
V
THE LITHUANIAN DAILY

No. 232 4LAISVĖS ANTRA?tkphoMl sf>agIKM2Rfe78TREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių-October 3, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

KRISLAI
Smetonuko Filozofija.
Kadaise Jis Džiaugėsi. 
Desperacija ir Viltys. 
Kada Nors iš Jo Pasijuoks.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Vienybėje skaitome:
“Siekti bendradarbiavimo su 

bolševikais yra neprotinga. . . ”
Tai krown-princo Juliaus 

Smetonuko pareiškimas. Sme
tonukas tur būt dar vis mano, 
kad yra pasaulyje padorių 
žmonių, kurie su juo norėtų 
bendradarbiauti.

Bet tai ne viskas. Juliukas 
paberia kai kurių ir kitų atvi
rai fašistinių savo minčių :

“Vokiečių susikirtimas su 
bolševikais (skaitykit: vokie- 
čieų užpuolimas ant Lietuvos 
ir visos Tarybų Sąjungos) bu
vo kiek atgaivinęs mūsų viltis. 
Buvome pradėję spekuliuoti, 
kad vokiečiai sumuš bolševi
kus, o vokiečius vėliau sumuš 
sąjungininkai, ir tokiu būdu 
Lietuva (smetoninė) vėl atsi
kels.”
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Salose Nukovė Apie 
10,000 Japonu

Pabėgimą l@0y000 Blaciy iš Piet. Balkanų

Perlų Uostas. — Ameri
kos marininkai ir karei
viai užvaldė Anguar, Pele
liu, Ngesebus ir Kongauru 
salas, Palau salyno pietinė
je dalyje. Jie taip pat už
ėmė penkias mažiukes sa
las, kurių vardai nepaduo
dami. Neskaitlingi japonų 
likučiai dar priešinasi tik iš 
Umurbrogol kalno urvų,

Bloga “Pogrindei Lenky 
Armijai” Varšavoje

London. — Lenkai pra
nešė, kad labai pablogėjo 
padėtis vadinamos jų po
grindinės armijos Varšavo
je. Vokiečiai visomis pusė
mis apsupo juos Zoli-borze, 
Varšavos apskrityje, ir 
kirto tiem lenkam visus 
sisiekimus.

nu- 
su-

Raud. Armija Nužygiavo dar virš 
20 Mylių Pirmyn Jugoslavijoje

Bėgą iš Manilos nuo Ameri
kiečių Lakūnų Bombų

Talkininkai Sudaužo
Nacių Kontr-Atakas;

Žygiuoja Pirmyn

j
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pir- 
Pra- 
Rau- 
nuo 

upės

Ne vienas Smetonukas ka
daise panašius sapnus sapna
vo. Šitaip manė ir Grigaitis, ir 
Šimutis, ir Kmitas ir visa jų 
veislė.

1941 m., birželio mėnesį 
Grigaitis teskyrė Tarybų Są-į
jungos vyriausybei (“Stalinoj Peleliu saloje, 
diktatūrai”) gyvuoti tik mė
nesį ar kelis .

Tepė smetonnaciai savo ra
tus važiavimui fašistinėn Lie
tuvon. Bet. . . bet paklausyki
te :

“Šiandien mes jau matome, 
kad šito nebegali įvykti. Vo
kiečiai jau baigiami mušti, o 
bolševikų galybė vis auga. . .” 

Aa!.. .
Vadinasi, nusivylimas bai

sus. Ar tik nebus to nusivyli
mo dūmai užtroškinę ir patį 
Antaną Smetoną ? !. . .

Minimos salos tapo atka
riautos nuo japonų per 18 
dienų. Ten užmušta apie 
10,000 priešų. Iš amerikie
čių pusės žuvo 686 ir tapo 
sužeisti, suimti ar be žinios 
dingo 4,314.

ESTU KVISLINGAI
SUOMIJOS PERDUO

DAMI SOVIETAMS

rinkimus, tai tos fašistų viltys

konferencija, kuri

Tačiau Smetonukas, kaip ir 
daugelis jam panašių tipų, vil
ties visiškai dar nepameta. Jis 
mano, jog kada nors dar bus 
trečiasis karas — karas prieš 
.Tarybų Sąjungą — ir tuo
met bolševizmas bus palaido
tas.

Tada fašizmas ir vėl už- 
triumfuos, o sykiu ir Smetonu
kas! Todėl jis ragina savuo
sius: kovoti prieš bolševikus 
“iki paskutiniųjų.”

Desperacija ir viltys (nors 
ir miglotos) tūnoja ne tik pas 
vieną Smetonuką ir dėl to jos 
nėra originalės. Visa eilė kitų 
fašistų ir jiems simpatizuojan
čiųjų laukia to paties — tre
čiojo karo! Smetonukui nuo
pelnas čia priklauso tik už at
virumą !

Andai Bullitt’as parašė spe- 
cijalų straipsnį, kurstydamas 
anti-tarybines pajėgas trečia
jam pasauliniam karui.

Jei (liaudies nelaimei) De-

Tačiau demokratiniai nusi
teikę žmonės turi vilties, jog 
fašistų pastangos užkurti tre
čiąjį pasaulinį karą nueis šu
niui ant uodegos, — ten, kur 
turės nueiti visas fašizmas.

Pasaulyje vis daugiau ir 
daugiau ima vyrauti toji nuo
monė, jog greta komunistinės 
sistemos gali gyvuoti kapitalis
tinė sistema ir vice-versa.

Teherano konferencija tą 
puikia usiai užantspaudavo. 
Gal neužilgo įvyks kita panaši 
—Roosevelto - Stalino - Chur- 
chillo
praplės, paryškins ir sustiprins 
Teherano konferencijoje pa
tiektuosius dėsnius.

O tai reikš, kad ant karo 
griuvėsių taika užviešpataus— 
taika, kuria gėrėsis ir džiaug
sis busimosios gentkartės.

Jei toms gentkartėms kada 
nors teks skaityti Smetonuko 
“filosofijas,” pranašaujančias 
“karą iki galo,” jos nusijuoks 
ir pasakys: Kokių kadaise gy
veno sužvėrėjusių durnių!

Jankiai užmušė 1,055 ja
ponus, kol užėmė mažiukę 
Anguar saliukę, Palau sa
lyne.

Sovietam Pavesta Nau
doti Uostas Amerikoj
Seattle, Wash.— Čionai- 

tinis laikraštis Post - Inte
lligencer rašo, kad Ameri
kos valdžia jau 15 mėnesių 
kai pavedė Sovietam nau
doti vieną Jungtinių Vals
tijų uostą su keliomis my
liomis prieplaukų.

Ten atplaukiu ir su kro
viniais išplaukiu prekiniai 
ir ginkluoti Sovietų laivai. 
Tas uostas duotas Sovie
tam naudoti pagal Lend- 
Lease (karinių paskolų) į- 
statymą.

Minimas laikraštis gavęs 
tą žinią iš kongresmano W. 
G. Magnusono, kuris yra 
narys kongresinės komisi
jos, lai vyno reikalais vaka
riniuose Amerikos pajū
riuose.

Helsinki, Suomija. — 1,- 
000 estų (kvislingų), pa
bėgusių j Suomijos sostinę 
Helsinkį, tapo suimti suo
mių policijos ir perduoti 
Raudonosios Armijos ofi- 
cieriams, kaip sakė specia- 
lis pranešimas N. 
mes’ui.

Tie estai fašistai spruko 
iš Porkkalos, kuomet Rau
donoji Armija ten artinosi. 
Porkkala tapo perimta į 
raudonarmiečių rankas, pa
gal Suomijos sutartį su So
vietais.

. Ti-

London, spal. 2. — So
vietų kariuomenė Jugosla
vijoj, įveikdama vokiečių 
pasipriešinimus, nužygiavo 
dar iki 21-nos mylios 
myn per 24 valandas, 
siveržus per Dunojų, 
donoji Armija apvalė 
vokiečių pietinius tos
krantus per 85 mylias. So
vietų kariai, tarp kitko, už
ėmė Vrazogrnac miestą, už 
49 mylių į šiaurius nuo Ni- 
šo, didžio geležinkelių ir 
plentų mazgo, ir pasiekė 
punktus už 44 mylių nuo 
geležinkelio, einančio iš 
Jugoslavijos sostamiesčio 
Belgrado į Graikijos sosti
nę Athenus.

Grumdamiesi artyn Nišo, 
raudonarmiečiai grūmoja 
užkirst pasitraukimą bent 
100,000 nacių iš pietinės Ju-

goslavijos, Albanijos ir 
Graikijos.

Niš yra galinga vokiečių 
tvirtuma su lėktuvu aikš
tėmis ir kitais svarbiais ka
riniais įrengimais. Ameri
kos ir Anglijos lėktuvai iš 
Italijos, todėl, atvejų atve
jais bombardavo Nišą.

U žimdami V razogrnacą, 
sovietiniai kariai apėjo di
džiąsias Bor vario kasyk
las. Per dieną jie atvadavo 
dar 10 Jugoslavijos miestų 
ir miestelių, tarp kurių yra 
Kupuziste, Mihailovae, Rėč
ka ir kt. Naciai su daugeliu 
tankų ir šarvuotų automo
bilių kontr-atakavo raudon
armiečius ties Vrazogrna- 
cu, bet Sovietų kariai nuko
vė 1,000 priešų, o kitus at
gal nuvijo.

Japonijos radijas skelbė, 
kad daugelis civilių gyven
tojų bėga iš Filipinų sosta- 
miesčio Manilos. Tai todėl, 
kad Amerikos bombanešiai 
taip tankiai bombarduoja 
karinius japonų punktus 
Maniloj.

KANADIEČIAI DŽEME 
DIDĮ CALAIS OUSTA- 

MIESTĮ

Karo Veiksmai Rygos ir 
Lietuvos Srityse

Francijos Valdžia Kon
troliuos Pramonę

pra-
1

Maskvos radijas leme, 
kad Anglijos - Amerikos 
santarvė su Sovietais ilgai 
gyvuos.

BULGARŲ PARTIZANAI 
SU JUGOSLAVAIS

London. — Bulgarijos 
partizanai prisidėjo prie 
jugoslavų partizanų, ir su
vienytomis jėgomis atėmė 
iš vokiečių Vlasotince mies
telį, netoli rubežiaus tarp 
Jugoslavijos ir Bulgarijos.

London, spal. 2. — Lin
kui Rygos buvo vietiniai 
svarbių mūšių. Vienoj šio 
fronto dalyj sovietiniai ka
riai su motorinėmis kanuo- 
lėmis užklupo vokiečius už- 
nugarėn. Buvo suimta 430 
nacių ir pagrobta 16 jų ka- 
nuolių. Vien šiame fronte 
liko sunaikinta 32 vokiečių 
lėktuvai.

Į šiaurvakarius nuo Ma
rijampolės smarkiai veikė 
Raudonosios Armijos žval- 

snaiperiai 
karei-

Lille, Franc; — Gen. de 
Gaulle, kovojančiųjų fran- 
cūzų galva, savo kalboj - čia 
pareiškė, jog Francijos val
džia po karo kontrolįuos 
stambiąją pramonę ir (pla
ningai vadovaus visam 
krašto ūkiui, ir tik kai ku
rios siauresnės biznio sri
tys bus paliktos laisvoje 
privačioje žinyboje.

Franci j a. — Kanados ka
riuomenė galutinai užėmė 
Calais miestą su didžiu uo
stu, šiauriniai - rytiniame 
Franci jos pajūryje. Nelais
vėn pasidavė 4 iki 5-kių 
tūkstančių vokiečių su savo 
komandierium pulk. Schro- 
ederiu.

Prieš porą dienų kanadie
čiai šaukė apsuptus Calais 
nacius pasiduoti, bet jie ta
da atmetė šaukimą. Mūšiai 
buvo pertraukti 24 valan
doms, kad civiliai žmonės 
galėtų pasišalinti nuo būsi
mų paskutinių kautynių pa
vojaus.

Calais pirm karo turėjo 
apie 80,000 gyventojų.

Franci j a, spal. 2. —Pir
moji Amerikos armija, ko
manduojama generolo C. 
H. Hodges, pradėjo audrin
gą ofensyvą Aacheno srity
je ir prakirto spragą vaka
riniame šone nacių Sieg- 
friedo linijos. Pačioj
dinėje ofensyvo atakoje a- 
iner i kiečių artilerija palei
do 30,000 šovinių į vokiečių 
pozicijas. Daugelis šovinių 
buvo po 240 milimetrų sto
rio. šimtai Amerikos bom- 
banešių taipgi triuškino 
hitlerininkų fortus. Šio o- 
fensyvo tikslas yra pasiekti 
Rheino upę.

Pietiniame F r a n c i jos 
fronte jankiai paplatino sa
vo kylį, varomą į Belforto 
spragą. Anglai Holandijoje 
paplatino savo koridorių 
linkui Vokietijos.

Naujas Karinės Garny 
bos Galva, J. A. Krug

. i
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Kanadiečiai šturmuoja 
nacius Dunkirko uostamie
sty j šiaur. Francijoj.

VENGRIJOJ IR CECH0SL0VAK1J0S PASIENYJ 
SOVIETAI VAROSI PIRMYN, SUMUODAMI 

SKAITLINGAS FAŠISTU KONTR ATAKAS
London, spal. 2. — Pra

nešama, kad Antroji Uk
rainos armija, komanduo
jama maršalo Rodiono Ma- 
linovskio, nustūmė vengrus 
ir vokiečius 6 iki 19 mylių 
atgal Vengrijoj, nuo Tran- 
sylvanijos provincijos ru
bežiaus. Vakar Sovietų ka
riuomenė tame fronte pra
siveržė per Dornos ir Bis- 
tricos upes ir užėmė dar ke
lias gyvenamąsias vietas. 
Vokiečiai - vengrai kartoti
nai kontr-atakavo, bet buvo 
sumušti.

Pasienyje tarp pietinės 
Lenkijos . ir Jugoslavijos 
raudonarmiečiai grumda
miesi per kalnus ir miškus, 
užėmė Butelką ir Javoro- 
vą, drūčiai aptvirtintus vo
kiečių punktus. Arti sienos 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Čechoslovakijos buvo atim-

tas iš nacių Kryvkos mies
telis, suimta 200 priešų ir 
pagrobta 9 jų kanuolės.

Kitoj šio fronto dalyje 
hitlerininkai padarė dau

giau kaip 20 kontratakų 
per1 dieną. Visas jas Sovie
tai atmušė ir nukovė dau- 
giaus kaip 600 priešų.

Baltijos Jūroj Nuskandinta 
Dar 2 Dideli Nacių Laivai
Maskva. — Sovietų la

kūnai nuskandino Baltijos 
Jūroje dar vieną vokiečių 
transporto laivą 15,000 to
nų ir kitą iš jų transportą 
7,000 tonų.

Dunojaus upėj Sovietai 
pagrobė 9 karinius nacių 
laivukus.

Sovietai rugs. 30 nušovė 
46 nacių lėktuvus.

gai. Sovietiniai 
nušovė 44 vokiečių 
vius ir oficierius.

Vokiečių žinių agentūra

Italijoj jankiai užėmė 
Capella kalną.

DNB įspėja, kad Sovietai 
rengiąsi šturmuot - vokie
čius Rytinėje Prūsijoje.

LAISVES VAJUS
VAJAUS LENTELĖ

1. A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth, N. J.
2. V. J. Stankus, Easton, Pa...........................
3. M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. -------
4. J. Žilinskas, Lewiston, Me...........................
5. P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.......................
6. Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................
7. J. Burba, So. Boston, Mass. ......................
8. P. žirgulis, Rochester, N. Y.....................
9. A. Buivid, Dorchester, Mass......................

10. A. Matulis, Jersey City .............................
P. Baranauskas, Bridgeport, Conn................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn........................
J. Matačiunas, Paterson, N. J...........................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn................ .
Kaip pereituose vajuose, taip ir šiame vajuje, A. Stri

peika ir Geo. Kudirka pasirodo pirmieji pradėt vajų. 
Jiedu prisiuntė du naujus skaitytojus ir desėtką atnau
jinimų. Graži pradžia.

Eastonietis V. J. Stankus neblogai pradėjo, prisiųsda- 
mas daug atnaujinimų.

J. Lukoševičius iš Philadelphijos yra vienas iš to mie
sto vajininkų, kurie bendrai dirbs su P. Pilėnu. Jis at
siuntė keletą atnaujinimų, o Pilėnas prisiuntė naują 
skaitytoją.

Drg. Svinkūniene šiais metais dirbs viena; ji rašo, kad 
jos bendradarbė drg. Meisonienė nesveikuoja, tad nega
lės šiais metais dirbti vajuje. Svinkūniene prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Laukiame žinių nuo kitų vajininkų.
Laisvės Administracija.
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JUGOSLAVŲ PARTIZANAI 
DIKČIAI LAIMĖJO

London. — Jugoslavijos 
partizanai, blokšdami vo
kiečius atgal, pasiekė Veng
rijos rubežių 24 mylių fron
tu. Partizanai užblokavo 
vokiečiam sausumos kelius 
į Žaros uostamiestį. Jie 
taipgi išvijo nacius iš Pri- 
jepolje Plevlje ir Nova 
Varos miestelių.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskyrė J. A. 
Krugą nauju pirmininku 
Karinės Gamybos Tarybos. 
Krug’as iki šiol buvo Do
naldo Nelsono pavaduoto
jas toje įstaigoje. Nelsonas 
pasitraukė iš Karinės Ga
mybos Tarybos. Prez. Roo
se veltui prašant, jis dar pa
silieka Washingtone padėt 
valdžiai užbaigt planus dė
lei karinių darbų pakeitimo 
civiliais darbais fabrikuose 
ir dirbtuvėse greit po karo 
ir dėlei pagelbos organizavi
mo įvairiems, nukentėju- 
siems nuo karo Europos 
kraštams.

Neseniai Nelsonas grįžo 
iš Chinijos, kur sužiūrėjo 
būtiniausius jos reikalus.

i

GEN. KOMOROVSKIO PASKYRIMAS VIETON 
SOSNKOVSKIO DAR PADIDINA KRIZĮ LON- 

DONIŠKEJ LENKU VALDŽIOJ, RAŠO PRAVDA

vieton

London. — Pirmininkas 
Lenkų Komiteto Tautai 
Vaduoti, Edvardas Osubka- 
Moravskis pasmerkė gene
rolą Tadeušą Komorovskį 
(Borą) kaip kriminalistą, 

per kurio kaičią žuvo tūks
tančiai lenkų Varšavoje.— 
Londoniškė lenkų valdžia 
šiomis dienomis paskyrė 
gen. Komorovskį vyriausiu 
savo komandierium 
gen. Sosnkovskio.

Associated Press prane
šė, jog Osubka - Moravskis, 
besikalbėdamas su laikraš
čių atstovais Maskvoje, už- 
reiškė, kad jis darys pa
stangas patraukt į krimi- 
nalį teismą generolą Borą 
ir tuos londoniškius lenkų 
valdininkus, kurie pirm lai
ko įsakė lenkams Varšavoj 
eiti į atvirus mū
šius su vokiečiais. — Tie

lenkų vadai nemėgino iš 
anksto susižinot su Raudo
nąja Armija ir pasiklausti 
.jos komandierių, kada bus 
laikas Varšavos lenkams • 
pradėti sukilimą prieš na
cius.
Pravdos Atsiliepimas apie 

gen. Komorovskį
Sovietų komunistų dien

raštis Pravda rašo redakci
niame straipsnyje:

“Emigracinės lenkų val
džios (Londone) yra visų 
lenkų krizis. Ta londoniškė 
valdžia yra atsiskyrusi nuo 
lenkų tautos ir nuo gyvo
sios Lenkijos. Tai toks gilus 
krizis, kad jo negalima iš
rišti tik pakeičiant kai ku
riuos asmenis. Priešingai, 
šios pakaitos dar padidins 
vidutinę kovą, einančią sto
vykloje tų politinių bank- 
rutų.”
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Taika ir Žmonijos Ateitis
Pirmasis Pasaulinis Karas ir dabarti

nis —•. Antrasis Pasaulinis Karas įrodė, 
kad jeigu nebus surasta būdai pastot ka
rams kelio ateityj, tai žmonijai gręsia 
pražūtis.

Antras Pasaulinis Karas toli dar ne
baigtas, o kiek baisiai daug šalių ir kra
štų jau nuteriota! Graikijos dar laukia 
išlaisvinimas, kuris nebus galima atlikti 
be naujo miestų ir turto naikinimo, o jau 
Graikijos žmonės yra ant išnykimo 
slenksčio. Jie apiplyšę, alkani, kas šeštas 
žmogus turi džiovą.

Hitlerio ir jo gengės pradėto karo 
liepsna nusiaubė Franciją, Belgiją, Ho- 
landiją, Daniją, Norvegiją, Italiją, Grai
kiją, Jugoslaviją, Bulgariją, Rumuniją, 
milžiniškus plotus Sovietų Sąjungos, 
Afrikos kultūrinius centrus, pleška di
dieji plotai Chinijos ir kitų Ramiojo Van
denyno šalių, o kur dar karo pabaiga? 
Kur dar nauji sunaikinimai? Palyginus 
dabartinio karo nuteriotus plotus ir 
Pirmojo Pasaulinio Karo, tai 1(914-1918 
m. karas apėmė labai mažą pasaulio 
dalį.

Ir kas atsitiktų, jeigu karams nebūtų 
pastotas kelias, kada taip sparčiai vys
tosi karo ginklų technika, jų tobulini
mas? Kas lauktų žmoniją, jeigu Trečias 
Pasaulinis Karas prasidėtų už dešimts- 
dvidešimts metų, kurio nori ir lietuviš- 
*ki hitlerininkai ir prie kurio ruošiasi jau 
dabar Hitlerio gengė?

Jeigu dabartinis karas prarijo ir pra
rys gal būti apie 50,000,u00 žmonių, į- 

' skaitant nacių nukankintus civilius ir 
’nuo ligų mirusius, jeigu kita tiek paliks 
amžinų paliegėlių, be sveikatos, be jėgų 
darbui, jeigu jo nuostolių našta užguls 
ant pečių ne vien dabartinės, bet ir būsi
mos gentkartės, tai kas laukia žmoniją, 
jeigu kiltų Trečias Pasaulinis Karas? 
.Laukia pražūtis! Laukia išsigimimas ir 
amžinas susinaikinimas!
Pagaliau, kas norės po šio karo iš naujo 

sunkiai dirbti, statyti namus ir fabrikus, 
jeigu jis matys, kad gal už 10 ar 20 me
tų nauja karo liepsna nusiaubs jo kraš
tą, kaip Lietuva buvo nusiaubta 1914- 
1918 ir 1941-1944 metais?

Kaip gi jausis motinos ir tėvai, jeigu 
jie matys, kad jų auklėjamą sūnų ir du
krą laukia naujas karas, naujas jau
nuomenės sunaikinimas?

’ Šie ir daugybė kitų klausimų stovėjo 
ir stovi pries pasaulinius vadus, kaip 
Rooseveltas, Stalinas, Churchillas. Ir 
visas laikas Jungtinių Tautų vadai gal
vojo ne vien apie tai, kad sumušti žmo
nijos nevidonus hitlerininkus, fašistus ir 
Japonijos imperialistus, bet kaip pasto
ti karams kelią ateityje, kaip sudaryti 
pasaulyje tokią tvarką, kad karai ne
grūmotų, kad žmonijos didžiausi turtai 
nebūtų leidžiami gaminimui ginklų, ruo
šimui karo, bet visa energija būtų nu
kreipta tam, kaip žmonėms būtų leng
viau gyventi, kaip aukščiau pakelti mok
slo šakas žmonijos naudai, kaip sudary
ti sąlygas, kad žmonės tikroje žodžio 
prasmėj būtų laisvi, gyventų be baimės, 
' >ūtų aprūpinti, kaip suvaldyti naujus 

' ] iitlerius!
. Tai šie yra vyriausi uždaviniai prieš 

žmoniją, prieš Jungtines Tautas, prieš 
jų vadus. Šiais dėsniais vadovavosi So
vietų Sąjungos vadai visados, jais vada
vosi Sovietų Sąjungos, Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos vadai Maskvos Konfe
rencijoj, jais vadavosi Stalinas, Roose
veltas ir Churchillas Teherano Konfe
rencijoj. •

Daug žmonių protauja senoviškai. Jie 
mano, kaip Hitleris ir jo gengė bus su
mušti, tai suvažiuos kur nors Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, Chinijos ir 
kitų Jungtinių Tautų, didelių ir mažų

valstybių, atstovai, gal būti Stalinas, 
Rooseveltas, Churchillas su daugybe vi
sokių militarių, politinių ir ekonominių 
patarėjų, pasities ant žaliojo stalo pasau
lio žemlapį, pasiims lineikas ir pradės iš- 
naujo pasaulį persidalinti, kaip buvo 
Versailėj 1919 metais. Bus nesutikimų, 
ginčų, naujų suokalbių ir paskui seks 
naujas karas. Taip mano ir lietuviški 
fašistai, smetonininkai ir visi Lietuvos 
žmonių neprieteliai, kurie niekaip negali 
sutikti, kad Lietuvoj būtų tarybinė tvar
ka, kad Lietuvos žmonės turi tam tei
sę.

Mums atrodo, kad tokis manymas yra 
sena iliuzija ir svajonė. Karai ir nelai
mės žmoniją ir jos prakilnius vadus pa
mokino. Senos metodos, seni būdai jau 
atgyveno. Laisvos žmonijos vadai jieško 
ir suranda naujus būdus, naujas kalbas. 
Ir tokios generalės taikos konferencijos, 
Versailės tilpo, jie nesulauks.

Tikrumoj, jau visa eilė didelių žygių 
yra atlikta užbaigimui nacių ir fašistų 
užkurto karo ir paruošimui organizacijų 
ir jėgų išlaikymui taikos pasaulyj atei-

Kas gi jau buvo atlikta? Mes žinome, 
kad buvo Maskvos ir Teherano konfe
rencijos, kurios nutiesė planus ne vien 
nugalėjimui Hitlerio ir jo gengės, bet ir 
kaip bus atsteigta žmonių laisvė ir įves
ta nauja tvarka Italijoj ir Austrijoj, nu
statyta santikiai su Persija ir kitomis 
šalimis.

Sovietų Sąjunga ne vien pasirašė su
tartis su Lenkijos Išlaisvinimo Komite
tu, kuris yra išlaisvintoj Lenkijos daly j 
tikroji valdžia, ne vien su Čechoslovaki- 
ja ir Jugoslavija, bet net su Rumunija, 
Bulgarija ir Suomija. Ir ne tik nusta
tė jų jėgas prieš buvusį jų bosą Hitlerį, 
bet pagal sutartį politiniai kaliniai - ko- 
vūnai už laisvę paleidžiami iš kalėjimų, 
o fašistų organizacijos uždaromos. Buvo 
visa eilė konferencijų tarpe Roosevelto 
ir Churchillo, Amerikos ir Anglijos, ku
rios nustatė ne vien strategiją ir taktiką 
sumušimui Japonijos ir kitų priešų, bet 
atliko ir kitus žygius.
Yra sutverta UNRRA, kurią finansuoja 

Jungtinės Tautos ir kuri rūpinasi teiki
mu pagalbos nuteriotiems žmonėms, at
būdavo j imu tų šalių. Buvo Jungt. Tautų 
monetarinė konferencija, kuri nustatė 
finansinius reikalus. Buvo maisto reika
lais konferencija ir greitai įvyks aviaci
jos, oro kelių klausimais konferencija.

Washingtone tik ką pasibaigė tarpe 
Amerikos, Sovietų Sąjungos ir Anglijos 
konferencija, kurios tikslas buvo apsvar
styti ir išdirbti planus, kaip ateityj iš
laikyti taiką, tai Dumbarton Oaks Kon
ferencija.

Pirma fazė jos pasibaigė, dabar ąntra 
prasidėjo, iš kurios pasitraukė Sovietų 
Sąjungos delegacija, o įėjo Chinijos.

Dumbarton Oaks Konferencija savo 
nutarimų nepaskelbė, nes tai būtų in
formavimas priešo. Apie ją daug pri
kalbėta, daug prirašyta, prispėliota, bet 
mažai tas turi tiesos su pačios konferen
cijos reikšme ir darbais.

Yra žinomi tik šie faktai: (1) Ameri
kos, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Chi
nijos liaudis ir vadai nori ateityj išlai
kyti pasaulyj taiką. (2) Taiką negalima 
išlaikyti kiekvienai veikiant savistoviai, 
reikia veikti kolektyviai, taip kaip So
vietų Sąjunga visada siūlė Tautų Lygoj 
— sulaikyti agresorius kolektyviu veiki
mu. (3) Kad būsimame taikos aparate 
Amerika, Sovietų Sąjunga, Anglija, Chi- 
nija ir gal Francija turi turėti daugiau 
atsakomybės ir galios už mažas valsty
bes, nes jokiame atsitikime negalima 
tiek pat teisių suteikti mažytėms vals
tybėlėms, kurios gali išprovokuoti karą, 
kurio našta paskui užguls ant didžiųjų 
valstybių.

Prieita ir prie eilės susitarimų. Daug 
nuveikta, daug susitarta ir daug dar pa
likta susitarti ateityj. Ir mes esame tik
ri, kad keliai ir būdai naujiems susita
rimams bus surasti, nors baisiai daug 
visokių keblių klausimų reikėjo ir dar 
reikės išrišti.

Net tokis “New York Times” daro iš
vadą, kad gerovei žmonijos ateityje ka
pitalistinis pasaulis turės sugyventi su 
“komunistine Rusija”. O iš to aišku, kad 
ir kiekvienoj šalyj turi būti sulaikytas 
raganų gaudymas — puolimai ant ko
munistų, kurie yra dalis visuomenės su 
naujomis pažvalgomis žmonijos gerovei, 
kurie savo pažvalgas turi teisę skelbti, 
kaip ir kiti visuomenės žmonės. Taigi, 
taikos konferencijos darbai atliekami ir 
jau atlikti visoj eilėj atsibuvusių konfe- 
renčijų.

Raudonarmiečio Vy
tauto Ostrausko 

Laiškai
1 ■ ’ >

Čia patiekiamieji laiškai 
yra rašyti Raudonosios Ar
mijos Lietuviškosios divi

zijos kario sanitaro Vytau
to Ostrąusko savo žmonai 
Marijai Ostrauskienei, ku
riai sutikus skelbiame šiuos 
laiškus. Raudonarmietis V. 
Ostrauskas pasižymėjęs ka
rys. 'Už žiemos kautynes 
jis apdovanotas medaliu 
“Už drąsą”, už 1943 m. va
saros kautynės Oriolo sri
ty V. Ostrauskas apdova
notas “Raudonosios žvaig
ždės” ordenu.- Dabar buvęs 
raudonarmietis V. Ostraus
kas yra pasiekęs viršilos 
laipsnio ir yra kuopos sa
nitariniu instruktorių.

V. Ostrauskas turi 43 me
tus. Tėvai buvo kumečiais 
ir pats jis dirbo kumečiū. 
Išėjęs pienininkystės kur
sus, jis buvo pieno nugrie
bimo punkto vedėju. Pas
kui persikėlė gyventi į 
Šiaulius, kur dirbo kiem- 
sargiu, o vėliau sargu 
Šiaulių pašte. Buvo aktyviu 
žemės ūkio profesinės są
jungos veikėju Bubių apy
linkėj ir už tai po 1926 m. 
perversmo jį smetoniškoji 
policija persekiojo.

V. Ostrauskas išėjęs tik 
kelias liaudies mokyklos 
klases, bet pats prasilavino 
skaitydamas, išmoko Espe
ranto kalbą.

Tarybų Lietuvos metais 
V. Ostrauskas buvo paste
bėtas kaip žmogus, sugebąs 
eiti atsakomingesnes parei
gas, ir jį paskyrė Šiaulių 
telefono - telegrafo įstaigos 
viršininku. Hitlerininkams 
užpuolus Tarybų Lietuvą, 
V. Ostrauskas pasitraukė į 
Tarybų Sąjungos gilumą, 
kur dirbo prie plentų sta
tybos, paskui perėjo dirbti 
į statybos kontorą. Prasidė
jus Lietuviškųjų karo dali
nių kūrimui, V. Ostrauskas 
tuoj įstojo ir išėjo kovoti 
už Tarybų Lietuvą. Kaip 
matyti iš laiškų, jis nuošir
dus patriotas, karštai atsi
davęs darbo žmonių reika
lams.

Jo žmona Marija Ostrau- 
skienė, vyrui išėjus į fron
tą, dirbo kolchoze, paskui 
gavo darbo Lietuviškame 
meno ansambly, o paskuti
niuoju laiku gavo darbą 
Maskvoj. Ostrausko sūnus 
Vytas liko Palangoj pio
nierių stovykloj ir jo liki
mas nežinomas, o antras 
sūnus Zigmas yra Kuibiše- 
ve, mokosi amatų mokyk
loj.

19. VIII. 43.
Mylimoji Maryte,
Tu jau turbūt mane lai

kai žuvusiu, nes ilgą laiką 
tau nieko nerašiau. Tačiau 
— aš gyvas ir sveikas. Tu
riu dvi draugo Stalino pa
dėkas, esu pristatytas gau
ti ordiną “Raudonoji žvaig
ždė.” Vadinas, mano myli
moji, gali didžiuotis savo 
seniu. Gausi laišką (d gal 
ir jau gavai) iš mano vado
vybės apie mano apdovano
jimus. Saugok jį kaip doku
mentą. Esi žmona apdova
notojo ordinu ir kelk savo 
galvutę aukštyn. Tačiau 
paties pareigas atlik sąži
ningai, nes tai vis artina 
mus prie greitesnės perga
lės. Mes pakol kas mušame 
vokiečius apie Oriolą, tei
singiau už Oriolo į vaka
rus. Apie Kromus 
daug kaimų išvalėm 
fašistų. Karštų mūšių

mes 
nuo 
tu-

u

tan- 
svie-

rėjom. Nuo staugimo 
kų, sprogimų minų ir 
dinių ir šaudymo mūsų ar
tilerijos ir kitų rūšių gink
lų, burzgimo lėktuvų • ir 
bombų sprogimų negalima 
buvo, girdėti greta gulinčio 
draugo balso, matau, kad 
lūpos juda, o ką kalba ne
žinau, turi šaukti kiek ger
klė leidžia. Tada susikalbi'. 
Ir visgi iš to geležies pra
garo išėjau? sveikas, ir 
mūsų draugų nedaug žuvo, 
nors sužeistų ir yra, bet 
sunkiai irgi maža. Atlikom 
didelį darbą su mažais nuo
stoliais.
•; Šiaip daugiau nieko. Kol 
nerašau, rodos daug ką pri
rašyčiau ir kaip pradedu 
rašyti, tai mintis išsiblaško 
ir laišką reikia baigti. Kai 
pasimatysim, tai daugiau 
kalbėsim, o pasimatymo lai
kas artėja. Padirbsim drau
ge dar Didžiosios Tėvynės 
naudai karui pasibaigus, o 
darbo bus daug. Rašyk, kas 
pas tave girdėti, kaip mor
kos, pomidorai? Mes čia ir
gi gaunam agurkų, morkų 
ir kitų daržovių. Jei kur 
kaime sustojam, tai gyven
tojai vaišina kas kuo turi. 
Kitą kartą net iš virtuvės 
neimam davinio, nesinori, 
nes privaišino. Žmonės vi
si džiaugiasi savųjų sulau
kę. Vokietis labai daug 
jaunų varėsi su savim, bet 
kai kuriems pavyko pasi
slėpti arba pabėgti. Karves 
arba kitus gyvulius, kurių 
negali išsivaryti, vokiečiai 
iššaudė.' Daugely vietų yra 
ištisos bandos sušaudytų 
karvių, arklių, avių. Bandė 
šėtonas javų laukus padegti, 
mėtė iš lėktuvų padegamą
sias bombas, bet laimei ja
vai nedegė. Traukdamasi 
degina kaimus, kur nesu
skubo rankom padegti, ten 
šaudo padegamais sviedi
niais, bet sviediniais jam 
ne taip pavyksta padegti.

(Tąsa 3-me pusi.)

> *

Naminis Frontas
Reikalingos Slaugės Sužeistiem 

Kariam Slaugyti

Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Komisijos pirmininkas, pri
tardamas Armijos ir Raudono
jo Kryžiaus planui įvesti tin
kamą slaugymą sužeistiems ka
riams, įsakė savo Parūpinimo 
ir Paskirstymo Įstaigai prašyti 
visos šalies gydytojus ir ligoni
nes kooperuoti slaugių rekrūta- 
vime.

McNutt pareiškė: “Man pra
nešama, kad Armijai reikia 
šiuo metu 4,000 slaugių. Slau
gių rekrūtavimas sulėto dėka 
augančio įsitikinimo, kad Euro
pos karas jau beveik baigtas.

“Sužeistieji kariai reikalau
ja tinkamos globos. Kad ir la
bai greitai karas pasibaigtų, 
mums vistiek pasiliks pareiga 
slaugyti karius, sužeistus pas
kutiniuose mūšiuose, dabarti
niu metu gabenamus į šią šalį 
gydyti. Taipgi mes manome, 
kad paskutinieji 'mūšiai Vokie
tijoje neapsieis be stambių au
kų, nors mes iš anksto negali- 

I me pasakyti, kiek turėsime su
žeistųjų. Tikimės, kad jų bus 
mažai, bet iš anksto privalome 
būti pasiruošę visam kam. ša
lia to, dar 
kad' turime 
Pacifike.”

Kalėdinis

Karo Departmentas, Laivy
nas ir Paštas dar kartą prime
na, kad kalėdinius siuntinius 
užjūryje esantiems kariams 
reikia siųsti tarp rugsėjo ir 
spalių 15 dienos.

Siuntiniai privalo sverti ne
daugiau 5 svarų ir negali būti 
ilgesni negu 15 inčų arba ne
didesni už 36 inčus, sudėjus il
gį ir plotį. Vienos savaitės lai
kotarpyje tegalima siųsti tam 
pačiam asmeniui tuo pačiu ad
resu tik vieną siuntinį.

Paštas nepriims gendančių 
produktų, kaip pav. šviežių 
vaisių ir dūžtančių daiktų, pav. 
stiklinių indų ar panašiai.

Ickes Prašo Taupyti Kūrą
J

Kietojo Kuro Administrato
rius Harold L. Ickes atsišaukia 
į rytinių valstijų, kur jaučia
mas kūrenamųjų anglių trūku
mas, namų savininkus, prašy
damas atidėti namų šildymą iki 
bus pranešta vietinių oro spėji
mo biurų apie oro atvėsimą.

Ickes pareiškė, kad verčiau

reikia prisiminti, 
dar kitą frontą

Paštas Užjūriui

yra pakęsti kelis šaltus rudens 
rytus, negu drebėti šaltame na
me speigui siaučiant. Tam iš
vengti, geriausias būdas yra 
atidėti pečiaus kūrenimą iki 
vidutinė temperatūra nukris 
iki ar žemiau, kaip 65 laips
niai.

Ickes pataria šiltai rengtis 
šaltais rytais ir vakarais. Taip 
elgiantis, pilnai užteks dabar
tinės anglių kvotos.
Karo Maisto Administracija 

Pataria Dabar Pirkti ir 
Taupyti Svogūnus

Karo Maisto Administracija 
pataria pirkti ir taupyti atei
čiai svogūnus, paskelbdama 
juos Pergalės Maistu tarp rug
sėjo 21 ir spalio 7 dienos ir 
patardama pasilikti .kelis sva
rus ateičiai.

Karo Maisto Administracija 
paaiškino, kad svogūnus pirkti 
reikia ne dėlto, kad jų gautas 
per didelis derlius, o prekių 
sandėliams ištuštinti. Naudo
tojai, pagelbėjusieji sunaudoti 
šių metų derliaus perteklių, di
desniu pareikalavimu, ar atsar
gų sudarymu, tokiu elgesiu ap- 
sidraus savo ateitį, kai svogū
nai, kaip ir kiti žemės ūkio 
produktai bus sunkiau gauna
mi maisto krautuvėse.

Ligoninės Pasiruošusios 
Polio Gydymui

Karo Gamybos Vadybos Pi
liečių Reikmenų Įstaigos prane
šimu Jungtinių Valstijų ligoni
nėms prižadėta pakankamai 
reikmenų gydyti 9,500 vaikų 
paralyžium sergančių, o jei 
epidemija dar plėstųsi, tai bus 
parūpinta reikmenų dar dviem 
ir pusei kartų tiek. Įstaigos 
teigimu į skubius pagalbos pa
reikalavimus atsiliepiama grei
tai.
Gasolino Pareikalavimas Di

desnis už Pristatymą 
i

Karę Informacijos Įstaiga 
savo pranešime apie gasolino 
padėtį ir racijonavimo pratęsi
mą pažymi, kad nors ir gami
nama daugiau nei bet kuriuo 
metu neapdirbtos alyvos ir ga
solino, vistiek nespėjama pa
tenkinti kariaujančios Ameri
kos pareikalavimo. To rezulta
te, gasolino ir alyvos atsargos 
palaipsniui mažėja ir reikalin
ga dar pratęsti racijonavimą.

OWL

ŠIEMET YRA DIENRAŠČIO LAISVES
SIDABRINIS JUBILEJUS

Sveikinkim Savo Dienraštį 25 Mėty Jubilejaus 
Proga Gavimu Jam Kuodaugiausia 

Naujų Skaitytojų.

Laisvės Jubilėjinis Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

t Prasidės October 1 ir Baigsis
December 1, 1944

Laisves Kaina Metams $6.50
Pusei Metų $3.50

Laisvės Bendrovės direktoriai, norėda
mi, kad vajus būtų sėkmingas, paskyrė 
stambias dovanas bonais ir pinigais daly
vaujantiems konteste gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

PIRMA DOVANA $100 WAR BOND
Pinigais Sekamos Dovanos:
2-ra $5O;3-čia $30; 4-ta $25;
5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15;
8-ta $12; 9-ta $10; 10-ta $5.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus tikrus Amerikos patriotus, visus demokratiją ir žmonių 

Laisvės branginančius žmones gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų.
Dienraštis Laisvė supažindina savo skaitytojus su mūsų naujos šalies Amerikos 

gyvenimu. Mokina pažinti, įvertinti ir apginti Wasfiingtono - Jeffersono - Lincolno 
iškovotas laisves šios šalies žmonėms. Todėl svarbu, kad kiekvienas Amerikoje gyve
nantis lietuvis skaitytų Laisvę, pažintų ir mylėtų savo naująją tėvynę.

Dienraštis Laisvė teisingai ir plačiai paduoda žinias iš Lietuvos, nes Laisvė ten tu
ri savo korespondentus, kurie savo akimis matydami aprašo Lietuvos žmonių gyve-' 
nimą ir tiesiai iš Lietuvos prisiunčia Laisvei. Tad Laisvę skaitydami žmonės pilnai 
teisingai žinos kas dedasi Lietuvoje.

Prašome Tamstą stoti į šį Laisvės vajų gavimui naujų skaitytojų.. Prašome prisi
dėti savo triusu prie platinimo apšviėtos. LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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RAUDONARMIEČIO VYTAUTO
OSTRAUSKO LAIŠKAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Baigsiu rašyt. Būk linksma, 
mano numylėta, lauk kant
riai karo galo. Bučiuoju 
mylintis Vytukas.

3. 9. 43 m.
Mylima Maryte,
Aš tau nusiŲnčiau teleg

ramą, pasiunčiau ir laišką, 
pranešdamas, kad esu svei
kas. Dabar pakol kas esam 
poilsy. Pirmom dienom 
kaip mus permainė ir jau 
nebesigirdėjo sprogimų ir 
šūvių, tai man labai keista 
buvo ta tyla, net ausyse 
cypė, kažkaip nepaprasta 
po tokio ermiderio ir trenk
smo. Bet viskas gerai, išė
jau sveikutėlis, nors kelis 
kartus buvau žemėm api
piltas. Esu tuo pačiu kuo 
ir buvau iš pradžios. Mūšio 
lauke renku sužeistuosius ir 
daug gyvybių išgelbėjau. 
Už tai gavau, kaip žinai, 
medalį ir efreitoriaus var
dą. Dabar esu pristatytas 
gauti ordiną “Raudonosios 
žvaigždės”, kada gausiu, 
nežinau.

Tavo laišką gavau. Labai 
nudžiugau.

Žinai, Maryt, aš tau šia
me laiške, jei suspėsiu, o 
jau kitame tikrai atsiųsiu 
savo ir savo draugų nuo
trauką. Nusifotografavome 
aštuoniese. Tai kovos drau
gai, grūdyti plienu ir para
ku, tai žmonės, kurie neži
no žodžio “baimė”. Tiesa, 
mūsų visi padaliniai vel
nioniškai narsūs. Teko 
daug skaityt einant atakon 
visu ūgiu stačius ir priešas 
nuo tokių aitvarų bėgo ne
atsisukdamas. Mūsiškiai be 
nuostolių užimdinėjo kai
mus. Kažkaip stebuklingai, 
kad kartais po kulkų kruša 
žmonės eina ir niekam ne
pataiko. Eina į kovą tikri, 
kad nugalės ir tas tvirtas 
nusistatymas duoda gerus 
rezultatus. Maryt, rašyk 
laiškus senu adresu, naujo 
dar neturime. Nepyk ir ne
sisielok, kad nuo manęs re
tai gausi laiškus. Visaip 
būna, nėra kada parašyti, 
kartais kelionėje paštas ne
veikia arba laiškas užsime
ta: tai ne miesto paštas, 
viskas ant ratų.

Na, lik sveika. Kitą kart 
daugiau parašysiu.

Tavę mylįs Vytas.

5. 9. 43.
Mylima, brangi mano 

Maryte 1
Daug tau nerašysiu, tik 

truputį. Dabar gausi laiš
kus kiek dažniau. Gyvenam 
ramų gilaus užnugario gy
venimą ir tobulinamės, kaip 
geriau ateinančiuose mū
šiuose sulupti fašistus. Jau 
beveik mėnuo, kaip esam a- 
titraukti iš pirmųjų linijų, 
bet jų jau pasiilgom. Mūsų 
draugai raudonarmiečiai 
žengia su pergale vis pir
myn, triuškindami priešą, 
o mes ilsimės. Nors, tiesa, 

• ir mes pasidarbavom gerai 
ir užsitarnavome ramaus 
poilsio. Taigi ilsimės, kol 
vadovybė vėl pašauks mus 
į darbą.

Šiame laiške siunčiu tau 
savo ir savo draugų at
vaizdą. Pats pakol kas ne
galiu atvažiuoti pas tave, 
tai nors pasenusį snukį tau 
siunčiu. Jei taip vystysis 
karo reikalai ir toliau, tai 
galimas daiktas, kad grei
tai ir pasimatysim. Reikia 
turėti kantrybės’ir ištver
mės ir atlikti kiekvienam 
jam uždėtas pareigas sąži
ningai, tai priartins mus 
prie greitesnės pergalės.

Tame atvaizde stoviu aš, 
greta į kairę Butkus iš 
Plungės, toliau mūsų virši
la, prie jo Jatulevičius iš 
Vabalninku (jis nei vaikų, 
nei žmonos nesurado, nors 
jie iš Lietuvos išvažiavo). 
Prieš mane sėdi Šliekis, a- 
pie kurį tau rašiau, kaip 
juokaudami žadėjom žmo
nomis mainytis. Sekantį 
Milnerytė iš Šiaulių, narsi 
moteris. Jos vyras žuvęs 
per bombardavimą iš lėktu
vų. Toliau Šolomas, mūsų 
sanitarų nešikų būrio va
das, geras vyras, buvo su
žeistas, bet rikiuotėje pasi
likęs. Paskutinis — Agara- 
gimovas iš Kaukazo, lezgi
nas, savo noru stojo į lie
tuviškąjį junginį. Čia dar 
ne visi mūsiškiai, su kuriais 
teko dirbti pirmutinėse po
zicijose, nes kiti tuo laiku 
buvo užimti ir negalėjo fo
tografuotis.

Nu, pupa, atsilankiau pas 
tave su draugais, taigi 
ruošk pietus, statyk pus
bonkį ir alaus, priimk sve
čius. Pakol kas tai viskas 
ant popieriaus, bet ateis 
laikas, bus iš tikrųjų.

Aš tuo laiku, kaip foto
grafavomės, truputį sirgau; 
turėjau temperatūros, už
puolė slogos, nosis varvėjo, 
glava skaudėjo, bet dabar 
vėl esu sveikutėlis ir jau
čiuosi puikiausiai. Aš ant 
atvaizdo senstelėjęs, mane 
vadina senuku. Žinai, pupa, 
kaip linksma yra širdyje, 
kai į tave kariai žiūri su 
pasitikėjimu. Būdavo kai 
ateinu į apkasus, tai svei
kina ir klausia naujienų, 
kas girdėti, kaip sveikata. 
Arba sako: senuk, žiūrėk, 
kai mane sužeis, aprišk ge
rai, jei nepaeisiu — išnešk. 
Arba vėl, girdi, jei senu
kai atėjo, būsim apžiūrėti 
reikalui esant. Tai visa taip 
maloniai veikia, kad nesi
gailėdamas gyvybės eini 
ten, kur beveik neįmanoma 
nueiti, bet nueini, perriši ar 
išneši kovotoją. Kovotojo 
padėka ir pareigos atliki
mas yra mano geriausias 
užmokestis. Laimė seka pa
skui mane kol kas. Iš to
kių vietų išėjau sveikutėlis 
su sužeistaisiais, iš kur, ro
dos, ir kurmis negalėtų iš
eiti.

Tiesa, ačiū už laišką tavo 
rašyta 16. VIII.

Mane labai džiugino laiš
kas, kuriame rašai, kad 
esi pasitaisius ir dar tas, 
kad jumis rūpinasi vyriau
sybė. Labai patenkintas, 
kad gavai suknelę ir paltą.

Labai aš tavęs pasiilgau, 
bet man rodos, kad greit 
pasimatysim. Vokietis bus 
sumuštas greičiau negu kai 
kas mano ir tada bus lai
mingas gyvenimas.

Karštai bučiuoju. Tavo 
Vytukas.

Rašei, kad aš pas tave at
važiuočiau. Širduk, jei tai 
mano valia būtų, skriste 
atskrisčiau, bet dabar apie 
tai ir manyti nėra ko. Eisa- 
me pašaukti dideliam dar
bui sumušti fašizmą, tai 
kol to neatliksim asmeni
niai reikalai lieka antrame 
plane.

Nu, lik sveika, mano nu
mylėta, brangi Maryte!

Tavo Vytukas.

21. IX. 43.
Mylima Maryte!
Ačiū už laišką, kurs atne

šė linksmą žinią. Tarnavau 
Tarybų Sąjungai uoliai ir 
už tai esu apdovanotas 
gausiai. Ne gana to, kad 
apdovanojo mane vadovy
bė, dar davė ir atsakomin- 
gesnes pareigas: esu dabar 
sanitariniu instruktorium 
kuopoj, o buvau sanitariniu 
—nešiku sanitarinėj kuo- 
poj.Dirbk ir tu, širduk, kiek 
tavo sveikata neša, kad lie
tuvių vardas būt garbin
gas.

Su Zigmu daryk kaip ma
tai, nes aš tau patarti nie
ko negaliu, nes nežinau ta
vo gyvenimo aplinkybių.

2. X. 43.
Mylima Maryte!
Siunčiu tau geriausių lin

kėjimų. Esu sveikas ir gy
venu kaip kiškis po pušai
te. Gerai, kad oras geras, 
nelyja ir nešalta. Bet taip 
ilgai nesėdėsim. Vis fronte 
girdėti stipresni patrankų 
orkestro garsai. Eisim ir 
mes fricų šokdinti. Šiaip 
mano gyvenimas slenka pa
prasta kario vaga. Vado
vybė mano geri vyrai. Kuo
pos vadas šaunus vyras, 
buvo sužeistas. Viršila irgi 
malonus žmogus, žodžiu, su 
visais sugyvenam gerai. 
Tiesa, ten kur buvau pir
ma, buvom daugiau sugy
venę, sykiu daug vargo ir 
kovų pernešėm. Nors ir Čia 
yra tokių, kurie mane pažį
sta ir matė darbe. Tai su 
jais dažnai pasikalbam apie 
praėjusius mūšius, apie 
karštas valandas, kurių bu
vo daug.

Šiuo momentu rašau, to
lumoj girdisi mūsų “katiu- 
šos” muzika. Mums ji ma
loni, bet kas sėdi anapus 
mūsų apkasų, tam ji labai 
baisi, nes tai pragariška 
muzika. Pamanyk, šimtai 
sviedinių krinta nedidelia
me plote. Ten lieka tik tas, 
kas giliai sėdi žemėj, bet 
ir tam tiek tesiranda.

Na baigsiu, būk sveika ir 
linksma, mano laiško aplan
kyta, bet aš pats tave dar 
labiau norėčiau aplankyti, 
baisiai pasiilgau, bet nieko 
nepadarysi.

Bučiuoju. Tavo Vytukas.

23. X. 43.
Mylima Maryte!
Esu gyvas ir sveikas. Sė

dim prie pat fricų. Pas jus 
Maskvoj ne taip linksma, 
kaip pas mus. Tenai kon
certai prasideda vakare, o 
pas mus kada nori — visą 
parą groja visų rūšių gink
lai. Tai ūžesio ir trenksmo 
turim užtektinai. Šį laišką 
rašau, o pro galvą švilpia, 
kaukia visais balsais. Lai
mė manęs dar nepalieka. 
Ar ilgai taip bus nežinau. 
Bet vis galvoju apie Tėvy
nės vargus, apie vargstan
čius žmones, tai visas mano 
vargas yra niekis ir tik no
risi mušti ir nugalėti prie
šą, kad jis netryptų mūsų 
žemės. Vitas man sakė, kad 
tu pasidarei labai įdomi 
moteris, geriau atrodai ne
gu Šiauliuose. Tas mane la
bai nudžiugino. Linksmiau 
kautis, kai žinai, kad šeima 
aprūpinta.

Ką tau parašyti apie sa
ve? Jei reikėtų vaizdžiai 
nupasakoti kovos lauką, 
niekaip negalėčiau. Man vi
sa tai atrodo kaip nors pa
prastas darbas, kurį reikia 
atlikti ir jdaugiau nieko. 
Blogai bejausmiam žmogui, 
bet kai kada užeina toks 
noras tikro žmoniško poil
sio, kad net galva svaigs
ta. Gerai, kad toki norai ne 
dažnai būna, o kai užeina, 
tai neilgam. Bet mums da
bar turi rūpėti tik viena 
mintis — nugalėti priešą. 
Ir mūsų gyvetiimas apie tą 
ašį sukasu o visi kiti as

mens reikalai lieka. Pa
skrenda mintis kaip žaibas 
apie poilsį ir kitus malonu
mus, bet ilgai nesustoja, 
nes realybė liepia galvoti 
apie tą reikalą, kuris yra 
dirbamas. Maryte, perduok 
gerų dienų ir viso geriau
sio draugams nuo manęs ir 
mano kuopos draugų. Pa
sakyk, kad lietuviai kauja- 
si kaip liūtai. Mylimoji, tu 
man parašyk daugiau apie 
save ir apie Zigmą.

Bučiuoju tave nesuskai
tytus kartus.

Tave mylintis Vytukas.

Montello, Mass.
Aukos Pagalbai Lietuvos 

žmonią.
Rugpjūčio 27 d. buvo su

rengtas piknikas pagalbai Lie
tuvos žmonių, kurie taip bai
siai nukentėjo nuo nacių tero
ro. Pelno liko $99.82. Taipgi 
ten buvo renkamos aukos, čia 
paduodu, kiek aukavo per at
skirus aukų rinkėjus.

Per K. Beniulį aukavo seka
mai :

Po $10: L. Yocius, P. Kma- 
ras ir K. Kmarienė.

Po $5: K. Beniulis, A. Vens- 
lauskas, J. Nenortas, S. Klei- 
nauskas, B. Gaubis ir O. Kli- 
miene.

F. Stripinis $4, K. Gedvilą 
$3 ir F. Ivan $1.

Po $1: G. Šimaitis, J. Viš- 
niauskas, P. Rugiene, A. Šapa
lienė, P. Mineikienė, P. Klimas 
ir L Temikas. A. Rupkelis 25c.

Viso $77.25.
Per P. Baroną.
Po $5: J. Sireikis, P. Micke

vičienė, A. Orentas, P. Orentie- 
nė, J. Vaitaitis, W. Yurkevi- 
čia ir J. Davis.

Po $2.00: J. Waitekunas, T. 
Bartkus, E. Rendzevičienė, J. 
Karalius ir P. Baronas.

Po $1: F. Rudaitis, K. Rau- 
kis, V. Gecevičia, S. Balčiūnas, 
J. Gutauskas, Jr., K. Laima, L. 
Latukas, F. Stripinis, J. Neve- 
rauskas, W. Ambrose, P. Mar- 
kevičia, R. Stripinienė, K. Mer
kelienė, M. Sklutas, J. Gutaus
kas, M.- Gutauskienė ir M. Ta- 
mulevičienė. Viso $62.00.

Liuos. Choras aukavo $50. 
Per P. Sinkevičienę.
Po $5: P. Sinkevičienė ir 

P. čereška.
Po $2: D. Bartkienė ir P. 

Mineikienė.
Po $1: K. Zlotkienė, J. Vai

tiekūnas, J. Beržinis, F. Kazi- 
liūnas, J. Zulis, K. Pluta, T. 
Kristupavičia, G. Yanusevičia, 
J. Gutauskas, A. Gaidelionis, 
A. Baltelionis, A. Urbutis, O. 
Norvaišienė, A. Wallan, V. 
Čerkasienė ir J. Snider iš Ro
chester, N. Y.

Po 50c: A. Lucas, O. Neilsen 
ir K. Adomaitis. Viso. $31.50.

Mrs. S. Burducy aukavo pot 
holders, M. Gutauskienė išpar
davė tikietus ir padarė pelno 
$10.60.

Per J. Stigienę.
B. Gutkauskienė $5 ir B. Na

vickienė $2.
Po $1: W. Yuodeikis, R. 

Dravinskas, F. Markevičia, J. 
Sireikis, B. Tamulevičia, W. 
Lapinski, S. Wismon, W. Am
brose, W. Zinkevičia ir J. Sti- 
gienė. D. čiapulionis 50c.

Viso $17.50.
Per G. Šimaitį.
J. Stoškus $5 ir M. Bene- 

vičienė $2.' Viso $7.
Visiems aukavusiems taria

me širdingą ačiū.
K. čereškienė.

PATAISA
Spalių antrosios dienos 

Laisvėje, Įvairumų Pusla
pyje įvyko sumaišymas pa
baigoj straipsnio “Albanija 
ir Trumpa Jos Istorija.” Po 
sakinio “Tuo tarpu Italija 
visur pribrūko savo agentų, 
viską iššnipinėjo ir, paga- 
liaus, karu užgrobė Albani
ją,” turi būt dar tokis sa
kinys: “Bet, kaip matome, 
neilgai italams teko viešpa
tauti Albanijoj.”

Klaida pasidarė dedant 
tekstą į puslapio formą.— 
Atsiprašome..

A. L. D. L. D. REIKALAI
ALDLD Finansinė Atskaita už

Liepos, Rugp. ir Rugsėjo mėn., 1944
SUTRAUKA:

Balansas .................. $867.09
įplaukė .................... $420.55

7 C. J. Ratchner, Springfield 3.20 
— Jonas Ragauskas, Shelton 50.00 

187 A.
3

52 J.
32
43

Kp.
149

116
62

A.

J.

Liepos Mėnesio Įplaukos:

Kas prisiuntė Miestas !
. Butvilas, Phila...............

Pranaitis, Brooklyn .... 
J. Matukaitis, Chicago 
Venckevičia, Stoughton 

Stanys, Baltimore .......
Tenikat, Gillespie ..........

Suma
$7.50

5.00
8.00
6.50
3.00
4.70160

15 Aps. J. Kalas, Cleveland .... 5.00
19 K. Matukaitis, Chicago .. 19.60
77 Geo. Stasiukaitis, Cliffside 20.00
28 M. Strauss, Waterbury ..... 7.50

Pav. K. A. Žukauskas, Seattle 3.00
25
20
87

146
90
52
56
fl
Pav. Joe Calvin, Kokomo
86 S.

J.

S. Mack, Baltimore .........
St. Jasilionis, Binghamton

Lekavičius, Pittsburgh
K. Stalioraitis, Chicago
Sodeikis, Youngstown

K. Alvinas, Detroit .... 22.60
Saukus, Milwaukee
Bukšnys, Brooklyn

D.
J.
P.

J.
P.

Kartu 
Išėjo

Balansas

$1,287.64
. $375.89

$911.75

Butkus, Chicago ......... 3.00
Lanke, Denver ...............  3.10
K. Alvinas, Detroit ..... 7.80
Didjunas, New Haven 18.85 
Radzevičius, W. Barre *3.00 

Wm. Cherney, Rochester .. 4.00 
K. Matukaitis, Chicago ..... 6.10
Geo. Shimaitis, Montello .... 3.00 
A. Jasunas, Cleveland .... 24.90 
A. Adams, Tacoma .........: 3.00

P.

J.
B.

12.50
3.20
6.00
9.10
9.30

20.40
5.00
2.00
3.00

Rugpjūčio Mėnesio Įplaukos:
— P. Kvalkauskas, Zion Gr. $1.00
— Eva Žvingilas, Jewett .....  10.00

107 J. Pechull, Steubenville .... 9.10 
186 M. Kavaliauskas, S. Beloit 7.60
— D. G. Jusius, Braintree .... 14.60
79,J. Urman, Chicago .............. 6.20

A. Jocis, Bridgeport ......  8.10
K. Matukaitis, Chicago .. 13.80
J. K. Alvinas, Detroit .....  13.80
K. Guzevich, Chicago ....... 7.90

19
6 

57 
132
LDS Centras, J. Gasiūnas, B’n 50.00
— Ch. Genys, Scranton .........  5.00

D. New York ....................35
Petrikienė, B’klyn ..... 4.85
J. Matukaitis, Chicago 8.10 

Augutienė, B’klyn .........  4.00
Balčiūnas, B’klyn ..............50
Matukas, Dedham ..... 20.00

116
81

70

C.
K.

A.
M.

63
19
52

104
Pav. K. Sinko, Ulster, N. Y. 1.55
— Geo. Warrison, B’klyn
— W. Chepulis, B’klyn ....

Pav. Geo. Blais, New York
51

188

Viso Įplaukė $300.45

65
2

10 
11 
43 

161
9
1

27 
57 
54 
39 
87 
50 

145 
185

66 
68 
53 
28 
62 
28

Vešys, Chicago
Kvietkauskas, Racine .. 1.50
Shukis, S. Boston ....... 6.00
Reikauskas, Phila......... 13.80
Janulis, Worcester .......  18.00

K.
S.
P.

J. Rūbas, Middlefield .......
A. Varaneckienė, Detroit 
L. J. Žemaičiai, Hartford 
Jonas Ragauskas, Shelton 

Lipčius, Eddystone .... 
Sutkus, S. Francisco 
Lideikis, G. Neck ......
Vitkunas, Nanticoke .. 1.50 
Kraus, Hart .......   1.50
Dambauskas, Girardville 1.50 
Cibulskienė, Nanticoke 
J. Richner, Springfield

A.
B.
B.
J.

A.
E.
C.

5.00

S. 
s.
B. Radzevičius, Wil.-Barre 9.10 
M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.75 
L. Trakimavičius, Norwood 28.50 

Rušinskienė, Brooklyn 9.00 
Yurkinas, New Britain 16.70 
Boika, Cleveland
Andrunas, Elizabeth .... 9.40

P. Šlekaitis, Scranton ........ 4.50
H. Kairys, Pittsburgh .......  4.50
J. Stanley, Rochester — 11.00

M. Bush, Los Angeles .....  1.60
V. Paukštys, R. Hill .........  9.40
P. Rinkevich, Grand Rapids 9.00 
B. Muleranka, Hartford .. 12.40 
A. Glebavičius, Gardner .. 27.30 
S. Meison, Waterbury ..... 5.00
J. Lavas, Stoughton ....... 11.50
S. Meison, Waterbury ..... 22.70

Viso įplaukė $420.55

Išeigos Liepos Mėnesį.

Sekr. ir kn. alga už liep. m. $66.50 
Bankas išskaitė už čekius .....  11.15
Atmokėta prenumeratų ............ 27.30
Knyg. išeigos už tris mėn. 79.38 
Metinė duoklė į FLIS 5.00
Atmokėta aukų Liet, žmonėms 60.50 
Atmokėta Moterų Kom............. 6.60
Už svetimos laidos knygas ..... 4.96
Kel. A. J. Smito į CK posėdį 4.75 
Atmokėta SRT pren. 2.00
Už knygų išsiuntimą .............. 58.00
Už anglų kalb. knygas jaun. 27.38 
Atmokėta Meno Sąjungai ....... 5.00
Už atvirutes ...............................   1.09
Atmokėta "L.” prenum........... 13.00
Už anglų kalb. knygų 2 setus 3.28

Viso išėjo $375.89

1.00 
1.00 
1.55 
6.00 
6.55 

10.00 
50.00 
12.50 
5.25 
9.20

30
153
72

135 
207 
124 
135

7
Pav. S. Vrubliauskas, DeKalb

B. Muleranka, Hartford ....
J. Adomaitis, Monongahela

68
61

1.60
5.50
3.20
9.40
3.00

Viso įplaukė $223.90

Rugpjūčio Mėnesio Išeigos:
Sekr. ir kn. alga už rugp...... $66.50
Už "Lietuva Ugnyje” eksp. .. 167.00 
Atmokėta "Laisvei” bila 
Už 
Už 
Už 
Už
Pirkta knygų 
Už 
Už 
Už

.60 
anglų kalb. knygas jaun. .. 16.36 
anglų kalb. kn. jaun. Kan. 15.89 
išsiuntimą "Šviesos” No. 3 23.00 
pašto ženklelius ................. 1.50

3.05
jaunuolių knygas ................ 8.91
vyn. popierą knygoms ..... 2.30
spausd. "Liet. Ugnyj” .....  359.71

Išmokėta $665.82

SUTRAUKA:
Balansas buvo .......  $911.75
Rugp. įplaukos   $223.90

Kartu ........
Išeigų buvo

$1,135.65
... 665.82

Balansas $469.83

205
78

104
20

Rugsėjo Mėn. Įplaukos:
G. Murnikas, Fitchburg $10.00 
K. P. Jokūbaitis, Westville 6.30
J. Samulėnas, Fitchburg ....3.10
K. Guzevich, Chicago ..... 21.50
St. Jasilionis, Binghamton 1.60

85 A. Račkauskienė, Haverhille 11.70

Rugsėjo Mėnesio Išeigos:

Knyg. ir sekr. alga už rugs. $66.50
Atmokėta Meno Sąjungai ....... 6.50
Atmokėta aukų Liet. žmon. 110.00
Už
Už
Už 
Už

Už

atvirutes "Šviesos” reikale 5.00 
svetimos laidos knygas .... 4.20 
atsp. "Šviesos” No. 3 242.50
ekspediciją "Lietuva Ugnyje”
j Kanadą .............................. 73.00
anglų kalba knygas .............  3.40

Atmokėta "Laisvei” pren........... 7.20

Išėjo $518.30

SUTRAUKA:

Balansas 
įplaukė

$469.83
$300.45

Kartu 
Išėjo

$770.28
$518.30

Balansas $251.98

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Eva Mizara,
ALDLD CK Iždininkė.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit ge
ras knygas.
&

Ė-

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

AMERIKOS MOTERIMS, KLAUSIANČIOMS —

“Ar Vokietijos Sumušimas 
Sumažins Reikalą 

Taupyt Panaudotus Riebalus?” 
“NEI”—VALDŽIA ATSAKO 11L ■

LEE MARSHALL

Po Vokietijos
Japonų rankose

PRIEŠINGAI, 
gerb. Amerikiete, 
reikalas taupyti at

liekamus nuo val
gių riebalus bus ly
giai toks didelis ar
ba didesnis, negu 
bet kada.

sumušimo, dar bus 
Rytinė Holandų Indi

ja, Filipinai ir Malajai—kraštai, iš ku
rių mes pirmiau įgabendavome beveik 

• po bilioną svarų riebalųt ir aliejų kas
met.

Net pergalė prieš Japoniją nesuma
žins to reikalo tuojaus. Per kokius 
metus ar daugiau dar negalima bus at- 
steigti tuose kraštuose gamyba iki 
prieškarinio lygio.

Tuo tarpu atliekami jūsų riebalai 
bus taip labai reikalingi, kaip bet ka
da buvo, ir štai dėl kokių priežasčių:

1 Net po pergalės Europoje, mes dar tu
rėsime sumušt Japoniją. Milžiniška daugybė 
amunicijos, vaistų, parašiutų, guminių val
telių, muilo ir kitų karo laukui būtinų daly
kų turi būti nuolat, be pertraukos siunčiama 
mūsų kovūnam. Visiem tiem dalykam ga
minti reikia riebalų.

2 Mes turime padėti išlaisvintiem kraš
tam atsigauti, kaip kad Graikijai, Norvegi
jai ir Holandijai, teikti jiem vaistų, mašinų 
ir tt.

3 Daugelis dirbtuvių, dabar dirbančių ka
rui, paskui pradės gaminti civilius daiktus, 
kurių mums taip reikia. Tos dirbtuvės su
naudos didžiulius daugius pramoninių riebalų.

Amerikos farmeriai deda visas pas
tangas, kad išvystyti riebalų ir aliejų 
gamybą šioje šalyje. Bet sekamais 12 
mėnesių, dėl kiaulių skerdimų sumažė
jimo ir mažesnio aliejinių augalų der
liaus, mes numatome, kad apie bilioną 
ir trečdalį svarą mažiau riebalą bus 
pagaminta.

Reikalas Didesnis, negu Bet Kada

Todėl, dabar labiau negu bet kada, 
taupymas atliekamų valgomųjų yra 
svarbus tos medžiagos šaltinis, kuriuo 
mūsų kraštas turi ir toliau pasitikėti 
tame pereinamajame laikotarpyje.

Riebalų taupymas nėra koks šaunus 
užsiėmimas. Tam reikia pastangų. Bet 
tai darbas, kurį tik tamsta, Amerikie
te šeimininke, tegali atlikti savo šaliai. 
Mes prašome jus ir toliau varyti šį 
puikų darbą, kurį jūs atliekate, kad 
pagreitint galutinąją Pergalę.

Už kiekvieną svarą panaudotų rieba
lų mėsininkas duos jums 4c ir du 
raudonuosius punktus dovanai! Tau
pykite ir toliau kiekvieną lašą.
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DETROITO ŽINIOS Cambridge, Mass.
Ką Aš Patyriau Apie Liet. 

Radio?
Kad šiandieniniam gyveni

me RADIO lošia vieną iš svar
biausių ir nepavaduojamą ro
lę, tai tame, rodos, negali bū
ti' dviejų nuomonių. Supranta
ma, radio tarnauja daugiausia 
tiems, kurie jį kontroliuoja ir 
per jį kalba.

Detroito progresyviai lietu
viai irgi laimingi, turėdami tą 
priemonę. Jie turi suorganiza
vę radio kliubą ir patarnauja 
visuomenei. Jau trys metai, kai 
draugas M. Masys kalba iš 
WJBK stoties kiekvieną sek
madienio rytą nuo 9:30 iki 
10 vai.

O kad radio kliubas tikrai 
progresyvis, tai galima spręsti 
iš jo valdybos narių. Štai jie: 
daktaras Palevičius — prezi
dentas, J. Nausėda — vice
prezidentas, advokatė S. Ma- 
sytė — fin. sekretorė, J. Gu
gas — prot. sekretorius, N. 
Biliūnas — iždininkas, M. Ma
sys — “anaunseris” (radio 
kalbėtojas).

Rugsėjo 3 d. radio pusva
landis buvo pašvęstas paminė
jimui trijų metų sukaktuvėms. 
Programa buvo labai puiki. 
Daktaras Palevičius ir drg. M. 
Masys pasakė trumpas, bet 
daug reiškiančias kalbas. Aido 
Choro ir Moterų Pažangos 
Kliubo Choro dainininkės ir J. 
Vasiliauskas gražiai padaina
vo.

šioms sukaktuvėms žmonės 
(radio klausytojai) prisiuntė 
su pasveikinimais apie $300 
dovanų (jų vardų čia neminė
siu, nes užimtų labai daug vie
tos).

WJBK radio savininkas, Ja
mes F. Hopkins ir štabas, taip
gi ir radio programų mana- 
džeris, S. Altschuler, sveikino 
lietuvių radio kliubą, o pro
gramos dalyviams pridavė la
bai gražų ir didelį gėlių bu
kietą. Vienas nežinomas lie
tuvis (pasirašęs radio klausy
tojas) su pasveikinimu pri
siuntė bonką šampano, bonką 
vyno, bonką degtinės ir saldai
nių ir liepė draugui Masiui už- 
fundytl programos dalyviams. 
Drg. Masys tą išpildė.

Iš visko matyti, kad Detroi
to ir tolimesnės apylinkės lie

Maskva. — Sovietinės jė
gos visuose frontuose rugs. 
28 d. sudaužė bei sunkiai 
apšlubino 29 vokiečių tan
kus ir nušovė 21 jų lėktu
vą.

tuviai labai daug simpatizuo
ja lietuviško radio palaikyto
jams. (Tik tūli išsireiškė pa
geidavimą, kad ir vėl grįštų 
į programą “Jokūbas” ir “An- 
anseris.”)

Per radio būna visuomet la
bai gerai išgarsinta visokie pa
rengimai, k. t., piknikai, susi
rinkimai, prakalbos ir 1.1, šio 
radio kliubo vardu, už par
duotus karo bonus, yra nupirk
tas didelis karinis orlaivis- 
bomberis.

Prie šios progos paminėsiu, 
kas per visus tris metus dau
giausia pildė dainų progra
mas :

A. Zigmantienė, Ruth 'Zig- 
mand, Lillian Gugas, A. Dau- 
bariutė, Nellie Biliūnas, U. Pa- 
levičienė, Ruth Gugas, Ann 
Tvaska, (visos Aido Choro 
dainininkės) ir Juozas Vasi
liauskas. Taipgi Aidų ir Mote
rų Pažangos Kliubo Chorai.

Baigdamas šį rašinį, noriu 
pridurti, kad išlaikymas minė
to radio, tai nėra taip jau len
gvas darbas, kaip kad kam gal 
išrodo. Darbo prie radio yra 
laabi daug. Ir didžiausią to 
darbo naštą, tai pasiėmus ad
vokatė Stephanie Masyte: Ji 
tvarko finansus (kaipo fin. se
kretorė), ji rūpinasi progra
moms gauti dainininkes bei 
dainininkus ir ji daro iš lie
tuvių į anglų kalbą vertimus. 
Nes yra reikalaujama, kad 
kiekvienas žodis, kuris kalba
mas per radio, turi būti ant 
mašinukės atspausdintas. 
Taipgi reikalaujama, kad ma
šinuke atspausdintos būtų dvi 
angliškai išverstos kopijos. 
Viena priduodama radio sto
čiai, o antra valdžiai. Ir visą 
tą darbą, kaip minėjau, at
lieka Stephanie Masytė. Man 
teko matyti daug pasišventu
sių ir nenuilstančių žmonių 
kilniems darbams, bet iš mer
ginų, o ypač jaunų, tai pirmą 
tokia tenka patirti.

J. Vilkelis.

Draugų Žavių 25 Metų 
Sukakties Pokilis

Rugsėjo 17 dieną, kaip antrą 
valandą po pietų, Cambridge 
Lietuvių Kliube įvyko gana iš
kilminga party dėl draugų ža
vių. Party buvo surengta proga 
25 metų sukakties jų ženybinio 
gyvenimo. Party jiems surengė 
jų artimi giminės bei draugai. 
Kiek man yra žinoma, tai dau
giausiai dėl šios puotos paren
gimo pasidarbavo draugai Rai- 
nardai, dr. ir p. Repshis Kas
parai, jubilijantų sūnus ir duk
tė.

Reikia pasakyti, kad šis po
kilis buvo labai turtingas ska
niais valgiais. Tarpe svečių 
matėsi gana skaitlingas būrys 
inteligentijos ir biznierių.

Draugams žaviams ši puo
ta buvo surengta jiems neži
nant, todėl jie abudu buvo la
bai susijaudinę, o ypač draugė 
žavienė, kuri ne vieną ašarėlę 
išliejo iš džiaugsmo.

Programa pokilio susidėjo iš 
prakalbų ir puikių lietuviškų 
dainelių. Prakalbas pasakė 
kiek svarbesnes šie asmenys: 
Grybas, Rev. Kubilius, Kliubo 
pirmininkas, Kazlauskas ir Dr. 
Repshis. Kiti visi kalbėtojai tik 
maž daug jubilijantus pasvei
kino ir jiems palinkėjo daug 
laimės ir sveikatos dėl ateities.

Nors šiame pokilyje buvo ga
na daug meno jėgų bei daini
ninkų, bet programą išpildė iš 
jų tik keletas. Dr. Repshis bu
vo programo vedėjas. Jis vedė 
gana gyvai ir sklandžiai, per
statė gerai žinomą dainininkę 
Oną Kubilienę, kuri yra dabar
tiniu laiku Bostone. Ji atsisa
kė dainuoti, bet už tai ji pasa
kė kelis žodžius ir pritaikė ge
rą anekdotą dėl jubilijantų 25 
metų sukakties. Buvo kviestas 
S. Paura dainuoti, bet jis pasa
kė, “kad paseno jau Stasys, ne
begieda vieversys.” Buvo kvies
ti ir dar kiti dainininkai pa
dainuoti, bet jie visi sakėsi, 
kad taip esą lietuviškų dešrų 
prisivalgę ir gardaus alučio pri
sigėrę, kad jokiu būdu negali 
dainuoti. Tarp daugumo daini
ninkų radosi šie, kurie labai 
puikiai publiką užganėdino su 
savo dainelėmis: Harmonijos 
Grupė labai gražiai padainavo. 
Po jų Ig. Kubiliūnas su savo 

juokingom dainom publiką pri
juokino, optometristė Podelkiū- 
te-Rodd padainavo keletą dai
nelių ir Niaura sudainavo po
rą dainelių labai gražiai.

Kiek vėliau būvo pakviestas 
kalbėti Grybas iš Norwoodo. 
Jis pakvietė susirinkusius, kad 
jie besilinksmindami nepamir
štų savo brolių Lietuvoje^ ku
rie ten badą ir skurdą kenčia, 
kuriuos fašistai-naciai tiek nu
kamavo per okupaciją, kad jie 
dar negalės atsigauti per daug 
metų. Jis ragino susirinkusius, 
proga žavių 25 metų sukak
ties, pakratyti kišenes ir su
mesti kiek kas gali dėl Lietuvos 
nukentėjusių brolių ir seselių. 
Jam daug raginti susirinkusius 
nereikėjo. Jie visi kaip vienas 
atidarė savo kilnią širdį ir 
paketbuką ir sumetė 104 dole
rius. Tai puikus pasirodymas, 
broliai. Bravo!

Prof. Kubilius per savo pra
kalbą ragino visus lietuvius be 
skirtumo jų pažiūrų aukoti 
kiek kas tik gali dėl nukentėju
sių Lietuvoje mūsų brolių.’ Jis 
sake—kur jie, vargšai, dings 
be pastogės ir be šiltų drapa
nų?

Prieš užbaigą draugų žavių 
giminės • bei draugai suteikė 
žaviams daug gražių dovanų 
bei įvairių dalykėlių, žaviai, 
kurie yra labai malonūs ir pro
gresyviai žmonės, visiems su
sirinkusiems širdingai dėkojo 
už party. Viena iš dalyvių.

Scranton, Pa.
šių metų paskutinis ir gali

ma sakyti netikėtai įvykęs pik
nikas, kurį ant greitųjų su
rengė LLD nauja 38 kuopa,
Rocky Glen parke, 17 d. rugs., 
pavyko neblogiausia.

Šio pikniko rengimo klausi
mas tapo pakeltas 11 d. rugsė
jo, kuomet LPTK laikė savo 
susirinkimą, kuriame rengimo 
komisija išdavė atskaitą iš pik
niko, įvykusio 10 d. rugs., apie 
kurio pasekmes jhu buvo Lais
vėj rašyta. Tuomet visapusiš
kai apsvarsčius reikalą liko nu
tarta piknikas nerengti 17 d. 
rugs, dėl to, kad tą pačią die
ną buvo rengiamas wilkes-bar- 
riečių kitas piknikas Hanover, 

Pa. ir kuriame scrantoniečiai 
jau buvo pasižadėję dirbti. 

m—“

Bet ant rytojaus teko išgirs
ti, kad LLD 38 kp. imasi už 
rengimo darbo. Buvo aiškina
ma, kad šis piknikas nebus 
garsinamas per spaudą, ’ kad 
tuom nepakenkus wilkes-bar- 
riečių piknikui. Apart to, Lais
vėj' tilpo korespondencija iš 
Pittstono, kurioj buvo įsakmiai 
pažymėta, kad piknikas nebus 
Rocky Glen Parke, bet bus Ha
nover, Pa.

Taigi, atsižvelgiant į .visa 
tai, piknikas nedavė ganėtinai 
pelno, bet vis tik atmokėjus 
visas išlaidas uždarbio liko 
$36.65, kuriuos draugija pada
lino tarpe progresyvių organi
zacijų: $20.00 LDS 82 kp., 
$6.65 dėl LLD. 38 kp. ir $10 
pasiliko savo ižde. Nors tai 
mažai pelno, bet rengėjai džiau
gėsi ir tiek padarę.

Pereitą pavasarį mūsų mez
gėjos parsitraukė 30 svarų vil
nų ir nors vasara buvo karš
čiausia mezgimui, vienok jau 
vilnas baigia pakeisti į svede- 
rius, kojines ir tt. Likę jau tik 
keli svarai pas draugę Truikie- 
nę, kuri buvo paskirta išdali
nimui vilnų. Kas kiek numezgė, 
bus paskelbta per spaudą vė
liau, o šiuomi kartu, jeigu kas 
dar norėtų prisidėti prie to 
naudingo darbo dėl Lietuvos 
žmonių, tai galite pašaukti 
draugę Truikienę per telefoną, 
o ji pasistengs pristatyti vil
nas. Jos telefono num. 4-4816.

Tarpe pažangiečių randasi 
keli ligoniai, o tai draugės 
Gloksnienė, šlekaitienė ir drau
gas Proleika. Linkėtina jiems 
greit pasveikti. Nugirdęs.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VIEŠA PADĖKA DRAUGAMS 
ŽVINGILAMS

Brangūs Draugai Antanai ir 
Jieva žvingilai:—

Rugsėjo 19 dieną šių 1944 
metų, apturėjau nuo jūs bran
gią dovaną su gražiu»laiškeliu, 
šalę gražaus laiško radau če
kį $25 vertės.

Brangūs draugai, ačiuoju 
jums už tą dovaną iš gilumos 
širdies. Man, kaipo be kojų 
žmogui ir negalinčiam užsi
dirbti duonos ta auka yra be 
galo brangi pagelba. Ištikrųjų, 
draugai, jūsų gilus atjautimas 
mano šių dienų padėties nelei
džia man nusiminti, vien ska
tina būti pajėgesniu mūsų pa
žangiajam judėjime.

Draugai žvingilai seni ir la
bai nuoširdūs pažangos rėmėjai 
ir geri veikėjai demokratinia
me fronte, tik neseniai aukojo 
šimtinę Lietuvos žmonių pagel- 
bai ir šalę to nepamiršo ir 
manęs, kaipo žmogų su medi
nėm kojom.

Iš draugų Žvingilų laiškelio 
galima matyti, kaip jie trokšta, 
kad visi sveiki ir invalidai, pa
gal išgalės, darbuotųsi žmonių 
gerovei, už demokratinę abso
liutišką pergalę ant fašizmo.

Kadangi laiškelis neilgas, 
tai pavėlinkite čia jį įtalpinti.

“Gerbiamas drauge:—
Mes, Antanas ir Jieva žvin

gilai, siunčiam $25. Meldžiam 
neužsigauti ir nemanyti, kad 
tai yra auka kaipo pavargė
liui. Ne, drauge, siunčiam do
vaną, kaipo nenuilstančiam vi
suomenės veikėjui, kuris au
kauja visas savo spėkas pagel
bėt visai žmonijai.

Mūsų kelio galas likęs yra 
lygesnis ir tiesesnis.

Jums viso gero velijanti,

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

napiešiam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

Antanas ir Jieva žvingilai.
R. F. D, 1.

Jewett City, Conn.”
Šiame trumpame, maloniame 

ir truputį su perdaug .kompli
mentų laiškelyje galima įskai
tyti širdingiausį akstinimą prie 
darbo, prie nenuilstančio darbo 
visiems ir visomis pajėgomis, 
pakol bus pasiekta galutina 
pergalė.

Aš labai širdingai ačiuoju 
Antanui ir Jievai už dovaną ir 
už jūsų gražias pastangas.

Su pilnu draugiškumu, 
Jonas M. Karsonas.

14 Madison St., Lowell, Mass.

TĖVAS
NEPAISĖ

—Štai kodėl
taip daug laiko reikėjo iSgyti jo “aj> 
šlubusiai nugarai.” Nekentėk raumenų 
gėlimų, skausmų ir jveržimų. Uždėk 
Johnson’s RED CROSS Plasterio ant 
krūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. Ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
tuojaus. Šildo—ramina—apsaugo—pare
mia, dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
Plasteriai yra švarūs, sanitariški, leng
vai panaudojami Visuomet turėk jų 
atsargą po ranka. Reikalauk tikrojo, 
garsaus per virš 50 metų, pagaminto 
Johnson & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 
vaistinėje.

RED CROSS PLASTER
......I------ :---------r- : nu i »j i i n i j . .1. ■ »♦«

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Išbalsamuoja ir laidoja ant .
* visokių kapinių ’
I VELTUI ŠERMENINĖ 1
* (KOPLYČIA) . 1
I Parsamdo automobilius ir ka- ! 
I rietas veselijom, krikštynom I 
| ir kitkam. i

231 BEDFORD AVENUE t 
į BROOKLYN į
j Telephone: EVergreen 8-9770 | 
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(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

ANTANAS VENCLOVA.

PŪGOJE
(Pabaiga)

Tuo tarpu prasidėjo nauja priešo mi
nosvaidžių ataka. Iš savo apkasų prie
šas, matyti, pastebėjo naktinį rogių ju
dėjimą. Viršum važiuojančių galvos su
žvangėjo mina ir sprogo netoliese, rogių 
užpakalyje. Antroji mina sukaukusi 
sprogo visai arti rogių. Rogėse sėdėjusi 
mergina žybtelėjusioje šviesoje pastebė
jo, kad Anupras staiga sukniubo rogėse 
ir iš rankų išleido vadeles.

— Dėde Anuprai! Dėde Anuprai! — 
sušuko mergina, apimta nerimo ir siau
bo. Ji pajuto, kaip jos nugara pasidarė 
Šilapia nuo prakaito, o rankos nesuval
domai drebėjo. — Dėde Anuprai! Kas 
tau?

Anupras nieko neatsakė. Jis gulėjo 
rogėse, keistai susirietęs, jisai nuvirto į 
šiaudus kniūbsčias, žemyn galva, ir mer
gaitė, mėgindama jį pakelti, apčiuopė jo 
galvą su skeveldros prakirsta kepure ir 
išgirdo jį gargiant. Jo galva ir veidas 
buvo apsipylęs tirštu, lipniu krauju.

Minos šnypšdamos krito ant sniego. 
Vienos jų nesprogusios gęso, kitos, bjau
riai sukaukusios, žybtelėdavo šviesia 
liepsna ir sprogdavo čia pat, išmušda- 
mos žemėje duobes, į padanges išmesda
mos stulpus sniego iš žemės. Nieko ne
laukdama, mergina pagriebė į rankas 

* vadeles ir, kiek įkabindama, arklį palei
do tiesiog pirmyn.

Minos dabar krito už jos. O rakietų 
šviesoje ji pamatė kovotojų grupę. Tai 
buvo sužeistieji. Vieni jų ropojo per 
sniegą, mėgindami atsikelti, kiti judino 
rankas ir tyliai dejavo. Pamatę roges, 
jie suprato, kad čia atvažiavo paimti jų. 

( — Draugai! — šaukė mergaitė. (—

Draugai, aš jus paimsiu! Aš atvažiavau 
jūsų paimti iš čia.

Ir ji, įtempusi visas jėgas, už pažastų 
kėlė sužeistuosius nuo sniego, vilko juos 
ir guldė greta kits kito rogėse. Tuo tar
pu prieš ją sutratėjo kulkosvaidis. Kaž
kur netoliese praskrido spiečius zvim
biančių kulkų ir sustrigo į sniegą. Ta
čiau dabar į nieką ji nebekreipė dėmesio. 
Ji žinojo turinti paimti į savo roges kiek 
galima daugiau sužeistų kovotojų. Ji 
dirbo savo darbą vikriai, greitai, sušilu
si, suprakaitavusi, ir jeigu ją šiuo metu 
būtų matę jos gimnazijos draugai, jie 
būtų turėję pasakyti, kad ji buvo tokia 
kaip visada — vikri, guvi, žvali, ener
ginga, puiki draugė, kurios nebuvo gali
ma negerbti ir nemylėti. Pamačiusi, kad 
Anupras jau miręs, ji paguldė jį ant pat 
plačių kaimiškų rogių krašto, o greta 
jo, pakreikusi šiaudų, suguldė'sužeistuo
sius ir, šokusi atgal į roges, per vis dar 
tebesiaučiančią pūgą ir tamsą leidosi 
atgal.

Ir kovotojai, kurie tada buvo netolie
se, degančio kaimo atošvaistėje matė, 
kaip drąsioji mergaitė, gelbėdama savo 
draugus, skubėjo išvežti juos iš mirties 
zonos. Ir pasakojo jie vėliau, kad jos 
veidas rakietų ir sprogstančių minų 
šviesoje buvęs nepaprastai gražus. Nu
kritus kepurei, vėjuje plevėsavę jos ilgi 
plaukai, kada ji, visu ūgiu stovėdama, 
rogių priešakyje, lyg viesulas lėkė atgal 
pro sprogstančias minas ir švilpiančias 
kulkas. Kovotojų nuomone, tada ji bu
vusi panaši greičiau į. pasakos būtybę, 
negu į paprastą Lietuvos mergaitę. Ta
čiau rogės, kurias ji važnyčiojo, veikiai 
išnyko anapus kalvos, dūkstančioje nak
ties vėtroje ir pūgoje, kaip šviesus regė
jimas, valandėlę pasirodęs išvargusiose, 
karščiuojančiose akyse sniege gulinčių 
kovotojų, kurie buvo pasiryžę nesitrauk
ti iš kovos lauko tol, kol judės ranka ir 
plaks širdis. Bet kuo ši mergina buvo 
vardu, niekas nesužinojo nei tada nei 
vėliau. , . . . >, ,

GREEN STAR BAR &. GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

OPTOMETRISTS 
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-8M2

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

GRAND ST459
(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 aprūpinam 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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 

,J garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu*- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —• 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS fZ.

DR. ZINS
110 East I6ll> Si., n. I
Kasdien 9 A. M. •— f Pi M.

* NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5W

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
E
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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 šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

■i
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily
a

Penktas puslapi*

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Priėmimų, Išsiuntimų ir Sandėlio Darbininkai
Ar jūs jieškote darbo, kuris turėtų pokarines galimybes? 

Tokio, kuriuom jūs galėtumėte pasitikėti 
po pergalės laimėjimo.

McKesson & Robbins 
gali pasiūlinti tokį savo darbą 

Išsiuntimų, Priėmimų ir Sandelio Departmente.

MUM TAIPGI REIKIA VYRŲ 
galinčių būti tinkamais produkcijos darbui mūsų 

VAISTININKYSTĖS DEPARTMENTE 
kur mes išdirbame

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

JOS GALITE PRADftTI DIRBTI TUOJAU BI KURĮ 
IS AUKŠČIAU NURODYTŲ DARBŲ.

MINIMUM 48 VALANDŲ DARBQ 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)

DIE MAKERS (1-mos & 2-ros Klases)
CINCINNA 11 TEKINIMO OPERATORIAI

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
ABELNAI FABRIKO DARBININKAI

SANDELIŲ KRAUSTYTOJAI
Daug Viršlaikio
Pokarine Proga

*

Švarios šėpukės ir Iašų-shower rooms.
Kafeterija ir medikalis rūmas ant vietos.

KREIPKITĖS f PERSONNEL DEPARTMENT 
TARPE 8:30 IR PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Inc
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y. 
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave,, L. I. City.
(233)

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.

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI 
DIRBTUVĖS DARBAS.

NUOLATINIS DARBAS.

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

PA.
(237)

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

(234)

BERNIUKAI
Išsiuntimų ir medžiagų departmentui. Vidaus 

darbas ofise. Nuolat; $83 ir aukščiau.
Pastoviai. Proga pakilti.

THE UNITED STATES LIFE INS. CO.,
101 5th Avė., (arti 17th St.) 

ALGONQUIN 4-1210, Extension 6.
(234)

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

(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)

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

416 — 88TH ST., BROOKLYN.
BE. 8-0626. MR. PAGE.

(236)

SUSTATYTOJAI
PATYRĘ TEKINTOJAI 

PIELAVOTOJAI 
GERA PROGA 

NUOLATINIS POKARINIS
DARBAS

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE., L. L C. 

PHONE HA. 9-1900
8th Avė. Rubve, Northern Blvd. Stotis, 

I.R.T. ar B.M.T. iki Lincoln Avė. Stoties.
 (233)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas; 

Gera alga.
Patyrimas nereikalingas. 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas. 
TWISTED BUTTON NOVELTY CO., 

70 Lister Ave., Newark, N. J.
MARKET 2-3589

(233)

VYRAI IR BERNIUKAI
PRIPILDYMAS. LEIBELIUOTI. PAKUOTI.
GERA ALGA. 5 DIENOS, 40 VALANDŲ. 

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N.Y.C.

MERGINOS - MOTERYS 
ŠEIMININKES 

Pokarinė Proga
SIUVAMU MASINU OPERATORES

Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

INSPEKTORES
Reikia turėti šiek-tiek patyrimo.

SUSTATYTOJOS 
Reikia turėti sustatymo patyrimo. 

PATYRUSIOS RAŠTINES DARBININKES 
U?ug Viršlaikio

Švarios šėpukės ir lašų-shower rooms. 
Kafeterija ir medikalis rūmas ant vietos.

KREIPKITĖS j PERSONNEL DEPARTMENT 
TARPE 8:30 IR PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Inc.
47-16 Austei Place, 

Long Island City, N. Y.
(Tarpe Skillman & 27th Sts.)

I.R.T. iki Hunters Point Ave., L. I. City.
(233)

(233)

VYRAI
17 Iki 50

BENDRAS FABRIKO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

Pokarinis Darbas 
Puikiausios Darbo Sąlygos.

Prisilaikoma WMC Taisyklės. 
Kreipkitės

JUNE DAIRY PRODUCTS CO.
223 COLES ST., 

JERSEY CITY, N. J.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

TAIPISTĖS—RAŠTININKES
Taipistėms—$88 up 

Raštininkėms—$83 u(>.
Linksmos aplinkybės. Geri pakilimai. 

Pokarinis pastovumas.
THE UNITED STATES LIFE INS. CO., 

101 5th Avė., (arti 17th St.)
ALGONQUIN 4-1210, Extension 6.

(234)

NAMŲ RUOŠOS DARBININKĖ. $100 j mė
nesį. Paprastas valgių gaminimas; miegoti 

ant vietos ; atskiras kambarys ir radio.
4 šeimoje.

WILLIAM GOODSTEIN. 98 Riverside Drfoe.
ENDICOTT 2-5887.

(237)

SUPERINTENDENT
LOFT BUDINKUI. KREIPKITĖS Į KOBRO. 
1613 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN. 
!♦* : H (237)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynino# 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Misi Hirtch
Reikia turėti USES paliuoiavlmą Ir 

būti U.S. Piliete. (233)

MERGINOS MOTERYS
STRANDING OPERATORS

BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS
GENERAL CABLE CORP.

Kompanijos Atstovas ant
6-tų lubų Bank of Manhattan Bldg. 

Queens Plaza, L. I. City, N. Y.
(X)

PROSYTOJAI
PATYRŲ PRIE GERŲ VYRIŠKŲ COATŲ. 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(237)

BERNIUKAI, IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
prie Moteriškų kalnierukų. nuo
lat. 5 DIENŲ SAVAITE. VIRŠLAIKIAI. 
ENGEL BAUER. 49 W. 37TH ST., N.Y.C.

(234)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

LAIVININKAI NESTREI
KUOS KARO METU

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

Atlantic City, N. J. —In
dustrinės Marininkų ir Lai- 
vastačių Unijos suvažiavi
mas 650 balsų prieš 50 pa
naujino pasižadėjimą ne- 
streikuot karo metu.

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

(235)

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau EDVARDO LEVANO; 

jis gyveno 1920 metais Camden, 
N. J. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
mari pranešti. Pranešusiems būsiu 
dėkingas.
97 Myrtle

MECHANIKAI

IGNAS VAITIEKŪNAS, 
Ave., Bridgeport, Conn.

(232-233)

Turintis supratimą apie anglių pili- 
mą, thermostatą, namų šildymo 
įrengimą. Būtinas darbas. Geros al
gos pradžiai; viršlaikiai. Puiki po
karinė proga. Jsifcyvendinkite save 
su mumis.

TEL. MONTCLAIR 2-4794
.(233)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO3 
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.

NUSTATYMUI VYRAI

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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)

(X)

PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

(X)

MOTERYS
ir

MERGINOS

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)

PARDAVĖJAI
Pilnam ar Daliai Laiko.

Puikiausia pokarinė proga. Alga ir 
išlaidų atsiskaitymas ar nuošimtis 
sulyg susitarimo. Tėlefonuokite dėl 
pasitarimų.

MONTCLAIR 2-4794
.(288)

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

MERGINOS
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS. LENGVAS 

DARBAS. 40 VALANDŲ. NUOLAT.
MAL NEWBERG CO.. 35 W. 33RD ST.

(232)
ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 

4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

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

PA.

MERGINOS
FABRIKO DARBAS. NUOLAT. VIRŠLAI

KIAI. PROGA PAKILIMAMS.
SAFETY BOX CO., 215 E. 22ND ST., N.Y.C.

(232)

18 METŲ AR VIRŠAUS

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

(237)

VYRAS
PRIE LABARATORIJOS

Už pagelbininką Chemistui
Mazgoti indus ir atlikti smulkius 
darbukus prie labaratorijos ir laip

sniškai įsidirbti aukštyn.
Privalo turėti mažiausia 2 metus 

High School mokslo.
MES TAIPGI NORIM

CHEMICAL OPERATORIŲ
dirbti chemikalų fabrike.

Pokarinės progos.
48 VALANDŲ SAVAITE. LAIKAS 

IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS.
WYETH, INC.

1106 HARRISON AVE., 
KEARNY, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
. (23fl)

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.
(240)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
Rašyti angliškai

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

(234)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY,

(235)

REIKIA DŽIANITORIŲ
Patyrusių prie anglinių pečių, 
ros pradžiai algos. Nuolatinis < 

bas. Kreipkitės tuojau.
FtlRNACEMAN, INO.

329 BLOOMFIELD AVE., 
MONTCLAIR, N. J.

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

Ge- 
dar-

(232)

(X)

MERGINOS-MOTERYS
PRIPILDYMAS, LEIBELIUOTI, PAKUOTI.
GERA ALGA. 5 DIENOS, 40 VALANDŲ.

KREIPKITĖS 609 WASHINGTON ST., 
N. Y. C.

(233)

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.

Mokinėm^ mokestis virš 60c { valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c l valandą.

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

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

Reikia turėti USES paliuosavimą 
būti U. 8. Piliete.

ir

(233)

MERGINOS
Jaunos Moterys. Prižiūrėtojos.
Vaikų prieglaudai. Brooklyn. 
Puikiausia alga. Užlaikymas 
arba galite pasirinkti kitaip.

TELEFONUKITE
EVERGREEN 8-1723

(286)

BRISTOL-MYERS 
COMPANY
Long Avenue 
Hillside, N. J.

MOTERYS MOTERYS

DALIAI LAIKO
PAKAVIMO DARBAS
6:30 P.M. IKI 11 P.M.

šeštadieniais Nedirbama
VAKARIENE GAUNAMA 6 IKI 6:30 UŽ 

PRIEINAMAS KAINAS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARAS KASDIEN

8 A.M. iki 5 P.M.
šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(234)

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO.
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Kamp. Vestry St., arti Canal St. Stoties. 
7th ir 8th Ave. Subvėl)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą
. (248)

♦ VALYTOJOS
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)

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS 

GERA ALGA. NUOLAT. 
LINKSMOS APLINKYBĖS.

RIPLEY CLOTHES 
60 BROADWAY, 

BROOKLYN.
(th



Šeštas puslapis

NevvYorkp^A^ZInloi
Stanley Lucas Vladas Adomavičius

Smithas Sunkiai Sergapranešimu visoms

didelę did-

Kavos Trūkumo Nebus

LAISVES

Wholesale 
Darbininkų 

65-tas, CIO,

Pereitą sekmadienį policija 
ištraukė iš Harlem upės kūną 
nežinomo vyriškio. Jį rado prie 
127th St. Vyras buvęs apie 
50 metų amžiaus.

Dvi turtingų tėvų dukraitės 
įkaitintos pavogime iš Lord & 
Taylor krautuvės $2,000 ver
tės prekių.

gavo iš Bostono

kooperaciją nu-
greit, kaip greit

Gale pereitos savaitės New 
Yorko spauda spekuliavo, kad 
majoras LaGuardia būsiąs 
siunčiamas Italijon padėti te
nykščiai valdžiai susitvarkyti.

Praeitą penktadienį, Aido 
Chorui laikant savo pamokas, 
atėjo į svetainę jūreivis ir kar
tu su kitais choristai mokinosi 
dainuoti.

Tai yeoman-l/c Stanley Lu
kas (Lukauskas), Amerikoj gi
męs ir augęs jaunuolis, kilęs 
iš Oakland, Maryland.

Tai malonus vaikinas, ir 
ypatingą įspūdį į choristus pa
darė jo graži, aiški lietuviška 
kalba. Korespondentui pradė
jus klausinėt angliškai, jis į 
klausimus atsakinėjo gražiai 
lietuviškai. Jis sako, kad kal
bėdamas su lietuviais jis visuo
met kalba lietuviškai ir tuomi 
save lavina. Taip pat susiraši
nėdamas su lietuvaite mergina, 
jis visuomet rašo laiškus lietu
viškai.

Stanlis Lucas buvo susidūręs 
su priešu—dalyvavo kovose 
Viduržemio Jūros srityje, iš 
kur jis grįžo praeito balandžio 
mėn. ir dabar eina savo parei
gas Brooklyno-New Yorko 
apylinkėj. Jis tikisi čia užsilik
ti apie metus laiko ir pasinau
dodamas ta proga, sakė, bus 
visą laiką su Aido Choru, da
lyvaus mūsų parengimuose ir 
abelnai tarp mūsų, kiek jam 
leis jo nuo pareigų liuesas lai
kas.

Kreditas už šio pavyzdingo 
lietuvio jaunuolio supažindini
mą su Aido choru priklauso 
Helenai Rinkevičiūtei.

Choro Koresp.

Jeigu Unijistų "Žodis 
Stotųsi Kūnu”

Jeigu unijistų balsas “eina į 
dangų,” arba, tikriau tariant, 
jeigu jis galima vartoti rodyk
lių mūsų miesto žmonių nusi
statymo, tai New Yorkas turės 
duoti Rooseveltui 
žiumą savo balsų.

Šiomis dienomis 
and Warehouse 
Unijos Lokalas 
pravedė šiaudinius balsavimus. 
Juose prie kožnų 20 balsų pa
duotų už Rooseveltą, 1 buvo 
paduota už Dewey. Iš dalyva
vusių balsavimuose 2,174 na
rių, už Rooseveltą padavė bal
są 2,061, už Dewey 109, o 
keturi įrašė kitus kandidatus.

Lokalas daugiausia susideda 
iš jaunimo. Kariškon tarnybon 
taipgi yra išleidęs didesnį nuo
šimtį narių, negu kuris kitas 
unijos lokalas šiame mieste. Ir 
abelnai karo pastangų rėmime 
yra vienu iš veikliausių loka
lų. Tokie žmonės nori išrinkti 
Rooseveltą.

Juozas Jakavonis Išvyko į 
Savo Tetos Šermenis

Praeitą penktadienį, Juozas 
Jakavonis, kartu su tėvu Ale- 
ku dirbąs Lituanica Square 
restaurane,
telegrama liūdną žinią, jog 
mirė jo motinos sesuo. Laido
jama pirmadienį .

Taigi, Juozas pereitą suba- 
tą, pabaigęs savo darbą res
taurane, išsiskubino į laidotu
ves. *

Reiškiame gilią simpatiją 
šioje liūdnoje valandoje.

Rep.

.I.jiiiwiWWU '1'fvy

KONCERTAS

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Majoras Patarė Žiūrėti 
Į Termometrą, Ne 

į Kalendorių

Antradienis, Spalių 8, 1944

Pradėjo Rinkliavą Ka 
ledinių Dovanų

Taika Gali Būti Įsteigta Tik 
Bendradarbiavimu Visų Žmo

nių, Pareiškė Browderis
(Pabaiga)

Komunistai Vardan Vieningu
mo Panaikino Net Partiją 
Atžymėdamas, jog komunis

tai atsisakė nuo visko, apart 
principų, kad nestovėti ant ke
lio mūsų tautos vieningumui, 
Browderis Gardeno mitinge to
liau sakė:

“Tuo tikslu mes nedvejoda
mi paaukojom net savo rinki
mines teises šioje kampanijoje, 
susilaikėme nuo išstatymo sa
vo kandidatų. Mes ėjome taip 
toli, kad panaikinom Komu
nistų Partiją neribotam laikui 
ateityje. Mes pareiškėm, jog 
mes pasiruošę ištikimai remti 
esančią privatiškos gamybos ir 
verslo sistemą, kuri yra didelės 
didžiumos amerikiečių priim
ta, ir nekelti pasiūlymų jokiom 
pamatinėms pakaitoms, kurios 
kokiu nors būdu statytų pavo- 
jun nacionalį vieningumą. Mes 
ėjome į darbo unijas ir mases 
žmonių tiesiai ir atvirai var
todami mūsų įtaką įstiprini- 
mui tos tautinio vieningumo 
politikos. Mes visomis mūsų 
pajėgomis gelbėjome sulaikyti 
darbininkus nuo impulso strei
kuoti ir paruošti darbininkus 
tęsimui tautinio vieningumo po 
karo. Mes pilniausia nustatėm 
savo politiką ne vien žodžiais, 
bet ir darbais.

Susipažinkite su Vladu Ado
mavičium.

Tai buvęs prekybinio laivy
no jūreivis, ilgai tarnavęs ant 
Norvegijos laivų, dabar, esant 
darbininkų stokumui, jis buvo 
įleistas į Ameriką ir dirba 
prie laivakrovių.. Tikisi prie to 
darbo užsilikti, kol tęsis ka
ras.

Vladas Adomavičius yra 
kilęs iš Lietuvos. Jam tarnau
jant laivyne pirmu kartu te
ko susidurti su fašistais Ispani
jos civiliniame kare ir to susi
dūrimo pasekmėje, jis ant vei
do turi mažas žaizdų žymes.

Vladas papasakojo daug 
įdomių dalykų iš savo kelio
nių. Taipgi, apie susitikimą su 
Smetonos lietuvišku konsulu, 
kurio pavardės, deja, jis neat
simena. Teks, gal būt vėliau 
parašyti daugiau apie šį tary
binės Lietuvos pilietį, taip pat 
ir asmeniškai daugumai mū
sų su juo susipažinti, nes jis 
irgi prisižadėjo ateiti į Aido 
Chorą dainuoti ir esant pro
goms, tarpe mūsų dalyvauti.

Choro Koresp.

Savaitinėj kalboj į miesto 
gyventojus iš miestavos stoties 
WNYC, pereitą sekmadienį, 
majoras LaGuardia patarė gy
ventojams — namų savinin
kams ir rendauninkams — 
žiūrėti į termometrą, ne į ka
lendorių. Kitais žodžiais ta
riant, kurti pečių tada, kada 
reikia.

Majoras pažymėjo, kad jei
gu lauke temperatūra nupuo
la žemiau 55 ir namuose že
miau 65, gyventojai turi teisę 
reikalauti šilumos, nežiūrint 
kalendoriaus.

American Woman’s Volun
tary Services irgi nori pasiųs
ti užjūriuose esantiems kariš
kiams dovanų. Daugelyj mies
to vietų išstatyta dėžutės, viso 
2,000, kuriosna prašo įmesti 
.cigaretų, skustuvėlių, skuti
muisi pastos ir kitų panašių 
dalykėlių. Dėžutės yra tauti
nių spalvų, — raudonos, bal
tos ir mėlynos. Išstatytos žy
mesniuose viešuose centruo
se.

Naktiniam Kliubam Bus 
Sunkiau Atsinaujinti 

Leidimus

Upėj Rado Nežinomą 
Vyriškį

Prasimanęs Apie 
"Apiplėšimą”

Anthony Delnondo, 15 
tų vaikinėlis, susitaręs 
dviem savo draugais pasipini
gauti lengvu būdu. Paduotas 
nunešti bankan arti du tūks
tančiu dolerių, jis sugrįžo be 
pinigų. Bet pasakojimas, kad 
“du negrai” buvę jį surišę 
subvės išeinamajame ir pabė
gę su pinigais, policijos neįti
kino. Daugiau paklausinėjus 
patirta, kad tai buvo melas ir 
pinigai atgauta. Vaikinėlis 
perduotas vaikų teismui.

Kiti du jo suokalbininkai ir
gi esą žinomi, bet dar nesuim
ti.

mė
sų

Tūkstančiai Žmonių
Grįš Prie 48 Valan

dų Darbo Savaitės
Virš 1,500 civilinių tarnau

tojų New Yorko ir apylinkės 
Armijos Second Service Ko
mandos centruose ir lauko vie
netuose grįžta prie 48 valandų 
darbo savaitės, 
prašyti atostogų, 
ką jie dirbo po 
per savaitę.

Taipgi leista 
Per ilgą lai- 
54 valandas

Utica Ave. subway stotyje 
ant gelžkelio bėgių rastas 
George W. Braitmayer, 46 m. 
Jis buvo įkaitintas suokalbyje 
neuždirbtomis algomis išrink
ti iš vyriausybės tarp $15,000 
ir $100,000.

New Yorko mieste iki šiol 
buvo praktikuojama patyrinėti 
atsidarančius naujus naktinius 
kliubus pirm išdavimo leidimo^ 
O atsinaujinant leidimus ma
žai ko bebūdavę reikalaujama. 
Taip liuosai leidus, sakoma, 
daug kliubų nukrypdavę nuo 
priimtos praktikos kas liečia 
kainas, svečiams saugumo at
žvilgiu, taksais ir kitais klau
simais.

Pastaruoju laiku tyrinėjant 
atrado kelis žymius kliubus, 
prasilenkusius su priimtomis 
taisyklėmis. Dėl to dabar, atė
jus leidimų atnaujinimo laikui, 
650 kliubų palikti veikti tik 
po laikinais leidimais iki jų 
veiklą gerai ištirs. Tik po to 
bus atnaujinti pastovūs leidi
mai arba negaus atnaujinimo. 
Tą nustatys pagal tyrinėtojų 
pateiktą raportą.

Tokia pat procedūra lau
kianti tų kliubų, kurių leidi
mai baigsis balandžio 1-mą. 
Jie visi turėsią aiškiai paro
dyti savo įplaukų ir išlaidų 
rekordus.

New Yorke sumedžiota 24 
asmenys nužiūrimi gyvenant ir 
pelnus sau darantis iš lioterijų. 
Kartu sumedžiota ir $15,000 
per dieną.

“Nežiūrint to visko, vienok, 
Hitlerio ir Mikado ambicijos 
bloginti mūsų rinkimų kampa
niją laukinėmis ir labiausia 
neatsakomingomis form omis 
prieškomunistinio k r y ž k ario 
jau vedamos prie pasisekimo. 
Nuo pradžios šios kampanijos 
tas buvo vyriausiu klausimu 
prakalbose ir pareiškimuose 
kandidato Bricker’io ii- pono 
Dewey nacionalio manadžerio, 
pono Brownell. Pirmadienio 
vakarą (rugsėjo 25-tą) Oaka- 
homa City patsai p. Dewey pa
siėmė tą vėluką ir juomi lau- 
kiniškai mosavo, vartodamas jį 
vyriausiu atsakymu į preziden
to pirmą kampanijos prakalbą, 
pasakytą šeštadienį. . .”

Browderis platokai palietė 
tą visai nepamatuotą Dewey 
primetimą, būk prezidentas 
Rooseveltas savo kampanijoj 
priimąs paramą iš “nuteisto 
kriminalisto,” kuomet Browde
ris tokiu nebuvo ir Dewey, kai
po buvęs prokuroras tą gerai 
supranta ir žino. Browderis 
skaitė iš Kongresinio Rekordo, 
kuriame aiškiai pažymėta, kad 
jis buvo nuteistas ne krimina- 
liškam prasikaltime. Jis sakė, 
kad tame neteisingume p. De
wey yra sužiniai prasikaltęs. 
Ir kad jis tokį įkriminavimą 
primetė tikslu paslėpti savo 
priėmimą paramos nuo buvu
sio “nuteisto kriminalisto.” Jis 
sakė:

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapo] 
Telcf.: GR. 7-7553 

t 2539
DETROITE: Į 602 Hofmann Bid».

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

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

apie komunizmo pavojų nėra 
be tikslo:

“Būtų klaida, vienok, rokuo
ti p. Dewey manipuliavimą su 
prieškomunistine vėliava be 
principo. Ne, nelaimei, padėtis 
yra blogesnė. Kandidatas De
wey ir jo aukštieji patarėjai 
matomai, šaltai apskaičiavę, 
nusprendė vaduotis savo kam
panijoj tūlais principais. Jie 
yra principai ‘prieškomunisti
nio kryžkario,’ to paties, kurį 
Hitleris įsteigė savo negarbin
gai paskubusiame “antikomin- 
terne,’ kurio tikrasis vardas 
yra Penktoji Kolona. . .”

Browderis nurodo, jog būtų 
didžiausis pavojus Amerikai ir 
pasauliui, jeigu Amerikos bal
suotojai priimtų tuos Dewey 
šauksmus apie komunizmo pa
vojų už tikrus, jeigu jie bal
suotų už Dewey lapkričio 7-tą. 
To reikšmė, sako Browderis, 
būtų :

“Tai būtų pranešimu mūsų 
didžiajai talkininkei, Sovietų 
Sąjungai, kuri vyriausia yra 
vadovaujama komunistų, kad 
Amerika neužgiria principo 
kooperacijos tarp šių dviejų 
šalių. Kad ta kooperacija buvo 
priimta tik kaipo nelemtas rei
kalas karo metu ir buvo nusi
statyta tą 
traukti taip 
galima.

“Tai būtų
šalims Europoje, kur demokra
tinės koalicijos, kovojančios iš
vyti nacius ir atbudavoti savo 
kraštus, kiekviena ir visos turi 
komunistus net aukščiausiose 
vadovybėse ir kabinetuose, kad 
Amerika neužgiria principo jų 
bendradarbiavimo su komunis
tais. Ir kad Amerika taip pik
tai neužgiria, jog Amerikos 
balsuotojai prašalino iš vietos 
savo didžiausį vadą, vaduojan
tis tik įtarimu, kad jis turi ko- 
operatyvį atsinešimą link ko
munistų . . . Tai būtų, trumpai 
tariant, Amerikos pakvietimas 
Europos tuojau mestis į labiau
sia naikinantį civilį karą. . .”

Kokios Būtų Pasekmės 
Amerikai?

Kad tai būtų klausimas vien 
tik komunistų, kurių yra tik 
mažytė mažuma, sako Brow
deris, pasekmės kraštui nebū
tų tiek didžios. Bet čia, prakti
koje, eina ne komunistų klau
simas. Su Dewey išrinkimu, sa
ko Browderis:

“Pirmiausia, šalis būtų da
vus Dewey mandatą ‘išmesti 
darbininkus iš politikos.’ Bet 
išmetimas darbininkų iš poli
tikos, atsukimas atgal visos is
torijos eigos viso civilizuoto 
pasaulio, duotų pradžią giliau
siam nevieningumui, kokį 
Amerika yra mačius. Tai reiš
kia aštriausi užakcentavimą 
klasių kovų, kokias tik Ameri
ka matė visoje istorijoje. . .”

Kita, sako Browderis, būtų 
pasukimas vyriausybės presti
žo pusėn tų elementų darbi
ninkų judėjime, pirmiausia 
John L. Lewis’ui ir jo talkinin
kams, kurie žalingai veikė ka
ro laiku.

Trečia fazė Dewey laimėji
mo, sako Browderis, duotų 
pradžią raganų gaudymui. Po 
priedanga jieškojimo “slap
tų komunistų,” prasidėtų per
sekiojimas kožno pažangaus 
žmogaus, kiekvieno priešfa- 
šisto. ii.

Ketvirta iš vyriausių Dewey 
išrinkimo pasekmių būtų “pra
nykimas vilties tvarkiam ir ra
miam progresui tautine ir 
tarptautine skale. Visi planai 
visuotino panaudojimo Ameri
kos ekonomijos pilnam darbin
gumui pranyktų kartu su pra
nykimu pasaulio turgaviečių 
pasaulinėj suįrutėje. Darbingu-

Alfred E. Smith, buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
sunkiai serga, kaip pranešama 
iš' ligoninės — Rockefeller 
Institute. Smithas jau senokai 
randasi ligoninėje. Prieš tūlą 
laiką buvo skelbta, kad jo 
sveikata gerėjanti, galėsiąs ne 
už ilgo išeiti iš ligoninės. 
Smith yra 70 metų amžiaus.

šv. Patrick’o katedroj ir tū
lose kitose bažnyčiose už jį 
buvo užsakyta pamaldos.

Buvo kilusios nuožiūros, būk 
kava vėl būsianti padalinama. 
To pasekmėje, matomai, kai 
kas rūpinosi susidėti “zopos- 
to,” daugelyje New Yorko 
krautuvių šiomis dienomis vi
sa kava buvo išpirkta. Bet pa
siskubinusieji viskas ko laimė
jo, tai senesnės kavos.

Iš Washingtono atėjo pra
nešimas, kad Brazilija, kuri 
eksportuoja daugiau kavos už 
bile kurį kitą kraštą, gali duo
ti mums kavos kiek tik mes 
norime.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

0
426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

JONAS STOKES 
Marion St. Brooklyn512

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

Tel. GLenmore 5-6191.

a
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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 BARBERIA1

“ea RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

t

FOR THOSE
YOU LOVE!-s

SHOP AT LIPTON’S

Jeweler

Vyriškas 
Žiedas

PIRKITE 
ANKSTI

$19.95 
ii aukštyn

Kalėdų Dovanos 
Kareiviams 

Užjūriuose 

Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip
October 15 th

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

ii»
M

“Kandidatas Dewey ne vi
suomet yra taip jautriai nusi
statęs prieš ‘nuteistus krimina
listus.’ Faktinai, p. Dewey sa
vo politinės mašinos vadovau
jančio] vietoj palaiko labai ne
garbingai paskilbusį ‘nuteistą 
kriminalistą.’ Kalbu apie poną 
Edward A. Rūmely, kuris bu
vo nuteistas ir pasiųstas kalė- 
jiman pereitam kare, vaduo
jantis Trading With the Ene
my (prekiavimo su priešu) 
Aktu, kaipo vartojęs apie pus
antro miliono dolerių priešo 
pinigų nupirkimui New Yorko 
laikraščio. Ponas Rūmely, šiuo 
tarpu yra nuskirtas šaukti į 
Federalę Grand Džiūrę įkal- 
tinimui už atsisakymą parody
ti Kongresiniam Komitetui šal
tinio pinigų, kuriuos jis leidžia 
paramai kandidato Dewey...” 
Dėl Ko p. Dewey Taip kalba?

Savo prakalboj Browderis 
sakė, jog p. Dewey šauksmas

Daimonto $10.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Bus .

Mmmm

B’klyn Labor Lyceum

mą naikintų ir suvaržymas 
naminės turgavietės per bangą 
streikų pagal Lewiso modelį ir 
kitais civilės betvarkės požy
miais. Ponas Dewey įsteigs 
‘tvarką’ policijos teisiančio 
prokuroro. . .

“Mažos sielos ir siauras min
tijimas yra labai pavojingi 
aukštose valdomose vietose 
mūsų laikais...”

Browderis sako, kad jeigu 
porėtame Amerikai ir pasau
liui suįrutės ir nelaimių, tai ir 
mes ragintume balsuoti už De
wey. Bet kadangi mes norime 
taikos ir gerovės, mes, savo 
mažyte išgale remiame visų 
Amerikos demokratinių žmo
nių troškimą išrinkti Roosevel
tą. -r LKN.

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

birthstone _
ižiedai $0.95 

ii aukityn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. 8T. ,....

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULĖS 

JURGENSEN

ADARA VAKARAIS




