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ANGLŲ PREMJERAS CHURCHILLAS MASKVOJ TARIASI SU STALINU
KRISLAI

Nauji Prisikėlimai iš 
Numirusių.

Visiems Vienoda Rykštė.
Kai Savieji Nebesusikalba.
Glaudžias Šilton Pastogėn.
Unijų Progresas.

Rašo A. BIMBA

Atmename garsiuosius 1940-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

1941 metus. Tai buvo metai 
didžiųjų stebuklų. Tada Lie-
tuvoje daug kunigų ir kitų 
aukštų žmonių prisikėlė iš nu
mirusių. Daugelis jų paskui ta
po kvislingais, kai vokiečiai 
atėjo.

Dabar, rodos, vėl atėjo ta 
pati baisiųjų stebuklų gady
nė. Pavyzdžiui, neseniai kleri
kalų spauda paskelbė, kad 
bolševikai atėjo Lietuvon ir 
tuojau nužudė tris vyskupus 
—Matulionį, Brizgį ir Skvirec- 
kį.

Amerikos Lietuvyje, dar 
spalių 7 dieną Julius Smetona 
apsiputojęs šaukia:

. . . “Bolševikai tikrai bus 
nužudę šiuos tris aukštuosius 
katalikų bažnyčios pareigū
nus.”

Vėl mišios, vėl poteriai!
★ ★ ★

Betgi spalių 6 dienos Chica- 
gos kunigų Drauge skaitome:

“LPN, tarpe skaudžių žinių, 
praneša gerą naujieną, kad, 
Lietuvos Pasiuntinybės Vašing
tone žiniomis, vyskupai — Ma
tulionis, Brizgys ir arkiv. Skvi- 
reckis tebėra gyvi. Ačiū Die
vui!”

Iš tikrųjų “ačiū Dievui,” 
kad šitie trys vyrai prisikėlė 
iš numirusių ir nušluostė nosį 
visiems melagiams — Smeto- 
nukui, šimučiui, Grigaičiui ir 
visai tai prakeiktai pakaleni- 
jai.

★ ★ ★
Italijos valdžia suėmė, ir 

teisia Italijos banko preziden
tą Signor Azzolini. Sužinojo 
apie tai New Yorko bankieriai 
ir pradėjo siųsti Romon pro
testus. Kaip tai Bonomi valdž. 
drįsta areštuoti ir teisti ban- 
kierių galvą, nors ta galva ati
davė vokiečiams beveik visą 
Italijos auksą!

Teisingai premjeras Bono
mi atsakė : teisingumo rykštė 
plaka visus prasižengėlius ly
giai.

★ ★ ★
Lietuvių žinių čyfas ponas 

Gabaliauskas turi savo filosofi
ją. Jis sako: “Pabaltijo tau
toms pasunkėtų, jeigu lenkai 
anksčiau su rusais susitartų.” 
Vadinasi, gerai, kad nesusita
ria.

Betgi Draugas ir kiti kleri
kalų laikraščiai plūsta Tarybų 
Sąjungą, kad jinai “skriau
džianti” lenkus, su jais nesu
sitarianti.

O štai įdomus pranešimas:
“Prof. K. Pakštas, kuris bu

vo kultūros skyriaus vedėjas 
Am. Lietuvių Informacijos 
Biuro Centre, perėjo į kitą 
įstaigą. Nuo šios savaitės jisai 
dirba Bendrame Amerikos Lie
tuvių Šelpimo Fonde, kaipo 
manadžerio padėjėjas ir “pu
blicity director.” (N. sp. 7 d.).

Jau dirba, matote — ir algą 
gauna, žinoma. Pakštas yra 
manadžerio padėjėjas. O tai 
reiškia, kad dar yra manadže- 
ris.

Gi tas Bendras Fondas dar 
nė už vieną nikelį nesurinko 
ir nepasiuntė Lietuvos žmo
nėms pašalpos!

Beje, vienas mūsų korespon
dentas rašo ' iš Connecticut, 
kad ten važinėja su misija Jo
nas Valaitis, “Bendro Fondo 
rūbų vajaus vedėjas.” Savo 
prakalbose Valaitis agituoja 
lietuvius nesiųsti rūbų Lietu
vos žmonėms.

Jis sakąs: Rūbus sudėsime ir 
laikysime. Siusime Lietuvon tik 
tuomet, kuomet Rooseveltas 
Lietuvą atims iš Stalino ir ati
duos mums!

(Tąsa 5-me pusi.)
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J Pasitarimus su Stalinu 
Atvyko 50 Anglų Politikų, 

Karininkų ir Specialistų
Maskva, spal. 10. Jau į- 

vyko pradinis pasitarimas 
tarp atskridusio Anglijos 
premjero Churchillo ir So
vietų premjero maršalo 
Stalino. Kartu su Churchil- 
lu atlėkęs, anglų užsienio 
reikalų ministeris Anthony 
Eden tarėsi su Sovietų už
sieniniu komisaru Moloto
vu.

Apart Churchillo ir Ede
no, atskrido Maskvon dar 
apie 50 anglų aukštų kari
ninkų, politikų ir specialis
tų įvairiais klausimais. Ta
me skaičiuje yra feldmar
šalas Alan Brooke, galva 
anglų generalio štabo, ir 
generolas Hastings Ismay,

Churchill Plačiai Rapor
tavo Stalinui Apie Que

bec o Konferenciją
Maskva, spal. 10. — An

glijos premjeras Churchil- 
las tris valandas kalbėjosi 
su premjeru Stalinu ir, 
tarp kitko, plačiai išdėstė, 
ką Churchillas ir prez. Roo
seveltas svarstė ir sprendė 
įvykusioje Quebec’o konfe
rencijoje, Kanadoje.

Korinth, Graikų Uostas, 
Jau Anglų Rankose

Roma, spal. 10. — Anglų 
kariuomenė ir graikų par
tizanai užėmė Korintho 
miestą ir uostą, rytiniame 
gale Korintho kanalo.

Korinthas paimtas be jo
kio pasipriešinimo iš nacių 
pusės. Panašiai anglai už
ėmė ir kitus miestus Pelo- 
ponneso pussalyje, kuris su
daro trečdalį Graikijos že
mės.

C h i n a m neatsilaikant 
prieš japonus, amerikiečiai 
lakūnai Chinijoj pasitrau
kė iš penkių orlaivinių aik
ščių.

Italijoj jankiai dar pasi
varė truputį artyn Bolog- 
nos.

Ties Aachenu jankiai įsi
veržę iki 10 mylių į Vokie
tiją.

Sovietai Tik apie 50 Mylių nuo Vengrijos Sostamiesčio; Audringai Šluoja Priešus
London, spal. — 10. — 

Vengrijos Raudonoji Armi
ja vakar užmušė 3,000 ven
erų ir vokiečių, o per tris 
dienas suėmė 8,200 nacių ir 
vengrų kareivių ir oficierių 
tiktai šiame fronte. O pir
madienį visuose frontuose 
Sovietų kariai užmušė apie

apsigynimo ministerijos 
štabo vadas.

Prez. Roosevelto atsto
vas pasitarimuose tarp an
glų ir Sovietų vadų bus 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius W. Averell Harri
man. Kokiu klausimus jie 
spręs, dar neskelbiama; bet 
suprantama, kad jie aptars 
būdus, kuriais Vokietija ir 
Vengrija galėtų būti kuo 
greičiausiai išmuštos iš ka
ro. Menama, kad jų po
kalbiuose bus paliesta ir po
litiniai dalykai, kaip kad 
santykiai tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos, planai 
dėlei Vokietijos užėmimo ir 
t.t.

Pasitikimas
Dviem lėktuvais atskri

dusius Anglijos pasiunti
nius pasitiko Sovietų užsie
nio reikalų komisaras Mo
lotovas, vice-komisaras An
drius Višinskis ir Raudo
nosios Armijos komandos 
atstovai. Lėktuvų aikštė, 
kur anglai nusileido, buvo 
papuošta Anglijos vėliavo
mis. Orkestras grojo tauti
nius Anglijos ir Sovietų Są
jungos himnus ir paradavo 
Raudonosios Gvardijos jun
ginys.

Lėktuvų stotyje svečius 
taipgi pasitiko Anglijos 
ambasadorius Clark Kerr, 
Amerikos ambasador. Har
riman ir gen. John R. 
Deane ir kt.
Churchillas Sakė, Sovietai 

Sulaužė Nacių Armiją 
Premjeras Churchillas 

pasakė trumpą kalbą, krei
piamą į susirinkusią ir svei
kinančią minią. Jis pareiš
kė, jog /‘dveji metai nuo 
paskutinio jo atsilankymo 
Maskvon buvo atžymėti
nuolatine eile pergalių”
prieš Vokietiją, ir sakė, jog 
Raudonoji Armija “sulau
žė vokiečių armiją kaipo 
mašineriją.”

Anglų lakūnai daugmeni- 
škai bombardavo Bochumą, 
svarbiausią plieno pramo
nės centrą Ruhr krašte, va
karinėj Vokietijoj.

Anglai Korinthe suėmė 
250 graikų, tarnavusių na
ciškame “savisargos bata
lione.”

10,000 priešų.
Raudonarmiečiai spal. 9 

d. Vengrijoje užėmė 6 dide
les geležinkelių stotis — 
Nadudvar, Puespoeklada- 
ny, Devavanya, Turkeve, 
Karcag ir Hajduszoboszlo 
— ir 6 kitas geležinkelių 
stotis. Viso per dieną buvo

LIETUVOJ SOVIETAI ATĖMĖ 
IŠ NACIŲ KALVARIJĄ BA
TAKIUS IR 300 KT. VIETŲ
EXTRA!

SOVIETAI UŽKIRTŲ PA
BĖGIMĄ DIDELEI VO

KIEČIŲ ARMIJAI
London, spal. 10. — Ang

lų radijas pranešė, kad 
Raudonoji Armija pasiekė 
marias už 20 mylių į pietus 
nuo Klaipėdos uosto ir mie
sto. Anot neoficialių žinių, 
sovietinė kariuomenė tur
būt jau šturmuoja vokie
čius Klaipėdos mieste.

Tais žygiais, sakoma, 
raudonarmiečiai visai per
kirtę 150 tūkstančių vokie
čių karių pasitraukimą sau
sumos keliais iš Rygos, pie
tiniai - vakarinės Latvijos 
ir šiaurvakarinio Lietu
vos kampo.

Associated Press teigia, 
kad Sovietų artilerija bom
barduoja nacius Klaipėdoj.

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos 
pranešimą, kad spal. 9 d. 
Sovietų kariuomenė Lietu
voje atvadavo virš 300 gy

Gręsia Apsupimas100.000 Nacių 
Nuo Rygos iki Klaipėdos

Maskva. — Artimoj Ry
gos apylinkėj Raudonoji 
Armija atvadavo geležinke
lio stotį Vangazi ir 8 kitus 
gyvenamuosius punktus.

Žygiais artyn Klaipėdos 
ir Liepojos sovietiniai ka
riai gręsia netrukus nu
kirst kokiam 100 tūkstan
čių vokiečių pabėgimą sau
suma iš Rygos, iš pietiniai- 
vakarin. Latvijos kampo ir 
iš šiaurvakarinio Lietuvos 
kampučio.
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' (Tąsa 5 puslapy j)

užimta daugiau kaip 100 
gyvenamųjų vietų Vengri
joje, taip pat Santu, Fara- 
gau, Eircea ir 10 kitų vieto
vių šiaurinėje Transylvani- 
joje, buvusioje Vengrijos 
provincijoje.

Hajduszoboszlo stovi už 
11 mylių į pietų vakarus

venamųjų vietų į vakarus 
ir pietvakarius nuo Šiaulių. 
Raudonoji Armija tą dieną, 
šalia kitko, atėmė iš vokie
čių šias stambias gyvena
mąsias vietas:

Jurbarką, Kervius, Barsty
čius, Kalvariją, Alsėdžius, 
Platelius, Kūlius, Vėžai
čius, Brožę, Veviržėnus, 
Judrėnus, Pajūratį, Pajū
rį, Bykovėnus, Sakvietį ir 
Gaurę ir geležinkelio stotis 
Tarvainę, Batakius ir Juod- 
petrius.

Jurbarkas stovi šiauri
niame Nemuno šone, už 6 
mylių nuo Rytinės Prūsijos 
rubežiaus, Vėžaičiai už 3 
mylių nuo Klaipėdos krašto 
sienos ir 12 mylių nuo Klai
pėdos uostamiesčio; Byko- 
vėnai už 22 mylių nuo Til
žės.
Mūšiai Jurbarko Gatvėse.

Sovietų kariai užėjo Jur
barku! šonan iš šiaurvaka
rių ir pradėjo šturmuot vo
kiečius mieste. Mūšiai siau
tė gatvėse per naktį, iki 
Jurbarkas tapo atimtas iš 
priešų. Oficialis Maskvos 

(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietų kariuomenė pa
siekė vakarinius pakrančius 
Oeselio (Saaremaa) salos, 
priklausančios Estijai ir 
gulinčios Baltijos Jūros an
goje į Rygos Įlanką; užė
mė dar 12 gyvenamųjų vie
tų šioje saloje ir per dieną 
užmušė apie 700 nacių. 
Daugelis kitų vokiečių su
dėjo ginklus ir pasidavė. 
Dabar Sovietų kariuomenė 
naikina likučius priešų į- 
vairiose paskirose jų gūš- 
tose.

nuo Debreceno, didelio 
Vengrijos geležinkelių ma
zgo. Toje srityje Sovietų 
kariai perkirto du geležin
kelius ir plentą tarp Debre
ceno ir Vengrijos sostamie
sčio Budapešto.

Užimdami Hajduszobo- 
szloį raudonarmiečiai už-

Amerikos Kariai Faktinai 
Užkirto Hitlerininkams 
Ištrūkimą iš Aacheno

Franci j a, spal. 10. —A- 
merikos kariuomenė nukir
to visus kelius vokiečiams 
pabėgt iš apsupamo Aache
no didmiesčio. Amerikiečiai 
susiaurino viso iki vienos 
mylios pasprukimo korido
rių iš Aacheno. Bet kryžia- 
va ugnis abiem pusėm iš 
jankių kulkosvaidžių ir mi
nosvaidžių faktinai užker
ta bet kokią galimybę na
ciams pasitraukt iš to mies
to.

Skaičiuojama, kad Aache- 
ne telikę jau tik apie pus
antro tūkstančio priešų, 
rinktinių hitlerininkų.

Trečioji Amerikos armija 
toliau į pietus nuo Aacheno

Rygos Įlankoj Sovietai 
Urminiai Naikina Vo

kiečių Laivus
Maskva.— Sovietiniai la

kūnai spal. 8 d. nuskandino 
Rygos Įlankoj žibalinį vo
kiečių laivą 3,000 tonų ir 
du kareivinius laivus, tu
rėjusius 11,000 tonų įtalpos. 
Per dvi dienas pirm to rau
donieji bombanešiai ir tor
pediniai lėktuvai sunaikino 
keturis nacių transporto 
laivus. Tuo pačiu laiku bu
vo nuskandinta du nedideli 
kariniai vokiečių laivai ir 
9 stambios jų motorinės 
valtys.

LAIMĖJIMAI PRIEŠ VOKIE
ČIUS JUGOSLAVIJOJ

Maskva. — Jugoslavijoj, 
į vakarus nuo Sovietų už
imto Velika Kikindos mies
to, Sovietų kariuomenė per- 
sigrūmė per Tiszos upę ir 
atėmė iš vokiečių Senta 
miestą ir geležinkelių maz
gą ir Stari Becej miestą su 
geležinkelių mazgu, vakari
niame tos upės šone. Be to, 
Raudonoji Armija atvada
vo Starą Kaujizą, Ada ir 
Mok

Maskva. — Visuose fron
tuose spal. 8 d. sovietiniai 
kariai sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 202 vokiečių tan
kus ir nušovė 26 jų lėktu
vus.

kirto vokiečiams ir veng- Nadudvar orlaivių stovyk- 
rams pabėgimą geležinkeliu lose raudonarmiečiai pa-
iš Transylvanijos į Vengri
ją

Išmušdami vengrus ir na
cius iš Rakoczi, Sovietų ka
riai pasiekė punktą už 53 
mylių nuo Budapešto, Ven
grijos sostinės. Rakoczi ir 

atėmė iš vokiečių 10 mies
telių bei kaimų ir taip iš
lygino buvusią išsikišusią 
nacių alkūnę tarp Metzo ir 
Nancy miestų.

Tebeverda mūšiai Drian- 
to fortuose į pietų vakarus 
nuo Metzo tvirtumos. Kau
tynės siaučia ne tik viršuj, 
bet ir požemyje, kariniuose 
tuneliuose.

Pietiniame Franc ijos 
fronte Septintoji Amerikos 
armija pažygiavo dar dvi 
mylias artyn Belforto mie
sto ir tvirtumos tarpkalnė- 
je, kuri vadinama vartais į 
pietiniai - vakarinę Vokie
tiją.

Dvasiškiai Patrijotai 
Apdovanoti Sovieti

niais Medaliais
Maskva. — Sovietų vy

riausybė suteikė medalius 
už Maskvos gynimą metro
politui Nikolajui ir kitiems 
vadovaujantiems rusų pra
voslavų bažnyčios dvasiš
kiams Maskvoje ir Tūloje.

Pravda, Sovietų komuni
stų laikraštis, dėl to rašo, 
jog minimieji kunigai pa
dėjo organizuot Maskvos 
gynimą iš oro ir rinko fon
dus ginklams ir dovanoms 
Raudonajai Armijai.

Vyriausias dvasiškis, me
tropolitas Nikolajus, priim
damas medalį, padarė pa
reiškimą, kuriame dėkojo 
“brangiajai mūsų valdžiai” 
ir vadino Staliną “nuošir
džiai mylimu mūsų vadu.” 
Nikolajus sakė, kad visa 
rusų pravoslavų bažnyčia 
dar uoliau darbuosis savo 
tėvynei kare ir taikoje.

Jugoslavų partizanai ir 
Sovietų kariuomenė užėmė 
Uzice, geležinkelių mazgą, 
į pietus nuo Belgrado, Ju
goslavijos sostamiesčio.

Nacių Nuostoliai ties 
Kalvarija.

Sovietų kariuomenė Kal
varijoje supliekė vokiečius 
ir pagrobė 27 jų tankus. 
Kalvarijos apskrityje buvo 
pagrobta daugiau kaip 100 
priešų trokų ir automobilių.

grobė 140 vokiečių lėktuvų. 
O Karcag-Debreceno srityj 
per tris dienas jie sučiupo 
26 vokiečių tankus ir moto
rines kanuoles bei pustan- 
kius, 66 lauko kanuoles, 11 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Wendell L. Willkie
Šiuos žodžius rašant Wendell L. Will- 

kio palaikai ruošiamasi vežti iš New 
Yorko į Rushville, Indiana, amžinam po
ilsiui.

Staigi, 'netikėta jo mirtis negražiai 
nuteikė visą kraštą. Be abejo buvo tai 
labai nemaloni staigmena ir visam de
mokratiniam pasauliui.

— stojo ginti savanoriai, be jokio užmo
kesčio už savo darbą!

Willkie suprato, kad toji byla lietė ne 
tik Šneidermaną, komunistą, bet milijo
nus naturalizuotų ir, pagaliaus, čiagi- 
mių piliečių! Ir byla buvo laimėta.

Politinės Komunistų Sąjungos prezi
dentas Earl Browder tik dabar paskel
bė, kad praeitą liepos mėnesį jis buvo 
pakviestas pas Willkie į namus ir pra
leido su juo porą valandų svarbiems po
kalbiams. Browderis rašo, jog Willkie 
labai smerkė republikonus reakcininkus, 
keliančius kačių koncertą prieš komu
nistus, besisiekiančius sudaryti dirbtiną 
komunizmo baubą.

Taip, su Wendell L. Willkio mirtimi 
demokratinė Amerikos ir viso pasaulio 
visuomenė nustojo didelio savo draugo, 
prieteliaus, kovojančio už visuotiną fa
šizmo sunaikinimą, pastovią taiką ir bro
lišką tarptautinį bendradarbiavimą. International Longshoremen’s and Warehousemen’s 

unijos lokalo 6 veikėjas Jack Horan užregistruoja pi
liečius dėl balsavimo. Pereitą pavasari jis asmeniškai 
Oaklande, Californijoj, užregistravo 3,000 piliečių, kai 
buvo nominacijų balsavimas.

Norwood© Lietuviai Protestuoja 
Prieš Rėmimą Smeton-nacių 

Pabėgėlių

Wendell L. Willkie
Wendell L. Willkie buvo, palyginti, 

dar jaunas vyras: 52 metų amžiaus, ir 
didelės energijos vyras. Prieš Amerikos 
visuomenės akis jis aukštai iškilo dar vi
sai neseniai, tik 1940 metais, kai repub- 
likonų partija jį pastatė kandidatu pre
zidento vietai. Kampanijos metu jis e- 
nergingai dirbo, sakė kalbas, važinėjo po 
visą šalį ir nors jis nebuvo prezidentu 
išrinktas, tačiau už Willkie buvo paduo
ta labai daug balsų — virš 22,000,000!

Kai Amerika įstojo į karą, Wendell L. 
Willkie, palikęs partinius klausimus į 
šalį, stojo talkon prezidentui Roosevel- 
tui. Prezid. Rooseveltas, iš savo pusės, 
juo pasitikėjo ir siuntė į tam tikrus 
kraštus su svarbiais reikalais. Ta proga 
Wendell Willkie aplankė Afriką, Aziją 
ir Europą, susipažino su Tarybų Sąjun
gos gyvenimu, ir iš ten grįžęs buvo 
uolus šalininkas antrojo fronto atida
rymo Europoje, nepaisant to, kad už tai 
jis buvo net paties prez. Roosevelto ne
tiesioginiai kritikuojamas.

Be to, Willkie parašė labai populiarę, 
lyg ir savo kelionės įspūdžių, knygą 
‘‘One World”, kuri turėjo milžiniško pa
sisekimo. Šitame savo veikale autorius 
išdėstė savo pažiūras, kodėl Amerika tu
ri glaudžiai bendradarbiauti su visu pa
sauliu !

1344 metais Wendell Willkie mojosi ir 
vėl būti republikonų kandidatu prezid. 
vietai, bet reakcininkai tos partijos va- * 
dai dalykus taip sutaisė, kad Willkie to
kioje Wisconsino valstijoje per nomina
cijas (primaries) negavo nei vieno bal
so!

Tuomet jis viešai pareiškė, jog kandi
datu nebūsiąs ir pasitraukė į šalį, karts 
iš karto parašydamas vienam kitam žur
nalui straipsnį. Pasitraukdamas “į šalį”, 
Wendell Willkie tačiau netylėjo. Jis kri
tikavo reakcininkus republikonus, jis 
kėlė aikštėn nepakankamą abiejų partijų 
—demokratų ir republikonų — negrų 
teisių atžvilgiu pasisakymą, nors demo
kratų partijos platforma, sakė Willkie, 
yra geresnė.

Velionis Willkie buvo iš tikrųjų plačių 
pažiūrų vyras, kovotojas prieš reakciją, 
gynėjas žmonių teisių ir mūsų krašto 
konstitucijos.

Atsimename, kaip tūli reakcininkai iš 
teisingumo departmento buvo pasimoję 
■užduoti smūgį sveturgimiams naturali- 
zuotiems piliečiams. Atsimename, kaip 
jie norėjo atimti pilietybę iš Kaliforni
jos komunistų vado Šneidermano tik dėl 
to, kad šis, imdamasis pilietybės popie- 
ras, buvo komunistu. Ką tuomet darė 
Willkie? Kaipo tikras Lincolno pasekė
jas, kaipo žmogus, kuriam buvo prie šir
dies mūsų krašto Teisių Biliaus nepalie- 
čiamybės išlaikymas, jis stojo ginti 
Šneidermaną vyriausiame šalies teisme

Neužilgo!
Kaip šiandien reikalai eina Lietuvos 

fronte, tai neužilgo visa Lietuva turėtų 
būti laisva. Bėgyj keletos dienų panau
jintas Raudonosios Armijos ofensyvas 
išlaisvino suvirs 2,000 a}3gyventų vietų— 
miestelių ir kaimų — Lietuvoje.

Raudonoji Armija netoli Klaipėdos; 
ji netoli Palangos ir netoli Tilžės, —Ne
muno žiočių. Gai kai skaitytojas šiuos 
žodžius skaitys, Klaipėda jau bus lais
va.

Netenka abejoti, kad ir visa Latvija 
tuoj bus išvaduota iš nacių okupantų 
priespaudos.

Galimas daiktas, jog š. m. lapkričio 7 
dieną — Didžiosios Spalių Revoliucijos 
sukakties dieną — visos Tarybų Sąjun
gos respublikos, visos tautos bus išlais
vintos. Vadinasi, Tarybų Sąjungos liau
dis galės iškilmingai minėti 27-tąją sa
vo naujo gyvenimo, socijalistinio gyveni
mo — sukaktį.

Netenka abejoti ir dėl to, kad tuomet, 
kai visas Pabaltis bus laisvas, Raudono
ji Armija žygiuos ant Rytų Prūsijos, 
ant Vokietijos. Kol kas Lietuva dar vis 
tebebus karo zonoje. Tik kuomet Rau
donoji Armija užkariaus Rytų Prūsiją, 
Lietuva galės lengviau atsikvėpti, nes 
kanuolių baubimas jos liaudžiai bus ne
girdimas.

Tikėkime, jog tas viskas bus neužil
go. . , . .

O dabar kiekvienas privalo rūpintis 
Lietuvos žmonių šelpimu — didžiuoju 
darbu, kurį atlieka Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Kas Bėga iš Lietuvos?
Jurgėlos - Pakšto “informacijų cent

ras” išleido naują aplinkraštį apie tuos, 
kurie bėga iš laisvinamos Lietuvos į Šve
diją. Šis bjaurios propagandos centras 
cituoja Stockholmo dienraštį “Tidnin- 
gen” (rugpjūčio 26 dienos) apie pabėgė
lius ir štai ką tas laikraštis rašo:

“Iš Lietuvos dažniausia atbėga pra
monininkai, įmonių tvarkytojai ir bu
vę preigūnai... Atbėgusių tarpe buvo 
vienas šaulių kuopos kapitonas, kuris 
pasakojo, kad visa jo kuopa jau išvy
ko į Švediją, jis buvo paskutiniuoju.” 
Tai būdingas to dienraščio pasisaky 

mas. Žinoma, “centras” nepaduoda iš 
laikraščio citatos, o tik savaip atpasa
koja, tačiau visvien tai įdomus dalykas.

Į Švediją, vadinasi, bėga tie žmones, 
kurie, kai Lietuva buvo nacių okupuota, 
tarnavo hitlerininkams - okupantams! 
Nes kas gi Lietuvoje buvo prie vokiečių 
palikti “pareigūnais”, bei “įmonių tvar
kytojais?” Tik tie, kurie tarnavo vokie
čiams, jų karo mašinai, ir kurie dirbo 
prieš Lietuvos liaudies interesus; kurie 
padėjo vokiečiams Lietuvos liaudį 
smaugti!

Kas gi toji “šaulių kuopa”.ir jos ka
pitonas, pabėgęs į Švediją? Šauliai su 
savo kapitonu tarnavo vokiškiesiems o- 
kupantams ir dabar, kai jie pamatė, kad 
jau viskas eina velniop, kad vokiečių 
valdymo dienos Lietuvoje suskaitytos ir 
jiems teks suvesti sąskaitos su Lietuvos 
liaudimi, tai jie prie pirmos progos spru
ko į Švediją! f

Na, o ten pabėgusiems kvislingams, 
lietuvių tautos priešams, šelpti tūli po
litikieriai Amerikoje įkūrė “šalpos fon
dą”.

Tuo pačiu sykiu šitie patys žmonės 
pamiršta, kad Lietuvoje gyvena milijo
nai lietuvių, baisiai vokiečių okupacijos 
nukamuotų, kuriems reikalinga skubi 
pagalba, šiuo darbu rūpintis palikta 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui. i
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Kas Ką Rašo ir Sako
ŽMOGUS MOKOSI, BET 

NE Iš LIETUVIŲ
Buvęs radijušas Jonas 

Valaitis jau š a u k i a si 
“BALF Rūbų Vajaus Ve
dėju.” Titulas gana didelis, 
bet Jonas algą, kiek mums 
žinoma, gauna dar didesnę.

Jonas Valaitis rašo Ame
rikoje (spalių 6 d.) apie tai, 
kaip graikai amerikiečiai 
šelpia savo brolius už jūrų, 
nukentėjusius nuo karo. Jis 
buvęs graikų šalpos komi
teto sandėlyje ir savo aki
mis matęs, kaip ten surink- 
tas drapanas paruošia ir 
mašinos pagalba suspaudžia 
į didžiulius pundus. Smulk
meniškai aprašo visą proce
są. Ir liepia lietuvius sekti 
graikų pavyzdį!

Viskas būtų gerai, bet 
Jonas Valaitis ir vėl, kaip 
ir visais svarbiais gyveni
mo reikalais, labai gražiai 
pavėlavęs ir nuėjęs mokin
tis ne ton mokyklon, kurion 
turėjo eiti, kaipo karštas 
lietuviškas patrijotas.

Kodėl tik dabar Valaitis 
susiprato, ir dar už aukštą 
algą, susirūpinti rūbų rin
kimų Lietuvos žmonėms ?

Kur jis buvo per šiuos ke
lius metus, kuomet demo
kratiniai lietuviai rūbus 
rinko ir siuntė Lietuvos 
žmonėms? Ir jie juos 
rinko ir paruošė be pinigiš- 
ko atlyginimo. Rodos, gana 
aišku, kad mūsų Susiedą 
Joną, kaip karštą patrijotą, 
sužavėjo ne rūbai Lietuvos 
žmonėms, bet gal daugiau „ 
kaip šešių dešimtų dolerių 
savaitinė alga.

Antra, kodėl Jonas Va
laitis, tas karštas patrijo
tas, nuėjo pas graikus mo
kintis, kaip drapanas pa
ruošti ir sudėti į pundus, 
kuomet jau seniai veikia 
Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas ir kaip tik taip 
drapanas paruošia ir sude
da į pundus? Argi ne gra
žiau būtų buvę, jeigu lietu
vis būtų parodęs savo pat
ri jotizmą ir nuėjęs pasimo
kinti pas lietuvius?

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

Norwoodo lietuviai pasi
sakė prieš taip vadinamą 
United Lithunanian Relief 
Fund of America, kuris iš
gavo iš National War Fund 
šimtus tūkstančių dolerių 
ir eikvoja juos, remdami 
smetonininkus pabėgėlius 
Pietų Amerikoj ir kitur.

Norwood Daily Messen
ger, spalių 2 d., išspausdi
no norvudiečių protesto re
zoliuciją. Žemiau paduoda
me visą aprašymą:

LITHUANIAN SOCIETY TO 
SUPPORT THE PRESIDENT

A decision to campaign 
for the re-election of Presi
dent Roosevelt, the appoint
ment of a committee to col
lect clothing for the aid of 
Lithuanian people, and the 
adoption of a resolution ask
ing that the certification of 
the United Lithuanian Relief 
Fund of America by the Pres
ident’s War Relief Control 
Board be rescinded, featured 
a successful meeting of the 
American Lithuanian Litera
ture Society, Branch 9, yes
terday at the Lithuanian 
Hall; 18 St. George avenue, 
Norwood. The Branch, of 
which John Grybas iš chair
man, has a membership of 
60. „

The decision to work hard 
for the re-election of the 
President was made by a 
unanimous vote of the orga
nization.

Appointed to the Commit
tee to collect clothing, shoes, 
etc., for the Lithuanian peo
ple were Frank Preibis, Nel
lie Grybus, Marcella Kra
sauskas and Mike Uzdavenis.

The following resolution, 
adopted by the Society, was 
sent to the President’s War 
Relief Control Board in 
Washington, D. C., and also 
New York:

“We wish to express our 
disappointment with your 
certification of the so-called 
United Lithuanian Relief 
Fund of America. From its 
budget we see that it is not 
interested in giving aid to the 
people of Lithuania. It is out 
to spend hundreds of thous

ands of dollars from the Na
tional War Fund to help the 
Lithuanian quislings who are 
succeeding to escape during 
the process of liberation of 
Lithuania. We have learned 
that this fund has already 
sent thousands of dollars to 
such ‘Refugees’ in Sweden.

“We ask you to rescind 
your certification of this 
fund. .

“We also ask you to have 
the National War Fund turn 
the funds alloted to the Un
ited Lithuanian Relief Fund 
over to the Committee to Aid 
Lithuania, which is cooperat
ing with the Russian War 
Relief. The Committee to Aid 
Lithuania has been doing 
good work colleciing aid to 
the people of Lithuania and 
to the genuine Lithuanian 
war refugees in the interior 
of the U.S.S.R.

“We suggest that you 
make efforts to bring uni
fied Lithuanian relief which 
will embrace all Americans 
of the Lithuanian descent.

“We wholeheartedly en
dorse and support the noble 
purposes for which the Na
tional War Fund was estab
lished.

“We have been most en
ergetic participants in the fi
nancial drive of the National 
War Fund in the last year.

“We pledge our full sup
port to the present financial 
campaign of the National 
War Fund.”

Pittsburgh, Pa.

ŠIEMET YRA DIENRAŠČIO LAISVES

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Sveikinkim Savo Dienraštį 25 Meln Jubilejaus

Proga Gavimu Jam Kuodaugiausia 
Naujų Skaitytojų.

Laisvės Jubiiėjinis Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Prasidės October 1 ir Baigsis
December 1, 1944

Laisvės Kaina Metams $6.50
Pusei Metų $3.50

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

PIRMA DOVANA $100 WAR BOND
Pinigais Sekamos Dovanos:
2-ra $50; 3-čia $30; 4-ta $25;
5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15;
8-ta $12; 9-ta $10; 10-ta $5.

Pradėjo Teršti Pittsburgh© 
Orą

Dargio yra lietuvių kalbo
je vedamas radio pusvalandis. 
Jis dalį to laiko perdavė dėl 
republikonų, per 5 nedėldie- 
nius, kad jie galėtų teršti Pitts- 
burgho orą, kad galėtų šmeiž
ti prezidentą Rooseveltą ir jo 
administraciją. Tikslas, kad 
sužuvavus kiek daugiau balsų 
dėl republikonų kandidato De
wey.

Pirmiausia ant Dargio pro
gramos pasirodė iš Chicagos 
atvykęs taxi driveris p. Pikie- 
lis, kuris persistatė atstovaująs 
lietuvius republikonus (čia 
Pittsburghe nėra jokių repu
blikonų lietuvių draugijų ar 
kliubų), ir tuojau pradėjo nie
kinti prezidentą Rooseveltą, 
kam Stalina neišvaro iš Lietu
vos. Toliau kabinėjosi prie 
Browderio, Hillmano, komunis
tų, socialistų ir kas tik jam už
ėjo ant seilės, matomai, kad 
buvo kokio žioplio tas “spy- 
čius” parašytas. Pikielis nemo
ka sakinio parašyti ar sudėti. 
Esu girdėjęs daug kvailų po
litikierių kalbų, bet tokios žio
plos kalbos dar nebuvau girdė
jęs. Kritikuoti tą žioplą “spy- 
čių,” tai būtų per didelė gar
bė tam žmogučiui.

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

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

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

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

Prašome Tamstą stoti į šį Laisvės vajų gavimui naujų skaitytojų. Prašome prisi
dėti savo triu.su prie platinimo apšvietos. LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

HMM

Reikia tikėtis, kad per tą 
Dargio pusvalandį pasirodys ir 
demokratai su savo agitacija, 
nes Dargis turi darbelį pas de
mokratų bosą. Todėl ir sakau, 
tai tikrai buvo oro bangų ter
šimas ir politinė marmalienė. 
Protaujantis lietuvis, Amerikos 
pilietis, dar nepamiršo Hoove- 
rio laikų ir sau gėdos nedarys 
ir nesiduos mažos vertės poli
tikieriams save už nosies ve
džioti, bet balsuos už tokią ad
ministraciją, kuri veda žmoni
ją prie geresnio ir šviesesnio 
gyvenimo. Roosevelto adminis
tracija tą ir daro, nors jai ken
kėjų yra labai daug.

Darbininkas.

Maskva. — Palei Narevo 
upę, keliolika mylių nuo 
pietinio Rytų Prūsijos ru- 
bežiaus, Sovietai sunaikino 
bent 200 vokiečių tankų, 
spal. 7 ir 8 d.

triu.su
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Linksmo Gimtadienio ir Daug 
Laimingų Metų Eleanorai!

H-------------------------------------------- —-----------------

Šį trečiadienį, spalių 
11-tą, Eleanor Roosevelt 
minės savo 60-jį gimtadie
nį. Su ja kartu tą gimta
dienį minės ir visi demo
kratiniai šio krašto žmonės. 
Ir jie turės jai daug gerų 
linkėjimų.

Mūsų vyriausiu linkėji
mu Eleanorai Rooseveltie- 
nei yra pasilikti šeiminin
ke Baltajame Name, Wash
ingtone, ketvirtam termi
nui. Tame, mes tikimės, tu
rime didelės didžiumos šio 
skyriaus skaitytojų prita
rimą. Tas pritarėjas - pri
tarėjus mes prašome nepa
sitenkinti vien linkėjimais, 
bet pridėti petį prie sukimo 
to rato, kuris pastatys dar 
kartą Franklin Delano 
Rooseveltą vyriausiu mūsų 
krašto visų jėgų komandie- 
rium.

Pagelbėjimui jį išrinkti, 
pirmoj vietoj, privalome 
užsiregistruoti balsuotoju, 
taipgi paraginti kitus pa
dalyti tą patį. Padaryti tai; 
tuojau, šiandien, nelau-į 
kiant paskutinės dienos. 
New Yorko mieste ir vals-' 
tijoj registracijos yra visą1 
šią savaitę. Taipgi regis
tracijos yra Conn, ir kai 
kuriose kitose valstijose.

Išrinkus Rooseveltą pre
zidentu ir maloni jo žmona, 
rūpestinga* viso krašto žmo
nių, ypatingai uoli darbi
ninkų ir jaunimo draugė, 
Eleanor Roosevelt liksis ir 
toliau vyriausia mūsų kraš
to šeimininke.

JI DAR VIS JAUNA.
Naujus metus savo tur

tingame pergyvenimais am
žiuje ji sutinka drąsiai, 
nors ir ne taip linksmai, 
kaip galėtų sutikti, jeigu 
jos kraštas ir pasaulis ne
būtų kare, šešiasdešimtais 
metais amžiaus ji nesi
skundžia senatve nei nesi
jaučia turinti atsisakyti 
nuo bent kokios visuomeniš
kos pareigos dėl amžiaus. 
Pasako daugybes prakalbų, 
rašo spaudai, seka krašto ir 
pasaulinius įvykius. Kaipo 
šeimininkė, ji priima nesu
skaitomus svečius, be pasi
rinkimo. Kaipo šalies vy
riausio pareigūno žmonai

Mažojo berniuko kostiumė
liui forma gaunama nuo 4 iki 
10 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Eleanor Roosevelt

prisieina sutikti labai mie
lų svečių. Taip pat nekartą 
tenka nutraukti nuo labai 
mielų draugų laiko, kad 
priimti ir ne taip mielus, 
bet kraštui reikalingus sve
čius.

KO JINAI LABIAUSIA 
NORĖTŲ.

Savo gyvenime jinai no
rėtų nors kartą išbandyti 
visiškai savystovų darbą, 
vieną darbą. Labiausia ją 
įdomaująs laikraščių - spau
dos leidimo darbas. Dabar, 
sako ji, jos energija pa
skaidyta į daugybę darbų- 
darbelių. Tačiau tai nereiš
kia,. kad ji iš tų darbų-dar- 
belių bandytų išsisukti be 
laiko.

Jos tvirčiausiu įsitikini
mu yra, kad prezidento 
Roosevelto vadovybė yra 
labai reikalinga visiškai 
pergalei ant fašizmo ir 
įsteigimui pastovios taikos. 
Jinai tą sako įsitikinusi, 
kaipo motina, kurios sūnūs 
tarnauja kariškose jėgose 
ir kuri jau džiaugiasi su 
keliolika anūkų. Jos anūkų, 
kaip kad ir mūs visų anū
kų ir jaunų vaikų gerovė 
ateityje priklausys nuo to, 
kokia bus padaryta taika 
po šio karo.

Visa demokratiškoji Ame
rikos visuomenė yra tos pa
čios minties, kad preziden
tas Rooseveltas yra būtinai 
reikalingas visuotinai per
galei ant fašizmo ir įsteigi
mui ilgai pasilaikančios tai
kos. Jie tą pareikš savo 
balsais lapkričio 7-tą. O tai 
bus balsai ir už Eleanoros 
pasilikimą Baltajame Na
me ketvirtam terminui.

KĄ JINAI ŽYMIAUSIO 
ATLIKUS?

Paklausta apie savo žy
miausius žygius per 60 me
tų, Mrs. Roosevelt kukliai 
atsakė korespondentėms:

“Ištikro, nežinau, ar ga
lėčiau didžiuotis kokiu tik
ru atsiekimu. Žinoma, la
biausia didžiuojuosi, kad iš- 
auklėjau penkis vaikus, iš 
kurių visi, galiu sakyti be 
susilaikymo, yra gana geri 
žmonės. Manau, kad buvau 
gana gera vedėja — bent 
pravedžiau tvarką, greta 
kitų dalykų, heleriuose na
muose švelniai ir patogiai 
be didelio šumo apie tai. 
Bendrai imant, manau, kad 
naminę pusę savo atsako
mybės pravedžiau. gana su- 
gabiai. Bet nesurandu apie 
save kokių nepaprastų nuo- 
veikių pasakyti.”

Mums, iš šalies žiūrint, 
matosi iš jos nuoveikių 
daug kas nepaprasto.

Mrs. Roosevelt aiškiau
siai parodė moters pilietės 
teises ir pareigas valstybė
je ir abelnai visuomenėje. 
Jinai'ne kartą ir ne du yra 
pasisakiusi už tokius klau
simus, kurie galėjo sukelti 
ir sukėlė prieš ją priešų net 
jos pačios klasėje. Reikia 
didelės drąsos ir pasiryži
mo stoti už teisybę, nežiū
rint pasekmių sau asmeniš
kai.

Mrs. Roosevelt paneigė 
tuštumą. Ji iškilo gadynėj, 
kada staigiai augančioj! 
Amerikos klasė nebežinojo, 
kaip pūstis. Daug žemiau 
turte ir moksle stovinčios 
ponios ir net ponias pamėg- 
džiojančios poniūkštės ne
beišmanė, kokių daugiau 
tuštybių surasti, kad pasi
rodyti prašmatniau už ki
tas. Mrs. Roosevelt ant vi
sų paikybių numojo. Ji pa
sirinko sau puoštis švariai 
ir gražiai, bet ne perdėtai, 
kad juo mažiau laiko pra
leisti parėdams, o daugiau 
pašvęsti laiko savišvietai, 
švietimui žmonių ir darbui 
visuomenės labui.

Pasiekimas krašte vado
vaujančios moters vietos ir 
joje išsilaikymas taip ilgai 
ir tokioje nepaprastoje, nuo 
Mrs. Adams laikų nematy
toje gaspadoriškoje aukštu
moje, Mrs. Roosevelt ypa
tybes iškėlė simboliu viso 
krašto moterims. Jos nepa
prastas darbingumas ir 
platūs požiūriai tapo mi- 
lionams mūsų krašto mo
terų akstinu gerbti darbą, 
pačioms dirbti. Taipgi tapo 
akstinu savystoviai protau
ti. Protauti ne saumyliškai, 
bet su meile savo kraštui ir 
žmonijai.

Tie, greta daugelio kitų 
gerų atsiekimu, daro Mrs. 
Roosevelt nepaprastų ver
tybių moterim. Tad linkė- 
damos jai daug, daug lai
mingų ir darbingų metų, 
širdingiausia linkime ir to
liau liktis mūsų vyriausio 
komandieriaus didžia padė
jėja didžiose pareigose. Už 
tai mes darbuosimės lauk
damos mums ir visam pa
sauliui taip svarbios lap
kričio 7-tos.

Vasariniai Daržo Žolynai 
Gali Gyventi Statoje

Pas mane kelinti metai, 
nors ne buini, bet gyvena 
ant palangės ir žydi iš dar
žo išrauta carnation. Ilgai 
į viduržiemį yra žydėjęs iš 
daržo rudenį parneštas 
sweet alyssum. Kelis metus 
išgyveno razeta ir nežinia, 
kaip dar ilgai būtų gyve
nus, jeigu pereitos vasaros 
karščiuose nebūtų nudžio
vinta. O daržininkų katalo
ge aiškiai pasakyta, kad ra
zeta — metinė. Davus są
lygas, daugelis tų vadina
mų metinių žolynų būtų 
daugmetiniais. Tik nedide
lis skaičius jų nudžiūsta 
tuojau po peržydėjimo ir 
pribrandinimo sėklos.

Taigi, jeigu kas darže 
gražiai tebežydi, gaila nu- 
šaldyti, ryzikuotina perkel
ti į vazoną ir ant palangės. 
Už tai gali atsidėkoti “va
sariniais” žiedais iki vi
duržiemio. Bandymas įdo
mus pats savaime. N. D.

Pasiruošė Veikimui
Savo Unijoje

Ursula Bagdonas
Detroit-Ypsilanti, Mich.— 

Spalių 1-mą čia įvyko Au
tomobilistų Unijos Lokalo 
50-to, CIO, specialės iškil
mės Lokalo Auditorijoj, 
Ypsilanti. Jos buvo suruoš
tos atžymėti-pagerbti pirmą 
šio lokalo švietėjų - mobili- 
zatorių būrį, baigusių uni
jos paruošiamąjį kursą.

Kursantai buvo aukštai 
pagerbti unijistų išsireiški
muose laike programos, kai
po “žymiausi unijistai, pa
sišventę unijos švietimo 
darbui.”

Būryje iš arti 50 asmenų 
radosi ' energinga lietuvė 
unijistė Ursula Bagdonas.

Ursula seniau gyveno 
rytiniame lietuvių metropo
lyje, Brooklyne. Daugiau
sia mylėjo darbą meno sri
tyje, yra dalyvavusi suvai- 
clinime daugelio žymių vei
kalų, taipgi dainavo Aido 
Chore. Atvykus čionai, į ka
rinį darbą, reikėjo atitrūk
ti nuo lietuvių, kadangi 
lietuvių šioje naujoje kolo
nijoje veikimo nėra, o į De
troitą tankiai važinėti sun
kios susisiekimo sąlygos ir 
ilgos darbo valandos nelei
džia. Tačiau tas nesulaikė 
jos nuo darbo visuomenės 
gerovei. Ji pasiryžo tą dar
bą tęsti per savo uniją. Gi 
pradėjus darbuotis pajuto, 
kad, norint naudingai tar
nauti, reikia plėsti ir savo 
žinojimą. To pasekmė — 
kursai ir narystė švietėjų- 
mobilizatorių būryje.

Ypatingai padidėjimą pa
reigos tarnauti visuomenei 
ji pajuto po dėdės, plačiai 
žinomojo minersviliečio se
nuko J. Ramanausko mir
ties. Ji sako:

“Aš pildau savo pažadus, 
sudėtus prie mano dėdės J. 
Ramanausko grabo, • užimti 
jo vietą. Sulig savo jėgų 
bandau save gerinti — mo
kintis, lavintis ir dirbti jo 
paliktą darbą.”

Linkime jums, Uršula, ge
riausios kloties tame gar
bingame pasimojime!

Kurso užbaigtuvėse bu
vo diskusuojamas Murray- 
Wagner-Dingell Bilius. Ta
sai bilius siekia pagerinti 
Socialio Saugumo Įstaty
mą, kad jis padengtų-aprū- 
pintų visą šeimą, visokiuo
se negalėjimuose. Jeigu to 
biliaus siūlomieji priedai 
prie esamo įstatymo būtų 
kongreso priimti, mirusio 
šeima būtų aprūpinta po
mirtine, laike nedarbo būtų 
pakankama bedarbiams ap- 
drauda, taipgi teiktų pa
geltu motinystėje, ligoje1 

nelaimės nuotikiuose. Ir vi
si. gautų logininėse patar
navimą ir medikališką pa- 
gelbą. Automobilistų Unija 
darbuojasi už tą bilių.

D-e.

Yra Užsiėmimo Darže 
Ir Rudens Melu

Turintieji darže po stik
lu ežę dar gali pasėti greit 
augančiųjų salotų ir su
laukti jų ant stalo pirm 
užėjimo didžiųjų speigų. 
Šaltesnėmis naktimis stiklą 
pridengia kuo storesniu, 
dienai atidengia.

Laikas ruošti pavasa
riui žiedus. Dabar paskuti
nės dienos sodinti visokias 
veisles narcizų ir kitų su 
pirma pavasario saule pa
sirodančių žiedų. Laikas 
pradėti sodinti ir tulpes.

Persodinamais rudenį 
yra didžiuma daugmetinių 
žolynų, bet ne visi. Yra 
tokių, kurie nepergyvena 
persodinimo rudenį. Prie 
pastarosios rūšies tenka 
priskaityti peonies, bleed
ing heart, aguonos, anemo
ne japonica ir kelios kitos.

Skirstant senus kelmus 
tačiau reikia vengti per
daug smulkiai perdalinimo. 
Skirti maždaug į trijų dai
gų grupes. Išskyrus po vie
ną rizikuojame palikti tuš
čias vietas, jeigu dėl suplė
šymo vienas daigas nebe- 
prigytų.

Nepersodinamiems pa
stiprinti galima išvarpyti 
aplinkui žemę, taipgi gali
ma dadėti kokių lėtai vei
kiančių trąšų, kaip bone
meal. Greit veikiančias 
trąšas rudenį rizikinga dė
ti, nes gali be laiko iššaukti 
daigus.
DAIGAI ANKSTYBIEMS 

ŽIEDAMS VIDUJE
Begonijų, jeronimų (ge

raniums) ir eilę kitų vazo
ninių, taipgi ir daržo aug
menų galima priveisti iš 
supjaustytų stiebelių. Taip 
priauklėti nauji žolynai, 
jei sąlygos bus tinkamos, 
žydės viduje galop žiemos. 
O pavasarį juos galima iš
nešti daržan pridengti nuo
gus ežių kraštus iki suaugs, 
pražydės vasariniai žoly
nai. Jeronimai, beje, žydi ir 
per vasarą.

Priauginimui naujų dai
gų galima vartoti jaunas 
atžalas, arba nupjautą sti
prią, bet dar jauną, nesu- 
kietėjusią šaką. Ją supjau- 
sto į apie 3-4 colių ilgio ga
balus. Pjūvis turi būti bis- 
keliu žemiau lapų arba a- 
kutės, iš kur dygsta lapai.

Žemuosius lapus reikia 
nukarpyti. Ir viršutinius 
lapus, jeigu labai dideli, 
apkarpyti. Tai daroma dėl 
to, kad šakutės visa pajėga 
nebūtų sutraukta išlaikyti 
lapus, kurie augalui netu
rint šaknų vistiek ne ilgai 
gyvens. Lapus sumažinus, 
visa augmens pajėga kon
centruojasi išvystymui ša
knų.

Taip supjaustyti, apge
nėti stiebelio gabaliukai su
statomi į stambų, drėgną 
smėlį, kad po dvi akutes 
būtų smėlyje. Laikyti drė
gnai ir vidutinėj, vienodoj 
šilumoj. Už poros ar treje
tas savaičių daigai jau tu
rėtų būti išleidę šakneles, 
gatavi pasodinti žemėn į 
vazonėlius, kur jie augs.

N. D.

Trys Metai Darbo Teikime
Lietuvai Pagel bos

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai šiemet turi svarbią su
kaktį. Tai sukaktis trijų metų 
darbo teikime pagelbos kare 
nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Toji sukaktis buvo at
žymėta su masine ir labai sma
gia pramoga Laisvės salėje, 
rugsėjo 30-tos vakarą.

Moterų Apšvietos Kliubas, 
kuris pirmutinis pradėjo tą Į 
darbą, buvo to vakaro rengė
juose, o svečiais turėta gau
singi būriai buvusių ir esamų 
talkininkų darbe, taipgi rėmė
jai.

Ateinančius svečius šypsoda- 
mosios sutiko gaspadinės, susi
dariusios iš kliubiečių ir mez
gėjų su siuvėjomis. O šypsotis 
jos turėjo ko, kadangi didžiu
lis stalas buvo gausiai apdėtas 
maistingais, akį traukiančiai 
paruoštais ir skoningais užkan
džiais pavaišinimui tų mielų 
svečių. Bet bandyk nusipirkti, 
negausi.

—Kibą parodai čia jos su
nešė, — tūlas pagautas apeti
to išsireiškė.

Vėliau paaiškėjo ir to se
kretas. Tai būta užbaigiamajai 
programos daliai. Pradžia bu
vo kitokia.

Vakaro pirmininkė K. Pe- 
trikienė trumpai atžymėjo šios 
sukakties svarbą. Ji sakė, jog 
amerikiečių dovanos suteikė 
dvasinio ir medžiaginio pastip
rinimo kovotojams už Lietuvos 
išlaisvinimą mūsų broliams ir 
sės erims raudonarmiečiams. 
Dalis tų dovanų požemio ke
liais pasiekė ir didvyriškus Lie
tuvos partizanus. Jos padėjo 
paguosti šimtus karo našlai
čių ir kitų karo nuo tėvų at
skirtų vaikų, pabėgusių nuo 
hitlerizmo į Tarybų Sąjungos 
gilumą.

Meniškąją šios programos 
dalį įspūdingai išpildė Suzan
na Kažokytė. Ji žaviai ir jaut
riai sudainavo kelias dainas, 
lydima savo mokytojos Bronės 
Šalinaitės-Sukackienės. O jau
nutis Albertas Augulis mikliai 
pagrojo stebėtinai jo rankose 
paklusnia armonika.

Paskiausiu programoje tai 
buvo tas stalas. Pirmininkė pa
prašė visus eiti prie stalo ir 
patiems pasitarnauti viskuo, ko 
ten radosi. Ir čia prasidėjo 
smagios vaišės. Stalui buvo 
daug kas šeimyniškai namie 
paruošta ir dovanota, kitkas 
ant vietos gaspadinių paga
minta.

Dovanų stalui atnešė: B. E.

Francijos mieste Toulon eina vokietis belaisvis. Pas
kui jį važiuoja automobilius, o jauna mergaitė spiria 
jam į užpakalį. •

Senkevičienė — ausiukių, Mrs. 
Rosalie Wort — ausiukių, E. 
Paškauskienė — pajų, M. Ja- 
nulevičienė — du pajus, O. 
Kvietkienė — didelį pajų. Pa
starasis buvo išleistas. Skir- 
montai, 1 Brown Place, Mas- 
peth, aukojo 2 bonkas bran
dos. K. Petlitzkienė numezgė 
labai gražias moteriškas pirš
tinaites. Tie daiktai taipgi iš
leista ir davė gražios paramos 
Lietuvos žmonėms.

Ateidami į parengimą dau
gelis atnešė pundus drabužių.

Nors čia rinkliavos nebuvo, 
tačiau radosi žmonių, kurie 
yra pasiryžę su kožnu atsilan
kymu pasilinksminti palikti ką 
nors ir Lietuvos žmonių para
mai. Tad ir šį sykį atsisakė ei
ti namo to nepadarę, paliko 
pas kliubietes piniginių dova
nų šie:

Sophie Thomson, dėl ligos 
vis dar negalėdama dalyvauti 
mūsų darbuose ir pramogose, 
kur jinai visuomet imdavo da- 
lyvumą, pridavė $5.

Anna Kiburienė $5
Stasys ir Ona Titaniai $5 
Mrs. Merk $4
Po $2: Ona Urbaitienė, Nel

lie Venta, šmagorienė, Ne- 
čiunskienė, O. Dobilienė, Gri
galius Belinis. V. Kazlauskas 
$1. Viso piniginių dovanų $32. 
Taipgi pelno nuo pramogos 
(gėrimų, parduotų iš varžyti
nių dovanų) $36.37.

Nors įžangos bilieto nebuvo, 
tačiau dėka geraširdžių Lie
tuvos draugų duosnumui ir 
kliubiečių pasidarbavimui jau 
įdėjome gerą pradžią į brook- 
lyniečių kvotą septintajam 
(kalėdiniam) siuntiniui dova
nų Lietuvos žmonėms.

Kliubietč.

Mrs. Roosevelt pereitą pir
madienį New Yorke atbuvo 
mažiausia du masinius mitin
gus, kuriuose sakė prakalbas 
ragindama piliečius registruo
tis ir balsuoti.

New Yorko pašto viršinin
kas vėl perspėjo, kad ši yra 
paskutinė savaitė pasiųsti už
jūriuose esantiems kariškiams 
kalėdines dovanas.

New Yorke Kainų Adminis
tracija nuo vidurvasario gavu
si 2,750 skundų nuo rendau- 
ninkų dėl negavimo remonto. 
Du tūkstančiai patenkinta iš- 
maliavojimu kambarių, kiti 
apsaugota nuo kėlimo rendų.



R. šarmaitis

Apdovanotieji

kovos 
žalgirietis

i (Pabaiga)
Kartą Ignas su draugais 

užpuolė vokiečių valdomą 
dvarą, čia suveždavo vo- 

‘ kiečiai konfiskuotus vokie
čių javus, atimtus valstiečių 
gyvulius. Sunaikinę dvaro 
užveizdas- vokiečius, žalgi
riečiai paėmė iš dvaro gal
vijus, javus, arklius su ve
žimais ir visa tai buvo grą
žinta nukentėjusiems nuo 
vokiečių valstiečiams. Nuo 
to laiko Ignas ir jo draugai 
buvo brangūs ir laukiami 
svečiai visos apylinkės kai
muose.

Vokiečiai daug duotų, 
kad pajėgtų sugauti šį taip 
jiems pavojingą antifašis
tą, ugningą agitatorių ir at
kaklų partizaną. Ne vieną 
kartą jie siuntė savo gau
jas sunaikinti Igno drau
gams, bet vis nesėkmingai. 
Igno sumanumo dėka būrys 
vis spėdavo išvengti jam 
priešo pastatytų pinklių. 
Partizanas Ignas apdova
notas Tėvynės Karo I-jo 
laipsnio ordinu.

Ištikimas Igno 
draugas yra
Zigmas. Jis sumaniai vado
vauja savo partizanų gru
pei ir jau spėjo daug žalos 
padaryt okupantam.Dauge- 
lyje vietų jo pastangomis 
buvo suardyti priešo ry
šiai, išpiauta visas kilome
tras telefono ir telegrafo 
laidų. Zigmas su savo drau
gais taip pat nuleido kele
tą priešo ešelonų su gyvąja 
jėga. Labai sėkmingas žy
gis Zigmo buvo atliktas 
pernai vasarą. Jis nuleido 
nuo bėgių vieną vokiečių 
traukinį, ėjusį su karo me
džiaga į frontą kaip tik tuo 
metu, kai Oriolo žemėj vy
ko istorinės kautynės, pasi
baigusios vokiečių sutriuš
kinimu. Susigrūdę vagonai 
užvertė geležinkelį. O tuo 
pat metu lėkė tuo pačiu 
keliu iš fronto kitas trau
kinys su sužeistaisiais vo
kiečiais. Traukinys užšoko 
ant laužo ir su pragarišku 
trenksmu nuo dūžtančių 
vagonų nusirito nuo pyli
mo. Iš abiejų ešelonų liko 
sveiki tik du vagonai. Visi 
kiti sudužo, palaidodami po 
griuvėsiais daugelį tūks
tančių hitlerininkų.

Priešas aptiko Zigmo 
grupės pėdsakus ir sumanė 
ją likviduoti, šimtai polici
ninkų naktį prisėlino prie 
ramiai besiilsinčių partiza
nų, apsupo juos ir mėgino 
netikėtai užklupę išnaikin
ti. Veltui! Partizanų sar
gyba pastebėjo pavojų. Į- 
spėtas Zigmas tučtuojau į- 
sakė visai grupei skubiai 
apsirengti ir kautynėmis 
prasimušti kelią iš apsupi
mo, o pats, kad duotų drau
gams apsirengti ir pasiruo
šti, nuėjo su keliolika drau
gų atmušti pirmojo priešo 
antpuolio. Zigmo planas vi
siškai pavyko — partizanai 
be nuostolių prasimušė iš 
apsupimo. Už nuopelnus 
kovoje prieš vokiškuosius 
okupantus partizanas Zig
mas apdovanotas Raudono
sios žvaigždės ordinu.

Daug nuostolių okupan
tams pridarė “Už Tėvynę” 
partizanų būrio kariai, šio 
būrio veikimo rajoną prie
šas laiko “pavojiingu” ir ne 
bot kada išdrįsta ten įženg- 
ti.V Partizanas Kazys su 
savo draugais aptiko vo
kiečių požeminį kabelį. De
šimtimis laidų čia eina su
sisiekimas tarp Vokietijos 
ir vokiečių kariuomenės, e- 
sančios Tarybų Sąjungos— 
Vokietijos fronte. Nors ir

labai vokiečiai saugo 
kabelį, bet partizanas 
zys surado būdą jį nutrauk
ti. Dešimtį kartų jis jau 
buvo perkirtęs tą kabelį.

Kazys ne tik kabelio ka
pojimo specialistas. Lygiai 
taip pat sėkmingai jis mo
ka nuginkluoti partizanų 
būrio veikimo rajone pasi
rodžiusį policininką, žan
darą ir kitą ginkluotą oku
pantų valdžios pareigūną. 
Savo būriui jis jau pristatė 
11 šautuvų ir 4 kulkosvai
džius. Partizanas Kazys ap
dovanotas Raudon, žvaigž
dės ordinu.

Kazio kovos draugas 
Juozas iš to “Už Tėvynę” 
partizanų būrio yra akty
vus vokiečių ryšių ardyto
jas. Jis su draugais išplo
vė net 15 kilometrų vokie
čių telefono ir telegrafo lai
dų, o taip pat sudegino til
tą per upę. Neblogas jis ir 
ginklų parūpintojas. Juozo 
pastangomis jau nugink
luota 13 okupantų karių. 
Jų ginklai pristatyti parti
zanams. Juozas apdovano
tas Raudonosios žvaigždės 
ordinu.

“Vilniaus” partizanų gru
pės karys Justas pasižymė
jo priešo traukinių sprog
dinimų. Prieš kurį laiką 
Justas su savo draugais nu
leido nuo bėgių ešeloną, ku
riuo vokiečiai vežė į ‘fron
tą zenitinę artileriją, šaud
menis ir lėktuvus. Sprogi
mo vietoje sudužo vokie
čių garvežys ir 7 vagonai 
su lėktuvų dalimis ir vi
sais traukinio palydovais. 
Viena svarbiausių vokiečių 
susisiekimo linijų šios ka
tastrofos dėka neveikė išti
sas 70 valandų. Kitą sykį 
geležinkelio linija ėjo sun
kus vokiečių ešelonas, trau
kiamas dviejų garvežių. 
Hitlerininkai siuntė į fron
tą didelį kiekį šaudmenų ir 
gyvosios jėgos. Ir staiga— 
sprogimas! Abu garvežiai 
ir 6 vagonai su gyvąja jė
ga virto laužo krūva. Visi 
kiti vagonai nuo smarkaus 
susidūrimo buvo sužaloti.

Justo grupės draugai, 
užėję durpyne kasant vo
kiečių suvarytus gyvento
jus, visus juos paleido na
mo. Durpių kasimo mašiną, 
kuria buvo kasamos dur
pės išvežimui į Vokietiją, 
partizanai sunaikino. Ly
giai taip pat buvo sudegin
tos visos per sezoną paga
mintos išvežimui į Vokieti
ją sausos durpės. Kitoje 
vietoje Justas su savo drau
gais sudegino vokiečių rei
kalams tarnavusią elektros 
stotį. Už nuopelnus kovoje 
prieš vokiškuosius okupan
tus partizanas Justas apdo
vanotas Raudon, žvaigž
dės ordinu.

Visuotine pagarba Lietu
vos partizanų tarpe naudo
jasi gydytojas Petras. Ro
dos, kas gali būti sunkes
nio, kaip operuoti ligonis, 
gydyti ir slaugyti juos ne 
tik be ligoninės, bet dažnai 
ir be palapinės, be tinka
mų įrankių, be antiseptinės 
medžiagos. Ir vis dėlto gy
dytojas Petras visa tai da
ro. Būdamas puikus chi
rurgas, jis jau padarė lau
ko sąlygose eilę sunkių o- 
peracijų. Jo pastangų dė
ka buvo sugrąžinta gyvybė 
11 sunkiai sužeistų partiza
nų. Ir ne tik gyvybė — jie 
sugrąžinti į rikiuotę: pa
sveikę partizanai vėl įsi
jungė į aktyvią kovą prieš 
okupantus. Gydytojas Pet
ras apdovanotas Garbės 
Ženklo ordinu.

savo 
Ka

ĖauvS—Liberty, Lithuanian Daily

Medaliais apdovanotųjų 
tarpe yra partizanų iš įvai
rių būrių. Čia randame 
“Perkūno”, “Už Tėvynę”, 
’’Žalgirio”, ’’Mirtis okupan
tams” ir kitų būrių parti
zanus. Perkūnietis Stepas 
su savo draugais sudegino 
3 plentų tiltus, o vieną ge
ležinkelio tiltą — susprog
dino. Jo veiklos aktyve — 
du nuleisti nuo bėgių vokie
čių traukiniai, dvi sunai
kintos automašinos, eilė 
sutriuškintų įmonių, gami
nančių vokiečiams maisto 
produktus.

Panašiais žygdarbiais y- 
ra atsižymėję ir daugelis 
kitų apdovanotųjų. Nuleisti 
nuo bėgių traukiniai, su
naikinti tiltai, dešimtys 
sunaikintų okupantų, drą
sios kovos su baudžiamai
siais būriais ir jų sutriuš
kinimas — mirgėte mirga 
šių narsuolių apdovanoji
mo lapuose. Lengva yra pa
rašyti “nuleistas nuo bėgių 
traukinys”,; “sunaikintas 
tiltas”, ’’nuginkluotas vo
kietis”, bet kiek sumanu
mo, kiek atkaklaus darbo, 
kiek kantrybės reikia vi
sam tam atlikti tuo metu, 
kai priešo kulka tave tyko 
kiekvieną minutę!

Lietuvių tauta didžiuoja
si savo narsiaisiais sūnu
mis partizanais, kovotojais 
prieš hitlerinę okupaciją, ir 
visomis priemonėmis juos 
remia. Glaudžiuose partiza
nų ryšiuose su tautos ma
sėmis yra jų stiprumo ir 
neįveikiamumo laidas. Oku
pantai gali siusti, gali de- 
dinti ir su žeme sulyginti 
dar ne vieną Lietuvos kai
mą, gali kurti “vietinės 
savisaugos”, “vietinės rink
tinės” ir kitokiais vardais 
pavadintas banditines gau
jas — nieko jiems tai ne
padės. Kova dėl laisvės au
ga, plečias ir jokiomis prie
monėmis hitlerininkai tosmonėmis hitlerininkai 
kovos nenuslopins.

Philadelphia, Pa
Kas Kaltas Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergales Komi
teto Susirinkime, Kuriame Iš

provokavo Muštines?

Rugsėjo 26 d., 1944, Lietu
vių Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komiteto įvy
ko susirinkimas, Lietuvių Mu- 
zikalėje Salėje, 2715 E. Alleg
heny Ave., kurį sušaukė pro
tokolų sekretorius Pranas Pū
kas laiškais ir atvirlaiškiais. Šį 
komitetą sudaro Philadelphi- 
jos Lietuvių draugijos ir orga
nizacijos.

šis komitetas pereitais me
tais sukėlė bendrai karo bo- 
nais pusę milijono dolerių, nu
pirko bomberį ir keletą tūks
tančių dolerių Raudonajam 
Kryžiui ir War Chest. Užbai
gus senuosius metus, lietuviš
ki pro-naciai suorganizavo sa
vo palšą publiką ir mechaniš
kai išsirinko savo valdybą. Per 
šiuos metus komitetas tik ma
žą dalį atliko darbo karo pa
stangom. Daug delegatų nesi
lankė į susirinkimus, o pašal- 
piniai kliubai jiems nepasiti
kėjo ir visas aukas Raudona
jam Kryžiui ir War Chest nu
nešė atskirai ir rekordavosi 
ant savo draugijų vardo.

Pastaruoju laiku lietuviški 
fašistai tiek įsidrąsino, kad 
pastarajam susirinkime jie nu
tarė priimti savo Bendrąjį Lie
tuvių Fondą prie Raudonojo 
Kryžiaus Kom. Į pastarąjį su
sirinkimą nuėjo delegatai ir 
pradėjo smerkti tą jų tarimą.

Pirm šio susirinkimo jie są
mokslą padarė ir padavė skun
dą ant Zalecko, Pilėno ir Šmi
tienės. Šmitienę jie kaltino, 
būk jinai nepridavė mandatų 
ir adresų. Ji pasiaiškino^ kad 
pirmiau būdama Chaladinie- 
nė sekretore jai nepridavė jo
kių mandatų ir jų neturinti, 
pastebėdama, kad pirminin
kas Kavaliauskas neveda su-

sirinkimo ir nesilaiko jokių Or
ganizacinių taisyklių. Fašistas 
Vincas Paschall (Poška) pa
kilęs ėmė rėkt ant Šmitienės 
angliškai “You get out!” ir bė- 
go b e s k i r s t y damas sėdy
nes Šmitienę sumušti, bet atsi
rėmė į Bendoravičių, kuris jį 
prilaikė. Paschall kirto Ben- 
doravičiui, o Bendoravičius, 
kaip Kristus, neatsuko savo 
veidą — jis kirto jį. Tuom 
tarpu Zaleckas ir Pranaitis 
puolė skirti, bet prišoko Bla- 
das Norkus (kuris save vadi
na inžinierium) prie fZalecko, 
suėmė jo rankas ir susuko į 
užpakalį, gi lietuviško radijo 
vedėjas Antanas Dzikas, 
Švento Jurgio parapijos klebo
no V. Martusevičiaus vargoni
ninkas, prišoko prie .'Zalecko 
ir smogė keletą sykių į veidą. 
Tam žmogui sužalojo akinius 
ir veidą. O reikia žinoti, kad 
Dzikas sėdėjo prie kunigo Rai
los ir dar kitas kunigas sėdė
jo greta. Buvo aiškiausiai są
mokslo aktas...

Peštynės aptilo, nes pažan
gieji delegatai jų vengė. Tai 
štai, kaip lietuviškiems fašis
tams rūpi Amerikos Raudono
jo Kryžiaus ir Karo Pergalės 
pastangos!

Pirmininkas, graborius Ka
valiauskas, pasitraukė iš pir
mininko ir užleido plačiai ži
nomą politinį vijurką, Joną 
Grinių, kuris diplomatiškai pa
reiškė, kad jis nematė jokių 
peštynių. Mūsiškiai delegatai 
pareikalavo mušeiką Paschall 
prašalinti iš svetainės. Grinius 
leidžia balsuoti. Už prašalini- 
mą virš 20 balsų suskaičiau, 
Grinius paskelbė 14 balsų. 
Balsuoja, kad neprašalinti, su
skaito 23 balsus. Kelia rankas 
parapijonkų armija ir kunigai, 
kad neprašalinti mušeikos, tai 
kunigiška lietuviško tipo arti
mo meilė, teisybė ir dorybė!

Pažangieji delegatai — pa- 
šalpinių draugijų delegatai pa
sipiktino ir padarė pareiškimą, 
kad jie dėl šios provokacijos 
ištraukę delegaciją iš šio komi
teto. Dabar lietuviški fašistai 
nusimaskavo Philadelphia lie
tuvių visuomenės akyse.

Apie Paschall (Pošką) yra 
gražių rekordų miesto rotušėj. 
Apie jį yra stebuklingų šnekų, 
kas vėliau bus pranešta į spau
dą.

Šiame susirinkime ginčai ki
lo dėlei Lietuvos šelpimo. “Po
nai” argumentavo, kad jie 
šelps lietuvius, bet apie Lietu
vą, apie kurią per metus jie 
kalbėdavo, užmiršo.

Delegatai reikalavo, kad 
mes turime vyriausiai šelpti 
Lietuvos žmones. Fašistai ner- 
vavosi. J. Klevas darė įnešimą, 
kad būtų pataisyta šelpti Lie
tuvą — mūsų brolius, seseris, 
mano ir jūsų visų gimtinę tė
vynę. Fašistai spyrėsi remti 
pabėgusius lietuviškus nacius, 
kurie pabėgo nuo Raudono
sios Armijos ir lietuviškų pul-
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GAILESTINGUMO RANKA

Per duosnias aukas Kariniam New Yorko Fon

dui, gailestingoji pagelbos ranka bus ir toliau iš

tiesta, kur tik reikia visame karo suvargintame pa

saulyje.

Šis vienintelis pagelbos fondas turi būti gana 
didelis, kad patenkint bendruosius einamuosius rei

kalus 31 -nos organizacijos, tarnaujančios naminiams 

ir kariniams Jungtinių Tautų frontams.

NEW YORK WAR FUND
REMIAS 31-NĄ NACIONALĘ IR VIETINĘ PAGELBOS ĮSTAIGA

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

ktį į Švediją, Portugaliją, Is
paniją ir Argentiną.

Kliubietis.

Sovietiniai lėktuvai kar
totinai bombardavo kari
nius vokiečių punktus Klai
pėdoje ir, be kitko, 
sprogdino kelis priešų 
dūlius.

su- 
san-

jauAmerikoj pastatyta 
10,000 lekiančių tvirtumų.

Graikai, suardydami na
cių traukinį, užmušė 7,000 
priešų.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
B sudarau su ame. 
grikoniškais. Rei- 

Įkalui esant ir 
[padidinu tokio 

B/ 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 

4* 4* 4*
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNK 
4* 4* 4*

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki-I to® Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
gar°9 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 šldpumo ■ ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

DR. ZINS - -
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A, M. - ? P. M. Šelmi. 9 A. M. - 2 P, M.

1

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

napiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

^WWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWWAWAWAWAMWAIIITOffilllAllllAlllfliig

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Telefonas Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
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SO. BOSTONO LIETUVIAMS
Gerbiamieji!

Mūsų senoji tėvynė yra beveik išlaisvinta iš baisiosios nacių 
vergijos. Tačiau Lietuvos žmonės per tuos tris su viršum oku
pacijos metus tapo baisiai išvarginti ir nežmoniškai apiplėšti 
per vokiečius.

žinios ateina iš Lietuvos, kad du trečdaliai ūkininkų trobų 
yra sudeginta; miestai ir miesteliai yra sunaikinti. Ir tos pačios 
žinios mums sako, kad Lietuvoje randasi tūkstančiai našlaičių 
be jokios prieglaudos, maisto ir drapanų; kiti tūkstančiai su
žeistųjų ir senelių be jokio prižiūrėjimo. Kitais žodžiais kal
bant Lietuva yra baisiausiai nukankinta nuo karo audrų.

Lietuvos žmonėms pagalba yra skubiai reikalinga ir be jokio 
atidėliojimo, dabar turi būti pristatyta! Jau šalti orai ateina ir 
jiems yra reikalingos šiltos drapanos, čeverykai, maistas ir 
gyduolės. Su ašaromis jie prašo nuo amerikiečių pagalbos!

Šiuo reikalu mes kviečiame jus ir jūsų draugiją bei kliubą, 
apkalbėję išrinkti delegatus ir pasiųsti juos į šaukimąją kon
ferenciją, per kurią bus sudarytas platus veikiantis komitetas 
teikimui pagalbos Lietuvai. Turėdami platų ir didelį komitetą 
mes galėsime daug daugiau pagelbėti savo broliams bei se
serims Lietuvoje.

Konferencija įvyks sekmadienį, spalių (October) 15 d., 
1944 m., 10 vai. ryte, 376 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Turime pasitikėjimą, kad jūs atsiliepsite į šį pakvietimą ir 
pasiųsite delegatus į šaukiamąją konferenciją ir patys ateisite 
i ją.

Su geriausiais linkėjimais jūsų draugijai bei kliubui ir jums, 
pasiliekame,

Bostono Apylinkės Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,
A. J. Kupstis, J. Masteika, St. Reinardas, 
M. Kazlauskas ir Prof. B. F. Kubilius.

• *. . iPastaba: Šioje konferencijoje dalyvaus Nacionalio Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto pirmininkas A. Bimba iš Brook
lyn, N. Y. ir padarys platų pranešimą tuo svarbiu reikalu.

78
110
72
52
50

J. Burba, So. Boston ......
A. Balčiūnas, Brooklyn ... 
ALDLD 25 kp., Baltimore 
A. Valinčius, Pittston .....
J. Bakšys, Worcester .....

Kasdien Laisvės vajaus rezultatų netalpiname, nes dar 
negavome žinių nuo visų vajininkų — laukiame. Šį sykį 
pasižymėjo M. Svinkūnienė, prisiųsdama du naujus skai
tytojus ir keletą atnaujinimų. Ji jau pirmoj vietoj. Ją 
seka P. Pilėnas; jam į pagelbą atėjo jo bendradarbiai A. 
Smitas ir J. Lukoševičius; pastarasis prisiuntė naują 
skaitytoją ir du atnaujinimu. Philadelphiečiai stovi ant
roj vietoj. Jie nustūmė A. Stripeiką ir G. Kudirką tre- 
čion vieton. <

J. Vaivada, rochesterietis, prisiuntė naują prenume
ratą ir įsakė kredituot jo miesto vajininką, taip ir pada
rėme.

Į vajų įstojo brooklynietis A. Balčiūnas ir ALDLD 25 
kp., Baltimore, Md. Drg. Paserskis veikia kaipo 25 kp. 
vajininkas. Šiedu draugai prisiuntė atnaujinimų.

Laukiame daugiau žinių.
Laisves Administracija

Sovietai tik Apie 50 
Mylių nuo Vengrijos 

Sostamiesčio
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

traukinių, 600 trokų ir 1000 
vežimų su kariniais krovi
niais.

Sovietų kariuomenė pra
siveržė iš rytinių Tiszos u- 
pės krantų į vakarinius 
tarp Stara Kanjiza ir Stari 
Becej, Jugoslavijoj netoli 
Vengrijos rubežiaus. To
kiu būdu raudonarmiečiai 
užėjo šonan Szegedui, ant
ram didžiausiam Vengrijos 
miestui. Paskutinės žinios 
sako, kad Sovietam telieka 
apie 50 mylių pasiekt Bu
dapeštą, Vengrijos sosta- 
miestį.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

O kadangi tokio stebuklo 
nebus, tai Valaičio rūbai taip 
ir supus, nepasiekę Lietuvos 
žmonių.

, Amerikos Darbo Federacija 
turinti 6,806,000 narių. Tai 
aukščiausias Federacijos narių 
skaičius visoje istorijoje.

CIO irgi turi apie tiek. Ame
rikos darbo unijos yra pada
riusios milžinišką progresą. O 
eigų Federacija ir CIO susi- 
ienytų, progresas būtų dar 
markesnis.

Ingiai išvijo vėl įsiveržu 
s Indijon japonus.

(240)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

55c
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš

INDŲ ATĖMĖJOS 
MERGINOS PRIE BUFETO

SU IR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

VALGIS IR BONAI 
SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE 

NEDIRBAMA!
PRESIDENT CAFETERIA

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

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas

VALANDOS—$28.60 PRADŽIAI
Nuolat.

Linksmos Darbo Sąlygos.
Būtinas Darbas.

KASTAR, INC.
84 W. 14TH ST.

RUSSEKS FIFTH AVENUE
_____________________________________ (245)

MOTERYS (10) 16 IKI 40. Lengvas, švarus 
pakavimo darbas. 40 Valandų. Nuolat.

Nereikia Stovėti. Pokarinė proga.
DUOTONE CO.. 799 BROADWAY, N.Y.C.

(241)

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)

LaUvS—Liberty, Lithuanian Daily

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
FIFTH AVE. & 34th ST., John Wanamaker(244)

(242)(245)

BONAI VIRĖJOS
APVALYTOJAI

Dienom ir NaktimPasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

BARRICINI CANDY CO

Kreipkitės I

(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)
(x)

(X) VYRAI John Wanamaker
46-55 METŲ

(X)

*
I

CO.,

NUSTATYMUI VYRAI(245)
(X)

PUNCH PRESAMS

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
JOHN J. NESBITT, INC

ST.FIFTH AVE. & 34th

JOHN J. NESBITT, INC(244)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
(245)

(244)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

PRANEŠIMAS

103 Warren St
(239-240)

New York City

(X)

T

48

be consumed off the

293 Van

203 5

(242)

(241)

(241)

I

i . MmmHI

Nanticoke 
Hartford .. 
Paterson .. 
Amsterdam

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

48
40
26
24
24
23

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

22-19 41ST AVĖ., 
LONG ISLAND CITY

i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuolat, Apmokamos Vakacijos 
LINKSMOS APLINKYBES

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Personnel Ofise
9tos lubos

Personnel Ofise
9tos lubos

ADOLPH
Brunt St.,

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

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

KIELING
Brooklyn, N. Y. H

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

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

ABELNAS DARBAS
KAVOS KEPINIMO 

DIRBTUVĖJE

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY

9TH ST. & BROADWAY 
NEW YORK CITY.

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp.' susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Visi dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes Finansų Sekr. turi 
daug naujų knygų nariams atiduo
ti. — A. Jocis, F. Rast.

STOGDENGIAI, NUO VANDENS APSAU- 
GOTOJAI IR GONTORIAI. PATYRĘ. $13 I 
DIENĄ. TAIPGI PATYRĘ PAGELBININ- 

KAI. PREMIER ROOFING. 
602 PACIFIC STREET, BROOKLYN.

NEVINS 8-3711. (241)

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PAGELBININKAI
TAIPGI REIKIA DALIAI LAIKO DARBI
NINKU.' GERA ALGA. NUOLATINIS DAR

BAS. MORTON DELIVERY, INC.
222 W. 37TH ST.

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 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

VYRAI 
LIEJIKAI ANT JELENRO CASTING MAŠI

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

(241)

VYRAI 
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 688 Halsey StreeJ;, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR L. SCOTT 
(Scottie's Inn)

688 Halsey St. , Brooklyn, N. Y.

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

PAKUOTOJAI
Prie vamzdžių suvedimo medžiagų.

Pilnam Laikui.
DANIEL MORRIS CO.. 214 E. 6TH ST.

(241)

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

i;?
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brookjyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ DARYTOJOS, 
KOPIJUOTOJOS, SIUVĖJOS.

Išimtinai daugtneniniam ir tiesiai naudotojam 
išdirbama.

NORTHRIDGE, 1 W. 57TH ST.
(2S9)

NOTICE 
GB 7419 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
150 Troy 
County of 
premises.

SIUVĖJOS
Ši puiki Fifth Avenue 

Krautuvė

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

PASTOVUS, NUOLATINIS DARBAS.
POKARINIAI DARBAI UŽTIKRINTA

NEMOKAMAI VALGIS
VAKACIJOS SU ALGA

KELETOJE VIEŠBUČIŲ.
KREIPKITĖS I MISS TERRY 

HOTEL HOLLAND
351 WEST 42ND STREET.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
_ __________________________________ (240)

PATAISYMUI DARBININKĖS 
PATYRUSIOS PRIE AUKŠTOS KLASĖS 

GOWNS 
GERA ALGA

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

Sandelio Darbininkai
Nuolat

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE 
GROCERY PRODUCTS 

665 NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

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.
Pi■iešais R.R. Stotį

SANTO GASBARRE
150 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.. T

REIKIA VYRŲ
BŪTINA KARINE PRAMONE

Patylimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbus 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

West Side Ave., Jersey City
West-Side Montgomery busas pravažiuoja 

duris.
Prisilaikoma W.M.C. ’ Taisyklių

(241)

STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

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)

STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA,
PA.

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(241)

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

LEWEL MFG. CO. 
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.

INDŲ MAZGOTOJAI 
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

VALANDOS 12:80 IKI 9:30 P.M.
Pirmadieniais Nedirbama 

NYSTROM’S RESTAURANT
Route 4, 

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

________________________ (242)

VYRAI IR MOTERYS 
BERNIUKAI IR MERGAITĖS 

Nereikia Patyrimo 
Būtinas Darbas 

AMERICAN CANDLE 
INC.

55-13 FLUSHING AVE.
MASPETH.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y, T

______________________________________ (242)

PASIUNTINIAI
Vidui ir Lauke

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas 

STEWART DICKSON & CO.
116 BROAD ST.

N. Y. C.

______________________________________(241)

BERNIUKAI IR 
JAUNI VYRAI

Reikalingi darbams, kaipo sandėlio raštinin
kai ; galima greit pakilti sulyg mūsų 

apšvietos programo lavintis darbo.
E. A. WILDERMUTH

1102 Atlantic Avė., B’klyn. MAin 2-7700 
Matykite Mr. Stehley, 2-ros Lubos.

(240)

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, 37’/2 VALANDŲ SA

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

BROOKLYN. APPLEGATE 7-0905.
(289)

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ALDLD Moterų kp., Binghamton 
A. Matulis, Jersey City .............

E. Cibulskienė, 
J. Kazlauskas, 
J. Matačiūnas, 
J. A. Shunski,

Lietuvoj Sovietai Atėmė 
Iš Nacių Kalvariją ir kt.

pranešimas dėl to sako:
“Rytmetį sovietiniai ka

riai paėmė Jurbarką, svar
bią vokiečių tvirtumą prie 
Nemuno upės. Per kauty
nes dėl miesto naciai nu
kentėjo labai didelių nuos
tolių. Per vieną dieną buvo 
sunaikinta virš 4,000 vokie
čių kareivių ir oficierių. 
Mūsų kariai pagrobė didelį 
skaičių vokiečių tankų, ar
tilerijos kanuolių, priešlėk
tuvinių patrankų, automo
bilių ir amunicijos sandė
lius.”
Sulaužytas Stiprus Vokie

čių Apsigynimo Ruožas
Oficialis Sovietų praneši

mas sako:
“Į pietų vakarus nuo 

Šiaulių sovietiniai kariuo
menės junginiai pasiekė 
priešų liniją, ginančią Ry
tinius Prūsus (į šiaurius 
nuo Nemuno). Ši vokiečių 
linija buvo sudaryta iš ke
lių apkasų linijų su pasto
viais cementiniai - geleži
niais šaudymo punktais, 
prieštankiniais grioviais, 
su minų laukais tarp apka
sų ir su spygliuotų vielų 
skerspainėmis. Sovietiniai 
tankai ir pėstininkai su ar
tilerijos parama kirto vo
kiečiams galingą smūgį, 
sulaužė jų pasipriešinimus” 
ir suardė tą nacių apsigy
nimo ruožą.

V1LGYT0JAI1 COKOLADA
TAIPGI MOKINIAI

KAIP PASIDARYTI PIE
NO Iš SOY PUPŲ

Komercijos Department© 
leidžiamame laikraštukyje 
Domestic Service nurodo
ma, kaip galima pasiga
minti pieno iš Soy pupų. 
Ten pat pastebima, kad 
Chinijoj kūdikiai yra užau
ginami šitokiu pienu iš Soy 
pupų, kurias dabar prade
da auginti ir šioje šalyje.

Vienas iš nurodytų būdų 
yra toks. Pamerk ■*' sausas 
pupas keletui valandų, su
trink jas ir tuomet virink 
pusę valandos trijose daly
se vandens vienai daliai su
trintų pupų. Paskui išsunk, 
ir gautasis skystimas bus 
panašus į gyvulinį pieną iš 
pažiūros ir vertybės.

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GERA ALGA

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(241)

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 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

PAGELBINIAI 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

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUONI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

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

Penktas puslaplf

Turi daug darbų. 
PATYRUSIEMS 

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ 
Kreipkitės Visą Savaitę

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

TAIPISTĖS
DABAR IR PO KARO 

Linksmos darbo sąlygos ir priežiūra. 
6 DIENOS—44 VALANDŲ SAVAITĖ 

Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų.
HOOVEN LETTERS

352 — 4TH AVE.
LEXINGTON 2-6162

_____________________________________ (245)

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos prie darbų, kaipo sandėlio raš
tininkės ; galima greit pakilti sulyg mūsų 

apšvietos programos lavintis darbo.
E. A. WILDERMUTH

1102 Atlantic A ve., B’klyn. MAin 2-7700 
Matykite Mr. Stehley, 2-ros Lubos

(240)

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)

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 j valandą, po B 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j 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 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M. 
į valandą laike mokinimosi ir pamatinė

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IKI 48
Lengvam Fabriko Darbui

LIUOSŲ LAPŲ DIRBTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas

Pastovus Darbas
GERA ALGA

Viršlaikiai
AMERICAN LOOSE-LEAF CO.

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

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kaf eteri ja 

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

$12.50 i savaitę, prisideda valgie.
Kreipkitės Asmeniškai

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

(289)

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 paliuoMvimą 
(341)



*1 ytyMWyyi^ni^ywJJWOT! '"BV Xwr»wy ^'■w.nyjyy^'yp^ wwt’^^W’^iwirw* 1 '' t ▼ •*7 «<
• ■ ■ ■ .

įeitas pudafris ---- --- -------.------ ...--------- ........................................  ' ....................... LaisvS—Uberty, Lithuanian Daily ...... ......................................................... trečiadienis. Spalių 11,1944

NwYoilog/M0gfe7iiil(» MIRĖ
Julius Nomeikis, 52 metų 

amžiaus, gyvenęs 1724—llth

Lietuviy Smagus Vaka
ras Kar. Fondo Paramai

Ar Jau Užsiregistravote Balsavimams?
Lietuviai niekad neužmiršo, 

niekad neapleido svarbių pa- 
trijotiškų Amerikos reikalų. 
Dabar į mus atsišaukia Nacio- 
nalis Karo Fondas. Pasitikėti- 
na, kad mes, pažangieji lietu
viai, atliksime ir šią pareigą 
garbingai.

Tam tikslui smagus balius 
įvyks spalių 14-tos vakarą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visas pelnas eis tam fondui.

Dėl Ko Mes Turėtume Tą 
Fondą Paremti?

Fondas turi vieną vajų per! 
metus ir iš sukeltų aukų per 
visus metus teikia paramos de- 
sėtkams įstaigų ir fondų. Tai 
yra fondų fondas. Gi didelė 
didžiuma fondan suplaukusių 
aukų eina patogumui mūsų pa
čiu vaikų, kariškių ir jūrinin
ku, b

Ar Daug Brooklyniečiy 
Atvyks į New Jersey?
Jau tik biskis daugiau savai

tės liko iki drg. Mizarai ren
giamo vakaro-vakarienės, kuri 
įvyks 22 d. spalių, Liberty 
Hali, 329 Broadway, Bayonne, 
N. J. Vakarienę rengia LDS 
trečias apskritys, kad pager
bus mūsų visuomenės veikėją, 
rašytoją, prakalbininką ir LDS 
prezidentą nuo organizacijos 
įsikūrimo. Mes, New Jersey 
valstijos LDS organizacijos na
riai, pritarėjai ir taip geros 
valios mūsų judėjimo rėmėjai, 
smarkiai ruošiamės, kad skait
lingai dalyvauti. Bet tuom pa
čiu tarpu kviečiame ir draugus 
brooklyniečius atvykti skait
lingai, kad pagerbus jūsų 
mieste gyvenantį d. Mizarą, su 
kuriuo jums tenka visuomet ir 
kiekvieną dieną, kaip organi
zacijos reikalais, taip ir kas
dieninio gyvenimo reikalais,, 
susidurti, pasikalbėti ir 1.1.

Brooklyno ir apylinkės -lie
tuviams yra labai parankios 
sąlygos atvykti į Bayonne, N. 
J. Privažiavimas parankus. 
Atminkite nesivėluoti. Mat, 
vakarienę pradėsime lygiai 
5:30. Svetainės durys atdaros 
4-tą valandą. Pasibaigus va- 
karienei-programai bus šokiai 
prie geros orkestros. Įžangos 
tikietas $2. Galite gauti tikie- 
tų pas LDS kuopos veikėjus ir 
Laisvės pastogėje. Įžangos ti- 
kietų platintojus prašome pra
nešti, kiek pardavėte tikietų 
nevėliau, kaip iki 17-tai d. 
spalių, K. Churliui, 395 
Broadway, Bayonne, N. J., ar 
A. Matulis, 147 Fulton Ave., 
Jersey City, N. J. Būtų labai 
malonu, kad žinotume iš kal
no, kiek publikos turėsime ir 
kiek turime pagaminti maisto.

Kelrodis
Važiuodami iš Brooklyno, 

važiuokite iki Fulton St. New 
Yorke, Hudson Tubes, imkite 
Tubes traukinį į Newark, iš
lipkite Journal Sq., Jersey 'Ci
ty. Išlipę į viršų imkite Boule
vard busą to Bayonne ir tiesiai 
iki 16 St. Eikite 2 blokus po 
kairei ir ten bus Liberty Hali 
—329 Broadway.

Automobiliais: per Holland 
Tunelį iki Journal Sq. ir Boule
vard gatve tiesiai iki. 16 St., 
Bayonne. Važiuodami iš New
ark© — Hudson Tubes iki 
Journal Sq., Jersey City, im
kite aukščiau paminėtą busą 
iki 16th St., Bayonne, N. J.

A. Matulis.

Tai klausimas, kurį šiomis 
dienomis jūsų paklaus bile 
kas, bile kur. Tai kam dar ati
dėlioti. Jeigu neužsiregistra
vęs, tai tą padarykite tuojau, 
šiandien. Nelaukite paskutinės 
dienos, nes, kas gali žinoti, ko
kia kliūtis gali sutrukdyti pas
kutinėmis minutėmis.

Ar balsavote? — Paklaus 
savo laiške arba sugrįžę iš ka
ro mūsų jaunieji. Jie mus pa
liko namų fronto sargyboje. 
Kuo pasiteisinsi? Ar kad per 
sunku buvo kelis blokus nuei
ti užsiregistruoti, kada jiems 
nebuvo per sunku kariauti, 
kraują lieti, gyvastį dėti. Ir 
niekas negali išsimeluoti, nes 
bile kas gali nueiti ir patikrin
ti registrant!) rekordus, ar jis 
—ji užsiregistravo ir ar balsa
vo, nors niekas negali patik
rinti, už ką balsavęs.

Reakcininkai ir fašistų rė
mėjai nori, kad kuo mažiau
sia žmonių galėtų balsuoti, 
nes, kada masės miega, reak
cija siaučia. Demokratiški vei
kėjai, darbo unijų vadai ir 
patsai prezidentas Rooseveltas 
ragina registruotis ir balsuoti, 
nežiūrint, už kurią partiją jūs 
stojate. Tad nepraleiskite

brangiausios piliečio teisės ir 
pareigos.

Kas šią savaitę neužsiregis
truos, negalės balsuoti lapkri
čio 7-tą.

Kada ir Kur Registruotis 
Balsavimams?

Registracija New Yorko 
miesto visuose apskričiuose 
yra:

Šią savaitę kas dieną. Va
landos: 5 po piet iki 10:30 
vakare, o paskutinę dieną, šeš
tadienį, nuo 7 ryto iki 10:30 
vakaro.

Vieta: Kur visuomet einate 
balsuoti.

Kas registruojasi? Kiekvie
nas pilietis, kuris iki rinkimų 
dienos, lapkričio 7-tos, bus iš
gyvenęs 1 metus valstijoj, 4 
mėnesius mieste ir 30 dienų 
rinkimu distrikte. c

Pirmu kart balsuojantieji 
privalo pristatyti suėjimo į 
metus liūdymą ir kad jie mo
ka nors kiek skaityti ir rašyti. 
Neturintiems raštingumo liū- 
dymo ant vietos duoda raštin
gumo išbandymą. Lengvas, bi
le kas gali atlikti. Bet iš sykio 
nepavykus, gali pakartoti kas 
dieną per visą registracijų lai
ką.

Julė Nekvedavičiene 
Turėjo Operaciją

šeštadienį, rugsėjo 30, ūmai 
susirgo Julė Nakvedavičienė, 
gyvenanti ant Grand St. Greit 
buvo nuvežta į Beth-1 ligoni
nę, kur 2 d. spalių buvo pada
ryta operacija. Ligonė po ope
racijos eina geryn. Linkėtina 
jai greito pasveikimo.

Iš Atletų Kliubo 
Susirinkimo

Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
Kings County ligoninėje, spa
lių 7-tą. Bus palaidotas spalių 
12-tą, šv. Jono kapinėse. Pa
šarvotas namie. Paliko nuliū
dime žmoną Helen ir dukterį 
Sophie.

Nellie Gudonis, 57 metų am
žiaus, gyvenusi 234 Metropo
litan Avė., mirė namie, spalių 
8-tą. Bus palaidota spalių li
tą, šv. Jono kapinėse. Pašar
vota graboriaus J. Garšvos ko
plyčioje. Paliko nuliūdime dvi 
dukteris.

Jubilėjinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubilč- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilejaus 
minėjimo Koncerte, 12 d. lapkričio-Nov. 12, 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave.

Puiki programa ir gera orkestrą šokiams.
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai 

nuo 7 vai. vakaro.
Koncertui įžanga 80c, $1.25 ir $1.50. Vien tik 

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

So. Brooklyno Žinios Richmond Hill, N. Y.

WAKNER BROS, perstoto 
ANN SHERIDAN ALEXIS SMITH
JACK CARSON JANE WYMAN
IRENE MANNING CH. RUGGLES

EVE ARDEN veikale

“THE DOUGHGIRLS”
LinkamiauMa pašaipa apie Karo laiku 
susigrūdusius Žmones Washingtone, kur 
įvyksta daug keistų ir juokingų nuotikių I 

HOLLYWOOD
BROADWAY ir 46 STREET

Gražiai Paremta New York 
War Fund

Penktadienį, spalių 6 d., 
LDS 50 kp. turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Kaip narių 
atsilankymu, taip ir veikimu 
šis susirinkimas buvo gausus.

Iš kp. komiteto raportų pa
sirodė, kad kuopoje viskas ge
roj tvarkoje. Pora narių eina 
prie susispendavimo, bet drg. 
Bready apsiėmė juos aplanky
ti ir duokles iškolektuoti.

Drg. Bready išdavė platų 
raportą iš Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto, Brooklyno 
skyriaus. Paaiškino, kaip yra 
reikalinga greita Lietuvos žmo
nėms pagelba, taipgi nurodė, 
kaip mes čionai, ant vietos, ga
lėtume, be didelių pastangų, 
tam reikalui gražiai pasidar
buoti. Drg. Bready paaiškini
mas įtikino veik visus, kad Lie
tuvos žmonėms pagelbos tei
kimas yra reikalas mūsų visų. 
Ant vietos apsiėmė šie drau- 
gai-gės: J. Lagišky, J. Krumi- 
nas, Mikulėnas, A. Anziulevi- 
čienė ir S. Bažienė. C. Brea
dy ir M. Kulikienė jau nuo 
pirmiau tam reikalui darbuo
jasi. :

LDS jubilėjinio vajaus rei
kalu, kaip atrodo, gerai dar
buosis drg. Bready. Jau įrašė 
vieną jauną merginą ir turi 
porą gerų kandidatų. Sakė, 
kad šiame vajuje jis tikrai 
gaus gražų skaičių naujų na
rių mūsų kuopon.

Draugei M. Kulikienei pa
aiškinus svarbą New York 
War Fund nariai gražiai atsi
liepė. Iš kp. iždo paaukota 10 
dol. ir nariai aukojo šie: C. 
Bready $2. Po $1 aukojo: A. 
Walmus, M. Kulikienė, A. 
Bunkienė, Litvinienė, Mikulė
nas, J. Petrikonis, J. Lagišky, 
J. Vitartas, V. Majauskas, J. 
Weiss ir Ch. Reivydas. Po 50 
centų : Tarvydas ir K. Kovall, 
A. Andziulevičienė 25 centus. 
Viso $24.25.

OPA konferencijon, kuri 
įvyks 26 d. spalių, YMHA pa
talpose, 4910 14th Avė., dele
gatais apsiėmė C. Bready ir L. 
Meškėnaitė.

Koresp.
WARNER BROS, perstoto 

CARY GRANT 
šauniojoj komedijoj apie pusgalviškai 

smaKlua vienos Brooklyno 
šeimos prietikius.

“ARSENIC and OLD LACE”
su RAYMOND MASSEY, JACK CARSON,

PETER LORRE, PRISCILLA LANE, 
EDWARD EVERETT HORTON, JAMES 

GLEASON, JOSEPHINE HULL. 
♦ ASMENIŠKAI SCENOS VAIDINIME 
žvaigždžiuoja CHARLIE BARNET ir JO 

ORK., DAINININKAI, KOMIŠKAS 
DUETAS »

STRAND ”AY

Draugai!
Mūsų kolonijoj drabužių 

priėmimui gauta sekama vie
ta :

D. Maižio, 97-41 — 109th 
St., 2nd fl., Richmond Hill. 
Paprastomis dienomis bile ka
da; šeštadieniais ir sekmadie
niais — rytais iki 12 vai. die
nos.

Draugiškai,
V. Paukštys.

Bankietas Dariaus- 
Girėno Pagerbimui

Pranešame gerbiamai publi
kai, kad ruošiamas bankietas 
mūsų lakūnų pagerbimui ir 
paminklo pastatymo naudai 
bus tikrai svetingas.

Keletas vietos didžiųjų drau
gijų prisidėjo gausiu bilietų 
nupirkimu, o taip pat daugelis 
šeimų ir pavienių asmenų už
sisakė vietos. Norinti dalyvau
ti, teikitės įsigyti tikietus iš 
anksto.

Pramoga įvyks šį šeštadienį, 
spalių (October) 14 d., 7:30 
vai. vak., Piliečių Kliube, 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Bus gerti, valgyti ir smagiai 
pašokti. Įžanga bankietui 
$2.50. Vien dėl šokių 50c. Vi
sus nuoširdžiai kviečia.

Dariaus Girėno ir Draugijų 
Atstovų Komitetas.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn
>!«i " i »■ 11..............i m........m. ,^.,1n ■■ n .■ <i ..ii u ■■■ <»*«

J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER !
! LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS !

! Išbalsamuoja ir laidoja ant !
| visokių kapinių 1

VELTUI ŠERMENINĖ j
(KOPLYČIA) I

| Parsamdo automobilius ir ka- j 

I rietas veselijom, krikštynom | 
i ir kitkam. i
I 231 BEDFORD AVENUE 
j BROOKLYN į
t Telephone: EVergreen 8-9770 j

Praeito penktadienio vaka
rą įvyko Lietuvių Atletų Kliu- 
bo bertaininis susirinkimas. 
Narių dalyvavo gerokas būrys. 
Tarp svarbesnių tarimų buvo 
šie: kliubo valdyba įpareigota 
rūpintis gavimu pilnų “lais- 
nių” kliubo bizniui. Mat, "d-a- 
bar kliubas neturi leidimo par- ) 
davinėti degtinę. J

Nutarta paaukoti 25 Mote
rius į National War Fondą; 
taipgi nutarta duot Laisvės 
koncerto programon skelbimą 
už $5. Išrinkta du delegatai į 
Liet. Pil. Kliubo šaukiamą 
kliubų bei draugijų konferen
ciją Maspethe, kuri Įvyko pra
eitą nedėldienį.

Kairys išdavė gerą rapor
tą iš Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto konferencijos, 
Įvykusios rugsėjo 30, Liet. 
Amer. Piliečių Kliube. Išduo
tas tvarkingas finansinis ra
portas. Kliubas finansiniai ne
blogai stovi.

Kliubo pirmininkas Peterso
nas susirinkimą vedė gana 
tvarkingai.

Narys.

Anna 'Zvingela, 66 metų 
amžiaus, gyvenusi 321 South 
1st St., mirė Greenpoint ligo
ninėj, spalių 8-tą. Bus palai
dota spalių 11-tą. Pašarvota 
graboriaus J. Garšvos koply
čioje. Paliko nuliūdime sūnų.

Visų trejų šermenų apeigo
mis rūpinasi graborius J. Garš
va, 231 Bedford Ave., Brook
lyne.

LLD 1-mos Kuopos 
Nariams

Iš Washington© gautuose 
'vėliausiuose pranešimuose sa
koma, kad nesitikima greito 
padaugėjimo civiliniams svies
to, Smetonos ir mėsos.

New Yorko kainų adminis
tratorius Woolley atsišaukė į 
šeimininkes nepirkti dabar cu
kraus, jeigu nėra būtino reika
lo,

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas, apšildy

tas kambarys vienai moteriškei, 
Woodhaven apylinkėje, apie Nor
wood, B. M. T. stotį. Pageidaujama, 
kad būtų galima pasigaminti valgy
ti. Prašau rašyti šiuo antrašu:

M. R., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (239-240)

Kas turi pardavimui toasterį 
(Master), prašome pranešti laišku 
(nesikreipkite asmeniškai) sekamu 
antrašu: L. B., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI

REAL ESTATE
CYPRESS HILLS, dviem šeimy

nom, 11 kambarių, mūrinis namas. 
Šone langai. Šiluma. $5,500.00.

RICHMOND HILL, dviem šeimy
nom, mūrinis namas, su 11 kamba
rių, porčiai, $8,700.00.

Trim šeimynom, mūrinis namas, 
su 16 kambarių, garadžius, vėliau
sios mados įtaisymai, $11,950.00.

Kreipkitės pas
ZINIS—REpublic 9-1506.

(239-241)

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos labai svarbus su
sirinkimas Įvyks ketvirtadienio 
vakare, spalių 12-tą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Delegatai iš Lietuvos šelpi
mo konferencijos išduos ra
portą', taipgi bus pranešimai 
apie Nacionalio Karo Fondo ir 
dienraščio Laisvės vajus. Na
riai gaus naują knygą “Lietu
va Ugnyje.” Ateikite, atsineš
kite daug gerų minčių.

1 Kp. Organizatorius.

JIEŠKO DRAUGĖS 
KELIONEI

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

F. W. Slial ins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

į .... —

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 užėjimųi 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET hm BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleVeiterio stoties. Tel. 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

Raymond Massey, Cary Grant ir Peter Lorre scenoje 
iš naujos komedijos “Arsenic and Old Lace,” dabar 
Strand Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

m--------------------------------------------- ~

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: j 7te 
į 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.
E---------------------------------- -------------- [į

SQUARE

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
______________

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

l HowTo£4|£a

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

$19-o5 
aukštyn

Kalėdų Dovanos

Kareiviams
Užjūriuose
Turi Būt

PIRKITE 
ANKSTI

Išsiųstos
Nevėliau Kaip 
October 15th

Daimonto 
Žiedai nuo 

ir

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
J ULES 

JURGENSEN

Vyriškas $1 Q.95 
Žiedas 

ii aukštyn

BIRTHSTONE
• Žiedai $g.95 

ii aukštyn

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B’KLYN. st. s-sns

Jeweler
ADARA VAKAR/




