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Pirmoji Laukaičio Klaida.
Pepper ir Dulles.
Wendell Willkie.
Garsūs Žmonės.
Piktoji Veislė.

Rašo A. BIMBA

SLA naujasis prezidentas 
W. F. Laukaitis jau išėjo iš 
vėžių. Jis jau pavedė SLA na
rių adresus smetonininkų Lie
tuvai Gelbėti Sąjungai. Jis 
pats tiems nariams siuntinėja 
laiškus ir reikalauja, kad jie 
remtų smetonininkų rinkimą 
peticijų prieš Lietuvą.

Tai labai negražu. Nariai 
piktinasi. Vienas jų rašo:

“Naujasis SLA prezidentas, 
pasinaudodamas tos organiza
cijos narių vardais ir adresais, 
purviną politiką varinėja. Per 
suvirs tris metus laiko jis ne
matė reikalo taip darbuotis.“

Claude Pepper yra senato
rius iš Floridos valstijos, žmo
gus liberališkų pažiūrų, karš
tas prezidento Roosevelto pa
sekėjas.

John Foster Dulles yra Wall 
Stryto bankierius. Jis yra Tho
mas Dewey patarėjas užsienio 
reikalais.

Senatorius Pepper savo pra
kalboje New Yorke labai 
smarkiai sukirto tą Dewey pa
tarėją. Jis parodė, kad Dulles 
buvo artimai susirišęs su nacio 
bankierio von Schroeder inte
resais. Už tai 
Rooseveltui.

Kaltinimai 
skaudūs.

Dulles priešinasi

yra sunkūs ir

pereitą sekmadienį anksti 
ryto pastebėjau spaudoje di
delį pranešimą, kad mirė Wen
dell Willkie. Iš sykio nesino
rėjo tikėti, bet vėliau žinia pa
sitvirtino.

Šita staigi ir nelaukta “Vie
no Pasaulio“ autoriaus mirtis 
supurtė visą Ameriką.

Politinėje arenoje Willkie 
greitai iškilo ir greitai užgę- 
so. Vidutinis pilietis jį pažino
jo tiktai nuo 1940 metų, kai 
Willkie buvo republikonų kan
didatu į prezidentus.

Gaila žmogaus. Buvo pažan
gus ir drąsus politikas. Willkie 
nebijojo stoti ir ginti šalies 
Aukščiausiame Teisme komu
nistą Schneidermanną, iš ku
rio reakcionieriai norėjo 
ti pilietines teises. Gynė 
gerai ir laimėjo.

Willkie nebijojo, kad 
mas komunisto gali pakenkti 
jo politinei karjerai.

atim- 
labai

gyni-

Kalbant apie garsius, pa
žangius žmones, mano mintys 
persikelia j tolimąjį Paryžių. 
Daily Worker praneša, kad į 
Francijos Komunistų Partiją 
įstojo pasauliniai išgarsėjęs 
piešėjas Pablo Picasso, žymu
sis francūzų intelektualas, fi
zikos profesorius Paul Lange
vin ir gabusis radiologistas 
Frederick Joliot-Curie.

Šitie vyrai, kaip pasirodo, 
laike vokiečių okupacijos daly
vavo pogrindiniame judėjime. 
Ten jie susipažino su komu
nistais ir iš jų veiklos įsitikino, 
kad ir jų vieta jų eilėse.

Pranešama, kad Maskvon 
vyksta maršalas Tito, Ju
goslavijos partizanų vadas.

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo Bremeną.

Laisvės korespondentai ra
šo su didžiausiu susirūpinimu. 
Jie sako: klerikalai važinėja 
su prakalbomis ir nuodija 
žmonių galvas. Ragina neau
koti drapanų Lietuvos žmo
nėms !

Bendrojo Fondo surinktos 
drapanos nebūsiančios siunčia
mos Lietuvon, jeigu ten pasi
liks tarybinė santvarka. Tos 
jų drapanos bus sunaudotos 
pabėgėliams iš Lietuvos. O iš 
išlaisvintos Lietuvos bus pabė
gę, aišku, hitlerininkai!

Maskva, spal. 12. — Iš 
Londono atskrido į Maskvą 
St. Mikolaičikas, emigraci
nės lenkų valdžios ministe- 
ris pirmininkas. Su Miko- 
laičiku atlėkė ir tūli kiti 
tos lenkų valdžios nariai.

Associated Press sako, 
maršalas Stalinas ir Angli
jos. premjeras Churchillas 
žadėję suvest Mikolaičiką 
ir jo bendrus į pasikalbėji
mą su demokratiniu Lenkų 
Komitetu Tautai Vaduoti.

Vengrija Esanti Jau 
Arti Pasidavimo

London, spal. 12. —Uni
ted Press korespondentas 
Henry Shapiro telefonavo 
iš Maskvos, kad Vengrija 
esanti arti pasidavimo So
vietams.

Raudonoji Armija įsiver
žė į trečią didžiausią Ven
grijos miestą Debreceną, 
fabrikų centrą ir geležinke
lių mazgą.

Washington. — Pas prez. 
Rooseveltą atvyko pasiunti
niai, kuriuos buvo išrinkęs 
dešiniųjų Amerikos lenkų 
kongresas, laikytas Buffalo 
mieste gegužės mėnesį šie
met. Jie sakėsi atstovaują 
6 milionus lenkų amerikie
čių ir prašė, kad preziden
tas “visais galimais būdais 
gintų Lenkijos nepriklauso
mybę ir jos žemių čielybę, 
idant lenkų tauta netaptų 
priklausoma nuo galingojo
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VENGRIJOJ IR TRANSYL- 
VANI JO J SOVIETAI UŽĖMĖ 

■ DU STAMBIUS MIESTUS

Lietuvoj Sovietai Atvadavo 
Skuodą, Gelgaudiškį, Sugintus 

Ir 150 Kitų Vietovių

London, spal. 12. —Rau-1 mylios į pietų rytus nuo 
donoji Armija užėmė ant- Budapešto, Vengrijos 
ra didžiausią 
miestą Szegedą ir Transyl- 84,000 gyventojų, 
vanijos sostamiestį Cluj. j Transylvanijoje, 
Pirm karo Szeged turėjo ■ Cluj, sovietai užėmė 
132,000 gyventojų, o Cluj i geležinkelių stotis ir 
100,000. Šiedu miestai yra tų gyvenamųjų vietų, 
svarbūs geležinkelių maz- ; Associated Press teigia, 
gai.

“Szeged yra didelis eko
nominis, politinis ir valdinis 
Vengrijos centras”, sako 
Maskvos radijo pranešimas.

(Transylvanija priklausė 
Rumunijai, iki Hitleris 
1940 m. prijungė ją Vengri
jai.)

Vengrai pranešė, kad So
vietų kariuomenė prasiver
žė per Tiszos upę ir pasie
kė Kecskemet miestą, 42

i kad Raudonoji Armija ne
trukus užims ir Debreceną, 
dirbtinio žibalo centrą ir 
geležinkelių stebulę Vengri
joje. Sovietų kariuomenė 
jau įsiveržė į Debreceną.

Jugoslavijoj Sovietų ka
riai drauge su jugoslavų 
partizanais atėmė iš nacių 
Knjazevac miestą ir gele
žinkelių mazgą, 25 mylios 
nuo Nišo, didžio geležinke
lių centro.

lenki] Premjeras S. 
Mikolaičikas Jau At

skrido Maskvon

GALINGAS AMERIKOS 
BOMBANEŠIĮJ SMŪ

GIS JAPONAMS
Japonų radijas pranešė, 

kad 1,000 Amerikos bomba
nešių ir kovos lėktuvų per 
8 valandas bombardavo ir 
apšaudė pietinės Japonijos 
salą - tvirtumą Formosą. 
Japonų komanda gyrėsi, 
būk per 6 pirmąsias valan
das jie, girdi, nušovę 100 
amerikinių lėktuvų.

Amerikiečiai bombardavo 
Formosos geležinkelius ir 
kitus- karinius taikinius.

Formosa, 25,000 ketvir
tam. mylių sala, guli tik už 
80 mylių nuo Chinijos 
krantų. Seniau Formosa 
priklausė Chinijai, tik pas
kui japonai užgrobė tą sa
lą. Formosa yra laikoma 
Istipriausia Japonijos karo 
laivyno stovykla - baze. Tai 
iš jos japonai 1941 m. gruo
dyje užpuolė Filipinų sa
las.

Belgradas Esąs Apsuptas

Jugoslavų radijas sakė, 
kad jų partizanai ir Raudo
noji Armija visai apsupę 
Belgradą, Jugoslavijos sos- 
tamiestį. Apie tai Sovietai 
dar nepranešė.

LENKAI MANOSI PERDAUG ŽINĄ, SAKO PREZ. ROOSEVELTAS
rytinio savo kaimyno” (So
vietų Sąjungos).

Tie lenkai reikalavo pre- 
zid. Roosevelto užtikrinimo, 
kad Lenkijai bus paliktos 
visos žemės, kurias jinai 
valdė pirm karo, ir kad jų 
gyventojai nebūtų kitur 
perkraustomi.

(Taigi amerikiniai lenkų 
politikieriai savinosi ir Vil
nių su trečdaliu Lietuvos 
ploto, ir Vakarinę Sovietų 
Baltarusiją ir Vakarų Uk-

Naciai Sako, Sovietai Ap
supo Klaipėdą.

London, spal. 12. — Vo
kiečių. pranešimai rodė, 

kad Raudonoji Armija vi
sai apsupus Klaipėdos mie
stą ir uostą, bet Sovietai 
to nesako. United Press 
teigia, kad sovietinė ka
riuomenė šturmuoja Tilžės 
fortus ir kad Raudonosios 
Armijos artilerija bombar
duoja Insterburgą (Įsrutį) 
ir Karaliaučių.

Washington. — čia užre- 
korduotas oficialis Maskvos 
radijo pranešimas davė ši
tokių žinių iš Lietuvos 
fronto:

— Sovietų kariuomenė 
per ofensyvo mūšius į šiau
rius ir pietų rytus nuo 
Klaipėdos miesto atėmė iš 
priešų virš 100 gyvenamųjų 
vietų, tarp kurių yra:

Pikeliai, Skuodas, Duni- 
kai, šikšniai, Rucava, Kluo- 
neliai, Jokūbavas, Gribži- 
nai, Medsedžiai, Vilkukam- 
pė, Sugintai, Zaltrūškiai ir 
Greciai.

Į šiaurvakarius ir vaka
rus nuo Šakių Raudonoji 
Armija per mūšius atvada
vo daugiau kaip 50 gyvena
mųjų punktų, tarp kurių y- 
ra:

Gelgaudiškis, Trušėnai, 
Kaimelis, Lymantai, Nar
tai, Plerysiai ir Ponovė.

Į šiaurius nuo Klaipėdos 
miesto sovietinė kariuome
nė užėmė geležinkelio stotį 
Rucavą (Latvijoj) ir tuo 
būdu pasiekė Baltijos Jūrą 
dar vienoj vietoj. Palangos 
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rainą, kaipo “Lenkijos čie- 
lybei priklausomus” kraš
tus.)

PREZ. ROOSEVELTO 
ATSAKYMAS

Po visų tų lenkų skundų, 
prašymų ir kurstymų prieš 
Sovietų Sąjungą, prez. Roo- 
seveltas padarė pareiškimą, 
kuriame sako:

“Jūs ir aš sutinkame, kad 
Lenkija turi būti atsteigta 
kaip didi tauta. Dėl to ne

srityje karinis vokiečių lai
vas mėgino bombarduoti 
Palangos miestelį, bet liko 
nuskandintas.

Raudon. Armijos jungi
nys X persikėlė per Nemu
ną Jurbarko srityje ir pa
ėmė tvirtovišką vokiečm 
punktą Kaimelį. Kiti rau
donarmiečių daliniai pažy
giavo 15 kilometrų pirmyn 
ir atėmė iš. vokiečiu Pono
vę, prie pat sienos tarp Ta
rybų Sąjungos (Lietuvos) 
ir Rytų Prūsijos.

Vokiečiam pastiprinti į 
pietų rytus nuo Klaipėdos 
miesto buvo atsiųsta trys 
nacių pėstininkų divizijos 
ir viena tankų divizija, ir 
jie padarė daugiau kaip 30 
kontr-atakų. Sovietiniai ka
riai atmušė visas priešų at
akas ir grumdamiesi pir
myn užėmė dar kelųy> gy
venamąsias vietas.
Pagrobta Daug Vokiečių 

Pabūklų
Pagal dar nebaigtą skait- 

liavimą, čia buvo sunaikin
ta virš 2,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir sudau
žyta bei išdeginta 52 jų 
tankai. Sovietų kariuomenė 
pagrobė 15 nacių lėktuvų, 
45 tankus, 17 garvežių (lo
komotyvų), virš 200 trokų 
ir septynis sandėlius įvai
rių karinių reikmenų.

ka- 
na- 
di-

Maskva. — Sovietų 
riuomenė, bevalydama 
cių likučius iš Suomijos 
džiosios salos Oeselio (Saa- 
remos), tuo pačiu laiku at
ėmė iš jų dar dvi salas — 
Vilsandilaid ir Abrukassar.

755
463
335
330
288
235
222
156
110
110 

gali būti nei klausimo.
“Suprantama, mes priva

lome atsiminti, kad niekas 
šičia neturi tikrų žinių apie 
viską, kas dedasi Lenkijoje. 
Net aš, kaipo Jungtinių 
Valstijų prezidentas, gau
damas visas galimas žinias, 
ir tai neturiu pilnų žinių 
apie visus tuos dalykus. 
Pavyzdžiui, aš dar nežinau 
visų faktų apie pastaruo
sius įvykius Varšavoje. 
Gaunant naujų žinių kas-

Naciai susprogdino įren
gimus Rotterdam© uosto, 
Holandijoj.

ĮNIRTUSIAI AMERIKIEČIU 
BOMBARDUOJAMAS, AA
CHEN PLEŠKĄ GAISRAIS
Franci j a, spal. 12.—Bent 

200 didžiųjų Amerikos ka- 
nuolių ir 300 ar daugiau 
bombanešių sprogdina ir de
gina Aacheną, buvusį 165,- 
000 gyventojų miestą, va
kariu. Vokietijos pasienyje. 
Tai todėl, kad nacių koman- 
dieriai atmetė amerikiečių 
komandos ultimatišką rei
kalavimą, kad vokiečiai Aa
chene pasiduotų.

Dabar miestas skęsta 
liepsnose. Nacių radijas sa
ko, kad jau didelių nuosto
lių padaryta Aachenui. Ber
lynas skelbia, kad, girdi, 
dar niekur vakariniame 
fronte nebuvę tokių įtūžu
sių mūšių, kaip dabar dėl 
Aacheno.

Dviem atvejais naciai

VALDIŠKA KOMISIJA 
PRIEŠ ALGŲ KĖLIMĄ 

DARBININKAMS

lė
Wąshington. — Naciona-
Karinių Darbų Komisija 

aštuonių narių balsais prieš 
4 atsisakė patarti prezid. 
Rooseveltui, kad jis leistų 
pakelti darbininkams algas 
aukščiau vadinamos “Ma
žųjų” Plieno kompanijų 
taisyklės (formulos).Tie ke
turi yra darbininkų atsto- 

pusiau 
valdžios

Darbo 
milionų 
reikala

vai, o aštuoni — 
samdytojų, pusiau 
atstovai.

CIO ir Amerikos 
Federacija su 10 
narių savo unijose
vo pridėti darbininkams už
darbio virš tos taisyklės 
nustatyto lygmalo. Jie nu
rodė į gyvenimo reikmenų 
pabrangimą.

PRIE “OSTFLUSS”
Vokiečiai yra perkrikšti

ję Šešupės upę į Ostflussą 
(reiškia, Rytų Upę).

Dabar Sovietai paėmė 
Ponovę, rytinėje Šešupės 
pakrantėje, o antrapus Še
šupės jau Prūsija.

Jankių lakūnai bombar
davo japonus Borneo saloj.

dien, mes galėsime aiškiau 
įžiūrėti visos tos padėties 
paveikslą.

“Bendrasis tikslas, kurio 
mes visi siekiame, yra pui
kus. Aš esu tikras, kad pa
saulinė nuomonė parems tą 
tikslą — ne tiktai atsteigt 
Lenkiją, kaip stiprią tautą, 
bet ir kaipo atstovingą ir 
taiką - mylinčią tautą. Aš 
noriu pabrėžti čia paskuti
nius žodžius.” 

siuntė savo tankus ir pėsti
ninkus, kad pastiprintų ap
gultus Aachene hitlerinin
kus. Bet amerikiečiai atmu
šė ir atgal nuvijo tuos vo
kiečius, mėginusius prasi
veržti į Aacheną.

Kai kurie vokiečių karei
viai bėgo iš Aacheno. Nacių 
oficieriai tuos šaudė užnu- 
garėn. ,

Šiek tiek moterų ir pas
kirų vokiečių kareivių, ta- 
čiaus, pabėgo. Jie sakė a- 
merikiečiam, jog Heinrichas 
Himmleris, Hitlerio žanda
rų vadas, liepė iki 
ginti Aacheną.

Amerikiečiai kai 
įsiveržė į Aacheno
Šėlsta žiaurūs mūšiai.

kur jau 
gatves.

■t

Kanadiečiai Sunėrė 
Kilpą Keliolikai 

Tūkstančiy Naciy
I
■t

I

Franci j a. — Kanados ka
riuomenė užėmė siaurą že
mės “kaklą”, kuris jungia 
Zuid Beveland pussalį su 
Holandijos sausuma, prie 
Schelde upės žiočių. Kana
diečiai taip pat užplukdė 
pylimą per vandenį tarp 
Zuid Bevelando ir Walche- 
ren salos.

Sausumoj ties tos upės 
žiotimis jie atėmė iš vokie
čių Woensdrechta ir papla- 
tino savo pozicijas šiauri
niame Leopoldo kanalo šo
ne. Tais žygiais kanadie
čiai faktinai užkirto pen
kiolikai tūkstančių nacių 
pasitraukimą iš pussalių ir 
salų Schelde žiotyse ir ap
linkiniuose punktuose.

Nušlavus vokiečius toje 
srityje, talkininkai galėtų 
užimt didelį uostamiestį 
Antwerpą Belgijoj, arti 
Holandijos rubežiaus.

Kanadiečių artilerija jau 
nutildė dalį vokiečių ka- 
nuolių prie Antwerp©.

I

Sovietai Įsiveržę Klaipė- 
don, Sako Naciai Ą

I
London, spal. 12. — Na

cių kontroliuojamas Skan
dinavų telegrafo žinių biu
ras pranešė iš Berlyno, kad 
Sovietų kariuomenė jau įsi
veržus į Klaipėdą. Sako, 
kad mieste verdą mūšiai 
namas nuo namo.

3 v

Sovietų frontuose spal. 
10 buvo nušauta 62 vokie
čių lėktuvai.

I
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Dar Apie Amerikos Komunistas 
ir Rinkimus

Keistų dalykų tenka skaityti komer
cinėje spaudoje ir girdėti per radiją. 
Šiuo metu pernelyg daug rašoma ir kal
bama apie komunistus ir “komunizmo 
pavojų” Amerikai. Tačiau tie patys žmo
nės, kurie rašo sieksninius straipsnius 
ir sako ilgas kalbas apie komunizmo 
baubą, nesilaiko jokio logikos dėsnio.

Iki šiol buvo skelbta ir tvirtinta, būk 
komunistų Amerikoje esą tik saujalė ir 
juos sudarą veik išimtinai ateiviai, 
daugausiai žydų tautybės žmonės, ka
dangi komunizmas savaimi esąs svetima, 
ne amerikoniška idėja, atnešta iš Euro
pos.

Bet štai, prasidėjo prezidentinė rin
kimų kampanija. Pasileido republikonų 
partijos agitatoriai ir politikieriai “į pa
saulį” ir ėmė gąsdinti Amerikos žmones 
komunizmu. Girdi, komunizmas siekiasi 
užkariaut ne tik demokratų partiją, bet 
ir visą mūsų krašto valdžios aparatą, 
visą amerikonišką sistemą. Ir jei, gir
di, Rooseveltas bus išrinktas, tai jis bū
siąs išrinktas komunistų ir jau mūsų 
kraštui didelis komunizmo pavojus bus 
neišvengiamas.

Ir tas makalienes, tas kvailas teorijas 
kartoja veik visa komercinė spauda.

Net ir lietuviškoji spauda, kuri nėra 
šykšti garbinimui hitlerizmo, dabar rašo 
ilgiausius straipsnius, turavojančius tas 
melagingas republikonų..pasakas.

Kodėl gi čia tas viskas taip greit ap
sivertė aukštyn kojomis? Kas čia pasi
darė, kad tie, kurie vakar sakė, jog ko
munistų Amerikoj tėra tik saujalė ir ją 
sudarą tik ateiviai, šiandien tiek daug 
sielojasi dėl komunizmo pavojaus Ame
rikai ?

Netenka daug aiškinti: tie žmonės 
nori matyti prezidento vietai išrinktą p. 
Dewey, republikonų kandidatą. Dewey 
labai trokšta būti krašto prezidentu. P- 
nas Dewey yra pasimojęs bent ką pa
daryti, kad jis juo būtų išrinktas. Nega
lėdamas surasti kitokio ginklo nugalėji
mui prez. Roosevelto, jis imasi seną, nu
dėvėtą priemonę: komunizmo pavojų. 
Tai nėra p-no Dewey originali priemo
nė. Šią priemonę vartojo Mussolinis Ita
lijoje, Hitleris Vokietijoje, Smetona Lie
tuvoje ir kiti liaudies priešai kituose 
kraštuose. Jiems tas padėjo patraukt 
savo pusėn naivių žmonių, neturinčių 
supratimo apie komunizmą ir dėl to nu
sistačiusių prieš komunizmą. Na, 
laimėjo.

Bet Amerikos žmonės privalo 
pamokų pasimokyti ir nesileisti 
prigaunami.

Kai dėl komunistų ir komunizmo, ten
ka štai kas pasakyti.

Komunizmas nėra svetima idėja, atne
šta iš kur nors kitur; kaip vergija, kaip 
kapitalizmas, taip ir komunizmas yra iš
davas visuomenės vystymosi, gamybos į- 
rankių keitimosi, tobulėjimo.

Jei mes paimsime Ameriką, surasime, 
jog kaip visame pasaulyje, taip ir čia, 
buvo sekamos visuomeninės sistemos: 
pirmykščioji bendrija, vergija, feodaliz
mas ir dabar kapitalizmas, su feodalisti- 
niais likučiais (pietinėse valstijose). Ka
pitalistinę sistemą paseks niekas kitas, 
kaip socijalizmas ir komunizmas. Tai 
gali būti pavadinta kitokiu vardu, ta
čiau tas nepakeis turinio. Kas prieš tą 
kovoja, tas kovoja prieš saulės tekėji
mą, — tas pasistato save karaliaus Ka- 
nuto pozicijoje — Kanu to, kuris buvo 
bandęs sulaikyti jūros bangavimą. Prie 
socijalizmo visuomenę stumia pačios ob- 
jektyvės sąlygos.

Tačiau Amerikos komunistai šiandien 
nekovoja už komunistinę savo progra
mą. Jie savo programą padėjo į šalį. Jie 
šiandien kovoja už tautinę vienybę ka-

ir jie

iš tų 
būti

rui laimėti, pastoviai taikai palaikyti ir 
Amerikos liaudies gerbūviui (kapitalis
tinėje sistemoje) garantuoti po karo. Jie 
stoja už laisvąjį verslą (free enterprise), 
jiems rūpi, kad Amerikoje viešpatautų 
demokratija, pagrįsta mūsų Nepriklau
somybės Deklaracijos dėsniais ir mūsų 
Konstitucija, mūsų Teisių Biliumi!

Kad sustiprinti tautinę vienybę, ko
munistai paleido savo partiją, atsisakė, 
vadinasi, nuo statymo savo kandidatų į 
valdvietes, atsisakė nuo partijinės veik
los. Jie palaiko savo sąjungą — Politinę 
Komunistų Sąjungą —bet toji sąjunga 
užsiima vyriausiai švietimo skleidimu, 
palikdama savo nariams laisvai pasi
rinkti politinę partiją — demokratų, re
publikonų, Darbo Partiją, ar kokią kitą.

Aną dieną Earl Browderis, Politinės 
Komunistų Sąjungos prezidentas, mūsų 
nuomone, labai būdingai nustatė savo ir 
savo pasekėjų — komunistų poziciją. Jis 
pasakė, kad milžiniška Amerikos žmonių 
dauguma socializmui nepribrendusi. Tik 
didelė katastrofa, tik nelaimė, tik sukrė
timas jų mintijimą gali staigiai pakeis
ti — tokis sukrėtimas, kokį atnešė Hoo-. 
*7erio administracija 1928 metais —bai
sus nedarbas, krizis.

Tuo būdu, sakė jis, remiant p. Dewey 
galima būtų priartinti Amerikoje soci- 
jalizmą. Bet komunistai atsisako p. De
wey remti, nes jie nenori matyti Ame
rikos visuomenę įtrauktą į baisią nelai
mę. Komunistai remia Rooseveltą, tvir
tai stovintį už kapitalizmą, dėl to, kad 
prie Roosevelto Amerikos žmonės turės 
geresnį gyvenimą, kaip prie Dewey. 
Rooseveltas yra kur kas stipresnis ka
pitalistinės sistemos ramstis už Dewey, 
jlėl to, kad Rooseveltas stovi už kapi
talizmo lopymą, taisymą, gerinant žmo
nėms gyvenimą. Jis stoja prieš katas
trofą, sukrėtimą, kurį atneštų p. Dewey 
valdymas.

Šitaip daug maž žiūri į dalykus Earl 
Browder, komunistų vadas.

Prezidentas Rooseveltas nesenai pa
reiškė, kad jis neprašė komunistų už jį 
balsuoti. Tai tiesa. Komunistai savo no
ru pasirinko Rooseveltą ir už jo išrinki
mą darbuojasi, nes jie, kaip šios šalies 
piliečiai, turi pilniausią teisę tą padary
ti.

Ką gi po to atsakė p. Dewey? t 
- Ogi jis aiškino, būk, girdi, Rooseyel- 
tas peršvelniai atmetęs komunistus. 
Prie to, p. Dewey dadėjo, jog, girdi, pats 
Rooseveltas vykinąs komunistinę prog
ramą !

Kandidato Dewey žodžiais: “kaip mes 
galime patikėti savo ateitį administraci
jai, kuri iš vienos pusės burnos kalba 
apie valstybės nusavinimą mūsų fabri
kų, o iš kitos pusės minkštai atsižada 

‘savo komunistų rėmėjų?”
Matot: jei šiandien Amerikoj nebūtų 

nei vieno komunisto, tai p. Dewey pa
skelbtų Rooseveltą juomi, kad tik savo 
tikslą pasiekti.

Tas pats Dewey apšaukė komunistu 
ir valstybės sekrt. padėjėją, reakciniai 
konservatyvų A. A. Berle; jis apšaukė 
komunistais Perkins’iutę, Hillmaną, 
Ickes ir visą eilę kitų pažangesnių, žmo
nių, kurie kovoja dėl platesnių masių 
žmonių interesų.

Jeigu šitaip į dalykus pradėsime žiū
rėti, tai Amerikoje komunistų surasime 
kelioliką milijonų, o gal net ir daugiau.

Mes rašome šį straipsnį remdamiesi 
tais duomenimis, kurie, rodosi, kiekvie
nam, norinčiajam dalykus suprast, gali
ma matyti. Organizuotų komunistų 
(kiekvienas komunistas yra Amerikos 
pilietis)’ nėra didelis skaičius—apie 100,- 
000. Tai vis daugiausiai politiniai apsi
švietę vyrai ir moterys. Jų skaičiuje yra 
visokių luomų žmonių — pradedant su 
“žemiausiu” darbininku ir baigiant su 
“aukščiausiu” universiteto profesoriumi. 
Jie veikia, dirba. Jų rasime visokiose 
organizacijose — tiek politinėse, tiek 
mokslo, tiek apšvietos, tiek ekonominė
se. Jis visais būdais gelbsti mūsų vy
riausybei karą ląimėti, fašizmą mušti, ir 
po karo taikai palaikyti.

Kokį mūsų kraštui pavojų jie gali su
daryti, šitaip* darbuodamiesi?

Nei jokio!
Kiekvienas padorus Amerikos pilietis 

turėtų džiaugtis, stebėdamas tokius ko
munistų veiksmus.

Deja, taip nėra. Tie ponai politikieriai, 
kurie jieško pagalbos pas fašistus, kurie 
bijo šviesos, bijo didesnės liaudžiai lai
mės, visais būdais bando vandens šaukš
te audrą kelti ir tuo naudotis.

Bet klysta ponas Dewey ir tie, kurie 
jį remia, jei jie mano galėsią komunisti
nio baubo arkliuku įjoti į Baltąjį Na- 
mą! : .a1

A. L. D. L. D. REIKALAI
Pasimokėkite Užvilktas 

Duokles
Jau 1944 metai eina prie 

pabaigos. Tūkstančiai na
rių pasimokė j o savo duok
les, atliko organizacinę pa
reigą. Už tuos pinigus iš
leidome puikiausią knygą 
“Lietuva Ugnyj”, “Šviesos” 
tris numerius ir jau ruošia
me paskutinį už šiuos me
tus. Garbės kuopų jau yra 
130, tai yra, kurios pasiekė 
1943 metų narių skaitlinę. 
Yra 89 kuopos, kurių visi 
nariai pasimokė j ę> nei vie
no nario nėra skolingo už 
šiuos metus. Bet dar yra 
705 nariai skolingi duokles, 
kurie priklauso 73-jose 
kuopose.

Nariai, kurie dar nepasi
mokė j o savo duokles, neat
liko organizacijos pareigų 
ir apsunkino Centro Komi
teto darbą. Kas būtų su or
ganizacija, jeigu visi taip 
darytume? O tarpe jų yra 
net ir žymių narių. Tai la
bai blogai. Vietoj, kad jau 
ruoštis pasimokėti už 1945 
metus, tai reikia rūpintis 
išrinkti duokles dar už bai
giamus šiuos metus.

Centro Komitetas nuko
pijavo visų jų vardus ir pa
siuntė kuopų sekretoriams. 
Prašome tuojau išrinkti jų 
duokles ir prisiųsti. Jeigu 
kurie išvažiavę, tai praneš
kite.
Pasimokėkite Už Brošiūras

Kuopos yra skolingos 
centro komitetui apie $500 
už brošiūras ir knygas. Vi
soms kuopoms, kurios sko
lingos, pasiųsta raginimai. 
Prašome tuojau atsiteisti 
už literatūrą, kad galėtume 
apmokėti bilas knygų leidi
me ir prie naujos literatū
ros leidimo pasiruošti.

“Šviesos” Antrašai
Kas metai centras

siunčia kuopų valdyboms 
antrašus, kuriais nariam 
siunčiama “Šviesa”, patik
rinimui, ar visi nariai gau
na, ar visi visų geri antra
šai. Nors tas daug pagel
bėja, daug valdybų patikri
na ir centrui praneša, daug 
paštas praneša apie pasikei
tusius antrašus, bet vis vien 
pasitaiko, kad vienur, kitur 
narys negauna žurnalo ir 
pyksta ant centro, pyksta 
ant kuopos.

Draugai, jeigu jūs negau
nate žurnalo, tai jūsų pa
čių kaičia. Centras negali 
žinoti, kada ir kuris pakei- 
čiate gyvenimo vietą. Jūsų 
pareiga pranešti kuopai ir 
centrui savo seną ir naują 
antrašą, kaip tik pakeičiate 
gyvenimo vietą. Padarykite 
tą ateityje.
Renkimės Prie Jubilėjaus

Būsimais metais sukan
ka 30 metų gyvavimo Lie
tuvių Literatūros Draugi
jai. Per tą laiką mūsų or
ganizacija atliko daug ir 
prakilnių darbų. Padaryki
me organizacijos jubilėjų 
didelių dalykų ir sutvirtin
kime ją.

Centro Komitetas nutarė, 
kad 30-ties metų jubilėjų 
atžymėti sekamai:

(1) Paskelbti šešių mė
nesių vajų už naujus na
rius, nuo 1 d, sausio iki 30 
birželio, 1945 m.

(2) Laike vajaus turime 
gauti 1,000 naujų narių į 
organizaciją.

(3) Rengti prakalbų, pa
skaitų, apšvietos vakarų ir 
kitokius parengimus atžy- 
mėjimui 30-ties metų jubi
lėjaus.

(4) Išleisti padidintą žur
nalo “Šviesos” numerį.

(5) Duoti naujiems na-

pa-

riams knygomis dovanų, 
kaip tai, “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas,” ’’Ameri
kos Demokratijos Steigė
jai,” “Lietuva . Ugnyje’’, 
“Lietuvių Tautinio Atbudi
mo Pionieriai” ir kitų kny
gų. .

(6) Organizuot Amerikos 
lietuvių < leidinių archyvą 
prie Draugijos centro. Ir 
imtis kitų tinkamų žingsnių 
ątžymėjimui organizacijos 
jubilėjaus.

Todėl Centro Komitetas 
prašo visų draugų ir drau
gių, kuopų ir apskričių ko
mitetų tuojau svarstyti, da
ryti planus, kaip sėkmin
giau šią sukaktį pravesti 
pas jus. Centro Komitetas 
padės, kiek tik galės.

Prašome prisiųsti suma
nymų tuo klausimu ir iš 
kuopų, jeigu tik turite.
Kas Remia Knygų Fondą
Mūsų organizaciniam Ap

švietos Fondui gavome au
kų nuo šių draugų ir drau
gių.

M. Vaitonaitė, iš Water
bury prisiuntė surinkus ant 
blankos $22.

S. Reikauskas, Phila., pri
siuntė ant blankos $5. (Var
dai aukavusių kaip water- 
buriečių, taip philadelphie- 
čių tilpo korespondencijoj).
ALDLD 46 kp., M. Bielinis, 

Ottawa prisiuntė aukų $10.
K. Genys, Scranton, pri

siuntė dalį pelno nuo pikni
ko $5.

S. Tvarijonas, Detroit, 
aukavo $2. Po $1 aukavo J. 
Ruseckas, Brooklyn, ir P. 
Kvalkauskas, Zion Grove, 
Pa.

Visiems auk avusiems 
draugams širdingai ačiū. 
Prašome nepamiršti ir atei
tyj, nes karo sąlygose vis
kas labai pabrango ir sun
kiau paruošti literatūrą.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y. 
r--- -———-—‘

“Genys margas,
Svietas dar margesnis.”MARGUMYNAI
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KAREIVIAI JUODAJA
ME MARKETE 

PARYŽIUJE 
Paryžiuje areštuota 

Amerikos kareiviai už
niavojimą juodajame mar
kele. Vienas areštuotas 
sunkvežimio šoferis turėjo 
su savim 51,000 frankų. Jis 
kaltinamas už įgabenimą 
miestan gazolino, kurį be
veik visą išpardavęs, o kai 
frankų suma jau pasidarė 
labai didelė, tai likusį ga
zolino kiekį išdalino veltui. 
Armijos laikraštis Stars 
and Stripes sako, tokie pra
sikaltėliai turėtų būti su
šaudyti. Tuos areštuotus 
kareivius dabar teis milita- 
ris karo teismas.
50,000 DOL? LAŽYBOMS 

DEL RINKIMŲ
Chicago, Ill., Frank Stone, 

senas lažybų komisionie- 
rius, jau turįs $50,000 su
dėtų “betams” dėl rinkimų 
pasekmių ir sako, kad 11 
prieš 5 dedama už prezid. 
Rooseveltą, kaipo rinkimų 
laimėtoją.

VISOKIŲ-ŠTAMPŲ 
“FILATELISTAS”

Woodbury, N. J., tapo 
suimtas tūlas Charles Pol
lack, filatelistas (pašto 
ženklų kolektorius), pas 
kurį atrasta taipgi stampos 
dėl 26,200 gal. kuro aliejui 
ir kuponai 13,125’ galionam 
gazolino. Charles laikomas 
po $2,500 kaucija.

REMKITE RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ
Pareikšdamas, kad Ame

rikos Raudonasis Kryžius 
priklauso visiems žmonėms, 
ir kad Raudonojo Kryžiaus 
idėjoj yra viltis žmonijos, 
Basil O’Connor, naujai pa
skirtas Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas, jo 
pirmoje radijo kalboje po 
išrinkimui, prašė kiekvieno 
vyro ir moters aktyviai da
lyvauti Raudonojo Kryžiaus 
veikimuose. Amerikiečiai 
svetimos kilmės ir jų gimi
nės, ar tai lietuviai, vokie
čiai, francūzai, italai ar bi 
kitos kilmės, kaip ir šei
mos, kurios šioje*šalyje per 
ilgus metus gyvena, yra 
reikalingi.

Neseniai, pirmininkas O’
Connor, gyrė amerikiečius 
svetimos kilmės dėl jų Rau
donojo Kryžiaus veikimų, 
pareikšdamas, kad jų pasi
aukojimai žmonijai tikrai 
aukščiausio laipsnio. Savo 
radijo kalboje, jis ragino 
juos dar aktyviau dalyvau
ti, pareikšti savo nuomones 
organizacijos darbuose.

“Visuose karo teatruose” 
sakė pirmininkas O’Con
nor, “Raudonojo Kryžiaus 
pasaka yra viena patarna
vimo vyrams ir moterims, 
kurie tiek daug aukoja mū
sų tautai. Raudonasis Kry
žius jūsų vardu tarnauja, 
ir visiems yra asmeniškas 
patenkinimas žinoti, kad 
kraujas, kuris siunčiamas 
užsieny, karo pakietai be
laisviams Jungt. Tautų ka
reiviams priešo rankose, 
slaugės, kurios įstojo tarny
bon, tikrai išgelbsti gyvastį 
mūsų vyrų.”

Parūpinti šiuos patarna
vimus mūsų vyrams ir mo- , 
te rims visame pasaulyje, 
Raudonasis Kryžius išlavi
no didžiausią skaičių apmo
kamų darbininkų savo isto
rijoj. Šie darbininkai sten
giasi daryti tą, ką jūs dary
tumėte savo namuose jūsų 
sūnams, dukterims, vyrams 
ir broliams, jeigu jūs patys 
ten būtumėt.

Nepaisant didelio skai
čiaus apmokamų darbinin
kų, Raudonasis Kryžius 
šiandien, kaip ir praeityje, 
veikia todėl, kad jį remia 
milijonai savanorių sky
riuose. Per šiuos savano
rius Amerikos Raudonasis 
Kryžius reiškia Jung. Val
stijų žmones.

Kaip kiekvienas žino, A- 
merikos Raudonasis Kry
žius yra dalis pasaulinės or
ganizacijos, Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komi
teto ir Raudonojo Kry
žiaus Draugysčių Lygos. 
Ateitį slepia karo audra. 
Bet galime būti tikri, kad 
nepaisant karo eigos, Rau
donojo Kryžiaus atsakomy
bės nepasikeis. Darbas 
greičiau pasididins.

Raudonasis Kryžius tu
rės dalyvauti šelpime bied- 
nų Europos žmonių. Mūsų 
karo veikimai tęsis daug 
metų po taikos, atsiminki
me, kad naujas pasaulis, 
kurį mes pastatysime ant 
pelenų, po dabartinės bai
sios ugnies, turės apsaugoti 
Raudonojo Kryžiaus idėją.

Red Cross.

Gerai Suvyniokite Užjūriui Skiriamus 
Kalėdinius Siuntinius

Washingtonas. — Armi
jos ir Laivyno pašto vado
vybės pranešimu, Jungtinių 
Valstijų pašto įstaigos yra 
gavusios įsakymą atmesti 
tokius kalėdinius siuntinius 
užjūriui, kurie nepakanka
mai stipriai įvynioti ar ne
tiksliai užadresuoti arba 
kuriuose siunčiami uždrau
sti ar genda daiktai. Pasku
tinė diena kalėdiniam siun
tiniam išsiųsti yra spalių 
15 diena.

Nurodyta, kad netoli 5 
nuošimčių iš 7,480,000 siun
tinių, skirtų laivyno perso
nalui, pereitais metais žu
vo dėka netinkamo supaka- 
vimo arba netikslaus užad- 
resavimo. Armijos davi
niais, iš 20,000,000 jos per
sonalui siųstų siuntinių, a- 
pie 5 nuošimčiai irgi žuvo 
dėl tų pačių priežasčių.

Tokie sugedę siuntiniai, 
kurių turinys netinka siųs
ti paštu, paprastai sugrąži
nami siuntėjui. Jei neužra
šytas siuntėjo adresas, ar
ba dėl kokių nors priežas
čių neišskaitomas, tai toks 
siuntinys atiduodamas mi
rusių laiškų įstaigos (dead 
parcel post) žiniai.

Adresai privalo būti už
rašomi aiškiai, geriausiai

mašinėle arba rašalu. Paš
tas pageidauja, kad pilnas 
adresas būtų įrašytas siun
tinio viduje ant atskiro po- 
pierio lapo, kad tuo atveju, 
jei kelionėje viršuntinis po- 
pieris suplyštų, galima bū
tų žinoti siunčiamojo adre
są.

Ant Armijos personalui 
adresuotų siuntinių Teikia 
užrašyti pavardę, laipsnį, 
Armijos serijos laipsnį, 
tarnybos šaką, organizaci
ją, APO numerį ir paštą, 
per kurį siuntinys bus siun
čiamas.

Ant Laivyno (ten įeina ir 
Marinų Korpusai ir Pak
rančių Sargyba — Coast 
Guard) personalui siunčia
mų siuntinių reikia užrašy
ti pavardę, laipsnį, laivyno 
vienetą ir laivo pavadini
mą, kuriems siuntinio ga
vėjas paskirtas, su Laivyno 
numeriu arba Laivyno paš
to laivo vardą, per kurį 
siuntinys bus siunčiamas.

OWI.

Berlynas sake, kad Sovie
tai permetė savo kariuome
nę ir per Tiszos upę, į pie
tų rytus nuo Budapešto, 
Vengrijos sostamiesčio.

Jubilejinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilėjaus 
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.
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Kryptis gero jon pusėn
(Feljetonas)

Veikiausia ne visiems y- 
ra suprantama, kiek daug 
Paulius kenčia susirūpini
mo ir sveikatą naikinančios 
grizbatos dėlei dr. Grigai
čio nepasekmingos vainos 
su bolševizmu. Manau, kad 
visi mano prieteliai gerai 
nusimano, kad Paulius ne 
iš tų, kurie dėl menkniekio 
aimanuoja, jieškodami vi
suomenėje užuojautos. Jū
sų Paulių graužianti rūpes
tis liečia visą lietuviškų 
pro-nacių giminę.

Kadangi dr. Grigaitis yra 
kraujas ir siela tame judė
jime, tai nesunku suprasti, 
kas atsitiktų, jeigu jis kri
stų auka ant pleciaus vai
noję su bolševizmu. Tokia
me atvejuje, visas lietuviš
kas pro-nacizmas virstų pū
vančiu ir biauriai dvokian
čiu kūnu, kurio niekas ne
norėtų nei palaidoti.

Gal kas pasakys, kad 
Paulius puola pesimizman be 
priežasties arba tiksliai no
rėdamas gązdinti pro-na- 
cius. O gal ta baimė iš viso 
yra tik įsivaizdinimo pada
ras? Tokia nuomonė būtų 
perdėm klaidinga.

Atydžiai tėmydamas pa
sekmes dr. Grigaičio vainos 
su bolševizmu, Paulius ma
to, kaip ant delno, pergalę 
svyrant bolševizmo pusėn. 
Su kiekviena diena bolševi
zmas plinta visose gyveni
mo srityse, neapsakomai 
smarkiu tempu, kuomet 
grigaitizmas randa prieg
laudą tik Prunskio - Šimu
čio pastogėje. Ana ve, Ita
lijoje, Rumunijoje, ^Sovie
tų agentai” neduoda grigai- 
tiniams nei išsitiest. Pats 
dr. Grigaitis pripažįsta, 
kad Italijoje jo vienminčiai 
neturi nei pinigų, nei susi
siekimo priemonių, nei ga
bumo lenktyniuoti su bol
ševikais. Reiškia, ubagystė 
visose srityse!

Arba meskime žvilgsnį į 
Švediją. Praėjusiuose rinki
muose bolševikai gavo 12 
vietų, o grigaitiniai 15 tro- 
tino!

Vainai einant tokia kryp
timi, bolševizmo spėkos su 
kiekviena diena auga, stip
rėja, o dr. Grigaičio smo
giamoji jėga baigia išga
ruoti, kaip lašas vandens, 
saulei kepinant.

Jūs manote, kad iš gero 
dr. Grigaitis pasidarė pa
linkusiu medžiu, ant kurio 
ne tik bolševikai, ale ir vi
sos smetoninės ožkos pra
dėjo laipioti?

Kaip matote, jūsų Pau
lius ne be priežasties kėlė 
aliarmą dėlei lietuvišk. pro- 
nacių likimo.

Vienok, kaip dabar išro

do, tai jų reikalas dar gali 
pakrypti gerojon pusėn. 
Rugsėjo 15 dieną, Pauliaus 
nuostabai, dr. Grigaitis pa
rašė tokį gerą editorialą, 
kokio jis nebuvo parašęs 
per paskutinius desėtką 
metų. Tam editoriale jis 
stato klausimą, kokia pras
me Hitleris tęsia kovą? Ko
mentuodamas karo pasek
mes, net užsimiršęs hitleri
ninkų didžiulį nuopelną — 
sukūrimą naujo lietuvio, 
Grigaitis prieina išvados, 
kad Hitleris karą galutinai 
pralaimėjo ir toliau ka
riauti neliko jokios pras
mės.

Šis nuotikis duoda viltį 
jūsų Pauliui tikėtis, kad 
gal netolimas tas laikas, 
kuomet dr. Grigaitis suge
bės lygiai tokia akimi pa
žvelgti į savo vainos su 
bolševizmu pasekmes. Jei
gu toks stebuklas atsitiktų, 
tai dr. Grigaičiui atsidary
tų proga sugrįžti į sveikų 
žmonių tarpą. ,

Nėra jokios abejonės, jei
gu dr. Grigaitis sveikai pa
analizuotų savo vainos su 
bolševizmu laimėjimus ir 
pralaimėjimus, tai surastų, 
kad bėgyje dvidešimties 
septynių metų įtemptos vai
nos, nėra laimėjęs nei vie
no mūšio! Po to analizo, dr. 
Grigaitis lengvai suprastų, 
kad grigaitizmo šansai prie 
laimėjimo nei per plauką ne 
geresni už hitlerizmo. Tuo
met kiltų klapsimas: kokia 
prasmė tęsti beviltišką Vai
ną? Ar tam, kad pražudyt 
save be jokios naudos?

Ar Paulius turi pamato 
tikėti, kad yra galimybės 
dr. Grigaičiui pažinti gyve
nimo tikrovę ? Atsakymas 
yra, “taip.” Jeigu dr. Gri
gaitis mano, kad Hitleris 
(kurį jis karakterizuoja, 
kaipo “kapralą, kilusį iš 
visuomenės padugnių”), ga
li suprasti, kad jis karą 
prakišo prieš Jungtines 
Tautas, tai Paulius mano, 
kad iš advokato ir “dakta
ro”, kuris visuomenės lė
šomis baigė mokslą, galima 
tikėtis daugiau protinio pa
jėgumo. Jūsų Paulius dalei- 
džia mintį, kad dr. Grigai
tis jau ir dabar nusimano, 
kad jo vaina prieš bolševiz
mą pralaimėta,tiktai unaras 
neleidžia prisipažinti, kad 
jis jau sumuštas. Bet jeigu 
dr. Grigaičio sveikata pa
gerėtų, tai tuom patim at
veju ir unaras sumažėtų.

Įdomu bus pažiūrėti, ar 
šita Pauliaus filozofija išsi
pildys.

Paulius.

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

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

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

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

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

Miestas...........................................................-.........................

Springfield, III CLEVELAND!} ŽINIOS

Mano vardas

nutarė paskirti iš 
po $2 kalėdinėms 
kiekvienam karei- 

motina priguli prie

LPT Kom. Pirm 
J. Žebrys.

r.i.h

Worcester, Mass.
SU-

Easton, Pa

; J

M. S.

Rudnickas, K. 
Tamulionis, J. 
Vasiliauskaite, 
J. Dvareckas,

F.
M.

kad nei 
nuo šio

kiekvie- 
prisidės

kas
pristatyti, tai paskam- 
draugui Mikolaičiui, 
Jis pažadėjo su auto-
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Spalių 1 d. LDS kuopa 
rengė prakalbas. Kalbėjo 
Pruseika, Vilnies redaktorius, 
žmonių susirinko nedaug. Au
kų lėšų parengimui surinkta 
$9.60.

Kalbėjo trijomis temomis, 
pirmiausiai apie pašalpos or
ganizacijas, aiškindamas LDS 
organizacijos svarbą, kokią 
pašalpą narys gauna ligoje ir 
jo šeima pomirtinę jo palai
dojimui. Kvietė prisirašyti 
tuos, kurie dar nepriklauso.

Plačiai aiškino apie Liet. Li
teratūros Draugiją, kokias 
naudingas knygas ji išleidžia, 
o mokestis į metus yra tik 
$1.50, taipgi leidžia žurnalą 
Šviesą. Knygas ir žurnalą na
riai gauna veltui. Kalbėtojas 
sakė, kad apie 7,000 vyrų ir 
moterų jau 30 metų palaiko
me šią garbės, kultūros ir ap- 
švietos organizaciją ir daug 
prisidėjome prie Amerikos lie
tuvių kultūros pakėlimo, šie
met išleidome labai svarbią 
knygą “Lietuva Ugnyje.” Kal
bėtojas sakė, kad jei dar koki 
6,000 lietuvių prisidėtų prie 
LLD, tai ir daugiau knygų iš
leistų ir kitų svarbių darbų 
nudirbtų. Amerikoje dar daug 
yra lietuvių, kurie galėtų pri
klausyti prie LDS ir LLD or
ganizacijų.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvą ir jos žmonių vargus, 
kaip daug žmonės nukentėjo 
po baisiuoju nacių jungu. Bet 
Lietuva jau baigiama Raudo
nosios Armijos išlaisvinti. Ir 
daugiau Lietuvoj niekados ne
viešpataus Hitlerio fašistai ir 
jiems parsidavėliai Kubiliūnai. 
Gali Amerikoje nacių pakali
kai staugti vilkų balsais, viso
kį smetonininkai, bet jie nie
kados jau daugiau neviešpa
taus Lietuvoje.

Kalbėtojas kvietė 
Lietuvos žmonėrrts < 
apsiavų 
dalykų. Jis sakė, kad mes jau 
pasiuntėme šešis Lietuvos žmo
nėms siuntinius. Sako, girdė
jau, kad jūsų mieste bažny
čios žinioje yra daug surink
tų drabužių, tai kam jie juos 
laiko, kodėl nesiunčia Lietuvos 
žmonėms, kuriems pagalba la
bai reikalinga. Pabaigoje vi
sus kvietė balsuoti už prezi
dentą Rooseveltą ir jo šalinin
kus savo ir visos žmonijos ge
rovei.

i aukoti 
drabužių, 

ir kitokių reikalingų

A. Čekanauskas.

Pittsburgh, Pa
Mirė Jurgis Stasevičius

Mirė Jurgis Stasevičius, ku
ris sutrumpintai vadinosi Sta- 
sil. Jis mirė staiga, nesirgo. 
Pirmiau nusiskųsdavo, kad šir
dis jo silpna. Prieš mirtį tris 
savaites pasitraukė iš darba
vietės, bet apie namus dirbi
nėjo. Pagaliau, liepos 27 d. 
sustojo žmogaus širdis. Mirė 
sulaukęs 69 metų. (Kodėl taip 
vėlai aprašote? —- Redakcija)

Jurgio visas gyvenimas 
Amerikoj buvo surištas su pa
žangiųjų lietuvių veikla. Jis 
buvo laisvų pažiūrų. Su religi
ja nutraukė ryšius seniai. Jis 
matė, kad jos vadai rūpinasi 
daugiausiai savo kišenium ir 
savo gerovę. Jis mokėjo rim
tai padiskusuoti tikėjimo ir 
politikos klausimais.

Iš Lietuvos paėjo iš Kauno 
gubernijos, šedavos parapijos, 
Puipių kaimo. Į Ameriką at
vyko 1898 metais. Eilę metų 
dirbo plieno fabrikuose, o vė
liau dirbo ant savęs — statė 
ir taisė namus. Yra nemažai 
pastatęs ir lietuviams namų.

Karui prasidėjus, norėda
mas pagelbėti greičiau laimė
ti jį, jis nuėjo dirbti prie bu- 
davojimo laivų, kur ir dirbo, 
kol sveikatos turėjo.

Tai jis vienas buvo iŠ orga
nizatorių, kurie suorganizavo 
Pittsburghe Laisvės Pašalpinę 
Draugiją, kuri vėliau turėjo 
daug kuopų, ši organizacija 
vėliau pasivadino Aukščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj,

Trečias puslapis

o dar vėliau susijungė su Lie
tuvių Darbinihkų Susivieniji
mu. Jurgis priklausė APLA 1- 
joj kuopoj, bet, kada tarpe 
kuopos ir centro kilo nesusi
pratimas ir kuopa likosi iš
braukta, tai Jurgis labai užsi
gavo ir nuo to laiko nepri
klausė pašalp. organizacijose, 
bet visas laikas buvo nariu 
Komunistų Sąjungos ir Lietu
vių Liter. Draugijos.

Jis mylėjo skaityti darbinin
kišką literatūrą, atydžiai skai
tė dienraštį Laisvę. Sakė, kad 
Laisvės skaitytoju buvo nuo 
pat pradžios jos pasirodymo ir 
pirm mirties dienraščio pagal
bai paskyrė $10, ką ir atliko 
jo draugė.

Jurgis buvo pavyzdingas 
šeimos tėvas, išaugino du sū
nus ir dvi dukteris, visus leido 
pasiekti aukštesnius mokslus.

Jurgis paliko du brolius: 
Kostantas gyvena Pittsburghe, 
o Jonas kur nors Indiana vals
tijoj. Dvi seseris, kurios gyve
no Sovietų Sąjungoj.

Jurgis pageidavo, kad jis 
būtų palaidotas laisvai, kaip 
ir buvo laisvų įsitikinimų, kad 
prie jo karsto būtų kalbėtojas. 
Atatinkamą jo gyvenimui pra
kalbą pasakė Jonas Gasiunas, 
Tiesos redaktorius, ir Jurgis 
buvo palaidotas liepos 31 die
ną kapuose, kurie randasi arti 
jo gyvenamo namo, kuriuos jis 
ir pasirinko gyvas būdamas. Jo 
laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, jų tarpe ir religinių 
lietuvių, nes jie gerbė jį, kaipo 
teisingą žmogų.

North’ Side lietuviai nepada
rys klaidos, jeigu jie eis Jur
gio keliu, priklausys Komunis
tų Politinėj Sąjungoj, Literatū
ros Draugijoj, skaitys tokius 
laikraščius, kaip dienraštis 
Laisvė.

Lai būna Jurgiui amžina ra
mybė, o mes, likusieji, dirbki
me tuos darbus, kuriuos dirbo 
jis gyvas būdamas.

Kaimynas.

Rugs. 19 d. vietinis Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komit. lai
kė savo reguliarį mėnesinį su
sirinkimą, kuriame plačiai ap
kalbėta apie specialį vajų, dra
panų ir čeverykų rinkimą Lie
tuvos žmonėms. Miestas pada
lintas i 3 dalis ir kiekvienoj 
išrinkta po du atsakomingus 
komiteto narius, kurie tose 
apylinkėse suorganizuos gru
pes aplankymui ten gyvenan
čių lietuvių. Collinwood© apy
linkėj išrinkti J. Mockaitis ir 
M. Karsokienė; Corletto — P. 
Boika ir Balčiūnienė ; miesto 
centre — K. Romandienė ir 
M. Gendrėnienė.

tik norite nuo 
dovanėlę Lietu- 
tai galite.
negalite savo

Drapanų ir Aukų Rinkliava 
Lietuvai

Spalių 1 d. į ALDLD kuopos 
susirinkimą atėjo daug narių. 
Mitingas buvo pasekmingas. 
F. Urba, finansų sekr. dalino 
nariams knygą Lietuva Ug
nyje. Jis; paaiškino, kad pilnai 
užsimokėjusių narių yra 22 ir 
kiti visi prisižadėjo užsimo
kėti. Protokolų sekr. K. Aba- 
kon pranešė, kad yra šaukia
ma ALDLD 6-to apskričio kon
ferencija Philadelphijoj. Iš
rinkta du delegatai: K. Aba- 
kon ir V. Stankus. Jie važiuos 
savo kaštais, nes iždas tuščias.

Labai daug diskusuota kas 
link rinkimo drapanų ir aukų 
nualintai Lietuvai. Visi prisi
žadėjo rinkti aukas ir padėvė
tas drapanas, o ir naujų pa
prašyti nuo štorininkų. Visi 
Eastono, Phillipsburgh, Beth- 
lehemo, lietuviai prašomi at
vežti ar atnešti drapanas ir 
aukas į Stankaus kirpyklą, 
521 Ferry St., Easton, Pa. Ar
ba prašome pranešti, o mes 
patys parsivešime. Visos dra
panos bus nuvežtos į mūsų 
centrą Brooklyne, lapkričio 12 
d. Tai iki tai dienai prašome 
pasiskubinti. Broliai lietuviai 
ir lietuvės! Mūsų brangi Lie
tuva labai daug nuo karo nu
kentėjo, bet dabar ji išlaisvin
ta iš po nacizmo geležinės 
priespaudos. Dabar Lietuva ir 
vėl patapo neprigulminga ta
rybinė. Tai paduokite savo pa
galbos ranką, o jie jums atsi- 
dėkavos po karo.

V. J. Stankus.

Nacių policijos galva 
Heinrichas Himmleris, kal
bėdamas kandidatams j o- 
ficierius, liepė be ceremoni
jų šaudyti linkstančius pa
sitraukt vokiečius karius.

Pranešama, kad vokie
čiai visais garais nešdinasi 
laukan iš Graikijos.

Lietūs trukdo talkininkų 
žygius Italijoj.

Gausime Gražios Talkos Suda
rymui Septinto Siuntinio 

Lietuvai

Sekmadienį, spalių 1 d., įvy
ko Lietuvai Pagalbos Teikimo 
skyriaus praplėstas susirinki
mas. Svarbiausias klausimas 
buvo: kaip sėkmingiau mūsų 
lietuvių kolonija .galėtų prisi
dėti prie septinto siuntinio Lie
tuvos žmonių pagalbai?

Į susirinkimą buvo atsilan
kęs gražus skaičius draugų ir 
draugių ir, aptarus Centrali- 
nio Komiteto atsišaukimą, rei
kale rinkimo drabužių, apavų 
Lietuvos žmonėms, susidarė 
entuziastiškas ūpas veikti. Ir 
prie tų, kurie jau nuo seniau 
tą prakilnų darbą dirbome, tai 
prisidėjo naujų spėkų, būtent 
šie draugai: Senkus, Žitkus, 
Trakimas, Janulis, Mikelaitis, 
Dirvelis, Liuterskis, Pupelis, 
Jančius, Urbonas, Dvareckas, 
Mizara, P. Banionis, šiame su
sirinkime negavome iš moterų 
n a u j ų jėgų, mat, joms 
yra sunku dalyvauti susirinki
me sekmadienio ryte. Širdingai 
prašome ir jus, seses, 
viena nepasiliktumėte 
garbingo darbo.

Mes manome, kad 
nas nuoširdus lietuvis
prie sėkmingo sudarymo sep
tinto siuntinio, kaip ir rėmė 
šeštą siuntinį. Lietuvoje žmo
nės yra dideliame varge, juos 
apiplėšė vokiečiai - hitlerinin
kai, jiems reikalinga drabužių, 
čeverykų ir kitokios pagalbos. 
Daugelis jų reikia taisyti, kas 
tik galite, tai ateikite į Lietu
vių Salę, 29 Endicott St. ir 
padėkite, čia yra ir baksiukų 
(kits), kurie 
savęs sudaryti 
vos žmonėms,

Jeigu 
daiktus 
binkite 
4-8650.
mobilium pristatyti į svetainę.

Laike dienraščio Laisvės 
pikniko, rugsėjo 10 dieną, se
kami draugai ir draugės au
kavo nupirkimui dovanų sep
tintajam siuntiniui Lietuvos 
žmonėms.

Po $5 aukavo: J. Deksnys, 
M. Sukackienė, J. O. Samulė- 
nai, J. Jeskevičia ir F. Mazur
ka.

Po $2: 
Kvietkus, 
Karšo k as,
J. Kanapkis, 
P. Banionis, P. Andriuliūnas, 
T. M. Krapai, J. Skliutas.

Po $1: M. Stankūnienė, R. 
Berniokas, J. Lukas, Mrs. Se- 
reikienė, M. Katauskienė, K. 
Skliutienė, B. Jakaitienė, J. 
špakauskas, M. Jurkiavičius, 
Draugas, Mr. Balčiavičia, R. 
Zaluba, M. Bankiavičius, K. 
Valentukiavičius, J. Lavas,'O. 
Sidarienė, D. P. Plokščiai, J. 
Bernadišius, M. žukienė, J. 
Daugėla, J. Palionis, Dirvialis, 
J. M. Ąndreliunienė, J. šiupė- 
nas, J. Raulušaitis, K. Kosulis, 
F. Kalanta, M. Grybienė, A. 
Sareičikas, V. Pačesa, Drau
gas, O. Zarubienė, A. Kaspa- 
rienė, J. Mineika, J. Jakaitis, 
P. Griniavičienė, B. žemeikie- 
nė, J. Labanskis, S. Simana- 
vičia, F. Skeltienė, J. Egeris, 
H. Lekšis, A. Tamošiūnas, W. 
Lazaroff, A. Masteika, N. T. 
Roman, M. Jarusaitienė.

Po 50c: F. Stoikus, P. Gu- 
davičia, J. Salovejai, J. Gri
gonis, M. Mačionis, S. Kotel, 
J. Družienė, F. Liveris, Mrs. 
Virbašienė, B. Macikaitė.

Po 25c: P. Labanauskas, F. 
Biliss.

B. šlapila 70c.
Anksčiau buvo aukota, ne

paskelbta spaudoj:
J. D. Lukai $10.
P. Vizbarą $5.
Mr. Žukauskas $2.
Širdingai ačiū visiems, var

de komiteto ir Lietuvos žmo
nių. Ačiū draugėms E. Trasi- 
kienei ir H. Kalakauskienei už 
aukotą sūrį, kuris davė gra
žaus pelno.

Prašome visų Clevelandiečių 
kooperuoti su šiais paskirtais 
draugais ir padėti jiems šiame 
dideliame ir neatidėliojamame 
darbe. Visa medžiaga šiam 
darbui jau gauta iš centrali- 
nio komiteto, gauti tam tikri 
paliudijimai rinkėjams, pakvi
tavimo korčiukės, taipgi gero
kas skaičius lapelių apie šią 
specialę rinkliavą. Ant antros 
pusės tų lapelių mes tuoj at
spausdinome vietas ir antra
šus, kur clevelandiečiai gali 
aukojamus daiktus priduoti, 
štai jos: V. Romand, 10109 
St. Clair Ave., ir J. žebrys, 
15416 St. Clair Ave.

Aukos Lietuvos Žmonėms
Šiame susirinkime draugė 

Palton pridavė $72, tai yra 
pelnas nuo vakarėlio, kurį su
rengė Moterų Kliubas Lietuvos 
žmonių paramai. Dr-gė K. Ro
mandienė pridavė aukas nuo 
A. Gailiuno $5 ir J. Noreikos 
$1. Draugės Karsokienė ir Pal
ton surinko ant blankos. Auka
vo : Anna Lesnikauskai $5, J. 
Krasnickas $3, J. Noreika $2. 
Viso šiame susirink, priduota 
$88.

Ohio Lietuvių Konferencija
Lapkričio 19 d. Clevelande 

įvyks Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto šaukiama visų 
Ohio lietuvių konferencija.

Dar nėra buvę visoje lietu
vių išeivijos istorijoje tokio 
svarbaus reikalo teikti pagel- 
bą Lietuvos žmonėms, kaip 
kad šiandieną ir kas to fakto 
nenori matyti ar bando jį pa
neigti, neturėtų vadintis lietu
vių tautos nariu .

Po konferencijos turėsime 
prakalbas, taipgi muzikalę 
programą, kurią išpildys vie
tiniai chorai bei solistai; apie

tai tėmykite vėlesnius praneši* 
mus.

Konferencija įvyks White 
Eagle svetainėje, 8315 Kos- 
ciuszko Avė., pradžia 10 vai. 
ryte. Mūsų' sekr. jau siuntinė
ja visoms organizacijoms pa
kvietimus, kuriu tik antrašus 
turi, bet toli gražu mes visų 
Ohio lietuvių organizacijų ant
rašų neturime, todėl draugijos 
ir negavusios oficialių pakvie
timų, sužinojusios apie tai, ga
li prisiųsti savo delegatus, ku
rie maloniai bus priimti. Be 
organizacijų, kviečiami ir pa
vieniai veikėjai arba, žodžiu 
sakant, visi lietuviai, kuriems 
bent kiek šiandieninė Lietuvos 
žmonių sunki padėtis apeina, 
kviečiami konferencijoj daly
vauti. Taipgi, visos motinos, 
kurių sūnūs randasi karo 
frontuose, kviečiamos dalyvau
ti, nes mūsų dienotvarkyje tu
rėsime ir Amerikos karo pa
stangų rėmimo klausimą, o kas 
gi gali būti toms motinoms 
svarbiau, kaip greitas ir sėk
mingas karo laimėjimas?

Moterų Kliubas
Mūsų moterys visuomet pa

sižymi gerais ir prakilniais 
sumanymais, bet šis jų nutari
mas, rodos, jog viršija visus 
kitus. Jos 
savo iždo 
dovanoms 
viui, kurio
Moterų Kliubo; tai yra gražus, 
pavyzdingas darbas. Bet jos 
tuomi dar neužsiganėdina. Jos 
mano, jog už $2 mažai ką 
šiandieną galima nupirkti, to
dėl rengia dar pramogą tam 
tikslui, kad didesnės dovanos 
būtų jų kareiviams.

Pramoga įvyks spalių 28 d., 
987 E. 79th St. Pradžia 7 vai. 
.vakare. Kviečiami visi daly
vauti.

Transylvanijoj ir Vengri 
joj raudonarmiečiai per 
dieną užėmė 55 gyvenamą
sias vietas, o Jugoslavijoje 
dar 7-nias.

Londone pasklido gandai, 
kad Berlyne areštuotas H. 
Goering, buvęs dešiniąja 
Hitlerio ranka.

Anglai išvijo japonus iš 
vieno kaimo rytinėj Indijoj, 
arti Burmos.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
t • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

W0RKBM. INC. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. IšpUdyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y,

AS noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Antrašas..
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Ketvirtas puslapis

So. Boston, Mass
Rengia Pažangiųjų Lietuvių 

Taryba :
B. F. Kubilius,
Gen. PLT Sekretorius.

Bostono Apylinkės Lietuvių 
Konferencija dėl Lietuvos

Pagalbos
Bostono apylinkės lietuvių 

konferencija įvyks nuo visų 
draugijų bei pavienių asmenų, 
sekmadienį, October 15 d., 
10 valandą ryto, 376 W. 
Broadway, So. Bostone.

Pavieniai galės dalyvauti 
konferencijoj, bet yra prašomi 
užsiregistruoti formaliai savo 
vardą ir pavardę. Taipgi, visi 
yra prašomi būti laiku svetai
nėje, nes bus daug darbo ap
kalbėti ir išdirbti būdus bei su
daryti planus dėl didesnės pa
galbos Lietuvai, kuri taip bai
siai nuteriota vokiškų barbarų, 
šioj konferencijoj dalyvaus 
prezidentas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto — drg. A. 
Bimba. Todėl prašome visų 
ateiti į konferenciją, jei ir ne
sate delegatu, nes joje bus pa
kelti įdomūs klausimai apie 
Lietuvos šelpimo padėtį. Tiki
me, kad ši konferencija bus 
viena iš įdomiausių, nes joje 
bus pakelti toki klausimai, ku
rie taps istoriniais.

Kvietimo konferencijos ko- 
iškilmingos prakalbos mitetas susideda iš sekančių-:

yra rengiamos su

Prakalbos už Demokratiją; 
Kalbės Atsižymėję Kalbėtojai 
Bei Politikai: Hon. John Mc

Cormack, Hon. Maurice J.
Tobin ir A. Bimba

Bostono plačiai lietuvių ko
lonijai yra proga užgirsti ge
riausius kalbėtojus ir yra būti
nas reikalas, kad kiekvienas 
lietuvis ateitų į šias prakalbas. 
Prakalbos
tikslu: (1) Bus aiškinta, kas 
yra Dewey, kuris kandidatuo
ja į J. V. prezidento ofisą? 
(2) Ar Jungtinių Tautų Lyga 
apsaugos žmoniją nuo kito ka
ro? (3) Ar Bendrąs Lietuvių 
Pašalpos Fondas šelps Lietu
vą? (4) Ar prezidentas Roo- 
seveltas bus išrinktas vėl pre
zidentu ? (5) Ar Lietuva bus 
laisva po karo ?

Šie klausimai bus diskusuo- 
jami ir apkalbami prakalbose. 
Kalbės Bostono majoras M. J. 
Tobin, kuris kandidatuoja į 
Massachusetts gubernatoriaus 
ofisą, John W. McCormack, 
A. Bimba.

Tarpe visų kalbėtojų žavin
gai dainuos Harmonijos Gru
pė. " i

Kaip matote, mes turėsime 
geras prakalbas ir visi lietuviai 
privalo būti šiose prakalbose. 
Būkite, kvieskite savo draugus 
ir drauges. Kitos tokios masi
nės prakalbos ne tuojau įvyks.

Šios
įvyks So. Bostono Municipal 
Auditorijoj, East Broadway,) 
So. Boston, Mass, spalių 15 d.,' 
3 valandą po pietų, sekmadie
nį. Įžangos nebus!

New Haven, Conn
Mirė

Rugsėjo 26 d. atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo drg. Antanas Ka- 
šelinas, kuris gyveno 866 Win
chester Ave. Rugsėjo 30 d. An
tano Kašelino palaikai likosi 
palaidoti ilsėtis amžinai Bea
verdale Memorial Park, 3-čią 
vai. po pietų.

šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
Antano Kašelino didelis būrys 
giminių, draugų ir artimųjų, 
palydėjo į amžinastį ir atida
vė Antanui paskutinį patarna
vimą. Iš viso palydėjo 19-ka 
automobilių. Gėlių buvo net 
27 vainikai. Gėlės buvo nuo 
savųjų: žmonos Mary, dukterų 
ir brolio, o kitos, tai nuo gi
minių ir draugų.

Ant. Kašelinas buvo drau
giškas žmogus ir dienraščio 
Laisvės skaitytojas per dauge
lį metų. Nors organizaciniai 
mažai kur priklausė, bet rė
mė visą darbininkišką judėji
mą finansiniai. Beje, priklau
sė Pašalpinėj Vytauto Orga
nizacijoj ir buvo šėrininkas 
Lietuvių B-vės namo.

Nors trumpai, bet reikia at
žymėti velionio biografiją. An
tanas Kašelinas gimė prieš 52 
metus, Vilniaus rėdyboje, Rad- 
nyčios parapijoj, Merkinės 
valsčiuje, ūkininko šeimoje. 
Atvyko į Amerikos šalį apie 
30 metų tam atgal ir daugiau
siai gyveno ir dirbo New Ha- 
vene. Prie to pat darbo išdirbo 
22 metus iki skausmai suspau
dė, kad negalėjo jau daugiau 
popieros belų versti. Pasirgęs 
2 mėnesius ir užbaigė savo 
sunkaus darbo gyvenimą.

Antanas paliko nuliūdime 
našlę Marijoną, dvi dukteris, 
Verą ir Dorris ir brolį Kostan- 
tą, kuris gyvena Great Neck, 
L. L, N. Y., ir vieną brolį Lie
tuvoj—Petrą. Taip pat paliko 
daug giminių ir draugų New 
Havene ir kitur.

Antanas Kašelinas
sunkaus darbo darbininkas ir 
dar būtų galėjęs, pagal savo 
amžiaus, dirbti ir gyventi, jei
gu ne tas nelabasis vėžys. Gai
la dar jauno amžiuje žmo
gaus ir darbininkų judėjimo 
rėmėjo!

Lai būna Antanui lengva 
Šios šalies žemelė amžinai, už 
kurią ir pats kovojo iki pas
kutinės savo gyvenimo dienos.

Reiškiu velionio šeimai ir 
broliams draugišką užuojautą.

M. Antanuk.

buvo

Lauvė—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Spalių 15, 1544

Quincy, Mass.

laik- 
strei- 
dide-

A. J. Kupstis,
Prof. B. F. Kubilius,
St. Rainard,
J. Masteika,
M. Kazlauskas.

Detroit, Mich
Dideles Prakalbos

Sekmadienį, spalių 15 
na, įvyks didelės prakalbos 
rinkimų kampanijos klausime. 
Yra pasižadėję pora gerų kal
bėtojų atvykti iš CIO Politinio 
Veikimo Komiteto ir pasakyti 
prakalbas. Taipgi turėsime ge
rų lietuvių kalbėtojų, kurie pa
sakys prakalbas apie šių dienų 
įvykius ir kaip lietuviai turi
me sutikti šių metų preziden
tinius rinkimus. Po prakalbų 
bus diskusijos. Prakalbos įvyks 
4097 Porter St., pradžia nuo 
6 vai. vakare, įžanga veltui 
visiems. Rengia LLD 52 kp.

LLD 52 Kuopos Nariams
Manau, kad nėra reikalo 

daug aiškinti, jog kiekvieno 
nario būtina pareiga dalyvau
ti kuopos susirinkime ir žinoti, 
kas organizacijoj dedasi. Sek
madienį, spalių 15 d., 2 vai. 
po pietų, įvyks LLD 52 kp. 
svarbus susirinkimas ir bus iš
duota keletas raportų iš veiki
mo. Nariai, būtinai turite da
lyvauti ir kurie dar nepasiė- 
mėte knygą “Lietuva Ugnyje,” 
tai gausite. Taipgi narių parei
ga paduoti sumanymų dėl ge
resnio veikimo. Todėl visus 
kviečiame dalyvauti susirinki
me, o tuojaus po susirinkimo 
turėsime prakalbas toj pat 
svetainėje.

Jeigu žinai savo draugą bei 
pažįstamą, kuris nėra LLD na
riu, tai stengkis jį įrašyti į šią 
organizaciją, o tuo atliksi svar
bią pareigą.

die-

Alvinas.

Linksmas Parengimas
Įvyko skaitlingas ir linksmas 

parengimas su koncertine pro
grama ir šokiais. Surengė Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetas.

Vakaras pavyko labai gerai 
ir parengimo pelnas bus su
naudotas dėl Lietuvos žmonių 
pagelbos. Rengėjai labai dė
kingi to vakaro patarnauto
jams ir dailės mylėtojams — 
Stellai Smitrevičienei už su
rengimą muzikalės programos 
ir dainininkėms Lilliai ir Ruth 
Gugienėms, Annai Tvaskienei, 
Antanetai Daubariutei, Ruth 
Zigmantaitei ir Birutei Pale- 
vičiutei už linksmas dainas, so
lus, duetus ir kvartetus. Nors 
programa buvo ne ilga, bet 
labai įdomi, žmonės labai aty- 
džiai klausėsi Birutės Palevi- 
čiutės ir Ruth 'Zigmantaitės.

Laivų Budavotojų Dalis 
Streikuoja

Mes dažnai matome 
raščiuose, kad ten ir ten 
kas neautorizuotas, ypač
Įėję pramonėje. Taip ir čia, 
garsiajame Fore River Ship- 
yarde, Bethlehem Steel Corp., 
vienoj iš didžiausių laivų sta
tyklų dabartiniu laiku, kur dir
ba apie 30,000 darbininkų, 
yra streikas.

Darbininkai neva organizuo
ti į Independent (kompanič- 
ną) uniją, nuo karo pradžios, 
kur darbas eina visu pašėli
mu jau per suvirs trys metai. 
Tos unijos rūpesčiu darbinin
kai gavo pakelti algą du me
tai atgal 8 centus į valandą. 
Darbas nuo štukų. Bet praeitą 
vasarą nukapojo kainas bent 
vienu trečdaliu, pasiremiant 
tuo, kad darbas buvo sumažin
tas, taipgi buvo nemažas at
leidimas darbininkų. Tuo būdu 
nepasitenkinimas darbininkų 
vis augo ir, kadangi pragyve
nimo reikmenys šuoliais kyla, 
tai pagaliau, spalių 4 d., kaip 
2 vai. po pietų, elektra veldy- 
tojai, apie 2,000, išėjo ant 
streiko. Jie antrą dieną sugrį
žo į darbą, gavę patenkintus 
reikalavimus.

Spalių 9 d., kaip kokio vė
jo pučiami darbininkai, 10 vai. 
iš ryto, keturių skyrių “ship
fitters, pipefitters, electricians 
ir sheet metal workers,” virš 
8,000, išmaršavo į gatvę ir 
esamos unijos atstovai, nežino, 
nei kas čia atsitiko. Streikuo
janti išsirinko savo atstovus 
tartis su kompanijos bosais ir 
mitingus atlaikė ant tuščio pie
čio, prie šapos. Spalių 10 d. 
visi streikuojanti susirinko 
prie dirbtuvės ir mitingavo, čia 
jau buvo ir Bostono laikraščių 
fotografistai ir policija.

U. S. Navy kapitonas H. F. 
D. Davis, atsišaukė į streikie- 
rius, prašant dirbti be palio
vos, kad greičiau pabudavoti 
laivus ir tartis per savo atsto
vus su kompanija dėl uždar
bio. Kaip baigsis šis neautori
zuotas streikas, vėliau parašy
siu.

Sheet Metal Worker.

kevičienė ir J. Cikanas. P. Mi- 
chulienė aukavo drapanų, 4 
poras čeverykų, 35 šmotus 
muilo ir 35 plaukų šukutes, tai 
labai didelė auka. Taipgi au
kavo drapanų: J. Melenas, O. 
Zaleckienė, A. Pažerienė ir J. 
Beniulis. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū už drapanas. 
Mūsų siuntinys susidarė net 
114 svarų drapanų.

Taigi, Sheboyganui buvo 
skirta kvota tik $50, gi mes 
sukėleme net $77, ir surinko
me labai gerų drapanų. Ko
misijoj buvo J. 
Zaleckas, Dam. 
Ona Zaleckienė, 
kienė daugiausiai
rinkime aukų ir kelias dienas 
dirbo prie drapanų sutvarky
mo. J. 'Zaleckas daugiausiai 
dirbo supakavime drapanų, 
taipgi prisidėjo ir Micham.

Spalių 4 d. įvyko LDS 111 
kp. susirinkimas. Plačiai dis- 
kusuotas Lietuvos klausimas, 
kaip galėtume sėkmingiau pa
sidarbuoti. Moterys nutarė su
siorganizuoti į grupę ir veikti, 
kaip kliubas, kad tik daugiau 
pagelbėjus Lietuvos žmonėms.

Esplen ir McKees 
Rocks, Pa.

Naminis Frontas

SHEBOYGAN, WIS
Nuoširdi Pagalba Lietuvos 

Žmonėms

miesto lietuviai nuo- 
pagelbčjo Lietuvos 
kurie taip baisiai

Ir mūsų 
širdžiai 
žmonėms, 
nuterioti vokiečių. Pinigais au
kavo lietuviai ir kitų tautų 
žmonės sekamai:

ALŲ Kliubas $10.
Po $5: LDS 111 kuopa ir 

Joe Zaleckas.
Po $3 aukavo : Ona M ak ar e- 

vičienė ir Dam Buzaitis.
Po $2: M. Taukevičienė, R. 

Zeiglerienė, M. Skeris, Martin 
Jehenevičius, W. Dechman, Al 
Jung & Co., H. C. Prange Co. 
ir W. Gehrke.

Ig. Čeginskas $1.50.
Po $1 aukavo: Ad. Buivi- 

das, J. Glutkauskas, Ch. Ge- 
bertas, J. Kiela, Anna Navic
kas, J. Navickas, A. Cikanas, 
J. Cikanas, A. Petkuvienė, M. 
Čizeuskienė, M. Jaudegienė, 
Lillian Garr, J. C. Penny Co., 
J. Ronitz, Suscha Co., W. Hap- 
pert, South Side H-dwre Co., 
Q. W. Ramm, White House 
Bakery Co., Ideal Market, W. 
Rėklaitis, Ed. Jenson, Ch. Ba
ker, A. W. Newes, Prange 
Glass Co. Sheboygan Dry 
Goods Co., Eda Mihalovsky, J. 
Baikauckas, A. 
Matikevičius ir 
nė.

Po 50 centų aukavo: žvin- 
galienė, Kelienė ir Radzevi
čienė. Viso surinkta $77. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū.

Drapanų aukavo O. Salčiu- 
nienė, Dam. Buzaitis, M. Taut-

Katauskas, J.
Pet. Michulie-

Rengėjai, tariame širdingai 
ačiū visiems už jūsų nuoširdų 
pasitarnavimą ir darbininkėms 
bei darbininkams už triūsą.

Alvinienė.M.

Beniulis, G.
Buzaitis ir 

Drg. Zalec- 
pasidarbavo

BAIGDAMA AMŽĮ, NORI 
VISKĄ IŠMOKTI

Rochester, N. Y., tarpe 
naujai užsiregistravusių 
studentų vietiniame uni
versitete yra panelė Ada 
M; King, 80 metų amžiaus. 
Pirmiau ji buvo privatinė 
mokytoja, dabar imanti 
anglų kalbos kursą, “ka
dangi aš noriu išmokti vis
ką šiame pasaulyj, kiek tik 
galima, kad būčiau pilnai 
pasiruošus sekančiame,” — 
sako p-lė King.

0

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

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.

komitetą, bal. mėn., 
aukota $33.55. Vasario 

Pundelių Vajui buvo au- 
$25, dabar ir vėl iš iždo 
142 kp. siunčia LPT Ko-

Biskis iš Mūsų Veikimo
Mūsų pažangus lietuviškas 

veikimas susideda iš ALDLD 
40 kp., SLA. 286 kp. ir LDS 
142 kuopos narių, tai mūsų 
kolonijos pažangios organiza
cijos, bendrai veikiančios ge
ruose darbuose. Aplamai, vi
sam mūsų veikime, kaipo 
skaitlingiausia nariais ir tur
tingiausia pinigais, yra LDS 
.142 kp., tai ji daugiausia ir 
vadovauja, bet, kaip jau minė
jau, mūsų veikimas yra ben
dras.

Lietuvos gelbėjimo reikale 
mūsų geri draugai dirba, kaip 
moka ir kaip gali. LDS 142 
kp. iš savo iždo, rugpjūčio 
mėn., aukavo $200 Lietuvos 
gyventojų reikalams. Tam pa
čiam reikalui tik per Pitts- 
burgho 
buvo 
mėn. 
kotą 
LDS
mitetui $61.20.

Drabužių mūsų draugai su
rinko virš pusę tono. Vietiniai 
lietuviai aukavo drabužių daug 
ir labai gerų, žinoma, žiemi
niai drabužiai reikia išvalyti, 
nes sudulkėję, ot dėlei to ir 
kuopa paaukavo $61.20, kad 
LPT Komitetui nereikėtų turė
ti išlaidų iš kitų aukotų pinigų.

Taip pat pavienių ypatų au
kos pas mus yra stambios; 
Frank ir Mary Imbrasai au
kavo $100 (pinigai įduoti 
Pittsburgh o k o n f e r encijoje, 
rugsėjo 17). Tai pirmos lietu
vių šeimos Pittsburgho apylin
kėj tokia stambi auka Lietu
vos gelbėjimo reikale. Ar ra
sis Pittsburgho apylinkėj dau
giau lietuvių su šimtine aukų?

Vakarienė
Lapkričio 11, vakare, LDS 

142 kp. rengia skanią vaka
rienę. Visas' pelnas eis Liet, 
pagalbos teikimui. Kurie nori
me pagelbėti Lietuvos žmo
nėms nuo karo nukentėjusiem, 
tai jau dabar rengkimės prie 
11 d. lapkričio, LDS 142 kp. 
parengimo, kuris įvyks 3351 
W. Carson Str., Draugijos na
me. J* Miliauskas.

Daugiau Taškų Kenuotiems 
Vaisiams

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos ad
ministratorius, Chester Bowles, 
dėl smarkiai pakilusios perka
mosios taškų vertės, nuėmus 
racijonavimą nuo daugelio pre
kių, paskelbė, kad bus padi
dinta taškų vertė dar tebera- 
cijonuojamiems gaminiams.

Naujoji taškų vertė bus tai
koma konservuotiems (kenuo
tiems) vaisiams ir vaisiams bu
teliuose, keturių rūšių vaisių 
ir daržovių sunkoms, konser
vuotiems pomidorams (tomei- 
tėms), catsupui ir chili sosui.

Chester Bowles paaiškino, 
kad taškų vertės pakilimas 
įvyko ne dėl kokių nors per
mainų atsargose, bet nuėmus 
racijonavimą nuo beveik visų 
daržovių, specialiųjų gaminių 
ir visų vaisinių sviestų, kas 
įsigaliojo rugsėjo 17 dieną.

Raudonųjų taškų vertė mė
sai, sviestui, margarinui, sū
riui, kondensuotam pienui ir 
konservuotoms žuvims pasilie
ka ta pati.

Tarp Rugsėjo 21 ir Spalio 7, 
Pergalės Maistas—Svogūnai

WASHINGTONAS. — Vi
sos šalies maisto pardavinėto
jai, kooperuodami Karo Mais
to Administracijai, stengsis pa
didinti svogūnų pardavimą, pa
skirdami juos Pergalės Mais
tu, laikotarpiui, apimančiam 
nuo rugsėjo 21 iki spalių 7 die
nos.

Norint padidinti pirkėjų 
skaičių, pirmą kartą iškabinti

^FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus

•0

pavienių, 
padarau 

\ jiicaujuv] paveiks- 
ir krajavus 

su ame-

0-

t sudarau 
trikoniškais. Rei- 
■kalui esant ir 
■padidinu tokio 
f/ dydžio, kokio pa- 
Y geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

lauko plakatai (posteriai), ra
giną vartotojus pirkti ir valgy
ti tokį maistą, kurio daugiau
siai pristatoma .

šį rudenį, visose Jungtinėse 
Valstijose, bus pažįstami 24 
puslapių plakatai (posteriai), 
su šūkiu: “Jūsų krautuvininkas 
paaiškins, kas tai yra.”

Karo Maisto Administraci
jos Paskirstymo Įstaiga, kuri 
išplatins šiuos plakatus, taip 
pat kooperuos prekybos, spau
dos, radijo, valstybės ir fede- 
ralinėms įstaigoms suteikime 
visuomenei žinių apie gausin
giausiai 
maistą.

pristatomą tuo metu

Vertė Pakilo Iki 20 
Taškų Svarui 

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nuo spalių 1 d. (sek
madienio) už sviesto svarą 
imama 20 taškų, vietoje pir
ma buvusių 16 taškų.

Kainų Reguliavimo Įstaigos 
manymu, sviesto taškų vertės 
pakilimas buvo būtinas, dėka 
sumažėjusios sezoninės gamy
bos. Karo Maisto Administra
cijos daviniais, civiliams per 
spalių mėnesį skirta vos 85,- 
000,000 svarų sviesto, kai tuo 
tarpu, rugsėjo mėnesį sviesto 
civiliai sunaudojo 95,000,000 
svarų.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
taip pat praneša, kad:

1. Mėsos ir pieno gaminių 
raudonųjų taškų vertė bus ta 
pati, išskyrus sviestą.

2. Konservų mėlynųjų taškų 
vertė pasilieka ta pati.

OWI.

Sviesto

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8842

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

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

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 GIVTAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

660 GRAND ST BROOKLYN, N. ¥

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mčšlažarnės 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 ,is,st-28
110 East 16th St, N. Y. Arti Onion Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktos puslapis

Bulgarija Priėmė Talki* 
ninku Reikalavimą

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

«•

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

London.— Bulgarijos val
džia priėmė Amerikos, So
vietų ir Anglijos reikalavi
mą, kad Bulgarija ištrauk
tų visą savo kariuomenę ir 
visus bulgarus valdininkus 
iš Graikijos ir Jugoslavijos 
žemių per 15 dienų.

Tas reikalavimas buvo 
viena iš palatinių sąlygų, 
kurias Bulgarija turi pri
imti bei įvykdyti, jeigu no
ri, kad talkininkai oficialiai 
duotų jai paliaubas. Bulga
rija turi apleisti visus savo 
užimtus Graikijos ir Jugo
slavijos plotus.

Užtaisoma Naciams 
Sląstai Suomijoje

London. — Sovietai iškė
lė savo kariuomenę kran- 
tan Petsamo srityj, ties 
šiaurine Suomija, padėt 
suomiams apvalyt ją nuo 
vokiečių. Suomių kariuome
nė tuo tarpu stumia nacius 
atgal Torneo apylinkėje. 
Gręsia hitlerininkams pri
spyrimas prie Švedijos ru- 
bežiaus ir apsupimas.

*

Dvigubas Ofensyvas prieš 
Rytinę Prūsiją

REIKALINGI 
BUTINI DARBININKAI 

VYRAI
PRIKROVIMUI IR IŠKROVIMUI 

PREKINIŲ VAGONŲ IR ABELNAI 
APTARNAVIMŲ DARBUI 

POKARINE PROGA
Kurie dabar esate būtinuose darbuose, privalote turėti U.S.E.S. paliuosavimą

GENERAL COATING COMPANY 
186 JERSEY AVENUE NEW BRUNSWICK, (N. J.

(243)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI MERGINOS
VYRAI MOTERYS

Patyrimas Nereikalingas
Būtina Pramone

PAKANKAMAI VIRŠLAIKIU
Nuolatinis Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

International Folding
Paper Box Co. 

2029 83rd Street, North Bergen, N. J.
1 MINUTE NUO TONNELLE AVĖ. BUŠŲ LINIJOS

(242)

VYRAI
Su šiek-Tiek Patyrimo 
Pjaustymui odos gaminiam 

ir darbas prie stalo.
NUOLATINIS DARBAS

SPARDO PHOTO FRAME CO. 
81 WASHINGTON ST.
(Arti Rector St.) N. Y.

_________________________________________ (247)

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

Nusistatyti savo darbui. i
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)

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

KAI. PREMIER ROOFING, 
602 PACIFIC STREET, BROOKLYN.

NEVINS 8-3711. (241)

PAKUOTOJAI
Prie vamzdžių suvedimo medžiagų. 

Pilnam Laikui.
DANIEL MORRIS CO., 214 Ę. 6TH ST.

(241)

PAGELBININKAI 
TAIPGI REIKIA DALIAI LAIKO DARBI
NINKŲ. GERA ALGA. NUOLATINIS DAR

BAS. MORTON DELIVERY, INC.
_____________ 222 W. 37TH ST.________ (241)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(241.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise
9tos lubos

(245)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkite! I

PERSONNEL OFISĄ
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY

NEW YORK CITY
(242)

STALŲ PATARNAUTOJAI
INDŲ ATfiMftJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS. 

BROOKLYN.
KREIPKITĖS Į BANQUET

MANAGER
(246)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co.
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave.) 

BROOKLYN.
•(247)

SULYDYTOJAI
D^fug viršlaikio.

UTILITY WARES, 227 W. 17th ST.
N.Y.C.

(244)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės I

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

(242)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVĖJOS
Ši puiki Fifth Avenue 

Krautuve
Turi daug darbų.
PATYRUSIEMS 

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ
Kreipkitės Visą Savaitę

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

RUSSEKS FIFTH AVENUE 
___ __________________________________(246) 

MERGINOS 
Fabriko Darbas

40 VALANDŲ SAVAITĖ. Nuolat 
60c Į VALANDĄ

ESSEX METAL PRODUCTS 
8 FORREST ST.

BROOKLYN 6, N. Y. 
__________ ___________________________ (243)

OPERATORĖS 
PATYRUSIOS 

Prie Sportiškų Drabužių 
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma

Groblue Sportswear Co. 
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J.
TELEPHONE MARKET 2-6086 

______________________________________ (247)

MERGINOS 
PRADINĖS AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų. 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS. 
Linksmos Aplinkybės.

STANDARD CASING CO.
121 SPRING ST., N. Y. C.

(246)

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

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

(241)

Vokiečių radijas, praneš
damas, kad Sovietai apsu
pę Klaipėdą, sakė, jog 
Raudonoji Armija veda di
delį ofensyvą prieš Rytinę 
Prūsiją ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš Lenkijos, 
nuo Rozan srities. Rozan 
miestas stovi į pietus nuo 
Rytinės Prūsijos.

Helsinki. — Suomiai pra
neša, kad jie per mūšius 
atėmę iš vokiečių Tertolą 
kaimą prie Kemi upės.

Amerikiečiai per lietus ir 
klampynes dar šiek tiek 
pasivarė artyn Bolognos, 
Italijoje.

Orlaivininkystės mechanikų 
nauji kursai pradedami lap
kričio 20-tą, Academy of Aero
nautics, North Beach, Queens. 
Daug paliuosuotų iš tarnybos 
kariškių esą įstoję į tuos kur
sus.

Komandierius Joseph D. 
Kelly iš Rockville Center pa
skirtas vedėju lavinimo jūri
ninkų Sheepshead Bay stotyje, 
Brooklyne.

Temple Beth-El, žydų įstai
ga, padės Rockaway pajūryje 
įsteigti ligoninę. Jie pasižadėję 
sukelti tam tikslui $25,000 ir 
jau sukėlė $17,000. Naujas bil- 
dingas kainuos viso $350,000.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

G. Shimaitis, Brockton ............. 100
A. Buivid, Dorchester ............  92
J. Burba, So. Boston .................. 78
ALDLD 25 kp., Baltimore ........ 72
A. Valinčius, Pittston ................ 52
A. Dambrauskas .......................... 52
J. Bakšys, Worcester ................ 50

Philadelphiečiai pirmoje, vietoje. P. Pilėnas prisiuntė 
tris naujus skaitytojus ir keletą atnaujinimų. Taipgi S. 
Reikauskas prisiuntė atnaujinimų. Elizabethiečiai vis- 
vien nepasiduos; jie sakosi, kad neužilgo prisius gerų 
žinių. j

Naujų skaitytojų prisiuntė: P. Baranauskas, Bridge
port, Conn., 1; P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 1; R. židžiū- 
nas, Brooklyn, N. Y., 1.

Atnaujinimų prisiuntė: J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn.; A. Buivid, Dorchester, Mass.; A. Matulis, Jersey 
City, N. J., P. Žirgulis, Rochester, N. Y. ir vieną R. ži
džiūnas, Brooklyn, N. Y.

Į vajų įstojo A. Dambrauskas, Haverhill, Mass.; pri- 
siųsdamas keletą atnaujinimų.

Kaip matyt, vajaus pradžia ne blogai eina, bet dar vis 
laukiame iš Newrko, Worcesterio, Haverhill, Lawrence 
ir kitų kolonijų.

Laisvės Administracija

VYRAI & MOTERYS 
BERNIUKAI & 
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas 
SANDELIO RŪME DARBAS 

5 Dienų Savaitė.
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Inc. 
464 Liberty Ave. 

(Kamp. Bradford St.) 
Brooklyn.

(247)

VYRAI IR MOTERYS 
BERNIUKAI IR MERGAITĖS 

Nereikia Patyrimo
Būtinas Darbas

AMERICAN CANDLE CO., 
INC. 

55-13 FLUSHING AVE. 
MASPETH.

(245)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadieni, 15 d. spalių, 11 
vai. ryto. 3014 Yemans. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr, (240-241)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. spalių, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Ateikite užsimokėti duokles ir 
atsiimkite knygą. — J. Šmitienė, 
sekr. (240-241)

EASTON, PA.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

kartu pramogą, pelnas eis National 
War Fund. Įvyks spalių 15 d., 3 v. 
dieną, 631 Walnut St. Įžanga 50c. 
Visi ateikite. — V. J. (240-241)

PIRKITE KARO BONUS!

ALDLD Moterų kp., Binghamton 48
E. Cibulskienė, Nanticoke ..........  26
J. Kazlauskas, Hartford ............ 24
J. Matačiūnas, Paterson ............ 24
J. A. Shunski, Amsterdam ........ 23

Laisves Darbininkai
R. židžiūnas .................................  84

INDŲ MAZGOTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

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

NYSTROM’S RESTAURANT
Route 4, 

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

(242)

ELEVEITERIŲ 
OPERATORIAI

VYRAI ar MOTERYS
$25 Į SAVAITĘ

APVALYTOJAI
$27 (SU KAMBARIU)

KREIPKITĖS Į SUPERINTENDENT
320 EASTERN PARKWAY

BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. spalių, 10 vai. ryto, 143 Pierce 
St. Visi dalyvaukite. — L. T.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Pagelbos Teikimo Kom. 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 15 
d. spalių — bus delegatų susirinki
mas. Liet. Rep. Susivienijimo Pa
talpoj, 1218 Wallace St., 3-čią vai. 
dieną. Šiame susirinkime kviečiami 
lietuviai netik organizacijų nariai, 
bet ir pavieniai diskusuoti ir pagel
bėti dirbti šelpimo pastangoms Lie
tuvos žmonių. — Sekr. (240-241)

HARTFORD, CONN.
Parengimas, kurį rengia Moterų 

Kliubas, spalių 15 d., 2 vai. dieną. 
Laisvės salėje, 155 Hungerford St. 
Įžanga 75c. Kviečiame visus daly
vauti. M. Mulerankienė.

(240-241)
HARTFORD, CONN.

Liet. Am. Piliečių Kliubo metinis 
koncertas įvyks spalių 22 d., 2:30 v. 
dieną, Savo salėje, 227 Lawrence 
St. Įžanga 75c. Vaikučiams nuo 10 
iki 14 m. amžiaus 25c. Ray Henry 
ir jo orkestrą, iš 11 muzikantų gros 
šokiams. Bus valgių ir gėrimų. La
bai gražią muzikališką programą 
išgirs visi dalyviai. Tad prašome įsi- 
tėmyti dieną ir dalyvauti. Pelnas 
bus skiriamas Kliubo Karžygių Fon
dui. (240-241)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Laisvės 25 

m. dienraščio sukaktį. Įvyks spalių 
14 d., Gedemino salėje, 6:30 v. v. 
Bus gera vakarieną. Įžanga pagal 
skanumo vakarienės ir reikalo svar
bumą. Uždarbis eis spaudos naudai. 
Kad žinojus ant kiek žmonių mais
to gaminti, prašome užsisakyti iš 
anksti pas kuopos valdybą: J. Jo
naitis, R. Barauskas, J. Stančikas, 
W. Černiauskas. Kituose miestuose 
būna rengiami stambūs piknikai, 
koncertai, o mes rochesteriečiai at
sižymėkite nors su vakariene. Tai 
kviečiame visus Laisvės skaitytojus 
ir rėmėjus. — Č. (240-241)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 15 d., 4 v. dieną, pas dd. Sta- 
siukaičius, 420 Morningside Ave. 
Turime svarbių dalykų aptarti, kaip 
tai Laisvės vajus; atėję į susirinki
mą gausite naują knygą. Nepamirš
kite dalyvauti susirinkime.

(240-241)

VILGYTOJAIĮ ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBĖS

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

VYRAI
LIEJIKAI ANT JELENKO CASTING MAŠI

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

(242)

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)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VANAGUOS 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)

REIKIA VYRŲ
BOTINA KARINE PRAMONĖ 

Patyrimas Nereikalingas 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinius darbui 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

203 West Side Ave., Jersey City 5 
West-Side Montgomery busas pravažiuoja

duris.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių 

______________________________________(241)

Sandėlio Darbininkai
Nuolat 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Vakacijos su alga 

Pokarinė Proga
M. N. S. WHOLESALE 
GROCERY PRODUCTS 

665' NEW LOTS AVE. 
BROOKLYN.

_ . . X24Ų

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

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)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

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

(X)

APVALYTOJAI 
SANDĖLIO VYRAI 

VYNIOTOJAI
BROOKS BROTHERS

6 DicnęsJ įG Valandos 
Nuolatinis Darbas 

$27.50 j savaitę 
Kreipkitės į PERSONNEL OFISĄ 

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

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-
(241)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE r 
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.

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

(X)

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise 
9tos lubos\

(245)

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)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y. 
________________________ oo 
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.

___________________’ _________________ (241)

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

LEWEL MFG. CO.
46 NESBITT STREET, 

NEWARK, N. J.
(242) (

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ . 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GEBA 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 ir MOTERYS
Fabriko darbui

NUOLAT. 40 VALANDŲ SAVAITjE 
50c Į VALANDĄ 

SPALDO PHOTO FRAME CO.
81 WASHINGTON ST. 
(Arti Rector St.) N. Y.

(247)

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 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)

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 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 6 P.M.

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš

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)

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)

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 palluoeavimą
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Pasilinksminkite Šio
9

Šeštadienio Vakarą
Gražiam Tikslui

Po visos savaitės darbo, po 
visokių rūpesčių, sulaukus sa
vaitės galo, kiekvieną traukia 
pasilinksminti — kur nors, 
kaip nors. Pasilinksminti rei
kia. Ir tam labai gera proga 
bus šio šeštadienio vakarą, 
spalių 14-tą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Gera proga pasilinksminti 
bus iš daugelio atžvilgių: čia 
bus visko, kas reikalinga sma
giuose baliuose. Čia susieisite 
daug mielų draugų ir pažįsta
mų. Bet, svarbiausia,—

Čia pasilinksminsite su nau
da mūsų kariškiams. Kaip?

Jūs ne kartą esate gavę nuo 
savo vaikų ar draugų iš ka
riškos tarnybos laišką su pažy
mėtom viršuje popieros raidėm 
ŪSO arba USS. Ką gi tas reiš
kė? Reiškė, kad tas laiškas 
rašytas ant United Service Or
ganizations ar ant United Sea
men’s Service popieros, jų pa
talpoje. Tas reiškia, kad jeigu 
ne tos įstaigos, jūs dar nebūtu
mėte gavę laiško. Jūsų kariš
kis gal važiuodamas iš vienos 
kempės į kitą, gal perkelia
mas iš vieno mūšio lauko į ki
tą, pasilsio valandžiukėje už
ėjo į tas įstaigas ir gavo rašy
mo įrankius ir vietelę jums pa
rašyti.

Jūsų kariškis nebūtų to vis
ko gavęs, jeigu tų įstaigų ne
būtų pristeigta šimtai visur, 
kur tik randasi mūsų kariuo
menė. O tų centrų nebūtų pri
steigta, jeigu Nacionalis Karo 
Fondas neskirtų didelę didžiu
mą savo įplaukų tam tikslui.

Nacionalis Karo Fondas ne
turėtų iš ko skirti tų milionų 
dolerių jeigu jūs ir aš, visi 
amerikiečiai, neparemtume to 
fondo. Šį kartą mes tą galime 
padaryti sau labai smagiu bū
du — atsilankymu į balių, 
Laisvės salėj, šio šeštadienio i 
vakarą. Visas šio baliaus pel
nas skiriamas Nacionaliam 
Karo Fondui.

Ateikite I Pasikvieskite drau
gus!

Nac. Karo Fondo 
Lietuvių Komitetas.

Charles Daniels Mirė
Charles Daniels mirė Kings 

County ligoninėj, spalių 12-tą. 
Mirė nespėjus pribūti sūnui, 
kuris tarnauja laivyne, Kali
fornijoj.

Danielius buvo išėjęs dar
ban pirmadienį, kaip papras
tai. Jie tenai krovė sulphur 
(sieros )medžiagas, kurios į 
jį paveikė. Bet jis šiaip taip 
išdirbo visą dieną, tik po dar
bui sugrįžęs namo atsigulė ir 
daugiau nekėlė.

Antradienį jį ištiko širdies 
ataka ir tapo visiškai supara
lyžiuotas. Anksti trečiadienio 
rytą mirė.

Paliko nuliūdime žmoną 
Mary, sūnų ir jo žmoną Nor
bert ir Julią ir mylimą brolį 
Ignacą. Sūnaus laukiama pri- 
būnant į laidotuves. Dėl to ir 
laidotuvių laikas (šiuos žod
žius rašant) dar nebuvo galu
tinai nustatytas.

Apie laidotuvių dieną velio
nio draugai ir giminės klaus
kite pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Telefonas EV. 8-9770.

UŽ TOKSTANTJ BUS KALĖ
JIME IKI SENATVĖS

Du jauni vyrai nuteisti ka
lėti nuo 20 iki 40 metų už 
apiplėšimą, kuriame jie pelnė 
apie $1,000. Nuteisti yra Wil
liam Bird, 24 m., 867 Amster
dam Ave., ir James McLaugh
lin, 21 m., gyvenęs 81 W. 103 
St., New Yorke. Jų talkininkė, 
Virginia Ornmark, 19 metų, 
tebelaukia nuosprendžio.

Jubilėjinis Dienraščio 
Laisvės Koncertas

Biruta Ramoškaite

Vėl girdėsime Birutą savo 
dienraščio koncerte, 12 d. lap
kričio (Nov. 12), Brooklyn 
Labor Lyceum. Tačiau ji jau 
bus ne visai ta pati. Nes nuo 
to laiko, kai ją girdėjome, ji 
padarė didelės pažangos kaipo 
dainininkė. Ji daug dalyvavo 
amerikoniškoj scenoj ir daug 
lavinosi siekti aukštyn meno 
srityje.

O kas daugiau dalyvaus 
programoje? Nustebsite. Ir 
nustebsite visai greitoje atei
tyje. Tai bus niekam nesitikė- 
tinas dalykas.

Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus, nes sėdynės 
rezervuotos. Bilietų kainos 
80c, $1.25 ir $1.50.

Registracijos Paskuti
nės Dvi Dienos

Spalių 13 ir 14-ta, šis penk
tadienis ir šeštadienis, yra pas
kutinės dienos New Yorko 
miesto piliečių registracijai.

Kas šią savaitę nebus užsire
gistravęs, tas negalės balsuoti 
už prezidentą, kongresmanus 
ir senatorius lapkričio 7-tą bū
simuose rinkimuose.

Registracijos Valandos: Penk
tadienį nuo 5 iki 10:30 vaka
ro. šeštadienį nuo 7 ryto iki 
10:30 vakaro. Vieta: tame pa
čiame balsavimo distrikte, ku
riame gyvenate.

Atlikite savo pilietinę parei
gą šiandien, neatidėkite ryto
jui.

Gal būt, kad jūs šiandien 
dar neturite pasirinkęs kandi
dato. Gal nei vienas pilnai ne
atsako jūsų troškimams. Bet 
apgalvojimui kandidatų jums 
dar liekasi trys savaitės. Ir sa
vo galvojimo pasekmes galėsi
te visam kraštui pareikšti lap
kričio 7-tą. Gal dar jūs pakei
site savo mintį apie kandida
tus. Bet mintį galėsite pakeisti

tik būdamas užsiregistravęs. 
Be to jūsų kad ir brangiausios 
mintys ir norai nueis niekais.

Nebūkite šiaudiniu piliečiu, 
demokratijos paneigėju. Demo
kratijos priešai nesnaudžia. Jie 
sumobilizuos kožną saviškį. Jie 
tam išleidžia milionus. Už juos 
kalba didžiuma dolerinės spau
dos ir radijai. Demokratinis 
žmogus, eilinio piliečio gerovės 
ir laisvių sargas, privalo pats 
stovėti ant kojų ir būti nors 
neapmokamu, bet energingu 
mobilizatoriu visų piliečių pa
naudoti brangiausią savo teisę 
— balsą - balotą — išrinkimui 
tokios vyriausybės ir tokio 
kongreso, kuris gerbtų ir gintų 
teises lygiai ' darbo žmogaus, 
kaip kad ir išteklingojo pilie
čio.

Jūsų balsas gali pastatyti, 
gali išlaikyti tokią vyriausybę 
prie mūsų valstybės vairo. Bet 
jūs ir jūs, Mr. ir Mrs. Ameri
ka, turite būti užsiregistravęs, 
kad galėtumėt balsuoti.

Majoras Reiškė Pasi
tenkinimo Pagerėjusia 

Registracija

pašoko 
visuose 
Visuose

Antrąją registracijų dieną, 
antradienį, smarkiai 
pirmyn registracijos 
miesto apskričiuose.
skaitlinė stovėjo aukščiau 1940 
metais buvusios tos dienos 
skaitlines.

Tačiau, nurodinėja žinovai, 
.demokratijai nebus laimėjimo, 
jeigu.visi, iki vienam, piliečiai 
neužsiregistruos balsuot. Lenk
tynės žada būti taip artimos, 
kad nei vienas pilietis negali 
būti praleistas. Net ligoniams 
turi būti surasta būdas užsire
gistruoti.

New Yorko valstija, kaipo 
skaitlingiausia balsuotojais iš 
visų, turi daugiausia- rinkikų 
(electors), net 47. Tad laimė
jimas New Yorko valstijoje 
daug nusveria laimėjimą visa
me krašte. Vien iš to aišku, 
kad nei vienas pilietis, nežiū
rint, kokių kliūčių turėtų, ne
išgali pasilikti neužsiregistra
vęs.
Skaičiai Užsiregistravusių Per 

Dvi Dienas 
1944 

339,495 
218,921 
189,898 
177,225 

17,696

Brooklyne 
Manhattan 
Bronx 
Queens 
Richmond

1940
303,630
210,779
163,629
135,357

16,848

830,243943,335 
mieste turėtų užsi- 
bent trys milionai

Darbiečiai Sako, Kad 
Republikonai Trukdo 

Registruotis
Amerikos Darbo Partijos 

sekretorius šioje valstijoje, 
Hyman Blumberg, atsišaukė į 
piliečius siųsti reikalavimus 
miesto Rinkimų Tarybai (El
ection Board) ir majorui La- 
Guardijai, kad jie sulaikytų 
republikonų inspektorius nuo 
trukdymo registruotis.

Darbo Partija gavusi nuo 
savo narių ir balsuotojų, taipgi 
kitų piliečių pakankamai skun
dų, kad sukelti audrą protestų. 
Tūluose distriktuose republi- 
konai registracijos prižiūrėto
jai (inspectors) visai bereika
lingai, perdėtai kamantinėją 
ateinančius registruotis pilie
čius, tarsi, kad jie būtų kokie 
prasikaltėliai. Tuomi norima 
nubauginti nuo registracijos.

Darbo Partija ragino kiek
vieną pilietį griežtai reikalau
ti savo teisių — užregistravi
mo. Būdami piliečiais jūs ne
turite priežasties bijotis nei 
vieno, nežiūrint, kuo jis bebū
tų.

Jie turi jus užregistruoti. 
O tarp registracijos ir rinki
mų dienos jie gali patikrinti. 
Ir vyriausybė patikrina kiek
vieną registruotą pilietį, ar iš- 
tikro toks pilietis randasi ir ar 
gyvena paduotoje vietoje.

Miesto darbiečiai ir CIO, 
taipgi Nacionalės Advokatų 
Gildijos New Yorko skyrius 
pažadėjo pagelbą kiekvienam, 
kuriam būtų kliudoma užsire
gistruoti. Jeigu jums statoma 
kokių kliūčių, tuojau, kol ne-

praėjus registracijai, telefo- 
nuokite į savo apskričio Dar
bo Partijos (American Labor 
Party) raštinę:

Brooklyne: TR. 5-0070
Queens: HA. 9-8558
Bronx: DA. 9-6327
Manhattan MU. 3-3998.

Kelionė lėktuvais tarp New 
Yorko - Londono planuojama 
nupiginti daugiau negu ant 
pusės esamos kainos — iki 
$263.80.

Brooklyne siekiama Nacio
naliam Karo Fondui sukelti 
$2,310,000.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA Hl ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir DegtinSs

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

(Tąsa iš yakar dienos)
Dovanojo Drabužių Pasiunti

mui Lietuvos Žmonėms su 
Kalėdiniu Siuntiniu

Mrs. žibudienė
Vila
G. Belinis

M u reik a 
Vinikaitienė Ozone

Park
J. Guzikienė
Ona Shunkienė
Mrs. Caroline Sperduto
Ruth Furst
Juozapas Bajauskas
Mrs. I. Berg
Drg. Petrikienė
Frances Valantinienė iš 

Bowdoinham, Me.
Mrs. Elsie Pifel iš Kempton, 

W. Va.

drabužiuc

gerų batų

drabužių

ir

ir

ir

yra V. W. Žilinskas, A. Kuš- 
lis ir F. Shimkus.

A. Misevičienė iš Yonkers— 
drabužių ir $10.

M. J. Juškai — įvairių da
lykėlių ir $1 drabužių valy
mui.

E. Sungailienė su dukrele ir 
anūke atvežė drapanų, čevery
kų ir $2, taipgi žadėjo atva
žiuoti ir padirbėti.

Antanina Ankudavičienė — 
dviem atvejais drabužių ir $2, 
taipgi pradėjo dirbti centre.

Ag. Guogiene — drabužių 
ir $2.

J. Pužauskienė — drabužių 
ir $5.

(Bus daugiau)

Laisvietis ir pažangių orga
nizacijų Brooklyn e buvęs na
rys, iš Chinijos savo žmonai 
Nelei Ventienei, tarp kitko, 
rašo:

. . . Dalykai su manimi be
veik tie patys, kaip ir visuo
met. Net ir oras dabartiniu

Kadangi 
registruoti 
(3,000,000) piliečių, kad už
tikrinti demokratijos laimėji
mą, tad ir tas pagerėjęs dvie
jų dienų skaičius skaitoma ne
patenkinančiu, neužtikrinan
čiu. Jeigu paskutinės dienos 
nebus daug pagerėjusios, tos 
trijų milionų skaitlinės nepa
sieksime.

Fašistai džiūgauja, kad 
Amerikoje demokratija pralai
mėsianti rinkimuose ir kad tuo 
būdu fašistai visus Amerikos 
laimėjimus fronte panaikinsią 
politikos keliu.

Ar galima daleisti, kad mū
sų rinkimų diena būtų fašis
tams džiaugsmo diena? Jūs, 
kurie dar nesiregistravote, tu
rite į tai atsakymą.

Drabužių ir Kitų Dovanų
J. Augutienė surinko batų
K. Rušinskenė — 37 kaval- 

kus drabužių ir 6 poras batų
Mrs. Bunkus 

naujo audeklo
Tomsonas —

rūbų
Mrs. Wilson

naujų medžiagų
Mrs. O. Walmus drabužių 

ir namie daryto muilo
Masionienė gabalų naujo 

audeklo
Pete ir Isabella Seliskai 

daug skutimosi reikmenų ir 
c i gar etų.

Ampusaitienė — didelį glėbį 
labai gerų rūbų.

Bunkai — daug drabužių.
M. Yakštienė (dviem atve

jais) atvežė nuo eastnewyor- 
kiečių F. O. Yakščių ir nuo 
Joe Draugelio.

M. Senkus iš Gardner, Mass.
M. ir K. Stelmokai iš New

ark— drabužių, čeverykų ir 
kitų daiktelių.

V. Kartonas—medinių skry
nių siuntiniams. Jas- gavo pas 
savo darbdavį nemokamai 
parūpino parvežimą.

ir

irDrabužiais, Kitom Dovanom 
Pinigais Drabužiam

V. W. Žilinskai iš Kearny 
atvežė nuo Šimkaus daug nau
jų pamušalų ir pilną mašiną 
drabužiu ir batu nuo ALDLD 
136 kuopos ir LDS 168 kuopos 
narių ir rėmėjų ir nuo Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to Skyriaus, kurio viršininkais

PARDAVIMAI
-as.

Brooklyn© Housing Komite
tas pagelbejęs 10,000 karių ir 
jų šeimoms susirasti butus.

Darbo Santykių Taryba įsa
kė savininkams apartmento, 
2345 Ocean Ave., Brooklyne, 
tartis su savo darbininkais 
per uniją.

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 
rių, porčiai, $8,700.00.

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

Kreipkitės pas
ZINIS—REpublic 9-1506.

(239-241)

kamba-

namas, 
vėliau-

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 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo 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 aprūpinami 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

Kūdikiams Pagelbos Drau
gija per 92 metus savo gyva
vimo yra suradus auklėtojus 
100,000 našlaičių ir pamesti
nukų vaikų.

Smuikininkų Koncertai
Newyorkieciai šio mėnesio 

20-tą girdės garsųjį smuikinin
ką Mischa Elman, o 30-tą — 
Bronislaw Huberman. Abiejų 
koncertai bus Carnegie Hall.
ra— ----------------------------------- ra

DANTŲ GYDYTOJAS

Dl?. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
a-.................................................B

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1
V——

Sgt. Povilas Venta 
laiku yra pastovus—lietingas. 
Mes dabartiniu laiku turime 
pusėtinai daug lietaus. Lietin
gasis sezonas užsibaigs, mes 
tikimės, į apie porą savaičių.

Mes turime judžių prodžek- 
torių dabar čia. Tenka ir man 
pamatyti apie tris judžius per 
savaitę. Judžiai nėra visai pri
taikinti prie laiko, bet visgi 
geriau, negu nieko. Bent pa
gelbsti pripildyti vaidentuvę 
įvairesnėmis mintimis, judžių 
vakarais.

Dabar gali man laiškus pra
dėti adresuoti, kaipo saržentui, 
nes pereitą mėnesį aš gavau 
tą paaukštinimą. Ilgai ėmė, 
bet pagaliau mano viršininkai 
susiprato, ko reikia karo lai
mėjimui . . .

Linkime mūsų Povilui sėk
mingos tarnystės jo naujose, 
kaipo saržento, pareigose!

Popieros rinkliava pereitą 
trečiadienį buvo 351.2 tonas. 
Popieros rinkėjai ragina gy
ventojus rūpestingiau rinkti 

| popierą.

RKMANf]
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, •
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
, Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J

J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
• Tel. EVergrecn 4-9612 *

How To $4 vr

FORTHOSE 
YOU LOVE!.

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

ir
$19.95
aukštyn

$19.95
ii aukštyn

BIRTHSTONE
>21edal $g.95 

ii aukštyn

Už Mažus

Rankpinigius

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

'"O

ROBERT LIPTON,
701 GRAND ST., B'KLTN. st.

Jeweler
ADARA VAKARAIS




