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Rotomskis Išvykęs “Į

Tarybų Lietuvos Nesą. 
Ka’Sako Justas Paleckis?
Atvirukas iš Auburno.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Aną dieną Laisvėje buvo 
minėta, kad per dvejus metus 
ėjęs generalinio Tarybų Sąjun
gos konsulato New Yorke ata- 
šės pareigas Povilas Rotoms
kis išvyko į Tarybų Lietuvą.

Kun. Urbonavičiaus reda
guojamas Darbininkas parašė, 
būk Rotomskis išvyko ne į Ta
rybų Lietuvą, bet “į Rusiją.” 
Ir ten pat redaktorius sude
juoja :

“Tarybinės Lietuvos nebuvo 
ir nėra...”

N era?. . .
Tai kur ji dingo?
Protaująs skaitytojas žino, 

jog čia kun. Urbonavičius ne
garbingai suklupo. Tik prieš 
keletą dienų visoje angliškoje 
spaudoje buvo minėta, 
Tarybų Lietuvos vyriausybė, . 
padarė sutartį su Laikinąja j šiaurius ir pietų rytus nuo 
Lenkijos vyriausybe dėl apsi-i Aacheno ir susiaurino be- 
keitimo gyventojais. j veik iki trijų mylių spragą

Valdiškoji Amerikos įstaiga,'Vokiečiams pasitraukt iš to 
Office of War Information, miesto į rytus. Amerikiečių 
šiomis dienomis pabrėžė tą pa- artilerija ir bombanešiai be 
t j. W"W

Visas civilizuotas pasaulis 
žino, jog Tarybų Lietuva buvo, į 
yra ir bus. Kur gi ji pasi
dės?!. . .
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AMERIKIEČIAI VERŽIA VOKIEČIAMS KILPA AACHENE
Jankiai Susiaurino iki 3-j y 
Mylių Spragą Vokiečiams 

Pasitraukti iš Aacheno
Franci j a, spal. 9. — Pir-

k I moji Amerikos Armija už- 
,vuė ėmė artesnes pozicijas į

Kun. Urbonavičiaus tipo re
daktoriai prisimygtinai moja- 
si įkalbėti savo skaitytojams,; 
būk tokio daikto, kaip Tarybi-įkų, 
nė Lietuva, tarybinė Bielorusi- 
ja, tarybinė Ukraina, niekur 
nėra. Esanti tik viena Rusija.

Šitokiu tonu rašyti nedrįstų 
nei joks rusas imperijalistas.

Kiekvienam aišku, jog Ta
rybų Sąjungą sudaro 16-ka 
tautiniai nepriklausomų suve
reninių tarybinių respublikų. 
Kiekviena jų turi savo vyriau
sybes, seimus arba tarybas, ir 
organizuoja savo armijas.

Neužilgo jos turės kituose 
kraštuose savo atstovybes.

Tie Darbininko skaitytojai, 
kurie nori persitikrinti to re
daktoriaus teisingumu, tegu 
parašo laiškus savo giminėms 
arba prieteliams Tarybų Lie
tuvoje. Tegu jie adresuoja tuos 
laiškus ne kitaip, kaip Tarybų 
Lietuva. Pamatys, kaip tie laiš
kai suras tą, ko kun. Urbona
vičius nebepajėgia surasti!

atlaidos žeria ugnį ir spro
gimus į tą spragą.

Anglai neoficialiai pra
nešė, kad verda mūšiai pa
čiose Aacheno gatvėse ir

Įdėl kiekvieno namo. Sako
ma, kad Aachene telikę tik 
1,500 fanatiškų hitlerinin- 

vadinamų rinktinių 
gvardiečių.

Aachenas yra vokiečių 
pramonės ir geležinkelių 
centras, arti Franci jos ru-

bežiaus. Aachenas tokio dy
džio kaip Amerikos Hart
fordo miestas, Conn, vals
tijoj.

Amerikiečiai artimoj Aa- 
cheno apylinkėj užėmė Cru- 
cifixo kalną, 800 pėdų auk
ščio, ir Afden, Verlauten- 
heide, Strabą ir du kitus 
kaimus bei miestelius.

Toliau į pietus, Trečioji 
Amerikos armija veda ne
paprastai įtūžusius mūšius 
dėl Driant forto, į pietų 
vakarus nuo Metzo tvirtu
mos. Kitur šiame fronte 
jankiai pasivarė kelias my
lias pirmyn tarp Nancy ir 
Metzo, užėmė Jean Delain- 
court miestą ir Clemery, 
Lixieres ir penkis kitus 
miestelius bei kaimus.

.74

gistruokite, kad Ga
lėtumėte Balsuoti

Daro Apsupimo Žy
gius prieš Nacius Ju

goslavų Sostinėje

GRAIKIJOJ ANGLAI 
NEGALI PASIVYTI 
BĖGANČIU NACIU

Roma, spal. 9. — Prane
šama, kad vokiečiai bėgą iš 
Graikijos sostamiesčio At- 
henų.

Anglai užėmė Nauplia 
uostamiestį ir artinasi' prie 
Korintho, istorinio miesto 
ir uosto, rytiniame gale 
Korintho kanalo. Šiuo tar
pu anglai nesusiduria su jo
kiu pasipriešinimu iš nacių 
pusės.

Anglų kariuomenė suė
mė 2,000 graikų, tarnavu
siu naciams neva savisar- 
gos kariuomenėje. Graikų 
partizanai taip įnirtę prieš 
buvusius vokiečių bernus, 
kad anglai turį ginti tuos 
nacių pastumdėlius.

Thomo Dewey’o Manev
rai Pasimeškeriot 

Daugiau Balsy

“Dargi sunkiausiais laikais, 
kada vokiečiai buvo prie Mas
kvos ir Stalingrado, kada jie 
jautėsi esą nugalėtojais,—net 
ir tada buvo gyva Liaudies 
Seimo idėjų, Tarybų Lietuvos 
idėjų dvasia.

toje valią priešintis, tai ji ve
dė j kova narsiuosius sakalus 
Lietuvos partizanus ir lietuviš
kuosius Raudonosios Armijos 
pulkus.

“Lietuviui tauta suprato, kad 
vienintelis kelias išsigelbėti 
Lietuvai ir lietuvių tautai nuo 
pražūties vokiškajam junge — 
tai Tarybų Lietuvos kelias. Ir 
lietuvių tauta nesuklydo. . . ”

Kas šitaip sake ?
Justas Paleckis, 

Lietuvos respublikos 
tas. Jis tai sakė tik 
vintajame Vilniuje,
sostinėje, š. m. liepos 21 d.

Ką j tai dabar pasakys re
daktorius Urbonavičius?

Amerikiečiai turi šią sa
vaitę užsiregistruoti savuo
se miestuose, kad galėtų 
balsuot prezidento ir vice
prezidento rinkimuose lap
kričio 7 d.

Skaitlingas užsiregistra
vimas ir balsavimas užtik
rins prez. Roosevelto išrin
kimą ketvirtajam termi
nui; tatai užtikrins ir dides
nio skaičiaus demokratinių 
kongresmanų ir senatorių 
išrinkimą.

Republikonai tikisi pra- 
vest savo Dewey į prezi
dentus tik tokiame atsitiki
me jeigu desėtkai milionų 
piliečių neužsiregistruos ir 
todėl negalės balsuoti.

Kweilin srityj chinai 
laiko japonus.

su-

Rochester, N. Y.

tarybinės

ką išlais-
Lietuvos

Anna Pultin, po tėvais 
Bingeliutė, staiga mirė pe
reitą sekmadienį. Išlydės 
trečiadienį, spalių 11-tą, 2 
vai. po pietų, iš George J. 
Savage, šermeninės, 1080 
North St., į Mt. Hope kapi
nes.

London, spal. 9. — Jugo
slavijoj Raudonoji Armija 
iš pietų rytų šono per die
ną nušlavė vokiečius 22 
mylias atgal linkui Belgra
do, to krašto sostamiesčio. 
Berlynas pranešė, kad ru
sai Belgrado srityje persi
kėlė per Dunojų dviejose 
vietose, iš šiaurinių tos u- 
pės krantų į pietinius, ar
čiau kaip 10 mylių nuo pa
skutinio geležinkelio, lie
kamo naciam pasitraukti iš 
Belgrado.

(Jugoslavijos partizanų 
komanda jau sekmadienį 
teigė, kad Belgradas fak- 
tinai apsuptas partizanų ir 
sovietinių karių; sako, rau
donoji artilerija užkerta 
vokiečiams praktišką gali
mybę pasitraukt geležinke
liu iš Belgrado.)

Raudonoji Armija Jugo
slavijoj, šalia kitko, užėmė 
Velika Kikinda geležinkelių 
mazgą ir Idos ir Nakovo.

Albany, N. Y. — Repub- 
likonų kandidatas į prezi
dentus Thomas Dewey pa
reiškė, kad Amerika 
duoti
Chinijai. Tai įtarimas, kad 
prez. Roosevelto valdžia 
permažai paramos duodan
ti chinam.

Anglijos premjer. Chur- 
chillas pastarojoj savo kal
boj atžymėjo, kad Amerika 
ir Anglija labai gausingai 
parėmė Chiniją ginklais ir 
kitais dalykais. Reikia 
kreipti dėmesį į tai, kad 
chinų valdovas Chiang Kai- 
shekas geriausius ginklus 
naudoja ne prieš japonus, 
bet prieš Chinijos komuni
stų kariuomenę.

Dewey sakė, kad jeigu jis 
bus išrinktas prezidentu, 
tai palaikysiąs kaip savo 
patarėją dabartinį Ameri
kos valstybės ministerį Cor
dell Hullą. i

New Yorko lenkų parade 
jis pataikavo fašistuojan- 
tiem Lenkijos politikie
riam; dabar žada sakyti 
kalbą italam Kolumbo die
noj. Vis tai balsų meškerio
jimas.

turi
daugiau paramos

Maskva. — Sovietai vi
suose frontuose spal. 6 d. 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 126 vokiečių tankus ir 
nušovė 34 jų lėktuvus.

Sovietų frontas nuo Ry
gos iki Belgrado apylinkės, 
Jugoslavijoj, turi 1,300 (a- 
merikinių) mylių ilgio.

Lietuvoj Raud. Armija Išlaisvino Papilę, 
Varnius, Sedą, Kelmę, Plungę, Viduklę

ir Kt.; Pasiekė 25 Myl. iki Klaipėdos
London, spal. 9. — Lietu

voje 175 mylių frontu Rau
donoji Armija nutrenkė vo
kiečius iki 62 mylių atgal 
per keturias dienas, kaip 
pranešė maršalas Stalinas 
spal. 8 d. Tuo žygiu sovie
tinė kariuomenė sulaužė 
kelias stipriąsias nacių gy
nimosi linijas, atvadavo 
virš 2,000 gyvenamųjų vie
tų ir užėmė pozicijas už 25 
mylių nuo Klaipėdos, 33 
myl. nuo Tilžės ir 35 myk 
nuo Liepojos, Latvijos uos
tamiesčio.

Oficialis Sovietų prane
šimas sako:

— Pirmojo Baltijos fron
to kariuomenė bendrai su 
Trečiojo Baltrusijos fronto 
kariais per ofensyvą į

šiaurvakarius ir pietų va
karus nuo Šiaulių prasiver
žė per stipriai aptvirtintą 
vokiečių gynimosi ruožą; 
keturių dienų mūšiais so
vietinė kariuomenė nužy
giavo iki 100 kilometrų 
pirmyn ir pralaužė vokiečių 
linijas 208-nių kilometrų il
gio frontu. Šiame ofensyve 
Sovietų kariuomenė užėmė 
svarbius tvirtoviškus vo
kiečių gynimosi punktus — 
Telšius, Plungę, Mažeikius, 
Tryškius, Tirkšlius, Sedą, 
Varnius, Kelmę ir daugiau 
kaip 2,000 ’ kitų gyvenamų
jų vietų, tarp kurių yra se
kamos stambios gyvenamo
sios, vietos:

— Kruopiai, Papilė, Kur
šėnai, Kurtuvėnai, Juoza-

Raud. Armiją Gręsia Vengrijoj Sovietai 
Uždaryt Vokiečius Užėmė dar 150 Vietų, 
Rygos Spąstuose Suėmė 4,000 Priešu
London, spal. 9. — So

vietų kariuomenė suveržė 
vokiečius į gana siaurą 
kampą Rygoj ir artimoje 

apylinkėje. Į rytus nuo Ry 
gos Raudonoji Armija su
triuškino dar vieną nacių 
gynimosi liniją. Sovietų ka
riai, tarp kitko, atėmė iš 
vokiečių Ogre miestą, va
dinamą pietinį inkarą na
cių tvirtoviško ruožo apie 
Rygą. Ogre yra 
ležinkelio stotis, 
raudonarmiečiai 
dar geležinkelio 
bazi, Incukalns, 
Kangari ir penkis tuzinus 
kitų gyvenamųjų vietų.

Didžiojoj Estijos saloj 
Oeselyj — Saaremoj Sovie
tų kariuomenė atvadavo 
dar virš 40 gyvenamųjų 
vietų.

didelė ge- 
Apart jos, 

atvadavo 
stotis Pa- 
Reminę ir

Cleveland, Ohio
Barbora Jankauskienė, 

žmona Augusto Jankausko, 
mirė šeštadienį. Laidos tre
čiadienį, spalių ll-tą4 Apie 
jos mirtį Laisvei pranešta 
telefonu.

0

s

L. Pruseika prisiuntė atviru
ką iš Auburn, Ill., ir pareiš
kia, kad prakalbos ten neįvy- 
kusios, — lietuvių skaičius la
bai sumažėjo.

Auburne niekad daug lietu
vių mainierių nebuvo, na, o 
šiais laikais, matyt, jie išvaži
nėjo dirbti j “viršutines” (į fa
brikus), kaip jie sako.

Bendrai, lietuvių angliaka
sių skaičius visur mažėja, nes 
daug jų vyksta į didesnius

(Tąsa 5-me pusi.)

London, spal. 9. — So
vietų kariuomenė Vengri
joj pasiekė Tisza upę, pa
skutinę gamtinę kliūtį ke

lyje į Budapeštą, vengrų 
sostamiestį, ir per dieną 
atėmė iš vokiečių ir vengrų 
dar 150 gyvenamųjų punk
tų, tarp kurių yra šešios 
geležinkelio stotys — Na- 
gybajom, Szarvas, Gadoros 
ir kt.

Raudonosios Armijos už
imtas Mezoetur miestas, 
stovi tiktai už 72 mylių nuo 
Budapešto.

Spal. 6 ir 7 d. sovietinė 
kariuomenė Vengrijoj su
ėmė daugiau kaip 4000 ven
grų ir vokiečių kareivių ir 
oficierių.

pava, Raudėnai, Šaukėnai, 
Vitsodžiai, Užventis, Vai
guva, Kražiai, Stulgiai, 
Nemakščiai, Pievėnai, Eigi- 
rožiai, Viešvėnai, Nerim- 
daičiai, Luokė, Janapolė, 
Pavandenė, Kalti nėnai, 
Varsėdžiai, Skaudvilė, Že
malė, Židikai, Ylakiai, 
Lieplaukė, Žarėnai, Medin
gėnai, Elijai, Rietavas, Ši
lėnai, Rumiškiai, Viduklė, 
V a d ž girys, Tristanoniai, 
Vernulaičiai, Eržvilkas ir 
Gaiteliai ir geležinkelio sto
tys — Pavenčiai, Papierė- 
nai, Raudėnai, Tryškiai, 
Dusenčiai, Telšiai, Lieplau
kė, Viduklė ir Vauvarks.

Šiuos laimėjimus Lietu
vos fronte Stalinas paskel
bė 184-rių metų sukaktyje 
nuo to laiko, kai Rusijos 
armija seniau įžengė į Ber
lyną 1760 m. spalių 8 d., 
laike vadinamo Septynių 
Metų karo.

Suprantama, jog Sovietai 
dabartiniu savo ofensyvu 
stengiasi pasiekt Klaipėdą 
ir taip nukirst paskutinį 
vokiečiams pabėgimą gele
žinkeliu iš Rygos ir pieti
niai - vakarinio Latvijos 
kampo į Rytų Prūsiją. Tas 
geležinkelis eina pajūriu iš 
Liepojos į Klaipėdą. Sovie
tų kariuomenė paėmė pozi
cijas tik už 12 (amerikinių) 
mylių nuo šio geležinkelio.

SUOMIAI PRANEŠA APIE 
MŪŠIUS SU NACIAIS

I I
.*
I
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NACIŲ LAIVŲ NAIKI
NIMAS BALTIJOJ

Maskva. — Baltijos Jū
roj ties Suomijos sala Oe- 
seliu - Saarema sovietiniai 
lakūnai nuskandino dar 7 
vokiečių transporto laivus, 
2 jų palydovus - karinius 
laivukus, 6 motorinius tor- 
pedlaivius ir 2 motorines 
valtis.

Helsinki. — Suomija o- 
ficialiai pranešė, kad jos 
kariuomenė atėmė iš vokie
čių stambų kaimą Posio; 
sako, jog Kemi miesto apy
linkėje suomiai atmetė vo
kiečius atgal, bet dar tebei
na smarkūs mūšiai.

Į rytus nuo Torneo uos
tamiesčio vokiečiai mėgino 
prasiverš t pro apsupančias 
suomių linijas, bet per į- 
veržtas kautynes tapo at
mušti atgal. Nuo spal. 1 d. 
suomiai čia sunaikinę 12 na
cių tankų, kaip sako suo
mių komandos pranešimas.

(Berlyno radijas taipgi 
mini mūšius su suortiiais.)

f

NACIAI IŠSIVEŽĖ VOKIETIJON KUNIGUS MYKOEĄ KRUPAVIČIŲ IR ST. YLĄ
(Telegrama Liaudies 

Balsui)
Rašo O. Savičius:
VILNIUS. — Aš turėjau 

pasikalbėjimą su kunigu 
Liudu Poviloniu, katekizmo 
mokytoju suaugusių mo
kykloj Vilniuje. Prieš karą 
jis mokytojavo Marijampo-

Kunigas Liudas Povilonis

dar neturi 35 metų. Jis 
vokiečių okupacijos metu 
gyveno Vilniuje, kur jis ėjo 
savo pareigas. Jis savo 
mintis reiškia atsargiai, su
sivaldančiai. Jis susilaiko 
nuo pasmerkimo kitų. Jo 
žodžiai pilni gailesčio, o ne 
pasmerkimo. Bet, kaip skai
tytojas matys, vokiečių at
likti darbai prieš žmones ir

bažnyčią Lietuvoj buvo to
kie baisūs, kad jie privertė 
kunigą Povilonį išreikšti 
savo rūstybę ir pasipiktini
mą.

“Ar negalėtum išvardinti 
tuos katalikų bažnyčios ku
nigus, kurie buvo vokiečių 
užmušti arba areštuoti ir 
išvežti į Vokietiją?” pa
klausiau aš jį.

“Aš žinau, kad Alytuje 
vokiečiai sušaudė du kuni
gus, Paulavičių, 50 metų 
amžiaus, ir Mazurkevičių, 
25 metų amžiaus, primesda
mi jiems bjaurius kaltini
mus, būk jie šaudė į vokie
čius iš bažnyčios. Kunigas 
Alfonsas Lipniūnas, gerai 
žinomas Šv. Jono bažnyčios 
pamokslininkas ir Vilniaus

seminarijos profesorius, bu
vo suimtas ir išvežtas į Vo
kietiją.

“Kaune kunigas Stasys 
Yla, Kauno seminarijos 
profesorius ir pasižymėjęs 
pamokslininkas, taipgi bu
vęs viešosios ekonomijos 
ministeris kunigas Mykolas 
Krupavičius buvo areštuoti 
ir išvežti į Vokietiją.

“Vokiečiai nedavė paaiš
kinimo, už ką jie buvo su
imti. Visas jų nusižengimas 
galėjo būti tame, kad jie 
buvo su savo žmonėmis 
sunkiausiais laikais. Bet 
tuomi galėjo būti kaltinami 
visi mūsų bažnyčios kunigai 
be išimties,” kalbėjo kuni 
gas Povilonis.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Liublino Sutartis
Prieš 375 metus Liubline buvo suda

ryta i. v. Liublino Unija, kuria einant 
Lietuva buvo pavergta, padaryta Lenki
jos dalimi. Tai buvo smūgis lietuvių tau
tai, jos kultūrai ir nepriklausomybei.

Bet štai, po 375 metų tame pačiame 
Liublino mieste pasirašyta kita “unija” 
arba sutartis, kuria einant Vilnius ofi
cialiai ir formaliai pripažįstamas Lietu
vai ir tie gyventojai, kurie nenorės gy
venti Lietuvoje, gali laisvu noru persi
kelti į Lenkiją, o tie lietuviai Lenkijoj, 
kurie nenorės gyventi Lenkijoj, gali lais
vai grįžti Lietuvon!

Kanadiečių Liaudies Balsas gavo spe- 
cijalę telegramą tuo klausimu, kurią pa
rašė Vilniuje sustojęs žurnalistas O. Sa
vičius. Rašinys apie Liubline pasirašyt? 
sutartį labai svarbus ir įdomus, todėl 
mes čia jį paduosime skaitytojui:

“Lietuvių delegaciją sudarė Lietu
vos SSR Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas M. Gedvilas, jo pavaduo
tojas Vaišnoras ir Liaudies Švietimo 
komisaras Žiugžda.

“Lietuvių delegaciją Liublino aero
drome pasitiko Lenkų Tautinio Pasi- 
liuosavimo Komiteto atstovai ir SS
RS atstovas generolas Bulgarian. 
LTP komiteto ir SSRS atstovai suren
gė oficialų priėmimą lietuvių delega
cijos pagerbimui.

“Pasitarimuose dalyvavo beveik vi
si LTP komiteto nariai, o ypatingai jo 
pirmininkas Osubka Morawski, lenkų 
armijos vyriausias komandierius gene
rolas Rola Zymierski ir Lenkų Tauti- 

. nio Komiteto prezidentas Bierut.
“Sutartis buvo pasirašyta rugsėjo 22 

dieną ir buvo sudaryta abiejose kal
bose ir įėjo galion momentaliai.

“Sutartis radikaliai išsprendžia se
ną ir varginančią tautinių mažumų 
problemą abiejose šalyse. Buvusios 

, profašistinės valdžios Lenkijoj ir Lie
tuvoj dėjo visas pastangas kiršinimui 

. didžiumos žmonių prieš tautines ma
žumas. Kada vokiečiai įsiveržė į Len
kiją ir Lietuvą, kurstė vieną tautą 
prieš kitą. Tai buvo jų pamatinė poli
tika.

“Dabar sudaryta sutartis Liubline 
yra svarbi tuo, kad ji neuždeda jokios 
prievartos ant kalbamų žmonių narių. 
Minėtų tautinių mažumų nariai yra 
visai liuosi elgtis taip, kaip jiems pa
tinka ir kaip diktuoja jų sąžinė. Jie 
gal laisvai pasirinkti pilietybę ir kraš-

“Lenkas, gyvenąs dabar Lietuvos te- 
. ritorijoj, jeigu jis yra Lenkijos patri- 

jotas ir nori dalyvauti išvadavime sa
vo dvasinės tėvynės ir padėti savo 

: žmonėms susikurti geresnį gyvenimą, 
gali persikelti į Lenkiją. Tas pats su 
lietuviais, gyvenančiais Lenkijoj.

“Sulig sutarties, valstiečiai gaus sa- 
' vo naujoj vietoj tiek pat žemės, kiek 
jie turi dabar. Kiekvienas valstietis 

. turi teisę pasiimti du tonus savo daik
tų, gyvulius ir paukščius. Kas bus pa- 

, likta, bus apkainuota ir atmokėta, ka
da bus atatinkami reikalai sutvarkyti 

. tarp abiejų šalių.
“Bežemiai valstiečiai gaus žemės 

Lenkijoj sulig žemės reformos tenai, 
o lietuviai Lietuvoje sulig Lietuvos 
SSR Vyriausios Tarybos trečios sesi
jos priimto įstatymo.

“Abi valstybės pasižada aprūpinti 
visus darbininkus ir profesionalus, 
kurie persikels, tinkamu darbu sulig 
jų profesijos ir išsilavinimo.

“Kas liečia Lietuvą, nauja sutartis 
taipgi apima ir žydus, kurie buvo Len
kijos piliečiais pirm 1939 metų. Jiem 
suteikiama teisė grįžti prie lenkų pi
lietybės ir persikelti į Lenkiją, jeigu 
jie nori.

“Kad įgyvendinti sutarties provizi- 
jas, registracija visų tų, kurie norės 
persikelti, bus pravesta nuo spalio 15 
iki gruodžio 1, 1944. Persikėlimas bus 
įvykdytas nuo gruodžio 1, 1944 metų, 
iki balandžio 1, 1945 metų.

“Kadangi Lietuva ir Lenkija sueina 
labai siauru ruožtu, tai buvo pasira
šytas protokolas, pagal kurį abi pu
sės turės kreiptis prie Baltarusijos 
SSR del geležinkelio priemonių perga
benimui persikeliančių asmenų.

“Yra trys kategorijos lenkų ir lietu
vių, kuriuos apima ši sutartis.

“Pirmon įeina visi lietuviai ir len
kai, kurie buvo ir tebėra savo respub
likų piliečiais. Jie gali pasirinkti kitą 
pilietybę ir persikelti ar pasilikti ant 
vietos.

“Antron įeina visi lenkų kilmės Lie
tuvos piliečiai ir lietuvių kilmės Len
kijos piliečiai. Jie gali galutinai pasi- 

\ rinkti jiems patinkamą pilietybę ir ap
sigyventi atatinkamoj respublikoj.

“Trečion įeina žydai, kurie yra Lie
tuvos arba Lenkijos piliečiais. Jie gali 
arba pasilikti ant vietos arba persi
kelti į jiems patinkančią šalį.

“Visiems lenkams ir lenkiškiems žy
dams, norintiems pasilikti Lietuvos 
SSR teritorijoj, Lietuvos piliečiais, 
Lietuvos SSR valdžia garantuoja visas 
progas tautiniam vystymuisi, sulig 
sovietinės tautų laisvės ir staliniškos 
žmonių draugystės idėjos, kuri taip 
briliantiškai pasireiškė patriotiniame 
sovietinių tautų kare.

— “Lietuvos SSR pasižada suteikti 
transportacijos priemones visiems, ku
rie panorės išsikelti ar atsikelti.

“Įgyvendinimui sutarties, kiekviena 
šalis turi paskirti po viršininką, kurie 
gyvens savo šalyse, ir po vieną atsto
vą, kurie gyvens tose šalyse, iš kurių 
evakuosis jų tautiečiai.

“Pasikalbėjime su šituo korespon- 
’dentu, Lietuvos SSR Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininkas Gedvilas, 
kurio parašas po nauja Liublino su
tartimi yra pirmas, pareiškė, kad jis 
turi didelę viltį, jog ši sutartis atneš 
tikrai draugiškų ir kaimyniškų Lie
tuvos ir Lenkijos santykių peri j odą. 
Šie santykiai atneš ne tik tikrą susi
pratimą, bet ir tikrą pagarbą ir arti
mą draugystę.

“Gedvilas sulygino pirmesnius Lie
tuvos ir Lenkijos santykius su santy
kiais giminių, gyvenančių susikimšus 
viename apartmente. Kuomet jie išsi
skiria, sako Gedvilas, jie pradeda gy
venti draugystėj.

“Lietuvių delegacijai padarė gerą 
įspūdį Lenkų Tautinio Pasiliuosavimo 
Komiteto atstovų paprastumas, demo
kratiškumas ir draugiškumas. Lietu
viai tame mato augančią draugystę 
tarp abiejų tautų.

“Lietuvių delegacija buvo smagi, 
kad vokiečiai nesuspėjo sunaikinti 
Liublino. Liublinas turi daug gyvento- 

, jų (110,000. Prieš karą turėjo 130,- 
000). Jai padarė gerą įspūdį puikūs 
ginklai ir įrankiai ir kovinga dvasia 
lenkų kariuomenės Liubline.

“Delegacijos nariai lankėsi Majda- 
neke (naikinamo kempėj), kur vokie
čiai išžudė šinjtus tūkstančių žmonių. 
Gedvilas kalba su dideliu pasipiktini
mu apie vokiečių barbarizmą, sandėlį, 
kur jie laikė apie 800,000 porų apavų, 
nuimtų nuo nužudytų vyrų, moterų ir 
vaikų, su įvairių kraštų ženklais. De
legacija taipgi aplankė nebaigtą staty
ti teatrą, kuriame vokiečiai laikė jų 
aukų daiktus, stropiai surūšiuotus. 
Vienoj sekcijoj sudėti vaikų žaislai, 
kitoj korsetai, trečioj puodai ir t.t. 
Vokiečiai savo aukoms pasakojo, kad 
jie yra siunčiami darbams ir patarė 
pasiimt su savim viską, ko jiem reikia.

“Delegacija matė krūvas spynučių 
nuo valizų. Atsiduodąs oras dar tebe
kabo virš Majdaneko, kaip pala ir vis
kas apdengta sudegintų lavonų pele

nais. Vokiečiai prisodino kopūstų žmo
nių pelenais įtręštoj žemėj. Žmonių 
kaulai kyšo iš žemės tarp augančių 
kopūstų, kurių niekas nevalgys.

“Lengva įsivaizduoti delegacijos 
jausmus, kada ji aplankė paminklą del 
raudonarmiečių, kurie žuvo kovoda
mi už Liubliną. Paminklas papuoštas 
Sovietų ir Lenkų šarvaskydžiais.

“Lietuviai apleido Liubliną su įsiti
kinimu, kad jie atliko savo pareigą. 
Sutartis yra pergalė ant fašizmo dva
sios, ant tautinės neapykantos ir ant 
dirbtinu būdu sudarytų skirtumų tarp 
laisvų demokratinių tautų Europoj.”

KAS KA RAŠO IR SAKO

pavyz-

ISTERIŠKAIS MELAIS 
TOLI NENUEIS

Atrodo, kad klerikalai 
tikisi savo tikslą pasiekti 
pagelba isteriškų melų ir 
faktų kraipymu. Pastarai
siais laikais tame negarbin
game amate daugiausia at
sižymi Amerikos redakto
rius ir Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos fondo fi
nansų sekretorius. Per vi
są nacių Lietuvos okupaci
ją jis beveik visai tylėjo a- 
pie Lietuvos žmonių liki
mą. Dažnai nukniaukdavo 
žinias apie nacių terorą.

Bet dabar staiga garsiai 
ir gailiai pravirko — pra
virko piktomis krokodiliš- 
komis ašaromis, kai atėjo 
Raudonoji Armija ir beveik 
visą Lietuvą jau išlaisvino. 
Veidmainingai verkdams jis 
keikia ir niekina Lietuvos 
išlaisvintojus.

Savo laikraštyj, 
džiui, jis šaukia:

“Lietuva, Latvija ir Es
tija šaukiasi padoriojo pa
saulio pagalbos. Jų pagal
bos šauksmas ateina per 
neutrališkąją Švediją, ku
rios pakrantes pavyko nors 
mažomis grupėmis pasiek
ti. Iš* Lietuvos bėga švedi
jon žmonės per Baltijos jū
rą, nors ir per didžiausius 
pavojus. Lietuvoje tikram 
lietuviui neliko vietos gy
venti. Jis ten gaudomas, 
mobilizuojamas, tremiamas 
arba — žudomas...” (Ame
rika, sp. 6).

Įsitėmytina, kad per na- 
ciių okupacijos laikus Lau- 
čka niekuomet nesakė, kad 
Lietuvoje “tikram lietuviui 
neliko vietos gyventi.” Va
dinasi, naciai Laučkai pati
ko, naciai “tikrą” lietuvį 
gražiai globojo. Kaip nacių 
vergija tapo nušluota, taip 
Laučkos “tikrajam” lietu
viui nebeliko vietos!

Laučka ir kiti panašūs 
plunksnabraižos negali ne
žinoti, kas bėga iš nacių pa
vergtų kraštų, kuomet juos 
laisvinti ateina Jungtinių 
Tautų ginkluotos jėgos. Jie 
žino, kas bėga nuo laisvin- 
tojų iš Francijos, Belgijos, 
Holandijos, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Tikrieji lie
tuviai nebėga nei vienas! 
Bėga kvislingai, išgamos, 
parsidavėliai naciams.

Kodėl, pavyzdžiui, tie 
'Laučkos “tikrieji lietuviai” 
nebėgo per Baltijos jūrą, 
Švedijon, kuomet Lietuvoje 
siautėjo hitlerininkai? Ne
bėgo todėl, kad jiems buvo 
gera, šilta ir ramu, nes jie 
padėjo hitlerininkams Lie
tuvą smaugti ir žudyti.

Mūsų supratimu, veltui 
Laučkos ir kitų panašios 
veidmaining. pastangos su
kelti Amerikos lietuviuose 
simpatijas nuo Lietuvos iš
laisvintojų bėgantiems hit
leriniams kvislingams. Ap
gaus gal tik vieną kitą ne
protaujantį savo pasekėją.

Amerikos redaktorius ir

Bendr. Fondo finansų sek
retorius desperatiškai gai
lisi tų, kurie bus iš Suomi
jos bei Švedijos sugrąžinti 
į namus pas savuosius! Sa
ko: “jų lauks niekas kitas, 
kaip čekistų kankinimas.”

Vienas dalykas aiškus: 
Šis redaktorius nepajėgia 
įsikalti savo galvon tos tie
sos, jog yra aiškiai ir griež
tai susitarta tarpe Anglijos, 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos, hitlerinius kriminalis
tus ir kvislingus sumedžio
ti ir sugrąžinti ten, kur 
yra prasižengę. Tegul nu
skriaustieji žmonės juos 
teis ir baus. Nebus daroma 
išimties jokiai tautai. Lie
tuva negali būti išimtis, 
nes ir Lietuvoje buvo Ku
biliūnų, Plechavičių, Ra
manauskų ir kitų Hitlerio 
agentų.

Juk tai būtų baisus pasi
tyčiojimas iš milijonų žmo
nių nekaltai pralieto kraujo 
ir visų žmonijos kančių, jei
gu šitie kriminalistai išsi
suktų nuo teismo ir baus
mės tik todėl, kad jie sus
pėjo pasprukti Suomi j on, 
Švedijon ar kur kitur. 
Jungtinės tautos, ypatingai 
Jungtinės Valstijos, lupo
mis prezidento Roosevelto 
ir sekretoriaus Hull, jau 
keliais atvejais yra perser
gėjusios neutrališkąsias ša
lis neduoti prieglaudos jo
kios šalies kvislingams.

Pirmojo Pasaulinio Karo 
istorija nebus pakartota. 
Tada vokiški ir kiti krimi
nalistai gražiai išsisukę 
nuo bausmės. Dabar nebe- 
išsisuks. Tatai sykį ant vi
sados turėtų suprasti 
Laučkai, Šimučiai ir 
gaičiai.

Bet, daleiskime, kad
pe tų pabėgėlių Švedijon ar 
kur kitur pasitaikys vienas 
kitas ir nekaltas, doras 
žmogus. Tai ko jam bijoti 
grįžti išlaisvinton Lietuvon, 
ar Latvijon, ar Estijon? 
Juk teisiami ir baudžiami 
bus tiktai tie, kurių nusi
kaltimai bus aiškiai įrody
ta. Nekaltų žmonių nebaus 
nei Lietuvos, nei Latvijos, 
nei Estijos žmonės.

Tie Laučkos plepalai apie 
“čekistus” yra grynas me
las. Lietuvoje veikia legali- 
ška, tiesota, pačių Lietuvos 
žmonių išrinkta vyriausybė. 
Ji yra liaudies ir nuo liau
dies priklauso. Teismai yra 
Lietuvos žmonių. Tų žmo
nių pravardžiojimas “čekis
tais” ar kitokiais baubiš- 
kais vardais dalykų nepa
keis.

Laučkai ir kitiems kata
likų srovės vadams laikas 
keisti gaires. Nėra abejo
nės, kad Lietuvoje tarpe ta
rybinės vyriausybės ir ka
talikų bažnyčios bus bando
ma prieiti gyvenimiškų, 
draugiškų santykių. Baž
nyčia, kaip jau parodė ta
rybinės santvarkos gyvavi
mas 1940 - 1941 m., turės

pilną laisvę eiti savo reli
gines pareigas. Reikia tikė
tis, kad Lietuvos dvasiški- 
ja supras naujas sąlygas ir 
pilnai kooperuos su vyriau
sybe.

Betgi, aišku, amerikinės 
katalikų spaudos isteriški 
melai ir šukavimai nepa
gelbės situacijai. Tiktai 
kenks Lietuvai, kenks lietu
vių tautai.

NEBĖRA KUNIGO, BET 
MELAI PASILIEKA

Kun. Prunskis pasitraukia 
iš Draugo štabo, bet pasi
lieka Šimutis. Todėl Drau
go politika nepasikeičia.

Tatai parodo tas pats nu
meris, kuriame Draugas 
praneša, kad Prunskis iš
važiuoja mokintis. Pavyz
džiui, Šimutis ilgu editoria- 
lu giria ir teisina londoniš- 
kę lenkų valdžią, o visaip 
išniekina ir apmeluoja Ta
rybų Sąjungą. Jis nueina 
taip toli su savo melagys-

41
,.» .• • ■ , jįį •v'-v.L^4ŽŽSA>;4s^sS8HMK6wjd&>Wf-«.«iiifc:

visi
Gri-

tar-

BACK ROOSEVELT

LABOR 
NEWSPAPERS

oVh^i

COMMERCIAL
DAILY ■

NEWSPAPERS

temis, jog tiesiog sako, kad 
ne londoniškė valdžia, ne 
Komorovski - Bor atsako- 
mingi už perankstyvą Var
šavos sukilimą, bet Tarybų 
Sąjunga. Tiesiog ir sako: 
“Tą sukilimą sukurstė Mas
kva.” (Draugas, spalių 3

Betgi pati londoniškė val
džia tik pora dienų atgal 
pareiškė, kad jinai buvo 
pavedus gen. Komorovskį 
nustatyti Varšavos sukili
mui laiką ir tą sukilimą iš
šaukti, ir, girdi, tatai Ko- 
morovskis padarė. Taip sa
ko pati lenkų valdžia in 
exile, gi visokio padorumo 
ir žmoniškumo netekęs 
Draugo redaktorius sukili
mo sukurstymą primeta 
Maskvai!

O tas tik parodo, kad ir 
Šimutis turėtų važiuot Wa- 
shingtonan į katalikų uni
versitetą ir pasimokinti. 
Jam irgi trūksta labai daug 
ko. Ypatingai jis turėtų 
mokintis ir mokintis, pakol 
išmoks suprasti tą paprastą 
tiesą, jog melas neapsimo
ka.

PRAŠYMAS KORESPONDENTAMS
Draugai ir Drauges!

Korespondencijos yra svar
bi laikraščio dalis. Redakcija 
širdingai dėkinga visiems ir vi
soms, kurie aprašote savo ko
lonijoj įvykius. Bet paskutiniu
laiku pasireiškė keletas daly- j surinks, paskui kol laikrašty- 
kų, kuriais prašysime jūsų tai-j je bus vietos, tai ji visai pa- 
kos.

suvėluotai (turime atsitikimų, 
kad parengimą arba mitingą 
aprašo net kelios savaitės ar
ba mėnesis po įvykio), toji jū
sų korespondencija turės lauk
ti eilės, kol raidžių rinkėjai ją

į sens. Rašykite tuč tuojau po 
Mūsų technikos darbi-i parengimo, susirinkimo arba 
personalas daug suma

ls priežasties, kad keli
ninku 
žėjęs 
darbininkai yra karinėje tar
nyboje. Darbas prisieina atlik
ti likusiems ir jie labai apsun
kinti.

(2) Lietuvos baigiamas iš
laisvinimas, gaunami nuo lie
tuvių padėkavonės laiškai už 
amerikiečių dovanas, Lietuvos 
žmonių pagalbos reikalai ir 
įvairios finansinės atskaitos 
užima laikraštyje daug vietos.

(3) šiemet turime svarbiau
sius prezidentinius ir kitų val
dininkų rinkimus mūsą šalies 
istorijoj. Tie klausimai reika
linga nušviesti, kad lietuviai 
žinotų, už ką atiduoti savo 
balsus.

Todėl prašome korespon
dentų sekamų dalykų :

a) Nesinervuoti, nepykti ant 
redakcijos, jeigu jūsų kores
pondencija greitai negali įtūp
ti. Mes visada pirmoj vietoj 
turime įdėti tas, kurios suriš
tos su parengimais.

b) Aprašydami kitus įvy
kius, nerašykite toj pat ko
respondencijoj apie būsimus 
parengimus ir prakalbas, nes 
mes negalime suspėti nei su
statyti visas ilgas korespon
dencijas, nei laiku įdėti. Apie 
parengimus rašykite trumpai 
ir skyrium, kitaip redakcija
bus priversta išimti tokius ap- ir datas.
rašymus iš jūsų koresponden-i Draugės ir draugai! Prašo- 
cijų ir atiduoti į Pranešimą; me įsitėmyti šiuos mūsų pra- 
Skyrių.

c) Mes žinome, kad jūs sun
kiai dirbate, nuvargstate ir 
dažnai negalite greitai po įvy-

įvykio.
d) Rašykite trumpai. Auko

tojų vardus garsinkite tik tų, 
kurie stambiai aukavo. Veng- 
kite vardų litanijų iš parengi
mų. Yra korespondentų, kurie 
vieno žmogaus vardą bent ke
turis kartus mini vienoj kores
pondencijoj : tai jis ar ji “bu
vo ■ komisijoj,” tai “padėjo 
prie baro,” tai vėl kokį darbe
lį atliko. Tokios koresponden
cijos pasidaro nuobodžios ir 
neskaitytinos.

e) Prašome tuojau aprašy
ti jūsų mieste ir valstijoj par
tijų kandidatus. Atminkite, 
kad redakcija negali žinoti 
kiekvienos valstijos kandida
tus, o mūsų skaitytojai turi 
gauti patarimą, už ką turi 
balsą atiduoti .

f) Kolonijose, kur yra po 
kelis korespondentus, tai pra
šome pasitarti, kuris iš jūs ap
rašysite didesnį įvykį. Dažnai 
pasitaiko, kad aprašo vienas ir 
kitas. Abiejų negalime talpin
ti korespondencijų, tada pyks
ta tas, kurio netilpo.

Kitur pasitaiko: keli kores
pondentai pasitiki vienas ant 
kito, kad kitas parašys, o re
zultate, neparašo nei vienas.

g) Prašome kuo aiškiausiai 
išrašyti vardus, pavardes, su
sirinkimų ir parengimų dienas

šymus. Jeigu visi tame koope
ruosite, tai greičiau tilps jū
sų korespondencijos, mažiau 
užimsime vietos, daugiau laik- 

kio parašyti. Bet darykite vis- raštyje bus vietos svarbioms 
ką, kad tuojau parašyti po su-1 žinioms ir straipsniams apie 
sirinkimo arba Įvykio. Atmin-imūsų šalį, Lietuvą ir bendrus 
kite, kad jeigu jūs parašote ■ pasaulio įvykius.pasaulio įvykius.

Redakcija.
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Šis paveikslas parodo, kaip Amerikos spauda atsineša linkui prezidentinių rin
kimų. Iš darbo unijų spaudos, 85 ftuošihi čiai remia Roosevelto kandidatūrą, 1 
nUoš. Thomas Dewey, o 14 nuoš. dar nėra pasisakę. Tuo tarpu komercinė spauda 
58 nuoš. remia Dewey, 21 nuosk Roosevel tą, • 21 nuoš. laikosi “neUtraliskai.”

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

LAISVES

Bus

KONCERTAS

November 12,1944
B’klyn Labor Lyceum Į
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UŽ LIETUVOS LAISVE
PADĖKOS LAIŠKAI

Naminis FrontasRugpj. 15-tą turėjome posė
dį, kuriame d. J. Mažeika pri
davė sąrašą, kokiose gatvėse ir 
kas turi rinkti drabužius.

Drabužių 76-tam siuntiniui 
išsiuntėm 920 svarų, 12 porų 
čeverykų ir 52 poros čeverykų 
randasi pas batsiuvį (šiaučių) 
ir $29 pinigais.
Drabužių Aukavo Draugai Bei 

Draugės:
Mrs. Saveikienė, A. Savei- 

kis, Krivickienė, V. Čižauskas, 
K. Siukonis, F. Petraitis, Ka
minskienė, Vincas Plikis, J. 
Navadauskas, S i d a ravičienė, 
Balčiai, P. Barškulis, P. šatkus, 
M. Paulauskas, J. Mažeika, P. 
Usonis, A. Valeika, B. Žukaus
kienė, Mačiulienė J. Scrabis, 
S. Norbuta, Užpuliavičienė, J. 
Laymon, Jr., K. českauskas, B. 
Franckevičienė, P. Nedzinskas, 
J. Šimkus, A. Yankąuskas, Ma- 
lašinskienė, (gal Matušinskie- 
nė?) Vitkauskienė, E. Rakyta,
O. Vilkienė ,H. Mažeikiutė, 
Kazlauskai, Miliauskienė, O. 
Samulionienė ir jos duktė, 
Mrs. Prastka, P. Bartkevičiai,
P. Guobienė, jos marti ir duk
tė, Jankauskienė, Grigienė, 
Masiliunienė, Bružienė, Petrai- 
tienė, II. Elenice (Elensienė), 
A. Dudėnienė, J. Bagdonas, 
Ona Muraška, Mrs. Mayme 
Caruss, Mrs. Ann Galu, Stadu- 
liai, J. Adomaitis, J. Pliuška, 
J. Gurskis, Frances Paražins- 
kienė, M. Paulauskienė, Fran
ces Saveikis, J. Bartkus, Mrs. 
A. Buzunas, Mrs. Jankevičie
nė, A. Minickas, Mrs. M. Gor- 
žak, Mrs. Mickevičienė ir I. 
Barškulis.

Pinigais Aukavo:

Po $5: Zigmas Straleckis, 
A. Šimkūnas ir J. Vaišnis.

M. Kibartas $3.
Po $2: Joe Macimini ir A. 

Valeika.
Po $1: J. Giedvila, K. Ciec- 

kauskas, A. Kačinskas, J. Sut
kus, B. Povilaitienė ir B. Ur
bonas.

Po 50c: V. Kupbikiaučius ir 
Balserienė.

Drabužių ir aukų rinkime 
darbavosi sekanti draugai: 
J. Miliauskas, Ignas Kazlaus
kas, J. Mažeika, M. Paulaus
kas, J. Purtekas, J. Kvedaras, 
Frank Imbraz, W. Danenas ir 
Alex Sherbin.

Prie pakavimo drapanų dir
bo : V. Sherbinienė, M. Pau
lauskas, P. Paulauskienė, J. 
Purtekas, J. Mažeika, W. Da
nenas, M. Imbrazienė ir M. 
Mažeikienė.

Tai visi darbavomės teisin
gai, bet reikia atiduoti kre
ditą d. J. Purtikui ir F. Im
braz, nes tie draugai ne tik 
renka drabužius, bet ir su ma
šinomis atveža drapanas.

Buvęs Karvelių Tėvas.

Naujosios “A” Gaso Racijona
vimo Knygutės Bus Kitokios

Kainų Reguliavimo Įstaigos 
pranešimu, naujosios “A” ga
so racijonavimo knygutės, ku
rias racijonavimo įstaigos ne
trukus išdavinės nerytinių pa
krančių vairuotojams, išspaus
dintos ant naujo tipo valdžios 
popierio, kurio šmugelio vary
tojai jokiu būdu negalės pasi
gaminti.

Antra jiems kliūtis bus ta
me, kad kiekvienas “A” kupo
nas turi serijos numerį. Tas 
pats' numeris yra užrašytas ant 
knygutės viršelio ir apie tai 
yra pažymėta knygutę išdavu- 
sioje įstaigoje.

Naujosios “A” knygutės įsi
galioja nerytiniame pajūryje 
rugsėjo 22 d. 12:01 A. M., kai 
“A-12,” paskutinieji senosios 
“A” knygutės kuponai, neten
ka galios. Atnaujinimo aplika
cijos yra dabar daugiausia vie
tinių Karo Kainų ir Racijona
vimo įstaigų žinioje ir naujieji 
kuponai netrukus bus knygučių 
savininkų rankose.
Repatrijuota 15,000 Prekybos 

Laivyno Jūrininkų

Ryšium su besiartinančiom 
Pergalės Laivyno Dienos iškil
mėm, įvyksiančiom rugsėjo 27 
dieną, Karo Siuntinių Adminis
tracija savo išleistame pareiš
kime teigia, kad nuo karo pra
džios daugiau kaip 15,000 Ame
rikos prekybinio laivyno jūri
ninkų repatrijuota iš užjūrio į 
Jungtinių Valstijų uostus.

Iš to skaičiaus apie 4,700 jū
rininkų ir karininkų repatri
juota laike pirmųjų 1944 metų 
šešių mėnesių.

Karo Siuntinių Administra
cija paaiškino, kad žodis “repa
trijuoti” reiškia sugrąžinimą 
iš svetimos žemės ar vandenų 
dėl bet kurios priežasties bet 
kurio prekybos laivyno jūrinin
ko neįvykdžiusio jam uždėtų 
pareigų.

Pareiškime pažymėta, kad iš 
iki šiol repatrijuotų jūrininkų 
ir karininkų didžioji dalis vėl 
sugrįžo į jūrą.
Klausimai ir Atsakymai Nau
jam Mėlynųjų Tokenų Planui 

Paaiškinti
Kainų Administracijos Įstai

ga išleido šiuos klausimus ir 
atsakymus, paaiškinti, kaip ir 
kodėl mėlynieji racijonavimo 
tokenai išėjo iš apyvartos 1944 
m. rugsėjo 30 dieną.

Klausimas: Kodėl mėlynieji 
tokenai išeina iš apyvartos?

Atsakymas: Nes po rugsėjo 
16 d. jie nebebus reikalingi 
grąžai.

Kl.: Kodėl jų nebereikės 
grąžai ?

Ats.: Nes konservuotų pro
duktų taškų vertė bus 10, 20, 
30 ar panašiai, taip, kad dalin
sis fš 10 ir bus galima apsieiti 
su mėlynaisiais ženkleliais, 
esančiais knygutėj.

Kl. Bet juk seniau daugelio 
prekių taškų vertė nesidalino 
iš dešimties, tai kokiu būdu 
dabar bus kitaip?

Ats.: Nes nuo rugsėjo 16 
dienos sumažės racijonuojamų 
produktų skaičius.

Kl. Kodėl raudonieji mėsos 
— riebalų tokenai neišeina iš 
apyvartos ?

Ats. Jie reikalingi, nes mėsi
ninkams yra neįmanoma pjau
styti mėsą lygiais svarais; mė
sos pjovinių negalima standar- 
dizuoti, kaip konservuotas dar
žoves ar vaisius.

Ar tokenai įrodė savo nau
dingumą?

Ats.: Taip, daugelį kartų. 
Maisto krautuvių daviniais, 
tokenai sutaupė joms viduti
niai tris milijonus dolerių į 
.mėnesį, sumažindami raštinės 
darbą, reikalingą racijonavi- 
muL Tokenai pagreitino pirki
mo procedūrą. Be to, jeigu ne
būtų tokenų, jau dabar būtų 
reikalinga kita racijonavimo 
knygelė, kuriai būtų išleista 
pusantro milijono dolerių. To
kenų pagalba, sutaupyta sava
norių darbas, išdalinant naują
sias knygeles, ir šeimininkių 
vargas, jas gaunant.

Kl.: Kas atsitiks su mėlynai

siais tokenais po rugsėjo 30 
dienos?

Ats.: Jie bus sudėti astuo
niuose centruose.

Kartoninės Dėžės Netinka 
Užjūrių Siuntiniams

WASHINGTONAS. — Ka
ro, Laivyno ir Pašto Depart
mental įspėja nesiųsti kalėdi
nių siuntinių užjūriui kartoni
nėse dėžėse, kaip, pavyzdžiui, 
batų dėžėse, nes jos nėra pa
kankamai stiprios tam tikslui. 
Naudoti jas galima tik tuo at
veju, jei iš visų šonų jos su
tvirtintos raukšlėtu kartonu.

Pašto Departmentas pataria 
geriausiai vartoti dėžes, paga
mintas iš dvigubo, raukšlėto 
kartono, medžio arba “fibre” 
medžio.

Kalėdiniams siuntiniams iš
siųsti paskutinė diena yra spa
lių penkioliktoji; iki tos die
nos nereikalinga siunčiant pri
statyti įrodymo, kad dovana 
buvo pageidauta. Kalėdinis 
siuntinys neprivalo sverti dau
giau penkių svarų ir neprivalo 
būti ilgesnis 15 colių arba ne
didesnis 36 colių, sudėjus ilgį 
ir plotį. Vienos savaitės laiko
tarpyje tam pačiam asmeniui 
leista siųsti tuo pačiu adresu 
tik vieną siuntinį.

Paštas nepriims gendančių 
daiktų, kaip, pav., šviežių vai
sių, ar dūžtančių daiktų, kaip 
stiklinių indų. Konservuotą 
maistą reikia siųsti cino dėžu
tėse. Cino dėžutes patariama 
naudoti siunčiant uogienes, 
marmeladą, pyragaičius, pyra
gus ar saldainius.

Jungtinių Valstijų Žemės 
ūkio Department© maisto spe
cialistai pataria nesiųsti plo
nų, trapių pyragaičių, apvalių * 
ar įvairiai išpjaustytų, o ver- 
čiaus siųsti storus, keturkam
pius, kietus pyragaičius, nes 
tokie tvirčiau supakuojami ir 
kelionėje rečiau sulūžta.

Šeimininkių Pagalba Svarbi 
Maisto Kainų Kontrolėj

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pa
reiškimu, nors bendrai paėmus, 
maisto kainos šiandieną ir yra 
3.6 nuošimčiais žemesnės, ne
gu buvo 1943 metų balandžio 
mėnesį, besiartinanti Europos 
karo pabaiga nepateisina nu
leidimo rankų kovoje dėl mais
to kainų sumažinimo.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
pabrėžė, kad po pereito karo ' 
pragyvenimo išlaidos pakilo 
visu trečdaliu jau taiką paskel
bus.

Kadangi maisto išlaidos su
daro 40 nuošimčių Amerikos 
šeimų budžeto, tai nors val
džios kontrolė ir stengiasi pa
stoti kelią infliacijos atsiradi
mui, bet koks stambus maisto 
kainų pakilimas gali atnešti 
vargą milijonams Amerikos 
gyventojų.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
pabrėžė svarbą krautuvininkų 
ir namų šeimininkių koopera
cijos maisto kainų kontrolėje 
ir prašo šeimininkes tikrinti 
aukščiausias kainas (ceiling 
prices), teirautis dėl įtartinų 
kainų ir pranešti vietos Kainų 
ir Racijonavimo įstaigoms, pa
stebėjus per aukštas kainas, 
nes visa tai yra labai svarbu.

Įspėjami Svetimšaliai Laivų 
Dezertyrai

WASHINGTONAS. — Ka
ro Laivininkystės Administra
cijos pareiškimu, svetimšaliai 
jūrų karininkai ir jūrininkai, 
pabėgę iš Sąjungininkų preky
binio laivyno ir susiradę užsi
ėmimo Jungtinėse Valstybėse, 
dabar J. V. Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigų suiminėja
mi ir duodama jiems pasirink
ti arba sugrįžti į savo šalies 
laivus, iš kurių pabėgo, arba 
būti deportuojamiems. Karo 
Laivininkystės Administracijos 
teigimu, nuo karo pradžios ne
toli 6,000 svetimšalių prekybos 
laivyno jūrininkų yra pabėgę 
ir susiradę darbus privačioje 
Jungtinių Valstijų pramonėje.

OWL

vos vyriausybės, jie mus 
dažnai aplanko ir dovanė
lių atveža.

Brangūs Amerikos Lietu
viai! Aš prašau jumis, kad 
jūs mums dažniau rašytu
mėte laiškų ir parašykite, 
kaip sekasi ten gyventi.

Tuo ir baigiu savo mažu
tį laiškutį, bet prieš pa
baigdama turiu dar kartą 
širdingai padėkoti už at
siųstas dovanėles. Lauksiu 
greito atsakymo.

Iki pasimatymo.
Vanda Miežinskaitė.

Komitetui.
Brangūs Lietuviai!

Gavęs Jūsų dovanas, šir- 
yra i dingai dėkoju jums už jūsų 

, ko- 
prieš žmonių 

priešus — vokiečius-fašis- 
tus. Tos jūsų dovanos įro
do mums, kad toj žiaurioje

einantZarasų apskr. Prieš 
į mūšį, pūtė vėjas iš vaka
rų, nuo Lietuvos pusės. Ir 
jam pasirodė, kad jis girdi, 
kaip šaukia jį motina lais
vinti Lietuvą. Jis su nau-

V. Čepulis, 
Brooklyn , N. Y., U.S.A.

1943. XII. 26.
Brangūs Lietuviai!

Sveikinimai iš fronto. 
Rašau jums laišką iš vei
kiančios armijos. Mes lie- jom jėgom puolė į mūšį ir 
tuviai čia vedame aštrią 
kovą už mūsų tėvynę, tiž 
laisvą Lietuvą, drąsiai mes 
einame į kovą, šautuvas ne
dreba mūsii rankose, kuo
met jis taikosi į vokietį, į 
fašistą, nes jie yra mūsų 
priešai. Tai jie sudegino 
mūsų miestus ir kaimus! 
Tai jie šaudė ir kankino 
mūsų brolius ir seseris lie
tuves !

Brangūs Amerikos lietu
viai, mes pasižadame at
keršyti už visas tas kančias 
ir smurtą, kurį mūsų liau
dis turi iškentėt. Jūs, drau
gai, tikrai skaitėte laikraš
čiuose apie mūsų laimėji
mus visuose frontuose. Mū
sų lietuviškas junginis ak
tyviai dalyvavo tose kau
tynėse, kovojome Oriolo 
kryptimi, išvijom vokietį iš 
daug gyvenamųjų vietovių, 
išlaisvinome daug Sovietų 
Sąjungos piliečių.

Širdį skauda, kuomet ma
tai, ką prakeiktas vokietis 
daro su mūsų piliečiais, žo
džių trūksta man tai apra
šyti laiške. Esu įsitikinęs, 
kad bendromis jėgomis mes 
greit sutriuškinsime mūsų 
bendrą priešą.

Dabar, draugai, mes ran- 
damės netoli nuo mūsų tė
vynės Lietuvos, brangi Lie
tuvos saulė apšviečia mums 
kelią į tėviškę. Tvirtais 
žingsniais mes žygiuojame 
pirmyn į vakarus ir netoli 
ta valanda, kuomet mūsų 
sostinėje Vilniuje plevėsuos 
raudona vėliava.

Mano tėvai liko Lietuvo
je po sunkiu vokiečių jun
gu. Aš esu laimingas, kad 
mano daliai teko garbė ko
voti Raudonosios Armijos 
eilėse. Kovoje prieš fašis
tus, vyriausybė mane apdo
vanojo medaliu “Už narsu
mą”.

Tikiuos greit grįžti Lie
tuvon.

Dėkoju jums už jūsų 
mesį ir dovana. Laukiu 
sų greito atsakymo.

’Su karišku sveikinimu,
J. šeinas.

užmušė nemaža vokiečių, 
kol jį sužeidė.

Mergaitės, kurios klausė 
kario pasakojimo, buvo la
bai sujaudintos.

Keletą mėnesių atgal aš 
netikėtai gavau laišką nuo 
vyresniojo brolio Juozo. 
Jis rašo, kad visą laiką ka
riavo fronte, o dabar 
Lietuvių divizijoj. Tas laiš- Į rūpinimąsi ’apie mus^ 
kas suteikė man didelį |vojančiuskas suteikė
džiaugsmą.

Tokį pat džiaugsmą man
suteikė jūsų dovanos. Mes
keletą kartų perskaitėm j u- ^ovoj prieš pasiutusį Hitle-
su laiškutį.

Jūsų siuntinį padalino ke
liom mergaitėm ir nuo visų juos visur i 
mūsų vardo aš dėkoju, kad meį. 
prisiminėt mus, už jūsų do
vanas.

Būkit sveika.
Danute.

Kuibiševas. 17. 12. 43 m.

Komitetui.
Brangūs lietuviai-lietuvės!

Širdingą lietuvišką ačiū 
už taip širdžiai brangias 
dovanas. Jos mus dar la
biau skatina su didesniu į- 
nirtimu mušti prakeiktus 
kryžiuočių ainius. Kovoti 
sekasi, dabartiniu metu jau 
netoli Lietuvos sienų.

Viso laimingiausio, že
maitis iš Žemaitijos

VI. Martiniais.
1943. 12. 26.

■rį mes esame ne vieni.
Mes pasižadam ir ateityj 

ir visuo- 
, kad daugiau nepasi- 

kartotu tos žmonių nelai-
I _ ■mes.

Bevarydami užgrobikus 
iš Sovietų žemės, mes ma
tom ištisus kaimus ir mies
tus, sudegintus fašistų.

Brangūs broliai! Kovo
jant bendrai, su jumis, prieš 
bendrą priešą pagreitinsim 
karo pabaigą.

Tad į kovą!
Tamošiūnas P. I.

Polevaja poetą 33970-V.
15-12-43 m. Frontas.

su

dė- 
jū-

Onai Čepulienei,
Brooklyn, N. Y. U.S.A. 
Gerbiamoji drauge 
Čepuliene/

Nesenai mūsų amatų mo
kykla gavo dovanų iš Ame
rikos. Aš ir mano draugės 
buvom labai sujaudintos, 
kad lietuviai iš tolimos A- 
merikos nepamiršo lietuvių 
vaikų, priverstų palikti 
gimtąjį kraštą.

Kai prasidėjo karas, aš 
buvau Palangos stovykloje 
ir iš ten išvažiavau su mū
sų būriu. Tarybų Sąjungoj 
pradžioje gyvenau lietuvių 
vaikų namuose. Paūgėjus, 
su kitais vaikais atvažia
vau į Kuibiševo lietuvių a- 
matų mokyklą ir dabar čia 
dirbu stalium.

Kai tik yra laiko, aš su 
savo draugėm Jule, Maryte 
ir kitom mergaitėm einame 
į karo ligoninę. Ten mes 
turim savo palatą. Kelis 
kartus ligoninėje sutikome 
sužeistus lietuvių karius.

O kartą ten sutikom vie
ną lietuvį, kuris buvo su
žeistas prie Nevelio, Lie
tuvos kryptyj. Tas karys iš

Komitetui.
Brangus Amerikos 
Lietuviai!

Gavusi jūsų adresą, 
galvojau parašyti mažutį
laiškutį. Visų pirmiausiai, 
turiu padėkoti už dovanėlę, 
kuri dabartiniu laiku yra 
labai brangi. Dabar truputį 
parašysiu apie save. Esu 
kilus iš Kauno, mamytė dir
bo fabrike, tėvelis mirė 
1941 m., turėjau dar sesu
čių ir brolį, jie taip pat dir
bo. Aš su vyresne sesute už 
mane išvažiavome į pionie
rių stovyklą Druskininkus. 
Ten buvo labai linksma gy
venti, tik vokiečiai fašistai 
sugadino mums taip gražiai 
ir linksmai gyvent. Kada jie 
užpuolė mūsų mylimą Ta
rybų Lietuvą, tada mes tu
rėjome trauktis be tėvelių, 
ir dabar jokių žinių apie 
juos neturime. Kaip pasi
traukėme iš Lietuvos, tai 
mes nuvažiavome į Tarybų 
Sąjungą, čia mumis pri
glaudė. Dabar mums yra 
gerai gyventi, dėka Lietu-

Esplen ir McKees 
Rocks, Pa.

Iš LPTK Skyriaus Veikimo

žinoma, kad 
skyrius susi- 

bet
veikimas vis

Kaip jau yra 
LPTK Esplento 
tvėrė geguž. 24, 1944 m 
kas žino kodėl
buvo atidėtas ant “kito sykio.” 
O tas kitas sykis, kaip jau ži
noma, niekad neateis. Tokiu 
būdu, susirūpinom rimtai, kad 
neaplaikyti sarmatos. Pradė
jome krutėti: Vienoms draugi
joms parašėme laiškus, kitas 
ypatiškai užprašem, kad pa
skirtų atstovus į LPTK Esplen 
skyriaus posėdį, rugpj. 8-tą, 
kad pradėti veikti, atmetus po
litinius ir religinius klausimus 
į šalį, kad geriau galėtume pa- 
gelbą suteikti mūsų broliams, 
nukentėjusiems nuo karo.

Rugpj. 8-tą turėjome posė
dį, kur dalyvavo ir sekančių 
draugijų atstovai: Lietuvių 
Pašalpinės Draugijos Ameri
koj — G. Uzclra ir M. Povi
laitis;’SLA 286-tos kuopos— 
J. Miliauskas, LDS 142-ros kp. 
— J. Mažeika; i ALDLD 40 
kuopos—P. Paulauskienė.

Mūsų mintis buvo, kad pri
sidėjus LPDA perorganizuoti 
komitetą, duodant progą įeiti 
į komitetą ir jų atstovams. Bet 
iš jų kalbos pasirodė, kad dar 
yra klausimas, ar jie pristos, 
ar ne.

Pirmininkas M. P. atsisakė 
nuo pirm, vietos, gal pavargo? 
Jo vietoj išrinktas drg. J. Ma
žeika. Nutarta, kad komitetas 
sutaisytų planus ir pradėtų 
dirbti tuojaus.

DRAPANŲ RINKLIAVĄ PRADĖJUS
Iš laiškų ir korespondencijų matosi, kad beveik visos 

kolonijos pasiruošusios plačiausiam pravedimui specialės 
rinkliavos drapanų, čeverykų ir kalėdinių dovanų Lietu
vos žmonėms. Lietuv. Pagelb. Teik. Komitetas deda visas 
pastangas, kad šis vajus praeitų pilnai sėkmingai. Jei 
(kuriose vietose trūksta rinkėjams įgaliojimų arba kor
tų, kuriose parašoma aukotojų vardai ir adresai ir kil
mė iš Lietuvos, tai tuojau kreipkitės į Centrą ir gausite*

Mes tačiau bijome, kad kai kur manoma pasitenkinti 
senomis rinkimo metodomis. Ot, pagarsinsime vietą, kur 
žmonės gali sunešti drapanas, ir užteks! Bet to neužten
ka ir negali užtekti šioje rinkliavoje. Iš patyrimo mes 
žinome, kad tiktai labai maža dalelė žmonių turi noro 
ir pasiryžimo paaukoti daiktus ir pristatyti r į nurodytą 
vietą. Didelė dauguma laukia, kada kas pas juos ateis, 
paprašys, paims dovanas ir nugabens į reikalingą vietą. 
Ir ši mūsų rinkliava nebus pasekminga, jeigu tiktai bus 
atsidėta ant senų metodų.

L.P.T. Komitetas karštai ragina savo skyrius ir or
ganizacijų veikėjus į tai atkreipti specialį dėmesį. Būti
nai reikia mobilizuot savanorius eiti pas žmones į sta
bas ir prašyti drapanų, čeverykų, bei kalėdinių dovanų 
Lietuvos žmonėms. Šis būdas turi būti pamatu šios rin
kliavos.

Atminkime, kad darbas yra labai skubus ir svarbus. 
Lietuvos žmonėms parama labai reikalinga. Jie jos ti
kisi ir laukia iš amerikiečių. Mes gi neprivalome juos 
suvilti.

Nerasi tokio lietuvio, nerasi tokios lietuviškos šeimos, 
kad negalėtų arba neturėtų paaukoti vieną kitą drapa
ną Lietuvos žmonėms. Kiekvienas gali paaukoti ir pa
aukos. Bet kas nors turi nueiti ir paprašyti.

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

Raudonosios Armijos kovūnai įžygiuoja i Bulgarijos miestą Rustčuk. Miesto gy
ventojai prielankiai pasitinka savo išlaisvintojus. Tai buvo pirmas Raudonosios Ar
mijos Junginys pasiekti Bulgarijos teritoriją, kai Tarybų Sąjunga paskelbė Bulga
rijai karą ir privertė jos valdžią išstoti prieš Vokietiją.

vdSlEčIAI KARIA JAN
KIUS BELAISVIUS

Paryžius. — Prancūzai 
atrado aštuonis vokiečių 
pakartus amerikiečius ka
reivius Compiegne miške, j 
šiaurių vakarus nuo Pary
žiaus.

Kiti šeši nacių pakarti a- 
merikiečiai buvo atrasti ar
ti Francijos kaimo Croix 
Stain-Ouen.

Japonai užėmę Foochow, 
svarbų Chinijos uostų.

Į pietų rytus nuo Belgra
do Raudonoji Armija apsu
po didelį skaičių vokiečių 
kariuomenės ties Zejecaru 
ir naikina apsuptuosius.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.



Ketvirtas puslapis

R. šarmaitis

Apdovanotieji
Kovo pabaigoj spauda irlliuose, iš kurių maitina

1 hitlerines gaujas Tarybųradijas išnešiojo žinią, kad
Tarybų Sąjungos Aukščiau- Sąjungos - Vokietijos fron- 
siosios Tarybos Prezidiumo te. Nevalgyti jiems lietuvių 
Įsaku penkiasdešimts du valstiečių kruvinu prakaitu 
Lietuvos partizanai apdo- pagamintų maisto produk- 
vanoti ordinais ir medaliais tų ir pašaro! Antano parti- 
už narsumą ir pasižymeji- izanai sudegina tris didžiu
mą kovoje prieš vokiškuo- liūs maisto 
sius okupantus priešo už- dūlius, 
nugaryje. Prie daugiau 
kaip trijų tūkstančių apdo
vanotųjų ordinais ir meda
liais lietuviškojo Raudono
sios Armijos junginio karių 
dabar prisidėjo naujas pa
sižymėjusių lietuvių būrys
— apdovanotieji partiza
nai. Tuo tarpu tik penkias
dešimt du! Bet tai tik pra
džia.

Kas gi tie pirmieji apdo
vanotieji? Deja, dabar mes _ x------------  —_ ----
negalime pasakyti nei jų imo rajone Antano partiza- 

pavardžių, nei vardų. Ateis 
laikas, kai Raudonosios
Armijos, Lietuvos partiza- tuo būdu į savo ūkius vėl 
nų ir visos mūsų tautos ko- galėjo grįžti išvarytieji lie- 
vos dėka bus išvyti iš mū- tuviai valstiečiai. Daug dar 
sų krašto vokiškieji grobi- kitų darbų atliko 
kai. Tada mes sužinosime vadovaujami 
garbingus vardus savo did-' kaip kovodami su ginklu 
vyrių, kurie dabar kasdie
ną rizikuodami savo gyvy
be, atsidavę kovoja dėl mū
sų brangiosios tėvynės iš
vadavimo. Tuo tarpu gi 
kiekvieną apdovanotąjį mes 
vadinsime išgalvotu vardu.

Štai pirmasis iš apdova
notųjų — energingas ir ga
bus Lietuvos partizanų ju
dėjimo organizatorius An
tanas. Jo iniciatyvos ir va
dovavimo dėka sukurta jau 
keletas lietuvių partizanų 
būrių, kurie sudavė daugy
bę smūgių vokiškiesiems 
okupantams. Per trumpą 
laiką jo iniciatyva sukurti 
partizanų būriai nuleido 
nuo bėgių 12 vokiečių 
traukinių su gyvąja jėga 
ir technika. Daug šimtų 
hitlerininkų visiems laikam 
paliko pūti Lietuvos žemėj, 
kurią jie buvo pasiryžę pa
vergti ir apiplėšti. Tačiau 
Antanui to maža. Nutrau
kus susisiekimą geležinke
liu, vokiečiai veža savo kro
vinius Lietuvos plentais. 
Nepraleisti jų ir čia! Anta
no partizanų būriai su
sprogdina ir sudegina sep
tynis plento tiltus. Tokiu 
būdu vokiečių judėjimas 
plentu ne vieną kartą il
gam nutrauktas. Priešas 
naudojasi telefono ir teleg
rafo linijomis, duodamas 
įsakymus apiplėšti Lietuvos 
valstiečius, suiminėti kovo
tojus prieš okupantus, pra
nešinėdamas įvairias hitle
riniams plėšikams reikalin
gas žinias. Neleisti jiems 
naudotis ryšių priemonėmis
— toks Antano partizanų 
šūkis. Ir jie per trumpą lai
ką iškerpa 5,5 kilometrų te
lefono ir telegrafo laidų. 
•Vokiečiai prisiplėšė iš Lie
tuvos valstiečių maisto ir 
pašaro, sukrovė jį sande-

te. Nevalgyti jiems lietuvių

ir pašaro sau

Lietuvą Hitle- 
tuojau koloni- 
kraštą viso- 

parėjūnais, ap-

Pagrobęs 
ris griebėsi 
zuoti mūsų 
kiais svieto 
gyvendindamas juos iš Lie
tuvos valstiečių atimtuose 
ūkiuose. Okupantai siekia 
iš pagrindų pakirsti mūsų 
tautos gyvavimo šaknis. 
Nepasiseks okupantų pla
nai! Tų planų griovimu rū
pinasi mūsų tautos‘patrio
tai partizanai. Savo veiki-

EaisvS—Liberty, Lithuanian Daily

lonas svarbioje susisiekimo 
linijoje nepraėjo į fronto 
pusę.

Daug geležinkelio bėgių 
susprogdino Jono partiza
nai. Išsimiklinę ir vikrūs 
kariai vieną kartą priseli
no net prie stropiai saugo
mo geležinkelio tilto, sunai
kino sargybą ir išsprogdi
no tiltą svarbioj vokiečiams 
geležinkelio linijoje. Maža 
to. Jie daugelį kartų buvo 
nutraukę vokiečių telefono 

grafo' linijas, o kad
sun-

sutaisyti sužalotas 
išpiovė 2 kilometrus 
Nekartą margirie- 

teko akis į akį susi- 
su priešu, ne kartą 

mėgino juos ap-

hitlerininkams būtu 
kiau 
vietas 
laidu, 
čiams 
durti
vokiečiai 
supti ir sunaikinti — vėl- I 
tui! Jono sumanumo dėka 
partizanams vis pavykdavo 
laimingai iš apsupimo išei
ti. ■ ’’

Daug dėmesio Jonas krei
pia propagandiniam darbui. 
“Margirio” partizanų bū
rio leidžiami atsišaukimai 
pasižymi savo kovingumu 
ir aiškumu.

Margiriečių žodžiai neina 
vėjais. Jų veikimo rajone 
jau ėmė triuškinti hitleri- 
Ininkus eilė naujų partizanų 
būrių.- Ir didelis nuopelnas 
už tai priklauso bebaimiam 
partizanui Jonui. Jis taip 
pat apdovanotas Lenino or
dinu.

Partizanai Antanas ir 
Jonas yra pirmieji Lietu
vos TSR piliečiai, apdova
notieji tokiu aukštu atsižy- 
mėjimo ženklu — Lenino 
ordinu.

Užgrobę Lietuvą 1941 m. 
hitlerininkai rado pilnus 
sandėlius javų, mėsos ir 
pieno gaminių. Jie džiau
gėsi turtingu grobiu. Su
vežę daugybę atsargų į di
džiulius sandėlius ant Ne
muno kranto, 5 kilometrai 
nuo Kauno, vokiečiai laukė 
pakylant Nemune vandens 
lygio, kad galėtų visa tai 
išsigabenti į savo faterlan- 
dą. Apie tai sužinojo parti
zanų būrys, vadovaujamas 
S-o. Tai buvo vienas pirmų
jų Lietuvos partizanų bū
rių, susikūręs tuojau po to, 
kai vokiečiai okupavo kra
štą. Nieko nelaukdami, 
partizanai 1941 metų rugsė
jo 5 dieną padarė antlėkį, 
sunaikino vokiečių išstatytą 
sargybą ir padegė sandėlį. 
Kol okupantai susigriebė 
pasiųsti gaisrininkų koman
dų, kol jos atvyko į gaisro 
vietą, — sandėlis 
džiuliais maisto 
kiekiais jau baigė 

Jau kitą dieną 
buvo paskandintos 
žos su grūdais. Javai oku
pantų buvo atimti iš Lie
tuvos valstiečių ir taip pat 
gabenami į Vokietiją. Nuo 
to laiko daug vandens nu
bėgo mėlynuoju Nemunu, 
daug ašarų buvo pralieta o- 
kupantų engiamoje mūsų 
tėvynėje, o S. vadovaujami 
partizanai ir dabar tebe- 

nas nė vienas vokiečių eše- i triuškina vokiškuosius gro-

nai išvijo iš ūkių keliasde
šimt vokiškųjų kolonistų ir go, išsiplėtė ir virto

■I

'Antradienis, Spaliu 10, 1044

Antano 
partizanai,

rankose, taip gamindami ir 
i plačiai skleisdami antifaši
stinę literatūrą, žadindami 
visą mūsų tautą į kovą dėl 
savo išsivadavimo iš hitle
rinių okupantų jungo. Už 
visą tą didžiulį atliktą dar
bą partizanas Antanas ap
dovanotas Lenino ordinu.

Nuo Antano neatsilieka 
’margirietis Jonas. Atsitiko 
taip, kad vos pradėjęs savo 
darbą Jonas buvo sunkiai 
sužeistas. Jam pasiūlė tuo
jau palikti savo kovos 
draugus ir išvykti gydytis. 
Bet Jonas atsisakė. Jis pa
siliko vietoje. Draugų slau
gomas jis pagijo ir ėmė e- 
i nergingai vystyti partiza
ninę veiklą. Netrukus Jono 
veikimo rajone jau veikė 
keli Lietuvos partizanų, bū
riai, kasdien suduodantieji 
okupantams smūgį po smū- 

;gio. Štai, į Tarybų Sąjun
gos — Vokietijos frontą 
eina traukinys. Juo važiuo
ja hitleriniai kareiviai. Ke
liolikoje prekinių vagonų 
supilti grūdai — duona hit
lerinėms gaujoms fronte. 
Jono partizanai susprogdi
na traukinį. Į pašlaitę nu
virsta 5 vokiečių vagonai 
su gyvąja jėga ir 15 vago
nų su javais. Keletas šim
tų fricų jau niekuomet ne
bepasieks fronto, ištisi pul
kai ir' divizijos nebegaus 
laiku duonos. Kitą kartą 
Jono vadovaujami partiza
nai nuleido nuo bėgių vo
kiečių traukinį su ginklais. 
Į laužo krūvą pavirto gar
vežys ir keliolika vagonų su 
visa jose vežta karine tech
nika. Keturias dienas vo
kiečiai kapstėsi katastrofos 
vietoje, kol išvalė ir sutai
sė suardytą geležinkelį, ir 
per visas tas keturias die-

su di- 
atsargų 

degti. 
Nemune 
dvi ban

bikus savo gimtajame kra
šte, ir yra atlikę dar dau
giau įvairių žygdarbių. Tė
vynė nepamiršo ištikimo 
lietuvių tautos sūnaus, il
gus metus kovojusio dėl 
liaudies laisvės, ilgai kalin
to ir kankinto — S-as ap
dovanotas Raudonosios Vė
liavos ordinu.

Vokiečiai uždraudė lietu
viams laisvai keliauti. Tuo 
būdu vokiečiai nori sutruk
dyti susisiekti Lietuvos pa
triotams - kovotojams prieš 
hitlerinę okupaciją. Tačiau 
partizanė Onutė, ši nuosta
baus kantrumo mergina, 
pėščia išvaikščiojo šimtus 
kilometrų. Ji išvaikščiojo 
Kauną ir Vilnių, praėjo de
šimtis Lietuvos miestų ir 
šimtus kaimų. Ir visur, kur 
ji apsilankydavo, ten suras
davo būrelius kovotojų 
prieš okupaciją, arba suor
ganizuodavo naujus, suriš
davo juos vieną su kitu. 0- 
nutės pastangų dėka atgijo 
ištisos organizacijos, išau- 

oku-
pantams pavojinga jėga. 
Nebuvo jai kliūtimi nei 
spygliuotų vielų užtvaros, 
nei rūstūs ginkluoti oku
pantų sargai — visur ji 
praėjo, nes ją vedė karštas 
noras padėti kenčiantiems 
žmonėms, pamokyti juos 
kovoti, suorganizuoti juos. 
Jos darbas davė puikių vai
sių. Partizanė Onutė gavo 
Tėvynės Karo I-jo laipsnio 
ordiną.

“Žalgirio-” būrio partiza
nas Ignas yra mylimas vi
sų draugų už savo švelnų 
būdą ir už ramumą. Net 
ir sunkiais momentais, ku
riuos dažnai tenka pakelti 
partizanams, Ignas visuo
met linksmas. Jautriu žo
džiu, vykusiu pokštu jis 
kiekvieną paguos, kiekvie
ną pralinksmins. Ir kai žal
giriečiai susirišo su žilgal- 
viu kunigu, jie atvedė pas 
jį Igną. Tada ir gimė pat
riotinė draugystė kovai 
prieš amžinuosius lietuvių 
tautos priešus — draugystė 
senelio kunigo ir “Žalgirio” 
partizanų.

Tačiau Ignas švelnus tik 
savo draugams. Priešui jis 
negailestingas. Per trumpą 
laiką Ignas su savo drau
gais nuleido nuo bėgių 5 
vokiečių karinius trauki
nius, palaidodami po vago
nų ir karo technikos laužu 
šimtus hitlerininkų. Dauge
ly vietų Ignas suardė prie
šo ryšius, o kad sunkiau bū
tų juos atstatyti — išpiovė 
1,5 kilometrų telefono ir te
legrafo laidų.

(Bus daugiau)

Hamilton, Ont., Can
Tragiška Mirtimi Mirė Drau

gas Stasys Survila
Šių metų rugsėjo 17 dieną 

Hamiltono lietuvius sukrėtė 
skaudi žinia, kad draugas Sta
sys Survila užmuštas automo
bilio nelaimėj, žinia buvo 
skaudi tuo, kad žuvo labai ge
ras draugas ir taip tragiškai.

Draugas S. Survila, pastebė
jęs laikraštyje, kad Hamilto
no priemiestyje, Dundas, par
siduoda dviratis, nuvažiavo ir 
nusipirko tą dviratį. 'Nusipir
kęs dviratį varėsi jį pėsčias. 
Tuo tarpu, už 2 mylių nuo 
Hamiltono visu smarkumu už
važiavo ant jo armijos auto
mobilis ir labai sudaužė jam 
galvą ir sužalojo kojas.

Į nelaimės vietą tuoj aus pri
buvo policijos ambulansas, ku
ris paėmęs jį nugabeno į St. 
Joseph ligoninę, čia jis, pasi
blaškęs pustrečios valandos lai
ko, 6 :30 valandą po pietų nu
mirė.

Velionis buvo 43 metų am
žiaus, kilęs iš Lietuvos. Kana- 
don atvažiavo 1928 metais. 
Kiek laiko gyveno Saskačeva- 
no provincijoj, o paskui persi
kėlė į Montrealą. Tenai jis 
dirbo fabrike, uždirbdamas po 
25 centus į valandą. Susitaupęs 
kiek pinigų, atsišaukė žmoną 
iš Lietuvos.

Užviešpatavus krizini, Sta
sys netenka darbo. 1935 me
tais apsigyveno Sudburyje ir 
pradėjo dirbti nikelio maino- 
se. Išdirbo 4 metus. Tenai Sta
sį vėl ištinka nelaimė — sun
kiai sužeidžia. Pasveikęs nebe
galėjo dirbti maino j ir tokiu 
būdu neteko darbo.

Jieškodamas darbo lankėsi 
Beardmoryje ir kitur. 1941 
metais atsikėlė į Hamiltoną ir 
dirbo plieno fabrike.

Velionis buvo tikras lietuvių 
organizacijų patri jotas. Jis 
priklausė prie Sūnų ir Dukte
rų Draugijos, 2-ros kuopos, 
prie Lietuvių Literatūros Drau
gijos 113 kuopos ir prie Mon- 
trealo Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašaipinės Draugijos. Jose 
jisai dirbo kiek išgalėdamas ir 
kitus draugus ragino dirbti.

1942 metais jis pasižymėjo

kai p pavyzdingas Liaudies 
Balso vaj įninkąs. Jis buvo nuo
latiniu Liaudies Balso skaity
toju ir rėmėju. Taip pat bu
vo ir Laisvės skaitytojas ir 
abelnai visos pažangios spau
dos rėmėjas.

1942 metais S. Survilą Ha
miltono lietuvių organizacijos 
išrinko atstovu į Kanados Lie
tuvių Kongresą, kuris įvyko 
Montreale. Sugrįžęs šaukė 
Hamiltono lietuvius remti de
mokratijų karą prieš fašizmą 
ir pats pirmas iš lietuvių au
kojo savo kraują kovotojų gy
vybei gelbėti. Per visą laiką jis 
yra aukavęs kraują 8 kartus.

Besikalbant su juo, jis pasa
kodavo, kad kai Tarybų Lietu
va bus išlaisvinta, tai jis va
žiuosiąs jos aplankyti. Bet ne
laboji mirtis neleido įvykdyti 
savo planus. Ji išplėšė jį iš 
mūsų tarpo ir padarė mūsų 
organizacijoms daug žalos, o 
draugams daug širdgėlos.

Survila su visais lietuviais 
gražiai sugyveno ir turėjo aps
čiai draugų.

Iš Lietuvos Survila paėjo iš 
Tauragės apskr., Skaudvilės 
valsčiaus, Libiškio kaimo. Lie
tuvoje paliko tėvą, tris brolius 
ir dvi seseris. Amerikoje turė
jo du brolius, Juozą ir Antaną, 
kurie abudu vedę. Jiems buvo 
skubiai pranešta apie brolio 
mirti. Tad brolis Juozas su sa
vo žmona Tekle greitai atvyko 
Į Hamiltoną ir rūpinosi laido
tuvėmis. Antano Kanados val
džia neįsileido, kadangi neturi 
pilietybės popierių.

Broliai ir brolienės paliko 
dideliame nuliūdime dėl savo 
mylimo brolio tragiškos mir
ties.

Mos, Hamiltono lietuviai, 
reiškiame gilią užuojautą ve-

lionio giminėms.
Ant velionio grabo padėjo 

vainikus broliai Survilos ir 
krikšto dukterys, Birutė Siriū- 
naitė ir Marytė Budraitė; Sū
nų ir Dukterų Draugijos 2-ra 
kuopa, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 113 kuopa; taipgi 
artimi draugai — buvo trys 
vainikai nuo jo draugų Hamil
tone. Gražų vainiką padėjo bu
vusi jo žmona iš Montrealo.

Laidotuvės atsibuvo rugsėjo 
21 dieną, 2 valandą po pietų. 
Palydėjo 17 automobilių. Lai
dotuvės buvo be bažnytinių 
apeigų, kadangi jis buvo lais
vų pažiūrų.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė. O mes tęsime jo 
darba toliau.

Nuliūdęs Draugas.

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

ATSARGIAI, 
SESUTE! Ncužleisk 

įURai'os ąūlHri, pareinančių iš raume
nų skausmų ir {veržimų. Uždėk John
son’s RED CROSS PI.ASTER1O ant 
kiūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 

pare- 
RED 
sani- 
koks 
su-

tuojaus. Šildo—ramina—apsaugo
mis dirba, jums, bedirbant. 
CROSS PLASTERIAI yra švarūs, 
taviški, lengvai panaudojami- ne 

purvinas, dvokiąs tepalas, kuris
terštų drapanas. Visuomet turėk jų at
sargą po ranka. Reikalauk tikrojo, gar
saus per virš 50 metų, pagaminto John
son & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų vais
tinėje.

1{ E D C R O S S P L A S T E R

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone 8ta« Z-8M2

a 0

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
irikoniškais. 
kalni esant 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.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 ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

Rytiniame fronte Raudonoji Armija nepažymėtoje vietoje atakuoja vokiečius.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS *2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — t P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. ~ 2 P. M.

TELEPHONE 
8TAGO 2-5048

K

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

L4/SMI/0T4S GR4B0R/1/S
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.

nr •

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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NACIAI IŠSIVEŽĖ VOKIETIJON KUNIGUS 
MYKOLĄ KRUPAVIČIŲ IR ST. YLA

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Tenkf&s puslaplr

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Ar daug žalos padarė 
vokiečiai katalikų bažnyčiai 
medžiaginiai?” vėl paklau
siau kunigą Povilonį.

“Aš žinau, kad vokiečiai 
išsprogdino bažnyčią Riešėj 
ir šv. Petro ir Povilo ka
tedrą Šiauliuose. Aš nekal
bu apie budinkus, kurie 
nukentėjo laike militarinių 
veiksmų, kaip tai 
bažnyčia Vilniuje, 
kiečiai sudaužė 
spalvotus stiklus.

“Jie nusiėmė 
Vokietijon daugybę 
pų”.

“Kokią moralę žalą vo
kiečiai padarė katalikų 
bažnyčiai?” buvo trečias 
mano klausimas.

“Sunku apskaičiuoti. Vi
si lietuviai kunigai buvo 
ištremti iš Vilniaus. Tiks
las buvo — neduot žmo
nėms susirišti su savo baž
nyčia visai. Universitetas ir 
seminarija buvo uždaryti, o 
studentai išvežti į Vokieti
ją verstiniems darbams. Aš 
čia nekalbu apie lenkų baž
nyčią, kuri visais atžvil
giais nukentėjo daugiau, 
negu lietuvių.”

“Kaip jūs aiškinate baž
nyčios persekiojimą?”

“Dvasiškijai tuojau buvo 
aišku, kad hitlerininkai va
duojasi savo valstybinės 
bažnyčios 30 punktų prog
rama. Suprantama, tai nėra 
jokia bažnyčia, o organiza
cija bažnyčiai sunaikinti. 
Leiskit man pacituoti nors 
vieną punktą — penktą: 
‘Tautinė (nacių) valstybinė 
bažnyčia yra nusistačiusi 
nesugrąžinamai ir visokiais 
galimais būdais sunaikinti 
krikščonišką tikėjimą, sve
timą natūraliai ir dvasiniai, 
kuris buvo importuotas Vo
kietijon pavojingaisiais 800 
metais? Punktas tryliktas 
reikalauja, kad biblija ne
būtų daugiau spausdinama, 
o punktas keturioliktas sa
ko, kad Hitlerio knyga 
Mein Kampf užima biblijos 
vietą. Tai šitą programą jie 
ir pradėjo gyvendinti čio
nai. Programa naikinimo 
visko, kas nesutiko su naciz
mu, buvo išdirbta keli me
tai prieš tai. Karo metu, o 
ypatingai kuomet pasirodė, 
kad karas užsitęsia ir So
vietų Sąjungos pasipriešini
mo negalima palaužti, hit
lerininkai toleravo bažny
čią ir bandė pritaikyti ją 
savo reikalams, todėl paė
mė tik nekuriuos būdus del 
jos visiško išnaikinimo. To
kiu pat būdu jie pravedė 
visuotiną naikinimą žydų 
ir rengė tokį pat likimą ki
tom tautom.

“Jeigu Raudonoji Armi
ja nebūtų išvarius vokiečių 
iš Lietuvos, jie būtų pada
rę galą mūsų bažnyčiai. Iš 
to gali būti suprantama, 
kodėl bažnyčia negalėjo su
tapti su tokiu likimu ir ko
dėl visi hitlerininkų užsi
puolimai buvo be pasek
mių. O tas dar labiau juos 
pykino.

“Bažnyčia nesvyruojan
čiai stovėjo žmonių pusėje, 
niekad neskyrė savo likimo 
nuo jų, griežtai laikėsi sa
vo tikėjimo ir laisvės.

“Dauguma kunigų smer
kė rasinį ir kitokį persekio-. 
jimą savo pamoksluose. Ki
ti stengėsi net gelbėti žy
dus nuo mirties. Vilniaus 
miesto centralinio užrašų 
ofiso direktorius kunigas 
Stakauskas, kuris yra filo
sofijos daktaras, išgelbėjo 
gyvybę dešimties žydų, ne
išduodamas jų rasinės kil-

šv. Onos 
kur vo- 
brangius

ir išvežė
var-

mes ir suteikdamas jiems 
darbą. Ir tas nėra vienin
telis atsitikimas. Kiekviena
me pamoksle parapijiečiai 
girdėjo šaukimą priešintis 
ir užtikrinimą, kad okupa
cija yra laikina. Tas, žino
ma, buvo perduodama kitais 
žodžiais, bet vokiečiai ne
galėjo nežinoti.”

“Ar dvasiškija išgalėjo 
išvengti vokiečių trkudymų 
ir persekiojimų?” paklau
siau ant galo.

“Daugiausiai buvo atlik
ta su papirkimais. Nei prie 
jokio režimo papirkinėjimai 
nebuvo taip pasklidę. Pa
vyzdžiui, Lenz, Kauno apy
linkės komisaras, davė lei
dimą bažnytinei spaustuvei 
atsidaryti Marijampolėj su 
sąlyga, kad 50 nuošimčių 
įeigų būtų atiduodama 
jam.”

“Ar teko nukentėti jums 
asmeniškai?”

“Kuomet jie traukėsi iš 
Vilniaus, jie išmetė mane iš 
mano namų. Vokiečių leite
nantas pasiėmė visus mano 
dokumentus ir pareiškė, 
kad jis pasiųs juos man į 
Kauną. Nekurie dokumen
tai buvo gana vertingi. 
Kaip ir jums gali būti su
prantama, vokiečiai juos 
paprastai pavogė.”

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

Nusistatyti savo darbui. 
Puikiausios Darbo Sąlygos.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

NUOLAT
Pokarinė proga

MANHASSET MACHINE
CO.

15 FRONT ST.
ROCKVILLE CENTRE, L. I.

Telefonas: ROCKVILLE CENTER 3146.
Priešais R.R. Stotį

(244)

VILGYTOJAII ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI

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)

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO.
FIFTH AVE. & 34th ST.,

Personnel Ofise
9tos lubos

(244)

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)

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBES

Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

8ARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

203 5

VYRAI
LIEJIKAI ANT CASTING MAŠINOS. 

PUIKIAUSIA PROGA ; NUOLAT.
I. S. MFG. CO., 83 CANAL ST., N. Y. C.

(240)

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.
(244)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami Berniukams prie 

pakavimo. Duodama darbiniai drabužiai.
Viršlaikiai. MATYKITE MISS ALBA,

CHARLES OF THE RITZ,
9 University Place. (238)

APVALYTOJAI

MOTERYS 
ir 

MERGINOS
18 METŲ AR VIRŠAUS

MERGINOS-MOTERYS
16 IKI 40
KAIPO

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY
________________________________________ (242)

PASIUNTINIAI
Vidui ir Lauke

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas

STEWART DICKSON & CO.
116 BROAD ST., 

N. Y. C.

7-ji Armija Arti Bel- 
forto Tvirtumos

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ

Patyrimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

West Side Ave., Jersey City
West-Side Montgomei-y busas pravažiuoja 

duris.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(241)

PAGELBININKAI
Mėsos Pakavimo Fabrikas. Patyrimai 

Nereikalingas. Gera Alga.
DANGLER, INC.

722 Myrtle Ave., Brooklyn.
(238)

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

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

(241)

REIKIA OPERATORIŲ 
GERA ALGA 

E & F SPORTSWEAR
1413 5TH AVE. (KAMPAS 116TH ST.)

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

MERGINOS 
VAKSUOTOJOS RUBBER MOULDS. 

PATYRUSIOS: PUIKIAUSIA PROGA; 
NUOLAT.

I. S. MFG. CO., 83 CANAL ST., N. Y. C.
(240)

OPERATORĖS, VAIKAM SUKNELĖS; NUO- 
LAT; GERA ALGA, 37Į/2 VALANDŲ SA

VAITĖ. VAKACIJOS SU ALGA.
M. KIRSCHBAUM, 700 LIBERTY AVĖ., 

BROOKLYN. APPLEGATE 7-0905.
________________________________________(239)

INDŲ ATĖMĖJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO

SU IR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

VALGIS IR BONAI 
SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE 

NEDIRBAMA!
PRESIDENT CAFETERIA

Franci ja, spal. 9. —Sep
tintoji Amerikos armija 
pietinėje Franci joje užėmė 
punktus už 8 mylių nuo Bel- 
forto miesto ir tvirtumos, 
esamos rytiniame gale Bel- 
forto tarpkalnės. Tai vie
nintelė spraga naciam ban
dyt pasitraukt iš pietiniai 
- rytinio Franci jos kampo.

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

$32.50
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41 ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

PAGELBINIA1 VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NUOLAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

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

(X)

VYRAI 
ir 

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMOSI
DIRBTUVĖS DARBAS. 

NUOLATINIS DARBAS.

Kreipkitči Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(242)

120 EAST 41ST (arti Lex. Ave.) 
(241)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (241)

Italijoj Amerikiečiai 
Pažygiavo 4 Mylias
Roma, spal. 9. — Ame

rikos kariuomenė Italijoje 
prasiveržė keturias mylias 
pirmyn ir užėmė vietas tik 
10 mylių iki stambaus Bo- 
lognos miesto.

Jankiai Svilina Vokie
čius Aachene ’

London, spal. 9. — Ang
lų korespondentai praneša, 
kad įsiveržę į Aacheną 
amerikiečiai švirkščia sky
stąją ugnį, besvilindami vo
kiečius iš to miesto namų.

JAU 12,000 JAPONŲ UŽ
MUŠTA PELELIU SALOJ
Perlų Uostas. — Ameri

kiečiai iki šiol užmušė dau
giau kaip 12,000 japonų Pe
leliu saloj, Palau salyne. Ta 
sala jau beveik apvalyta 
nuo priešų, apart vieno kal
no, iš kurio urvų dar ginasi 
japonai.

NAUJAS SMŪGIS JAPONIJOS 
LAIVAMS

Perlų Uostas. — Ameri
kos lakūnai sunaikino bei 
pavojingai sužalojo dar 25 
vidutinius ir mažus japonų 
laivus Pietvakariniame Pa- 
cifiko Vandenyne.

Amerikos karo laivai 
puola japonus jūroje už 
1135 mylių nuo Tokio, Ja- 
ponijos sostamiesčio.

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

(241)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI
NAKTINIAI ŠIFTAI 

60 VALANDŲ
Laikas ir puse už viršlaikius 

40 VALANDŲ
Nuolatinis darbas laike karo 

ir taikos laiku.
VULCAN PROOFING CO.

58TH ST. & 1ST AVE.
BROOKLYN, N. Y.

(239)

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

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
(244)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

INDŲ MAZGOTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

VALANDOS 12:80 IKI 9:80 P. M.
Pirmadieniais Nedirbama 

NYSTROM’S RESTAURANT 
Route 4,

NORTH HACKENSACK, N. J.
TELEFONAS HACKENSACK 2-4690

(242)

KRISLAI

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI BĮALBETI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

FIFTH AVE. & 34th ST.,
Personnel Ofise 

9tos lubos
(244)

OPERATORĖS
& FINIŠERĖS

VYRAI AR MOTERYS
Prie siuvamų mašinų; taipgi rankom fini- 
šiuotojai pataisymam drabužių, valdžios dar
bas ; švarus ir linksmas; gera alga, prisideda 

viršlaikiai.
MAURICE WEINMAN

589 GRAND ST., NEW YORK.
(238)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

______________________________ (x)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
, AMŽIAUS 18 IKI 48

Lengvam Fabriko Darbui 
LIUOSŲ LAPU DIRBTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas

Pastovus Darbas 
GERA ALGA 

Viršlaikiai
AMERICAN LOOSE-LEAF CO.

257 West 17th St., N. Y. C.
(241)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

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

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

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete. (242)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas

48 VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI
Nuolat.

Linksmos Darbo Sąlygos. 
Būtinas Darbas.

KASTAR, INC.
84 W. 14TH ST.

(240)

PATAISYMUI DARBININKĖS 
PATYRUSIOS PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

GOWNS 
GERA ALGA

ELLA CLAYTON, 74 EAST 56TH ST.
(239)

(X)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
miestus, j ieškodami kitokių 
darbų. Be to, senoji mūsų kar
ta miršta.

—Kada gi Raudonoji Armi
ja baigs išvaduoti visą Lietu
vą? — klausia tūli.

Nieks negali tikrai atsakyti. 
Man tačiau atrodo, kad lap
kričio 7 dieną, minint Didžio
sios Spalių Revoliucijos 27-me- 
tinę sukaktį, bus laisvos visos 
tarybinės respublikos.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 11 d., 8 v. v. LDP Kliubo 
kambariuose, 408 Court St. Draugai, 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti, 
kaip tai Laisvės vajus ir delegatų 
rinkimas į LDS 3-člo Apskr. konfe- 

kuri įvyks 12 d. lapkr., 
Brooklyne. — V. K. Sheralis.

(237-238)

APVALYTOJAI 
SANDELIO VYRAI 

VYNIOTOJAI
BROOKS BROTHERS

6 Dienos, 45 Valandos 
Nuolatinis Darbas 

$27.50 j savaitę 
Kreipkitės j PERSONNEL OFISĄ 

MADISON AVE., PRIE 44TH ST., N. Y. C.
(243)

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)

MERGINOS— MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.
Gera Alga. Federal Venetian Blind Corp.,

2 Church Ave., Brooklyn.
(238)

ELEVEITERIŲ
OPERATORIAI

MERGINOS
Geros Darbo Sąlygos. Unijinės

VENUS TRIMMING CO., 24 W. 
N.Y.C.

algos.
25 th St.,

(238)

BEST & CO.
Patyrimas Nereikalingas 

Gera Alga 
Nuolat

Employment Ofisas
7 West 35th Street.

(238)

Sandelio Darbininkai
Nuolat

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE
GROCERY PRODUCTS

665 NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITE
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarine Ateitis.

103 Warren St
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(240)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvėjos ant visokių mašinų. 
Prisiruoškitc dabar pokariniam darbui.

LEWEL MFG. CO. 
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.
(242)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Pastovūs darbai atliekami merginoms prie 
pakavimo. Duodama priejuostė. Viršlaikiai.

MATYKITE MISS ALBA, 
CHARLES OF THE RITZ,

9 University Place. (238)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AR 

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

PASTOVUS, NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINIAI DARBAI UŽTIKRINTA 

NEMOKAMAI VALGIS 
VAKACIJOS SU ALGA 

KELETOJE VIEŠBUČIŲ.
KREIPKITĖS Į MISS TERRY 

HOTEL HOLLAND 
351 WEST 42ND STREET.

(2«1)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS, 
KOPhUOtOJOS, SIUVĖJOS.

Išimtinai daugmeninlam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.
(239)(241)

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. Subvės)

Iš’ būtinų darbų reikia turėti paliuosavimą 
________________________________________(243)

MERGINOS & MOTERYS 
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
________________________________________(240)

REIKIA PARDAVĖJŲ J 

AMŽIAUS 18 IKI 60 
GERA ALGA 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS
F. W. WOOLWORTH 

783 BROADWAY 
(Priešais Wanamakers) 

, (238)

INDŲ ATĖMĖJOS į 
Kompanijos Kafeterija 

VALANDOS: 10:30 A.M. IKI 8:80 P.M., 
5 DIENOS.

$12.50 | savaitę, prisideda valgia. 
Kreipkitės Asmeniškai 

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

(239)
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Šeštadieniui Turite 
Svarby “Deity”

or-

LDS Lina Kuopa Dalyvauja 
N. Karo Fondo Vajuje

Willkie Bus Pagerbiamas 
Masinėmis Šermenimis

Nu-
LDS

p ra-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyko ketvirtadienį, 
spalio 5 d., Laisvės svetainėje. 
Narių atsilankė nemažas bū
relis. Valdybos raportas pri
imtas be diskusijų.

Kazimieras Kaulinis atsi
kreipė į kuopą su pageidavi
mu sugrįžti į susivienijimą ant 
tų pačių sąlygų, kuriomis jis 
buvo pirm išsibraukimo. 
tarta jo prašymą perduoti 
Centrui.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės

neša, kaip nauji nariai greitai 
gauna visus narystės dokumen
tus. Prie to ragino narius dar
buotis šiame jubilėjiniame va
juje už gavimą naujų narių. 
Mūsų organizatoriai nemiega, 
ką matysite žemiau.

Nuo Lietuvos žmonėms pa
gelbos teikimo vietinio komite
to buvo laiškutis ir pirminin
kas J. W. Thompson ypatiš- 
kai aiškino to komiteto sie
kius. Daugiausia dedama svar
bos į rinkliavą po stubas dra
panų, čeverykų, ėjimą į namus 
pas lietuvius ir pas visų tau
tų žmonės. Tai reiškia, jau 
prirengiamas septintas siunti
nys. Iš LDS 1-mos kuopos bū
rys narių apsiėmė eiti rinkti 
drapanų. Komitetas aprūpins 
su visokia reikalinga medžia
ga.

Dalyvausim Svarbioj 
Konferencijoj

Pabaltijos keturių
konferencija įvyks spalių (Oc
tober) 29 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų, 2061 Lexington 
Ave., New Yorke. Apie tai 
pranešė kuopos atstovas V. 
Bunkus, reikalavo išrinkti de
legatus. Išrinkti K. Balčiūnas, 
S. Griškus ir G. Wareson.

tautų

klausimu raportavo G. K. iš 
atsibuvusios Brooklyn© ir apy
linkės organizacijų valdybų ir 
veikėjų sueigos, kuri išrinko 
tam darbui komitetą. Spalių 
14-tos vakarą rengiama pra
moga sukelti finansinės para
mos tam fondui. Rengiama vie
tinių organizacijų bendrai. 
Vieta: Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Nepa
mirškite to vakaro. Bus gerų 
gėrimų ir gardžių užkandžių. 
Šokiams grajys gera orkestrą. 
Praleiskite vakarą linksmai ir 
jūsų praleisti centai nueis pra
kilniam tikslui, labdarybei.

LDS 1-mos kuopos susirinki
me spalio 5 d. aukojo į Nacio- 
nalj Karo Fondą: Kuopa $5, 
G. K. $5. K. Balčiūnas $2. Po 
$1 : L. Jakštas, V. Bunkus, J. 
Rušinskas, P. Kuntz, A. Ve
lička, M. Stakovas ir J. Ga- 
siūnas. čia tik pažymiu pa
vardes. O ant blankų bus su
rašyti ir antrašai aukavusių ir 
pasiųsti to fondo raštinėn. 
Vardu Nat. War Fund lietu
vių skyriaus, tariu ačiū auka
vusiems.

Kuopos stovis: Ligonių 2. 
Eina prie susispendavimo 6. 
Petras Grabauskas perstatė 4 
naujas nares. J. Grubis, neuž- 
sileidamas P. G., perstatė 5 
naujus narius. Tai, kaip mato
te, kuopa auga nariais. Bet 
reikia nepamiršti to, kad tie 9 
nauji nariai nejieškojo orga
nizatorių, jiems nepasisiūlė. 
Ne, anaiptol. Organizatoriai 
turėjo surasti tuos žmones ir 
prikalbėti prisirašyti. Tai, ar 
mes, kiti nariai, negalėtume 
atlikti tokią pareigą, gauti 
nors vieną narį per visus me
tus. Ar tas galima? Mes kiek
vienas galime surasti draugą, 
kuris nepriklauso LDS.

Kuopos metinis parengimas
Parėmė Nacionalį Karo Fondą įvyks gruodžio 9 d., Laisvės 

Nacionalio Karo Fondo salėj. Jurgis Kuraitis,

Wendell Lewis Willkie, žy- 
miausis vadovaujantis republi- 
konas, pagerbiamas masinėmis 
šermenimis ir laidotuvėmis. Jo 
kūnas iš paprastos šermeninės 
pirmadienį nuo 2 vai. perkel
tas į Fifth Ave. Pres'byterijo
nų bažnyčią, prie 55th St., kur 
jis išbus iki laidotuvių cere
monijų. Jos įvyks spalių 10- 
tą, 3 vai. po pietų. Tikimasi 
tūkstančių lankytojų.
Prezidentas Išreiškė Apgailą

Užuojautos pareiškimai jo 
našlei plaukia iš toli ir arti,

nuo aukščiausiu visuomenės 
pareigūnų iki paprastų eilinių 
darbo žmonių.

Prezidento Roosevelto pa
reiškime sakoma, jog “valan
doje didžiojo krizio mūsų 
kraštas neteko didžio piliečio.”

Ant visuomeniškųjų bildin- 
gų vėliavos pasiliko pusiau nu
leistos išreiškimui gedulo dėl 
.Willkie mirties.

Atsiuntė apgailos pareiški
mus' didžiųjų unijų vadai: 
Philip Murray, Sidney Hillman 
ir eilė kitų.

Jums jau žinoma, kad 
ganizacijų valdybų ir kitų vei
kėjų bendrame susirinkime bu
vo nutarta darbuotis sukėlimui 
pažangiųjų organizacijų kvo
tos Nacionaliam Karo Fondui 
(War Fund). Prie to darbo 
prisidės visos organizacijos, 
savo sukeltas aukas perduo
dant per Lietuvių Komitetą. 
Taipgi bendram visų organi
zacijų vardu vakarui surengti 
buvo išrinkta komisija.

Tas visų organizacijų vardu 
rengiamas smagus balius Na- 
cionalio Karo Fondo paramai 
įvyks jau šio šeštadienio vaka- 

spalių 14-tą. Visi kviečia
mi jame dalyvauti, visi prašo
mi darbuotis už jo sėkmingu
mą, v

rą,

Visų Žiniai
Dienraščio Laisvės koncer

tas šiemet bus 12 d. lapkričio 
(Nov. 12th). Jis bus toje pa
čioje vietoje, kur visada būda
vo: Brooklyn Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave.

Programą jau baigiama su
daryti. Bus didelis surprizas. 
Turėsime daug ir iš toli žymių 
talentų, kurie pildys progra
mą. Už dienos-kitos paskelbsi
me juos.

Koncerto įžangos bilietai 
jau gatavi. Kaina 80c, $1.25 
ir $1.50. Prašome iŠ anksto įsi
gyti bilietus, nes sėdynės nu- 
meriuotos.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

MIRĖ
Frank Borgaila, 57 m. am

žiaus, 465-39th St., Brookly
no, Mirė spalių 8 d., Kings 
County Ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas koplyčioj, 461 4th 
Avė., šalia Dombrowski’s Le
gion Hall. Laidotuvės įvyks 
spalių 11 d., 9 vai. ryto, Kal
varijos kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Moniką ir 4 vaikelius. 
Laidotuvių pareigom rūpinasi 
graborius F. W. šalinskas 
(Shalins), 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

Sing Sing kaliniai esą suau
koję 225 puskvortes kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Tūkstančiai mažyčių dirbtinių žmogiukų maršuoja 
pro kojas normalaus 12 metų berniuko scenoje iš So
vietų filmos “The New Gulliver.” Filmą pradėta rody
ti spalių 7-tą, Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

—*4-~—■—i

. Tarp Lietuviu Filmos—Teatrai Kliubiečių Žinios

Anne Yakštienė prieš savai- 
laiko išvyko pabuvoti vieš

niose pas savo vyrą, štabo sar- 
žentą Frank Yakštį. Jis šiuo 
tarpu randasi Tennessee vals
tijoj. Grįš už keletos savaičių.

Anės pasigesime ne tik LDS 
Centre, kur jinai dirba rašti
nėje, bet taip pat Lietuvai 
Pagelbos Teikimo darbuose.

tę
Dirbtinių žmogysčių veiks

mų filmą “The New Gulliver,” 
paremta ant Jonathan Swift’o 
pasauliniai paplitusios knygos 
“Gulliver’s Travels,” pradėta 
rodyti Stanley Teatre pereitą

Praeito penktadienio vaka
rą įvyko Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo kvartalinis susi
rinkimas. Jame atėjo narių 
apie 60-šimtis, o atviručių bu
vo išsiuntinėta 319, tai kur ki-

Pradžioje susirinkimo kalbė
jo daktarė šliupaitė apie Ame
rikos Lietuvių Suvienytą Pa-

už $75. čia buvo pasakyta, 
kad komitetas perdaug reika
lauja iš kliubo pinigų, kaip iš 
pašalpinės organizacijos, kuri 
išmoka nariams ligoje ir mir
tyje. Bet į šį klausimą nekrei
pė jokios domės. Didžiuma 
balsų nutarė nupirkti visus ti
lt i etų s ir parduoti nariams už 
pusę kainos, $1.25.

Jeigu pirkimą tikietų už pu
sę kainos būtų rėmę vadinami 
beturčiai, tai dar būtų pusė 
bėdos. Bet tie, ką vaikus iš
auginę ir profesionalais išmo
kinę ir nori paūžti kliubo lė
šomis, tai jau negražu. I\et 
ką padarysi, kad einant iš na
mų pasakė:

“Sarmata, pasilik namie, nes 
aš einu į susirinkimą, kaip pa
reisiu namo, — tave vėl pasi
imsiu.”

Tūli kliubiečiai užsiaugino 
tokią didelę mintį, kad galvo
je netelpa, šneka ir nežino, ką 
kalba. Nusipirkdami visus ti- 
kietus, tai biznį padidinsime. 
Je, biznį barui padidinsime, o 
šalpos skyrius užmokės.

Gale susirinkimo išrinkta 
komisija surengimui laukimo 
Naujų Metų vakarienės. Bet 
po susirinkimui pasirodė, kad 
ta komisija bus per silpna, tai 
dasidėjo 
Gal būt, 
sitraukti.

Kliube
kų rinkimų 
bus, matysime spaudoje.

J. N

Mirė Dr. Jonas Peters 
-Petrauskas

Dr. 
metų, 
liga.
Amityville, L. I., kur jis pa
staraisiais laikais gyveno ir 
praktikavo savo profesijoj. 
Gydytoju buvo jau per apie 
desėtką metų.

Liko žmona, taipgi tėvai,. 
Kazimieras ir Grasilda Pet
rauskai, Maspethe. Velionio 
tėvas Petrauskas yra senas 
Maspetho katalikų veikėjas, 
daug darbavęsis išbudavojimui 
lietuvių bažnyčios.

Jonas Petrauskas, 36 
mirė spalių 6-tą, širdies 
Palaidotas spalių 9-tą,

J. G.

PIRKITE KARO BONUS!

JIEŠKO DRAUGĖS 
KELIONEI

Helen Šopiūtė-Bandorf ruošiasi 
važiuoti j Kansas valstiją apsilanky
ti pas savo vyrą kariški. Helena la
bai džiaugtųsi, jei atsirastų Brook- 
lyne ar apylinkėj draugė kartu ke
liauti su ja mašinoj pas saviški vy
rą ar sūnų. įdomaujančios gali ją 
matyti asmeniškai 85-12 96th St., 
Woodhavene, arba pasitarti telefo
nu Virginia 7-7657. Ji išvyksta pa
baigoj šios savaitės. (238-240)

Kreivėnas ir Velička, 
kam nors prisieis pa-

Dainininkė, Suzanna Griš- 
kaitė pereito mėnesio' 27-tą 
buvo viešnia solistė miestavoj 
radijo stotyje WNYC.

Iš Floridos mūsų metropoly
je lankėsi A. K. Kaminskienė, 
atvykusi atlankyti čionai tebe
gyvenančių saviškių ir pažįs
tamų. Seniau ji buvo šios apy
linkės gyventoja, bet pastaruo
ju laiku gyvena Miami, ten tu
ri vasarvietę.

Agota Klimienė prieš porą 
savaičių grįžo iš ligoninės, ilsi
si namie.

Kazys Katinas, Jono Jan
kaus žentas, išvyko į karišką 
tarnybą pereitą ketvirtadienį.

Melvina Sukackaitė baigia 
pasveikti iš po staigios apendi
cito operacijos. Jinai jau virš 
savaitė randasi namie.

Edwardas J. Styra, tarnau
jąs orlaivyne, paskirtas parei
goms Pacifiko salose.

Tokio veikalo Brooklyne jau 
ilgai nebuvę, kokį perstatys ne 
už ilgo Lietuvių Liaudies Teat
ras, vadovybėje Jono Valen- 
čio. Vaidinime dalyvaus nema-j 
ža grupė iš žymiausių vetera
nų teatro mėgėjų. Bus ir naujų 
jėgų.

Kita iš svarbiausių to teatro 
ypatybių bus ta, kad tai ren
giamas Lietuvos žmonių 
mai. Tas rodo, kad mes 
sime didelį “deitą.”

ž.

para- 
turė-

R.

Penki Vaikėzai Pabėgo 
Iš Daboklės

Penki jauni vaikėzai, 12 iki 
14 metų, sulaikyti už įvairius 
prasižengimus daboklėj, 331 
E. 12th St., New Yorke, pa
bėgo iš jos. Jie sumezgę iš 
blanketų ir paklodžių virves, 
jomis nusileidę nuo 4 aukšto, 
šeštajam nusileidžiant ta virvė 
nutrūko ir jis susižeidė kojas, 
tad jį pagavo.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Šis yra antras filmos pasiro
dymas New Yorke. Pirmu k ar- gelbos Fondą. Susirinkimas da
tų ji buvo rodoma Cameo Te- vg tam fondui $25 ir sutvėrė 
atre, 1935 metais. Filmą turė
jo daug simpatijų ir lankytojų. 
Ji išsilaikė Amerikos teatruo
se be pertraukos ištisus tris 
metus. Atsižvelgiant į daugelį 
reikalavimų panaujinti rody
mą, po 6 metų pasilsio, filmą 
sugrąžinta. Stanley Teatre bus 
tik trumpą laiką iki bus prisi
ruošta premjerai 
filmos “Rainbow.’

Filmoj dalyvauja 3,000 dirb-1 
tinų žmogyčių (puppets). Juos 
kontroliavo 57 ekspertai. O tie 
žmogyčiai iš tikro veikia, — 
ne tik veikia bile kaip, bet 
turi tikslą. Jie jaučia, džiau
giasi, kenčia, pyksta, kovoja.

Dalykas einasi apie vėpliuką 
karaliuką, kurį keliaujantis 
Gulliver užtinka ant kokių 
akmens salų. Karaliukas yra 
taip vėplas, kad jo beveik 
“šventą” valią atkalba gramo
fono plokštelė. Bet dykaujan
čioji klasė perstato jį didžiu, 
nes tai padeda jiems pavergti 
žmones. Tačiau jų žmonės su
kyla, kovoja, laimi. Gulliveris, 
žinoma, kaipo atvykęs iš kraš
to, kur nėra išnaudojimo, iš
stoja prie išnaudotojus, nežiū
rint, kad išnaudotojai jam, 
kaipo milžinui, labai pataikau
ja.

Jaunutis Vladimir Konstan
tinov, vienintelis tikras žmo- 
gus-aktorius, vaidina Gullive- 
rį. Dirigavo A. Ptushko pagal 
G. Roshal ir A. Ptushko fil
mai paruoštą veikalh.

naujausios

komitetą arba skyrių rinkimui 
aukų, rūbų ir kitų reikalingų 
daiktų Lietuvos žmonėms.

Perstatyta į kliubą du jau
ni vyrai: Leonas Yakštas įr 
Vincas Keršulis.

Pirkimui Dariaus-Girėno va
karienės tikietų, tai tūli “filo- 
zofiški politikieriai” sulošė ko
mediją. Tikietų pirkimui pri
davė 30 po $2.50, reiškia,

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j L^vSare

Penktadieniais uždaryta.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica- Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

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.

426 SO. 5th STREET hm BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hevves St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

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

bus prakalbos valdiš- 
klausimu. Kada

John S. Parker prisiekdin
tas nariu New York City Hou
sing Autoritete. Įstaiga prižiū
ri gyvenamiems butams taiko
mų namų reikalus.

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija Sapoj
Telef.: GR. 7-7553

DETROITE: į ( 6UZ Hofmann Bldg.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINIS)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

A CHARLES
JaS*} 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)

ZXCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

How Į® M V[•

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

ir
$19.95 
aukštyn

Vyriškas $1 Q.95 
Žiedas 

ii aukštyn

birthstone
>2iedai $0.95

ii aukštyn

Kalėdų Dovanos 
Kareiviams 

Užjūriuose 
Turi Būt 
Išsiųstos 

Nevėliau Kaip 
October 15th

PIRKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

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

Jeweler
ADARA VAKARAIS




