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KRISLAI
Dewey Atsako.
Liliputas Prieš Milžiną.
Apie Smetonuką.
Gedvilas Pasirašė už 

Lietuvą.

Rašo R. MIZARA

Pradėdamas savo kalbu 
maršrutą, republikonų kandi-
datas p. Dewey visur bandė 
parodyti, būk prez. Roosevel- 
tas nusenęs, nuvargęs, per
daug susilpnėjęs ir dėl to pi
liečiai neturį už jį balsuoti.

Bet štai praeitą šeštadienį 
Rooseveltas pasako kalbą, —

ir 
reakci- 

šalto 
prade-

A

rinkimų klausimu kalbą — 
užpila republikonams 
ninkams už kalnierių 
vandens tiek, kad anie 
da drebėti ir raitytis.

Roosevelto kalba padarė gi
liausio įspūdžio į Amerikos 
žmones ir visus republikonų 
nepagrįstus užsipuolimus su- 
pikliavojo į miltelius.

Kas daryti republikonų 
didatui ?

kan-

De-pirmadienį p.
kalbą Oklahomos 
bandė pulti prezi- 

asmeniniai.
Rooseveltas p.

Ilillmaną, Browderį; 
iškepė čiapsui, kurtų 
pats, nei jo prieteliai 
valgyti!

Praeitą 
wey sakė 
mieste. Jis 
dentą Rooseveltą
(Atsiminkim:
Dewey vardo savo kalboje net 
neminėjo), jis pradeda mai
šyti dalykus, prikaišioti Roo- 
seveltui 
Dewey 
nei jis 
nenorės

Juo Dewey daugiau tokių 
kalbų sakys, tuo daugiau jis 
nuo savęs žmonių atstums.

Jeigu p. Dewey kur nors 
pasirodė, kodėl jis neturįs būti 
renkamas šalies prezidentu, 
tai jis pasirodė Oklahomoje.

Kas bando gretinti p. 
wey prie Roosevelto, tas 
tina liliputą prie milžino.

De- 
gre-

mi-

London. — Premjeras 
Churchillas buvo klausinė
jamas anglų seime apie po
karinius planus Vokietijai.

Andai šitoje kolumnoje 
nėjau, kad Julius Smetonukas 
ruošiasi patapti Jungtinių 
Valstijų piliečiu, nes jis jau 
nebesitiki turėsiąs progos už
imti savo nutroškusio tėvo sos
tą Kaune.

Dabar mums rašo vienas 
clevelandietis:

“Jis, Smetonukas, neveltui 
jieško pilietinių popierų. Man 
teko sužinoti, kad slaptos po
licijos agentai pradėjo klausi
nėti, kas jis do paukštis... 
Vieni užklaustieji atsakė, kad 
jis esąs “geros valios,” bet ki
ti pasakė teisybę. . . Po to jis 
buvo pašalintas iš darbo ir du 
mėnesiu šiaip sau valkiojosi.”

Taip, Smetonukas “valkio
jasi” po kitus miestus. Jis sa
ko “prakalbas,” skleisdamas 
fašistinius nuodus Amerikos 
lietuviuose.

Vakar dienos Laisvėje buvo 
rašyta apie tarybinės Lietuvos 
respublikos ir Lenkų Komite
to Tautai Vaduoti padarytąją 
sutartį dėl apsikeitimo gyven
tojais.

Pasirodo, kad po sutartimi 
už Lietuvą pasirašė tarybinės 
Lietuvos premjeras Mečys 
Gedvilas.

Dienraščio PM korespon
dentas, p. Parker, žymi, jog 
nemažai lenkų, iki šiol gyve
nusiųjų Vilniuje, pasitrauks į 
Lenkiją. Tai bus visokį šlėk
telės, kuriems lietuvių kalba ir 
lietuviška kultūra atrodo per- 
chamska.

Geras reiškinys ir jis eis lie
tuvių tautai sveikaton.

Prieš karą Vilniuje gyveno 
daug bielorusų, žydų ir lenkų. 
Lietuvių ten mažai gyveno. Iš 
daugybės bažnyčių lietuviams 
tebuvo paskirta tik nedidukė 
Šv. Mikalojaus bažnytėlė.

Tenka manyti, kad Vilnius 
labai greit sulietuvės.

Jau dabar Vilniuje eina du 
lietuviški dienraščiai — Tary
bų Lietuva ir Tiesa.

Po karo Lietuvos sostinėje 
pražydės lietuviškoji kultūra, 
kaip niekad to miesto istorijoj.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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AMERIKOS LAIVAI BOI
KOTUOS ARGENTINA

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull uždraudė Jungti
nių Valstijų laivams nuo 
spalių 1 d. gabent krovinius 
į Argentiną arba iš jos į 
kitus svetimus kraštus. Tai 
todėl, kad fašistuojanti Fa- 
rrellio valdžia Argentinoje 
palaiko ryšius su Vokietija 
ir Japonija.

SOVIETAI DIKČIAI PA
GELBĖJO VARŠAVOS 

LENKAMS
Maskva. — čionaitinis 

lenkų spaudos biuras pra
nešė, kad 282 sovietiniai 
lėktuvai mėtė maistą, gink
lus ir amuniciją Varšuvos 
lenkams, kovojantiem prieš 
vokiečius. Nuo rugs. 13 iki 
25 d. jie numetė varšavie- 
čiams 300 tonų maisto ir 
karinių reikmenų.

HITLERININKŲ GINK
LŲ NUOSTOLIAI

Maskva. -- Vienoje daly
je Čechoslovakijos - Lenki - 
jos fronto raudonarmiečiai 
per dieną pagrobė 23 vo
kiečių - vengrų kanuoles, 
47 minosvaidžius ir daug 
mažesnių ginklų.

Tik vienas Sovietų jungi
nys ties einančiu Rygon 
vieškeliu pagrobė dar 40 
nacių kanuolių ir minosvai
džių, 50 trokų ir 100 veži
mu su kariniais* kroviniais. 

£

Dewey Žada Iššluot 
“Raudonuosius”

iš val- 
“raudo- 
taps iš-

Tulsoj kalbėdamas, Tho
mas E. Dewey, republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
pasižadėjo iššluot 
džios įstaigų visus 
nuosius,” jeigu jis 
rinktas prezidentu.

(Raudonaisiais jis vadi
na visus tuos, kurie nuošir
džiai remia Jungtin. Tau
tų karą prieš fašistų Ašį 
ir užgiria dauguomenei 
naudingus Roosevelto val
džios sumanymus.)

Dewey smerkė Roosevel
to valdžią ir už tai, kad ji
nai dovanojo dalį bausmės 
komunistų vadui Browde- 
riui.

(Browderis buvo įkalin
tas už vieną netikslų atsa
kymą į klausimą blanko j e 
dėl užsieninio pasporto. 
Daugelis kitų žmonių pir
miau už tokį dalyką buvo 
visai nebaudžiami ir tik 
pabarami teisme.)

Japonai Numato Jankių įsi
veržimą j Filipinus

Japonijos radijas sakė, 
kad Amerika telkia stam
bias laivyno jėgas ties šiau
riniu galu Palau salyno. 
Japonai spėja, kad ameri
kiečiai ruošiasi įsiveržt į 
Filipinų salas.
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Sovietai Greit Šturmuos 
Nacius Rygoj iš Visų 
Šonų. Sako Berlynas

London, rugs. 27. —Trys 
Sovietų armijos artinasi 
prie Rygos iš šiaurių, pietų 
rytų ir šiaurių rytų. Rau
donieji lakūnai nuolat bom
barduoja Rygos uostą ir 
nacių laivus aplinkiniuose 
vandenyse, kad hitlerinin
kai jais nepaspruktų iš 
miesto. Berlynas sakė, kad 
Sovietai greitu laiku štur
muos vokiečius Rygoje iš 
visų pusių — iš sausumos, 
jūros ir oro.

Raudonoji Armija, šalia 
kitko, atėmė iš nacių Cėsis 
miestą, galingą vokiečių 
tvirtumą ir geležinkelio 
centrą, 42 mylios į šiaurių 
rytus nuo Rygos, ir Ainazi 
uostamiestį su geležinkelio 
stočia j šiaurius nuo Ry
gos. Taigi dabar naciam te
lieka tik vienas Rygos uos
tas mėgint ištrūkt per van-

Gaiety Būti Pridėta Al
gos Daugeliui Darbi
ninkų, Sako Murray

vadinamos
Kompanijų

kad ir po

Washington. — Philip 
Murray, generalinis CIO 
unijų pirmininkas, ragina 
valdžią negaišuojant leist 
pakelt plieno darbininkams 
algą 17 procentų virš nuse- 
nusios taisyklės, 
“Mažųjų Plieno 
formula.”

Jisai nurodo, 
tokio priedo dar įvalias pel
no liktų fabrikantams ir 
nereikėtų kelti plieno kai
nų.

Galėtų būti pridėta algos 
ir kitiems prastai apmoka
miems darbininkams, virš 
“Mažojo Plieno” taisyklės. 
Taip sako ne tik Murray, 
bet ir Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wm. 
Green.

Sovietai Užėmė Eilę Punktu 
Čechoslovakijos Pasienyj
London, rugs. 27.— Pa

sienyje tarp pietinės Len
kijos ir Čechoslovakijos so
vietinė kariuomenė per mū
šį užėmė apskričio miestą 
ir geležinkelio stotį Turką 
ir devynias kitas gyvena
mąsias vietas, Karpatų 
priekalnėse. Turką stovi 
Drogobycho žibalo laukų 
apylinkėje. Šiame fronte 
per dieną liko užmušta virš 
800 vokiečių ir vengrų.

VENGRAI PATVIRTINA, KAD 
RAUDONOJI ARMIJA 

ĮSIVERŽĖ VENGRIJON
London, rugs. 27. —Ven

grų radijas pripažino, kad 
Sovietų ir Rumunijos ka
riuomenė iš Transylvanijos 
provincijos prasiveržė per 
Vengrijos rubežių ties Sze- 
gedu, antru didžiausiu 

denį iš rytinės Latvijos. So
vietų kariuomenė tebepuola 
vokiečius pietinių Rygos 
priemiesčių srityje.

Latvijos fronte Raudono
ji Armija per dieną atva
davo virš 300 gyvenamųjų 
vietų, tarp kurių yra gele
žinkelių stotys Aloja, Au- 
sekelis, Puikuele, Pale, 
Staicele, Zonepe, Ramuli ir 
Amata.

Estijoj Sovietų kariuo
menė apvalė nuo hitlerinin
kų Risipere, Risti ir pen
kias kitas geležinkelių sto
tis ir dar apie 200 gyvena
mųjų vietų. Tik pačiame 
Estijos pajūryje kai kur 
tebėra paskiri vokiečių liz
dai, kurie visomis pusėmis 
apsupti ir naikinami. Tūli 
naciai mėgina iš jų pabėgt 
į artimas Dagoe ir Gesei 
salas.

SUSIDARĖ BENDRA
LENKU LIAUDIES

ARMIJA VARSAVOJ
Maskva. — Tapo suda

ryta Varšuvoj viena bend
ra komanda lenkams ei
nantiems su Lenkų Komite
tu Tautai Laisvinti ir klau
siusiems londoniškės lenkų 
valdžios, kaip praneša N. 
Y. Times korespondentas. 
Šis pranešimas atidengia, 
kad tikrasis vardas “gene
rolo Boro”, londoniškės len
kų valdžios atstovo Varša- 
voj, yra gen. Tadeušas Ko- 
morovskis.

Susijungę abiejų srovių 
lenkai Varšavoj vadinasi 
Lenkų Liaudies Armija ir 
nieko bendro neturi su 
londoniške lenkų valdžia nei 
su jos generolu Boru-Ko- 
morovskiu, kaip sakė viena 
lenkų kariuomenės leite
nante vardu Eiva.

40 Mvliy Ofensyvo Linija 
Prieš Nacius Pasienyje

London, rugs. 27. —Ang
lų, amerikiečių ir belgų ka
riuomenė Holandijoj suda
rė nuolatinę 40 mylių ilgio 
ofensyvo liniją palei Meuse 
upę ir užėmė įvairias pozi
cijas tik už 3 mylių nuo Vo
kieti j rubežiaus.

Suomiai sakosi stumią na
cius iš Suomijos.

Vengrijos miestu. Vengrai 
ir vokiečiai bloškiami atgal 
88 mylių frontu.

Sovietai vis dar nieko 
pie tai oficialiai nesako.

Anglai rytinėje Italijoje 
užėmė dar kelis miestelius.

a-

PELELIU SALOJ JAPO
NAI SUSKALDYTI

Perlų Uostas. — Ameri
kos marininkai suvarė ja
ponus į patį šiaurinį Peleliu 
salos smailgalį, o ir ten juos 
suskaldė į atskiras grupes. 
Dabar jankiai naikina prie
šus paskiruose apsuptuose 
sklypuose.

Peleliu sala yra Palau 
salyne, apie 500 mylių j ry
tus nuo Filipinų salų.

HITLERININKAI NU
STOJĘ 800,000 KARIŲ

VAKARŲ FRONTE
Franci j a.— United Press 

savo pranešime iš talkinin
kų karo štabo skaičiuoja, 
kad nuo amerikiečių ir an
glų įsiveržimo į Franci ją 
birž. 6 d. iki rugsėjo 26 d. 
talkininkai užmušė 100,000 
vokiečių, suėmė pusę milio- 
no, o 200,000 nacių taip 
sunkiai sužeisti, kad jie jau 
niekuomet netiks frontui.

ŠAUNUS JANKIU ORO 
VEIKSMAS

London. —i Daugiau kaip 
1,600 Amerikos lėktuvų an
tradienį numetė 3,500 tonų 
bombų ir paleido tūkstan
čius šovinių į karinius na
cių miestus Hammą, Bre
meną, Osnabrucką ir kitus, 
vakarinėje ir šiąurinėj Vo-

Amerikiečiai sunaikino 
virš 80 nacių orlaivių, o sa
vo nustojo 10 lėktuvų.

Amerikiečių Veiksmai 
Francijos Frontuose
London. — Į rytus nuo 

Aacheno, arti Vokietijos 
sienos, amerikiečių artileri
ja neatlaidžiai bombardavo 
Eschweilerį ir Duereną, 
stovinčius nacių Siegfriedo

Trečioji Amerikos armi
ja sumušė šešias vokiečių 
kontr-atakas ties Dieutze.

7-j i amerikiečių armija 
pietinėje Francijoje atėmė 
iš nacių Jeuxey, prasiveržė 
per Moselle upę ir nužygia
vo 10 mylių pirmyn į 
šiaurvakarius nuo Belforto 
spragos, kaip kad vadina
ma tarpkalnė vokiečiams 
ištrūkti iš to Francijos 

kampo į pietiniai-vakarinę 
Vokietiją.

Laimingas Amerikiečių 
Žygis į Manchukuo

Washington. — Daugiau 
kaip 70 didžiausių Ameri
kos bombanešių, pakilę iš 
Chinijos, pleškino karinius 
japonų fabrikus Anšane, 
Penshihu ir Dairene, pie
tinėje Mandžurijoje (Man
chukuo), ir visi sveiki su
grįžo į savo stovyklas.

kaiAmerikiečiai apleido 
kurias kalvas Į pietus nuo 
Bolognos, Italijoj.

Anglai Dar Pastūmė Nacius 
Atgal; Nėra Žinių apie 
Apsuptus Parašiutistus

London, rugs. 27. — Ant
roji anglų armija rytinėje 
Holandijoj pastūmė vokie
čius dar 5 mylias atgal, pa
siekė Ochten, Oss ir He- 
esch miestelius ir tuomi 
paplatino “koridorių”, ve
dantį nuo Nijmegeno į Arn- 
hemą, kur vokiečiai buvo 
apsupę tūkstančius anglų ir 
kitų talkininkų parašiutis- 
tų. Bet vokiečiai per despe
ratiškas kontr-atakas, ne
paisydami savo nuostolių, 
atgriebė Elst miestelį, sto
vintį pietiniame Rijn-Lek 
upės šone, už penketo my
lių nuo Arnhemo.

Kiti anglų kariuomenės 
junginiai užėmė Liseel, 
Deurne, Oploo ir Mil, ir 
prasiveržė į rytinį Meuse 
upės krantą, toliau j pietus 
nuo Arnhemo.

Jau 36 valandos, kai tal

UAL PER ŽIEMA NA
CIAI ATSILA1KYSIA

RHEINO FRONTE
Vakarinė Vokietija. —A- 

merikiniai korespondentai 
iš pasieninio Vokietijos 
ruožo perduoda karininkų 
nuomonę, kad jeigu anglai 
iš Holandijos greitu laiku 
neapeis šiaurinį galą nacių 
Siegfriedo Linijos, tai vo
kiečiai galėsią per žiemą at
silaikyti savo Rheino upės 
linijoje. Tie pranešimai pri
mena, kad vėlai rudenį ir 
žiemą pasidarys naciams 
lengviau gintis, o talkinin-
kam sunkiau juos pulti.

Vokiečių Laivų ir Lėktuvų 
Naikinimas Ryty Fronte

Maskva. — Kariniai So
vietų laivai ir bombanešiai 
nuskandino dar vieną vo
kiečių submariną Estijos 
Įlankoje ir du nacių trans
porto laivus Baltijos Jūro
je. Šiedu laivai turėjo 7,000 
tonų įtalpos iš viso.

Rugs. 25 d. visuose so
vietiniuose frontuose buvo 
nušauta 49 vokiečių lėktu
vai.

London. — Anglų prem
jeras Churchillas gyrė Var- 
šavos patrijotų kovą prieš 
hitlerininkus.

Rytinėj Italijoj anglai užė
mė Bordonchio.

SLOVAKAI PERKIRTO NA 
CIAMS GELEŽINKELIUS 

Į SOVIETŲ FRONTĄ

Slovakijos

London. — Emigracinė 
Čechoslovakijos valdžia 
pranešė, jog 
partizanai atėmė iš vokie
čių ir vengrų Dobsina, 
Stratena ir Kralova Jehota 
miestelius ir perkirto prie- 

kininkų komanda neduoda 
jokios žinios apie savo pa
rašiutistus, buvusius apsu
pime ties Arnhemu. Talki
ninkai abelnai dabar ne
skelbia platesnių žinių iš 
Holandijos fronto, slėpda
mi jąsias nuo vokiečių.

Naciai per Berlyno radi
ją gyrėsi, kad jie antradie
nį galutinai nušlavę apsup
tuosius parašiutistus. Ber
lynas sakė, kad vokiečiai, 
girdi, užmušę 6,400 tų pa- 
rašiutistų ir suėmę 1,500.

Talkininkiški pranešimai 
trečiadienio rytą vieni sa
kė, kad apsuptų parašiutis- 
tų grupė dar laikosi, o kiti 
pranešimai iš Londono tei
gė, kad šiuo tarpu nėra jo
kios žinios apie apsuptųjų 
likimą.

Talkininkų Kariai Įsi
veržė Albanijon Iš ’ 

Jūros ir Oro f
Roma, rugs. 27. — Ame

rikiečių ir anglų smarkuo
lių būriai (komandos, rein* 
džeriai) iš laivų įsiveržė į 
Albaniją ir jos pakrantines 
salas. Kitos talkininkų ka
rių grupės iš lėktuvų su 
parašiutais nusileido Alba
nijon.

Jie padeda Albanijos par
tizanam kovoti prieš vokie
čius. O albanų partizanai 
sutartinai veikia su Jugo
slavijos partizanais.

Hitlerininkai Nužudė 
100,000 Vokiečių '

Vakarinė Vokietija. — 
Amerikiečiai koresponden
tai girdėjo pranešimus, kad 
nacių žandarai sušaudė 
daugiau kaip 100,000 vokie
čių po to, kai buvo pada
rytas pasimojimas bomba 
nužudyt Hitlerį.

Hitlerininkai žudė visus, 
kuriuos tik nužiūrėjo, kai-
po pritariančius greitai tai
kai su talkininkais arba na
cių politikos kritikus.

va

Pranešama, kad Varšu
vos lenkai duoda ženklus 
sovietinei artilerijai, ko
kius karinius vokiečių 
punktus bombarduot mies
te.

šams geležinkelius tarp 
karinės ir rytinės Slovaki
jos. Tuomi partizanai su
trukdė karinių reikmenų 
gabenimą hitlerininkams, 
Karpatų kalnyne besiginar 
tiems nuo Sovietų.

l
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Nesuprantami Kun. J. B. Končiaus
Manevrai

Spėjame, kad visi mūsų skaitytojai 
perskaitė dokumentus, tilpusius rugs. 26 
d. Laisvėje. Jei kuris jų dar neperskai
tė, raginamas tai būtinai padaryti. Iš 
paviršiaus žiūrint, kai kam gali atrody
ti, jog tie dokumentai nėra jau toki 
svarbūs, “tik šiaip sau” kun. J. B. Kon
čiaus laiškai rašyti Russian War Relief 
Komiteto valdybai, per p. Myers’ą. Bet 
paanalizavęs juos giliau, skaitytojas pa
matys, kad ten slepiasi svarbių dalykų.

Tik pagalvokime. Kunigas Končius ir 
jį remiančioji spauda (socijalistų ir 
klerikalų spauda) esančiuosius Tarybų 
Sąjungos gilumoje Lietuvos lietuvius va
dina “tremtiniais”. Supraskit: tarybinė 
vyriausybė juos ten ištrėmusi! Tačiau 
savo laiškuose kun. Končius tuos pačius 
žmones vadina nuo karo pabėgėliais, re
fugees !

Kodėl jie taip daro? Todėl, kad vadin
dami juos “tremtiniais”, jie tuo pačiu 
sykiu mano galėsią daugiau žmonių nu
statyti prieš tarybinę vyriausybę. Bet 
kai jiems tenka kalbėtis su atsakominga 
amerikonų organizacija, kokia yra Rus
sian War Relief, Ine., jie tuojau pakei
čia savo terminologiją.

Antras dalykas. Neseniai kun. Kon
čius paskelbė, būk jo “bendrasis” šalpos 
komitetas galėtų gauti iš National War 
Fundo dideles sumas pinigų Lietuvos 
žmonėms šelpti, jei Tarybų Sąjunga su
liktų įsileisti kun. Končiaus atstovus 
prižiūrėti tų daiktų paskaidymą.

Tai, žinoma, yra netiesa; National 
War Fund daugiau pinigų kun. 
Končiaus komitetui 
skirs. Turime atsiminti,

mitetas galėtų lengviau prisitaikyti prie 
National War Fundo ir gauti iš jo pini
gų. Pats kun. Končius pasisako savo laiš
ke iš geg. 19 d., kad Mr. Jensen jam pa
taręs tartis su Russian War Relief Ko
miteto veikėjais.

Kaip ten bebūtų, visas dalykas atrodo 
negražus ir nedarąs garbės nei pačiam 
kun. Končiui, nei tai spaudai, kuri jį gi
na.

Amerikos lietuvių visuomenei tokia 
kreiva politika niekad nepatiko ir ne
patiks, nepaisant, ką kas sakys!

Amerikos lietuvių visuomenė nori, 
kad iš National War Fundo gauti, žmo
nių aukomis sudėti, pinigai eitų ne ko
kiems ten smetonininkams, kvislingams, 
nepaisant, kur jie gyventų, bet kad kiek
vienas centas eitų Lietuvos liaudžiai, 
nualintai lietuvių tautai! Lietuva apiplė
šta. Lietuvos miestai ir kaimai nacių su
deginti. Lietuvių tauta reikalinga ūmios 
ir duosnios pagalbos.

Amerikos lietuvių visuomenė, piktin
damas! tokiais “bendro šalpos” fondo 
politikierių žygiais, nori, kad būtų su
darytas vienas, platus komitetas Lietu
vai šelpti, reprezentuojąs visas srioves.

Iki šiol Lietuvos žmones šelpė ir tebe- 
šelpia tik Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, kuris jau šešius siuntinius 
visokių daiktų pasiuntė Lietuvos liau
džiai. Šis Komitetas jau ruošia septin
tąjį siuntinį, kuris bus išsiųstas Lietu
von prieš Naujus Metus.

Šį Komitetą šiandien Amerikos lietu
viai duosniai remia ir palaiko, nes tik 
per jį jie gali pareikšti savo duosnumą 
savo broliams ir sesutėms nacių nuterio- 
toje Lietuvoje.

Kas Ką Rašo ir Sako
NEGARBINGOJE ROLĖ

JE, BET JIE PATYS
Chicagos Draugas (rugs. 

20 d.) duoda ilgą editoria- 
lą apie Mizarą ir Bimbą. 
Juos vadina “judošiais” ir 
dar kitokiais.

Klerikalų dienraščio re
daktoriai plūsta kitus už 
savuosius griekus. Jie ban
do primesti Mizarai ir 
Bimbai nesirūpinimą Lie
tuvos žmonių šelpimu. Tie
siog ir sako:

“...jie nė kitokiu būdu 
neparodo, kad jiems būtų 
gaila savo brolių ir seserų 
Lietuvoje... Mizara ir Bim
ba ne tik patys nesiskubina 
su pagalba Lietuvos žmo
nėms, bet imasi žygių, kad 
ir kitiems lietuviams už
kirsti kelią dirbti garbin
gą, krikščionišką darbą, sa
vo brolių šelpimo darbą...”

Ir drąsa ir akiplėšišku
mas Draugo redaktorių. 
Nuo,pat karo pradžios Mi
zara ir Bimba ir patys au
koja pasiuntinimui pašal
pos Lietuvos žmonėms ir a-

gituoja kitus aukoti. Bim
ba buvo pirmininku Punde
lių Vajaus Komiteto, dabar 
yra Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto pirmininku. 
Tie du komitetai Lietuvos 
žmonėms jau yra pasiuntę 
net šešius siuntinius — to
nus drapanų, tūkstančius 
porų čeverykų, už tūkstan
čius dolerių muilo, įvairių 
maisto produktų ir t.t.

Tuo tarpu Draugo srovės 
žmonės ir patys Draugo 
redaktoriai nėra pasiuntę 
nė mažiausios paramos Lie
tuvos žmonėms. Per visą tą 
laiką dar jie sušilę stengiasi 
pakenkti demokratinių lie
tuvių pastangoms. O dabar 
jie drįsta sakyti, kad Miza- 
ra ir Bimba nesigaili Lie
tuvos žmonių, o jie gailisi 
ir rūpinasi jų šelpimu!

Kaip nekalbėsime, bet to
kio akiplėšiškumo ir nesi
skaitymo su tiesa mes nesi
tikėjome net iš Draugo re
daktorių. Manėme, jog vis
gi juose dar yra likę nors 
krislelis padorumo. Tenka 
nusivilti.

BINGHAMTON, N. Y

skirti 
kad

Amerikiečiai Vokietijoje! Generolo Hodges vedama 
Amerikos armija traukia keliu linkui Vokietijos mies
to Aachen.

Naminis Frontas
Persiųsta Netoli 790 Milijonų

ne- 
kun. 

Končiaus šalpos komitetas originaliai 
prašė iš NWF net virš 900,000 dolerių 
metams, bet gavo tik apie 265,000 dol. ir 
tai juos tegavo kol kas tik pažadu, — 
dar ištikrųjų nežinia, kaip ten bus.

Bet ne tame čia dalykas.
Svarba tame, kad kun. Končius š. m. 

liepos 3 d. pažadėjo Russian War Relief 
Komitetui, būk jis ir jo bičiuliai galėsią 
pasiųsti lietuviams pabėgėliams į Tary
bų Sąjungos gilumą net 80,000 pundelių. 
'Paties kun. Končiaus žodžiais:
• ‘...Iš viso mes planuojame per metus 
išleisti šelpimui lietuvių pabėgėlių į Ta
rybų Sąjungą apie $450,000.”

Jokių sąlygų, kaip matome, kun. Kon
čius čia nestatė. Jis tik pažadėjo tiek ir 
tiek išleisti, tiek ir tiek pundelių (80,000 
kits) pasiųsti lietuviams nuo karo pasi
traukusiems (pabėgusiems) į Tarybų 
Sąjungos gilumą!

Tai buvo š. m. liepos 3 d. Praėjo be
veik trys mėnesiai. Per tą laiką nei vie
no pundelio kun. Končius ir jo bičiuliai 
nepasiuntė į Tarybų Sąjungos gilumą 
pasitraukusiems lietuviams!

Daugiau: Kun. Končiaus vadovauja
mas šalpos komitetas nutarė siųsti tūk
stančius dolerių į Švediją, į Portu
galiją, į Šveicariją, į Pietų Ame
riką, kur nei vieno n.uo karo lietuvio pa
bėgėlio nėra, kur subėgę tik visoki sme- 
tonininkai, — subėgę su Hitlerio pagal
ba,— o į Tarybų Sąjungą pasitrauku
siems lietuvių tautos patrijotams šis ko
mitetas nematė reikalo paskirti nei cen
to!

Dar daugiau: pačiai Lietuvai šis ko
mitetas teturi paskyręs tik 12,000 dol. ir 
tie pinigai tik tokiu atveju Lietuvai bū
sią duodami, jei ją valdysiąs Hitleris, o 
tai reikš, kad Lietuva nematys nei vie
no cento!

Tiesiog skandalas, daugiau niekas!
Kodėl gi kun. Končius šitaip rašė? 

Kodėl jis rašė netiesą?
Mums rodosi jis šitaip rašė todėl, kad 

prisigerinti Russian War Relief įstai
gai ir kad tuo būdu jis ir jo šalpos ko-

Nesidraugauti Su Vokiečiais
Pirmosios Jungt. Valstijų armijos va

das, generolas Courtney Hodges, išleido 
savo kareiviams įsakymą, kad jie neuž- 
megstų jokios bičiulystės su vokiečiais 
Vokietijoje.

Be kitko gen. Hodges šitaip sakė:
“Vokietijos žmonės yra įsivėlę į tota

linį karą prieš jus ir tuo būdu jie tiek 
individualiai tiek kolektyviai yra jūsų 
priešai. Užsilaikykite jų akyse su tokiu 
nusistatymu, budrumu ir kareivišku tin
kamumu, kad vokiečiai įvertintų mūsų 
kariuomenės galybę ir mūsų aukštą ka
rių discipliną.”

Amerikiečiams kariams įsakyta, kad 
jie, užkariavę Vokietijos miestus bei 
miestelius, neitų su vokiečiais j jokius 
intymiškesnius pokalbius bei pažintis. 
Jie turi atsisakyti nuo ėjimo pas vokie
čius į namus pietų, jie turi atsisakyti su 
vokiečiais važinėtis po miestus. Viskas, 
ką jie gali daryti, tai paklausti vokiečių 
reikalingiausių dalykų ir duoti jiems pa
tvarkymus.

Šis generolo Hodges’o įsakymas turi 
didelės reikšmės. Pirmiausiai jis parodo, 
kaip šis mūsų generolas apibūdina vo
kiečius: visi jie yra priešai ir kaipo to
kių amerikiečiai turį saugotis.

Tenka priminti, kad iki šiol ameri
kiečiai, įėję į Vokietijos teritoriją, buvo 
kai kur pradėję bičiuliautis su vietos vo
kiečiais.

Neseniai Anglijos spaudoje buvo pa
sirodžiusi nuotrauka, -parodanti ameri
kiečius karius besidraugaujant su vo
kiečiais civiliniais gyventojais. Kaip 
praneša dienraščio PM korespondentas 
Maskvoje Mr. Parker, toji nuotrauka 
sukėlė nemažai nuostabos maskviečiuos. 
“Ar galima draugautis su priešais?” 
klausinėja jie.

Be abejojimo, bičiuliavimasis su vo
kiečiais, ir spausdinimas tokių nuotrau
kų spaudoje ne fik nekelia mūsų karei
vių moralo, bet tas slopina moralą ir ci
vilinių žmonių, mūsų užfrončio. Todėl 
aukščiau paminėtasis generolo Hodges’o 
įsakymas kariams reikia skaityti prie 
sveikų, gerų -reiškinių.

Gothic Tvirtumą Linija Palaužta
Pagaliau talkininkų armijos palaužė 

t. v. Gothico tvirtumų liniją, kuria vo
kiečiai buvo pastatę skersai Italiją į 
šiaurius nuo Florencijos miesto. Anglų 
kariuomenė užėmė pajūrio (Adriatikos 
jūros pakraštyj) miestą Rimini, o ame
rikiečių 5-toji armija prasilaužė centre 
ties Florencija ir jau netoli Bologna 
miesto.

Prasilaužusios pro tvirtumų liniją, į- 
steigtą kalnynuose, mūsų armijos da
bar, vadinasi, įžengia į t. v. Po upės klo
nį — šiaurinę Italiją, kurioje yra lygu
mų, vedančių net į Alpų kalnus. Yra 
spėjimų, jog Po klonyj talkininkų armi
joms bus nesunku žygiuoti pirmyn, ka
dangi mūsų .pajėgos kur kas yra stip-

Šis ir Tas

Rugsėjo 16 d. įvyko šaunios 
vestuvės Stefanijos Simonaity
tės su Robert J. Hastings. Ves
tuvių bankietas buvo Lietuvių 
Svetainėje; dalyvavo labai 
daug svečių; jaunavedžiams 
sunešė daug gražių dovanų. 
Jaunavedys tarnauja kariuo
menėje, o jaunavedė yra LDS 
6 kp. narė.

Buvo skelbiama, kad leite
nantas Kales (Kalesinskas) 
yra žuvęs be žinios, o dabar 
oficialiai pranešama, kad jis 
yra vokiečių nelaisvėje. Du jo 
broliai seržantai randasi New 
Guinea.

Kapitonas A.,Varkulis ser
ga. Yra sugrįžęs pas tėvus.

Ukrainų fraternalio susivie
nijimo kuopa 1515 rengia so
vietinės filmos rodymą. Fil
mos vardas “Nėra Didesnės 
Meilės” (No Greater Love); 
vaizduoja partizanų . kovas;

kalba angliška. Be šios filmos, 
dar bus parodyta liaudies šo
kiai ir Maskvos prizų laimėto
jai. Rodymas įvyks vidurnaktį 
(midnight show), Enjoy Teat
re, Johnson City, N. Y., šeš
tadienį, rugsėjo 30 d., nuo 
11:30 vai. vakare. Bilietų kai
na 50 centų. Rengėjai kvie
čia lietuvius atsilankyti, nes 
tai

kokios pažangos atsiekta ga
myboje. Karo Gamybos Va
dyba pažymi, kad anuo metu 
pagaminimas 1,500 lėktuvų į 
mėnesį atrodė neįmanomas.

būna reta proga.
S. J.

Catskill, N. Y
Kovoj Žuvo Bloznelis

Drg. Agota Bloznelienė pra
neša labai liūdna žinia, kad 
Bloznelių sūnus Jonas (John) 
D. Bloznelis, antras leitenan
tas, kuris nuo 29 dienos, ba
landžio buvo paskelbtas, kai
po dingęs be žinios, yra už
muštas kovos veiksmuose, Eu
ropoj. Reiškiame draugams 
Blozneliams širdingą užuojau
tą šioj nuliūdimo valandoje.

iš jų gauta apie
V—paštu siunčia-

proga, Armijos

WASHINGTONAS. — Karo 
Informacijos Įstaiga, pasirem
dama Armijos ir Laivyno Paš
to Tarnybos daviniais, pareiš
kė, kad jau persiųsta užjūrio 
kariams ir 
789,539,390 
mų laiškų.

Ta pačia
Pašto Tarnyba informuoja tu
rinti planą anksti rudenį įsteig
ti didelę V—Pašto stotį Fran- 
cijoje. Tai duos galimybę siųs
ti V—laiškus Amerikos eks
pedicinėms jėgoms Europoje 
tiesioginiai, ir nebus reikalo 
daryti vingio, šiuo metu V— 
paštas Franci jo j e esantiems 
kariams siunčiamas lėktuvu 
per Angliją ar Italiją.

Rugpjūčio Mėnesį Pagaminta 
7,939 Lėktuvai 

WASHINGTONAS. — Karo 
Gamybos Vadybos pranešimu, 
rugpjūčio mėnesį pagaminta' 
7,939 lėktuvai, kas yra beveik 
tiek pat, kaip ir liepos mėne
sį (8,000).

Nuo birželio mėnesio sun
kiųjų bombelių pagaminta 1,- 
500 į mėnesį. Atkreipus dė
mesį į faktą, kad 1941 metų 
gegužės mėnesį. Baltieji Rū
mai išleido pirmuosius nurody
mus, ragindami pagaminti po 
500 lėktuvų į mėnesį, matoma,

Elmer Davis Praneša Pakeiti
mus Karo Informacijos 

Įstaigoje
WASHINGTONAS. — El

mer Davis, Karo Informacijos 
Įstaigos direktorius, rugsėjo 7 
dieną pranešė, kad vietoje Na
mų Skyriaus ( Domestic 
Branch) direktoriaus George 
W. Healy, Jr., paskirtas Neil 
Dalton. Ištarnavęs Karo Infor
macijos Įstaigoje beveik me
tus, G. W. Healy lapkričio 
mėnesį sugrįžta į Times-Pica- 
yune, New Orleans.

N. Dalton įstojo į Karo In
formacijos Įstaigą 1944 metų, 
balandžio 1 dieną Naujienų 
Biuro viršininko pavaduotoju. 
Jis laikinai yra pasitraukęs iš 
Courier - Journal ir Louisville 
Times, kur jis ėjo prezidento 
pagelbininko pareigas. Jis yra 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Courier-Journal dirbo 
nuo 1917 metų, eidamas įvai
riausias pareigas: reporterio, 
miesto skyriaus redaktoriaus 
(city editor), vyriausio redak
toriaus ir prezidento pagelbi
ninko.

OWI.

« Amerikos kovūnai ruošiasi žygiui į Holandiją. Jie lėktuvais buvo iškelti Holan- 
dijoj už vokiečių nugaros, kur dabar eina žiauriausi mūšiai.

resnės kaip priešo, o be to mums ten ge
rokai padės italai partizanai. Turime ne
pamiršti, kad šiaurinėje Italijoje yra 
nemažai proletariato, kuris visuomet 
buvo anti-fašistinis. Dabar miestų darbi
ninkai bus uolūs mums talkininkai.

Tūliems žmonėms atrodė ir gal dar vis 
atrodo, jog mūsų veiksmai Italijoje bu^ 
vo ir tebėra perdaug lėti, neužtenkamai 
mūsų kariai ėjo pirmyn greitis tem
pais, kaip, sakysime, Rytų Fronte arba

Franci joje. Tačiau mes niekad neturėjo
me pilnų davinių, kiek iš tikrųjų mūsų 
karių veikia Italijos fronte. Tikrai ne
žinome, kiek ten priešas turi savo pajė
gų. Be to, privalome atsiminti, jog gam
tiniai Italija griežtai skiriasi nuo Fran
ci jos, Ukrainos, 'Bįęlo rusi jos arba Pa
baltijo respublikų.'

Nežiūrint visko, tenka manyti,^ kad 
neužilgo galėsime su džiaugsmu pasaky
ti: Italija jau visiškai išlaisvinta!

Baltijos Armija Netrukus 
Šturmuosianti Rytų Prūsus
London. — Čionaitiniai 

karininkai supranta, kad 
Raudonoji Armija neužilgo 
visai iššluos vokiečius iš 
Estijos ir vakarinės Latvi
jos. Tuomet Sovietam iš tų 
frontų atliks, girdi, “apie 
1,000,000” karių, ir jie bus 
pasiųsti šturmuot nacius 
Rytinėje Prūsijoje.

šį ketvirtadienį Anglijos 
premjeras plačiai rapor
tuos savo seimui apie kari
niai - politinius dalykus.

Lowell, Mass
Kada Bus ALDLD Kuopos 

Susirinkimas?

Draugai ir draugės, LLD 
44-tos kuopos nariai, mes turi
me būtinai laikyti kuopos su
sirinkimą spalio 1 dieną, tuoj 
po pietų, kaip 1 valanda. Ne
galime atidėlioti ant vėliau, 
nes spąlio 22 dieną yra šaukia
ma apskričio konferencija, tad 
turime išrinkti ir pasiųsti de
legatus.

Susirinkime, nors kartą į 
metus, visi dalyvaukime. Dar 
gal ne visi esate pasiėmę po 
knygą: “Lietuva Ugnyje”? 
Tad gausite po tą puikią kny
gą Šiame susirinkime. Kvieski
te vieni kitus į susirinkimą.

J. M. Karsonas.
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UŽ LIETUVOS LAISVE
JONAS ŠIMKUS

Padėka Amerikiečiams

lietuviškąjį jungi

yra vedamas tyrinėjimas vi

pastaraisiais laikais keli šim- 
sunkiausioje padėtyje pribuvo

Du Lietuviai Didvyriai

tų Amerikoj pabėgėliams 
džiausią suma pinigų.

“Karui prasidėjus, mes 
kerne žinias apie Lietuvos

Kunigo Končiaus Fondas, National 
War Fund ir “Pabėgėliai”

Bernotėnas 
daugumą 

o pats su 
ir dviem

- žemaitiškas 
didvyriškojo 

kuriame Vik-

Lenino 
draugų 
miesto

Iš suteiktų skaitlinių matome, kad Pie' 
šelpti skirta di-

S1OS1OS 
dienas.

A. Bimba.
Gerbiamas Drauge

bus 
ant

puolimo 
eigose

tik perskaičiau man prisių
stą Jono Lenkevičiaus 
lietuvio raudonarmiečio lai
šką iš Tarybų Sąjungos. 
Tai dar vienas faktas ir pa
rodymas tiems lietuviams, 
kurie bando įpasakoti žmo
nėms, kad mūsų siunčiamos 
dovanos per L. P. T. K. ne
tenka į lietuvių rankas. Ir 
pas mumis atsirado tokių 
“labai mokytų” žmonių, ku
rie drįsta skleisti tokią ne
švarią prieš-lietuvišką pro
pagandą, sakydami, kad 
Lietuvai Pagelbos Komite
tas yra “ne lietuviško krau-

Kaip įnirtę šunes vokie
čiai puolė lietuvį, atkakliai 
besigynusį. Šautuvų buožė
mis ir batų kulnimis jie pri
trenkė Viktorą prie žemės; 
o paskiau, nusitempę | į sa
vo žeminę, ėmė tardyti.

1943 m. vasaros 
Oriolo fronte vo-

K. čereškienei,
Montello, Mass.

Brangūs draugai!
Su dideliu džiaugsmu ra

šau šias eilutes, reikšdama 
savo ir kitų kovos draugų 
širdingiausius linkėjimus!

Mums labai malonu, kad 
turime tokių draugų, kurie 
rūpestingai rinko dovanas, 
dabartiniu kovos metu.

Mes esame įsitikinę, kad 
ši mūsų artima draugystė, 
padės dar geriau kovoti ir 
galutinai sutriuškinti viso 
pasaulio priešą — fašistinę 
Vokietiją,

Pergalės valanda artina-

Nina Sinkevičienė 
Maskva, 1944 m. 
birželio 2 dieną.

jis atliks nuo jūsų, prašau 
man jį sugrąžinti.

Su pagarba,
Walter Brazauskas

Hartford, Conn.

“Aš vadas. Aš pirmutinis ir 
aš paskutinis.” Iš paskuti
nių jėgų jis perplėšia savo 
palaidinę, sudrasko marški
nius, paskubomis apriša 
žaizdas, tuo pat metu atsi
mušdamas nuo priešų gra
natomis.

Ir tik tada, kai lauke ne
bemato nė vieno savo kovo
tojo, Bernotėnas drauge su 
partorgu Kudla išsirito iš 
apkaso ir, užlindę už pyli
mo, atsišaudydami, bando 
trauktis. Priešo kulka per
veria drg. Kudlą. Vokiečiai 
mato, kad pasipriešinimas 
nusilpo. Jie, supdami ratu, 
tikisi paimti vadą gyvą. 
Bet Bernotėnas iš paskuti
nių jėgų paleidžia j priešą 
kelias graųątas. Priešai 
stabteli, savo akimis neti
kėdami lietuvio atkaklumu. 
Iš vokiečių tarpo išsiskiria 
karininkas ir nešaudyda-

Bernotė- 
granata 
gabalus.

vokiečiai

valanda 
Armija 

. armi-

Siunčiu karštus linkėj 
mus!!!

labai atidžiai se- 
pabėgėlius. Kiek 

mums žinoma, j Pietų Ameriką atplaukė 
labai negausus pabėgėlių būrys. Daugių 
daugiausia jų galėjo būti apie 30, įskaitant 
Smetonų ir Yčų šeimas, kurios seniai atvy
kusios į Ameriką.

“Todėl ir kyla klausimas — iš .kur Pie
tų Amerikoje atsirado tiek daug pabėgėlių, 
kuriems sušelpti BALF paskyrė didesnę su-

Euro-

jęs savo kovotojus, pralen
kia juos ir pirmas įsiveržia 
į priešo apkasus. Vokiečiai 
mėtosi, kaip žiurkės savo 
landynėse. Dešimtys jų 
krinta apkasų eigose, o ke
liolika pakelia rankas. Ber
notėnas įsako tuoj pat be
laisvius gabenti į štabą — 
tai svarbiausias 
tikslas, — apkasų 
sustato savo kovotojus, ir 
pats skuba rinkti reikalin
gus priešo dokumentus.

Ryšininkas Rupšas bando 
perrišti sužeistą vadą, bet 
tai operacijai nebelieka lai
ko. Fašistai metasi į kontr
ataką. Bernotėnas dalį ko
votojų skiria priešo doku
mentams surinkti, o su kita

Buvo 
pradžia 
kiečiai telkė savo jėgas re 
vanšui už Stalingradą. Tel 
kėši sunkūs audros debe 
sys. Kiekvienas lietuvis, va 
das ir kovotojas, buvo pasi 
ryžęs iki paskutinio atodū 
šio ginti kiekvieną tary
binės žemės pėdą.

Jeidu atėjo ne tais pa
čiais keliais, bet vedini to 
paties tikslo: naikinti 
vokiškuosius grobikus, vyti 
juos iš tarybinės žemės, 
greičiau atvaduoti Tarybų 
Lietuvą.

Leitenantas Vacys Ber
notėnas, išėjęs sunkią gy
venimo mokyklą, savo jėgo
mis pasiekęs aukštąjį mok
slą ir negalėjęs gauti darbo 
fašistinėje Lietuvoje, tapęs 
“inteligentu bedarbiu”, at
gauna savo žmogišką vertę 
tarybinėje Lietuvoje ir visa 
savo jauna energija įsijun
gia į ramią socialistinę 
krašto statybą.

Viktoras Jacenevičius, 
augęs laisvoje tarybinėje 
šalyje, didvyriškajame Le
ningrade, laisvai galėjo mo
kytis ir tobulėti.

Hitlerinės gaujos, klas
tingai įsiveržusios į tarybi
nę žemę nutraukė jų dviejų 
laimingą gyvenimą. Liko 
vienas kelias: ginklu iško
voti tai, ką priešas atėmė, 
atkeršyti priešui. Štai, kas 
jiedu atvedė į Raudonosios 
Armijos

mą pinigų, negu bet kurioje kitoje 
pos kontinento šalyje?”
Tai tokie yra “tūkstančiai lietuvių 

gėlių Argentinoj ir Brazilijoj, kurie reikalin
gi greitos pagalbos!”

Leiskite man pakartoti taip nuoširdžiai, 
kaip aš galiu, kad nelemčiausių asmenų gru
pė klaidina Nacionalį Karo Fondą. Visi jų 
pasakojimai apie tūkstančius lietuvių pabėgė
lių kitose pasaulio dalyse, apart Tarybų Są
jungos, yra tolygiai klaidingi, kaip jų teigi
mas apie Pietų Ameriką.

Kas liečia Švediją, tai aišku, kad tie, kurie 
bėga iš Baltijos kraštų dabar, ateinant Jung
tinių Tautų laisvinimo armijoms į tuos kraš
tus, yra hitlerininkai ir kvislingai. Tie “pabė
gėliai” jau pradėjo siuntinėti Bendrojo Fon
do palaikytojų spaudai šiurpulingus melus 
apie “rusų armijos žiaurumus” Lietuvoje, kad 
apnuodyti šios šalies žmonių protą. Kun. Kon
čius jau pasiskubino pasiųsti iš Bendrojo Fon
do tūkstančius dolerių tiems pasprukusiems 
kvislingams, idant jie galėtų lieti iš Švedijos 
propagandą prieš Jungtinių Valstijų didžiąją 
talkininkę. Ar ii’ Nacionalis Karo Fondas bus 
padarytas dalininku tos piktybės?

Su pagarba,
Antanas Bimba, L.L.D. pirm.

Rugsėjo 14 dieną gavau laišką iš Na
tional War Fund (Nacionalio Karo Fon
do). Ten p. Jensen sakė, kad jie veda ty
rinėjimą apie tuos “pabėgėlius,” kuriuos 
Bendrasis Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Fondas žada šelpti ir dėl kurių šelpimo 
jis gauna iš Nacionalio Karo Fondo šim
tus tūkstančių dolerių. Taipgi sakė, kad 
prisius man, kaipo Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininkui, surašą tų pabė
gėlių taip greitai, kaip tiktai jį gaus nuo 
Bendrojo Fondo.

} Laukiau to surašo. Bet vietoj surašo, 
rugsėjo 23 d. gavau iš Nacionalio Karo 
Fondo kitą laiškį. Tasai laiškas be galo 
svarbus ir įdomus. Jisai parodo, kaip 
baisiai kun. Končius ir kompanija me
luoja ir klaidina tą garbingą organizaci
ją. Žemiau paduodu minėtą p. Jenseno 
laišką ir mano atsakymą, kaipo infor
maciją Amerikos lietuvių visuomenei 
tuo labai svarbiu reikalu.

Bet reikėjo ir žinoti, ką 
ruošia priešas, kokios jo 
jėgos?

Ir štai, Įeit. Vacys Ber
notėnas birželio mėn. pusė
je gauna įsakymą paruošti 
savo žvalgų kuopą žvalgy
bai mūšiu.

Didžiausiu kruopštumu 
jis griebėsi to uždavinio. 
Jis prisimena didžiojo Su- 
vorovo nurodymą: sunku 
pratimuose, 
tynese.

Keletą dienų be pertrau
kos jis treniruoja savo 
kuopą naturalėse kautynių 
sąlygose, ir kai priartėja 
birželio 24 d. naktis, Berno- 
tėno vyrai jaučiasi galėsią 
nugalėti kad ir stipriausi 
priešą.

Žvalgų kuopa susitelkia 
priešakiniame krašte, ir 
birželio 25 d. rytą, 7 vai. 
prasideda puolimas. Priešas 
labai gerai įsistiprinęs kal
voje, apsitveręs spygliuoto
mis vielomis. Visa lyguma, 
per kurią lietuviai turi per
bėgti, priešo gerai prišau- 
dyta, pažįstama kiekviena 
kalvelė ir kelmas.

Bet priešai nepažįsta lie
tuvių dvasios. Ir vokiečiai 
apstulbę nespėja atsipeikė
ti, kai Bernotėno vyrai ne
paprastu greičiu perbėga 
ploto didžiąją dalį. Pasipi
la minų kruša, bet jos visos 
krinta už lietuvių nugarų. 
Kai pagaliau vokiečiai atsi
kvoši ir geriau nusitaiko, 
lietuviai jau baigia karpyti 
vielų užtvaras.

Per 50-60 metrų nuo vo
kiečių apkasų dvi minos 
skeveldros sužeidžia Berno
tėno krūtinę. Jis sugriūva 
žemėn, bet tuojau pakelia 
galvą ir iš visų jėgų su
šunka : “Draugai, pirmyn! 
Aš gyvas! Aš su jumis!” 
Kaire ranka suspaudęs 
žaizdą, dešine laikydamas 
automatą, Bernotėnas svy
ruodamas pakyla ir, pasivi-

— Kokios jūsų jėgos? 
Kur jūsų tankai? Kas jūsų 
vadas ?

Bet lietuvis tylėjo.
Jis žinojo, kad prabilęs 

jis išgelbėtų savo gyvybę, 
bet pražudytų tūkstančius 
savo draugų, išduotų tėvy
nę. Jis prisiminė didvyrę 
Zoją Kosmodemjanskają. 
Dar tvirčiau sukando dan
tis ir tylėjo.

Fašistiniai budeliai auto
matu trenkė jam per lūpas 
ir išmušė dantis:

— Dabar tu nebetylėsi!
— šaukė jie.

Jie apsiriko.
Penkias valandas bude

liai kankino lietuvį. Kaip 
žmogėdros, fašistai atkirto 
Viktorui rankų ir kojų ga
lūnes. Jis tylėjo. Jie i^piove

dalimi pats stoja gintis. Jų 
kulkos šluoja vokiečių vir
tines vieną po kitos. Bet 
priešas lenda be pertrau-

ma
nu

mas eina tiesiog į 
ną. Prieštankinė 
vokietį sudraskė į 
Lyg įsiutę žvėrys, 
metasi pirmyn, bet ir tada 
Bernotėnas n e s u m y šta. 
Granatos sulaiko vokiečiu 
antpuolį. Keliolika minučių 
tęsiasi šiurpi dvikova tarp 
lietuviško didvyrio ir hitle
rininkų gaujos, kol vokiečių 
kulka perveria Bernotėno 
petį. Jis nebepakelia grana
tos. Jis iš paskutinių jėgų 
ima ristis žeme atgal, į- 

griūvą į sviedinio išraustą 
duobę ir apsimeta negyvas.

Taip jis sulaukia nakties. 
Netoli girdi vokiečių kalbą. 
Jis negali pasikelti, jis ne
gali atsisėsti. Nuo didelio 
kraujo nutekėjimo jis jau
čiasi visai bejėgis. Bet va
lia ir neapykanta vokiečiam 
nugali silpnumą. Jis paleng
vėle šliaužia tolyn, ten, kur 
jo manymu yra lietuvių ap
kasai. Svarbiausia jo min
tis: nepatekti į vokiečių na
gus. Praslenka kankinanti 
naktis. O dieną jis guli ne
judėdamas, kad priešas ne
įtartų jį gyvą esant.

Slenka naktis po nakties 
ir diena po dienos. Be mai
sto ir be gėrimo.1 Čiulpda
mas ryto rasą ir valgyda
mas žolę, jis palengva šliau
žia pirmyn. Burnoje nelie
ka seilių, gyslose —kraujo, 
bet lieka nepalaužiama va
lia: nugalėti mirtį, kad pa
skiau nugalėtų priešą.

Praslenka baisios aštuo- 
nios paros. Dešimtis kartų 
Bernotėnas netenka sąmo
nės ir vėl ją atgauna. Jis 
mato savo tėvą geležinke
lietį, kilnojantį iešmą Rad
viliškio stotyje, jis mato 
motiną, kaip ji išlydėjo sū
nų su 5 litais į Kauną lai
mės ir mokslo ieškoti. Jis 
mato storus smetoniškos 
Lietuvos įstaigų viršinin
kus, išvarančius jį pro du
ris, atėjusį darbo prašyti. 
Pagaliau jis mato Tarybų 
laisvą Lietuvą, kai ir jis, 
Bernotėnas, tapo reikalin
gu ir brangiu savo kraštui 
žmogumi. Ir noras gyventi 
nugali viską. Pagaliau Ber-f 
notėnas aštuntos dienos pa
vakare pasiekia savo drau
gų apkasus, įvirsta į juos 
ir netenka sąmonės. Tik po 
dviejų dienų jis atsigauna. 
Draugai jį buvo jau “palai
doję”, laikraščiai atspaus
dinę jo nekrologus, o jis 
štai gyvas. Jis nugalėjo 
mirtį ir po keletos savai
čių triuškino priešus puola
mosiose kautynėse.

Artėjo lemiamosios lie
pos mėnesio kautynės.

Viktoras Jacenevičius, 
būdamas ryšininkas, prasi
skverbęs už priešakinio 
krašto, stebėjo priešą. Jis 
tiksliai pranešinėjo į štabą 
visus savo pastebėjimus, ir 
mūsų artilerija, jo nurody
mais, triuškino priešo susi
telkimus.

Viktoras buvo tylus, ne
mėgęs žodžių, bet labai 
branginęs darbus. Jo būdas 
buvo kietas 
užgrūdintas 
Leningrado, 
torui teko pergyventi bai- 

vokiečių blokados 
Jis pergyveno vis- 
okupantų atneštą 
miestui badą, ir 

mirtį, ir šiurpų 
griovimą. Ir dabar, 

būdamas lietuviškoje divi
zijoje, jis tetroško vieno: 
atkeršyti, baisiai atkeršyti 
priešui ir už Lenino mies
tą, ir už naikinamą Lietu
vą, kurią jis pažino tik iš 
savo, motinos pasakojimų.

Pietų Amerikos šalių lietuviais. Mes susisie
kiame su jųjų organizacijomis. Mūsų Draugi
ja siuntinėja visus savo leidinius (žurnalą 
Šviesą, knygas ir brošiūras) Argentinos ir 
Brazilijos lietuviams. Iki paskutinių laikų 
mes ten turėjome savo organizacijos kuopas. 
Mes gauname ir skaitome jųjų spaudą—“Ar
gentinos Lietuvių Balsą” ir “Momentą” iš. 
Argentinos, “Darbą” iš Urugvajaus. Nei tud- 
se laikraščiuose, nei mūsų susirašinėjimuose 
niekur nebuvo ir nėra atsišaukiama į Jungti
nių Valstijų lietuvius, prašantis pašalpos “ka
ro pabėgėliams” iš Lietuvos. Tas tiesa, kad 
Argentinoj ir Brazilijoj yra tūkstančiai lietu
vių, bet jie yra imigrantai, kurie jieškojo lai
svės ir duonos laike fašistinio Smetonos reži
mo viešpatavimo, kuris tapo nuverstas 1949 
metais. Bet tie lietuviai yra apsigyvenę ten, 
turi darbus ir nereikalingi “greitos pašalpos.”

Teigimas, kad 1939-1941 laikotarpyje tūks
tančiai lietuvių pabėgo j Pietų Ameriką yra 
visiškai neteisingas. Pakol tie asmenys, kurie 
sudaro Bendrąjį Fondą, nusprendė gauti pini
gų iš Nacionalio Karo Fondo, tie “tūkstančiai 
pabėgėlių Argentinoj ir Brazilijoj” niekad 
nebuvo minimi. Faktas yra, kad bėgyje 1939- 
1941 perversmo Lietuvoje, tiktai diktatorius 
Smetona,<jo šeima ir tuzinas kitas jojo paka
likų pabėgo į Berlyną, o iš-ten su Hitlerio pa
laiminimu pribuvo į Pietų Ameriką, o paskui 
pasiekė Jungtines Valstijas. Kad tai yra tiesa, 
tai paliudija net ir tie, kurie įeina į Bendrąjį 
Fondą ir palaiko jį. Mes norime atkreipti jūsų 
dėmesį į straipsnį, tilpusį Brooklyno savait
raštyje “Vienybėj” rugsėjo 8 dieną. To straip
snio autorė yra to leidinio redaktoriaus žmo
na. Paminėjus Bendrojo Fondo biudžetą, ji
nai sako:

Lai tie nevidonai pasis
kaito šį laišką, tai gal ir jie 
tada pamatys, kas gauna 
Amerikos lietuvių siunčia
mas dovanas dėl Lietuvos 
žmonių. Draugo J. Lenke
vičiaus laišką prisiunčiu

1943 - 12 - 27 d. 
Walter Brazauskas.

Brangus užjūrio broli 
lietuvi!

Širdingiausiai sveikinu 
jus ir visą jūsų kolektyvą. 
Jų laišką gavau, už kurį 
širdingai dėkoju. Labai 
džiugu, kad jūs, gyvendami 
toli už vandenynų tolimoje 
Amerikoje, nepamirštate 
mus lietuvius — Raudono
sios Armijos karius, kovo
jančius su žvėriškuoju faši
zmu už tarybin. tautų lais
vę ir už visos Europos iš
vadavimą nuo fašistinės ti
ronijos.

Vokiškasis fašizmas no
rėjo išnaikinti laisvę mylin
čias tautas, ju tarpe ir mū
sų gimtąja Tarybų Lietu
vą. šito niekados nebus ir 
būti negali.

Lietuvių tauta, per išti
sus šimtmečius kovojo su 
didžiuoju Lietuvos liaudies 
priešu, Vokietija, ir nepa
vyko pavergti Lietuvos 
liaudį. Lietuvos liaudies 
sūnūs, Vytautas, Gedemi- 
nas, Kęstutis triuškino kry- 
žuočius, kalavijuočius ir vi
sus kitus interventus, norė
jusius pavergti Lietuvos 
liaudį. Lietuvių tauta su 
daug - milijoninėmis rusų 
tautomis sutriuškino kry- 
žuočius prie Žalgirio 15-me 
amžiuje. Dabar vėl norėjo 
vokiškieji žvėrys sunaikin
ti laisvąsias tautas.

PONO JENSENO LAIŠKAS.
Rugsėjo 22, 1944. 

Mr. Anthony Bimba, pirmininkas 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos, 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
Gerb. Mr. Bimba:

Geriausi raportai, kokius mes galėjome 
gauti, rodo, kad yra apie 68,000 lietuvių 
pabėgėlių įvairiose šalyse. Visi jie pabėgo 
1939-41 laikotarpyj. Tas tiesa, kad didžiau
sias jų skaičius randasi Rusijoje, bet ra
portai rodo, kad pakankamai jų yra ir ki
tose šalyse, jog užsitarnauja paramos. Pa
vyzdžiui, mums yra sakoma, kad Argenti
noj ir Brazilijoj yra keli tūkstančiai lietu
vių pabėgėlių, kuriems reikalinga greita pa
galba ir kad 
tai pabėgėlių 
j Švediją.

Šiuo tarpu 
sose šalyse, kuriose lietuviai jieškojo prie
glaudos, ir komitetai ten yra kuriami. Kaip 
jūs veikiausia žinote, Nacionalis Karo Fon
das nepradės remti United Lithuanian Re
lief Fund of America (Bendrojo Am. Lietu
vių šelpimo Fondo) iki po spalių mėnesio 
pirmos dienos, ir kaipo rezultatas budžeto 
peržiūrėjimo kas trys mėnesiai, pašalpa ne- 

siunčiama jokion šalin pirma, negu bus 
rankų faktai, jog pašalpa reikalinga.

Su pagarba, 
Elliot J. Jensen, Secretary 
Budget Committee, N. W. F.
MANO ATSAKYMAS.

J. Jensen

nas, už kurias širdingai dė
kojame. Kovotojai, gavę 
dovanas, labai nudžiugo 
Man labai džiugu, kad tu
riu laimės rašyti jums lai
šką ir labai noriu turėti 
glaudžius ryšius su jumis 
ir su jūsų draugais. As 
taip pat turiu Amerikoje 
giminaitį Šaukiavičių An
drių, kuris gyvena šenado- 
ryje.

Baigdamas rašyti, aš jū
sų prašau atsakyti bent ke
lis žodžius ir užmegsti ry
šius ir susirašinėti.

Viso gero. Laukiu atsa
kymo iš tolimos Amerikos.

Su pagarba,
Lenkevičius, J.

Mano adresas: Lauko pa
štas 64198, Lenkevičius, Jo
nas s. Juozo. USSR. „

Elliot
National War Fund, Inc.
New York, N. Y.
Gerb. Mr. Jensen:

Pranešu, jog gavau jūsų laiškus iš rugsėjo 
14 ir 22 dd. širdingai dėkoju jums už infor
mavimą apie jūsų pastangas nuodugniai iš
tirti Bendrojo Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Fondo teigimus apie taip vadinamus lietuvius 
pabėgėlius už Tarybų Sąjungos sienų.

Jūsų vėliausias laiškas mums galutinai įro
do, kad jūs esate klaidingai, informuoti ir su
vedžioti grupės žmonių, kurie sudaro Bendrą
jį Fondą. Jūs sakote, pavyzdžiui, kad “Argen
tinoj ir Brazilijoj yra keli tūkstančiai pabėgė
lių, kurie reikalingi greitos pagalbos ...” Fak
tas gi yra, kad mes visuomet turėjome ir da
bar tebeturime labai artimus kontaktus su

Ir vėl Lietuvos liaudis 
pasikelia kovon ir kartu su 
rusų tautomis triuškina ir 
triuškins tol, kol galutinai 
nušluos nuo žemės pavir
šiaus. Mes lietuviai Raudo
nosios Armijos eilėse kovo
jam ir kovosim tol, kol su- 
traukysim galutinai fašis
tinio jungo pančius. .

Aš taip pat Lietuvoje pa
likau seną tėvą, brolį, sesu
tę, apie kuriuos nieko ne
žinau. Bet neilgai vergaus 
mūsų tėvai, broliai, seserys, 
žmonos po fašistiniu jun
gu. Artėja toji 
kada Raudonoji 
kartu su sąjungin 
jomis, Amerikos, Anglijos, 
suduos galutinį smūgį, nuo 
kurio negalės pakelti gal
vos ir kėsintis prieš laisvę 
mylinčias tautas.

Aš būdamas Raudonojoje 
Armijoje įgijau viršilos 
laipsnį. Mūsų padalinys ga- 

taip, kaip jis rašytas. Kaip vome jūsų atsiustas dova- • • . 1 ‘ SZ 1 • SZ • 1 • • f —

Kovos uždavinys baigia 
mas įvykdyti, 
savo kovotojų 
siunčia atgal, 
partorgu Kudla 
ryšininkais lieka dengti 
draugų pasitraukimą.

Fašistai lenda iš visų pu
sių. Jų artilerija ir mino
svaidžiai apipila ugnimi 
aukštumą. Minų skeveldros 
sužeidžia Bernotėną į koją 
ir galvą. Į partorgo Kudlos 
raginimą: “Vacy, traukis. 
Aš pridengsiu tavo trauki
mąsi,” Bernotėnas atsako:

Kai liepos 5 d. rytą dau
giau kaip šimtas vokiečių 
bombonešių ir pragariška 
priešo artilerija ėmė bom
barduoti lietuvių apkasus, 
Viktoras buvo tik per 100 
metrų nuo vokiečių linijų. 
Ugnis ir vėsulas atskyrė jį 
nuo draugų, bet jis buvo 
ramus ir pasiryžęs viskam. 
Jis tiksliai pranešinėjo ži
nias, iki pagaliau nutrūko 
ryšys.

Vokiečiai pradėjo puoli
mą. Bombos skeveldra par
bloškė Jacenevičių. Veidas 
apsipylė krauju. Nubrau
kęs nuo akių kraują, Jace
nevičius pastebėjo žalsvas 
priešų milines.

— Rus, zdavajsia! —šau
kė jie.

Bet Viktoras silpstančia 
ranka pakėlė šautuvą, ir 
pirmasis lindęs vokietis iš
sitiesė negyvas. Jis dar 
te, kaip nuo jo kulkų 
virto antras ir trečias 
kietis. Bet staiga ranka 
sidarė sunki,1 šautuvas 
krito.



Ketvirtas puslapis

PITTSBURGH, PA.

ir iš-

Komitetas.

Pittston, Pa.

2:45 
savo

kokiais turėtų mirti.
nepastovus ir nuolat 

ir erzinąs gyvenimas 
gerų ir dorų žmonių 
ir iškraipo.

su Laisvės Choru.
Kastancija Miller, 
Alford Puida*

M. K.

Hartford, Conn;

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

Susirinkimai ir Parengimai
LDS 160 kp. susirinkimas 

(vyks nedėlioję, 1 d. spalių, 7 
vai. vakare, savajame name, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh. Visi nariai ir narės pri
valo dalyvauti.

ALDLD 87 kp. bus susirin
kimas nedėlioję, 8 d. spalių,
7 vai. vakare, toj pat vietoj. 
Kviečiame visus narius daly
vauti, nes šių metų labai pui
ki knyga jau atėjus, tai “Lie
tuva Ugnyje,” kuri nušviečia 
padėtį mūsų senoj tėvynėj.

Labai svarbus parengimas 
įvyksta nedėlioj, 1 d. spalių,

8 vai. vakare, Carnegie Lec
ture Hall, įėjimas nuo Schen- 
tey Parko. Kalbės generolas 
Victor A. Yakantov ir kiti. 
Rengia Sovietų Sąjungos Drau
gai. Įžanga veltui. Visi ir visos 
kviečiami dalyvauti.

Vakarienė ir Šokiai
Lietuvių Moterų Progresyvis 

Kliubas ir LLD 87 kp. rengia 
labai skanią vakarienę nedė
lioj, 15 d. spalių, 7 vai. vakare, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh. Po vakarienei bus ir šo
kiai.

Pelnas skiriamas pagalbai 
Lietuvos žmonių. Ateikite visi, 
skaniai pavalgykite, pasišokite 
ir pagelbėkite Lietuvoj žmo
nėms, kurie taip labai nukene- 
jo nuo nacių.

Liet. Literatūros Draugijos 
Ketvirtas apskritys šaukia la
bai svarbią konferenciją, sek
madienį, 29 d. spalių, 1 vai. 
po pietų, LDS 160 kuopos sve
tainėje, 1320 Medley St.

Visos apskričio kuopos ragi
namos išrinkti pilną delegatų 
skaičių, vieną nuo kiekvienų 
10 narių ir vieną nuo kuopos. 
Kaip tik kuopų valdybos pa
matysite šį pranešimą, tai šau
kite kuopos susirinkimus 
rinkite delegatus.

Nedėlioj, 8 d. spalių, 
vai. po pietų, atsisukite 
radio ant WCAE stoties. Kal
bės Joseph Godfrey apie ka
rą ir prezidentinius rinkimus. 
Jis tuo pat laiku ir iš tos sto
ties, kalbės ir 22 d. spalių. Pa
klausykite.

bus rodomi judami paveikslai 
“World of Plenty, ” ‘‘Poland 
Forever” ir “Vanka,” tai kai 
kurie norėsime matyti.

Taipgi ten bus geri kalbėto
jai. Būkite.

Du Lietuviai Didvyriai

M. K.

London. — Eina gandai, 
kad Hitleris išspirs ir nau
jąjį savo karinio štabo gal
vą, gen. Guderianą.

nuo- 
pra- 
tas, 

svei-

Anglai Burmoj nubloškė 
japonus iki Tiddimo.

žmona vis neatvažiavo, kol ga
lų gale gavo pranešimą, kad jo 
jauna žmonelė mirė. Tas, mato
mai į Antaną smarkiai paveikė. 
Jis pradėjo darytis niūrus, ne
sukalbamas, paklaustas keno 
apie lauktą jo žmoną, jis labai 
nervuodavos, nenorėdavo apie 
tai nei kalbėti ir tt.

Nepoilgam užėjo juodoji be
darbė, Antaną ji taip 
smarkiai sukrėtė, prarado 
savybes, kurias turėjo ir 
dėjo drūčiai išsigerti, o 
matomai, labai kenkė jo
katai. Pradėjo sirguliuoti. Su
sipažįsta su tūla našle moteri
mi ir apsiveda bažnyčioje 
(žmonės kalba, kad ta moteris 
jį pusgirtį ten nutempus), bet 
sugyventi negalėjo nei mėne
sio, tas, matomai dar daugiau 
paveikė į Antaną ir jis visiš
kai pasileidžia gerti taip, kad 
tas atsiliepė ant jo protiniai. 
Gydytojai patarė jam mesti pa
lengva gėrimą. Antanas sustojo 
gėręs staiga, tas, matomai su
krėtė visą jo sistemą ir drū
čiai susirgo. Kadangi, dabar 
sunku į ligonines įsigauti, tai 
ėmė kokį laiką kol įsiprašė, tai 
liga, matomai, labai įsigalėjo 
ir prie to gavo plaučių uždegi
mą ir po keliolikos dienų mirė.

Kaip matome, žmogaus gyve
nimas išsivingiuoja, išsikraipo 
ir į kokį likimą žmogų numeta, 
tai net šiurpu darosi. Taip kal
bant ir apie Antaną, 
nūs tas dienas, kada 
jaunas, protingas ir 
Argi galėjai žmogus

prisimi- 
jis buvo 
blaivus, 
manyti, 

kad tas žmogus užbaigs savo 
dienas taip nelaimingai? O vi 
tai įvyksta, kada tik žmogus 
pradeda įsileisti į gėrimą, žmo
nės turėtų šalintis nuo gėrimo, 
kaip nuo kokio maro.

Ilsėkis, Antanai, amžinai ra
miai, o mes, likę gyvi, tęsime 
tavo dirbtą gerąjį darbą, bet 
vengsime tų blogų ydų, kurios 
tave nuvarė į šaltus kapus dar 
toli per anksti.

Tavo bendradarbis,
J. D. Sliekas.

Mirė Antanas žvirblis.
Rugsėjo 9 d. 1944 metais, 

čia pasimirė Antanas žvirblis, 
49 m. amžiaus. Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Raguvos, Krikižės 
Vienkiemio. Antanas paliko 2 
broliu Lietuvoje ir 1 Ameriko
je, Pittsburghe, Motiejų Žvirb
lį, kuris ir laidojo brolį Anta
ną.

Antaną pradėjau pažinti 
1916 metais. Antanas man pa
tiko nuo pirmo susitikimo, to
dėl, kad jis atrodė tykus, rim
tas ir blaivus. Su velioniu An
tanu teko dalyvauti visose vie
tos lietuvių organizacijose ir 
ąbelnai visame visuomeniniame 
darbe. Su Antanu teko veikti 
su trumpomis pertraukomis, 
netiktai organizaciniame, bei 
politiniame veikime, bet ir dai
lėj, sykiu dainuodavom chore, 
o kiek veikalų teko vaidinti. I 
Kadangi, Antanas mėgo imti 
vis kokio juokdario rolę, tai ne 
sykį ir ne du juokindavo vietos 
lietuvių publiką.

Tiesa, Antanas atsiskyrė ne
be tas, kokis buvo kitados savo 
jaunystėje, šioje gadynėje, — 
kapitalizmo gadynėje, — dau
gelis darbo žmonių miršta ne 
tokiais, 
Sunkus, 
rūpinąs 
daugelį 
sudarko
' Taip maž daug (atsitiko ir su 

velioniu Antanu. 
Antanas buvo ir 
nįerium, čia jam 
gai, ir pasidarė 
Nusitarė važiuoti 
lankyti savuosius 
čįuojant susipažino su mergi
ną ir apsivedė. Sugrįžęs atgal 
į šią Šalį laukė prabėgant tam 
tikro laiko, kada galės atsi
kviesti žmoną. Ten, Lietuvoj 
kas> nors įvyko,-taip, kad > jo

Vienu tarpu 
smulkiu biz- 
sekėsi neblo- 
kiek pinigų. 
Lietuvon ąp- 

ir besisve-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

iš- 
d.,

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko raportas bus 

duotas šį sekmadienį, spalių 1 
visų organizacijų susirinkime. Pra
džia 3 vai. dieną. Taipgi bus svars
toma kiti svarbūs reikalai, kurie 
išplės plačias diskusijas. Mūsų or
ganizacijų nariai ir simpatikai bū
tinai būkite šiame susirinkime. —■ 
A. J. S.? sekr. (227-228)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 29 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vak., 155 Hungerford St.
dalyvauti. Įsitėmykite, kad 
permainyta. — V. K. sekr.

(227-228)

Prašome 
diena

WATERBURY, CONN.
Paskutinis piknikas šiame sezo

ne. Rengia Parko Bendrovė bendrai 
su Vilijos Choru, spalių 1 d., 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, užkandžių 
ir gėrimų. Kviečiame visus vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, pa
remti šias organizacijas, nes jos 
yra svarbios, būtinai turime palai
kyti. — Kom. (288-299)

MONTELLO, MASS.
Rudeninis piknikas Liet., Taut, 

mo parke. Rengia LTN Draugovė, 
įvyks spalių 1 d., 1 vai. dieną. Bus 
s ių valgių ir gėrimų, taipgi mu- 
zAkalė programa. Kviečiame vieti
nius ir iš kitų miestelių dalyvauti. 
Suėję tarp pušynų pasikalbėsime ką 
mes veiksime ateinančią žiemą, kaip 
tai Laisvės vajų ir apie šios šalies 
prezidentinius rinkimus. Darykime 
viską, kad prez. Rooseveltas laimė
tų. Taipgi reikia remti National 
War Fund, kuriame turi dalyvauti 
visos lietuvių progr. orgs. — G. Shi- 
maitis, LTN prez. 4288-299)

Rugsėjo 8 dieną, 1944 m., 
atsibuvo mano sūnaus Alford 
Puidos išleistuvės į Dėdės Ša
mo tarnybą. Visiems Laisvės 
Choro nariams ir lygiai paša
liniams svečiams, kurie atsi
lankė atsisveikint su mano sū
neliu, dėkoju. Taipgi ir aš, Al
ford Puida, dėkoju už labai 
gražią suteiktą man brangią 
dovaną, kuri pasiliks atminty
je ant visados. Laisvės Choras 
jokio skirtumo nepadarė, pir
mutiniams mano draugams iš
leistuves surengė. Taip ir man. 
Kaip mano draugai, taip ir aš, 
palaidoję hitlerizmą ir fašiz
mą, sugrįžę namo ir vėl būsi
me

ALDLD 12-to apskričio pik- 
| nikas, kuris įvyko 17 d. rug- 
j sėjo, gerai pavyko. Publikos 
buvo neperdaugiausiai, mat, 
vieta ne visiems prieinama. 
Visi linksminosi iki vėlai.

Rengėjai buvo nusigandę, 
kad triūsas bus veltui, nes 
prieš tai visą savaitę lijo, kitur 
buvo šturmai ir uraganai. Pas 
mus lijo lėtas lietukas, po jo 
pradėjo žolė žaliuoti. Tiesa, 
per radio garsino, kad dideli 
vėjai ateina, bet mūs nepasie
kė. Nuo pikniko pelno liks 
apie $50, tai bus galima suteik
ti pagalba ir Lietuvos žmo
nėms, kurie baisiai nuo vokie
čių nukentėjo.

Na-

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© Liet. Tautiškų Kapi

nių Bendrovės pusmetinio susirin
kimas įvyks 1 d. spalių, 2 vai. die
ną, salėje, 40 Ferry' St. Šėrininkai 
ir sklypų savininkai malonėkite da
lyvauti, nes šis susirinkimas bus 
svarbus. Bus kalbama ir į gyveni
mą vykdoma išlyginti kapų šėrus, 
kad visi sklypų savininkai būtų šė- 
rininkais ir Kapinynas pereitų į vi
suomenės rankas ir visi būtų su ly
giomis teisėmis prie kapinių. PLTK 
Bendrovės Sekr. — C. S. Kasparas.

(288-299)

EASTON, PA.
LDLD 13 kp. nariams — spalių 

1 d. šaukiama susirinkimas YMHA 
salėje, Walnut ir Ferry St. Malonė
kite būti visi kaip 2:30 vai. dieną. 
Turime svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (228-299)

SO. BOSTON, MASS.
LDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. rugsėjo, 376 W. Broadway, 
8 v. v. Draugai, turime svarbių 
LDLD reikalų apkalbėti, o labiau
sia tai Laisvės vajus. Visi žinote, 
kad Laisvė yra mūsų apšvieta, kiek
vienam iš mūsų galima parašyti 
veikimus iš dirbtuvės ir tt. Kvie
čiame visus Laisvės skaitytojus ir 
simpatikus dalyvauti. — J. Burba.

(228-299)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

spalių 1 d., 1 vai. dieną. YMHA sa
lėje, Ferry ir' Walnut gatvės. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti susi
rinkime. Evelyn Farion, sekr.

(228-229)

įvyks

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. spalių, 7 v. v. Liet. Pilie
čių Kliube. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes daug yra reikalų aptarti. 
Prašome ir naujų narių atsivesti. 
— P. Vaitekūnas, org. (228-299)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 d., 2 vaL dieną. 15-17 Ann 
St. Prašome visų dalyvauti šiame 
susirinkime, nes apart svarbių rei
kalų turime prakalbų rengimo rei
kalą. Prakalbos įvyks 29 d. spalių, 
kalbės Laisvės red. R. Mizara. Tu
rėsime išdirbti planus, kad prakal
bos būtų pasekmingos. — V. W. Ž.

(228-299)

Pranešimas
Liet. Literatūros Draugijos 

12 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalių 8 d., papras
toj vietoj ir paprastu laiku. 
Susirinkimą perkėlėm iš pirmo 
į antrą sekmadienį, nes Wilkes 
Barrėj, nedėlioj, 1 d. spalių, 
Hotel Sterling, 7 vai. vakare,

PHILADELPHIA, PA.
Krutami paveikslai. “Lad From 

Our Town.” Bus rodomi šeštadienį, 
rugsėjo 30 d., nuo 7 iki 11 vai. vak. 
Sekmadienį, spalių 1 d., nuo 2 vai. 
dieną. Moose Hall, Broad ir Mas
ter Sts. Kviečiame lietuvius daly
vauti. — J. S. (228-299)

ELIZABETH, N. J. 
kp. susirinkimas 
rugsėjo 29 d., 
v. v. Visi nariai
daug svarbių reikalų

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
jo nugaroje žvaigždes, ly
ties organus, bet nieko ne- 
išgavo. Pagaliau, pririšę už 
kelių, pakabino žeminėje 
ant vielos galva žemyn ir, 
apačioje sukūrę laužą,, ėmė 
gyvą kepinti, reikalaudami 
išduoti paslaptį.

Bet lietuvis tylėjo ir mi
rė baisia kankinio mirtimi, 
nieko nepasakęs.

Kai kontratakuojantieji 
lietuvių daliniai išmušė 
priešą, jie rado nukankintą 
savo draugą pakabintą už 
kojų, pusiau apdegintą.

Paimti vokiečių belais
viai pasakojo baisiojo kan
kinimo aplinkybes.

Nepaprasto įniršio banga 
pagavo lietuvius. Kaip liū
tai, jie metėsi naikinti vo
kiškus žmogėdras, atkeršy
ti už draugo kančias ir mir
tį. Žinia apie didvyriškąjį 
lietuvį, kaip žaibas, aplėkė 
lietuvių ir kaimyninius jun
ginius. Tūkstančiai vokie
čių lavonų pasiliko prie 
Panskosios ir Semidvorikų 
kaimų, kur ilsis didyyrio 
Viktoro 
laikai.

Vaciu

Jecenevičiauą pa- 

vaciu Bernotėnu ir] Vik
toru Jacenevičium didžiuo
jasi visa lietuvių 'tauta, 
kaip didžiuojasi Marija 
Melnikaite, — narsiąja lie
tuve partizane. Jų didvy
riška kova, nepalaužiama, 
mirtį nugalinti valia, bega
linė meilė tėvynei ir tokia 
pat begalinė neapykanta 
amžiniesiems lietuvių tau
tos priešams, vokiečiams, 
amžiais švyturiu švies lie
tuvių tautai.

Tarybų vyriausybė, auk
štai įvertindama jų kovos 
žygius ir parodytą didvy
riškumą kovoje, Vaciui 
Bernotėnui ir Viktorui Ja- 
cendvičiui 1944 m. birželio 
4 d. suteikė Tarybų Sąjun
gos Didvyrio vardą, apdo
vanodama Lenino ordinu ir 
medaliu “Aukso žvaigždė.”

ALDLD 54 
penktadienį, 
Court St., 8 
vaukite, yra 
apkalbėti. Tie nariai, kurie dar ne
užsimokėjo už šiuos metus, dalyvau
kite ir užsimokėkite. — C. Andriū- 
nas, sekr.

įvyks
408 

daly-

(288-299)

HELP WANTED
EXPERIENCED MACHINE SHOP MEN

Inspectors — Men & Women

PITCH IN AND HELP US WIN I

CURTISS-WRIGHT CORPORATION
PROPELLER DIVISION

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Exceptional opportunities 
for experienced men in 
clean, modern machine shop.

If you have had MACHINE SHOP experience, 
and are not now in essential war work, investigate 

this opportunity immediately! Go to

Help build aircraft pro
filers to win VICTORY 
in the P A C I F I*C ...

Wellmont Theatre Building 
400 Bloomfield Avenue 

Montclair, N. f J.

143 Getty Avenue 
Clifton, N. J. 

Or Nearest U.S.E.S. Office
WMC Regulations Must be Observed

CURTISS-WRIGHT VICTORY SHOW 
Tuesday, Thursday, and Saturday Evenings—7:30 P. M.

Sundays—2:45 and 7:45 P. M.

GOOD PAY — EXCELLENT WORKING CONDITIONS
Curtiss-Wright is in this war until the last shot is 
fired in the Pacific. Victory is still a long way off.

We need YOUR help—NOW.

niiintiiniiiTYtigYtiirūi!

įjOBgMMSMsa

ili-------.............. —...... ....................t--------Wr ...

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

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

II

Ketvirtadienis, ftugš. 28, 1044

Acetylene & Arc Welders to Learn Atomic Welding 
Blade Grinders and Polishers

Urgently Needed Now at 
Curtiss-Wright Propeller Division 
Caldwell and Clifton, New Jersey

TUNE IN WAAT
970 on Your Dial

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis paslrlnldmas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

• KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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 j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8M2GREEN 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)

Lietuviu Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinant aliejum tudb, 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

»— ix.„ ,»..L iXXijUfc.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

M

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNPUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

gydomi naujoviškais būdais sū greitu palengvinimu. X-spindulių, 
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 “
110 East 16th SL, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 L M.

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



MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PROSYTOJAI 
OPERATORIAI

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

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

(228)

Brighton, Mass.
Kazimiero ir Petronėlės Vaš- 

kių 10 metų vedybų sukaktu
vės neperėjo be gražaus pami
nėjimo. Jūjų sūnus ir dukterys 
(jiedu buvo našliais, kuomet 
vedė), kartu su jų artimais 
draugais, parengė jiems sur- 
prizo puotą, 9 d. rugsėjo. Sve
čių buvo iš So. Bostono, Cam
bridge, net iš Lewiston, Me., 
draugai Apšiegos atsilankė. 
Vakaro vedėjas (toast master) 
J. Belekevičius labai paganė- 
dino visus, ar tai pašaukdamas 
kurį pakalbėti bei ką nors į- 
terpdamas, ką pasakyta. Vis 
tai jautėsi jauku - smagu. Ne
iškentė vienas kitas neprisimi
nęs savo senos tėvynės Lietu
vos.

Prie pabaigos jubilėjantas 
Kazimieras Vaškis, dėkoda
mas savo giminėms ir svečiams 
pareiškė, kad “gražiausia jiem 
atmintis pasiliktų, jei prisidė- 
tumėm prie gelbėjimo Lietuvos 
žmonių kuo kas galim.” Su jo 
minčia visi sutiko ir liko pa
rinkta aukų, už kurias turėtų 
būt nupirkta ir pasiųsta Lie
tuvon apatinių drapanų.

Aukayo: Kazimieras ir Pet
ronėlė V:aškiai $20.

Po $5: L. Aitutis, M. Sta- 
šienė ir I. Kubiliūnas.

J. ir E. Belekevičiai $3.
Daktaras J. Repshis $2.
Po $1: A. Vainor, V. Vaš

kienė, D. Kiaunienė, J. Kara
lius, F. Apšiega, E. Rimkus, A. 
Gricius, A. Grigaliūnienė, V. 
Gedrimas, A. Karalius, R. Jo
naitienė, J. Batvinska, K. Kaz
lauskienė, P. Poškevičius ir K. 
Freimantas.

Smulkių surinkta $8.15, o vi
so kartu $60.15. Pinigai išsiųs
ta Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto iždininkei F. Pakal
niškienei .
k M. Kazlauskas.

Nauji Hitlerininkų Būriai 
Ištaškomi Latvijoje

Maskva. — Sovietų ko
manda praneša, kad naciai 
j mūšį dėl Cėsis Latvijoje 
atgrūdo naujus savo karių 
dalinius. Tai buvo junginiai 
motorizuotos nacių žanda
rų SS divizijos vardu Ne
derland ir tik ką atsiųsti iš 
Vokietijos būriai lakūnų 
kadetų. Bet Raudonoji Ar
mija supliekė šias naujas 
vokiečių jėgas ir šturmu 
paėmė Cėsis, tvirtovišką 
nacių atspirties punktą į 
šiaurių rytus nuo Rygos.

BULGARAI KOVOJĄ 
PRIEŠ NACIUS

London. — Pranešama, 
kai bulgarų kariuomenė ko
vėsi su vokiečiais palei Ju
goslavijos rubežių, tarp 
Belą Palanka ir Carevo Se
lo.

Trečioji Amerikos armija 
Franci joj jau sutriuškino 
ketvirtadalį nacių tvirtu
mos Metzo fortų.

Anglai daro apsupimo žy
gius prieš japonus Tiddime, 
šiaurinėj Burmoj.

London, rugs. 27. — Hit
leris įsake, žūt-būt, atlaikyt 
siaurą Rygos spragą vokie
čiams pasitraukt iš rytines 
Latvijos kampo.

Anglai Italijoj perėjo is
torinę Rubikono upę.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

Priėmimu, Išsiuntimu ir Sandėlio Darbininku 
Ar jūs jieškote darbo, kuris turėtų pokarines galimybes? 

Tokio, kuriuom įūs galėtumėte pasitikėti 
po pergalės laimėjimo.

McKesson & Robbins 
gali pasiūlinti tokį savo darbą

Išsiuntimų, Priėmimų irSandėlio Departmente. , 

MUM TAIPGI REIKIA VYRŲ 
galinčių būti tinkamais produkcijos darbui mūsų 

VAISTININKYSTĖS DEPARTMENTE 
kur mes išdirbame

VAISTUS IR VITAMINUS
Tie yra būtini darbai, kurie tęsis po karo. 

JCS GALITE PRADĖTI DIRBTI TUOJAU BI KURĮ 
IŠ AUKŠČIAU NURODYTŲ DARBŲ.

MINIMUM 48 VALANDŲ DARBO SAVAITE.
SU PROGA DIRBIMO PRIDEDAMŲJŲ VIRŠLAIKIO VALANDŲ. 

VIRŠLAIKIAI PRASIDEDA PO 40 VALANDŲ. »
Personnel Ofisas yra adaras nuo 8 A. M. iki 4:30 P. M. 

Pradedant Pirmadieniais, baigiant penktadieniais 
ir iki pietų šeštadieniais.

Iš ANKSČIAU PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
Kreipkitės Asmeniškai ar Telefonuokite Fairfield 9-1661

Reikalingas atliekamumo pareiškimas darbininkams 
esantiems prie būtinų pramonių.

McKesson & robbins, inc. 
GRASMERE AVENUE 

FAIRFIELD, CONNECTICUT
Brooklawn busas sustoja prie durų.

(234)

VALYTOJAI
DARBAS ANT KIEMO 
PRIIMAMI IR SENESNI 

VYRAI 
KREIPKITĖS

Mutual Chemical 
Co.

201 WESTSIDE AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

REIKALINGAS PALIUOSAVIMAS
(229)

JAUTIENOS KILNOTOJAI
MĖSOS ŠALDYTUVO VYRAI 

DIENINIS AR NAKTINIS 
DARBAS

Puikiausia proga nuolatiniams dar
bams prie dideles organizacijos. 
Šaukite Personnel Department—■ 

MITCHELL 2-4780 
ar Kreipkitės

AMERICAN STORES CO.
Central Avė. ir Second St., 

SOUTH KEARNY, N. J.
Važiuokite Public Service busais 
No. 1 ar No. 108 iki Central Avė., 

South Kearny, tik vienas blokas 
iki fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
 (229)

APVALYTOJAI
Valymas ir lengvos ofiso pareigos.

sy2 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)

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

 (230)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY

(228)

SKELBKITES LAISVĖJE

HELP WANTED—MALE 
, REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI
PASTOVŪS DARBAI

Proga Pakilimams.
INTERNATIONAL

VITAMIN DIVISION
AMERICAN HOME PRODUCTS 

CORP.
1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y.

8th Ave. subve (High St. Stotis).
(229)

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 CO., INC. 
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

__________ x___________________________ (234)

PAKUOTOJAI
Knygos.

Sunkiose Dėžėse
5 DIENŲ SAVAITE — $81 '
PLATT & MUNK CO.

76—9th Ave.
(233)

SANDĖLIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT 
Pokarinė Proga.

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
(231)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

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

Q

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP.

CAMDEN, N. J.

(234)

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.
(232)

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 & ĮVES
435 EAST 24TH ST., NEW YORK.

(230)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę craftsmępai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
nr

C. & >. MILLER PLATENS.

Printing Division,

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

(228)

RAŠTININKAI
PAŠTO SIUNTINIŲ RŪMUI. $20. TRUMPOS 

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

(231)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$33.78 J SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 508, 350 — 5TH AVE.
(229)

VYRAI! VYRAI! VYRĄI!
GATVEKARIŲ OPERATORIAI 

Tuojaus Duodamas Darbas 
Mokinantis Mokama 60c Į Valandą 

BŪTINAS DARBAS 
Patyrimas Nereikalingas 

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

Į EMPLOYMENT BUREAU 

3RD AVE. TRANSIT CORP. 
129TH ST. & 3RD AVE., MANHATTAN

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo. (230)

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(233)

VYRAI—40 IKI 60 
SANDĖLIO DARBUI 

PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 
Pakavimo, Išsiuntimo, Sandėlio 

Departmeptųose.'
5 DIENOS—40 VALANDŲ SAVAITĖ 

$22 PRADŽIAI
Pastovus Darbas—Šiek-Tięk Viršlaikių 

NEWBERRY BUILDING 6, 
68—34th St., Bush Terminal, Brooklyn,

(231)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynime 

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

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laika* ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Mis* Hirsch
Reikia turėti USES paliuoiavlmą ir 

būti U.S. Piliete. (233)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite* Į

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)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS ' I
MOTERYS

BENDRAM VALYMO DARBUI
SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valandos 12:30 P. M. iki 9 P. M. 

šeštadieniais: 8 A. M. — 12 Pietų.
SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
 (240)

RAŠTINĖS DARBININKĖS
Patyrimas Nereikalingas 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Pokarinė Proga

ATLANTA HUB CO., INC.
242 — 4TH AVE., N. Y. C. ’' .,■£ 4

(230)

MERG1NOS-MOTERYS. INTERESINGAS IŠ
SIUNTIMŲ DARBAS; PATYRIMAS NEREI
KALINGAS; PRADŽIAI 50c Į VALANDĄ. 

PAKILIMAI. ADDRESSOPLATE, 
652 BROADWAY, N.Y.C.

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS 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 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

(229)

MERGINOS—MOTERYS
Ištiesimu! švarių audimų, napkinų ir rank

šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKĖS

UŽDIRBA $28.45
TERMINAL STEAM 

LAUNDRY
81-30 Cooper Avenue

Glendale, L. I.
(228)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
46 VALANDOS; $26 

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(233)

RAŠTININKĖS 
5 Dienų Savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos. 
Pokarinė Proga. 

Nuolat.

WATKINS 9-1200, EXT. 4. 
_____________________________________ (231)

MERGINOS I
Sudėjimui knygučių 

j dėžukes. 
Lengvas darbas 

$20 — 5 Dienų Savaitė 
PLATT & MUNK CO. 

76—9th Ave.
_____________________________________ (283) 

OPERATORĖS 
VALDŽIOS DARBAS 

GERA ALGA. NUOLAT.
LINKSMOS APLINKYBĖS.

RIPLEY CLOTHES 
60 BROADWAY, 

BROOKLYN.
___ __________________________________ (X)

PATYRUSI STENOGRAFĖ 
IR RAŠTININKĖ 
40 Valandų Savaitė 

NUOLAT 
Didelė Industrinė firma. 

Kreipkitės
VICE PRESIDENT’S OFISE 

N. Y. DOCK CO.
334 FURMAN ST. BROOKLYN. 

(Kamjias Joralemon St.) arti Boro Hall
<228)

BUFETO MERGINOS f J
ABELNAS APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

’ SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS 

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

ŽYMĖTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS. 

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

(43rd Street Entrance)
(280) į

RAŠTININKĖS 
PAŠTO SIUNTINIŲ ROMUI. 320. 

TRUMPOS VALANDOS 
ATLANTIC COMMISSION CO., 

102 WARREN ST. (arti Chamber*) 
(231)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

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

(234)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

Mokinėms mokestis virš 60c Į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c Į valandą.

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

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

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

(233)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.
WHITMAN’S CHOCOLATES j

415 RACE ST. I
PHILADELPHIA, PA. I

(240)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAKUOTOJAI 
Dienom ar Naktim 4 iki 8. 

SANDĖLIŲ VYRAI AR BERNIUKAI
PATIKRINTOJAI

PRJĖMIMŲ RAŠTININKAI 
IŠNEŠIOTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
Patyrimas Nereikalingas 

UPHOLSTERERS—SPRINGERS
STERN BROS.

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

(43rd Street Entrance)
(280)

MAŠINISTŲ—PAGELBINĮNKAI
IŠSIUNTIMŲ IR PRIĖMIMŲ PAGELBININ- 
KAI. PAPRASTI DARBININKAI. Dentisti- 

niai ir Chiropodietinlai aptarnavimai. 
Vąkąęijų išlaidos apmokama.

LEWYT ČORP.,
401 WYTHE AVE., BROOKLYN.

(231)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO 1

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI
SCHRAFFT’S i

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

____ .w ____ u (X)



šeštas puslapis
■i-~ f-.T-r r*u

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas Imasi Darbo

Iki Registracijai Liko 
Tik Desėtkas Dienų

Navickienė Buvo Aud
ros Sužeista

Blanche Navickienė audrą 
ne tik girdėjo ir matė, bet ir 
skaudžiai pajuto. Jai dirbant 
šapoje vėjas įvertė vidun lan
gą, kuris jai skaudžiai įkirto 
koją. Iš karto buvo nuvežta 
ligoninėn, bet tolimesnį gydy
mąsi tęsė namie, 85-12 96th 
St., Woodhavene. J.

Lankėsi Laisvėj
Antradienį į Laisvės įstaigą 

užėjo inžinierius A. P. Gabrė
nas. Tai retai matomas sve
čias. Jis užsimokėjo už L. pre
numeratą, užrašė Laisvę me
tams vienam lietuviui ir pa
aukojo $2 Laisvės reikalams.

Inž. Gabrėną ir jo žmoną 
Mary, trys savaitės atgal, ap
lankė garnys ir paliko sūnų. 
Jie dabar turi du sūnus.

Draugai Gabrėnai origina
liai gyveno Trenton, N. J., bet 
kadangi Gabrėnas eina karo 
inžinieriaus pareigas, tai ten
ka pakeisti antrašą ne vieną 
sykį. Dabar apsistoję Cincin
nati, Ohio.

Dėkojame svečiui už naują 
skaitytoją ir už auką, taipgi 
linkime daug laimės su nauju 
šeimynos nariu.

Šnipų-Kvislingy Gali 
Būti ant Visų Kampų
Vyriausybė tankiai perspėja 

mus būti atsargiais, nekalbėti 
bile kur, bile ko, kuomi galėtų 
nacių šnipai ir jų padėjėjai 
kvislingai sudaryti naciams in
formacijų.

Kaip teisingi tie perspėji
mai, rodo tas, kad net po tri
jų metų mūsų krašto buvimo 
kare vis dar suranda daug na
cių agentų, taipgi jų pakalikų, 
kurie už Judošiaus grašį par
duotų kad ir milionus mūsų 
jaunimo gyvasčių.

Šiomis dienomis Brooklyne 
federaliai agentai sulaikė as
menį, kuris persistatinėjo žmo
nėms labai gerbtinu Amerikos 
gyventoju. Bet tikrenybėje jis 
norėjęs Ameriką ir jos žmo
nes parduoti naciams už $25,- 
000.

Tuomi sulaikytu yra Laurent 
Hendrikus Johannes Brackx, 
gyvenęs 1615 Putnam Ave., 
Brooklyne. Jisai buvęs Holan- 
dijoj gimęs, bet taip “suame- 
rikonėjęs,“ jog prisitaikęs bu
vo tapti Amerikos prekinio lai
vo kapitonu. Prie to, turėjęs ir 
leitenanto komisiją Jungtinių 
Valstijų Laivyno Rezerve nuo 
1931 iki 1942 metų. Bet, kaip 
įtariama įkaltinime, tuo pačiu 
laiku jis radęs laiko užbaigti 
dvi Ašiai šnipavimo mokyklas 
Viennoj ir Romoj. Po to jam 
buvę užduota išgauti radar 
svarbiausias paslaptis.

Federaliai agentai sako, kad 
jis tų paslapčių neišgavęs, nes 
buvęs tėmijamas per ilgą lai
ką. Nuo jo leitenanto komisija 
buvo atimta 1942 metų, kovo 
25-tą.

Brackx teisme sakėsi esąs 
nekaltas. Tačiau teisėjas ma
no, kad tai ne smulki šnipija- 
dos žuvelė, sulaikė jį po $25,- 
000 kaucija.

Apie 90,000,000 Pun
delių Kariams

Generalis pašto viršininkas 
Frank B. Walker sako, kad 
Šiemet bus išsiųsta apie 90 mi- 
lionų dovanų pundelių užjū
riuose esantiems kariams. 
Walker kalbėjo atidaryme 
naujo kariško pašto pereitą 
pirmadienį. Naujasis paštas 
randasi prie Northern Blvd, 
ir 46th St., Long Island City, 
kur seniau buvo Madison 
Square Bowl.

Ką Nuveikė Komunistai Per 
Ketvirtadalį Šimto Mėty? 

Ko Siekia Ateityje?
Komunistai ir kiti komunis

tinio judėjimo draugai, rėmė
jai ir visi juomi susidomėję 
žmonės susirinks į Madison 
Square Gardeną šio ketvirta
dienio vakarą paminėti to ju
dėjimo Sidabrinį Jubilėjų.

25 metai — didis laikotar
pis bile keno gyvenime. Juo 
labiau tai didis dalykas gyve
nime komunistinio judėjimo. 
Juk tai judėjimas, prieš kurį

WILLIAM Z. FOSTER 
Veteranas komunistą vadas 

ir organizuotojas
viso svieto reakcija per 25 me
tus bliovė. Judėjimas, kurį re
akcija, tame skaičiuje ir kru
vinasis Smetona, šaudė, kali
no. Judėjimas, prieš kurį pa
galiau reakcija sutvėrė organi
zuotą fašizmą-nacizmą ir pa
skelbė karą. Juk tai judėjimas, 
kurį Grigaitis, Michelsonas ir 
Co. tūkstančiais kartų numa
rino, paskiau prikėlė ir juomi 
savo senus “vaikus“ baugino ir 
tebebaugina. .

Įdomu bus išgirst, kaip tas 
komunistinis judėjimas išsilai
kė ir išaugo? Kaip jis įgijo 
visų kraštų liaudyje pasitikėji
mo ir pagarbos?

Tačiau dar įdomiau bus iš
girsti to judėjimo vadovybės 
planai ateičiai, kadangi tas ju
dėjimas yra vadovaujantis, 
pramato toli pirmyn į ateitį. 
Tas gabumas pramatyti pir
myn į ateitį komunistų buvo 
įrodytas daugeliu svarbių 
klausimų praeityje. Tad toji 
sąlyga leidžia įsvarbinti jų per

Jūs Neišgalite Praleisti 
Neatlankę To Įdomaus 

Pažmonio 
I

Rugsėjo 30-tos vakarą, Lais
vės salėje, įvyksiantis pažmo- 
nys yra jūsų visų pažmoniu. 
Jis rengiama Lietuvos žmo
nėms pagelbos teikimo trijų 
metų sukakčiai paminėti. O 
mes esame tikros, kad mažiau
sia 98 iš šimto skaitančių šį 
kvietimą yra Lietuvos draugai, 
kada nors, kuo nors prisidėję 
paramai Lietuvos žmonių.

Visi Lietuvos ir jos žmonių 
draugai esate kviečiami kartu 
su mumis pasilinksminti šio 
šeštadienio vakarą. O kartu 
praleisti vakarą bus smagu, 
kadangi Lietuva baigiama iš
laisvinti. Ir mūsų amerikiečių 
armijos sėkmingai žygiuoja vis 
arčiau Berlyno. Iš rytų, ir va
karų spaudžiamas tas žiaurus, 
amžinasis lietuvių tautos prie
šas, vokiškasis nacizmas-fašiz- 
mas ir artinama karo užbaiga. 
Bus ir atitinkama trumpa pro
grama.

Baliuje turėsime skanių už
kandžių, kavos, alaus ir vis
ko, ko reikia smagiame baliu
je. Stuko muzika gros šo
kiams. Vakarą rengia ir kvie
čia visus—

Moterą Apšvietos KUu- 
bas ir Mezgėjos su 
Siuvėjomis. 

spėjimus, pasitikėti jų planais 
ateičiai.

Apie praeities nuoveikius ir 
apie ateities planus kalbės ei
lė žymių komunistų vadų :

Earl Browder, Komunistų 
Politinės Sąjungos preziden
tas.

William ’Z. Foster, vetera
nas komunistų vadas ir uniji-

EARL BROWDER 
Komunistą Politinės Sąjungos 

prezidentas.
nio judėjimo organizatorius.

Robert Minor, taipgi vete
ranas vadas ir kovotojas.

Benjamin J. Davis, Jr., 
Miesto Tarybos narys.

Dr. Bella V. Dodd, žymi 
darbuotoja mokytojų unijinia
me judėjime.

Israel Amter, K. P. Sąjun
gos viršininkas N. Y. valstijoj.

Meno programoje dalyvaus 
Teddy Wilson su savo benu, 
Pearl Primus scenos šokiuose, 
Richard Dyer-Bennett, gitaris- 
tas-dainininkas su liaudies ir 
kovos dainomis.

Keletas dolerinių tikietą dar 
galima gauti pas Lietuvią Ko
munistą Kliubo viršininkus. 
Įsigykite! Dalyvaukite!

Tas didysis sukakties mitin
gas įvyks rugsėjo 28-tos vaka
rą. Pradžia lygiai 7:30 (visa
da prasideda laiku). Garde- 
nas, didžiausia New Yorko 
mieste esanti salė, randasi prie 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. L. K. N.

Miestas Yra Išleidęs 
Tarnybon Arti Mi- 

lioną Asmeny
Pulkininkas Arthur V. Mc

Dermott, Parenkamosios Tar
nybos direktorius, praneša, 
kad nuo spalių 16-tos, 1940 
metų, iki liepos 1, 1944 metų, 
New Yorko miestas yra išlei
dęs kariškon tarnybon viso 
833,611. Tiek išleista tarnybon 
įskaitant liuosnoriai įstojusius 
ir draftuotus.

Per tą patį laikotarpį apie 
70,000 jau atleista iš tarnybos, 
tad tarnyboje dar vis randasi 
763,611 asmenų.

Imant apskričiais, išleido: 
Brooklynas 292,202. 
Manhattan 203,887.
Bronx 146,181.
Queens 142,092.
Richmond 19,245.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j tartare

Penktadieniais uždaryta.
ir

Daimonto 
Žiedai nuo

$19-95 
aukštyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Jeweler
AD ARA VAKARAIS

BIRTHSTONE 
.Žiedai $g.95 

ii aukštyn

ii

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
aukštyn

Pataisa
Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

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.

Antradienio Laisvėj buvo 
minėta, kad Petras Baranaus
kas atvežė Lietuvos žmonėms 
drabužių nuo bridgeportiečių. 
Tiesa, Baranauskienė su sūne
liu lankėsi ir drabužiai atvež
ta, bet juos atvežė ne Bara
nauskas. Patsai Petras visai 
nebuvo atvykęs, nes jis turėjo 
tą dieną dirbti karo fabrike, 
Lietuvos žmonėms patarnavi
mą atliko kitas draugas.

Mergina Sakėsi Užmu
šus! Žmogų

Margaret Lind, 19 metų, pri
ėjusi prie policisto New Yor
ke paprašė vesti ją policijos 
stotin, nes jinai užmušus žmo
gų. Tačiau po ilgo kvotimo 
policija įsitikinus, jog ji žmo
gaus negalėjus užmušti, bet 
mano, kad ji susirgus. Ją pa
siuntė į Bellevue ligoninę

Poškaitienė Serga
Ona Poškaitienė, sena Lais

vės skaitytoja, stiprokai susir
gus. Ketvirta savaitė jinai iš 
namų negali išeiti. Nusiskun
džia, kad dėl to dabar visiš
kai negali nei mūsų pramogų 
lankyti, nei su draugėmis- 
draugais susieiti. Pasiilgusi vi
sų. Būtų gerai, kad draugės, 
kurioms galima, ją atlankytų.

Poškaitienės adresas: 94
Boerum St., netoli nuo Leo
nard St., Brooklyne.

D-ė.

Dar 1 Rooseveltas už 
Rooseveltą

Mrs. Kermit Roosevelt, mar
ti buvusio prezidento Theodo
re Roosevelto, republikono, 
pasižadėjo aktyviai darbuotis 
už iš naujo išrinkimą prezi
dento Franklin D. Roosevelto, 
demokrato. Ji sako, kad prezi
dento “patyrimai ir žinojimas 
yra reikalingi šiuo kritiškiau
siu laikotarpiu mūsų istorijoj.“

Jos vyras, kariškas majoras, 
sūnus buvusio prezidento, mi
rė kariškoje tarnyboje prieš 
virš metus laiko.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
•Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel, GLenmore 5-6191.

Organizacijų konferencijos 
pereitą sekmadienį išrinktasis 
komitetas pasimojęs energin
gai dirbti, kad šis svarbiausia 
kalėdinio siuntinio Lietuvos 
žmonėms vajus praeitų sėk
mingai. Kad ateinančiuose or
ganizacijų susirinkimuose na
riai būtų pilniausiai aprūpinti 
ne tik sumanymais, bet gata
vais planais ir medžiagomis, 
komitetas turės posėdį šio šeš
tadienio vakaro 7 vai., Laisvės 
salėj.

O kad komitetas galėtų pil
nomis rankomis pradėti darbą, 
jo valdyba atlaikė posėdį per
eitą antradienį. Energingai ap- 
diskusavo veikimą ir paruošė 
komitetui konkrečių pasiūly
mų. Jeigu komitetui jie pasi
rodys priimtini, tai kiekvienas 
Lietuvos draugas turės darbo.

Valdyboje yra Tomsonas, 
Mureika, Cl. Briedis, Augutie- 
nė, Misevičienė.

Be kitko, valdyba planavo 
pasiūlyti komitetui surengti 
milžinišką pramogą išlaisvin
tos Lietuvos pasveikinimui. To
kios pramogos visas pelnas ei
tų Lietuvos parairfai.

Pirmiausiu ir vyriausiu dar
bu valdyba pasistatė surinki
mą Brooklyne tonų drabužių 
ir tūkstančių porų čeverykų iš
siuntimui Lietuvon su kalėdi
niu siuntiniu (septintuoju iš 
eilės). Darbas skubus, kadan
gi septintasis siuntinys mano
ma išsiųsti apie vidurį lapkri
čio (Nov.) mėnesio, kad jis 
pasiektų Lietuvą dar prieš di
džiuosius šalčius.

Tai be galo didelis darbas, 
reikalingas šimtų visokiausių 
darbininkų: drabužių surinkė
jų, su vežėjų į centrą, perrin- 
kėjų, siuvėjų-taisytojų, surišė- 
jų perrinktų, sutaisytų drabu
žių į pundus ir apkalėjų batų 
į skrynias. Bet valdyba tikisi, 
kad tame darbe energingai da

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Literatūros Draugijos 55 kuopa 
rengia puikią vakarienę, lapkr. 18 
d. Vaiginio-Šapalo salėje, 147 Tha
mes Street, Brooklyne. Prašome ki
tų draugijų tą dieną nieko nereng
ti ir kviečiame dalyvauti mūsų pa
rengime. Vakariene bus nepaprastai 
gera ir po vakarienės galėsite pasi
šokti grojant gerai muzikai.

(227-228)

RANDAVOJIMAI
Pasirąndavoja fornišiuoti kamba

riai vyrams Williamsbugho sekcijo
je, kainos prieinamos. Mrs. Swan
son, 189 S. 2nd Street, Brooklyn, 
N. Y. (227-229)

1 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAi

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home 

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

lyvaus visi komiteto nariai, or
ganizacijos ir visi tikri Lietu
vos draugai, net jeigu jie ir 
nepriklauso jokioj organizaci
joj.

Komitetas rūpinasi, kad dra
bužiams sunešti centrai būtų 
įsteigti kožnoj miesto dalyje. 
Kol kas tokie centrai randasi 
tik Williamsburghe, Central ir 
So. Brooklyne. Įsteigimas dra
bužiams sunešti stočių, tai pir
miausias darbas toms koloni
joms, kurios dar neturi cen
trų, kadangi negalima tikėtis, 
jog rinkėjai drabužių su kož- 
nu gautu pundeliu važinėtų į 
ceri tralinę krautuvę, 417 Lo
rimer St.

Valdyba taipgi rūpinasi pa
lengvinti drabužių rinkėjų 
darbą ir kitais atžvilgiais. Ji 
renka ir jau turi surinkus 
tūkstančius adresų žmonių, ku
rie norėtų duoti Lietuvos žmo
nėms drabužių, tik reikia juos 
aplankyti ir drabužius par
vežti.

Atrodo, kad brooklyniečiai 
yra pasiruošę savo užduotį Lie
tuvos pagelbai atlikti pilnai; 
kaip pritinka savo gimtojo 
krašto ir savo tautos mylėto
jams. Rep.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

. SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

HowToS4frA

SHOP AT LIPTON’S
Kalėdų Dovanos 

Kareiviams 

Užjūriuose 

Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip 
October 15th

PIRKITE 
ANKSTI

Newyorkiečiams dabar yra 
paskutinė proga subrusti kal- 
bėti-darbuotis už visuotiną pi
liečių registraciją balsavi
mams.

Minėkite: juo daugiau pilie
čių užsiregistruos ir dalyvaus 
balsavimuose, tuo daugiau yra 
galimybės laimėti New Yorko 
valstiją Roosevoltui. O yra pri
prasta sakyti, kad kaip išsto
ja New Yorkas, taip stoja vi
sas kraštas.

New Yorko mieste registra
cija b.us spalių 9-tą iki 14-tos.

Amerikos Darbo Partija, ku
ri veda energingą vajų už vi
sų piliečių užsiregistravimą, 
prašo visų veikėjų talkos. Ku
rie turite galimybės padirbėti, 
pašaukite ALP telefonu ir su
sitarkite, kada ir kaip jūs ga
lėtumėt jiems padėti. Darbų 
turi visokių. ALP apskričių 
raštinių telefonai yra:

Kings (Brooklyn©)
TR. 5-0070.

Queens HA. 9-8558.
Bronx DA. 9-6327.
Manhattan MU. 3-3998.

Kenneth B. Miller, 53 m., 
užsimušė nušokęs ar nukritęs 
iš savo raštinės, kurią jis turė
jo 22 aukšte Nelson Tower 
bildingo, 34th St. ir 7th Avė., 
New Yorke.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.




