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SOV. VENGRIJOJ IR SLOVAKIJOJ
KRISLAI

Rooseveltas Atkirto Jiems.
Max Werner Apie Karą.
Didžiulis Mitingas.

Raudonarmiečiai.

Rašo R. MIZARA

V
Praeitą šeštadienį preziden

tas Rooseveltas sakė kalbą. Tai 
buvo jo pirma rinkimų klausi
mais kalba. Ir ji buvo brandi, 
stipri, gražiai išlaikyta.

Prezidentas smerkė republi- 
konus, kurie bando pasisavin
ti visus pagal Naująją Daly
bą pravestus gyveniman ir pa-
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nius punktus.
Jis smerkė jo šmeižikus, ku

rie tiek per spaudą, tiek per 
radiją, tiek nuo estradų salėse 
Šmeižia ne tik pati prezidentą, 
jo žmoną, jo sūnus, bet net ir 
jo šuniuką Falą!

Republikonams r e a k cinin- 
kams šiandien viskas priimti
na. Jų tikslai pateisina prie
mones.

Svarbu, kad prezidentas 
Rooseveltas savo kalboje pa
darė griežtą skirtumą tarp 
republikonų vadų, reakcinin
kų, vadovaujamų Hooverio, 
Landono, Dewey ir jiems pa
našių, ir tarp milijonų republi- 
koniškai nusiteikusiųjų žmo
nių, stojančių su pažanga, su 
progresu, su pačiu prezidentu 
Rooseveltu ir jo administraci
ja!

žymusis militarinių reikalų 
analistas, Max Werner, praei
to sekmadienio dienraščio PM 
laidoje pastebi, kad, jo nuomo
ne, bėgyje šešerių savaičių 
hitlerininkų armijos bus su
triuškintos.

Mr. Werner’is spėja, jog 
greitoj ateityje matysime tal
kininkus iš vakarų pradedan
čius stiprų ofensyvą.

Tą patį matysime ir Rytų 
fronte, — Lenkijoje ir gal Ry
tų Prūsijoje.

Pabaltijo kraštai neužilgo 
.bus apvalyti nuo naciškojo 
brudo. O tuomet tosios armi
jos, kurios valo Pabaltijį, at
kreips savo kanuoles, tankus 
ir lėktuvus į Rytų Prūsiją.

Vengrija taipgi gali būti 
tuoj priversta padaryti tą, ką 
padarė Rumunija, Bulgarija ir 
Suomija — kapituliuoti.

Sekamą ketvirtadienį did
žiuliame Madison Sq. Gardene, 
New Yorke, įvyks masinis mi
tingas. Jis šaukiamas dvejopu 
tikslu:

(1) Organizuoto komunisti
nio judėjimo Amerikoje sida
briniam jubilėjui paminėti.

(2) Demokratiniam fron
tui sustiprinti; geriau pasiruoš
ti busimiesiems prezidenti
niams rinkimams, kurie įvyks

Įsiveržimais iš Šiaurių ir 
Pietų Raudonoji Armija 

Gręsia Perkirsti Vengriją

LIETUVA PADARE SUTARTĮ 
SU LĖNKĮJ KOMITETU GY

VENTOJAM PERSIKELTI

London, rags. 25.— Rau
donoji Armija iš pietinės 
Lenkijos prasiveržė per 
Karpatų tarpkalnę Lupko- 
vą į ‘Čechoslovakiją ir, be 
kitko, užėmė Humenne 
miestą su geležinkelio sto- 
čia Slovakijoj, 
nuo Lenkijos 
tiek pat ir nuo 
šiaurinės sienos.

25 mylios 
rubežiaus, 
Vengrijos

armija iš-Kita Sovietų 
vien su rumunais prasiver
žė per pietinės Vengrijos 
rubežių ir užėmė pozicijas 
arčiau 35 mylių nuo Szege- 
do, antro didžiausio Veng
rijos miesto, kaip sako ofi-

cialis Rumunijos praneši
mas.

Žygiuose per Lupkovo ir 
kitas tarpkalnes iki Hu- 
menne miesto Čechoslova- 
kijoj Raudonoji Armija per 
žiaurius mūšius supliekė 
228-tą ir 101-mą vokiečių 
pėstininkų divizijas.

Sovietų kariai iš dabar
tinių savo pozicijų Slovaki
joj ir pietinėj Vengrijoj ga
lį, kaip milžiniškomis rep
lėmis, nugnybti visą rytinę 
Vengrijos pusę su daugeliu 
tūkstančių esamų ten vo
kiečių ir vengrų kariuome
nės, — rašo Associated 
Press.

Londf i, rugs. 25.— Lie
tuvos Tarybų Respublika 
pasira? j sutartį su valdiniu 
Lenkų Komitetu Tautai 
Laisvinti Liubline, kad len
kai galės laisvai persikrau- 
styt iš Lietuvos į Lenkiją, 
o lietuviai savanoriai per
sikelt iš Lenkijos žemių į 
Tarybinę Lietuvą.

(Tiems, kurie persikrau- 
stydami paliks savo nuosa
vybę, bus už ją atlyginta 
pagal Tarybų Lietuvos bei 
Lenkijos įstatymus.)

Ukrainos Tarybų Res
publika ir Baltarusijos Ta-

rybų Respublika jau kiek 
pirmiau padarė panašią su
tartį su Lenkų Komitetu 
Tautai laisvinti — dėlei 
lenkų persikėlimo iš tų re
spublikų į Lenkiją ir dėlei 
ukrainų ir baltarusių persi
kraustymo iš Lenkijos į 

Tarybines Ukrainos ir Bal
tarusijos Respublikas. ,

Persikraustymo sutartys 
pasirašytos pagal naująjį 
Sovietų įstatymą, kuris Ta
rybinėms Respublikoms 
pripažįsta savus jų užsienio 
reikalų ir krašto gynimo 
komisariatus.

Anglai Vaduoja Apsuptus 
Parašiutistus; Jankiai Arti 
Siegfried Linijos Galo

SOVIETAI VEIK IŠŠLAVĖ 
NACIUS IŠ ESTIJOS

London, rugs. 25. —-Ne
oficialiai pranešama, kad 
Raudonoji Armija iššlavė 
nacius faktinai jau iš visos 
Estijos.

Vakar Sovietų marinin- 
kai iš savo karo laivų Bal
tijos Jūroje iššoko krantan 
ir atėmė iš nacių Baltijos 
Uostą (Paldiiski), 25 mylios 
į pietų vakarus nuo Tallin- 
no, Estijos uostamiesčio, 
kurį Raudonoji Armija at
vadavo praeitą penktadie
nį.

Nepaprastai greitais veik
smais raudonarmiečiai per

Laisvės vajus arti — prasi-

Tai bus nepaprastas vajus

Abu dalykai svarbūs. Alų 
glaudžiai susiję. Dėl to kiek
vienas turėtų bandyti daly
vauti šiame mitinge.

tAi /i S. v-D..i • <■ į'

Džiugu, kad Varšavos patri- 
jotai, kovoją prieš vokiečius, 
pagaliau susisiekė su Raudono
sios Armijos vadovybe.

Dabar varšaviečiai galės 
daug ryškiau mušti priešą. 
Raudonoji Armija teikia jiems 
pagalbos, maistu ir amunicija.
Tuo pačiu sykiu iš Londono 

žinios skelbia, kad Mikolaj- 
czykas reikalaująs p. Raške- 
vičiaus (kuris yra londoniškės 
valdžios prezidentas) atstaty
dinti gen. Sosnkovskį iš vy
riausio komandieriaus vietos. 
Sosnkovskis — aršus Tarybų 
Sąjungos priešas.

Atrodo, kad kad Sosnkovs
kis bus pavarytas šunų ganyti, 
nes to, sakoma, reikalaująs ir 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, Anthony Eden.

Dauguma Valstijų Pa
sisako už Rooseveltą
Paskutinėmis dienomis 

Gallupo Viešosios Nuomo
nės Įstaiga apklausinėj o 
tūkstančius piliečių beveik 
visose valstijose ir surado, 
kad 28-se valstijose daugu
ma piliečių žada balsuot už 
Rooseveltą. Jos turi 284 
rinkikų balsus, o reikia 266 
riinkikų laimėti rinkimam 
į prezidentus.

Kitose 17-koje valstijų 
dauguma apklausinėtų pi
liečių pasisakė už republi
konų kandidatą Dewey. 
Šios valstijos turi 208 pre
zidentinius rinkikus.

Londoniškis Lenkų Prezidentas 
Nenori Pavaryt Fašistinio Ko- 
mandieriaus Gen. Sosnkovskio

London, rugs. 25. —Ant
roji anglų armija rytinėje 
Holandijoje prasiveržė per 
šiaurinę Rheino upės žio
čių šaką (Neder Rijną) po 
smarkia vokiečių artileri
jos ugnim, ir prakirto 
spragą vokiečių rate, ku- 
riuom jie buvo apsupę tūk
stančius talkininkų para- 
šiutistų ties Arnhem mies
tu. Ta pagelbos spraga kol 
kas tebėra siaura, kaip sako 
amerikiečių - anglų štabas.

Pirma negu anglų ka
riuomenė pasiekė apsup
tuosius, tai jie buvo su
veržti 1,000 ketvirtainių 
jardų sklypelyje, o nacių

tankai ir minosvaidžiai 
(mortiros) iš arti neatlai- 
džiai pylė ugnį į narsiai be
siginančius parašiutistus.
Amerikiečiai Artyn Sieg- 

friedo Linijos Galo
Amerikiečiai iš oro nulei

do stambius būrius savo 
smarkuolių į rytus nuo Nij- 
megeno, Holandijos pasie
nio ruože, ir šie jankiai pa- 
rašiutistai prasiveržė per 
sieną į Vokietiją, pasigrū- 
mė dvi mylias pirmyn ir 
užėmė pozicijas tik už 7 my
lių nuo šiaurinio Siegfriedo 
Linijos galo, ties • Kleve 
miestu.
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dieną išlaisvino daugiau 
kaip 200 gyvenamųjų vietų 
vakarinėje Estijoje ir 450 
miestų, miestelių, geležin
kelių stočių ir kaimų šiau
rinėje Latvijoje, kur jie 
plačiu frontu šluoja nacius 
atgal vis artyn Rygos.

Fronto žinios teigia, kad 
Sovietai sutriuškino jau vi
dujines nacių apsigynimo 
linijas apie Rygą. Kad vo
kiečiai Rygoj prispirti prie 
jūros, tai naciam telieka 
tik siaurutė spraga bandyt 
ištraukt liekamąją savo ka
riuomenę iš vakarinės Lat
vijos. t- $'•

nisterių Londone, sako tas 
pats politinis koresponden
tas.

Mūšiai Palei Lietuvos- 
PrūsŲ Sieną

London, rugs. 25. — Pra
nešama, kad Lietuvos pa
sienyje su Rytine Prūsija 
įvyko smarkių vietinių mū
šių tarp Raudonosios Armi
jos ir vokiečių. Supranta
ma, jog Sovietai netrukus 
pradės didelį ofensyvą iš 
Lietuvos prieš Rytų Prūsi
ją-

Anglai ir kanadiečiai pa- 
platino savo frontus į šiau
rius ir vakarus nuo Rimini, 
Adriatiko Jūros uosto, ry
tiniame Gotiškosios Linijos 
gale, Italijoj.

London. — Londoniškės 
lenkų valdžios ministerių 
kabinetas vienbalsiai rei
kalavo pašalint generolą 
Kazimierą Sosnkovskį, kai
po vyriausią lenkų koman- 
dierių. Visi tie lenkų mini
sterial mato, kad Sosnkov
skis, būdamas komandoje, 
ne tiktai kelia vaidus prieš 
Sovietų Sąjungą, bet daro 
nesmagumų ir Anglijai ir 
Amerikai.

(Maskva ne kartą nuro
dė, kad fašistinis gen. 
Sosnkovskis stengiasi su- 
kiršint Jungtines Valstijas 
ir Angliją prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Emigracinės lenkų val
džios prezidentas Vladislo
vas Račkevičius, asmeninis 
Sosnkovskio draugas, neno
ri pavaryt Sosnkovskį iš ko
mandos. O jeigu preziden
tas, galų gale, ir sutiktų 
paleist Sosnkovskį, už tai 
jis reikalautų įstatyt dau
giau kraštutinių lenkų tau
tininkų (artimų fašistam) 
į londoniškį lenkų ministe
rių kabinetą, kaip rašo N. 
Y. Times korespondentas 
Raymond Daniell iš Londo
no.

Lenkų ministeris pirmi
ninkas St. Mikolaičikas no
rįs draugiško susiderėjimo 
su Sovietų Sąjunga, o gene
rolas Sosnkovskis ir jo bi
čiuliai sabotažuoja tokias 
pastangas Mikolaičiko ir 
kitų taikesniųjų lenkų mi-1 vue ligoninę ištyrimui.

ITALIJOJ PRAKIRSTA 
GOTIŠKA LINIJA

NUSKANDINTA DAR 49 
JAPONU LAIVAI

NAUJAUSIOS
KARO ŽINIOS

Dewey žada pradėti “tikrą 
karą” žodžiais prieš Roo- 
seveltą.

Jankių lakūnai vėl bombar
davo japonus Bonnin sa
lose.

Sovietų komunistų laikraš
tis Pravda išspausdino pa
skutinę Roosevelto kalbą 
ištisai.

Jankiai atmušė nacių ata
kas Į rytus nuo Aacheno.

North Carolina. — Prati
muose sudužo didelis lėk
tuvas ir žuvo 12 parašiuti
nių karių.

Italijoj jankiai užėmė Cas- 
tel del Rio.

Maskvoj daroma pasiruoši
mai minėti galutiną perga
lę prieš nacius.

Amerikoje nepriimta kon
kurentus šaudyt*!, kaip patyrė 
Antoniny Dentini, 43 metų, 
bronxietis. Jis grąsinęs nušau
ti Nicholas Manieri, įtarimu, 
kad jis meilinąsis prie jo pa
čios. Dentinį pasiuntė į Belle-

Roma. — Penktosios ar
mijos amerikiečiai ir Auš- 
tuntoji anglų armija pra
mušė rytinę pusę vokiečių 
Gotiškosios Linijos, turin
čios 115 mylių ilgio ir ei
nančios skersai šiaurinės 
Italijos. Amerikiečiai užėmė 
tvirtovišką nacių Futa 
tarpkalnę ir atėmė iš prie
šų pozicijas tiktai už 12 
mylių į pietus nuo Bolog- 
nos, stambaus miesto, gele
žinkelių ir vieškelių centro. 
Jankiai jau mato platųjį Po 
upės klonį į šiaurius. Ten 
kur kas geriau galės veikti 
Amerikos tankai ir kiti me
chaniški įrengimai prieš 
vokiečius.

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų orlaiviai, veik
dami nuo savo lėktuvlaivių, 
visai išvijo Japonijos karo 
laivus iš Filipinų salų sri
ties.

Amerikos lakūnai nau-' 
juoju smūgiu japonam Ma-. 
nilos srityje nuskandino 
dar 419 Japonijos laivus bei 
laivelius. Taigi per dvi die
nas ten amerikiečiai su
pleškino jau 105 priešų lai
vus. Tuo pačiu laiku jie su
naikino 405 japonų lėktu
vus vien ties Filipinų salo
mis.

'i
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Nauja Bombų Audra 
Prieš Vokietiją

Sako, Estija Visai Ap
valyta nuo Nacių

London, rugs. 25. — Ga
lingi būriai Amerikos bom- 
banešių vėl pleškino Lud- 
wigshaveną, Š t u t tgartą, 
Frankfurtą, Koblencą ir ki
tus kariniai - pramoniškus 
nacių miestus vakarinėje ir 
pietinėje Vokietijoje.

London, rugs. 25. —Uni
ted Press praneša, jog So
vietai užbaigę valyt Estiją 
nuo hitlerininkų. Teigiama, 
kad Sovietai jau apsupo 
Rygos priemiesčius.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Prezidentas Išdėstė, Kodėl Republikonai Kaišosi Naujosios Dalybos Plunksnomis
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas, kalbėdamas A. 
Darbo Federacijos Vežikų 
Unijos veikėjų susirinkime 
Washingtone, rags. 23 d., 
sakė:___________________
—šiemet sukanka mūsų dien
raščiui 25-ri metai. Vadinasi, 
šis vajus privalo būti pasek- 
mingesnis už kitus, 
turėtuosius.

Jis toks ir bus, 
laisviečiai darbuosis.

pirmiau

jei visi

E

— Po ketverių metų vėl 
mes čia sueiname. Aš tik
rai esu ketveriais metais 
senesnis — ir dėl to neri- 
mastauja kai kurie žmonės.

(Republikonai sako, kad 
Rooseveltas esąs persenas 
prezidentauti.)

Mums visiems yra žinomi 
tam tikri žmonės, kurie nei
gia darbininkus ir jų atlie
kamus darbus— jie net už- 
sipuldinėja darbininkus, va-

Rooseveltas Sako: Republikonų Tikslas Šioj Kampanijoj Yra 
Pakeisti Iškabas, Pasisavinti Naujosios Dalybos Nuopelnus
dindami juos nepatrijotiš- 
kais.

Taip jie paprastai kalba 
per trejus metus ir šešis 
mėnesius. Bet paskui kas 
ketveri metai, visai besiar
tinant rinkimų dienai —jie 
permaino savo giesmę.

Kada jiem reikia balsų, 
tie žmonės netikėtai atran- %

da, kad jie iš tikrųjų mylį 
darbininkus ir norį juos ap
gint nuo jų senųjų draugų.

Aš, pavyzdžiui, turėjau 
juoko — esu tikras, kad ir 
jūs juokėtės — beskaitant 
sekamą punktą rinkiminės 
republikonų programos, ku
rią jie priėmė nacionaliame 
savo suvažiavime Chicagoj

praeitą liepos mėnesį:
“Republikonų partija pri

ima tikslus Nacionalio 
Darbo Santykių Įstatymo, 
Algų ir Valandų Įstatymo, 
Socialės Apdraudos (Social 
Security) įstatymo ir visų 
kitų federalių šalies įstaty
mų, kurie siekia gerinti ir 
saugoti Amerikos darbinin
kų ir darbininkių gerovę, ir 
mes pasižadame žmoniškai 
ir teisingai vykdyti šiuos

■i

George Votaw, 51 m., rastas 
užsidusinęs gasu savo kamba
ryje, 195 Third Ave. Palikta 
nota rodo, kad jis nusivylęs 
pairimu šeimos. Jo žmona už
vedus! perskyrų bylą, o sūnaus 
Diek taipgi nebuvę namie. Nu
sižudymui jis pasirinkęs sū
naus gimtadienį.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

1

įstatymus.”
Republikonų Dviveidžia- 

vimas
Daugelis republikonų va

dų ir kongresmanų ir jų 
kandidatai, —kurie garsiais 
šauksmais, entuziastiškai 
užgyrė tą savo programos 
punktą suvažiavimo svetai 
nėję, — dabar net nepažin 
tų šių pažangių įstatymų,

(Tąsa 5-me pusi.)
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Tallinn’as Laisvas
Tarybinės Estijos sostinė Tallinnas 

pagaliau išlaisvintas. Šis senas miestas, 
stovįs pietiniame Suomijos įlankos šone, 
tūlais atžvilgiais yra Tarybų Sąjungai 
svarbesnis negu Ryga, su savo dideliu 
uostu.

Kai vokiečiai turėjo Tallinną, jie ga
lėjo nepraleisti tarybiniams laivams iš
eiti iš Suomijos įlankos į Baltijos jūrą. 
Tallinne vokiečių submarinai buvo įsisti
prinę. Tallinne Vokietijos karo laivai 
taipgi veikė, žodžiu, visais atžvilgiais 
Tallinnas labai svarbus ne tik pačiai Es
tijai, kaipo sostinė, kaipo istorinis estų 
kultūros ir prekybos centras, bet ir visai 
Tarybų Sąjungai, visai karo strategijai.

Labai svarbu, kaip rašo spauda, kad 
Tallinne vokiečiai nesuspėjo uosto įren
gimų sunaikinti. Jie buvo ten užklupti 
netikėtai greit ir todėl, kurie tik suspė
jo, nešdinosi, kaip padūkę, palikdami 
uostą apygerame stovy j.

Kai Tallinnas išlaisvintas, reikia ma
nyti, visa Estija ir Latvija taipgi bus 
išlaisvintos neužilgo. Neužilgo, beje, bus 
laisva ir visa Lietuva, kurios arti treč
dalį vokiečiai dar turi okupavę.

New Yorkas Gražiai Pasirodė
Praeitos savaitės pabaigoje New Yor

ko miesto žmonės pradėjo smarkiau ju
dėti ir labiau rūpintis busimaisiais pre
zidentiniais rinkimais, kurie įvyks lap
kričio 7 dieną.

Vienas ryškiausiųjų žygįų buvo ma
sinis mitingas, įvykęs Madison Sq. Gar- 
dene, į kurį netilpo publika — virš 21,- 
000 žmonių suėjo, o tūkstančiai stovėjo 
gatvėse.

Šis mitingas tuo buvo svarbus, kad 
jį suruošė artistai, menininkai ir moks
lininkai. Jį suruošė mūsų krašto protai 
ir talentai.

Kalbėjusieji vice-prezidentas Wallace, 
rašytojas Sinclair Lewis, skulptorius Joe 
Davidson, artistai Frederic March ir 
Bette Davis, ir kiti, iš visų pusių mūsų 
krašto ateitį analizuodami, priėjo vienos 
ir tos pačios išvados: mes turime išrink
ti prez. Rooseveltą dar vienam tarnybos 
terminui! Mes turime jį išrinkti, jei no
rime, kad mūsų kraštas ir visas pasau
lis po šio karo susilauktų laimingesnių 
ir šviesesnių dienų.

Niekas neabejoja vice-prezidento Wal
lace liberalizmu. Kiekvienas supranta jo 
rolę, vaidintą praeitų ketverių metų bė- 
gyj. Kiekvienas apgailestauja, kad jis 
nebuvo nominuotas dar vienam termi
nui. Kiekvienas, buvęs Madison Sq. 
Gardene, tačiau aiškiai matė ir suprato, 
kad pats vice- prezidentas Wallace nei 
kiek dėl savo asmenybės nepaiso. Jam 
rūpi, kad prezidentas Rooseveltas būtų 
išrinktas, kad mūsų kraštas neatsidur-

tų į tą padėtį, į kokią jį įtraukė Hardin
go, Coolidge ir Hooverio šeimininkavi
mai.

Ir dėl to vice prezidetas Wallace buvo 
labai šiltai pasitiktas. Kiekvienas žodis, 
kiekvienas sakinys strigo į klausytojų 
ausis ir teikė jiems nesugriaunamų ar
gumentų, kad vienintelė Amerikai išei
tis — išrinkti prezidentą Rooseveltą!

Senatorius Pepper Įspėja
Sveturgimius

Praeitą ketvirtadienį senatorius Clau
de Pepper buvo pasikvietęs į Biltmore 
viešbutį New Yorko tautinių grupių 
spaudos atstovus pasitarti prezidentinių 
rinkimų reikalais. Senatorius aiškino re- 
publikonų kandidato Mr. Dewey bandy
mus pasigauti sau kai kurias tautines 
grupes neteisingu, kreivu politikavimu.

Republikonai, nurodė sen. Pepper, sie
kias! gauti sau balsų neleistinu būdu. Jie 
mojasi supjudyti kai kurias tautines 
grupes vieną prieš kitą, kad tuo būdu 
laimėti sau šalininkų. Pavyzdžiu senato
rius Pepper nurodė Mr. Dewey “susirū
pinimą” “lenkišku klausimu”, kad tuo 
būdu pasigavus lenkų tautinės grupės 
piliečių balsus.

Tokia taktika nėra amerikoniška, To- 
kis prie klausimų priėjimas yra žalingas 
mūsų kraštui. Jeigu kiekviena tautinė 
grupė Amerikoje rinktųsi kandidątą ne 
sulyg mūsų krašto bendrųjų interesų, 
bet sulyg savo tėvų kraštų politikos, tai 
nieko gero mes nepasiektume ir pats 
mūsų kraštas atsidurtų pavojun.

Diskusijų eigoje sen. Pepper pabrėžė 
tą faktą, kad nei jokia mažesnėji tauta 
Europoje ar kur kitur negali tikėtis nie
ko gero iš republikonų, nes jie kaipo 
taisyklė yra izolacininkai. Tik išrinki
mas prezidento Roosevelto garantuos 
kiekvienai tautai laisvę ir gerbūvį.

Išvada iš to visko pasidarė tokia: vi
sos tautinės grupės, jei jos nori matyti 
savo “senąsias tėvynės” laisvas ir lai
mingas, privalo stovėti su prezidentu 
Roose vėl tu.

Jie Laikosi
Klaidą darė tie “militarinių reikalų 

žinovai”, kurie prieš keletą savaičių 
skelbė, būk talkininkų armijos Vakarų 
Europoje lengvai praeis per Siegfriėtio 
liniją ir be didelių kliučiil žygiuok.linkiu 
Berlyno Vokiėtijos teritorija.

Pasirodo, kad prieš savo galą vokie
čiai, sumobilizavę visas pajėgas, laikosi 
tvirtai. Sakoma, Hitleriui pavyko suda
ryti apie pusė šimto naujų divizijų ka
riuomenės. Tai paskutiniai jo rezervai.

Atrodo, kad bus teisingi tie žmonės, 
kurie skelbė, jog Hitleris dės didžiausių 
pastangų laikytis ypačiai iki lapkričio 7 
dienos. Naciai, mat, dar vis tikisi, kad 
Dewey laimėsiąs rinkimus. O jeigu taip, 
tai jie mano, kad tuomet galėsią laimėti 
derybinę taiką!

Žinoma, klysta Hitleris ir jo sėbrai. 
Rinkimų Dewey nelaimės ir de
rybinės taikos naciai negaus.

Talkininkų kariuomenės dabar kon
centruoja savo pajėgas ir jos neužilgo 
bus rytiniame Reino šone. O tuomet 
hitlerininkai žino, kas jų laukia.

Be to, neužilgo Raudonosios Armijos, 
dabar Pabaltijo kraštuose, bus Rytų 
Prūsijoj. Generolo Černiakovskio, mar
šalo Konevo ir kitos armijos iš Rytų 
pradės savo rudeninį ofensyvą. Tuo pa
čiu sykiu iš pietų Malinovskis žygiuoja 
į Vengriją.

Vadinasi, kaip neimsi, banditiškiems 
naciams darospTiestai ir bus dar neš
čiau. ('
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Amerikiečiai iš sunkiųjų kanuolių dau žo vokiečių Siegfried tvirtovių linijų.

ILJA ERENBURG.

AR VOKIEČIAI PASIKEITĖ?
Vilniaus priemiesčiuose, 

kai ėjo aštriausia kova, aš 
kalbėjausi su tūlais vokie
čių karininkais, paimtais 
nelaisvėn. Tarpe jų buvo 
austras, armijos chirurgas, 
žmogus išsilavinęs ir suga- 
bus.

“Vokiečiai dar vis tebe
turi vilties,” jis man sakė.

“Kame?” aš užklausiau. 
“Ar robotinėj bomboj? Vi
suotinoje mobilizacijoje?”

“Ne,” atsakė austras. 
“Jie tebeturi vilties jūsų 
trumpoje atmintyje. Metai 
atgal jie sakydavo, kad ru
sai arti tepasiekia. Dabar 
jie sako, rusai turi trumpą 
atmintį.”

Aš ir vėl noriu kalbėti— 
kalbėti dabar, kai Raudono
ji Armija pasiekė Vokieti
jos rubežius, apie hitleri
ninkų žvėriškumą ir bruta- 
liškumą. Galimas daiktas,

kad yra tokių, kurie, išgir
dę, jog vokiečiai pasiduoda 
reikmenų pristatymo ka
riams ir net vaikams, sako 
patys sau: “Pagaliau jie 
atėjo į protą!” Galimas 
daiktas, kad tūli maskvie
čiai, pamatę vokiečių karo 
belaisvių procesiją, su nuo
staba klausė savęs, “argi 
tokie žmonės, kaip šie, ga
lėjo karti nekaltus žmo
nes?” Galimas daiktas, kad 
vokiečių generolų sukilimas 
galėjo paskatinti vaikišką 
skaitytoją manyti, jog 
kiečių sąžinė išbudo.

JIE PASIDUODA 
IŠ BAIMĖS.

Bet ne, ir dar kartą 
Vokiečiai nepasikeitė, 
pasiduoda ne todėl, kad
begali pakęsti ir sukyla 
prieš žudymą nekaltų žmo
nių. Jie pasiduoda todėl, 
kad bijo mirties. Jie gaili

VO-

ne! 
Jie 
ne-

Kas Ką Rašo ir Sako
■■■ 1 nf.-x-s ,i r" r;-,ca-

DRAUGIŠKUMAS Iš GE
ROS VALIOS

Ir vėl mūsų valstybės se
kretorius Cordell Hull pa
smerkė Argentinos valdžią. 
Ta valdžia esanti fašistinė 
ir Jungtinės Valstijos jos 
nepripažins.

O tai reiškia, jog mūsų 
valdžia nori, kad mūsų kra
što kaimyninėse šalyse bu
vo draugiškos valdžios. Tai 
natūralu ir teisinga.

Bet kai to, paties reika
lauja Tarybų Sąjunga, tai 
jinai susilaukia aštriausio 
pasmerkimo iš visų reakci
nių elementų. N.et toks Ty- 
sliava šaukia:, “Ar draugi
škumas iš prievartos gali 
būti nuoširdus?” Labai ge
rai, mūsų supratimu, Tys- 
liavai ir kitiems panašiems 
Tarybų 'Sąjungos kandžio
to jams atsako Chicagos 
Vilnis. Dienraštis sako:

O kodėl negali būti drau
giškumas iš geros valios?

Draugiškumas iš prievar
tos buvo prie Smetonos re
žimo, 1939-40 metais. Nors 
Sovietij valdžia grąžino Lie
tuvai Vilnių ir. įvedė savo 
garnizonus Lietuvai apsau
goti, smetoninė valdžia degė 
neapykanta prieš SSSR, nors 
formaliai to ir nesakė. Tik
ro nuoširdumo su tokia val
džia negalėjo būti, nes ta 
valdžia buvo aiškiai palinku
si prie Hitlerio. Savam “dū
ke” ta valdžia buvo manner- 
heimiška.

Klausiame Tysliavos, ar 
galėtų būti nuoširdūs santy
kiai SSSR ir Lietuvos, jeigu 
Lietuvos priešakyje atsistotų 
toki užkeikti Sovietų neprie
teliai, kaip Smetoniukas, 
Pakštas, Grigaitis? žinoma, 
kad negalėtų.

Bet ot.Sovietų santykiai su 
Čechoslovakija ar su laikiną
ja valdžia Liubline yra tikrai 
nuoširdūs, nors tųjų šalių val
džios toli gražu ne sovietinės.

Su Rumunija SSSR santy
kiai bus geri ir nuoširdūs, 
nors rumunų valdžia nėra 
sovietinė.

Ar santykiuose su Tarybų 
Lietuvos valdžia SSSR val
džia vartoja prievartą? Nei 
kalbos apie tai negali būti.

Tarybinių respublikų san
tykiai pagrįsti tikrai kaimy
nišku sugyvenimu ir politi
niai moraline vienybe.

NUO VIENO MELO PRIE 
KITO

Naujienų redaktorius 
rugs. 11 dieną davė labai 
piktą straipsnį prieš Rus
sian War Relief ir Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komite-

tą. Melagingai jis skelbė, 
kad Russian War Relief 
nepersiunčiąs amerikiečių 
dovanų lietuviams Tarybų 
Sąjungoj, kad tos dovanos 
einančios tiktai rusams ir 
t.t. Laisvėje rugs. 19 dieną 
patsa L. Pagelbos Teikimo 
Komitetas tą melą labai 
pasekmingai atmušė. Paro
dė sutartį su Russian War 
Relief, kad ta organizacija 
amerikiečių dovanas per
siunčia lietuviams. Parodė 
Justo Paleckio pranešimą, 
kad tos dovanos gautos ir 
išdalintos lietuviams.

Šitaip sučiuptas už liežu
vio, Naujienų redaktorius 
Grigaitis, matyt, jaučiasi 
labai prastai. Bandė jis pik
to melo pagelba pakenkti 
Lietuvos žmonių šelpimo 
reikalui, bet tiktai pats ga
vo per nosį. Tačiau vietoje 
prisipažinti kaltu ir atsi
prašyti Russian War Re
lief ir Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetą, Gri
gaitis griebiasi kito melo. 
Dabar jis sako:

“...dovanos buvo išdalin
tos raudonarmiečiams, so
vietų partizanams ir eva
kuotiems su Paleckio val
džia sovietų komisarams, 
direktoriams, agitatoriams 
ir t.t. Kurie jų turi šeimas, 
tai, žinoma, dovanų gavo ir 
jų vaikai.” (Naujienos, 
rugs. 20.)

Vadinasi, amerikiečių do
vanos, rinktos ir siųstos 
lietuviams, teko lietuviams, 
o ne rusams. Tačiau Naujie
nų redaktorius bjauriai iš
kraipo Justo Paleckio pra
nešimą. Paleckio kablegra- 
moje aiškiai pasakyta: 
“Dovanos išdalintos lietu
viams, vaikams, karei
viams, partizanams ii’ eva
kuotiems”. Niekur nesako
ma, kad tos dovanos išda
lintos “komisarams, direk
toriams ir agitatoriams.”

Dovanos buvo specifiškai 
renkamos lietuviams rau
donarmiečiams, lietuviams 
vaikams Tarybų Sąjungos 
gilumoje ir Lietuvos parti
zanams. Ir jos tapo išdalin
tos pagal 
geidavimą.

Tai ko 
kryžiokai 
Draugo ir kitų panašių gel- 
tonlapių? Kodėl jie nesi
liauna niekinę ir šmeižę 
Lietuvos taryb. vyriausybę 
ir Amerikos lietuvius, kurie 
energingai ir širdingai dar
buojasi , dėl sušelpimo savo 
brolių ir Seserų anoje pusė-

vonai diržu automatiškai 
eidavo tiesiai į pečių. Vo
kiečiai sakydavo, kad kiek
vienas iš tų mirties fabrikų 
gali nužudyti per dieną po 
du tūkstančiu žmonių!

LAIKO NUSTATYMAS 
ŽMONIŲ ŽUDYMUI

Tuose “mirties fabrikuo
se” buvo žudomi žydai ir 
Sovietiniai karo belaisviai, 
rusai, baltarusai ir lenkai. 
Vilniuje gyventojai ištisų 
gatvių būdavo pasiunčiami 
į Panijari. Tie riezninkai 
turėjo nustatę dienas žudy
mui žmonių — vieną dieną 
žudydavo žydus, kitą dieną 
lenkus ir t.t. Taipgi būdavo 
ir “rusams dienos.”

Sunku žmogaus protui ir 
apčiuopti: milijonai žmo
nių — švarios, ramios se
nos moterys; motinos su 
kūdikiais ant rankų, gra
žios jaunos moterys ir ma
žos mergaitės — buvo nu
žudyta tuose mirties fabri
kuose. Kiekvienas tų žmo
nių gyveno savo gyvenimą; 
jie buvo draugiški, šilti ir 
pilni troškimo gyventi... 
Bet koks nors vokietis savo 
raštinėje įsirašė į užrašų 
knygutę: tiek ir tiek asme
nų 'sunaikinta!

Aš nė nebandysiu piešti 
vaizdą tų baisenybių. Atei
tyje amžiais žmonija su
grįš prie jų dėl bandymo 
suprasti tų kančių dydį.

Valia Komarova, 14 me
tų mergaitė, gyveno Jaltoj. 
Vokiečiai nužudė ją ir su- 
kaneveikė jos kūną; jie nu
pjovė jos kairiąją krūtį. 
Marusia Ponomarijova bu
vo rusų tėvų mergaitė, sep
tynių metų amžiaus. Vo
kiečiai sudegino ją gyvą. 
Mergaitė kančiose šaukė, 
“Mamyte!” Bet jos mamy
tė jos balselio nebegirdėjo, 
nes ji buvo nužudyta dieną 
anksčiau.

SUDEGINA KAIMĄ IR 
VISUS GYVENTOJUS 
Bet yra Motina Rusija. 

Jinai išgirdo Marusės bal
selį, ir niekada, niekada jo
jo nepamirš.

Štai Dr. L. Druskin, kū
dikių ligų specialistas — tą 
seną žmogų vokiečiai nužu
dė ir tuomi palaidojo kartu 
šimtus gyvų kūdikių. Ir ša
lia tų kūdikių tuose broliš
kuose kapuose guli sukane- 
veikti jūrininkų lavonai.

O štai vieta kadaise bu
vusio Rusijos kaimo Arti- 
juchovo, ant Dųchnovoska- 
ja kelio. Vokiečiai sudegino 
kaimą ir visus jojo gyvento- 

j jus kartu. Sergėjus Stepa
novas buvo 67 metų am- 

| žiaus. Vokiečiai primušė jį

ne kūdikių, bet savęs. Die
ną, net valandą prieš pasi
davimą jie tebežudė begink
lius žmones. Juose išbundu, 
ne sąžinė, bet baimė.

Vokiečių įsakymu jų ver
gai atkasinėja ir degina nu
žudytų žmonių lavonus. 
Kriminalistai nori paslėpti 
savo pėdsakus. Tris metus 
jie žudė ramia sąžine. Po 
tam jie pradėjo bijoti ir 
pradėjo naikinti lavonus. 
Tai tik tiek jų “sąžinė” ir 
tereiškia jiems. Jie rengia
si tai dienai, kuomet savo 
komandos įsakymu jie 
šauks: “Ne mes žudėme, 
bet Hitleris!”

Kodėl koks ten pulkinin
kas metė bombą į Hitlerį? 
Todėl, kad jis pamatė, kad 
Hitleris yra įrodymas jo 
paties kriminalystės.

Leitenantas Filins, karo 
belaisvis, man pasakė, kad 
vokiečių karininkai labai 
atsargiai knisasi po Nepa
prastosios Valstybinės Ko
misijos raportus. Jie jidlko, 
ar jų vardai ten randasi 
sužymėti. Jie žino, kad at
siskaitymo diena ateina.

Aš buvau Bolšoj Trosti- 
janets tuojau po tam, kai 
iš ten vokiečiai išsinešdino. 
Apdegę lavonai, sukrauti, 
kaip malkų krūvos, tebe
smilko. Kūdikiai buvo gra
žiai suguldyti vienas prie 
kito... Tai buvo paskutinė 
grupė, kurios vokiečiai ne- 
bepaspėjo sudeginti, nes tu
rėjo bėgti. Visur aplinkui 
aš mačiau atkastas duobes 
ir makaulėmis nusėtus lau
kus. Nuo pat pavasario vo
kiečiai atkasinėjo ir degino 
lavonus pirmiau nužudytų 
žmonių, bet nesuspėjo pa
baigti darbą!
JŲ “MOKSLAS” ŽUDY

MUI CIVILINIŲ
ŽMONIŲ

Bolšoj Trostijanets prie 
Minsko buvo tiktai viena iš 
“mirties fabrikų.” Tenai 
vokiečiai žudė Sovietų ka
ro belaisvius, baltarusus ir 
žydus, atgabentus iš Mins
ko, Vienos ir Pragos. Tam 
jie naudojo G-Vežimus, tai 
yra, specialiai įrengtus ge- 
sinius vagonus. Vienas vo
kietis inžinierius tuos vago
nus ištobulino. Jie dabar 
turi taip pritaisytus viršus, 
kad iš jų automatiškai iš
krinta nužudytų žmonių la
vonai. Daugiau kai 100,000 
nekaltų žmonių buvo nužu
dyta Bolšoj Trostijanetse.

Panašūs “mirties fabri
kai” veikė Ponijare, prie 
Vilniaus, Belžetse, prie Ra
va Ruskaja, Novy Dvore ir 
Sabibure. Pilni žydų trau
kiniai pribūdavo iš Franci- šautuvų drūtgaliais ir įsa-. 
jos, Holandijos ir Belgijos. kg jam Jie išplėšė iš 
Jiems būdavo sakoma, kad, Matrionos Leonovos rankų 
jie bus pristatyti prie dar- kūdikį ir jos akyse įmetė į 
bo. Jie būdavo sugrūdami į liepsną. Sudegintų žmonių 
barakus ir liepiama nuogai surašąs yra baisus, 
nusivilkti del disinfekcijos'<d j bmaou X CtllVtCVAAAV VU1UU0 TV~ 

ir išsimaudymo. Moterų ros Semijonovos, senos mo- 
plaukai buvo nukerpami irjteriškės; Marijos Kuzmi- 
sukišami į maišus. Po tam nos> mėnesių mergaitės, 
tie nelaimingi žmonės bū- ir Nikolajaus Ivanovo, še- 
davo užtroškinami. Per tam mėnesių berniuko ... 
tikras duris iš “pirties” la-, (Bus daugiau)

Tame 
surašė randame vardus Ve-

SVEIKINIMAS DIENRAŠČIUI LAISVEI
amerikiečių pa-

nori lietuviški 
iš Naujienų,

sukako 25-ki gyvenimą. Visą laiką jinai 
kovojo prieš reakciją, prieš 
fašizmą. Tuomi užsitarna
vo didelės pagarbos.

Turiu pasakyti, kad aš 
visą laiką Laisvę skaitau ir 
labai ją myliu. Todėl šia 
proga pasveikinu ją ir lin-‘ 
kiu jai ilgiausius metus gy
vuoti.

Tai jau 
metai, kaip Laisvė išeidinė- 
ja dienraščiu. Šiemet dien
raštis Laisvė todėl apvaik- 
ščioja savo sidabrinį jubi-

Kaip smagu prisiminti 
tuos- 25 metus, kurių bėgy
je dienraštis Laisvė suvai
dino nepavaduojamą rolę 
Švietime Amerikos lietuvių
ir rodyme kelio į geresnį ;

S. K. Mažanskas,
LDS. Vice-Pirm.Ije vandenyno?
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UŽ LIETUVOS LAISVE
VARDAN TEISYBES

nei

STOKIM TALKON

Lithuanian

LAISVĖS
KONCERTAS

Bus

Nes ten yra reikalinga, 
Kas tik gero ir naudinga, 
Alkaniems, išvargintiems, 
Apvogtiems, apiplėštiems.

drapanų 
pageida- 

išpildyti, 
siuntinio

Daugelis gerųjų žmonių 
Renka aukas lietuviams; 
Geri žmonės šimtus kloja, 
Gelbsti giminėms, draugams

we plan to 
Lithuanian re- 
approximately

Tai darbai žiaurių kryžiokų, 
Ką per šimtmečius mus niokioj 
Gal bus šitas paskutinis 
Niokiojimas mūs gimtinės.

Kaip malonu mums išgirsti, 
Kad Lietuva bus laisva, 
Kaip skaudu yr’ prisiminti, 
Kad ji labai apiplėšta.

omiteto skyriai turi mo- 
už darbo. Kaip tik jau 
s siųskite Centran. Ne
palengvinsite Komitetui

plans to send, to the 
in the USSR, 80,000 

Russian War Relief Kit”

Lenkai Kartoja, kad Sovietai 
' Įsiveržė j Varšavą

Didžiojo Vajaus Pradžia

mus, o mes jos jums pasiųsime 
be tų kortų bei paliudijimų. Negaišuokite 
dienos.

Dabar reikia skubintis su pašalpa. I
Vienintelė įstaiga, kuri renka ir siunčia Lietuvos žmo 

nėms paramą, yra Lietuvai Pagelbos Teikimo Komite-

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Tai tokie yra faktai, tokia yra tiesa 
Daug pažadėta, nieko neištesėta.

, A. BIMBA,
L. P. Tl Kom. Pirmininkas.

Mr. Fred Myers
Executive Director of Russian War Relief
11 East 35th Street
New York, N. Y.

ANTRAS LAIŠKAS.
July 3, 1944

Dear Mr. Myers: ‘
Mr. Elliot J. Jensen of the National War 

Fund advised me to consult with your or
ganization about forwarding relief to 
Lithuanians in the USSR. On the 17th of 
this month, I was at your relief organi
zation’s office and I had a lengthy discus
sion with Mrs. Eve V. Gersch concerning 
the shipment of relief packages through the 
Russian War Relief facilities to the Lithu
anian refugees in Soviet Russia. I under
stood that all your shipments go to the 
VOKS organization in Moscow for distri
bution. Any such provisions set by you and 
the Soviet authorities, in connection with 
these shipments, will be acceptable to our 
organization.

Since the largest number of the Lithu
anian refugees are living in Ąltaiskii Krai, 
we would appreciate that the first ship
ment be sent to that province.

Kindly write to me at your earliest con
venience whether your organization would 
accept these relief shipments (according to 
your specifications) for the Lithuanian re
fugees in Soviet Russia.

Sincerely yours, 
Dr. J. B. Končius, President 

(signed)

JANKIŲ PARAMA 
VARŠAVIEČIAMS

Iš Italijos atskridę, Ame
rikos bombanešiai dar nu
metė maisto, amunicijos, 
ginklų ir vaistų Varšavos 
lenkams, kovojantiem prieš 
vokiečius.

Mes gi kiekvienas sukruskim, 
Ką išgalim, ten jiems siųskim, — 
Nepamirškim mes savųjų, 
Nei vaikučių nuskriaustųjų.

Marijona Janonienė

Dear Mr. Myers:
I beg to acknowledge your letter of June 

2, 1944.
Our organization 

Lithuanian refugees 
kits as per your 
specifications. We would also like to send 
used clothing. Furthermore, we are pre
pared to send any and all supplies which 
you find to be most needed according to

imo Fondo

London. — Vadai kovo
jančių prieš nacius Varša
vos lenkų vėl tvirtino, kad 
Sovietų kariuomenė iš Pra
gos prasiveržė per Vislos 
upę į Varšavą, stovinčią 
ant skardaus vakarinio Vi
slos kranto, turinčio 130 pė
dų aukščio.

Dabar šis jūsų laiškutis atitaiso šią klai
dą. Džiugu, kad Waterburis savo kvotą iš
pildė. ;

Labai gerai padarėte, kad patys nupirkote 
apatinių drapanų. Mes raginame visas kolo
nijas ‘stengtis patiems nupirkti, jeigu tiktai 
užeina prieinamomis kainomis. Prašome 
draugus ir ateityje nesidrovėti nupirkti už 
ant vietos sukeltas Lietuvos žmonėms aukas. 
Mums daug parankiau gauti tiesiog daiktais. 
—KOMITETAS.

Lietuvių Pagalbos Teikimo Komitetui.
Draugai! Aš šiandien paėmęs Laisvės No. 

220, žiūriu į paskelbimą paskutinio siuntinio. 
Nustebau, kad Waterburio kvota tebėra ta pa
ti. Buvo paskirta $300 ir dar tepasiekta

na paėmė Omuli geležinke
lio stotį ir 60 kitų gyvena-, 
mųjų punktų.

sius ryšius ir glaudžiausiai kooperuoti 
su šia garbinga amerikiečių organizaci
ja. Russian War Relief, kaip jau visuo
menei žinoma, visai nemokamai (už dy
ką) persiunčia visą L. P. T. Komiteto 
surinktą ir siunčiamą pašalpą Tarybinės 
Lietuvos žmonėms ir Lietuvos pabėgė
liams Tarybų Sąjungos gilumoje. Kito 
kelio pasiekimui ir šelpimui Lietuvos 
žmonių ir Lietuvos pabėgėlių nuo hitle- 
rizmo nebuvo ir nėra.

Tuo būdu, kas šmeižia Russian War 
Relief, kas kenkia R. W. R., tan kenkia 
visam Lietuvos žmonių ir tikrųjų Lietu
vos pabėgėlių šelpimo reikalui. Taip pat, 
kas šmeižia L. P. T. Komitetą bei kenkia 
jojo veiklai, kuris vienintelis rinko ir 
renka pašalpą Lietuvos žmonėms ir lie
tuviams pabėgėliams Tarybų Sąjungos 
gilumoje, kenkia visam Lietuvos žmonių 
šelpimo reikalui.

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
visuose savo atsišaukimuose ir praktiš
kuose žygiuose stengiasi suvienyti visus 
lietuvius didžiajam reikalui: šelpimui 
Lietuvos žmonių. Komitetas nėjo į jo
kius ginčus su Bendruoju Amerikos Lie
tuvių Šelpimo Komitetu, kuris iki šiol 
dar nėra pasiuntęs nei Lietuvos žmo
nėms, nei pabėgėliams Tarybų Sąjungos 
gilumoje nei vieno pundelio, nei vienos 
drapanos, kuomet mes, tuo tarpu, jau 
esame pasiuntę net šešius didžiulius 
siuntinius. Nežiūrint to, Bendrojo Fon
do viršininkai savo pastangose pakenkti 
mūsų veiklai nuėjo taip toli, jog jo iždi
ninkas, Dr. Anthony Zimontas, pasiuntė 
Chicagos radijo stočiai WGES protestą, 
kam ta stotis garsina mūsų Komiteto 
Chicagos skyriaus veiklą. (Žiur. Sanda
ra, rugpj. 18 d.). Tokia Bendrojo Fon
do viršininkų elgsena yra pikta ir 
smerktina. Šituo Dr. Zimonto protestu 
tiktai pasipiktins kiekvienas padorus, 
patrijotingas lietuvis.

Apie Bendrojo Fondo santykius su 
Russian War Relief, su kuriuo koope
ruoja Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetas, laikraščiai pilni įvairiausių gan
dų. Tūlų srovių laikraščiai prisimygę 
tvirtina, kad Bendrasis Fondas neturi 
ir negali turėti jokių santykių bei ry
šių su Russian War Relief. Savo skaityto
jus įtikinėja, kad būtų didžiausias prasi
žengimas Bendrojo Fondo viršininkams 
bei kam nors kitam iš lietuvių turėti ko
kius nors santykiui su ta amerikiečių 
organizacija. Jie smerkia Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetą, kam jis siun
čia surinktą pagalbą Lietuvos žmonėms 
bei pabėgėliams per Russian War Relief. 
Tai esąs 'Amerikos lietuvių apgaudinėji
mas, nes Russian War Relief būk ne- 
siunčiąs mūsų dovanų lietuviams — 
R. W. R. siunčiąs tiktai 'rusams.

Į šiaurvakarius ir vaka
rus nuo atvaduoto Valgos 
miesto, Estijos parubežyje

kios siuntimo sąlygos bus, 
ar reikės mokėti mokesčius, 
ar ne, mes nežinome.

Todėl visiems aukotojams 
pastebime: Neprašykite L. 
P. T. Komiteto, kad jūsų 
siuntinius pasiųstų tiesiai 
jūsų žmonėms Lietuvoje. 
Mūsų visos drapanos ir ki
tos dovanos siunčiamos kai
po pašalpa abelnai Lietuvos 
žmonėms, žinoma, jų gaus 
ir jūsiškiai, jeigu jiems pa
šalpa bus reikalinga.

Lietuvos žmonės lauks

refugees are

Remkite jojo pastangas!
Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas,

417 Lorimer St., ^Brooklyn 6, N. Y.
PASTABA: Jeigu negautumėte minėtos rinkliavinės 

medžiagos, arba jeigu jos jums pritruktų, tuojau kreip
kitės į mus, o mes jos jums pasiųsime. Imkitės darbo, 
kad ir 
vienos

L. P. T. Komitetui:
Aš patėmijau Laisvėje 

jūsų atsišaukimą dėl 7-to 
drapanų vajaus Lietuvos 
žmonėms. Tad aš tuojau 
susirinkau visus savo duk
ters išaugtus drabužius ir 
sudėjęs į baksą pasiunčiau 
jums. Ten yra 31 dresiukė 
ir pettycoat, 4 svederiai, 2 
apatiniai marškiniai, rain
coat, 4 overcoats ir t.t. — 
viso kartu vertės $72. Bū
tų labai gerai, kad jūs pa
žymėtumėte ant kortos 
mano vardą, kiek daiktų y- 
ra ir kad juos skiriu Povi
lo Lisų mergaitei, kurie yra 
pabėgę,} Tarybų Sąjungos 
gilumą; Prie Smetonos jis 
ilgus metus buvo kalėjime 
Šiauliuose. Lietuvoje paei
na iš Kupiškio parapijos, 
Zaidelių kaimo.

Su gerais linkėjimais,
Paul Vaitekūnas 

Hudson, Mass.

The total amount 
toward the 
USSR, is

$183.50. Gi 9 rugsėjo aplaikiau atvirutę, kad 
jūs apturėjot siuntinį 164 kavąlkus iš Grieve 
Birset Holland Co., Waterbury, Conn. Už tuos 
drabužius mes sumokėjome $220.87. Tai man 
rodos, kad mes perviršinom kvotą, kas buvo 
skirta. Mes nemanom sustoti ant to. Pas 
mus darbas yra varomas ir bus varomas.

Bet jūs, draugai, suprantat dalyką. Kurie 
aukoja, paseka spaudą ir nerasdami paskelbto 
atskaitoj, greitai pradeda mums primetinėti: 
“Mes aukojam, o jūs neduodat žinoti, kas ir 
kur padeda.”

O gal jūs, užpy.kot, kad mes nupirkom be 
jūsų žinios. Mes matom spaudoj, jogei ir jūsų 
pirkėjai kitą dieną išėję pirkti, pareina tuš
čiomis^ rankomis. Mes, matydami, kas yra ver
ta, ir nupirkom.

Draugiškai, S. M eis on, 
Waterbury, Conn.

PASTABA: čia įvyko nesusipratimas. Kvo
tas prižiūrėjo finansų sekretorė. Bet ji prie 
kvotų priskaitė tiktai “cash” gautus pinigus. 
Nebuvo jai atskirai pranešta, kad Waterburio 
draugai už tiek ir tiek pirko apatinių drapanų 
ir kad ta suma būtų priskaityta prie jų kvo-

your specific arrangements with the USSR 
authorities 
spend annually 
fugees in the 
$450,000.00.

Most of the 
living in Altaiskii province. Consequently 
we would like to send these shipments 
there. However, if the VOKS organization 
in Moscow is willing to accept our ship
ments for distribution to the Lithuanian re
fugees in general, without designating any 
particular province, that will be satisfacto
ry to us.

Expressing our sincere appreciation and 
gratitude for your kind cooperation, I am 

Respectfully yours, 
Dr. J. B. Končius (signed) 

Russian War Relief, Inc.
Att: Mr. Fred Myers
11 East 35th Street
New York, 16, NrY.

Gi Bendrojo Fondo finansų sekreto
rius Juozas Laučka viešai ir kategoriš
kai pareiškia: “Su Russian War Relief 
nepadaryta jokio susitarimo.” (Ameri
ka, rugs. 22 d.) Tai jo atsakymas tiems, 
kurie kalba, kad Bendrasis Fondas esąs 
davęs Russian War Relief tam tikrus 
pažadėjimus, bet jojo,- Fondo, viršinin
kai tai slepia nuo visuomenės.

Mums rūpi tik vienas dalykas, bū
tent, supažindinti visuomenę su tikra 
padėtimi, pasiremiant neginčijamais 
faktais, neinant į jokius ginčus. Faktai 
gi kalba, kad Bendrojo Fondo pirminin
kas kun. Končius yra rašęs laiškus Rus
sian War Relief, davęs didelius pažadė
jimus, užgyręs R. W. R. metodas, asme
niškai buvęs R. W. R. raštinėje tartis; 
nei laiškuose, nei asmeniškuose pokal
biuose nėra statęs R. W. R. reikalavimo, 
kad jam ar kam kitam iš jo Fondo būtų 
leista važiuoti Lietuvon, arba Tarybų 
Sąjungon, ir prižiūrėti jųjų pasiųstos 
pašalpos išdalinimą. Kodėl visas . šias 
pertraktacijas kun. Končius slepia nuo 
plačiosios visuomenės, tai tik Fondo vir
šininkai galėtų išaiškinti.

Dar blogiau: Savo oficialiam praneši
me, Bendrojo Fondo pirmininkas pareiš
kia, kad Lietuvos žmonių šelpimui bus 
pinigų tik tada, kada “Sovietų Rusija 
įsileis mūsų. įgaliotinius ten vykti ir mū
sų pašalpos išdalinimą prižiūrėti.” 
(Amerika, rugs. 1.) O kun. Balkūnas, 
Bendrojo Fondo vice-pirmininkas, kal
bėdamas Great Necke rugsėjo 17 dieną, 
pareiškė, kad jeigu Lietuvos vyriausybė 
neleis Fondo delegacijai savotiškai išda
linti amerikiečių drapanas, tai jie su
rinktų drapanų Lietuvon visai nesiųs! 
Vadinasi, Bendrojo Fondo vice-pirmi
ninkas pareiškė griežtą nepasitikėjimą 
kaip Lietuvos vyriausybe, taip Russian 
War Relief.

Akivaizdoje to viso, žemiau telpą laiš
kai, kun. Končiaus, kaip Bendrojo Fon
do pirmininko, rašyti Russian War Re
lief oficialiai, Fondo vardu, bus, tikimės, 
Amerikos lietuvių visuomenei didelė re- 
veliacija.

PIRMAS LAIŠKAS.
May 19, 1944.

Gerbiamas Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetas:—

17 d. rugsėjo Pittsburgho 
ir apylinkės L.P.T. skyrius 
laikė konferenciją, kurioje 
svarstė ir tarė, kas ir kaip 
būtų galima nuveikti dėlei 
Lietuvos žmonių sušelpimo, 
ką matysite spaudoje iš 
konferencijos protokolo. O 
šiuo tarpu rašau jums šį 
laiškėlį ir siunčiu M. O. 
$100.00, kurį aukavo gerie
ji žmonės Frank ir Mary 
Imbrai.

Imbrai yra progresyviški 
žmonės ir visuomet paremia 
visokį gerą darbo žmonių 
naudai reikalą, kaip finan
siškai, taip darbu, kiek ga
li. Tik gaila, * kad draugas 
Imbras dažnai sirguliuoja. 
Tai tur'būt pirmi Pittsbur
gho ir apylinkės lietuviai, 
kurie prisidėjo su tokia 
stambia auka šiam Lietuvos 
žmonių šelpimui. Gal čia, 
Pitts., tas mūsų darbas ir 
neina taip sparčiai, kaip ki
tuose miestuose, bet jis pa
lengva vis daugiau ir dau
giau išsijudina ir mes tiki
me, kad jis eis tolyn vis ge
ryn ir geryn.

Su geriausiais linkėji
mais, Pitts, ir apyl. L. P.

Dėlei Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šelp

Santykiui su Russian War Relief
Paskutiniais laikais tūluose lietuvių 

laikraščiuose labai daug rašoma neigia
mai apie amerikiečių organizaciją Rus
sian War Relief. Duodama suprasti, kad 
ta organizacija yra rusiį. organizacija ir 
tiktai rusų šelpimu tesirūpina. Toks su
pratimas griežtai nesutinka su tiesa ir 
klaidina Amerikos lietuvių visuomenę.

Russian War Relief yra amerikiečių 
organizacija. Jos vadovybėje matome 
vardus net labai stambių kapitalistų ir 
bankierių. Ją suorganizavo tie žmonės, 
be skirtumo pažiūrų ir klasių, kurie pa
čioj pradžioj karo suprato, kad mums, 
amerikiečiams, reikia teikti visokeriopą 
paramą Tarybų Sąjungos žmonėms jųjų 
ir mūsų bendroje kovoje prieš mirtinąjį 
žmonijos priešą — hitlerizmą ir japo
niškąjį militarizmą. Ją užgyrė Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjungos vyriau
sybės. Ji yra narys National War Fund. 
Jos siunčiama Tarybų Sąjungon pašalpa 
skiriama ne tik rusams, bet visiems Ta
rybų Sąjungos gyventojams — žmonėms 
visų tarybinių respublikų, nuo karo nu
kentėjusių. Taigi, kurie skelbia, kad jos 
pašalpa skiriama tiktai rusams, šmeižia 
ją ir kenkia jos darbui.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas

PAAIŠKINIMAS
Labai dėkui jums už to 

kį didelį glėbį 
Tačiau vieno jūsų 
vimo negalėsime 
būtent, ant jūsų 
uždėti minėtos šeimos var
dą. Tatai padaryti jokiu 
būdu negalima, nes drau
džia valdžia.

Dalykas štai kame: ame
rikiečių siunčiamos drapa
nos Lietuvos žmonėms kai
po pašalpa yra išleidžiamos 
ir ten įleidžiamos be jokių 
mokesčių. Jas gabena, kiek 
mums žinoma, Sovietų lai
vai. Mes tiktai galime pa
žymėti, kas tas drapanas 
aukoja ir aukotojo adresą 
pasiųsti, nes tas leistina. O 
ten gautas drapanas spe- 
cialė Lietuvos vyriausybės 
komisija išdalina tiems, ku
riems labiausia reikalinga.

Gi siuntimas sayiesiems 
nėra skaitoma pašalpa. Gal 
ten jiems pašalpos nerei

kia, o kitiems labai reikia. 
Jie gavę siuntinį galėtų 
parduoti kitiems ir iš to 

biznį daryti.
Todėl siuntimas savie

siems tiesiai bus galimas 
tiktai po karo, kai komer
ciniai ir paštiniai santykiai 
tarpe Amerikos ir Lietuvos 
bus pilnai sutvarkyti. Ko-

Jau išsiuntinėjame visą drapanų ir čeverykų rinkimo 
vajaus medžiagą L.P.T. Komiteto skyriams. Visi komi
tetai gausite lapelių, kortų, paliudijimų ir paraginimo 
laiškus. Nepamirškite: lapelius tuojau reikia išplatinti 
tarpe lietuvių. Kortas prisegkite prie gautų drapanų. 
Ant jų parašoma vardas, pavardė ir adresas aukotojo. 
Taipgi, jeigu aukotojas nori, yra vietos pažymėjimui, iš 
kur jis bei ji paeina Lietuvoje.

Dabar be jokio atidėliojimo K 
bilizuoti rinkėjų talką ir imtis 
susirenka šiek tiek drapanų, ja 
laukite vajaus pabaigos. Tuomi 
laiku drapanas paruošti dėl išsiyntimo. Jeigu tik galima 
(o tas, rodos, visur galima), pataisykite drapanas ir če- 
verykus ant vietos.

Taipgi mes atsikreipėme į didžiųjų organizacijų — L. 
D. Susivienijimo ir L. L. Draugijos — kuopas. Pasiun
tėme po pluoštą kortų ir paliudijimų. Labai karštai ra
giname tų kuopų komitetus ir veikėjus specialiai susi
rūpinti šita drapanų ir čeverykų rinkliava. Lai nebus 
tokio nario, kuris pats neaukotų ir nedalyvautų rinki
me. Visų talka reikalinga. Kiekviena stuba turi būti ap
lankyta ir kiekvieno turi būti p.

Mes norime dar prieš Kalėdas išsiųsti Lietuvos žmo
nėms keletą desėtkų tonų drapanų ir kelius tūkstančius 
porų čeverykų. Karo išvarginti 
mūsų pašalpos.

Aprengkime ir apaukime načių apiplėštus Lietuvos 
žmones!
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Ketvirtas puslapis

OPA Smulkmenų Išaiškinimas sau, nei tėvynei. Todėl mes

iš jos užlaikyta pajamų mokes
čiams. Išskaito kvito forma 
taip pertvarkyta, kad į jį yra 
įtraukti reikalingiausi klausi
mai ir nurodymai, tuo pada-

gazolino pareikalavimas karo 
veiksmams gali sudaryti ypa
tingai sunkią padėtį aprūpi
nant civilius gazolinu — pa
reiškė Gazolino Administrato-

Prekybos Įmonės Raginamos 
Sumažinti Popierio Naudojimą

WASHINGTONAS. — Do
nald M. Nelson, Karo Gamy-

Karo Gamybai Dar Reikalinga 
200,000 Žmonių

WASHINGTONAS. — Paul
V. McNutt, Karo Darbo Jėgos

Philadelphia, Pa
Laisvės” Pikniko Ra/portds

Kainų A dministratorius, 
Chester Bowles, smulkiau pa
aiškina detales neseniai įsteig
tų Kainų Reguliavimo Įstaigos 
Peržiūrėjimo Komisijų, kurių 
žinioje bus įvairių protestų ry
šium su kainų ar buto nuomų 
kėlimu tyrinėjimas ir adminis
tratoriui patarimų davimas. 
Minėtųjų komisijų steigimas 
reikalaujamas pagal Stabiliza
cijos Pratęsimo Aktą.

Ch. Bowles pranešimu, mi
nėtosios komisijos gerai ištirs 
paduotus davinius ir, jei bus 
pageidauta, išklausys pareiški
mus, paduotus žodžiu.

Šie yra svarbiausi punktai:
Komisijoms personalas bus 

skiriamas individualioms by
loms iš Kainų Reguliavimo 
Įstaigos tarnautojų tarpo.

Komisijos narių skaičius pa
reis nuo bylos komplikuotume.

Komisija svarstymą pradės 
tik gavus pilnus bylos davi-i 
nius.

Skundėjas turi teisę reika
lauti išklausyti jo pareiškimo 
žodžiu arba Washingtone, D. 
C., arba kurioje kitoje, jam 
patogesnėje, vietoje. Washing
tone, D. C. esančios komisijos 
susidės iš daugiau negu vieno 
asmens. Kitur įvyksta išklau
symai bus atlikti pagelbinio 
komiteto iš vieno Komisijos 
nario.

Jeigu protestuotojas pagei
dauja, kad jo protestas būtų 
apsvarstytas Komisijos, jis pri
valo pageidavimą pranešti 
protesto įteikimo metu arba ne 
vėliau, kaip 15 dienų laikotar
pyje nuo protesto įteikimo die
nos.

Komisija, apsvarsčiusi pro
testą, patieks Ch. Bowles savo 
patariamąją nuomonę. Skun
do tiekėjas Komisijos nuomo
nę sužinos bylai užsibaigus. 
Tuo atveju, jei Komisijos 
sprendimas būtų atmestas, ga
lutina nuomonė pilnai išaiški
na sprendimo atmetimo pritf* 
žastį.

Jeigu protesto davėjas nesu
tinka su Kainų Reguliavimo 
Įstaigos sprendimu pilnai ar 
dalinai, jis gali skundą patiek
ti Emergency Court of Ap
peals, juridiniam persvarty- 
mui.

kiek galėdami ilgiau ir sugrįž
kite į ją, kai tik galimybės 
leis. Taip elgdamiesi, jūs ge
riausiai patarnausite karo per
galei.”

Berniukai ir mergaitės, lan
kykite mokyklą. Neparduokite 
progos mokslui įgyti už laiki
nai gerai apmokamą tarnybą.

pa-

bū- 
pa-

Siųskite Dovanas Užjūriui 
Stipriose Dėžėse

WASHINGTONAS. — Ar
mijos ir Laivyno paštas pažy
mi reikalą pakuoti Kalėdų do
vanas, siunčiamas užjūrio ka
rinėms pajėgoms, metalinėse, 
medinėse ir stipriose fiberbor- 
do dėžese. Dėžės reikia aprišti 
stipria virvute. Kalėdų dova
nas reikia išsiųsti tarp rugsėjo 
15 ir spalių 15 d.

Paštas dar pataria fiberbor- 
do dėžes įvynioti į storą po- 
pierį, nes iš patyrimo žinoma, 
kad neįvyniotos dėžės dažnai 
įskyla ar sulūžta, kas gali 
kenkti turiniui.

Siuntinio turinys privalo 
ti ankštai suvyniotas, kad
keliui neatsipalaiduotų. Kieti 
saldainiai, riešutai, karameliai, 
vaisiniai pyragai ir šokolado 
plytelės, kurie yra kiekvienas 
atskirai įvynioti į vaškinį po- 
pierį, privalo būti gerai įpa
kuoti dar į atskirą dėžę iš me
džio, metalo ar kartono. Ne
siųskite minkštų saldainių, vis- 
tiek ar namie pagamintų ar 
pirktinių. Įvairūs peiliukai ir 
įvairūs smailūs bei aštrūs daik
tai privalo būti atskirai ir at
sargiai suvynioti, kad negalė
tų perpjauti dėžutės ir suga
dinti kitų siuntinių.

Kalėdų siuntinia privalo 
sverti ne daugiau penkių svarų 
ir neprivalo būti ilgesni, kaip 
15 colių ir viršuje privalo tu
rėti užrašą, kad tai “Christmas 
Parcel.”

rant jį unKamu daugeliui sam
dinių vartoti kaipo pajamų de
klaracija. Pertvarkytoji išskai- 
tų kvito forma pavadinta Form 
W-2 (Rev.).

Šitą naujos formos išskaitų 
kvitą gali vartoti pajamų mo
kesčių reikalams kiekvienas, 
kurio pajamos 1944 metais bū
va možesnės, negu $5000, susi
dedančios vien tik iš algos, pa
rodytos ant pajamų kvito. Visi 
kiti mokesčių mokėtojai priva
lės savo pajamas mokesčių rei
kalams pareikšti ant blankos 
Form 1040, kuri, pagal naująjį 
įstatymą, taip pat yra supras
tinta.

Išskaitų kvitą vartojantis 
mokesčių mokėtojas turės ją 
išpildyti ir paštu pasiųsti vie
tiniam mokesčių rinkėjui (ko
lektoriui) ne vėliau, kaip 1945 
metų, kovo 15 dieną. Mokesčių 
rinkėjas apskaičiuos, kiek jam 
išpuola mokesčių mokėti ir 
praneš, kiek jis papildomai 
privalo- sumokėti, arba grąžins 
skirtumą, jei mokesčių mokė
tojas yra pęr daug įmokėjęs.

riaus p 
Davies.

Svarstydamas šią padėtį, 
Davies pasakė:

“Nors aliejaus apdirbimo 
fabrikai ir pagamina didesnius 
kiekius negu bet kada iki šiol, 
bet begaliniai dideli karo rei
kalavimai apribavo atliekamo 
gazolino kiekį civiliams reika
lams.” -^i

as,

sumažinti 
spausdini-

specialiai 
į Chiniją,

Lankydami Mokyklą—Patar
nausite Tėvynei 

WASHINGTONAS. — Mo
kyklos lankymo kampanija va
roma visu smarkumu bent 32- 
se valstybėse, vadovaujant val
stybės (State) įstaigoms bei 
įvairioms organizacijoms, apie 
ką jau seniai buvo pranešę 
Jungtinių Valstijų Švietimo 
Įstaiga ir Vaikų Biuras.

Tennessee valstijoje mokyk
los lankymo kampanijai vado
vauja Tennessee Auklėjimo 
Draugija, padedant Valstijos 
Piliečių Apsaugos Įstaigai ir 
Tennessee Valstijos švietimo 
Departmentui.

Ohio valstijoje kampaniją 
varo specialus komitetas, susi
dedąs iš 42 atstovų įvairių 
piliečių, religinių, darbdavių, 
darbininkijos ir labdarybės or
ganizacijų ir Ohio valstijos 
valdžios atstovų. To komiteto 
pirmininkas yra dr. David J. 
Wiens.

“Per anksti nutraukdami 
mokslą,” kreipėsi laišku į New 
Yorko valstijos jaunimą švie
timo koimsijonierius, George 
D. Stoddard, “galite labai rim
tai pakenkti savo ateities kar
jerai ir tuo nepatarnausite nei

Mėlynieji Tokenai Išeina iš 
Apyvartos Spalio 1 d.

WASHINGTONAS. — Ches
ter Bowles, Kainų Reguliavi
mo Įstaigos administratorius, 
praneša, kad nuo spalio 1 d. 
išimami iš apyvartos mėlynie
ji tokenai, nes nuo rugsėjo 17 
d. neberacijonuojama beveik 
visos daržovės skardinėse dė
žutėse ir buteliuose ir vaisi
niai sviestai bei “specialties.”

Ateityje konservuoto maisto 
vertė taškais bus tokiu būdu 
nustatyta, kad šeimininkė ga
lės naudotis vien 10 taškų mė
lynaisiais ženkleliais ir toke
nai nebebus reikalingi.

Karo Maisto Administraci
jos pareiškimu, dabartiniu me
tu konservuotų daržovių at
sarga yra pakankamai didelė, 
todėl jai ir netaikytinos raci
jonavimo taisyklės.

Kareiviams Reikia Ginklų— 
Nemeskite Darbo

WASHINGTONAS. — Maj. 
gen. Lucius D. Clay, Armijos 
Medžiagų direktorius, patiekė 
Senato Karo Tyrinėjimų Ko
mitetui šiuos faktus:

Neseniai vienas Amerikos 
karo vadų gavo tik pusę skai
čiaus 155 mm. šaudmenų, rei
kalingų kareivių išlaipinimo 
operacijoms. 8 colių howitze- 
rių kulkų trūksta net 53%. 
Britų prašymą skubiai prista
tyt 1,000 vieno tono bombų tu
rėjome atmesti, dėl negalėjimo 
jų pagaminti. Armijai gręsia 
šiais metais trūkumas 50,000,- 
000 jardų medžiagos palapi
nėms statyti.

Gen. Clay nuomone, šie trū
kumai atsirado dėl darbinin
kų stokos. Teklei, kad išveng
tume nelaimių, kad pajėgtume 
sėkmingai varyti ofensyvą, 
Amerikos darbininkai privalo 
gaminti vis daugiau ir daugiau 
karo medžiagų. Turime atmin
ti, kad karas dar nepasibaigė.

Tad nemeskite darbo, pildy
kite svarbius karo reikalavi
mus. Tai yra mūsų vienintelė 
viltis pergalei kaip galima ar- 
timesniam

Įvyks Veneros Ligų Kontrolės 
Konferencija

WASHINGTONAS. — Chir. 
gen. Thomas Parran ir dr. J. 
R. Heller, Jr., Viešosios Svei
katos Tarnybos Veneros Ligų 
Skyriaus pirmininkas, pareiš
kė, kad tarp lapkričio 9 ir 11 
d. St. Louis, Mo. įvyks kon
ferencija pokarinės vener. li
gų kontrolės reikalu, globo
jant Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Tarnybai.

“Karas daugelyje pasaulio 
dalių labai padidino venerinėm 
ligomis užsikrėtusiųjų skai
čių,” pasakė dr. Heller, “bet 
tuo pačiu metu mokslas išra
do naujus vaistus ir naujus 
metodus sifiliui ir gonorėjai 
gydyti.”

“St. Louis konferencijos 
tikslas yra suburti draugėn vi
sų ligos fazių gydymo žinovus, 
kad jie nutartų geriausius bū
dus tų ligų gydymui išplėsti.”

Naujųjų metodų žinovai pa
tieks plačias informacijas raš
tu. Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Tarnyba, Valsti- 
jinė Tyrinėjimų Taryba ir Ar
mijos bei Laivyno medicinos 
departmental duos pranešimą 
iš savo patyrimo
naudojime sifiliui ir gonorėjai 
ir rekomenduos gydymo eigą.

leido atsišaukimą į 25,000 
svarbiausių prekybos įmonių, 
kaip galima labiau 
popierio naudojimą 
mui.

Prieš išvykdamas 
prezidento misijai
jis išsiuntinėjo laiškus nariams 
Tautinės Prekybininkų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijų Vaiz
bos Buto, Supirkimo Agentų 
Sąjungos ir Amerikos Rekla
mos Agentūrų Sąjungos.

Nelson šiais žodžiais paaiš
kino savo atsišaukimo tikslą:

“Geros 
sumažino 
trūkumo, 
išsiplėtę

karo naujienos no- 
popierio ir kartono 
Atvirkščiai, nauji ir 
karo frontai atnešė

didesnį popierio pareikalavi
mą, nes tūkstančiai tonų naujo 
popierio sunaudojama žemė
lapiams, spausdintiems įsaky
mams,' šaudmenų bei ginklų 
pakavimui ir visai eilei kitų 
reikalų.

“Popierio trūkumas Karo 
Gamybos Vadybai tebesudaro 
didelio rūpesčio, čia laukiama 
visų prekybininkų ir pramoni
ninkų kooperacijos.”

Pratęsiamas Aliejum Šildomų

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga prane
ša, kad dėl žibalo ir kitų leng
vųjų aliejų trūkumo, suvaržy
mai, veikę pirma tik 28 vals
tijose, aliejum kūrenamųjų pe
čių pardavinėjime, dabar bus 
taikoma visai šaliai.

penicilino

Nuo 1944 metų rugsėjo 9 
dienos, aliejaus šildomų pečių 
racijonavimo kvitai visoj šaly
je išduodami tik asmenims, ku
riems nėra galimybių naudotis 
kitokiu pačiumi; arba seną pe
čių pakeičiant nauju.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

momentui.

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

TAIPISTES 
Nuolatinis Darbas 

Gera Alga. Pripažintos Patyrusiomis. Moder
ninis ofisas su sofka pietų laikui. 

Valandos 9 iki 6. 
Šeštadieniais Tik Reikalinga Dalis 

Darbininkų Tedirba. 
Kreipkitės Pas

MB. ADAMS, ROOM 802 
INSURANCE COMPANY 

OF NORTH AMERICA 
99 John Street

, NEW YORK CITY, 7.u ...... ... iwi

30-čiai Milijonų Asmenų 
lengvintas Mokesčių 

Apskaičiavimas
WASHINGTONAS. — 

seph D. Nunan, Jr., mokesčių 
komisijonierius, pranešė, kad 
apie 30,000,000 darbininkų ir 

tarnautojų bus palengvintas 
1944 metų mokesčių apskaičia
vimas, vartojant tam reikalui 
darbdavių išduodamus išskaitų 
kvitus. i ']

Prisilaikydamas 1944 metų 
Asmeninio Pajamų Mokesčių 
Įstatymo, mokesčių komisijo
nierius leido tam reikalui var
toti išskaitų kvitus, ši nauja 
tvarka palengvins 30,000,000 
darbininkų ir tarnautojų pa
jamų mokesčių mokėjimą, lei
džiant jiems pareikšti ant iš
skaitų kvito vien tik, kiek jie 
pajamų turėjo, kokiomis -mo
kesčių išimtimis naudojasi, ne
reikalaujant išpildyti regulia
raus pajamų mokesčio blanko, 
Form 1040.

Įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas darbdavys, ne vė
liau sausio 31 dienos, išduotų 
kiekvienam samdiniui išskaitų 
kvitą, kuriame būtų nurodyta, 
kiek algos samdiniui išmokė
ta per pereitus metus ir kiek

Laikytojai Priside- 
Skardinių Dėžučių
Rinkimo

WASHINGTONAS. — Kaip 
praneša Karo Gamybos Vady
ba, 100,000 Tautinės Restora
nų Sąjungos narių prisidėjo 
prie skardinių dėžučių (kenų) 
vajaus, ši sąjunga atstovauja 
85 nuošimčius restoranų biz
nio visoje šalyje.

Nors daugelis restoranų pa
vieniai kooperavo šitame va
juje, bet šimtanuošimtinis val
gyklų dalyvavimas skardinių 
dėžučių rinkimo vajuje buvo 
pažadėtas, atsiliepiant į Karo 
Gamybos Vadybos pirmininko, 
Donald M. Nelton, prašymą.

Kritišką cino trūkumą pa
brėžė Karo Gamybos Vady
bos Cino Skyriaus viršininkas, 
Louis 13. Loeb, įspėdamas:

“Cino dėžučių rinkimo svar
ba nėra perdėta. Mūsų nusta
tyta kvota buvo surinkti 40,- 
000 tonų per mėnesį, bet tik
rovėje retai kada buvo viršyta 
50 nuošimčių nustatytos kvo
tos. Tai yra apgailėtina, ypa
tingai imant dėmesin cino rei
kalingumą tūkstančiui ir vie
nam kariškam reikalui.

“Amerikos restoranų koope- 
ravimas tame reikale yra be 
galo reikalingas. Skardinių dė
žučių rinkimo vajaus pasiseki
mas ar nepasisekimas 
imtinai priklauso nuo 
nų laikytojų taupymo 
nos cino dėžutės.”

Restoranų 
da Prie

veik iš- 
restora- 
kiekvie-

Gazolino Rezervai Kritįngoje 
Padėtyje

WASHINGTONAS. — Ga
zolino rezervai civiliam var
tojimui dabar yra tokioje pa
dėtyje, kad dar kiek padidėjęs

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000. 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

workers, inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar Ir savo šeimą jrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..................................................................................

Antrašas

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO. HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnės 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-spindųlių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —■

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2. |

DR. ZINS (isist 28 ”•>
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P, M.

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 & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

neseniai išleistoje visos šalies 
darbo apžvalgoje, iškelia vie
šumon svarbų reikalą surasti 
daugiau darbininkų gyvybinės 
svarbos karo pramonei. Ap
žvalga padaryta pasiremiant 
neseniai gautais dvylikos Ka
ro Darbo Jėgos Komisijos sky
rių direktorių pranešimais. 
Juose pabrėžiamas didelis rei
kalas gauti dar 200,000 darbi
ninkų kai kurioms labai svar
bioms sunkiųjų pabūklų dirb
tuvėms, norint patenkinti gen. 
Eiscnhowerio neseniai įteiktus 
pageidavimus.

Pažymima, kad didžiausias 
darbininkų trūkumas jaučia
mas Naujoje Anglijoje, Vidu
rio Vakaruose ir Pacifiko pa
krančių pramonės centruose, 
nors, bendrai imant, vyrų dar
bininkų niekur nėra per daug. 
Išeitis matoma tik darbininkų 
perkėlime iš mažesnės svarbos 
sričių į pačias svarbiausias sri
tis, kas jau bandoma vykdy
ti. OWI.

Ateinantį sekmadienį, 1 d. 
spalio, įvyks visų organizacijų 
susirinkimas “Laisvės” pikniko 
raporto reikalais ir labai svar
biais kitais reikalais, kurie iš
plės plačias diskusijas. Mūsų 
organizacijų nariai ir simpati- 
kai būtinai būkite šiame susi
rinkime. Sekr. A. J. S.

PIRKITE KARO BONUS!

DUBINĄS 
NUGAROM . . .

jaučiami kai kurie paprasti raumenų 
skausmai ir {veržimai. Nesirūpink-4 ne
gaišuok I Uždėk Johnson’s RED CROSS 
Plasteriė tuojau, tiesiai an| tos vietos. 
Ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia tuo- 
jaus. Šildo—ramina—apsaugo—paremia 
—dirba, jun>s bedirbant RED CR0SS 
I’lasteridi yra švarūs, sanitariški, leng
vai panaudojami. Visuomet turėk jų! at
sargą po ranka. Reikalauk tikrojo, gar
saus p|er virš 50 metų, pagaminto 
Jonhson & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 
vaistinėje.

R E D CROSS PLASTERGREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

- - Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

ri i d'i

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Prezidentas Išdėstė, Kodėl 
Republikonai Kaišosi Naujo

sios Dalybos Plunksnomis

>

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
jeigu susitiktų su jais aiš
kioje dienos šviesoje.

Iš tikrųjų, jie dėjo asme
niškas pastangas, eikvojo 
savo energiją — ir daug 
pinigų — bekovodami prieš 
kiekvieną iš tų įstatymų 
kongrese, spaudoje ir teis
muose visą laiką, kai da
bartinė valdžia pradėjo rei
kalauti šiuos įstatymus iš
leisti. .

Čia turime gerą pavyzdį, 
parodantį, kaip tie žmonės 
dviveidžiauja ir kaip jie 
blaškosi (savo politikoje).
REPUBLIKONAI BAN
DO PAKEIST IŠKABAS
Atrodo, kad republikonų 

kalbėtojai šiomis dienomis 
viso labo tesiekia tiktai 
vieno tikslo — perkelti iš
kabas iš vienos pusės į ant
rą. Jų tikslas yra įkalbėti 
amerikiečiams, kad tai de
mokratų partija buvus kal
ta už 1929 metų krizį ir 
depresiją, ir kad republiko
nų partija padarius visą so- 
cialį progresą Naujosios 
Dalybos laikotarpyje.

Senoji Republikonų 
Gvardija

Yra šviesių, liberalių 
žmonių republikonų parti
joj, ir jie sunkiai, garbin- , 
gai kovojo, kad sunaujovint 
savo partiją ir vest ją žing
snis žingsniu su pirmyn 
maršuojančia Amerikos pa
žanga. Bet šie liberaliai 
žmonės nepajėgė išstumt 
senosios gvardijos republi
konų iš jos aptvirtintų po
zicijų.

Visi mes esame matę cir
kuose stebėtinų akrobatikų, 
bet nei vienas dramblys ne
pajėgė taip persiverst per 
galvą, kad ir vėl stačias sto
vėtų, o — jei kuris tatai 
mėgino, tai pasijuto aukš- 
tieninkas begulįs.

Republikonai Priešinosi 
Ginklavimuisi

Nėra man reikalo pakar
toti jums ištisų istorijos 
šimtmečių, suėjusių į tuos 
ketverius metus nuo to lai
ko, kai mes praeitą kartą 
matėmės.

Kongrese ir už kongreso 
sienų buvo žmonių, kurie 
šūkavo prieš mūsų rengi
mąsi apsiginti — pirm 1939 
metų ir vėliau. Mūsų pasi
ruošimus savo kraštui ginti 
jie vadino isteriškais karo 
kurstymais; jie rėkė, kad 
mūsų teikiama pagelba tal
kininkams esanti pavojinga 
provokacija.

Mes atsimename tuos 
balsus.

Jie norėtų, kad dabar 
mes juos užmirštume. Bet 
tai buvo garsūs balsai 1940 
ir 1941 metais. Gerai, kad 
jų buvo mažuma ir — lai
mė mums ir pasauliui —kad 
jie negalėjo Amerikos su
stabdyti.

Tūli politikieriai buvo 
sukišę savo galvas giliai į 
smėlį, kuomet audros iš 
Europos ir Azijos ėjo lin
kui Amerikos. Jie sakė, kad 
Lend-Lease (karinių pasko
lų) Bilius, girdi, “padarys 
galą laisvai valdžiai Jungti
nėse Valstijose;” jie taipgi 
sakė, kad “tik isterikai įsi
vaizduoja, kad Vokietija, 
Italija ir Japonija planuoja 
karą prieš mus.”

Tie patys žmonės šian
dien reikalauja amerikiečių 
pavesti jiem vado vau t už
sieninei mūsų politikai ir 
karinei mūsų politikai.

Republikonų vadai dabar 
faktinai sako štai ką:

“Aa, užmirškite, ką mes 
tada kalbėjome; mes per-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
ATVIROS SEKAMOS VIETOS 

AUKŠTOS KLASĖS 
ORGANIZACIJOJE

PUIKI PROGA 
DARBŠTIEM, SĄŽININGIEM

DARBININKAM.

CHOCOLATE MIRKYTOJAI
Patyrę 

Vyrai ir Moterys

ABELNAI PAGELBININKAI
Vyrai ir Moterys 
Bendrai Naudingi 

Saldainių Virtuvėje.

SALDAINIU DARYTOJAI
> Patyrę

VYRAI
Lentils, Dragees, ir t.t.

ROSE-MARIE 
de PARIS

Kreipkitės į Fabriką

553 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., 
TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(226)

PROSYTOJAI 
OPERATORIAI

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

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

(228)

mainėme savo nuomonę da
bar — mes skaitėme ban
domuosius balsavimus, ką 
žmonės mano apie tuos da
lykus, ir mes dabar žinom, 
ko amerikiečiai nori. Nepa
likite tiem seniam pareigą 
daryti tą taiką, kokią jie 
pirmutiniai pasiūlė ir kurie 
jau padėjo jai pamatus; ku
rie turėjo prieš mus visus 
kovoti, colis po colio per 
penkerius paskutinius me
tus. Visa tai paveskite 
mums. Mes taip gabiai pa
darysime, kad gausime vi
sus iki vieno izoliacionistų 
balsus ir grynai visas jų 
aukas mūsų rinkimų kam
panijai.”

Yra vienas dalykas, kam 
aš esu persenas — aš nega
liu abiem pusėm lūpų kal
bėti tuo pačiu laiku (kaip 
kad republikonai kalba).

(Bus daugiau.}

What 'IfouRuq, With

WAR HONRS
Barbed wire used by Uncle Sam’s 

fighting forces is vastly different 
from that used on American farms. 
Army and Marine barbed wire is 
much heavier and the barbs, about 
three inches in length, are more 
vicious than ordinary barbed wire.

for each twelve yards, or 36 feet of 
this specially manufactured barbed 
wire. The Army and Marine Corps 
needs thousands upon thousands of 
feet for defensive Warfare. Your 
purchase of War Bohds and Stamps 
will insure sufficient quantity for 
their needs. Invest at IfeaSt ten 
percent of your wages in War 
Bon<to eyzry pay day.

O V. Š. Treasury Department

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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 j Employment Ofisą

WALTER KIDDE
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas L SĖS Paliuosavimas.
(226)

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 & RIIAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(230)

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas 

Pilno Laiko Darbas
GERA ALGA

Pastovūs Darbai
Linksmos, švarios 

Aplinkybės 
Apmokamos Vakacijos 

Puikiausia Proga 
Galimybės

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L.I.C.

(230)

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

SCHRAFFT’S
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.

(X)

' VYRAI
( ir

BERNIUKAI
Lengvam fabriko 

darbui
GERA. ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT C0., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

_________ ____________________________ (227)

SUSTATYTOJAI 
IR PAKUOTOJAI

Patyrimas Nereikalingas 
KARINIS FABRIKAS 

$56 I SAVAITĘ
MOTT BROTHERS

In Care of
AXINN & SON LUMBER CO. 
99th Avenue & 222nd Street 

Queens Village, L. I. 
MISSOURI 7-3000.
 (226)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
,(226)

Laisvg—Liberty, Lithuanian Dally
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I 
\

REIKALINGI
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)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI 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)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

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.
(230)

VYRAI 45 & VIRŠAUS
Nuolatini Darbai Prie Knygų Apdarymo 

Patyrimo Nereikalaujama • 
GERAS TAIKOS METU AMATAS 

Turi Suprasti Angliškai
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

$25.40 DIENOM - $27.40 NAKTIM 
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIU

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST., NEW YORK.

(230)

Fabriko Darbininkai. 40 Valandų Savaitė. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

A. W. BECKER & CO.
153 EAST 24th STREET.

(226)

SPAUSTUVES
PRESSMONAI ‘

Turi būt patyrę craftsmens! ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDOR1PER LITTLE GIANT
ar

c. & p. Miller platens.
Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glėh Čovė, L.t./^.Y.

.(22Š)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$38.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(229)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
GATVEKARIŲ OPERATORIAI 

Tuojaus Duodamas Darbas 
Mokinantis Mokama 60c I Valandą 

būtinas darbas 
Patyrimas Nereikalingas 

KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENI, 
BAIGIANTIS ŠEŠTADIENI, 9 A.M.

I EMPLOYMENT BUREAU 
3RD AVE. TRANSIT CORP. 

129TH ST. & 3RD AVE,, MANHATTAN 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo. (230)

KLEJANKŲ TIESĖJAI 
Nuolatinis Darbas 

$1.50 į valandą pridedant 
viršlaikius. 

Turi būt ėkspertai ant 
rezidencijų darbo. Reikia automobilio.

O. F. ELLIOTT
163-03 NORTHERN BLVD., FLUSHING, L.I.

 (227)

SANDĖLIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui.
40 VALANDŲ SAVAITE 

NUOLAT
Pokarinė Proga.

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
r (226)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS

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

JAMAICA 6-4516
.............................. (226)

RAŠTININKAI
PAŠTO SIUNTINIŲ ROMUI. $20. TRUMPOS 

VALANDOS. ATLANTIC COMMISSION 
CO., 102 WARREN ST. (arti Chambers)

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynim* 

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

55c i valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina $5c po 6 mėheBių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavlmą ir 

būti U.S. Piliete. (226)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(228)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
ar

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(x)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
ĖUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS I ROOM 508
850 — 5TH AVE., 6 P. M.

i -(229)

HELP WANTED—MALE ' 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Valymas ir lengvos ofiso pareigos.

51/2 DIENOS, 40 VALANDŲ.
Amžiaus iki 50

$120.00 Į MĖNESĮ
Pasisakykite apie paliudijimus 

ir patyrimą.
BOX 302,

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
(229)

BERNIUKAI
Dėti knygas j lentynas, kiti knyfryno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

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

(226)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

(228)

PAKUOTOJAI 
Dienom ar Naktim 4 iki 8. 

SANDĖLIŲ VYRAI AR BERNIUKAI 
PATlKfclNTOJAl 

PRIĖMIMŲ RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
Patyrimas Nereikalingas

UPHOLSTEftERS—SPRINGERS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City. 
Kreipkitės j Personnel Ofisą, 8-tos Lubos 

(43rd Street Entrance)
 (230)

VYRAI—40 IKI 60 
SANDĖLIU DARBUI 

PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 
Pakavimo, Išsiuntimo, Sandėlio 

Departmentuose.
5 DIENOS—40 VALANpV SAVAITĖ 

$22 PRADŽIAI
Pastovus Darbas—Šiek-Tiėk Viršlaikių 

NRWBEftftY BUILDING 6, 
68—34th St., Bush Terminal, Brooklyn, 
. (231)

MAŠINISTŲ—PAGELBININKAI 
išsiuntimų ir priėmimų pagėlbinin- 
KAI. PAPRASTI DARBININKAI. Dentisti- 

niat ir Chirbpddistiniai aptarnavimai. 
Vakacijų išlaidos apmokama.

LEWYT COĘP.,
401 WYTHE AVE., BROOKLYN.

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BUFETO MERGINOS 
ABELNAS APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS f 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS 

(Pilnam ar Daliai Laiko) 
DIENOM AR VAKARAIS 4 IKI 8 

ŽYMĖTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City 
Personnel Office, Uitos Lubos 

(43rd Street Entrance)
(280)

ARCHYVŲ
ir

ABELNAI RAŠTININKĖS
40 VALANDŲ, 5 DIENŲ 

SAVAITĖ
Puikiausia pokarinė proga. Specia-' 
liai kreipiama dėmesio j pradines.

Sportiški Aprėdalai

DAVID D. DONIGER
& CO.

303—5th AVĖ., N. Y. C.
(227)

% RAŠTININKĖS
PAŠTO SIUNTINIŲ ROMUI. $20. 

TRUMPOS VALANDOS 
ATLANTIC COMMISSION CO., 

102 WARREN ST. (arti Chambers)
 (280)

MERGINOS—MOTERYS
Ištiesimui 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) 

iii 1 ■ j 1 .
MOTERYS, AUKŠTOS KLASĖS

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

terio paliūdijimas. Kreipkitės asmeniškai.
WYBRANT SYSTEM

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

MERGINOS
Dėti knygas | lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

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

(226)

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 RAGE ST.PHILADELPHIA, PA.

(226)

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 jaunesnes kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

SCHRAFFT’S
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.

i (X)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(227)
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NewWtoy^Ėz^2inios
Kviečiame ir Prašome
Visus Lietuvos žmonių drau

gus ir Lietuvai pagelbos teiki
mo rėmėjus kviečiame atsilan
kyti šį šeštadienį, rugsėjo 30- 
tą, į draugišką vakarą Lais
vės salėje. Vakaras rengiamas 
pasidžiaugti trijų metų sukak
timi brooklyniečių darbo tei
kime pagelbos Lietuvos žmo
nėms.

Kviečiami visi, kurie tik jau
čiasi Lietuvos žmonių draugais 
ir myli draugiškus, gražius pa- 
žmonius.

Ir kartu mes turime prie jū
sų prašymą tokį: Kvieskite į 
tą vakarą visus savo pažįsta
mus, kaimynus. Jūs matote šį 
kvietimą, bet bus daug tokių, 
kurie nematys. O jie taip pat 
pageidaujami šiame draugiš
kame sąskridyje. Jeigu jie lig 
šiol ir būtų neturėję progos 
būti Lietuvos draugais, tai gal 
ateityje turės, nes, kur yra gy
vastis, ten dar yra viltis.

Lietuvos žmonėms pagelbos 
teikimo sukaktis turi būti sma
gi, kadangi ir Lietuva baigia
ma išlaisvinti. O smagi ji bus, 
jeigu visi to darbo rėmėjai bū
site kvietėjais ir mobilizato- 
riais.

Bus skanių užkandžių, ko
kių paprastai būna Moterų Ap- 
švietos Kliubo rengiamuose ba
liuose. Stukas su savo grupe 
gros šokiams. Daugiau apie šį 
gražų ir vertingą vakarą ma
tysite sekamose laidose.

Komisija.

Labai Broliškos Brolių 
Degučių Aukos

Kazys Degutis, savininkas 
barzdaskutyklos — Charles- 
Up-To-Date Barber Shop, 306 
Union Ave., Brooklyne, užėjo 
į Laisvės raštinę’ ketvirtadienį 
po piet ir padėjęs pluoštą pi
nigų išreiškė:

“Va, trisdešimts vienas do
leris. Prašau padalinti seka
mai — už bilą $3, Lietuvos 
žmonėms $3. Mano brolis, Vin
cas Degutis, kuris gyvena Al
bany, N. Y., prisiuntė man 
$25 ir prašė atnaujinti jo Lais
vės prenumeratą, o likusius— 
$18.50—aukoja Lietuvos žmo
nėms.

Tai puiki auka. Varde Liet. 
Pagelbos Teik. Komiteto ta
riame širdingai ačiū!

L. K.

Rezoliucija dėl Šelpi
mo Lietuvos Žmonių
Mes, tiesotai išrinkti delegatai Didžiojo New Yorko lietuvių 

organizacijų, susirinkę Piliečių Kliubo salėje, rugsėjo 24 d., 
rimtai apsvarstėme sunkiai nuo karo nukentėjusių Lietuvos 
žmonių šelpimo reikalus. Reikalas yra didelis ir skubus. Vo
kiečių okupacijos ir karo mūšių išvarginti Lietuvos žmonės 
šaukiasi ir laukia nuo savo amerikiečių brolių nuoširdžios pa
gelbos.

Mes pasižadame tą pagelbą jiems suteikti. Mes pasižadame 
patys atsidavusiai aukoti ir rinkti drapanas, čeverykus ir ki
tokias gyvenimo reikmenas Lietuvos žmonėms ir raginti kitus 
nuoširdžius patriotingus lietuvius, mylinčius savo gimtąjį kraš
tą ir jojo žmones, daryti tą patį.

Mes šaukiame visus lietuvius padėti į šalį pažiūrų skirtu
mus ir skubintis su pagelba Lietuvos žmonėms. Ten vargsta 
žmonelei visų pažiūrų ir įsitikinimų. Todėl ir mūsų pareiga 
suvienytomis spėkomis ištiesti jiems savo pagelbos ranką.

Mes karštai sveikiname jau nuveiktus prakilnius Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto darbus ir dabar veikiamus. Ypa- 
tigai mes pasižadame remti dabartinę specialę rinkliavą dra
panų, čeverykų ir kalėdinių dovanų Lietuvos žmonėms. Mes 
remsime taipgi visus kitus Komiteto žygius dėl suteikimo Lie
tuvos žmonėms greičiausios ir didžiausios pašalpos. Mes rem
sime visas Komiteto pastangas suvienyti visus Amerikos lietu
vius tam didžiam ir garbingam reikalui.

Mes išrenkame pastovų Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto Didžiojo New Yorko Komitetą ir įpareigojame jį išjudin
ti ir sumobilizuoti visus vietos lietuvius dėl šelpimo Lietuvos. 
Šio komiteto greičiausias uždavinys — pasekmingai ir plačiai 
pravesti Brooklyne tarpe lietuvių ir svetimtaučių specialę dra
panų, čeverykų ir kalėdinių dovanų rinkliavą.

Pirmininkas A. DAGIS, 
Sekr. P. GRABAUSKAS.

Brooklynieęiai Išsijudina į 
Pagelbą Kare Nukentėju- 
siem Lietuvos Žmonėm

Atlaikyta Sėkminga ir Informacijomis Turtinga Konferencija; 
Išrinktas Pastovus Komitetas, Su Provizija Komitetą 

Plėsti Prisidedant Naujoms Organizacijoms

Sveiksta
Melvina Sukackaitė po ope

racijos sėkmingai sveiksta. 
Nors operacija buvo jai pada
ryta staigiai, gydytojui vos 
spėjus ją nugabenti ligoninėn, 
kad suspėti pirm apendiko 
trūkimo, tačiau operacija pa
vykusi. Už trejetos dienų li
gonė jautėsi smagi ir pilna 
planų gyvenimui.

Atlankyti ją galima kas die
ną nuo 1:30 iki 3 vai po piet. 
ir nuo 7 iki 8:30 vakarais. 
Adresas: Melvina Sukasky, 
West Side Hospital, 57 West 
57th St., New Yorke.

Ruduo Pribuvo su 
Šalčiais

Svarbios Sukakties Vakaras 
Šį Ketvirtadienį

Newyorkieciams - brookly- 
niečiams šio ketvirtadienio va
karą prieš akis stovi labai 
svarbi sueiga. Tai bus Komu
nistų Politinės Sąjungos ren
giamasis masinis mitingas pa
minėjimui komunistinio judėji
mo 25 metų sukakties ir išaiš
kinimui svarbiausių problemų 
šiuose rinkimuose. Vyriausiu 
kalbėtoju bus Earl Browderis.

Browderj išgirst norės desėt- 
kai tūkstančių miestiečių, ta
me skaičiuje ir desėtkai lietu
vių, kadangi jo prakalbos ne
pavaduojamai teisingai ir ryš
kiai nušviečia padėtį. Bus įdo
mu išgirsti ir kitų kalbėtojų 
aiškinimą apie komunistinio 
judėjimo nuopelnus per ket
virtadalį šimtmečio. Smagu bus 
girdėti-matyti ir žymių artis
tų perduosimą meno progra
ma.

Taigi, rugsėjo 28-tos vakaro 
sulaukę newyorkieciai-brookly- 
niečiai miniomis patrauks į 
Madison SquaTe Gardeną, 50th 
Street ir 8th Avenue, New 
Yorke. O jeigu į Garde
ną netilptų, tai dar oras ne 
labai šaltas, keliems tūkstan
čiams galima talpintis ir apy
linkės gatvėse. Komunistai jau 
yra turėję tokių mitingų, kad 
didžiausioj miesto salėje pu
blika netilpo. Jie dėl to nede
juoja. Publika pasitenkina pa
stovėti apylinkės gatvėse ir 
kartu su viduje esančiais da
lyvauti- mitinge.

Mitingo pradžia lygiai 7:30 
vakaro (visada prasideda lai
ku). Įžanga po $1, rezervuo
toms sėdynėms po $2.

L. K. N.

Atvažiavo su Dovanom 
Lietuvos Žmonėms

Buvęs brooklynietis (laisvie
ms) Petras Baranauskas su 
žmona Elenute ir 10 mėnesių 
sūneliu pereitą šeštadienį at
vyko atlankyti brooklyniečių. 
Kartu atvežė (kiek tik jo “va
gonas“ paveža) drabužių Lie
tuvos žmonėms — savo ir ki
tų bridgeportiečių suaukotų.

Iškrovę drabužius, pasisvei
kinę ir apsikeitę žodžiu su lais- 
viečiais, Baranauskai išskubi
no pas Elenos drauges. Jos 
draugės, sakė Elena, pabus jos 
sūneliui auklėmis, o ji skubins 
miestan šio to pasipirkti.

Mrs. Roosevelt Kalbės 
Brownsvillej

East New Yorko ir Browns- 
villės Moterų Nepartinis Komi
tetas ruošia masinį mitingą 
rugsėjo 28-tos vakarą, Park
way Teatre, St. Johns Place 
ir Eastern Parkway.

Mrs. Roosevelt bus vyriau
sia kalbėtoja tame mitinge.

Pamatyti, išgirsti Mrs. Roo
sevelt nori kiekvienas pilieteis. 
Jinai yra įdomi ne vien dėl to, 
kad ji prezidento žmona. Ji 
savystoviai turi savo vardą ir 
savo nuopelnus. Ji gabiai val
do plunksną ir gyvą žodį, o 
savo rašte ir kalboje išreiškia 
pažangių minčių. Tai ne šiaip 
sau poniukštė, bet vadovaujan
čio žmogaus vadovaujanti mo
teris, kuri moka klausytis liau
dies kalbų ir suprasti jos rei
kalus. Ir drįsta pareikšti svar
biems liaudies reikalams sim
patijų, nors už tai reakcinin
kai ją apšaukia komuniste ir 
dar kitokia.

Kas turi liuosą vakarą, pa
tartina pasinaudoti šia proga 
išgirsti tą puikih mūsų krašto 
pirmąją moterį.

B-tė.

Murray Cohen, 28 m., savi
ninkas Marco Polo restauranų, 
teisiamas už, kyšiais atsipirki- 
nSjimą nuo drafto.

Sprendžiant pagal ūpą or
ganizacijų atstovų, rugsėjo 24- 
tą susirinkusių konferencijon 
Lietuvos reikalais, Liet. Ame
rikos Piliečių Kliubo salėje, tai 
Lietuvos žmonės gaus didelį 
šėrą kalėdinių dovanų ir nuo 
brooklyniečių.

Kalėdinės dovanos manoma 
išsiųsti apie vidurį lapkričio 
(Nov.) mėnesio. Tai jau bus 
7-tas siuntinys dovanų nuo de
mokratinių Amerikos lietuvių. 
Jisai eis tiesiog į Tarybų Lietu
vos sostinę Vilnių, kur jau iš
siųsta ir 6-sis siuntinys, esąs 
kelyje nuo šio mėnesio 9-tos.

Toje įspūdingoje ir svarbio
je konferencijoje dalyvavo de
legatai nuo sekamų didžiojo 
Brooklyno-New Yorko organi
zacijų :

Nuo dviejų didžiųjų kliubų: 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo ir nuo Moterų Apšvie- 
tos Kliubo.

Dr. Martin Luther Draugi- 
J°S-

Aido Choro.
7-nių LDS kuopų, iš kurių 

tik viena pirmoji kuopa turi 
virš 300 narių.

šešių LLD kuopų, kurių tū
los narių skaičiais taipgi įko
pusios į šimtines.

Konferencijai pirmininku iš
rinktas konferencijos šaukėjų 
(Laikinojo Komiteto) pirmi
ninkas Adomas Dagis, sekreto
rių — Petras Grabauskas.

Pirmininkas, trumpai persta- 
tęs konferencijos tikslą, pa
kvietė Antaną Bimbą, nacio- 
nalio Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto pirmininką pra
nešti apie tai, kas jau nuveik
ta Lietuvos žmonių šelpimo 
srityje ir kokioje padėtyje 
randasi tas darbas dabar. Ji
sai pateikė labai įdomų rapor
tą. Taipgi turėjo nepaprastai 
įdomių pranešimų ir laiškų bei 
kitų dokumentų, kuriuos skai
tė sutraukoje diskusijų, klausi
mų ir pastabų, iškilusių kon
ferencijos eigoje.

Delegatų iškeltų minčių ir 
pasiūlymų sutrauką, taipgi 
apie jų klausimus ir į tai at
sakymus plačiau matysite se
kamose laidose.

Delegatai vienbalsiai sutiko, 
kad: * I

Lietuvai reikalinga skubiau
sia gausiausia pagelba dabar, 
tuojau, šiai ketvirtai karo žie
mai. Ir kad tos pagelbos su
teikimui privalome visi sku
biai ir daug dirbti. To darbo 
pravedimui reikalingas didelis 
komitetas. Tad nutarta suda
ryti jis po du nuo didžiųjų ir 
po vieną nuo mažesnių konfe
rencijoj dalyvaujančių organi
zacijų. Taipgi nutarta, kad 
norinčios prisidėti organizaci
jos dar gali atsiųsti savo at
stovus į komitetą ir po konfe
rencijos. Visi kviečiami, visi 
bus be skirstymo priimami į tą 
bendrą, didį Lietuvos žmonėms 
pagelbos teikimo darbą. . . .

Priimta dvi rezoliucijos Lie
tuvos šelpimo reikalais.

Į komitetą organizacijų de
legacija pasiskirstė atstovais:

Piliečių Kliubo: J. Stepo
naitis ir F. Reinhardt.

Dr. Martin Luther: F. Čer- 
nevičius ir Bitneris.

Moterų Kliubo: M. Misevi
čienė ir J. Augutienė.

Aido Choro; Petras Gra
bauskas.
Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo Kuopų:
Pirmos S. GriškųąŲr J. Tom- 

sonas.
13- tos M. Yakštienė.
14- tos A. Zablackienė.
46-tos J. Juška.
50-tos Cl. Briedis.
159-tos A. Vildžius.

200-nės (Jaunimo kuopos ir 
Sorority) Helen Zablackas.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

Kuopų:
Pirmos A. Mureika (antrą 

paskirs vėliau)
24-tos Carl Benderis.
55-tos Babarskas.
138-tos O. Kalvaitienė.
147-tos M. Kulikienė. 
185-tos J. Vinikaitis.
Komitetas tuojau po konfe

rencijos atlaikė trumpą posė
dį ir išsirinko valdybą. Pirmi
ninku J. Tomsoną, sekretorių 
A. Mureiką, iždininke J. Au- 
gutienę, kasos globėjais Cl. 
Briedį ir M. Misevičienę.

Rep.

Pirmoji rudens diena perei
tą šeštadienį pribuvo pusėtinai 
šalta. Temperatūra per dieną 
buvo tarp 52 ir 62 laipsnių, 
normališka temperatūra tai 
dienai turėtų būti 65 laipsniai. 
Sekmadienį taipgi buvo šalta, 
tarp 52 iki 65 laipsnių.

Tačiau pas mus pirmoji ru
dens diena nebuvo šalčiausia. 
Aukštutinėje New Yorko vals
tijos dalyje temperatūra bu
vus nupuolus žemiau šalimo 
laipsnio, o ant Whiteface kal
no Adirondacks kalnyne tem
peratūra nupuolus iki 22 laips
nių.

Kaliforniečiai, tuo tarpu 
pradėjo “rudenį“ su 105 laips
niais šilumos Los Angeles 
mieste. Tai karščiausia tenai 
buvusi diena šiais metais.

Ne visada ir New Yorke pir
mos rudens dienos būna šaltos. 
Pavyzdin, 1895 metais pirmą 
rudens dieną New Yorke bu
vę 95 laipsniai šilumos, karš
čiausia rekorduose. O seka
mais metais ta pati diena bu
vus rekordiniai šalčiausia, 43 
laipsniai.

Leroy Paugh, dvasiškis Sta- 
pleton’e, Staten Island, įkaitin
tas tvirkdinęs jaunus berniu
kus. Du iš suminėtųjų įkaltini- 
me yra 15 ir 13 metų, vienas 
tik 8 metų. Dvasiškis sakėsi 
esąs nekaltas.
m------------------------------------------------- 0

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikšlus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 

1 sudarau su ame- 
Grikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
[padidinu tokio 
I 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.
0---------------- ------------ -------- ------------ E

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Vanilės Maudynė
New Yorke ant Centre St. 

nuvirto nuo troko penkios bač
kos vanilės, kožna po 50 ga
lionų. B.ačkos prasimušė ir iš
siliejus vanile tekėjo gatvių 
pakraščiais. Kelios mašinos pa- 
slydusios apsisuko. Kelios mo
terys eidamos skersai gatvę 
įmynė į slidų skystimėlį ir pa
virtusios visai į jį atsisėdo.

Atidarys Naująjį 
Armijos Paštą

Naujasis armijos paštas bus 
oficialiai atidarytas šį pirm d a- 
dienį, rugsėjo 25-tą. Bildingo 
statyba kainavo pusketvirto 
miliono dolerių. Randasi Long 
Island City. Šiuo tarpu paštas 
būsiąs išimtinai naudojamas 
kariškiems siuntiniams. Tad 
pirmadienį įvyksiančiose cere
monijose jis ir pervędamas 
maj. generolui Homer M. Gro- 
ninger, New Yorko porto ko- 
mandieriui.

PIRKITE KARO BONUS!

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija Kapoj
Telcf.: GR. 7-7553

nvTtiniTr. I 2539 Woodward AvenueDETROI1E. ( 602 Hofinann Bldg-
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujęr St$.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBjERIAl

iŠ

E

Teatras Jai Apsimokėjo
P-Iei Marjorie Grieve nuėji

mas į teatrą pereitą penktadie
nį labai, labai apsimokėjo. Ji 
pataikė nusipirkti paskutinį iš 
miliono tikietų pamatymui fil
mus “Since You Went Away,” 
kuri rodoma Capitol Teatre 9- 
ta savaitė. Prie to milioninio 
tikieto buvęs skirtas $50 ver
tės karo bonas.

■0]

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS • i 9 ryte VALAKUOS. ^_8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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.

................ .=Jg

Policija Sugavus Du Plėšikus
Policija pereitą šeštadienį ir 

sekmadienį areštavo John La 
Rocra, Anthony Castarella ir 
Walter Wagner. Jie įtarti da
lyvavę apiplėšime Henry C. 
Leipfried’o. Apiplėšimas įvyko 
pereitą penktadienį, Equitable 
Bildingo 7-tam aukšte. Nuo jo 
buvo pagrobta $12,300 pini
gų, kuriuos jis nešė Sutro 
Brothers & Co. firmai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 skyriaus su
sirinkimas jvyks trečiadieni, rugsėjo 
27 d., 7:30 v. v. Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Dalyvaukite visi sky
riaus nariai. (226-227)

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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. Nede- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

ZaanKea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

HowTo£4frA
FORTHOSE

Z YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Turi Būt

PIRKITE 
ANKSTI

Išsiųstos
Nevėliau Kaip 
October 15th

5

N

birthstone
(Žiedai $0.95

ii aukityn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

i »

ir

Daitnonto
Žiedai nuo

$19.95 
aukštyn

Vyrllk.š SI <1.95
Žiedas X

i> aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams

Užjūriuose

ROBERT LIPTON, Jeweler
T01 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarais




