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KRISLAI
Vajus Prasidėjo.
Daugiau Apie Rinkimus.

Taigi mūsų dienraščio va
jus jau prasidėjo. Vajininkų 
sąraše pirmiausiai stovi A. 
Stripeika ir G. Kudirka; pas
kui M. Svinkūnienė, J. Žilins
kas, P. Pilėnas, Geo. Šimaitis; 
toliau kiti, mažiau šimto punk
tų turį vajininkai.

Kol kas vajininkų sąraše te
simato tik vienos draugės var
das — M. Svinkūnienės. Ne
tenka abejoti, kad neužilgo 
matysime daugiau moterų, 
imančių dalyvumą šiame vaju
je.

Niekas negali pasakyti, ku
ris asmuo stovės vajininkų są
raše, kai vajus baigsis. Tačiau, 
neverta pamiršti to žmonių po
sakio : Gera pradžia i _ 
pusę darbo.

Atsiminkime, draugės 
draugai: Šis vajus yra mūsų 
dienraščio sidabriniam jubilė- 
jui atžymėti!

mūsųBeveik kiekvienas 
prietelių, kuris tik tenka su
tikti, teiraujasi apie karo fron
tus.

Nuo dabar iki š. m. lapkri
čio 7 dienos diskusuokime ma
žiau karą, o daugiau rinkimus.

Šiemet prezidentiniai rinki
mai bus svarbiausi visoj mūsų 
krašto istorijoj.

Atsiminkime: jei norėsime 
balsuoti, tai privalome tam pa
siruošti. Reikės užsiregistruoti. 
Prie to privalome raginti kiek
vieną pilietį!

Jus šiurpas supurtytų, jei ži
notumėt, kiek daug net progre
syvių žmonių neatlieka savo 
pilietinės prievolės, — neina 
balsuoti.

Tokie žmonės nusideda ne 
tik sau, jie nusideda kitiems 
—visam kraštui.

Office of War Information 
savo biuletine, skirtame infor
macijoms apie Pabaltijo tau
tas, platokai rašo apie Lietu
vos-Lenkijos susitarimą dėl ap
sikeitimo gyventojais.

Įdomu, kad ši valdiškoji ži
nių agentūra mūsų tėvų kraš
tą rašo taip, kaip jis oficialiai 
vadinasi: Lietuvos Tarybų So- 
cijalistinė Respublika (Lithu
anian Soviet Socialist Repu
blic).

Dėl apsikeičiamųjų gyvento
jų likimo, OWI primena:

“Asmenys, evakuoti iš Len
kijos j Lietuvos TSR, jei jie 
pageidaus, gaus žemės ūkiams 

arba bus aprūpinti 
progomis amatų pra-

asmenys, evakuoti iš

darbu ir 
mokti.” 

Na, o
Lietuvos, taipgi gaus žemės, ei
nant naujuoju Lenkijos žemės 
reformos įstatymu. Be to, eva
kuotieji gaus ir kitokių žymių 
lengvatų: jiems neteks mokėti 
užsivilkusių taksų ir, palengvi
nimui apsigyventi naujose vie
tose, jiems bus suteikiama po 
5,000 rublių paskolų, kurias 
galės atmokėti bėgyje penke- 
rių metų.

Praeitą savaitę mes gavo
me pluoštą “Argentinos Lietu
vių Balso” egzempliorių, išė
jusių 1943 metų lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais.

Popiera aprudusi, nes šiems 
egzemplioriams *teko ilgokai 
keliauti, — net vienuoliką mė
nesių !

Iš Maskvos laikraščiams at
eiti kai kada ima keletą mėne
sių. !

Įdomu dabar bus patirti, 
kaip greit mūsų laiškai nueis 
į Tarybų Lietuvą ir kaip greit 
mes gausime į juos nuo saviš
kių atsakymus.

Argentinoje gyvuoja lietu
vių sąjunga, pasivadinusi 
“Laisvosios Lietuvos” vardu. Ji 
veikia slaptai, nes fašistinė Ar
gentinos valdžia smaugia kiek
vieną demokratinio nusiteiki
mo organizaciją.
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RAUDON. ARMIJA ARTINASI PRIE JUGOSLAVŲ SOSTINES

London, spal. 4. — Moto-
reiškia i r^ZU0^a kariuomenę ir Rumunijos.

i pasiekė vietas arčiau kaip Belgrade Naciai Apeinami ' WN Nrl'lNI A Į J 1 (YVO H XV m Ir n avir'2O mylių nuo Belgrado, 
Jugoslavijos sostamiesčio. 
Raudonoji Armija taip 
sparčiai ir plačiai žygiuoja 
pirmyn šiame fronte, kad 
radijas ir telegrafas nepa- 
spėja duoti žinių apie nau
jus Sovietų laimėjimus 
prieš vokiečius Jugoslavi
joj.

Jau vakarykščiais pra
nešimais, raudonarmiečiai 
buvo numaršavę daugiau 
kaip 50 mylių pirmyn į 
šiaurvakarius nuo pirmes
nių savo pozicijų, buvusių

SOVIETAI ATVADAVO JAU 
3 STAMBIAS ESTŲ SALAS;

BLOKUOS RYGĄ
London, spal. 4. — Le

ningrado armija, koman
duojama maršalo Govorovo, 
šturmu atėmė iš vokiečių 
Dagoe (Hiiumaa) salą, ties 
šiaurine dalim Rygos Įlan
kos. Ši Tarybinės Estijos 
sala yra 370 ketvirtainių

Vengri jos-Slovaki jos 
Frontuose Atimta iš 
Naciu dar 20 Miestų
London, spal. 4. —Tran- 

sylvanijos - Vengrijos fron
te Sovietų kariuomenė at
ėmė iš vengrų ir vokiečių 
Reghin miestą su geležin
kelio stočia ir išmušė prie
šus iš Idecivo, Deleni ir O- 
rosfalau. Hitlerininkai de
speratiškai priešinosi ir da
rė kartotinas kontr-atakas. 
Bet Raudonoji Armija su
mušė juos, prasiveržė per 
Mures upę ir užėmė Reghi- 
ną.

Dar 13 Vietovių Atimta 
Slovakijos Pasienyj

Sovietų kariuomenė atė
mė iš vokiečių geležinkelių 
stotis Lavočno ir Seskid, 
Karpatų ruože, ir užėmė 
dar 12 gyvenamųjų punktų 
pasienyje tarp pietinės Len
kijos ir Čechoslovakijos.

Katalikai Turi Laisvę Sovietuose, Pareiškė Aukštas Sovietų Pareigūnas
Maskva. — Katalikų baž

nyčia Sovietų Sąjungoj tu
ri tas pačias teises, kaip 
pravoslavų ir viso kitos re
liginės grupės, pareiškė L 
V. Polianski, pirmininkas 
tarybos dėlei nepravoslavų

Tuomet, kai Raudonoji Ar
mija pradėjo laisvinti Lietuvą, 
ši sąjunga vistik surado prie
monių pasiuntimui sveikinimo 
telegramų Stalinui ir Justui 
Paleckiui. Po telegramomis pa
sirašė : Rimbutas, Audra ir 
Vargas (veikėjų slapyvar
džiai).

pasienyje tarp Jugoslavijos

iš šiaurvakarių
Sovietų kariuomenė užė

mė Petrovgradą, trijų ge
ležinkelių ir penkių vieške
lių mazgą, į šiaurių vaka
rus nuo Belgrado. Tuomi 
Raudonoji Armija jau užė
jo šonan ir dalinai užnuga- 
rėn vokiečiam tebešautiems 
Jugoslavijos sostamiesty- 
je. Per Petrovgradą eina 
geležinkelis iš Belgrado į 
Vengrijos sostinę Budapes-

42 mylios į šiaurių rytus 
nuo Belgrado Sovietai atė
mė iš nacių Vrsacą, penkių 

mylių ir pirm karo turėjo 
apie 17,000 gyventojų.

Pirm kelių dienų sovieti
niai kovūnai atvadavo ki
tas dvi Estijos salas toje 
srityje — Vormsi ir Muhu 
(Mėnulio). Dabar Sovie
tams telieka išlaisvinti dar 
viena stambi Estijos sala 
Saare.

Kai ši sala bus atimta iš 
nacių, tai sovietinės laivyno 
ir oro jėgos jau pilnai ga
lėsią užblokaduot vokiečius 
Rygos mieste ir įlankoje,— 
sako Associated Press.

Oficialis Sovietų praneši
mas vadina Dagoe salą 
“svarbiausia buvusia vo
kiečių tvirtuma Baltijos 
Jūroje.” Jinai tapo atimta 
iš nacių per sutartinus 
veiksmus sovietinių bomba- 
nešių, karinių laivų ir išsi
kėlusių krantan pėstinin-

Per žiaurius mūšius tapo 
ištaškyta vokiečių pėstinin
kų divizija ir supliekti keli 
jų artilerijos junginiai sa
loje. Vieni iš likusių hitle
rininkų buvo suimti, o kiti 
išbėgiojo po miškus slaps
tytis. Dabar juos ten me
džioja sovietiniai kariai.

Sovietai spal. 2 nušovė 11 
vokiečių lėktuvų.

religijų. Pasikalbėjime su 
atėjusiu atstovu amerikie
čių Religinės Žinių Agen
tūros, Polianskis, tarp kit
ko, sakė:

“Katalikai piliečiai nau
dojasi tokiomis pat teisė
mis, kaip ir visų kitų tiky-1 
bų žmonės. Bile kuri įsire- likų arkivyskupas metropo- 
gistravusi katalikų drau
gija gali gauti pastatą savo 
pamaldoms ir laisvai ten 
žmones kviesti. Katalikai 
gali užlaikyti savo kunigus 
ir vyskupus, palaikyti ry
šius su popiežium, spaus
dinti maldaknyges ir kito-

geležinkelių ir trijų plentų 
centrą, šioje fronto dalyje 
jie taip pat ūžėmė Uljma 
miestą su geležinkelio sto
čia, 36 mylios į rytus nuo 
jugoslavų sostinės. Be kit
ko, raudonarmiečiai atva
davo Biela Cerkov miestą 
su didele vanden-elektros

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Rygos Įlankoje Nuskandinta 
Dar 3 Dideli Naciu Laivai

Rygos Į- 
vokiečių 

viso 16,- 
ir trečią

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino 
lankoje dar du 
transporto laivu, 
000 tonų įtalpos, 
kareivinį nacių laivą 10,000 
tonų. Kartu jie sunaikino 
du vokiečių žvalgybos lai
vus ir vieną minų graibytu- 
va. v

Jugoslavs Partizanai 
Atvadavo Eilę Vietų
London, spal. 4. — Jugo

slavijos partizanai perkirto 
vokiečiams geležinkelį tarp 
sostinės Belgrado ir Vo
kietijos didmiesčio Muni- 
cho. Partizanai išvien su 
besiartinančia sovietine ka
riuomene daro sparčius ap
supimo žygius prieš vokie
čius Belgrade.

Maršalo Tito komanduo
jami, partizanai kaujasi su 
vokiečiais Pancevo gatvėse, 
8 myl. į šiaurių rytus nuo 
Belgrado. Raudonoji Armi
ja jau antradienį užėmė vie
tas už 27 mylių nuo Pance
vo.

Jugoslavų partizanai, be 
kitko, atkariavo Brus, A- 
leksandrovacą, Srbską Mit- 
rovicą, Plevlje, Rozaj mie
stus; nacių tvirtumas Si- 
manovci ir Jakovo ir 
geležinkelio stotis Poljicę ir 
salą; perkirto Zagrebo- 
Karlovaco geležinkelį 32- 
se vietose ir susprogdino 
didį tiltą geležinkelio tarp 
Triesto ir Ljubljanos.

Jugoslavijoj Sovietai 
dieną numaršavo iki 30 
lių pirmyn.

per
my-

kią religinę literatūrą ir 
laikyti savo konferencijas.”

Polianskis suminėjo, kad 
daugiausia katalikų yra 
Tarybinėje Lietuvoje, Va
karinėje Baltarusijoje ir 
Vakarinėje Ukrainoje.

“Lietuvoj (Vilniuj) kata- 

litas Jalbžykovskis buvo 
persekiojamas vokiečių. 
Raudonoji Armija jį išlais
vino, ir dabar ark. Jalbžy
kovskis vadovauja saviems 
tikintiesiems su pilna so
vietine parama. Lucko ka
talikų vyskupas taip pat

0

Tūkstančiai Varša- 
viečių Pabėgo ir 

Tęsia Kova
London. — Generolas 

Bor - Komorovskis, pats 
nebūdamas Varšavoj, aplin
kiniais keliais įsakė kovo
jantiems mieste lenkams, 
kad pasiduotų naciams. Bet 
tūkstančiai lenkų nepasida
vė. Jie per Vislos upę per
simetė į Pragą (rytinę 
Varšavos dalį) ir apylinkes, 
jau Sovietų atvaduotas. 
Ten šie varšaviečiai įstojo 
į pulkus lenkų kariuomenės, 
išvien veikiančios su Rau
donąja Armija. Plaukian
čius antrapus upės naciai 
visu pašėlimu šaudė, bet 
nepajėgė visų jų sunaikinti.

Neoficialiai skelbiama, 
kad gen. Bor pabėgęs nuo 
vokiečių ir pasislėpęs. Pul
kininkas Monter, narys Bo
ro generalio štabo, buvo į- 
galiotas vesti derybas su 
vokiečiais dėlei pasidavimo.

Maskva. — Spaudos biu
ras Lenkų Komiteto Tau
tai Vaduoti kaltina gen. 
Borą - Komorovskį, kad jis 
atidavė vokiečiams Varša
vos kovūnus, bet stengėsi 
neleisti jiems susijungti su 
lenkų armija, kovojančia 
drauge su raudonarmie
čiais ir esančia Varšavos 
priemiestyje Pragoję. Mi
nimas lenkų komitetas vėl 
smerkė gen. Borą, kad jis 
pirm laiko, kaip avantiūris
tas, pašaukė Varšavos len
kus sukilti.

Jie per 63 dienas kovojo. 
Tuo tarpu 
bei sunkiai 
varšaviečių 
000.

Vokiečiai
pusę Varšavos namų ir su
žalojo 35 procentus likusių
jų-

naciai nužudė 
sužeidė 200,000 
ir suėmė 100,-

visai sunaikino

Francijoj Suimta Virš 
Pusės Miliūno Naciu
London. — Nuo talkinin

kų įsiveržimo į Franci ją iki 
spalių 3 d. buvo nelaisvėn 
paimta 526,084 vokiečiai. 
Vien Pirmoji Amerikos ar
mija suėmė 183,827 nacių.

Italijoj jankiai jau tik 15 
mylių nuo Bolognos.

vadovauja žitomiro ir Ka- 
menecko vyskupijoms, šis 
vyskupas neseniai kreipėsi 
į mus, kad padėtume jam 
atgauti jo namus Lucke, 
kuriuos vokiečiai buvo už
grobę. Aš tuojau sutikau 
pervest jam tuos namus.”

Užklaustas apie religinį 
vaikų ir jaunuolių lavini
mą, Polianskis pažymėjo, 
kad Sovietų Sąjungoj baž
nyčia yra atskirta nuo val
stybės (panašiai, kaip A- 
merikoj); bet tėvai gali na
mie mokyti vaikus religinių 
dalykų. Vaikai bei jaunuo-

<1

JANKIAI PAĖMĖ METZO 
FORTĄ; KANADIEČIAI

ŠTURMUOJA DUNKIRKĄ

,.5į ■

Francija, spal. 4.— Ame
rikos kariuomene užėmė 
drūčiausią Metzo miesto ir 
tvirtovės fortą Driantą. A- 
merikiečiai sudegino daug 
nacių šio forto patalpose, 
švirkšdami Į jas skystąją 
ugnį.

Kanadiečiai visomis pu
sėmis apsupo vokiečius 
Dunkirko mieste ir uoste. 
Jie sutiko palaukti 48 va
landas, kad civiliai žmonės 
galėtų pasišalint iš Dunkir
ko. Tuo tarpu kanadiečiai 
daro paskutinius pasiruoši
mus galutinai šturmuot ir 
užimt Dunkirką. Taip bus 
atkeršyta naciam už tai, 
kad anglai pirmojoj karo 

REPUBLIKONAI IŠNAUDOJA 
VALDŽIOS TURTĄ VAJUI 

PRIES PREZ. ROOSEVELTĄ
Washington. — Dvylika [“raudonuoju komunistiniu 

’ siaubūnu,” kuris, girdi,
gręsiąs Amerikai iš rytų ir 
vakarų, šiaurių ir pietų.”

Pats Busbey valdžios lė
šomis išplatino 1,686,000 

kopijų tos savo deklamaci
jos; kongr. Reed paštu iš
siuntinėjo 300,000 tų lape
lių, Luce — 50,000, Taber 
300,000 ir t.t.

po- 
ant kurios spausdi- 
atvirutės (postkar- 
Naudodamiesi teise, 

kongreso nariai,

republikonų kongresmanų 
ir vienas senatorius nu
skriaudė valdžią daugeliu 
tūkstančių dolerių. Jie su
naudojo 18 tonų brangios 
valdiškos popieros, ant ku
rios išspausdino 3,116,000 
kopijų republikono kong- 
resmano Busbey kalbos, ir 
valdžios lėšomis išsiuntinė
jo tuos milionus lapelių, už- 
sipuolančių Roosevelto vy
riausybę.

Tam jie pavartojo iš val
dinio sandėlio tokią 
pierą, 
narna 
tės). 
kaipo 
siuntinėti laiškus be štam
pų, jie išnaudojo paštą ko
kiais 50 tūkstančių dolerių.

Tatai aikštėn iškėlė kon- 
gresmanas Anderson, pir
mininkas kongresinės ko
misijos, 
partijų 
kampanijai.

Minimoj savo kalboj re- 
publikonas kongresmanas 
Busbey ypač plūdo CIO u- 
nijų Politinio Veikimo Ko
mitetą, dirbantį prez. Roo
sevelto išrinkimui ketvirta
jam terminui. Tą komitetą 
ir prezidentą jis surišo su 

žiūrinčios įvairių 
išlaidas rinkimų

liai gali susirinkti šiaip na
muose ir jiem ten kunigai 
ar rabinai gali dėstyti savo 
religiją.

Kiek pirmiau G. C. Kar
povas, pravoslavų bažnyčios 
tarybos pirmininkas, sakė, 
kad ir bažnyčias galima 
naudot kaip religines mo
kyklas.

Kas liečia pinigų siunti
mą popiežiui, tatai priklau
so nuo visiem piliečiam pri
valomų įstatymų kas liečia 
sovietinių pinigų siuntimą 
į užsienius.

V
J

dalyj buvo priversti bėgt iš 
Franci jos per Dunkirką.’

Pirmoji Amerikos armi
ja, komanduojama gen. 
Hodges, perkirto didįjį 
vieškelį, 10 mylių į šiaurius 
nuo Aacheno. Tuomi ame
rikiečiai žymiai apsunkino 
vokiečiam ištrūkimą iš Aa
cheno. Šiame fronte jankiai 
užėmė Uebach miestelį ir 
pasivarė dar kiek pirmyn 
per tvirtovišką nacių Sieg- 
friedo Linijos ruožą. Hitle
rininkai desperatiškai prie
šinasi, bet amerikiečiai juos 
nugali.

Anglai Holandijoj dar pa- 
platino ir pailgino savo ko
ridorių linkui Vokietijos.
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Mirė Al Smith, Buvęs 
Gubernatorius ir Kandi

datas j Prezidentus

jį
i

New Yorke spalių 4 d. iš 
ryto mirė ligoninėje Alfre
das Smith, 70 metų am
žiaus, keturis kartus buvęs 
New Yorko valstijos gu
bernatorium.

1928 m. Al Smith buvo 
demokratų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus, paties F. D. Roose- 
velto perstatytas. Republi- 
konai tada užkūrė piktą 
kampaniją prieš Smithą 
daugiausiai todėl, kad Smi- 
thas katalikas. Tuomi jie , 
sukėlė milionus atsilikėlių 
protestantų, ypač pietinėse 
valstijose, prieš Smithą dėl 
jo religijos, nors Jungtinių 
Valstijų konstitucija neda
ro jokių religinių skirtumų 
kandidatams į prezidentus. 
Taip Al Smithas ir pralai
mėjo rinkimus.

1 I

i

3

Smithas ir Rooseveltas 
ilgai buvo politiniai ir as
meniniai draugai. Laikui 
beinant, tačiaus, Smithas 
virto Roosevelto politikos 
priešu.

Prez. Rooseveltas neturė
jo jam asmeniško priešin
gumo. Besergant Smithui, 
Rooseveltas su žmona at
siuntė jam gėlių į ligoninę. 
O Smithui mirus, preziden
tas apgailestavo jo, kaip 
“tikro Amerikos patrijoto.”

■
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Nei Sosnkowski Nei Komorowski 
Lenkijos Padėties Neišspręs.

Londoniškė lenkų valdžia, kaip koks 
šunadvokatis, siekiasi išspręsti einamą
jį lenkų krizį ne pagrindiniai, ne iš es
mės, bet visokiomis pigiomis manipulia
cijomis, išsisukinėjimais, asmenų maini
kavimais.

Ši valdžia atstatė iš vietos “vyriausį- 
jį komandierių” gen. Sosnkovskį, būk tai 
dėl to, kad jis aršiai nusistatęs prieš Ta
rybų Sąjungą, kas kliudė londoniškei 
valdžiai susitaikyti su Liubline esančia 
laikinąja lenkų valdžia. Atstatė tai at
statė, bet ką gi paskyrė jo vieton? Ogi 
“gen. Bor” (Komorovskį), taip pat ar
šų Tarybų ^Sąjungos priešą ir nusidėjusį 
lenkų tautai tuo, kad peranksti iššaukė 
Varšavoje savo pasekėjų sukilimą, ku
riame žuvo tūkstančiai žmonių be jokio 
reikalo! Pats gen. Komorovskis sau gy
vena apie 18 mylių nuo Varšuvos ir žai
džia lenkų gyvastimis, gyvenančių Var
šavoje.

Londoniškė lenkų valdžia manė, kad 
šiuo pakeitimu ji jau bus išsprendusi vi
są padėtį ir galės sau laisvai grįžti į Iš
laisvintąją Lenkiją ir ją valdyti!

‘ Politinis aklumas, daugiau niekas!
Pamiršta londoniškiai ponai, kad juos 

skiria nuo Liublino valdžios daug giles
nė praraja negu jie įsivaizdavo.

Vyriausias šiandien dalykas, skiriąs 
šias dvi lenkų valdžias yra konstitucija! 

• Liubline esančioji laikinoji, valdžia 
(arba Tautinis Lenkų Komitetas Tautai 
Laisvinti) viską remia 1921 metais pri
imtąja Lenkijos konstitucija, — demok
ratine konstitucija. Tuo pačiu sykiu lon
doniškė valdžia viską remia 1935 metais 
smurtu priimta konstitucija, — fašistine 
konstitucija.

Einant pastarąja konstitucija, visa ga
lia pavesta prezidentui, kuriuo, esąs 
Vladislovas Paškevičius. Šis gali daryti 
kaip jis nori ir visuomet bus konstituci
niai teisus. Žiūrėkime, kiek daug laiko 
ėmė, iki Mikolaičikas “prikalbino” Paš
kevičių pavaryti laukan patį Sosnkovs
kį. Kaip viskas būtų buvę kitaip, jei lon
doniškė lenkų valdžia būtų veikusi pagal 
demokratinę Lenkijos konstituciją, pri
imtą 11921 metais.

Maskvos Pravda teisingai pažymėjo, 
jog pakeitimas Sosnkovskio Komorovs- 
kiu paties reikalo neišsprendžia. Londo
niškė lenkų valdžia, gyvendama toli nuo 
lenkų tautos, nesupranta pastarosios šių 
dienų problemų. Toje valdžioje, be Mi- 
kolaičiko ir dar vieno kito individuate, 
sėdį vyrai rūpinasi dvarais, rūpinasi sa
vo ir savo klasės interesais, šalin nu
stumdami gyvybinius lenkų tautos inte
resus.

Tuo pačiu sykiu Liubline esančioji lai
kinoji lenkų valdžia arba Tautinis Ko
mitetas susideda iš tokių vyrų, kurie su 
lenkų tauta palaikė ir palaiko artimus 
ryšius, sielojasi josios rūpesčiais ir 
džiaugias josios pasiekimais. Argi tenka 
tuomet aiškinti, jog ne londoniškei, bet 
Liublino valdžiai priklauso ateitis?!

Mums rodosi, didelę klaidą daro tie 
žmonės — tiek Amerikoj, tiek Anglijoje, 
—kurie kursto londoniškę lenkų valdžią 
prieš Tarybų Sąjungą ir prieš Liubline 
esančiąją laikinąją lenkų valdžią. Taip 
darydami jie nepasitarnauja nei Len
kijai nei bendriesiems Jungtinių Tautų 
interesams. ___________

Kiubos Lietuviai
Aną dieną (rugs. 27 d.) Vilnyje tilpo 

vieno Havanos lietuvio korespondencija 
apie Kiubą (Cuba). Jis paduoda trumpą 
tenaitinių lietuvių gyvenimo braižinėlį.

Lietuviai į Kiubą pradėjo važiuoti 
1922 m., tikėdamiesi, jog iš ten jiems 
bus lengva įsigauti į Jungt. Valstijas. 
Jie apsiriko. Šiandien, kaip rašo Hava
nos Lietuvis:
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“Visoj Kiuboj randasi 75 lietuviai, 
ne daugiau. Nuo imigracijos pradžios 
neturėjome jokios lietuviškos draugi
jos. Bet kada įsikūrė Tarybų valdžia 
Lietuvoj (1940 m.) , tai buvo sušaukta 
Habanos lietuvių susirinkimas. Buvo 
sumanyta sukurti progresyvė draugi
ja. Atžagareiviškai nusiteikę lietuviai 
su tuo nesutiko. Bet mes, progresistai, 
sukūrėme savo kuopą ir tuo būdu at
siekėme savo tikslą.

“Turint nedidelį narių skaičių, sun
ku buvo savystoviai gyventi. Tad mes 
susitarėme su draugais ukrainiečiais 
ir bielorusais. Šiandien mes jaučiamės 
gan stiprūs kaip materialiai taip ir 
moraliai.

“Iš pradžios mes neturėjome nei 
vienos knygos lietuvių kalboje. Dabar 
jau turime net savo knygyną. Už tai 
labiausiai reikia padėkoti D. M. Šo- 
lomskui, Literatūros Draugijos Cent
ro Sekretoriui.

“Mes gauname Vilnį, Laisvę ir

daugiau 
sen. Bal-

pasisuki-

nuo 
ne-

Fe-

Per pastaruosius keturis metus 
mes, kartu su ukrainais ir bielorusais, 
surinkome didelę sumą pinigų, kurie 
buvo pasiųsti raudonarmiečiams.” 
Atvykusieji į Kiubą lietuviai daugu

moje buvo žemės ūkio darbininkai, to
dėl jie manė ir ten pradėti ūkininkauti. 
Bet ir tuo nusivylė. Neturint savo že
mės, nėra lengva kas nors padaryti. Dėl 
to “daugelis mūsiškių išmoko siuvėjų ir 
batsiuvių amato.” Ir tuo jie verčiasi. 
Bet gyvenimas nėra lengvas, nes pramo
nių Kiuboje mažai. Vyriausi krašto re
sursai — cukrus ir tabakas. Tuos pro
duktus kiubiečiai eksportuoja — dau
giausiai į Jungtines Valstijas.

Sen. Ball’o Pasisukimas Neis 
Dewey Sveikaton

Minnesotos senatorius Joseph H. Bali 
yra republikonas, bet jis ne pono Dewey 
plauko republikonas. Jis pažangesnis. 
Jis didelis šalininkas buvusio; Minneso
tos gubernatoriaus Harold Stassen’o. 
Sen. Ball stovi už platų ir glaudų tarp
tautinį bendradarbiavimą. Jis 
linkęs prie Mr. Willkio. Todėl 
Tas išstojo prieš Dewey.

Spėjama, kad šis sen. Ball’o
mas bus didelis smūgis kandidatui De
wey, nes sen. Ball’as ir jo šalininkai gali 
pakreipti nemažai republikoniškų balsų 
— pažangesnių žmonių -už Rooseveltą.

Andai buvęs Pennsylvanijos valstijos 
gubernatorius, taipgi republikonas, Mr. 
Pinchot pasisakė už Rooseveltą.

Tenka manyti, kad dar ne vienas žy
mus republikonas padarys tą patį.

Mums teko patirti, jog daugelis net 
konservatyvių republikonų, nekenčian
čių Roosevelto, nemano balsuoti už De
wey dėl to, kad, jų nuomone, jis krašto 
prezidento vietai netinka. Tos rūšies 

republikonai mano visai susilaikyti 
balsavimo (už prezidentą), kad tik 
balsuoti už Mr. Dewey.

“Baltic Review” No. 4-tas
Išėjo iš spaudos Baltic-American

deracinio Komiteto leidžiamojo biuleti- 
no “Baltic Review” No. 4-tas (už rug
sėjo mėn.). šiame numeryj svarbiausias 
straipsnis — straipsnis apie t. v. “Ben
drą Lietuvių Šalpos Fondą”, suorgani
zuotą klerikalų ir socijalistų lyderių po
litiniais (o ne žmonių šelpimo) sumeti
mais.

Patiekiama to fondo biudžetas, skir
tas šelpimui visokių lietuviškų kvislingų 
Pietų Amerikoje ir kt., ir padarytos ati
tinkamos prie to biudžeto pastabos, — 
pastabos tiek President’s War Relief 
Boardui, tiek National War Fondui.

Paduodama davinių apie Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto jau nuveiktus 
darbus Lietuvos žmonių šelpime. Taipgi 
telpa kitų įdomių straipsnių.

Biuletine įdėtas skaitytojo Arthur 
Upham Pope laiškelis, dėkojąs leidėjams 
už biuletiną. Mr. Pope sako, jog šis biu- 
letinas vaidina svarbų vaidmenį infor
mavime angliškai skaitančiosios visuo
menės ir pabrėžia, jog jis pats joje pa
sirodančia medžiaga naudojasi ir nau
dosis prakalboms.

“Baltic Review” redaguoja Mrs. Ina 
Wood. Antrašas P. O. Box 47, Sta. C., 
New York City. Pavienės biuletino ko
pijos kaina 10c.

Ypačiai šis biuletino numeris turėtų 
būti juo plačiau paskleistas, kad angliš
kai skaitantieji visuomenininkai, laik

raštininkai ir radijo komentatoriai ga
lėtų geriau suprasti, kas darosi Pabal
tijo tautybių gimimo — lietuviuose, 
latviuose ir estuose — amerikiečiuose.

Istorinė Justo Paleckio Kalba, Sa 
kyta Įžengusį Laisvąjį Vilnių

Mus pasiekė kalba, kurią 
tarybinės Lietuvos prezi
dentas Justas Paleckis sa
kė 1944 m. liepos 21 d. iš
kilmingame susirinkime, 
skirtame Tarybų Lietuvos 
ketverių metų sukakčiai 
paminėti. Kaip žinia, tary
binė Lietuvos vyriausybė į 
išlaisvintąjį Vilnių atvyko 
liepos 17 ar 18 dd. Tad ši 
Paleckio kalba turi didelės 
reikšmės, nes joje jis liečia 
tuojautinius gyvybinius lie
tuvių tautos interesus.

—Laisves Red.

Draugai! Jokie iškilmin
gi žodžiai, jokios jaudinan
čios kalbos negali šiandien 
giliau ir galingiau išreikšti 
šios dienos džiaugsmą, kaip 
paprastas konstatavimas 
fakto, jog ketvirtąsias Ta
rybų Lietuvos sukaktuves 
mes švenčiame Tarybų Lie
tuvos sostinėje — Vilniuje. 
Ir tamsiąją vokiškosios o- 
kupacijos naktį kasmet lie
tuvių tauta minėjo šią su
kaktį. Bet ji buvo minima 
patylomis, Tarybų Lietuvos 
piliečių širdyse arba parti
zanų būriuose ir slaptuose 
susirinkimuose. Šiandien 
pirmą kartą išvaduotoje 
Lietuvos sostinėje ir laisvo
joje mūsų šalies dalyje mes 
galime laisvai švęsti savo 
brangią šventę. Tiesa, ano
je fronto linijos pusėje mū
sų broliai dar tebevelka o- 
kupacijos jungą, tebekenčia 
sunkiausias kančias. Bet jie 
tvirtai žino, kad tos kan
čios nebeilgai tęsis. Raudo
nosios Armijos pabūklai 
jau gaudžia prie Kauno ir 
nebetoli toji diena, kada 
visa Lietuva vėl susijungs 
po laisvosios Tarybų Lietu
vos vėliava.

Mes visi gerai pamenam, 
su kokiu entuziazmu lietu
vių tauta rinko Liaudies 
Seimą. Tais rinkimais lietu
vių tauta sudavė mirtinį 
smūgį fašizmui Lietuvoje. 
Vykdydamas liaudies valią, 
Liaudies Seimas paskelbė 
Lietuvą Tarybų Socialisti
ne Respublika, laisvu noru 
įeinančia į Tarybų Sąjungos 
respublikų šeimą. Liaudies 
Seimas įvykdė savo pažadą 
ir padėjo pagrindus naujai 
santvarkai, sukūręs tikrą 
laisvą liaudies respubliką, 
kurios troško ir dėl kurios 
dešimtmečiais kovojo ge
riausieji ir pažangiausieji 
Lietuvos patriotai, darbo 
žmonių teisių gynėjai. Ta
rybų Lietuva, pagal san
tvarką būdama pažangiau
sia valstybe,4 pasisavino ge- 
riusiąsias lietuvių tautos 
tradicijas ir vysto jas to
liau.

Tarybinė santvarka Lie
tuvoje per trumpą laiką 
įleido gilias šaknis’. Liau
dies masių prisirišimą ir 
meilę tarybinei santvarkai 
negalėjo išplėšti vokiškieji 
grobikai per tris savo žiau
raus viešpatavimo metus. 
Dargi sunkiaisiais laikais, 
kada vokiečiai buvo prie 
Maskvos ir Stalingrado, 
kada jie jautėsi esą nuga
lėtojais, — net ir tada bu
vo gyva Liaudies Seimo i- 
dėjų, Tarybų Lietuvos idė
jų dvasia. Tai ji stiprino 
lietuvių tautoje valią prie
šintis, tai ji vedė į kovą 
narsiuosius sakalus Lietu
vos partizanus ir lietuviš
kuosius Raudonosios Ar
mijos pulkusi Lietuvių tau
ta suprato, kad vienintelis 
kelias išsigelbėti Lietuvai 
ir lietuvių tautai nuo pra
žūties vokiškajame junge— 
tai Tarybų Lietuvos kelias.

J. PALECKIS

Ir lietuvių tauta nesuklydo.
Mes žinome, kaip šmeižė 

mūsų priešai, tvirtindami, 
kad Tarybų Lietuva jau 
niekuomet nebeatgis, kad 
mes nebepamatysime Lie
tuvos, kaip savo ausų. Ir 
:štai mes ne tik matome 
Lietuvą, ne tik esame Vil
niuje, bet ir švenčiame čia 
Tarybų Lietuvos ketvirtą
sias sukaktuves. O kur jie, 
tie fašistiniai “pranašai”, 
kurie uoliai padėjo vokie
čiams naikinti lietuvių tau
tą ir ant jos kaulų kurti jų 
“Ostlandą”? Jie dabar ka
binėjasi už nudriskusių 
smogiko Rentelno skvernų 
ir mėgina sprukti kuo to
liausia, . gelbėdami
niekšingą kailį. Bet niekur 
neišbėgs ir niekur 
sau išsigelbėjimo 
niai nusikaltėliai ir jų ben
drininkai.

Kiek tiesos buvo tuose 
hitlerininkų “pranašavimuo
se”, tiek tiesos buvo ir ki
tuose jų svaičiojimuose. Ir

savo

neras 
hitleri-

kiškųjų interesų naudai. 
Jie vėl platina šmeižtus a- 
pie tarybų valdžią, platina 
pikčiausias nesąmones, į- 
kalbinėja lietuvius priešin
tis arba trauktis drauge su 
į bedugnę riedančiais vokie
čiais. Vargu ar atsiras kvai
liukų, kurie patikėtų šių iš- 
simelavusių hitlerinių niek
šų propaganda. Nė vienas 
doras 'lietuvis neklausė ir 
neklausys hitlerinių melų ir 
nesileis apgaunamas, 
ir kokiomis kaukėmis 
besidangstytų.

Jei kas nors dar abejojo,tas 
gali dabar įsitikinti, kad 
išvaduotoje Lietuvos dalyje 
tūkstančiai buvusių okupa- 
cin. įstaigų tarnautojų, mo
kytojų, gydytojų ir kitų pa
liko savo vietose ir dirba 
tarybinėse įstaigose. Tary
bų valdžia tiki, kad jie pa
teisins suteiktą jiems pasi
tikėjimą ir nuoširdžiai dirbs 
savosios tautos labui.

Lietuvos darbininkai, val
stiečiai ir inteligentai gerai 
žino, kad pagrindinis tary
bų valdžios uždavinys ir 
pats didysis jos rūpestis y- 
ra sudaryti jiems geresnes 
darbo ir gyvenimo sąlygas, 
kad jį nuoširdžiai nori už
tikrinti kultūrinį ir ekono
minį lietuvių tautos ir kitų 
Lietuvoje gyvenančių tautų 
klestėjimą. Lietuviams nė
ra reikalo daug kalbėti. Jie 
pažįsta tarybų valdžią ne iš 
žodžių, o iš darbų, kuriuos 
ji padarė darbo žmonių 
labui. Didžiausia kliūtis, e- 
santi darbo žmonių ir tary
bų valdžios kūrybinių pa
stangų kelyje — tai vokiš
kųjų grobikų sukeltas ka
ras, atnešęs tiek nelaimių 
daugeliui šalių, taip skau
džiai palietęs ir mūsų Lie
tuvą. Mes visi norime sta
tyti, kurti, plėsti ir gerin
ti, o hitleriniai barbarai 
nori griauti, naikinti, žu-

kad 
jie

šiandien tie hitleriniai niek- Jyti, vergti. Užtat šiandien

skaitytoju
BALSAI

IR JIE JAU PAMATĖ
Galiau ir tautininkų Vie

nybė praregėjo, pamatė, 
kad vokiškieji naciai pada
rė Lietuvai neapsakomos 
žalos, kad jie bėgdami iš 
Lietuvos viską grobė, o ką 
negalėjo pasigrobti — su
naikino. Paskutiniame savo 
numeryje ji rašo:

“Sakoma, kad vokiečiai, 
bėgdami iš Kauno, išsprog
dinę visus moderninius pa
status. Keršydami lietu
viams, atsisakiusiems lieti 
kraują dėl vokiečių impe- 
lizmo reikalų, dvidešimtojo 
amžiaus vandalai sunaiki
no Vytauto Didžiojo Mu- 
iejų, Prisikėlimo bažnyčią 
ir kitus gražiuosius, istori
nės vertės pastatus Kaune. 
Nemažiau žiauresnius de
strukcijos pėdsakus naciai 
yra palikę Lietuvos sostinė
je Vilniuje, kur beveik sa
vaitę laiko ėjo barikadų ko
va.”

Taigi ir patys nacių gar
bintojai jau pripažįsta, kad 
naciai yra 
amžiaus barbarai”, 
savo destruktyve 
palietė Lietuvą. O 
naikino Rusijos ir 
nos turtus bei pastatus, tai 
mūsų tautininkai nei žode
liu jų nepasmerkė. Dar dau
giau: jie juos gyrė už “nai
kinimą bolševizmo.” Užplū
dusius Lietuvą nacius ta 
pati Vienybė net speciale 
laida pasveikino, kaip Lie
tuvos “išlaisvintojus”, grą
žinusius Lietuvai “nepri
klausomybę,” kada tie pa
tys naciai net ir Lietuvos 
vardą nuo žemėlapio nu
šlavė. Vienybės “poetai” 
tuomet garbino nacių gin
klą ir ramino Lietuvos 
žmones:

“Atjojo narsus vokiety s, , 
Jis tau iškados nedarys!”
Dabar patiems tautinin

kams tenka raudoti dėl tų 
“iškadų”, kurias “narsieji”

“dvidešimtojo 
kai jie 
ranka 

kai jie 
Ukrai-

šai dar mėgina apgaudinėti
ir gąsdinti lietuvių tautą, centruoti visą savo dėmesį vokiečiai lietuviams padarė
megina dar kartą parduoti 
lietuvių tautos kraują vo-

ir kasdien mes turime kon-

svarbiausiajam uždaviniui ir dar padarys...
(Tąsa 3-me pusi.)

ŠIEMET YR A DIENRAŠČIO LAISVES

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Sveikinkim Savo Dienraštį 25 Metų Jubilejaus 

Proga Gavimu Jam Kuodaugiausia 
Naujų Skaitytojų.

Laisvės Jubilėjinis Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

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 $50; 3-čia $30; 4-ta $25;
5-ta $20; G-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, vi lūs 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 Washington© - 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 j šį Laisvės vajų gavimui naujų skaitytojų. Prašome prisi
dėti savo triusu prie platinimo apšvietos. ' LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Fašistai Neturi Naudo-
t

tis Mūsų Pinigais
Pas Visus Reikia Eiti ir Visus Prašyti 

Lietuvos Žmonėms Paramos
PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS

Joseph Aleksa,
New Haven, Conn.

Debiosai 1944-1-7.
Brangus Juozapas ir 
Sofija Aleksai!

Esu Debiosų vaikų na
mų auklėtinis. Mokinuo lie
tuviškoj mokykloj, kuri čia 
specialiai mums, Lietuvos 
vaikams, įsteigta.

Žiaurus hitlerininkų su
keltas karas atskyrė mus* 
jaunystės dienose nuo 

brangiausiųjų tėvų, artimų 
giminių, privertė apleisti 
brangiąją gimtinę — Lie
tuvą.

Čia, Tarybų Sąjungoj, 
mes evakuoti iš Lietuvos 
vaikai radome tėvišką prie-1 
glaudą. Vyriausybė mumis 
rūpinasi, suteikdama visas 
sąlygas mokytis gimtąja 
kalba, ruoštis gyveniman. 
Žinia, kad ir Amerikos lie
tuviai mumis rūpinasi, ne- ' 
apsakomai padžiugino mus, j 
Lietuvos vaikus. Ir aš esu ( 
iš tų laimingų vaikų, kurie' 
gavo dovaną, iš Amerikos 
atsiųstą. Už tą dovaną rei
škiu Jums širdingą padėką. 
Toksai Jūsų susirūpinimas 
mumis aiškiai mums rodo, 
kad lietuviii tauta yra 
g a 1 i n g a, kad josios 
laisvė ir nepriklau
somybė niekuomet ne
bus priešų pavergta, kad 
kovoj su fašizmu mes ne 
vieni. Taigi tikiu tvirtai, 
kad mūsų puikioji tėviškė 
greitu laiku bus išlaisvinta 
nuo fašizmo priespaudos 
ir vėl grįšime į brangią 
gimtinę.

Man dabar 16 metų. Ka
rui prasidėjus, išėjau su tė
vais iš Kauno, kur ir gyve
nome. Evakuavomės į Ta
rybų Sąjungą, gelbėdamiesi 
nuo žiauraus priešo. Pake
lyje, dėl nuolatinio bombar
davimo, pasimečiau su tė
vais, broliu ir sesute — li
kau vienas. Tarybų Sąjun
goj, kaip ir daugelį Lietu
vos vaikų, mane tėviškai 
priglaudė.

Čia, Debiosų vaikų na
muose gyvenam gana gerai. 
Mokinuos 8-toje klasėje ir 
mokslas sekasi labai gerai. 
Noriu pasiruošti gyveni
man taip, kad grįžęs į Lie
tuvą būčiau naudingas jo
sios atstatyme. Noriu at
keršyti priešui už tai, kad 
sugriovė laimingą, vos pra
dėjusį žydėti mūsų gyveni
mą, kad atskyrė mus, vai
kus nuo artimiausių ir 
brangiausių tėvelių, kurių, 
gal būt, daugiau nebepama
tysime...

Būsiu laimingas, kad Jūs 
parašytumėte atsakymą į 
mano laišką. Man labai no
risi žinoti, kaip Jūs gyve
nate tolimoje Amerikoj, ką 
dirbate, iš kur esate. Ma
nau, kad ir Jums bus įdo
mu skaityti apie mūsų gy
venimą.

Dar kartą dėkodamas už 
susirūpinimą mumis ir do
vanas baigiu laišką su šir
dingiausiais linkėjimais.

Mileris Ch.
Rašykite man šiuo adre

su: SSSR, Udmurtskaja A 
SSR, Debesskij r-n, selo 
Debessi, Litovskij Školnij 
Internat, Mileris Ch.
Joseph Aleksa,
New JIaven, Conn.

1944-1-10.
Brangūs lietuviai:

Leiskite man padėkoti 
Tamstoms už taip mums 
brangias dovanėles, kurias 
aš gavau Naujų Metų pro

ga. Man teko ta garbė, as
meniškai Tamstoms para
šyt laišką ir būtų labai ma
lonu, jei galėčiau palaikyti 
su tamstomis sąryšius.

Aš pats kilęs iš Papilės 
apylinkių, ant sriauniosios 
Ventos kranto. Gyvenau ir 
mokiausi Šiauliuose. Kada 
sukako man 9 mėn., mano 
seneliai išvyko į Argentiną, 
Buenos - Aires. 1941 m. va
sarą už gerą mokslą buvau 
išsiųstas į Krymą, kur tu
rėjau išbūti 40 dienų. Auk
šti kalnai, Juodoji jūra, bei 
puikus klimatas, labai pa
veikė mus. Nelaimei, kilęs 
karas, nutraukė mūsų 
džiaugsmus. Ilgai va
žinėjęs po Tarybų Sąjungą, 
patekau į Lietuvių vaikų 
namus, kur ir dabar gyve
nu. Čia veikia lietuvių vi
durinė mokykla, kurios 8- 
toj klasėj ir mokinuos. Vi
sus dalykus mokomės gim
tąja kalba. Kur randasi tė
veliai, ar giminės, nežinau. 
Man 16 m. Tiek apie save.

Būtų džiugu, jei parašy
tumėte, iš kur kilote, kur 
gyvenote ir panašiai. Jei 
galima, labai įdomu sužino
ti apie Ameriką.

Čia siunčiu savo piešinė
lį (aš labai mėgstu meną 
bei muziką), kurį dėl spal
vų kokybės negalėjau tin
kamai paruošti. Tuo kart 
tiek.

Dar kartą dėkoju už do
vanėles ir siunčiu karštus 
moksleiviškus linkėjimus.

Su didžia pagarba,
V. Mačiulis.

Mano adresas: Udmurts
kaja ASSR., selo Debessi, 
Litvskij Školnij Internat, 
No. 1. Mačulis.
Komitetui.

1943-12-19 
Gerbiamieji broliai Ameri
kos lietuviai:

Aš nuoširdžiai jums dė
koju už jūsų dovanas. Savo 
dėmesiu mums lietuviams 
kariams jūs įrodot savo ne
apykantą vokiškajam fašiz
mui, bendram mūsų prie
šui, teriojančiam mūsų tė
vynę Lietuvą, be jokio gai
lesčio naikinančiam lietu
višką kultūrą, žudančiam ir 
kankinančiam mūsų brolius 
ir seseris.

Fašizmas užpuldamas ant 
TSRS nuskynė tą gėlę — 
Lietuvos TSR., kuri tik ką 
buvo sužydėjus. Bet mes 
lietuviai kariai kovosime už 
savo tėvynę, kol ligi galo 
sunaikinsime vokiškuosius 
niekšus.

Seržant. St. Urbaševičius
Tarybų Lietuvoje aš pa

skutiniu laiku gyvenau Vil
niaus mieste, Geležinkelio 
g-ve, No. 11.

Mano adresas: SSSR, 
Gorkovskaja oblast, go r. 
Balachna, Polevaja poetą 
55238 P. Urbaševičius Sta
sys, Mikolovič.

Komitetui.
Sveiki, brangūs broliai 

ir seserys!
Aš, kovodamas prieš vo

kiečius grobikus, lietuviš
kame junginyj širdingai 
dėkoju už jūsų dovanas ir 
dabar, turėdamas progą, 
rašau jums laišką, prašyda
ma perduoti gerus linkėji
mus mano broliams ir se
sei: Naudužui Juozui ir 
Aleksui, ir Valasinienei Ci
nai. Aš gyvenau Šiaulių ap
skrityje, Žagarės mieste, 
Daukanto gatvė 97.

Naudužas.

M. Klimas,
Brooklyn, N. Y.

1943. 12. 26.
Mieli broliai!
Šiandieną gavau jūsų do

vaną už ką jum širdingai 
dėkoju. Šita dovana yra 
man ypatingai brangi, nes 
jinai yra įtikinantis įrody
mas jūsų solidarumo su 
mumis kovoje prieš vokie
čius grobikus.

Daug vargo mačiau eva- 
kuodamasis iš Lietuvos, 
plyšo širdis jausdama, kad 
tolstu nuo gimtojo krašto, 
bet vienintelė mintis mane 
guodė — grįšiu atgal ir su 
ginklu rankoj atkeršysiu 
už visas skriaudas, kurias 
pridarė mūsų tėvams ir gi
minėms prakeiktasis vokie
tis.

Šiandieną sueina dvejeri 
metai, kaip susikūrė mūsų 
lietuviškasis junginys, šian
dieną sueina dvejeri metai 
kaip su džiaugsmu* paė
miau ginklą į rankas ir su 
tuo man patikėtu ginklu 
keršiju fašistams už nekal
tų vaikų kraują, už nužu
dytas motinas, už nekaltų 
mergelių išgėdinimą.

Mieli broliai! Perduokite 
labų dienų mano giminėms 
gyvenantiems New Lohdon, 
Conn., State St., Hendel Ir
ving. Pasakykite jiems, kad 
keršiju ir už juos, kad tė
vynė mano veiksmus įverti
no ir mane apdovanojo me
daliu — ir kad nuo eilinio 
kovotojo mane iškėlė į va
dus. Perduokite, kad buvau 
jau ir sužeistas ir kad vos 
tik sugijo mano žaizdos, 
grįžau atgal į kovojančių 
eiles ir dabar kartu su man 
pavestu daliniu triuškinu 
vokiečių eiles.

Linkėdamas jums viso ge
ro, reiškiu pagarba.

Levinas I. G.

M. Klimas,
Brooklyn, N. Y.

Mielas lietuvi!
Kaip malonu fronto sąly

gose gauti dovanų ir širdin
gų laiškų nuo brolių ame
rikiečių. Nuo savęs širdin
gai dėkoju.

Prašysiu štai ko jūsų. 
Prašau padėti surasti ma
no dėdės Felikso Sklėriaus, 
kuris gyvena Cleveland, 
Ohio, o gatvės ir numerio 
nežinau. Mano adresas:

SSSR, Polevaja poetą 
39970-Z. Matulionis Pet
ras Ant.

Iš anksto dėkingas,
Linkiu viso geriausio,

P. Matulionis.
1943. 12. 26.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu :

Vardas......................................................................................

Antrašas...................................................................................

Miestas................... ........................................... ......................

Iš Laiškų
Draugai:
Čia siunčiu čekį sumoje 

$221.61. Tai bus $219.27 dėl 
Lietuvos nuo karo nukentė
jusių žmonių. Pinigai su
kelti šitaip: pelnas nuo 
bankieto, įvykusio rugs. 3 d. 
Indian Grove Parke ir ban- 
kiete surinktos ant blankų 
aukos. Šie pinigai bus jau 
Septintam Siuntiniui. Liku
sius $2.34 perduokite Lais
vės Adm. už padarytus L. 
D. S. 16 kp. ir L.L.D. 32 kp. 
bankieto tikietus.

Sophie Mason 
New Haven, Conn.

Gerb. Draugai:
Čia prisiunčiu money or

derį sumoje $34.75 dėl Lie
tuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo. Seattle Moterų 
Kliubas aukojo $25. Ir tam 
pačiam reikalui draugės 
aukojo sekamai: Po $1: 
Mrs. A. Ulsky, J. Sitko, L. 
Christ, Mrs. Duglas, H. 
Jurgens, A. J. Stelma, M. 
DeYung, E. Baltrušaitienė, 
A. Gauransky ir Mrs. S. 
Gardner.

Moterys per pereitus ke
lius mėnesius gražiai pasi
darbavo dėl Lietuvos žmo
nių. Tikimės, kad tą darbą 
varysime ir ateityje, šelp- 
damos pagal išgalę.

E. Baltrušaitienė 
Seattle, Wash.

Gerbiamieji:
Mums buvo paskirta kvo

ta šimto dolerių. Nors su
vėluotai, bet tapo sukelta ir 
čionai prisiunčiu.

Turime ant rankų drapa
nų ir čeverykų — prisiusi
me.

J. J. Daujotas
E. St. Louis, Ill.

Liet. Pagelbos 
Teikimo Komitetui

Gerb. draugai-draugės:
Pasidarbavus drg. Z. 

Pakštienei surinkom kiek 
drabužių ir supakavom į 
dėžes ir pasiuntėm per 
Express Co.

Aukauta šie drabužiai 
sekančių ypatų bei šeimų: 
J. Gutauskai — 9 šmotus; 
A. Jurgaičiai — 9 šmotus; 
Gelumbauskienė— 3; Char
les Jocius — 4 šmotus; A. 
Kvietkauskienė — 1; Ge
orge Herzberg — 2 siūtu, 
ir Justinas Vijūnas 1 siūtą; 
Ch. Kiselis porą čeverykų 
ir 4 pakelius Gillette skus
tuvo geležėlių.

Su draugiškais linkėji
mais,

Charles Kiselis 
Racine, Wis.

Jau per kelis atvejus bu
vo Laisvėje rašyta, kad ša
lies karo fondas (National 
War Fund) skiria ar pa
skyrė fašistų vadinamam 
“Bendram Lietuviu Fon
dui” virš šimto tūkstančių 
dolerių ir tas fondas jau ir 
tą sumą išskirstė, ką šelpti. 
Visų pirma, tas jų fondas 
nėra jokis “bendras” Ame
rikos lietuvių fondas, o tik 
kelių fašistinių lyderių. 
Kad jie nešelps Lietuvos 
žmonių, kuriems tik vienin
teliams pašelpa reikalinga, 
o ne tiems fašistiniams 
kvislingams, tai, kaip sa
kiau, jau parodo jų paskir
stymas.

Nat. War Fondas padarė 
didelę klaidą, bet ją galima 
atitaisyt. Mano supratimu, 
tai mūsų didžiosios organi
zacijos: LDS ir LLD ir 
LPT komiteto centras tu
rėtų šią klaidą lengvai ir 
gražiai atitaisyti, išaiški
nus tų įstaigų vedėjams, 
kad jie padarė klaidą, per
vesdami tą sumą pinigų 
tokiai įstaigai.

Albinas.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

Istorinė Justo Paleckio Kalba, 
Sakyta Įžengus į Laisvąjį Vilnių

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
— sutriuškinimui vokiškų
jų grobikų. Kol šis uždavi
nys nebus įvykdytas, mes 
negalėsime ramiai dirbti, 
negalėsime statyti, negalė
sime sočiai pavalgyti ir ge
rai gyventi, negalėsime bū
ti tikri dėl savo ateities, 
dėl savo šeimų, savo vaikų 
ateities. Dabar, kai didvy
riškoji Raudonoji Armija 
išvaduoja vis didesnę Lietu
vos teritorijos dalį, kai 
pradeda žengti ir į hitleri
nės landynės Vokietijos 
vartus, — ir lietuvių tauta 
turi sutelkti visas savo jė
gas tolimesnei kovai prieš 
hitlerizmą.

Lietuvių tauta šioje kovo
je užima garbingą vietą. Ji 
yra Tarybų Sąjungos tau
tų tarpe, kurios savo drąsa 
pasiekė persilaužimo karo 
eigoje, kurios stovi prieša
kyje didžiosios tautų kovos 
prieš visos žmonijos priešą 
hitlerizmą. Lietuvių tauta 
įnešė savo indėlį į tarybi
nių tautų kovą prieš fašiz
mą.' Lietuviai amžiais di- 
džiuosis žygiais laisvės ka
rių — partizanų ir garbin
gosios Raudonosios Armi
jos lietuviškų pulkų laimė
jimais, kurie atgaivina gar
bingas Žalgirio tradicijas. 
Atsimindami šią lietuvių 
tautos kovą, mes negalime 
neatžymėti, kad narsiųjų 
kovotojų tarpe buvo daug 
Liaudies Seimo — Auk
ščiausiosios Tarybos narių. 
Už žymius nuopelnus ir pa
rodytą narsumą partizani
nėje kovoje, lietuviškuose 
Raudonosios Armijos pul
kuose ir kituose kovos ba
ruose Tarybų Sąjungos or
dinais apdovanoti deputatas 
Motiejus šumauskas, Mari
jonas Miceika, Juozas Gri
galavičius, Liudas Gira, 
Balys Baranauskas, Alek
sas Guzevičius, Endrichov- 
skis. Didvyrių mirtimi par
tizaninėje kovoje žuvo 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pa
vaduotojas Domas Ročius, 
deputatai, Tomas Tamule-

Mes neabejojame, kad. visos eilės kolonijų patriotingi 
lietuviai jau pradėjo rinkti Lietuvos žmonėms drapanas 
ir čeverykus. Bet mes bijome, kad ir ši rinkliava, kaip 
daugelis kitų gražių pasimojimų, neapsiribotų siauru 
rateliu, nes jos tikslas yra pasiekti visus lietuvius. Tie- 
sa, tai didelis ir sunkus darbas. Bet netenka abejoti, kad 
gerai pasidarbavus tatai galima padaryti. Kiekvienoje 
kolonijoje atsiras pakankamai savanorių eiti į stubas ir 
rinkti dovanas Lietuvos žmonėms, taip skaudžiai nu- 
kentėjusiems nuo karo.

Žinoma, tokio didelio darbo pasisekimui reikia dide
lių pastangų. Reikalinga planas ir sistema. Mažose ko
lonijose pasiekti lietuvius nesunku, nes beveik visi vieni 
kitus pažįsta. Kas kita šu didmiesčiais. Čia jau reikia 
specialės priemonės. Mes patariame pavartoti sekamą 
priemonę: Gaukite savo miesto lietuvių adresus. (Nesun
ku gauti beveik visų lietuvių adresus, nes vargiai šian
dien rasi lietuvį, kuris nepriklausytų prie vienos ar ki
ltos lietuviškos organizacijos). Juos suskirstykite į mies
to dalis bei sekcijas. Paskui tegul tos dalies rinkėjai pa
siima tuos adresus ir sistematiškai aplanko.

Dėl sutaupymo laiko, dar galima iš anksto pasiųsti 
laišką bei atvirutę, kad tokią ir tokią dieną rinkėjas at
eis paimti drapanas bei čeverykus. Tegul žmonės iš ank
sto apžiūri savo drapanas ir nuliekamas paskiria Lietu
vos žmonėms. Dažnai visa šeima sprendžia, kurios dra
panos yra nuliekamos ir kurias jie gali paaukoti. Rin
kėjui apsilankius, nereikės klausytis diskusijų ir laukti 
valandą kitą, pakol dovanos bus paruoštos.

Žinoma, užeisite tokių, kurie nenorės duoti ir neduos. 
Bet mes tikime, kad milžiniška Amerikos lietuvių daugu
ma atjaučia Lietuvos žmonių vargus ir su mielu noru 
juos parems.

Dar kartą į L.P.T. Komiteto skyrius, šiaip lietuviškas 
organizacijas ir jų veikėjus: Imkitės už darbo be jokio 
delsimo.

Viską siųskite žemiau paduotu adresu.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

vičius, Rapolas Paunksnis, 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatas Stasys Pe
trulis. Kovose su vokiškai
siais grobikais pasižymėjo 
deputatai Marija Kutraite, 
Petrauskas, Gutauskas, Ja- 
cunskas, česnuitis ir kiti. 
Šie faktai sako, kad lietuvių 
tauta neapsiriko išrinkda
ma šiuos žmones savo de
putatais. Jie darbais pasi
rodė iki galo ištikimi ir pa
tvarūs kovotojai dėl savo 
tautos ' laisvės, dėl darbo 
žmonių laisvės.

Geriausioji patriotinė lie
tuvių tautos dalis po Tary
bų Lietuvos vėliava išlaikė 
ilgą ir sunkią kovą, po ta 
pačia Tarybų Lietuvos vė
liava lietuvių tauta pasieks 
savo visiškos pergalės. At
ėjo dienos, kada lietuvių 
tauta mindžioja kojomis 
tuos, kas per trejis metus 
spiaudė jai į veidą, kas ty
čiojosi iš jos ir ruošė jai 
kapus.

Lietuvių tauta susilaukė 
pergalės ir išgelbėjimo dėl 
to, kad ji ne viena, kad ji 
ne našlaitė. Ji galingos ta
rybinių tautų šeimos narys, 
ir visos Tarybų Sąjungos 
tautos, priešakyje su di
džiąja rusų tauta, ištiesė 
jai broliškąją pagalbos ran
ką.

Atžymėdami šiandien 
ketvirtąsias Tarybų Lietu
vos sukaktuves savo laisvo
joje sostinėj Vilniuje, šian
dien mes atsiminkime ir 
pagerbkime tuos Raudono
sios Armijos karius, kurie 
žuvo didvyrių mirtimi ko
voje dėl Vilniaus, dėl Tary-. 
bų Lietuvos ir visų tarybi
nių žemių išvadavimo. Pa
gerbkime ir tuos mūsų did
vyrius, kurie su laisvosios 
Lietuvos vardu lūpose žu
vo partizanų ir lietuviškųjų 
Raudonosios Armijos pulkų 
eilėse. Pagerbkime visus 
žuvusiuosius nuo vokiškųjų 
okupantų teroro. Siūlau jų 
atminimą pagerbti atsisto
jimu (visi sustoja).

Amžinai bus dėkinga lie

tuvių tauta mūsų mylima
jai Raudonajai Armijai, ku
rios laimėjimų dėka išva
duotas Vilnius ir kuri ko
voja dėl galutinio Tarybų 
Lietuvos išvadavimo, r r ‘

Savo narsia tolimesne 
kova, atkakliu darbu ir 

atsidavimu lietuvių tauta 
atsidėkos už tą brolišką pa
galbą, kurią jai teikė Tary
bų Sąjungos tautos, jau 
ketvirtą kartą padedančios 
jai grąžinti sostinę Vilnių.

Garbė didžiajam Stali
nui, kurio vadovaujamos 
Tarybų Sąjungos tautos ir 
jų Raudonoji Armija neša 
laisvę pavergtosioms tau
toms, neša laisvę ir mūsų 
mylimajai Tarybų Lietu
vai.

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

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!
h--------------------------------a

KADA BŪSITE
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St.

« 
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill.
E---------------------------------h

LAISVĖS
KONCERTAS

Bus

November 12,1944
B’klyn Labor Lyceum
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Philadelphia, Pa.
Kokis Jų Tikslas?

Rugs. 12 d., Raud. Kryžiaus 
ir Karo Pergalės delegatų su
sirinkime, senas “socijalistas,” 
Jonas Grinius, apkrikštijęs 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetų “lietuviškais masko
liais,” pasiūlė prie tų darbų, 
kuriuos šis komitetas dirbo, 
pridėti ir lietuvių šelpimą. 
Nors, kuomet visos sriovės su
sivienijo karo rėmimo darbam, 
buvo nutarta ir priimta rezo
liucija, kad šis komitetas 
(Raud. Kryž. ir Karo Perga
lės) rūpinsis ir dirbs: Raud. 
Kryžiui rinks aukas ir orga
nizuos kraujo davėjus; rinks 
aukas Nacionaliam Karo Fon
dui; parduos karo bonus ir 
kad palaikyti vieningą veiklą, 
tai jokių pašalinių darbų šis 
komitetas nesiims.

Bet rugs. 12 d., “traicė”: 
“socialistas” Grinius, grupė 
smeton-nacių ir apie tuzinas 
katalikių moterėlių šias taisyk
les sulaužė; prisiėmė ir hitle
rininkams tarnavusių lietuvių 
pabėgėlių šelpimą. O spaudoj 
žmonėms meluoja, būk įsistei
gęs naujas komitetas. Rugs. 22 
laidoj Amerika, katalikų sa
vaitraštis, Phila. žiniose, rašo: 
“Rugs. 12 d., Lietuvių Muzi- 
kalinėj salėj buvo sušauktas 
lietuvių organizacijų atstovų 
svarbus susirinkimas, kuriame 
nutarta sudaryti Bendrą Lie
tuvių Pašalpos Komitetą, kaip 
centrinį visai Philadelphijai... 
pirm, išrinktas. . . p. J. Kava
liauskas. . . vice-pirm.: K. ža-

žiai padainavo ir visiems pa
tiko.

Anita Beck puiki Los Ange
les lietuvaitė šokikė, profesijo- 
nališkai pašoko. Jos šokis su
sirinkusiems labai patiko.

Anna Weiss ir T. Rimas su
dainavo duetą. Išėjo gerai.

Estonų grupė pašoko tautiš
kus šokius. Buvo ir kalbėtojas 
iš Demokratų Partijos, katras 
pasakė trumpą, bet puikią 
prakalbą.

Pirmininkavo Ig. Levanas ir 
Sina Johnson, pasimainydami.

žmonių buvo arti 500 ypa
tų, viskas nusisekė šimtu nuo
šimčių.

Kadangi pelnas buvo skir
tas dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos žmonių medikalei 
pagelbai, tai mums labai sma
gu, kad padarėme keletą šimtų 
dolerių pelno dėl nukentėju
sių nuo karo mūsų brolių.

Pabaltijo Kraštų Komitetas 
širdingiausiai dėkoja dalyva
vusiems programoje ir darbi
ninkams, katrie dirbo prie val
gių.

Gamino valgius dvi latvės, 
Savickį ir Osling ir viena lie
tuvė, draugė Julia Pupienė. 
Jos visos labai daug ir sunkiai 
dirbo. Prie gėrimo drg. Talan- 
dzevičia ir Levišauskas visą 
dieną sunkiai dirbo, bet pada
rė gero pelno. Prirengime dau
giausia darbavosi Ig. Levanas, 
P. Repecka, P. Pupis. Dau
giausia tikietų iš anksto parda
vė drg. O. Levanienė, apie 70 
tikietų.

Mes visi, vieni daugiau, ki
ti mažiau, turėjome padirbėti, 
bet už tai yra kuo pasididžiuo-

Bridgeport, Conn.
Truputį apie Poniškas 

Prakalbas

deika, J. Grinius; seki*. Pr. ti. R-ka.
Pūkas, finansų sekr. G. Ra
manauskienė ir direktoriais vi
si liet, parapijų kun. klebonai: 
J. Biržietis, A. Kaniušis...” 
Jie visi yra Raud. Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komitete, ku
riuos išrinkom metiniame susi
rinkime ir rugs. 12 d. jų nie
kas niekur nerinko. Tik jie pri
siėmė BLPK ant “burdo,” tai 
ir viskas.

Negražu, kunigėliai, taip 
meluoti.

Reporteris.

Shenandoah, Pa.

Los Angeles, Cal.

Prakalbos ir Judžiai
šeštadienį, spalių 7 d., 7 

vai. vakare, Maher’s Audito
rium Svetainėj, Shenandoah, 
įvyks labai svarbios prakalbos 
ir judžiai. Kalbės Joseph 
Dougher apie mainierių reika
lus. Bus rodomi sekami juda
mi paveikslai: “World of Plen
ty,” “Poland Forever” ir 
“Vanka.”

Įžanga, su taksais, tik 50 
centų. Visas ir visus kviečia
me atsilankyti.

Kada Bridgeporte įvyksta 
bile kokios prakalbos, tai ma
žai gali pastebėti naujų vei
dų. Daugiausia tie patys žmo
nės lankosi visur.

Rugsėjo 24 d. čia kalbėjo 
Bendro Lietuvai šelpti; Fondo 
vardu E. Devenienė iš Water- 
burio ir adv. K. Jurgėla iš 
Brooklyn. Ir ta pati “‘publi
ka” iš 50 su virš žmonių atė
jo pasiklausyti .

Kaip kad kun. Kazlauskas 
perstatė ponią Devenienę, 
kad : “Kalbės graži poniutė. . . 
prašau dailiosios poniutės... 
malonės ponia...”

Taip. Tai tipiška Kauno po
nia, arba “aukšto rango po
nia.” Ot, rodos, ir matau po
nią Devenienę bespaciruojant 
Kauno Laisvės Alėja; šuniu
kas šalimais, o tarnaitė tebe
šoka užpakalyje.

Ponia kalba graudingai, lė
tai ; ot, tik lauki, kada sužvil
gės ponios akelės ir jau ponia 
pravirks. . . Bet neverkė. . .

Gal būt, kad poniai Deve- 
nienei geriau sektųsi meilės 
srityje, negu k ai b etoj avime. 
Štai jūsų korespondentas ban
dė sugauti temą, kuria kalbė
jo minima ponia, bet nepavy
ko. Tai buvo sykiu veliama fi- 
lozofija, teorija, psichologija 
ir verkšlenimas, kad “Lietuva 
holkozuojama.”

“Lietuvis patenkintas, kad 
ir mažutėje grįtelėje,” tęsė po
nia, “bile tik ji jo nuosava. . .” 
(Na, o kad taip sau 80 hek-

Kalba Adv. K. Jurgėla
Hehe, ponas Jurgėla, tai 

kalbėdamas “vyžų nepina!” 
Jam “faktai” tryška, kaip iš 
kokio gausybės rago. “Di
džiausias pasaulyje tironas— 
Stalinas ir Hitleris!...” Tvir
tai pareiškė Jurgėla. Hitlerį 
prikergė, kad nebūtų įtartinas 
pro-naciškas ponų veikimas.

Skaito ponas Jurgėla tele
gramą būk tai iš Švedijos. Sa
koma, kad ten yra pabėgę apie 
150 “Lietuvos inteligentų.” Su
prantama, kad tie “inteligen
tai,” tai yra Jurgėlos kalibro. 
Juk naciai tik savo prietelius 
galėjo praleisti pro savo rube- 
žius ir tik prieteliams galėjo 
suteikti laivus. Negi ten vyko 
Lietuvos partizanai?!

“Apie vienas ketvirtadalis 
Lietuvos ūkininkų išvyko į Vo
kietiją,” pareiškė Jurgėla. 
(Gal jie ten mano nusipirkti 
centrukus ?—Petras.)

Visos blogybės, per pono 
advokato akuliorius žiūrint, tai 
tik dabar iš Sovietų pusės. 
“Įsivaizduokite, tik pirmu ru
sų okupavimu tapo Lietuvoje 
išžudyta 60,000 lietuvių, t. y., 
1940 m.,” tvirtino ponas Jur
gėla.

Gyrėsi Jurgėla, kad šį an
tradienį jie vyksią į Washing- 
toną matytis su valstybės se
kretorium Hullu. Atrodo, kad 
jie reikalaus prasišalinti kuo 
greičiausiai Raudonajai Armi
jai iš Lietuvos ir grįžti na
ciams, kurie buvo tokie geri, 
tokie mokinti. O geriausias 
dalykas buvo, kaip kad išsi
plepėjo kalbėtojas, kad jie 
pirmiau gaudavę tiesiog per 
Goebbelsą iš Lietuvos žinių, o 
dabar tai “gauna tik Laisvė, 
Vilnis ir kiti komunistų or-

JOBSWJAPS
įBUILD PROPELLERS^FOR THE PACIFIC J

Didelės iškilmės pas mus 
įvyko 17 d. rugsėjo. Turėjome 
vieną iš gražiausių parengimų. 
Pabaltijo Tautų Komitetas: 
lietuviai, latviai ir estai suren
gė koncertą ir šokius. Sakau, 
gražiausias parengimas, nes 
turėjome puikią programą, bu
vo dainininkės net iš Chicagos, 
draugės Abekienė ir Kenstavi- 
čienė.

Atidarant parengimą sudai
nuota Amerikos himnas, va
dovaujant Levanienei. Los An
geles lietuvių choras, vado
vaujamas Nelies Valaitienės, 
sudainavo keletą gražių 
lių.

Noriu pasakyti, kad 
padarė gerą progresą, 
Valaitienė pradėjo vadovauti. 
Velyčiau iš širdies, kad Nellie 
ir ant toliau mokintų chorą. 
Aš žinau, kad Nellie turi ga
bumų Ir pasiryžimo.

Drg. iš Chicagos dainuoja 
duetą, paskiau solo ir vėl du
etą. Draugę Abekienę mes jau 
žinojome iš pereitų metų, kad 
ji gali gerai “rėkti,” bet drau
gė KenstaviČiehė pirmą sykį 
Los Angelėj. Visi laukėme be 
kvapo, kas čia bus? Na, ir 
kaip pradėjo dainuoti, tai visi 
pamatėm, kad drg. Kenstavi- 
čienė yra profesijonalė daini
ninkė. Kaip pabaigė, tai pasi
pylė griausmingas delnų 
jimas.

Ji turi gražų balsą ir 
puikiai išsilavinus tą savo 
są valdyti. Mums, losangelie- 
čiams, buvo smagu susitikti 
su drg. chicagietėmis ir mes 
tikimės, kad jos mums dar pa- 
dAihuos prieš išvažiavimą į 
Chicagą.

Draugė Levanienė daugelį 
sykių yra mums čia dainavus 
ir visuomet patenkina susirin
kusius, šiuom sykiu irgi gra-

Rengėjai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

įvyks 8 d. spalių, pas dd. Indriulius, 
415 Electric St., pradžia 2:30 v. v. 
Dalyvaukite laiku, ir jei galima, at
siveskite ir naujų narių. Turime 
svarbių reikalų apsvarstymui. — P. 
Šlekaitis. I (234-235)

daine-

choras 
kada

plo-

yra 
bal-

BALTIMORE, MD.
Spalių 7 d., 8 v. v. Komunistų 

Politines veiklos 3-čio Wardo Kliu- 
bas rengia apvaikščiojimą 25 m. 
Komunistinės veiklos Suvienytose 
Valstijose. Club Conway, 1630 Bank 
St. Bus įvairi programa, šokiams 
gros gera orkestrą. Turės skanių 
valgių ir gėrimų. Įžanga 60c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti šiame 
svarbiame parengime. — P. Pasers- 
kis. (234-235)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 8 d., 10 v. ryte, 29 En
dicott St., yra daug svarbių klausi
mų aptarti, reikia pasiųsti delegaci
ją į LLD 7-to Apskr. metinę konfe
renciją. Laisvės vajus, Lietuvos šal
pa ir tt. — J M. Lukas, sekr.

(234-235)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, spa
lių 7 d,,- Liet, salėje, 315 Clinton Št. 
Pradžia 7:30 v. v. šis susirinkimas 
bus svarbus, turime daug svarbių 
reikalų aptarti, tad visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Niekad nėra 
pervėlu padidinti mūsų Moterų sky
rių narių skaičium, tad nepamirš
kime atsivesti į šį susirinkimą nau
jų narių. — O. Gimienė, sekr.

(234-235)
HARTFORDj CONN.

Sekmadienį, spalių 8 d. įvyks 
paprastai didelis ir gražus koncer
tas ir prakalbos . (Victory Rally), 
Bushnell Memorial Salėje, Capitol 
Ave. Programoj dalyvaus: pasauli
niai žymi pianistė Mary Lou Wil
liams, akrobatė-šokikė Helen Lami
ns, Betty Royce, taipgi kiti 9 pa
sižymėję artistai. Kalbės Senatorius 
Pepper iš Washingtoho it kiti kalbė
tojai. Pasinaudokite šia puikia pro
ga, dalyvaudami koncerte.' Pradžia 
3 vai. dieną. Kaina $1.20. Kviečia 
Bendras Hartfordo Unijų Komitetas 
dšl politinių veikimų. (234-235)

ne-

tarų centrukas, kur nors arti 
Petrašiūnų, ar apie Garliavą, 
ar apie Birštoną? Taipgi ne 
pro šalį turėti didokas fabri
kas, kuriame būtų galima lai
kyti bent 100 vergų?—Pet
ras.)

Tai taip švelniu balseliu, 
Kauno “patentuotu” akcentu, 
begązdindama kiaušy tojus 
“raudonu” baubu, ponia savo 
kalbą ir baigė.

Pertraukoje rinkta aukos ir 
gerb. vargonininkas pranešė 
publikai, kad “tarpe jūsų ran
dasi keletas girtų...” Patarė 
girtiem neit į prakalbas. Bet 
tai tada būtų buvę labai ma
žai klausytojų.

ELIZABETH, N. J.
Laisvės vajininkų balius įvyks 

spalių 7 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Kviečiame elizabethiečius ir iš apy
linkės lietuvius, Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus, dalyvauti šiame svar
biame parengime. Jūs žinot, kad 
Laisvei sukako 25 m. kai leidžia 
dienraščiu. Tad šia proga pasveikin
sime dienraštį Laisvę ir tuo pat 
kartu sutarsime kaip daugiaus gau
ti naujų Laisvei skaitytojų ir prie 
to senų nepamirškime. Draugai, jūs 
gerai žinote, kad vajaus laike yra 
daug išlaidų. Tai mes jus ir kvie
čiame į vajininkų pagęlbą. — A. 
Stripeika, G. Kudirka. (233-235)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Laisvės 

naudai parengimą, paminėti 25 m. 
sukaktį. Įvyks spalių 14 d., Gede- 
mino salėje, 6:30 v. v. Bus gera va
karienė. Įžanga pagal skanumo va
karienės ir reikalo svarbumą. Už
darbis eis spaudos naudai. Kad ži
noti kiek pagaminti maisto, prašo
me užsisakyti iš anksto per kuopos 
valdybą: J. Ivonaitis, R. Barasukas, 
J. Stančiką ir W. Černiauskas. Ki
tuose miestuose būna rengiama 
stambūs piknikai, koncertai, o mes 
rochesteriečiai atžymėkime nors su 
vakariene. Pasimatysime 14 d. spa- 
liv. — W. C. (233-234)

MONTELLO, MASS.
Lietuvai Teikimo Pagelbos Komi

teto susirinkimas įvyks penktadie
nį; spalių 6 d. LTN Mokyklos kam
bariuose. Kviečiame visus Komiteto 
narius pribūt 7:30 v. v. (233-234)

clevelandT OHIO
Lietuvių Merginų Kliubas (Lamb

da Delta Sigma) rengia bązarą, Bus 
parė ir šokiai tą vakabą. Įvyks spa
lių 8 d. Mlynko Hali, E. 79th St. ir 
St, ęlair, 5 v. v. Bus duodama vi
sokių laimėjimų, didelių ir mažų. 
Šokiams bus gerą muzika. Pelnas 
eis mūsų kariaujančių vyrų fondui. 
Tad kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. (233-235)

NASHUA, N. h.
Spalių 7 d., kviečiame LLD 42 

kp., LDS 128 kp. ir Liet. Pagelbos 
Teik. Komiteto narius dalyvauti su
sirinkime. Įvyks po 168, toj pačjoj 
vietoj, 8 v., v. Susirinkime tuhėsimė 
nutarti daug dalykų. Reikės išrink
ti vajihihkus darbuotis .Laisvės ya- 
juje, gavime naujų Skaitytojų. Tėd 
prašome nepamiršti dalyvauti susi
rinkime . — V. V. (233-234)

ganai.” Tai tiesiog skandalas, 
ponuli! Ar ne ?

Rinkimas pinigų ir drapa
nų dėl Lietuvos, tai buvo pas
kutiniu reikalu. Ypatingai 
apie drapanas prisiminta tik 
pusiau lūpų. Pinigai, žinoma, 
jiems reikalingi dabar, tiems 
keturiems asmenim, kurie už
laiko “Informacijų Centrą.” 
Baigiant tą “jomarką,” buvo 
pareikalauta atsistoti klausy
tojams kaipo ‘“protestu prieš 
Lietuvoje siaučiamus . žiauru
mus.” Keli atsistojo, o kiti sė- 
zdi ir šypsosi.

Klausimų jokių klausyto
jams neleista statyti.

Petras..

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

• EXPERIENCED MACHINE SHOP MEN
• BLADE GRINDERS AND POLISHERS
• INSPECTORS - MEN AND WOMEN /
• METHODS ENGINEERS

- • PRODUCTION ESTIMATORS
• ACETYLENE & ARC WELDERS TO LEARN ATOMIC WELDING

GOOD PAY - EXCELLENT WORKING CONDITIONS
Curtiss-Wright is in this war until the last shot is 

kfired in the Pacific. Victory is still a long way off. 
We need YOUR help—-NOW.

' PITCH IN AND HELP US WIN! \

WANTED

If you are not now in essential war work, invest!-/ 
į gate these jobs today at the ...

EMPLOYMENT OFFICE

CURTISS-WRIGHT CORPORATION
PROPELLER DIVISION ‘

143 GETTY AVENUE, CLIFTON, N.
or Wellmont Th. Bldg., Montclair, or nearest U.S.E.S. Office

WMC Regulations Must be Observed

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę
per apšvietą neša.

FOTOGRAFAI*!
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191.
EJ ........ ................B
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J. GARŠVA
! GRABOROUS-UNDERTAKER , 
J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS J
! Išbalsamuoja ir laidoja ant .
I visokių kapinių ’
I VELTUI ŠERMENINĖ I 
I (KOPLYČIA) I
! Parsamdo automobilius ir ka- ’ 
| rietas veselijom, krikštynom Į 
| ir kitkam. |
i 231 BEDFORD AVENUE 
j BROOKLYN į
j Telephone: EVergreen 8-9770 |

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

gydomi nąUjdViškaiš būdais Su. greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ;ir šlapumo, ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYbOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

.. . : . . i

■ ■ *
A..... ... .. .........—.... ... ----------------------- ----------- --

Biznieriai, Skelbkit ės
“Laisvėje”

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome altinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8B42

saWAlllfftWflWAWAWA«IIAWAWWI)»AWtinWflWllMAWnUWW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdėsio 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

»»■ ■■iminniiiM.
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

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 tokj savo darbą

Išsiuntimų, Priėmimų ir Sandėlio 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 PRADĖTI DIRBTI TUOJAU BI KURĮ 
IŠ AUKŠČIAU NURODYTŲ DARBŲ.

MINIMUM 48 VALANDŲ DARBO SAVAITĖ.
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)

REIKALINGI 
-ail—

VI WTRTVr ATJKi Jm JEi JaIi A JK a JHL Ja
i ........... .......a*

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

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP. 
f •

CAMDEN, N. J.

(234)

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

i>~.................... ....

REIKIA-PATYRUSIŲ MARŠKINIU SIUVĖJŲ
Prie Visų Dalių

ir
Merginų Mokytis Marškinių Siuvimo

Taipgi
Patyrusių Siuvamu Masinu Operatorių

Berniuku ir Vyry Lengvam Fabriko Darbui
MANHATTAN SHIRT COMPANY

207 River Street Paterson, New Jersey
WMC REIKALAVIMAI IŠPILDOMA (235)

V ........ ................................... '

Jugoslavijoje Sovietai 
Padarė Didžių Žygių 

Apsupti Belgradą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dirbykla ir vokiečių lėktu
vų stovykla, į rytus nuo 
Belgrado.
Sovietai Gręsia Nacių Bė

gimo Gelžkeliui
Pietinėje Jugoslavijos 

fronto dalyje Raudon. Ar
mija užėmė Zajecar, gele
žinkelių ir plentų stebulę; 
Rudną Glavą'ir punktus už 
27 mylių nuo Nišo, didelio 
geležinkelių ir plentų maz
go ir nacių tvirtovės. Per 
Nišą veda geležinkeliai į 
Graikiją, Bulgariją, Rumu
niją ir Vengriją. Pasiekus 
Sovietam Nišą, taps užkir
stas pasitraukimas geležin
kelių kokiam šimtui tūks
tančių vokiečių iš Graiki
jos, pietinės Jugoslavijos ir 
Albanijos.

Paskutiniais veiksmais 
Jugoslavijoj Raudonoji Ar
mija atėmė iš vokiečių 7 
geležinkelių stotis ir virš 
70 miestų, miestelių ir kai
mų. Visur • vokiečiai atkak
liai priešinosi ir kontr-ata- 
kavo, bet liko įveikti. Vien 
ties Petrovgradu (Veliki 
Becįcereku), raudonarmie
čiai suėmė daugiau kaip 
600 hitlerinių kareivių ir o- 
ficierių. Tiktai vienas Rau
donosios Armijos dalinys 
Jugoslavijoj į pietus nuo 
Turnu-Severino užmušė 1,- 
500 vokiečių per dvi dienas; 
pagrobė 24 vagonus, pilnus 
prikrautus amunicijos ir 
sučiupo tuzinus nacių lėk
tuvų ir karinių trokų.

Čechoslovakai Turi Pasiseki- 
mu prieš Fašistus

London. .— Emigracinė 
Čechoslovakijos vyriausybė 
pranešė apie sekamus savo 
tautiečių žygius prieš vo
kiečius ir vengrus:

Ture klonyje čechoslova- 
kai atmetė atgal priešus iki 
jų pradinių pozicijų. Ziar- 
novice srityje čechoslovakai 
kontr - atakavo vokiečius 
ir vengrus ir pažygiavo pir
myn; jie sunaikino du vo
kiečių tankus ir suėmė 
daug priešų. Arti Kralova 
Lehota čechoslovakai su
naikino šarvuotą priešų 
traukinį.

Dėl blogo oro silpnai te
veikė lėktuvai iš abiejų pu
sių.

NEGRĄŽINS ITALIJAI 
KOLONIJŲ

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden sakė seime, kad ang
lų valdžia nesutiks grąžinti 
Italijai kolonijų.

DIDELIS AUTO. DARBŲ 
SUSTABDYMAS

Detroit, Mich.— Kad su
streikavo automobilių fab
rikų priežiūros tarnautojai, 
dėl to negali dirbti apie 35,- 
000 kitų darbininkų. Prie-, 
žiūros streikieriai nesutin- ’ 
ka su valdiškos įstaigos 
sprendimu dėl algų jiem.

Suomiai skelbia, kad jie 
apsupę 2,000 nacių.

Nuo karo pradžios japo
nai nuostojo jau 19-kos ad
mirolų.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖKI 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.

(X)

MAŠINISTAI
Pilnam — Daliai Laiko

PRIE DIDELIŲ MILLERS 
LATHES

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

(236)

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.
(235)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKIN1MOSI
DIRBTUVES DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

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

(234)

PROSYTOJAI
PATYRĘ 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 SAVAITĖ. VIRŠLAIKIAI. 
ENGEL BAUER, 49 W. 37TH ST., N.Y.C.

(234)

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

PA.
, ________________ _______________ (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 SAVAlTfi. LAIKAS 

IR PUSfi UŽ VIRŠLAIKIUS.

WYETH, INC.
1106 HARRISON AVE., 

KEARNY, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(236)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
.(235)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY
(235)

- ->■<

SUPERINTENDENT
LOFT BUD1NKUL KREIPKITĖS Į KOBRO, 
1613 EAST NEW YORK AVE., BROOKLYN.

(237)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvas Darbas, Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.
NATIONAL TUBE AND

REEL CO.,
295 VREELAND AVE. 

PATERSON, N. J.
(236)

NEPATYRĘ PAGELBININKAI 
80c I VALANDĄ

EVEREADY CANVAS CORP., 
24 FULTON ST., N.Y.C.

(236)

APVALYTOJAI
Raštinei ir dirbtuvei. DIENINIS DARBAS.

48 VALANDOS, $28.60 j savaitę.
M. & M. BAG & SUITCASE CO., 

CARBON PLACE, JERSEY CITY, N. J. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

______________________________________(236)

VYRAkBERNIUKAI
SU AR BE PATYRIMO 

Pokarine Ateitis. 
GREITI PAKILIMAI!

Išsiuntimų Departmente
N.A.P.A.

109 W. 64TH ST.
N. Y. C.,

 (236)

VYRAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 5 DIENOS. 

$36.72 UŽ 51 VALANDAS. 
JOHNSON BELTING CO..

34 HUBERT STREET, NEW YORK CITY. 
______________________________________(236) 

PASIUNTINIAI
Vidui ir Lauke

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas 

STEWART DICKSON & CO.
116 BROAD ST., 

_____________ N. Y. C._____________

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.
,  (237)

BERNIUKAS
16 iki 17 Metų Amžiaus 

$30.75
5 Dienos — 47 */z Valandų.

Būtinas Darbas. Brooklyno Fabrike.

GLenmore 5-1943.

(235)

PAGELBININKAI
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimas 

Nereikalingas. Gera Alga.
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
(238)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(237)

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.
(240)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

- — 1^4 I - - - ■-  .......... .....

MERGINOS
Naujienybių įstaiga

5 DIENOS — 40 VALANDŲ 
$22

LAURA HAIR NOVELTY CO. 
65 MADISON AVE.

(arti 27th St.)
(235)

MfcRGINOS
• LENGVAS, ŠVARUS FAbfetKO DARBAS. 
$26. PENKIOS IR PUS® DIENOS. NUOLAT. 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.
LAXSEED CO., 625 W. 55TH ST.. N.Y.C.

(235)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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)

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS

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

(234)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite! I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(235)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

_________________________________ (X)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJO8 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

.. . .......  (X'

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)

RAŠTININKĖS
Mokytis Operavimo

RAKTINĖS KIRTIMO MAŠINOS

Puikiausia Ateitis. Postovi įstaiga.

5 DIENOS—
$84 J MĖNESĮ PRADŽIAI

ALGONQUIN 4-4660
....... ............... .m

REIKIA PARDAVĖJŲ
AMŽIAUS 18 IKI 60 

GERA ALGA 
LINKSMOS £>aRĖO SĄLYGOS

F. W. WOOLWORTH
783 BROADWAY 

(Priešais Wanamakers)
(238)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

48

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI
Nuolat.

Linksmos Darbb Sąlygos.
Būtinas Darbas.

KASTAR, INC.
84 W. 14TH ST.

(240)
MERGINOS

Lengvas fabriko darbas. 50 valandų. Gera 
alga. Linksmos aplinkybės.

M. A M. BAG & SUITCASE CO., 
Carbon Place (arti West Side Ave.) 

JERSEY CITY, N. J.
Prisilaikoma WMC TAISYKLIŲ.

(283)

PATAISYMUI DARBININKĖS 
PATYRUSIOS PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

GOWNS
ELLA CLAYTON, 74 EAST 5«TH ST.

_________ (289)

INDŲ ATeMeJOS
Kompanijos Kafeterija

VALANDOS: 10:30 A.M. IKI 3:30 P.M., 
5 DIENOS.

$12.50 ( savaitę, prisideda valgis.
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’wąy, N. Y. Room 803 

 .  , (289)
1

OPERATORĖS
Patyrusios prie moteriškų apatinių drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis darbas. 
Taipgi merginos abelnam darbui.

TU-ROSE MFG., 42 E. 12TH ST., N.Y.C.m
MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS.

KOPIJUOTOJOS, SIUVĖJOS.
Išimtinai daugmeniniam ir tiesiai naudotojam 

išdirbama.
NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.

(239)

4

MERGINOS
Arbatos Boliy Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

I

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(240)

(1)

MOTERYS

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

šeštadieniais Nedirbama

šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

Long Avenue 
Hillside, N. J.

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARAS KASDIEN

8 A.M. iki 5 P.M.

VAKARIENĖ GAUNAMA 6 tKl 6:30 Už 
PRIEINAMAS KAINAS. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

OPERATORĖS
VALDŽIOS DARBAS 

GERA ALGA. NUOLAT. 

LINKSMOS APLINKYBĖS.
RIPLEY CLOTHES 

60 BROADWAY, 
BROOKLYN.

TAIP ISTĖS—RAŠTININKĖS
Taipistėms—$88 up 

Raštininkėms—$83 up.
Linksmos aplinkybės. Geri pakilimai.

Pokarinis pastovumas.
THE UNITED STATES LIFE INS. CO

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

(284)

MERGINOS MOTERYS
STRANDING OPERATORS

BŪTINAM KARO DARBUI 
PUIKIAUSIA ALGA 

MOKAMA MOKINANTIS
GENERAL CABLE CORP.

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

Queens Plaza, L. I. City, N. Y.

BRISTOL-MYERS 
COMPANY

MOTERYS

__________ ___________ M
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. Stotie*. 
7th ir 8th Ave. Subvės)

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavlmę
(248)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI 
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y«
(t)
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NewYorko^AferZInloi Laimingos Nelaimės 
Su Gasu

i

f

V

Senutės Kova su Plėši

Mrs. Dorothy Graham, 70 
m., pereitą antradienį per pie
tus buvusi nepažįstamo vyriš
kio užklupta atimti jos pinigi
nę. Bet piniginės ji geruoju ne
atidavė — piniginę drūčiai lai
kiusi vienoj rankoj ir bandžiu
si atmušti plėšiką su kita 
ka. Besivaržant, ji krito 
šaligatvio kakta žemyn, 
rasta ir nuvežta ligoninėn,
teriškė buvo atsigai vėlė jus ir 
papasakojus policijai nuotikį. 
Vėliau mirė.

Toje piniginėje, kurią senu
tė taip drąsiai gynė, už kurią 
užpuolikas atėmė jos gyvastį, 
buvę $2.90.

Ataka įvyko netoli jos na
mų, ant West End Ave., New 
Yorke. Senutė gyveno 200 W. 
90th St.

ran- 
ant 
At- 

mo-

Darbo Partija Prašo 
Jūsų Talkos

Amerikos Darbo Partijos 
nariai energingai darbūojasi 
pasukti šiuos rinkimus demo
kratijai ir progresui. Bet lai
mėjimas karo ir pastovios tai
kos yra nepartinis dalykas. 
Dėl to, greta noro gauti Dar
bo Partijos tikietu didžiausį 
skaičių balsų partijos gyvavi
mo istorijoj, Darbo Partijos 
nusistatymas yra išrinkti Roo
seveltą.

Darbiečiai yra įsitikinę, kad 
išrinkimu Roosevelto išrinksi
me pergalę ant hitlerininkų ir 
visų fašistų karo frontuose, 
pastovią taiką mūsų kraštui ir 
pasauliui. Jie taip pat yra tik
ri, kad išrinkus iš naujo pre
zidentu Rooseveltą ir davus 
jam pažangų, visuomenės rei
kalais susidomėjusį kongresą, 
bus taika ir gerbūvis ir namų 
fronte. Nereiks ant kampų par
davinėti obuolius neturintiems 
už ką nusipirkti tų obuolių. Ir 
kad nereiks ant šiukšlyno po 
šluotkočiu ir sena klijonke 
jieškoti sau buto.

Bet, kad tą viską laimėti, 
darbiečiai nurodo, reikia vi
siems ir kiekvienam daug dar
buotis. Visą tai išaiškinti žmo
nėms. Ypap tuos dalykus teks 
aiškinti daug dėl to, kad re
akcija nesnaudžia. Spauda, 
radijas ir gyvu žodžiu agita
toriai perša Dewey, o prasi
manymais niekina prezidentą 
Rooseveltą, suvedžioja žmo
nes.

Darbiečiai sako, kad Dewey 
kampanija yra puikiausiai ap
rūpinta doleriais ir viskuo, ką 
doleris gali pirkti. Bet demo
kratija yra turtinga žmonėmis 
— pasišventusiais liuosnoriais 
darbuotojais. Jie negauna, ne
sitiki gauti už savo pastangas 
jokio atlyginimo. Bet jie gina 
demokratiją, švenčiausį savo 
turtą. Ko trūksta, t,ai daugiau 
tokių darbuotojų. Pašaukite 
ALP centrą ir sužinokite, kur 
jūsų pagelba reikalingiausia. 
Brooklyne ALP telefonas yra 
TRiangle 5-0070.

Apsukinėtojai Kariškių 
Šeimų Atsidurs Teisme

Queens Darbiečiai Energin 
gai Veiks Piliečių 

Registracijoj

Vienas Puodukas Kavos 
Jam Lešavo $200

Amerikos Darbo Partijos ir 
kitų dviejų didžiųjų partijų 
vadai, demokratų ir republiko- 
nų, išleido bendrą atsišaukimą 
į piliečius, ragindami užsire
gistruoti balsavimams.

Vito Marcantonio

raštinė tame distrikte randasi 
114-49 Queens Blvd., Forest 
Hills. Kviečia kaimynus užeiti 
su visokiais rinkiminiais klausi
mais. Prašo padėti ir padir
bėti. Liuosnoriu šiais svarbiais 
rinkimais nebus perdaug. Kan
didatai, pirm visko, nori at
likti viską, kas galima Atlikti, 
kad užtikrinti Queens apskri
čio piliečių balsus Rooseveltui. 
O juk svarbu ir pačią mūsų 
valstiją, patį apskritį aprūpinti 
gerais įstatymų leidėjais ir vy
riausybininkais, kurie ne kenk
tų, bet padėtų prezidentui 
Rooseveltui visiškai sumušti 
fašizmą ir laimėti pastovią tai
ką, kaip jis to siekia.

Taipgi atidaryta ALP 
mų kampanijos centras 
me A. D. Jis randasi 
Fresh Meadow Road.

Queens darbiečiai ruošia 
įdomų masinį mitingą šio 
penktadienio vakarą, spalių 6- 
tą, su Marcantonio vyriausioj 
prakalboje. Vieta: Lenkų sa
lėj, Jamaica.

Dalykas buvęs tame, kad jis 
ne pats gėrė, bet kitam parda
vė paskanintą - “pastiprintą” 
kavos puoduką, neturėdamas 
tai “stiprybei” leidimo. Kitais 
žodžiais, pardavęs kavą su 
priedu degtinės. Dėl tos rizi
kos Ni.cola Dellevechia, savi
ninkas restaurano prie 44 Park 
St., New Yorke, pereitą antra
dienį nuteistas pasimokėti du 
šimtus dolerių bausmės.

Mėsos miestui pereitą savai
tę atvežta ketvirtadaliu dau
giau, negu buvo atvežta bėgiu 
tos pat saavitės pernai.

Pereitą antradienį Brookly- 
no dviejose atskirose šeimyno
se įvyko nelaimės su degina
muoju gasu. Tačiau abi nelai
mės galima skaityti “laimingo
mis,” nes niekas neprarado gy
vasties.

Kaž kokiu būdu užgęsus ar 
vaikams atsukus gaso kranelį, 
gasu priduso Mrs. Catherine 
Schroeder, 67 m., ir jos trys 
anūkai, John, Patricia ir Fre
derick Gulliveriai. Vienas vai
kas yra dviejų mėnesių, kiti du 
turi 4 ir 5 metus amžiaus. Gy
vena 2832 Haring St.

Gaso smarvę užuodė kaimin- 
ka Mrs. Margaret Benewitz. Ji 
gasą užsuko ir pašaukė pirmą
ją pagelba. Ligoninėje pavyko 
visus atgaivinti.

Senutės duktė, vaikų moti
na, kuri buvo nelaimes metu

išėjusi nupirkti šeimai reikme
nų, neradusi šeimos, įpuolė is
torijon ir taipgi nugabenta li
goninėn. Bet manoma, kad vi
sa šeima pasveiks.

Kita motina, Mrs. Amelia 
Ortolano, paliko užkaistą ant 
pečiaus valgį ir išėjo pasipirk
ti. Namie likosi ir dvi dukrelės, 
vidna 3, kita 10 metų. Parėju
si rado viralą -užliejus liepsną 
ir mergaites pridususias.

Kitur, New Yorke, gaso mir
tis pasiėmė senuką, John 
Smith, 75 metų. Jis turėjęs vie
nu kraneliu pečiuką, bet ir to 
pakako atimti gyvastį .

Karui popieros surinkėjai 
sako, kad viešbutis Delmonico 
tur būt nerūpestingai renkąs 
atliekamą popierą. Viešbutis 
duodąs nuo 1,200 iki 2,200 
svarų per savaitę. Tokio didu
mo kiti viešbučiai duodą po 
ketvertą tūkstančių svarų.
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Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge-; 
ras knygas.

rinki- 
ir 8- 
61-54

Leidimasis Liūdėt Jai 
Kainavo Gyvastį

Piliečių registracija visame 
didžiajame New Yorke bus 
pradedant šio mėnesio 9-ta, 
baigiant 14-ta.

Bendrąjį atsišaukimą 
Queens apskrityje pasirašė: 
John M. Christensen, republi- 
konas; John J. O’Reilly, de
mokratas, ir Maurice H. For
ge, darbietis. Atsišaukime sa
ko :

“Armijos laisvų pasaulio 
žmonių kovoja išlaikymui mū
sų laisvės ir demokratiškų pri
vilegijų. Viena iš brangiausių 
mūsų 'laisvių yra teisė balsuoti 
už tuos, kurie sudaro mūsų vy
riausybę. šiais metais mes nau
dosimės ta teise balsuoti eigo
je karo, kad išrinkti tuos, ku
rie išves mus į pergalę ir pa
stovią taiką. Parodykime savo 
paramą mūsų kovotojams ir 
mūsų pasitikėjimą, kad jie 
pergalės. Tai parodykime di
džiausiu skaičiumi balsų mūsų 
istorijoj.”

Susidarė Komitetas už 
Rooseveltą

Šiomis dienomis svarbiau
siais rinkiminiais žygiais skai
toma :

Sutvėrimas Kew-Forest sri
ties Piliečių Komiteto iš naujo 
išrinkimui Roosevelto. 
teto

N. I. K.

Kita Moteriškė Apsiga
vo dėl Pasitikėjimo

dukterį, kad jinai yra 
gerai uždirbanti ir 1.1.

Mrs. Carol Westcott, 26 m., 
prieš desėtką mėnesių neteko 
motinos. Po to ji pasidavė liū
desiui, bevelijo sau sėdėti ir 
ašaroti, nejieškodama įvairu
mo, kuris mažintų liūdesį.

Už kiek laiko tokio “atsida- 
vusio” liūdėjimo ji pajuto, kad 
jai nesą tikslo gyventi, o dar 
toliau pradėjo prisisvajoti gir
dinti motinos balsą ją šau
kiant. Pereitą antradienį jinai 
vėl neva išgirdus motinos šau
kimą jos. Ji iššoko mirtin per 
langą iš 7-to aukšto bildinge, 
kuriame gyveno* 149 E. 55th 
St., ’New Yorke.

Jos vyras nelaimės laiku bu
vo kur nors ant jūrų. Gi du 
vaikučiai, vienas randasi ligo
ninėje po susižeidimo krintant, 
o antrasis tuo tarpu buvęs pa
liktas svečiuose 
ro motiną.

i Atsidavimas 
kam nepadeda, 
sveikatą atima, 
tingai 
yra geriausiu vaistu nuo liū
desio.

pas josios vy-

SUSIRINKIMAI

liūdesiui nie- • 
tik budėtojui 
Darbas, ypa- 

visuomeniškas darbas,

1894

William Eythe ir Anne Baxter romanse filmoje iš 
Maxwell Andersono paskelbusio veikalo “The Eve of 
St. Mark,” ■

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1937 m. Plymouth au

tomobilis. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis nuo 4 vai. dieną 
iki 7 vai. vakaro pas C. M., 58-85 
Maspcth Avė., Maspeth, N. Y.

(233-235)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

ATLETŲ KLIUBO NARIŲ 
ATYDAI

Lietuvių Atletų Kliubo bertaini- 
nis susirinkimas • (special) įvyks 
penktadienį, spalių G d., Kliubo pa
talpose, 169 Marcy Ave., pradžia 8 
v. v. Bus labai svarbus susirinkimas, 
nes yra specialis klausimas ■ apsvars
tymui, todėl šis susirinkimas yra 
ne tik bertaininis, bet ir specialis. 
Visi nariai malonėkite būti jame. — 
Joseph Peterson, pirm. (234-235)

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 BARBERIA)

ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS/'

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE 
į

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
spalių 5 d., Rusų Name, 61st St. ir 
Perry Ave. 8 v. v. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime, 
veskite ir naujų narių. — V. 
lonas, org. (233-234)

0&

Kartais atrodo, kad moterų 
turimas pasitikėjimas ir prie- 
jauta žmonėms atneša joms 
daug nelaimių. Blogiausia, kad 
kitų nelaimės nepamokina būti 
atsargesnėmis.

Paskiausia dėl to apsigavu- 
sioji yra Miss Antoinette Boc- 
cio, gyvenanti 281 Montauk 
Ave., vaikams drabužių siuvė
ja. Jos tėvas už kokį prasižen
gimą patekęs Rikers Island 
kalėjiman ir ten susitikęs 
Charles Boggiano, 29 m. vyru
ką. Boggiano buvęs nuteistas 
už pardavinėjimą nesamų dar
bų.

Boggiano pasinaudojęs mer
ginos tėvo išpasakoj.imu apie 
savo 
žvali,
Kaip tik jį paleido iš kalėjimo, 
jis pasuko tiesiai pas savo nau
jo pažįstamo dukterį. Jai pa
siūlęs būti draugais, nes ir jos 
tėvas to pageidavęs. O “drau
giškumas” iš jo pusės prasidė
jo paprašymu pinigų. Ne sau. 
Ne — kas gi taip pigiai norė
tų pasirodyti, iš merginos pi
nigų imti. Bet, va, esanti gali
mybė paskubinti jos tėvo išlei
dimą iš kalėjimo, tik (reikią 
patepti. Ji ir tepė. Sakėsi, tam 
tepimui atidavinėjus $502, vi
sus savo taupmenis. Tačiau su 
paskutiniu $5 daviniu jai kaž 
kaip atsidariusios akys, paju
tusi, jog čia kas ne taip.

Mergina iš karto pati bis- 
kelį patyrinėjusi, paskiau pa
davusi policijai. Boggiano at
sidūrė kalėjime ir bus teisia
mas. Bet, pinigėliai negrįš, 
juos Boggiano prašvaistę.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

atsi-
Kar- 282 UNION AVĖ.

Tel. EVergreen 4-9612

A HowTo £4 VA

THOSE
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

BROOKLYNKomi- 
centras įsteigta 116-23 

Queens Blvd., Kew Garden. 
Komitetas darbuosis akstinant 
piliečius užsiregistruoti.

Darbiečiai apskrityje jau 
seniai darbuojasi už visuo
tiną registraciją ir išrinkimą 
Roosevelto. Jie sumobilizavę 
200 liuosnorių darbuotojų, ku
rie aplankys piliečius jų na
muose. Tačiau ir vien ant at- 
lankymo neatsidedama. Dar
biečiai esą išdalinę apskrityje 
15,000 lapelių už Rooseveltą, 
paruošę dirvą apgalvotam pa
sikalbėjimui liuosnoriams pas 
piliečius atsilankius. O jeigu 
kuris liktųsi ir neatlankytas, 
kas, be abejo, per daugumą 
vienam kitam pasitaiko, tie 
žmonės vistiek jau bus gavę 
reikalingas informacijas.

Lapelių platinime daugiau
sia pasidarbavęs Sunnyside- 
Woodside ALP (American La
bor Party) Kliubas. Toji apy
linkė įeina į 7-tą distriktą, ku
rio kandidate į New Yorko 
valstijos senatą yra Mrs. Flo
rence Gleusing, o kandidatu į 
valstijos seimelį (assembly) 
yra John Goodman. Jiedu abu 
kandidatuoja Darbo Partijos 
tikietu ir abu yra uolūs prezi
dento Roosevelto rėmėjai.

Darbo Partijos kampanijos

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

EAST NEW YORK, N.
LDS 13 kp. susirinkimas 

spalių 5 d., 8 v. v. Buzelio salėje, 
kampas Crescent ir Atlantic Avės. 
Kviečiame narius dalyvauti, bus 
svarbių reikalų aptarti. — Kom.

(233-234)

įvyks 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Ė-

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 5 d., Laisves salėje, 

LDS 1 kp. susirinkimas, 7:30 v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
— Prot. Sekr. (233-234)

įvyks

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius «u naujausiai* {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

£■ -J
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Daimonto
Žiedai nuo

ir
$19.95 
aukštyn

PIRKITE
ANKSTI

■----------------- --

Kalėdų Dovanos
Kareiviams

Užjūriuose
Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

u

K'. * ĮjHF*

birthstone
i Žiedai $£.95

Ii aukštyn

Vyriškas $10.95
Žiedas A

ii aukštyn

MEDUSTurgaviečių komisionierius 
Brundage gavęs skundų, kad 
daugelyje vietų nesvietiškos 
kainos lupama už pundelius 
kariškiams. Jis pats apėjęs ke
letą krautuvių persitikrinti ir 
to pasekmėj įsakęs ištirti visas 
pundelius ir pundeliams reik
menis parduodančias krautu
ves.

PIRKITE KARO BONUS!

;r 
f

Tik Du Kartu—Rytoj Ir Šeštadienio Vakare—METROPOLITAN OPERA HOUSE

VX0K DONO KAZOKŲ ir 
SERGE JAROFF, Konduktorius—Visai Nauja Programa

Ti k lota i DABAR TEATRO BŪDELĖJ—85c, $1.20, $1.80, $2.40. $3.00, ({imant taksus)

<j,.'.
''fe

Pasilaikykit geroje sveikatoje, 
būkite našūs darbe karo 

laimėjimui
VALGYKITE MEDŲ

Medaus galite gauti Laisves 
įstaigoje

Už Kvortą $1.00
Pusė Galiono $2.00

Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

.įw( , 1,41 jy IP 11,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., B’KLYN ST. 2-2178

IDHU

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
ADARA VAKARAIS




