eilę prakalbų ir ju-1 konstituciją.

Gub. Thomas E. Dewey, republikonu prezidentinis 
kandidatas, gražiai šypsosi fotografui, išvažiuodamas 
po visą šalį sakyti prakalbų—už savę. Pirmoji jo pra
kalba buvo Convention Hali, Philadelphijoj. Pirmoje 
prakalboje jis kaltino prezidento Roosevelto adminis
traciją už depresiją, kuomet tikrovėje Rooseveltas iš
gelbėjo kraštą iš depresijos. Republikonu administraci
ja su pono Dewey įkvėpėju Hooveriu buvo kraštą įstū
mę depresijon. To paties galima laukti ir dabar, jeigu 
republikonai, su ponu Dewey priešakyje, laimėtų rin
kimus.

Skaitytoje Balsai

SLOVAKŲ KARIAI 
NUGINKLUOTI

London. — Vokiečiai ne
ginklavo Slovakijos kariuo
menę, kaip nepatikimą- 
Slovakų “valdžia” yra Hit
lerio pastumdėlė, bet jos 
kariuomenė pradėjo kelt 
maištus prieš vokiečius; tai 
todėl ji nuginkluota, kaip 
pranešė emigracinė Čecho- 
slovakijos vyriausybė Lon
done.
EF

Tūlas 
rugpjūčio 
LDS narys jaunuolis Sulaitis 
su svetimtaute. Jaunavedžiai 
gyvena pas motiną ir patėvį 
Kačergius. Sulaitis gavo pra
nešimą iš vietos Local Boardo 
naujokų egzaminacijai, bet, 
kuomet Sulaitis turi padaręs 
kontraktą lošti futbolei ir iš
vyko į didesnius šios šalies 
miestus, tai jo egzaminacija 
atidėta.

Kita pora jaunuolių apsive
dė, tai Sodaičių duktė. Jos gy
venimo draugo pavardės nete
ko patirti. Vestuvės įvyko baž
nytinėje svetainėje.

Pilietis.

l šiaurius nuo Pragos 
Raudonoji Armija ir vei
kianti su ja leųkų kariuo
mene atėmė iš vokiečių dar 
kelias gyvenamąsias vietas.

Ar Teisingas Laisvės Nusista
tymas Baudime Hitleriui Par- 

sidavėlių-Kvislingų ?
Laisvinant didžiąsias šalis, 

kai]) tai, Italiją, Franci ją ir 
Lenkiją, tų kraštų žmonės, do
ri piliečiai pradėjo medžioti 
parsidavėlius ir bausti, man 
rodosi, gana teisingu baudi
mu, tai yra nuskutimu galvos 
plaukų ir varinėjimu gatvė
mis, parodant žmonėms, kas 
yra išsigimėliai ir parsidavė
liai. Juk Laisvė sutinka, kad 
jie būtų nubausti, bet teisin
gu būdu, per teismą.

Bet mes žinome, kad visi;ne
bus nubausti mirčia. Daugelis 
jų bus nubausti kalėjimu. Ka
lėjimu baudimas yra papras
tas fizikinis baudimas; pagal 
žmoniškumo taisykles, jie kar
tais gali gauti geresnes sąlygas 
negu sugriauto j šalyj laisvas 
pilietis. Toks baudimas nesu
daro reikiamo pabaudimo už 
jų bjaurius prasižengimus. Mo- 
ralis pabaudimas yra daug 
skaudesnis, negu fizikinis ka
lėjimu baudimas. Vedžiojimas 
gatvėmis, parodymas visiems 
jų veidų, uždeda bjaurių dar
bų kaukę ant jų veidų ilgam 
laikui. Moralis baudimas daug 
greičiau gali sulaužyti idėjinį 
ir politinį jų nugarkaulį ir pri
versti sunkiai dirbti, kad nu
plautų parsidavimą pasaulio 
barbarams, žinoma, didžiuo
sius prasikaltėlius reikia baus
ti mirtimi.

Jei vokiški barbarai sugrio
vė pasaulį, išžudė milijonus 
žmonių, ir mes ir visas doras 
pasaulis juos vadiname barba
rais ir kitokiais vardais, o mes 
sakome, kad galvų skutimas 
ir varinėjimas gatvėmis tai 
perdaug.

Laike pirmojo pasaulinio ka
ro laikraščiai rašė ir net pa
veikslus dėjo kalėjimo, kur 
kaizeris bus patalpintas. O kas 
iš to išėjo? Kaizeris sulaukė 
gana ilgo amžiaus, gyvenda
mas parazitiškai kitų žmonių 
triūsu.

Aš nenorėčiau sakyti, kad 
esu teisingas, gal yra visų pro
gresyvių žmonių tokis nusista
tymas. Jeigu Laisvės nusistaty
mas yra teisingas, tai kam mes 
juos turime vadinti barbarais 
ir dar kitokiais vardais?

Laisvė turėtų plačiau paaiš
kinti šitą klausimą, kad būtų 
aišku.

Man rodosi, kad ir Sovietų 
Sąjungoj mažesnius prasikal
tėlius baudžia morale'pabau
da. Didelius politinius -.prasi
kaltėlius baudžia mirčia, o.ka
lėjimu baudžia gana mažai 
prasikaltėlių. Man rodosi, kad 
pamažėliu kalėjimu baudimas 
turės nykti, susitvarkius pa
sauliui po šio karo. Kalėjimu

baudimas tų žvėrių gali išeiti 
dar jiems ant gero. Nekurto 
dar gali likti kankiniais, o 
pasaulis kentės vargą per 
daugelį metų.

J. Balsys.

Laisves Redakcijos Pastaba. 
—Laisvė niekad nesmerkė nei 
francūzų, nei italų, nei lenkų 
patrijotų už tai, kad jie skuta 
galvas vokiečių kareivių sugu- ‘ 
lovėms-prostitutėms arba už 
tai, kad tie patrijotai kitaip 
moraliai baudžia visokius kvis- 
lingus. Laisvėje puvo pažymė
ta tik tas, kad Tarybų Sąjun
gos visuomenė yra discipli- 
nuotesnė ir dėl to visokius 
nusikaltėlius greičiau perduos 
liaudies teismui, o ne gaiva
liškai pati juos teis. O kai dėl 
to, kaip kurių valstybių teis
mai ateityje teis savo nusižen
gėlius, čia ne laikas ir ne vie
ta dabar ginčytis.

damų paveikslų. Prakalbos 
reikalingos, kad išaiškinus da
bartinio svarbaus momento 
klausimus. Tie parengimai 
įvyks:

Wilkes-Barre, sekmadienį, 1 
d. spalių, 7 vai. vakare, Ster
ling viešbutyje. Kalbės dr. 
Bella Dodd, mokytoja iš New 
York o ir Joseph Dougher.

Shenandoah, šeštadienį, spa
lių 7 d., 7 :30 vai. vakare, Ma
hers Auditoriume, kalbės Dai
ly Workerio redaktorius L. 
Budenz, J. -Dougher ir kiti.

Scranton, prakalbų diena ir 
vieta bus paskelbta vėliau. Vi
sose trijose vietose bus rodoma 
labai įdomūs judžiai: 
of Plenty,” 
ir “Vanka,” 
Visi ir visos 
jai išaiškins būsimų rinkimų 
svarbą, nuveiktus prezidento

Berlynas sako, kad tal
kininkų parašiutistai nusi
leido ir arti didžiojo Ho- 
landijos uosto Amsterda
mo.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS SUOKĘS
512. Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.
&

e

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

World 
“Poland Forever” 
sovietinės filmos. 
ateikite. Kalbėto-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vyną ir Degtinės

Kasdien Turime
KARATŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas vcselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Tel. Virginia 7-4499.

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

--------------------------------------------- xi

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnes 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 —

E

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant 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 & STĘNGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg Z-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinialta 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

s
NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSjKAS)

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 £

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ĄT$I]3UTE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALŪS BROOKJLYNE

459 GĘAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

..... ...........NUMUKI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i
1 w EastSt, g y.
Kasdien 9 A. M- LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas "Gręeą Star Bar andGrill,7 nes žino, kad visados bus patenkinti

Liūdesio valandoj kreiP’ 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų 'pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

i
y

1113 Mt. Vernon St

Telefonas Poplar 4110
* * . > * » <
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE' 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
MOTERYS 

VYRAI 
Susidomėję 

POKARINIU UŽTIKRINIMU 
Patyrimas Nereikalingas 

Vietos Įvairiuose Departmentuose
52 geros algos per metus prie 
senai įsteigtos firmos, švarus 
darbas, linksmos aplinkybes.

Puse Bloko uno 4th Avenue BMT Subves 

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th STREET 

BROOKLYN 32, N. Y.
(222)

REIKIA DARBININKŲ

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
PRIEDAS WICKWIRE SPENCER STEEL COMPANY

GERA 14oGA — GEROS DARBO SĄLYGOS 
NEBUS REKONVERSIJOS PROBLEMOS

KADA KARAS

VYRAI
TOOL & DIE MAKERS 
EKSPERTAI MAŠINISTAI 
EKSPERTAI MECHANIKAI 
DRATO TRAUKIKAI 
GELEŽIES KALIKAI 
MECHANIKAI

PRISILAIKOMA W

Wickwire Spencer Metallurgical Corp.
260 SHERMAN AVENUE
NEWARK, NEW JERSEY

(222)

VYRAI IR MOTERYS
ATVIROS SEKAMOS VIETOS 

AUKŠTOS KLASĖS 
ORGANIZACIJOJE

PUIKI PROGA 
DARPšTIEM, SĄŽININGIEM

DARBININKAM.

CHOCOLATE MIRKYTOJAI
Patyrę 

Vyrai ir Moterys

ABELNA1 PAGELBININKAI
Vyrai ir Moterys 
Bendrai Naudingi 

Saldainių Virtuvėje.

SALDAINIŲ DARYTOJAI
Patyrę 
VYRAI

Lentils, Dragees, ir t.t.

ROSE-MARIE 
de PARIS

Kreipkitės j Fabriką

549 W. 54th ST., N. Y. C.

(226)

MOTERYS-VYRAI 
18 IKI 55

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

PASTOVUS DARBAS
GERA ALGA 

VAKACIJOS SU ALGA
HOME TOWN LAUNDRIES, 

INC.

FRONT & WATER STS., 
TĖANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(226)

PASIBAIGS.

MOTERYS 
DRATO TRAUKĖJOS 
DRATŲ RAITYMUI 
APDIRBĖJOS 
PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA

M C TAISYKLIŲ

PROSYTOJAI 
OPEiRiATORlAI

Geros rūšies 5th Avenue koutams, 
siutams, suknelėms. •
MISS FRANCES,

TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST., N. Y. C.

(228)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ,
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

HĖLP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—VYRAI
IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI
GERA PROGA; 5 DIENŲ SAVAITĖ. 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ ŠEŠTADIENIUS.
NACIONALĖ VAISTŲ IŠTAIGA

CANAL 6-7461, MR. T1LKEN.
(224)

Pasiuntiniai
Su lengvais nešiniais. 5 dienos, 40 valandų, 

pradžiai.
STEIDINGER PRESS, 34 HUBERT ST. 

WALKER 5-9750.
_______________________________________ (224)

SPAUSTUVES
PRESSMONAI

%
_____ Turi būt patyrę craftsmenai ant

KELLY‘AUTOMATIC CYLINDERS, 
WEBENDORFER LITTLE GIANT

ar
C. & P. SULLĖR PLATENS.

Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y.

(227)
ii Mu' iii, u H. il ill 1. n • n ii .n į

, Prez. Rooseveltas prane
šė, jog planftdjama paleisti 
daug karinių valdžias tar
nautojų, kai tik naciai buš 
sumušti.

REIKIA VYRŲ
Lupimui ir kaulų išėmimui

SALT COD FISH

50 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikį

BŪTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS 
700 Frelinghuysen Avė. 

NEWARK, N. J.
(222)

VYRAI
KOSMETIKŲ OlRBTUVEI
Naktiniai šiftai, 6 iki 12 P. M.

5 NAKTYS, $24.
SKAMBINKITE MR. HOWARD, 

LEHIGH 4-2552.
... - (224)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKlNlMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO, INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

____________________________ (227)

VYRAI 
46-55 METŲ 
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET, 

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

____________ 1 (223)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS 

RABE BROS., 
75-30 166th ST., FLUSHING, L. I. 

JAMAICA 6-4516
(226)

CARPENTERS 
MECHANIKAI

Stogų ir kraštų darbui 
GEROS ALGOS. 

NUOLATINIS DARBAS PATERSON SRITYJ 
Skambinkite STORM PROOF \

ROOFING CO. 1
Route 4, PARAMUS, N. J.

HACKENSACK 3-0679 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 

(222)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

ŠIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA 
8 A. M. IKI 4:80 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA
4:30 P. M. IKI 12:80 A. M.

JOHN J. NĖŠB1TT, INC.
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(223)
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STIPRAUS SUBUDAV0J1M0 VYRAI 
NUOLATINIAM DARBUI 
Būtinai Maisto Pramonei 

minimum mokestys 
81c Į VALANDĄ

THE AMERICAN SUGAR REFINING CO, 
SOUTH 4TH STREET 1R KENT AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų pramonių reikalinga turėti paliuosavimo pareiškimą, 

(224)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO P1ELU0T0JAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA 

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos! 

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION 

4207 1st AVE., BROOKLYN 
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.
(225)

MAŠINŲ 
Operuoto j ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ ŠRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5; šeštad. 8—12:30 

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(226)

BERNIUKAI & VYRAI
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai, 
kaipo Komunikacijų 

išnešiotojai
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
ROOM M-5, 60 HUDSON ST.,

Arti Chambers Street.
40 BROAD ST., ARTI WALL ST.

127 W. 40TH ST., ARTI BROADWAY. 
311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.

1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.
' •_____________________________ (224)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-1os Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

■ (228)

APVALYTOJAI — SANDĖLIO 
DARBININKAI

Galinti operuoti floor brilal). Daugmenitiė 
žaislų {staiga. $41.30, įskaitant viršlaikiui.

SCHRANZ & BIEBER,
115—5TH AVE. (222)

MECHANIKAS
Galintis sustatyti mašineriją 

Einantis pilną atsakomybę už įrengimus. 
Puikiausia pokarinė proga.

DU-TONE RIBBON
36-32 34TH ST., L. I. CITY.

(222)
3,. py <■ ).'■ tsųj p,

VYRAI
REIKALINGI BŪTINAI KARINIAM 

DARBUI DABAR 
SU NUOLATINIO DARBO 
UŽTIKRINIMU PO KARO

DIENINIAI IR NAKTINIAI SIETAI 
DALIAI LAIKO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Kreipkitės

United Cork Companies
Gale Central Ave. So. Kearny, N. J. 

Telefonas: MARKET 2-1600 
f 223)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
'■* DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAtTT’Š
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

./.į,. . (X)

BERNIUKAI
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 Ė. 41ST ST., Y. C.

, (226)

STOGDENGIAI
PLOKŠČIŲ IR NUOLAIDŽIŲ 

MECHANIKAI & PAGELBININKAI 
asbestomis ir plytomis pastatymas 

AUKŠTOS ALGOS MOKAMA
BONAI

Nuolatinis darbas apskritų metų 
Bronx & Westchester County 

Kreipkitės su įrankiais ištisą savaitę.
17 N. West St., Mt. Vernon.
Prieš N. Y. Central Station. 

................................................  (226)

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio.

Nuolatinis darbas, viršlaikiai.
Gera alga. Būtina pramonė.

NATIONAL CASKET CO.,
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

(225)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS ČERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
kreIpkitės visą dieną
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(x)

MERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO

8 A. M. — 12 Pietų 
12:30 — 4:30 P. M.
10 A. M.—4:30 P. M.

Maisto Pakavimas.
Lengvas, švarus darbas.

BOTINAS KARINIS 
FABRIKAS

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

J. W. BEARDSLEY SONS
700 Frelinghuysen Avė.

NEWARK, N. J.
(222)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 1 

ĖUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
ĖROGOŠ PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(atti 38th St.), N. Y.

(X)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY.

(228)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
. DARBUI

GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(227)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M.; 

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

CLAROSTAT MFG. CO., INC., 
285 N. 6th St., off Metropolitan Ave.

Matykite Misa Hirsch * 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir

būtį Ų,S. Piliete. (226)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.; 
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėrts mokestis virš 60c J valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c J valandą. 

MUZIKA LAIKĖ DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave. 
biatykite MISS CURCIO

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

(225)

MOTERYS & MERGINOS
DAUAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
________________________ (X)

MĖRGINOS
be Patyrimo

, Lengvas Fabriko Darbas. 
PILNAM Ak DALIAI LAIKO.

Pokarinė proga.
DU-TONE RIBBON

36-32 34TH ST., L. I. CITY 
... (222)
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MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarine Ateitis.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

MERGINOS—MOTERYS
Ištiesimu! švarių audimų, napkinų ir rank

šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKĖS 

•UŽDIRBA $28.45
TERMINAL steam 

LAUNDRY
81-30 Cooper Avenue 

Glendale, L. I.
(228)

MOTERYS, AUKŠTOS KLASĖS
20 iki 35 metų, mokytis galvos odos masa- 
džiavimo; vyrų įstaiga. Aukštos, su ambicija, 
geros darbininkės. Mokama laike mokinimosl. 
$50 j saavitę po 3 mėnesių. Puikios darbo 
sąlygos. Pokarinė proga. Reikalinga charak

terio paliudijimas. Kreipkitės asmeniškai.
WYBRANT SYSTEM

1674 Broadway, Room 915 (prie 52nd St.)
(226)

MERGINOS
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 
$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., fc. Y. C.

(226)

MERGINOS & MOTERYS
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKACIJŲ 

IŠNEŠIOTOJOS
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
ROOM M-5, 60 HUDSON ST.,

Arti Chambers Street.
40 BROAD ST., ARTI WALL ST.

127 W. 40TH ST.. ARTI BROADWAY. 
311 WASHINGTON ST., BROOKLYN. 

1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.
_ ____________________________________

MAŠINŲ OPERATORES
Patyrusios siuvimui grabų vidaus įrengimų. 

Nuolatinis darbas ; viršlaikiai. 
Gera alga. Būtina industrija.

NATIONAL CASKET CO., 
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.
.(225)

MERGINOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
LENGVAS ABELNAS DARBAS. 

NUOLAT. 
IDEALIŠKOS SĄLYGOS. 

GERA ALGA.

BROOKLYN MILLS, INC.,
75 FRONT ST.. BROOKLYN. N. Y. 

Arti Brooklyn Bridge; visais gatvekariais. 
______________________________________(224)

MERGINOS—MOTERYS
Savatin Restautantuose

Suteikiama daugelis puikiausių darbų tomą, 
kurios turi patyrimo sekamuose amatuose:

ABELNAI VIRĖJOS —$41 PRADŽIAI 
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ

VIRĖJOS —$38 PRADŽIAI
VIRTUVĖS MOTERYS,

PATYRUSIOS —$39
SANDWICH

DALYTOJOS —$30 PRADŽIAI
INDŲ MAZGOTOJOS —$26.40 PRADŽIAI

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Nemokamai Apdrauda ir Mcdikalč Priežiūra
Free Employment Dept.

254 W. 31st ST., ROOM 205,

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.—12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

REIKIA MERGINŲ 
Kepimo dirbtuvėje ir vyniojimų dept. 77c Į 
VALANDĄ. Kreipkitės PURITY BAKERY. 

1674 ATLANTIC AVE. 
(arti Troy Ave.) BROOKLYN.

.. ___________________
MERGINOS & MOTERYS 
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. . 
Kurios jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
..
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Ketvirtadienis, Rugs.

NeivYorto^^g^fe^Zlnioi Firmos Tarnautojai 
Apsukę Valstybę

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Lankėsi Laisvės 
Įstaigoje

Antradienio rytą lankėsi 
Laisvės įstaigoje Vincas ir Ona 
Gustaičiai, iš Minersville, Pa. 
Jie, su sūnum Ernest, marčia 
Mary if anuku Gerald atvažia
vo pasisvečiuoti pas dukterį 
Ireną Juodvaišienę, gyvenanč. 
Brooklyne, kuri ir palydėjo 
svečius į Laisvės įstaigą. Drau
gai Gustaičiai yra seni Laisvėj 
skaitytojai, atsinaujino prenu
meratą ir paaukojo Laisvei $2.

mano pabūti Brook- 
savaitės laiko.

Svečiai 
lyne virš

Laisvėje 
Marijona 
Mass. Jie

Praeitą antradienį 
lankėsi Mykolas ir 
Matukai, iš Dedham, 
seni laisviečiai.

Drg. Matukas užsimokėjo už 
Laisvės prenumeratą, paauko
jo 75c ir atvežė į ALDLD savo 
kuopos narių duokles. Be to 
svečiai apžiūrėjo Laisvės įstai
gą, kuri jiems patiko.

Nušovė Žmoną ir Pats 
Pasišovė

Joseph Volpe, Jamaica gy
ventojas, pereitą antradienį 
nušovė žmoną Anna ir pats 
nusišovė. Jie ir dukra Louise 
gyveno savo namelyje, 144-50 
153rd St.

Volpės kadaise gerai gyve
nę. Bet prieš desėtką metų su
žeidimas darbe palikęs jį su
žalotu veidu, dalinai suparaly
žiuotą ir pažeistais nervais. Jis 
pradėjęs šalintis žmonių ir ta
pęs pikčiurna. Gyvenęs skiepe. 
Šeima, gal būt, tose sąlygose 
irgi nėjo švelnyn. Jie tankiai 
baręsi. O nuo audros pribėgus 
skiepui vandens ir jo slėptuvę 
užbarikada.vus, šeimos santi- 
kiai visai pablogėję, žmona 
buvus jį pašaukus antradienį 
pasiaiškinti dėl to teisme. Jis 
šūviais pastojo kelią į teismą 
žmonai, bet pačiam, jeigu iš
liks gyvas, dar teks patekti 
teisman.

Jau Paskyrė Busimojo 
R. K. Vajaus Vedėją
Įdomu, kaip amerikiečiai iš 

anksto pasiruošia svarbiesiems 
vajams. Sekamas nacionalis 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vajus bus kovo mėnesį. Gi to 
vajaus vedėjas — nacionalis 
pirmininkas jau paskirtas. 
Juomi yra newyorkietis Colby 
M. Chester, pirmininkas Ge
neral Foods Korporacijos.

Kietas ir Brangus 
Užkandis

Sam Rubin, 22 m., buvo su
laikytas iš militariškų reikalų 
sandėlio išsinešant pusėtinai 
sunkų “pietų” nešulį. Apžiūrė
jus, greta užkandžio, rado ne
šulyje teleskopą ir kitų bran
gių įrankių, taipgi paprastų 
šautuvų ir mašininių šautuvų 
dalių ir šovinių. Ėdrų Rubiną 
uždarė patyrinėti toliau. Jis 
gyvena 2003 Avenue J, Brook- 
]yne. Dirbo Worlds Fair vie
toje esamame sandėlyje.

Adolph Zuckerman, vedęs 
9 pačias, kad apvogti, nuteis
tas 9 iki 10 metų kalėti — po 
metus už kožną. Jį įskundė de
vintoji, nuo kurios jis pavo
gęs $900 vertės brangumynų 
ir apgavingais “reikalais 
viliojęs namažai pinigų.

iš-

Sviesto padaugėjimo greit 
nesitikima, kadangi pastarai
siais dviem mėnesiais esą paga
minama po 11 nuošimčių ma
žiau, negu buvo’ pernai tuo 
laiku. . «

Įspūdingasis už Rooseveltą 
Mitingas — Ketvirtadienį

Rugsėjo 21-mos vakarą, į di
džiąją Madison Square Gar
den salę susirinks keliolika 
tūkstapčių newyorkiečių iš
girsti kelių iš žymiausių mūsų 
krašto žmonių kalbas už Roo- 
seveltą. Garden randasi 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Mitingą rengia Artistų ir 
Mokslininkų Komitetas.

Į mitingą vyks labai dauge
lis unijistų ir šiaip publikos. 
Jūs galite būti tikri, kad ten 
bus masės jaunimo.

Jaunimas ypatingai norės iš
girsti savo mylimų aktorių — 
Bette Davis ir Frederic March

—prakalbas, kadangi juos jie 
puikiai pažįsta ir myli, kaipo 
gerus iš geriausių aktorius.

Senimas, greta aktorių labai 
norės išgirsti mūsų krašto vice
prezidentą Henry Wallace. Ši 
bus jo pirma prakalba už Roo- 
seveltą šioje rinkimų kampani
joje. Kalbės ir kiti žymūs žmo
nės.

Ir visiems svarbu būti šia
me mitinge, kadangi išrinki
mas Roosevelto reikš visuotiną 
sumušimą fašizmo ir įsteigimą 
pastovios taikos.

bent po vieną iš atskirų Brook
lyno ir priemiesčių lietuvių ko
lonijų ir nuo tų kolonijų kuo-
PU. i .♦

Darbuotis su Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo (LDS) 
kuopomis išrinkti:

Jurgis Kuraitis 1-mos kuop. 
V. Baltrušaitis 13-tos. 
Vincas Kartonas 14-tos. 
Juozas Weiss 46-tos.
Marė Kulikienė 50-tos.
George Grigas 159-tos.

jos (LLD) :
Antanas Mureika 1-mos kp.
S. Sasna 81-mos.
Kartonas 138-tos.
Kulikienė 174-tos.
Verk utis 185-tos.

L. K. N.

Pažangie j iLietu viai V ieningai 
Veiks Karo Fondo Vajuje

tyrinėjimų neveda, 
remiasi atsikreipusių 
gautais iš President’s 
Board leidimais. Ko-

kal- 
Ka-

Didysis New Yorkas savo 
vajų Nacionaliam Karo Fon
dui pradėjo šio mėnesio 20-tą, 
baigs lapkričio 11-tą. Tuo lai
kotarpiu didmiestis ir artimo
sios apylinkės sukels $17,200,- 
000 (17 su virš milionų). Tai 
dalis visoje šalyje sukelsimų 
virš šimto milionų tam fondui.

Iš to fondo vyriausiais gavė
jais yra mūsų pačių ginkluoto
sioms jėgoms patarnavimus-pa- 
togumus teikiančios organiza
cijos, kaip ŪSO, United Sea
men’s Service, War Prisoners 
Aid. Paskiau seka įvairių tau
tų komitetai teikimui pagelbos 
nukentėjtįsiems kare ir įvairios 
New Yorko įstaigos, kurios rū
pinasi kariškiais, vaikų priežiū
ra ir t.t.

Pažangieji didžiojo New 
Yorko-Brooklyno lietuviai taip
gi dalyvausime tame vajuje. 
Dalyvausime organizuotai, per 
savo organizacijų komitetą. 
Taip buvo nutarta LDS ir LLD 
kuopų valdybų ir kitų veikėjų 
susirinkime, įvykusiame Lais
vės salėje rugsėjo 19-tos vaka
rą. Susirinkimą sušaukė tų, or
ganizacijų centrų sekretoriai, 
J. Gasiunas ir D. M. šoloms- 
kas.

Klausinėta Dėl Aukų 
0 Paskirstymo

Susirinkimo pradžioje 
bėjo svečias iš Nacionalio
ro Fondo New Yorko raštinės 
atstovas Emil Bergen, direkto
rius tautinių organizacijų veik
tos, šiame vajuje. Jis trumpo
je, bet aiškioje., formoje per
statė Nacionalio Karo fondo 
siekius ir metodas darbo, 
ir aukų, prašydamas čia susi
rinkusius organizacijų atstovus 
parnešti į savo organizacijas 
jo žodį.

Po jo kalbos dar plačiau pa
ryškino kai kurias vajaus fa
zes vakaro pirmininkas J. Ga- 
siųnas. Paskiau buvo; klausimų 
ir gana palčios diskusijos. Vie
nas klausė:

—Lietuvių fašistų spauda 
giriasi, kad jie gavo iš Nacio
nalio Karo Fondo $135,000 
trim mėnesiams ir kad per 
pusmetį gaus apie pusę milio- 
no. Tą sumą jie gaus per savo 
“United Lithuanian Relief,” 
kuris nėra nei “united” (vie
ningas), nei šelps Lietuvos 
žmones. Bet jie šelps tik hitle
rinius Kvislingus, 'kurie pabė
go nuo Lietuvos žmonių. Kaip 
galima daleisti, kad renkami 
kare nukentėjusiem nuo fašiz
mo pinigai būtų suvartojami 
Kvislingams ?

Atstovas atsako, kad jam 
asmeniškai toji padėtis yra 
nauja, nežinoma ir kad čia įei
na politiškas klausimas, kurio 
jis negali atsakyti. Bet jis ma
no, kad President’s Control 
Board padėtį pataisys, jeigu 
jos turimos informacijos rodys, 
kad pinigai naudojami netik
riems tikslams.

Klausiama: Dėl ko fondas 
skyrė pinigus neištyręs?

Atstovas atsakė, kad fondas 
vyriausia rūpinasi surinkimu 
aukų ir turi žodį jų paskirsty
me, bet 
Fondas 
įstaigų 
Control
kią procedūrą turi anoji įstai
ga išdavimui leidimų, kokių 
informacijų turi — jam neži
noma. Tačiau jis pakartojo vil
tį, kad klaidos bus pataisyta, 
jeigu dėl stokos informacijų 
padaryta klaidų.

Dirba Dviejuose Frontuose
Kai kurie tėvai, kurių vai

kai kariauja karo frontuose 
pareiškė stiprų protestą prieš 
rėmimą Kvislingų. Jie pareiš
kė, kad jie aukavo ir aukaus 
Nacionaliam Karo Fondui, jam 
darbuosis, bet kad jie dės vi
sas pastangas informuoti Na- 
cionalį Karo Fondą ir .Presi
dent’s Control Board, kad jie 
tapo apgauti ir reikalaus pa
taisyti klaidą. Vienas tipiškas 
tėvas, kurio du sūnūs randasi 
karo frontuose, pareiškė:

—Mano vaikai lieja kraują 
ir rizikuoja gyvastis, kad su
mušti nacizmą-fašizmą. Mano 
rankos kruvinos nuo darbo, 
kad pagaminti reikmenis ka
rui. Mano doleris uždirbtas 
kruvinomis rankomis. Aš jį 
duodu paremti kariškąsias jė
gas ir pašelpti nukentėjusius 
nuo budelių nacių Lietuvoje, o 
ne Kvislingus, kurie čiulpė 
Lietuvos žmonių kraują, tar
navo naciams, o dabar bėga 
kai žiurkės nuo skęstančio hit
lerinio laivo.

Tas tėvas tai pasakė anglų 
kalboje, bijodamas, kad vertė
jas kartais neužmirštų kokį žo
dį ar nesušvelnintų. Jis pareiš
kė, kad jis darbuosis fondui, 
bet tuo pačiu kartu nepaliks 
nieko neatlikęs, kad informuo
ti atitinkamas įstaigas apie lie
tuvių tautos Kvislingams remti 
fondą, vadinamą United Lith
uanian Relief.

Tai ne jis vienas, daugelis 
kalbėjusių susirinkime viešai 
pareiškė tą pačią nuomonę. Ir 
daugelis nekalbėjusių susirin
kime, grupių pasikalbėjimuo
se, dar stipresniais terminais 
reiškė tą pačią anų viešai iš
reikštą nuomonę.

Patirta, kad daugelis žmo
nių atskirai ir grupėmis jau 
yra parašę laiškus President’s 
War Relief Control Board, 
Washington Building, Wash
ington, D. C„ o tų laiškų ko
pijas pasiuntę į National War 
Fund, 64 Cedar St., New York, 
New York. O dar kiti pasiuntę 
po kopiją ir į State Depart
ment, Washington, D. C.

Susirinkime kalbėjo kelioli
ka asmenų.

Išrinkta Komitetas
Į šios kampanijos viršinin

kus vienbalsiai išrinkti:
Jonas Gasiūnas—pirmininku.
St. Sasna—sekretore.
Leo Grikštas—iždininku.
Nariais į komitetą rinkta

Komitetas Prašo Talkos
Čia pat susirinkime nutarta 

per Laisvę prašyti visų talkos.
Tų kolonijų ir kuopų nariai 

prašomi visomis išgalėmis ko
operuoti su savo atstovais. 
Komitetas neturi atskirų pa
siuntinių į jūsų organizacijas. 
Jūsų pačių atstovai raportuos. 
Jie parsinešė blankas ir visą 
reikalingą informaciją. Prirei
kus, gaus daugiau. Kurie gali
te, nelaukus jūsų kuopos su
sirinkimų — pasiimkite pas 
juos medžiagą ir darbuokitės.

Kuopos ir kolonijos, kurioms 
galima, prašomos ką nors su
rengti tam tikslui. Ir kožna 
iš iždo paaukauti pagal savo 
išgalę. Darbuotojai parinkti 
ant blankų aukų toje visuome-. 
nėję, kurios nepasiekiate susi
rinkimuose ir pramogose.

Komitetas Rengs Pramogą
Patsai komitetas stengsis su

rengti nors vieną pramogą, ku
riai prašys visų talkos darbu ir 
atsilankymu. Suruošimui komi- 
sijon išrinko J. Kuraitį, G. 
Waresoną ir L. Grikštą.

Rep.

Teatras Studentam

REIKALINGI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ir kovo 
tuo lai- 
$15 iki 
sugrįžę

Kompanija

Miestavame City Center bus 
perstatomas isteriškas veika
las “Harriet.” Jo, 2 popietiniai 
perstatymai, šio mėnesio 28-tą 
ir spalių 5-tą, specialiai taiko
mi studentams. Jie bus įlei
džiami su labai mažomis įžan
gomis, nors ir paprastai mies
tavame teatre 
tik tokios, 
išgyventi, 
dėl pelno.

Tikietus
to City Center, 130 W. 56th 
St., New Yorke.

Federaliai agentai įkaitino 
šešis Agwilines, Inc., firmos 
tarnautojus. Kaip sakoma kal
tinime, jie suokalbiavę apsukti 
vyriausybę milžiniškoms su
moms pinigų. Jie sudarę išmo
kėjimus neva algomis visai ne
samiems “darbininkams” ar
ba vardais kadaise dirbusių 
firmai, bet seniai ten nebedir
bančių^

Skandalą susekusi visai ne
tikėtai ir federaliam agentam 
raportavusi pati firma. Nuo
žiūra atsiradusi firmai išsiun
tinėjus visiems esantiems ant 
firmos algų sąrašo jų uždar
bio rekordus, kiek jie uždirbo 
tarp kovo 1943 metų 
mėnesio šių metų. (Jie 
kotarpiu nusukę tarp 
$100,000.) Raštinėn 
du šimtai laiškų,
tuos laiškus nunešė federalėn 
tyrinėjimų įstaigon.

Detektyvai tuo siūto galu 
dasekę prie kaltininkų. Jais 
esą šeši, buvę laikomi patiki
mais, po virš 20 metų ten iš
dirbę tarnautojai.

Įkaitintais yra:
Harry L. Strong iš Bergen

field, N. J., viršininkas prekių 
išsiuntimo departmento;

George Braitmayer, 88-22 
181st St., Jamaica, vyriausias 
išdirbto laiko rokundų vedė
jas;

William Schneider iš West 
■Englewood, N. J.;

Alexander Cooper, 160 W. 
106th St., New Yorke, vyriau
sias algų sąrašų sudarytojas;

Hans Zapffe, 405 W. 50th 
St., New Yorke, “lighter’io” 
kapitonas;

Alfred Downd iš Red Bank, 
N. J., išdirbto laiko rokundų 
vedėjo padėjėjas.

Kaltintojai sako, kad $22,- 
743 jau esą atgauti iš Harry 
L. Strong. Jisai tuos pinigus 
laikęs pas savo sekretorę, ku- 

(ri federaliams agentams klau
sinėjant ir išaiškinus, kokie tie 
pinigai, tuos pinigus atidavus 
jiems.

Minėta firma atlieka vyriau
sybei kariškus darbus ir visi 
tie sukami pinigai buvo čiul
piami iš valstybės iždinės.

Įkaltinimą išdavė federalė 
“grand džiūrė.”

ELEKTRIKAI
Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin
gų laivų.

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J.

. (227)

Dailės Pamokos 
Muziejuje

Brooklyno Muziejaus Dailės 
Mokykla atidaro rudenines 
klases rugsėjo 25-tą. Mokina 
gyvųjų paveikslų ir gamtos 
vaizdų braižybos ir tapybos, 
skulptūrų darymo. Taipgi šeš
tadienių ir antradienių vaka
rais ir penktadienio popietį 
mobilizuoja piešėjų grupines 
praktikas, į kurias bile kas ga
li nueiti, kad ir nebūdamas re
guliariu studentu.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo su mez

gėjomis ir siuvėjomis labai svarbus 
susirinkimas įvyks Šio ketvirtadie
nio vakaro 8 v., rugsėjo 21, 419 Lo
rimer St. Visos būkite. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdba. (221-222)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 55 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on th? premises.

SAM COHEN & SOPHIE LEE COHEN 
55 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

kainos imama 
kad teatras galėtų 
Niekas nedaroma

turi gauti iš anks-

Vyskupas Francis J. Mc
Connell esąs vienu iš 58 žy
mių žmonių, kurie naujai pri
sidėjo National Citizen’s Poli
tical Action Committee išrinki
mui Roosevelto.

PIRKITE KARO BONUS!

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkas 1
■teieius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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 užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN. N. Y.
Blokas nuo Heaves St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 

(

LXT restaurant
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

, SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių, valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

CHARLES DANTŲ GYDYTOJAS

ŽJ&Žį UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: i ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

HowTo £4 |/r

FORTHOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daitnonto
Žiedai nuo 

ir

Vyriškas 
Žiedas

ii

S19.9B 
aukštyn

$19.95 
aukštyn

Kalėdų Dovanos 

Kareiviams 

Užjūriuose 
Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip 
October 15th

PIRKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 
Bulovą Benrus

BIRTHSTONE J
(Žiedai $Q.95 

ii aukštyn

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., B’KLYN. st. w

G men langines 
Jules Jurgensen

Jeweler
3 ADARA VAKARAIS

■■;Wifa&Kiy"' * ■ ju..-
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