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Iki prezidentinių rinkimų 
dienos — lapkričio 7-tosios — 
tepasiliko tik 22 dienos; laikas 
eina, kaip vėjas!

Rinkimų kampanija pasie
kė aukšto įkarščio laipsnio. 
Republikonai politikieriai die
na iš dienos pila savo propa
gandą per spaudą ir radiją, i 
puldami prezidentą Roosevel-1
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Vengrijos Horthy Valdžia Šaukiasi Sovietų 
i Ir Kt. Talkininkų Paliaubų; Hitlerininkai 
l Skelbia Savo “Valdžią” Vengrijoj

SOVIETINIAI KARIAI 
PLAČIU FRONTU ĮSI
VERŽĖ KLAIPED1JON

Demokratai, man rodosi, 
permažai agresyvūs, perdaug 
nuolaidūs savo propagandoje. 
Jie tik ginasi, tik bando atsa
kinėti į republikonų leidžiamus 
prasimanymus ir šmeižtus.

Vėliausiu laiku jie pradėjo 
“rūpintis” prezidento Roose
velto sveikata. Esą, jeip-u nu
mirė Smithas, numirė Willkie,
tai mirsiąs ir Rooseveltas, ku- j rijos valdžia, vadovaujama 
rio sveikata esanti prasta. admirolo Nicholo Horthy, 

O kaip su Dewey? Kas gali prašė taikos iš Sovietų Są- 
garantuoti, kad Jis^ilgiau gy-jungos ir kitų talkininkų.

Kai tik Horthy atsišaukė 
per radiją dėlei pertaikos 
(paliaubų), tuojau daugelis 
Vengrijos kareivių pasi
traukė iš mūšių, nuo Rau
donosios Armijos matuo

jančios artyn Budapešto, 
Vengrijos sostamiesčio, sa
ko pranešimai iš Šveicari
jos. Žinios iš kitų bepusiš- 
kų kraštų teigia, kad veng
rų valdžios pasiuntiniai jau 
išvyko į Maskvą, asmeniš
kai prašyt pertaikos iš

vens už Rooseveltą?!
Su mirtimi niekas kontrakto 

nepadarė, sako žmonių posa
kis. ★ ★ ★

Iki rinkimu dienos laiko be-! 
liko mažai. Kiekvienas Roose-1 
velto šalininkas privalo uoliau! 
darbuotis žmonių švietimui, 
supažindinimui jų su tikrąja' 
padėtimi, įrodymui jiems, kad 
tik Roosevelto išrinkimas ga
rantuos pergalės pasiekimą ir 
pastovios pasaulyje taikos įkū
rimą.

London, spal. 16. —Veng- maršalo Stalino ir anglų 
premjero Churchillo.

Turkijos radijas praneša, 
kad žmonių minios Vienoj, 
buvusioje Austrijos sostinė
je, demonstruoja reikalau
damos taikos. Demonstraci
jos dėl taikos eina ir Styri- 
joj, Austrijos provincijoj.

(Washington. — Ameri
kinė radijo stotis Eūropoj, 
ABSIE paskelbė praneši
mus, gautus per Šveicariją, 
jog prasidėjus deryboms 
dėlei karo paliaubų tarp 
Vengrijos ir talkininkų, di
deli vengrų armijos jungi
niai sudėjo ginklus, atsisa
kydami tęst kovą prieš So-

vietų kariuoinenę.) : 1 f
Vengriški Naciai Mėgins 

Tęst Karą
Už trijų valandų po ven

grų valdovo Horthy atsi
šaukimo į talkininkus dėl 
taikos, pasigirdo priešingas 
balsas per Budapešto radi
ją. Vengriškų nacių vadas, 
armijos majoras Ferenc 
Szalasy skelbė, kad, girdi, 
susidarius nauja Vengrijos 
valdžia, kurios galva bū
siąs Szalasy. Jis pareiškė, 
kad naujoji “valdžia” ir to
liau kariausianti išvien su 
Vokietija. Szalasy, vengrų 
fašistų Strėlos Kryžiaus 
partijos lyderis,
admirolą Horthy ir kitus 
taikos jieškotojus “išdavi
kais” ir grūmojo išnaikinti 
visus tuos, kurie neklausys 
naujosios “valdžios” įsaky
mų.

Kruvini Susikirtimai
Pranešama, kad hitleri

ninkai ant greitųjų perme
tė diviziją savo SS smogi
kų kariuomenės iš Vienos, 
Austrijos, į Budapeštą pa
remti naująją nacišką veng
rų valdžią. .

Sakoma, jog verda kru
vini susikirtimai tarp tai
kos šalininkų ir nacių.

(Tąsa 5-me pusi.)

Berlyno radijas pripaži
no, kad Sovietų kariuomenė 
prasiveržė per Klaipėdos 
krašto sieną. Iš nacių įvar
dytų vietų spėjama, kad 
Raudonoji Armija 27-nių 
mylių frontu perėjo per sie
ną iš Didžiosios Lietuvos į 
Klaipėdos kraštą.

Niekas Nepatvirtina Japonų 
Pagyrų apie Jų Laivyno 

“Pergalę” Prieš Jankius
Japonų radijas atvejų 

atvejais gyrėsi, būk jų lai
vynas ir lėktuvai kirtę, gir
di, didelį smūgį Jungtinių 
Valstijų laivynui į rytus 
nuo Filipinų salų ir į vaka
rus nuo Formosos salos.

Amerikiečių komanda 
šiuo tarpu tik tiek pranešė, 
kad naujieji galingiausi A- 
merikos bombanešiai B-29
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Dewey Kursto Len-
i T ■ • meriKos oomoanesiaiKO ronu Intrigas, vėl puolė japonų laivyno w / hnrfnvicVa afnvvklfl ir Kl-

Patsai stambiausias ameri
kiečių dienraštis, The New 
York Times, pasisakė už pre
zidento Roosevelto išrinkimą. 
“Times” skaitosi nepriklauso
mų demokratų dienraščiu.

44 metų bėgyje šis dienraš
tis tris sykius yra pasisakęs už 
republikonų partijos kandida
tus prezidento vietai: 1900 
metais “Times” rėmė republi- 
koną William McKinley, 1908 
metais — William Howard 
Taftą, ir 1940 metais — Wen
dell L. Willkie.

Šiemet “Times” remia Roo
seveltą.

Taigi dabar New Yorko 
mieste keturi angliški dienraš
čiai remia prezidentą Roose
veltą : 
Post?’ 
ker.”

Times,” “New 
PM” ir “Daily

York
Wor-

Ovadijus Savičius, vienas ta
rybinių spaudos koresponden
tų, apsilankė Kaune tuoj, kai 
miestas buvo išlaisvintas. Grį
žęs Maskvon, jis prisiuntė il
goką dienraščiui PM korespon
denciją, kurioje piešia baisius 
vaizdus, nacių okupantų pa
liktus.

Kauno gette vokiečiai išžu
dė kelias dešimtis tūkstančių 
žmonių, žinoma, daugiausiai 
žydų. Iš viso Kaune tepasili
ko tik apie 1,000 žydų.

Korespondentas, be to, 
mi:

“Lietuviai intelektualai 
rė viską, ką tik galėjo,
dams gelbėti. Lietuvių rašytojo 
Binkio žmona padėjo 30-čiai 
žydų pabėgti iš vokiečių nagų. 
Profesorius Mažilis, žymusis 
Kauno gynekologistas, rizikuo
damas savo gyvybę, gelbėjo 
žydų vaikus nuo mirties nas
rų. Prof. Mažilis pasiėmė au
ginti devynerių metų amžiaus 
mergaitę daktaro Elkiso, kurį 
hitlerininkai nužudė. . .

zy-

da- 
žy-

apšaukė

Sovietai Užėmė Petsamo Uostą 
Užkirto 75,000 Nacių Ištrū
kimą Vandeniu iš Suomijos

London, spal. 16. — So
vietų kariuomenė, kariniai 
laivai ir bombanešiai - lėk
tuvai šturmavo nacius šiau
riniame Petsamo uostamie
styje ir atėmė jį iš priešų. 
— Petsamo, neužšaląs uos
tas, į šiaurvakarius nuo 
Murmansko, pirmiau pri
klausė Suomijai, bet pagal 
paskutinę suomių taikos 
sutartį su Sovietais, jis ta
po pervestas Sovietų Są-

Amerikiečiai Laimi Pie
tinėje Francijoje

Francija, spal. 16. —Pie
tiniame Francijos fronte a- 
merikiečiai ir francūzai pa- 
sigrūmė iki 5 mylių pirmyn, 
darydami apsupimo žygius 
iš tolo prieš vokiečius Bel- 
forto Spragoje. Per dieną 
jie atėmė iš nacių daugiau 
kaip tuziną miestelių ir kai
mų.

Pirmoji Amerikos armija 
veržiasi vis gilyn į Aache- 
no miesto centrą. Priemie
sčiuose amerikiečiai atmu
šė smarkias, kartotinas vo
kiečių kontr-atakas.

Toliau į pietus, Trečioji 
Amerikos armija kai kur 
truputį pasitraukė Driant 
fortų srityje, kad persi- 
tvarkyt panaujintom smar- 
kesnėm atakom prieš na
cius.

Ivius ir vieną naikintuvą, 
viso tai, girdi, japonai su
naikinę bei sužaloję net 53 
amerikinius laivus...

Bet nėra nei mažiausio 
patvirtinimo tiems japonų 
pagyrams. Jau ne kartį 
pirmiau jie gyrėsi, būk kir
tę baisius smūgius Ameri
kos laivynui, o paskui pasi
rodė, kad amerikiečiai skau
džiai supliekė japonus jūro
je, ir tik japonų laivų liku
čiai džiaugėsi šiaip taip pa
sprukę.

Per paskutines 7 dienas 
amerikiečiai nuskandino bei 
sužalojo 227 Japonijos lai
vus ir sunaikino virš 620 
japonų lėktuvų.
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tvirtovišką stovyklą ir ki
tus karinius taikinius For
mosos saloje.

Japonai per savo radiją 
garsinosi, būk jie nuskan
dinę du didelius Amerikos 
karo laivus, tris šarvuotlai-

Sako Pravda
Maskva. — Sovietų ko

munistų laikraštis Pravda 
pasmerkė Thomą Dewey, 
republikonų kandidatą į 
prezidentus, kad jis vari
nėja intrigas su lenkų im
perialistais. Pravda nurodo 
į Dewey sakytą kalbą de
monstravusiems New Yor
ke lenkams Pulaskio dieno
je. Čia Dewey pasakojo, 
būk, girdi, Sovietai ir kiti 
dabartiniai talkininkų va
dai skriaudžią Lenkiją, o jis 
tai ginsiąs Lenkijos reika
lus, tik, esą, išrinkite jį 
prezidentu.

Pravda sako, kad reakci
niai lenkų rateliai Jungti
nėse Valstijose varinėja sa
vo “provokacijas ir purvi
nas juodrankiškas machina
cijas, • stengdamiesi išnau- 
dot prezidentinius rinkimus 
patenkint imperialistinėms 
lenkų užgaidoms. O New 
Yorko Valstijos guberna
torius, Dewey pilnai juos 
parėmė, dar pakurstyda- 
mas tų avantiūristų pasišo- 
vimus.”

Raudonoji Armija ir Partizanai 
Atvadavo du Trečdalius Jugo

slavų Sostines Belgrado I 
i

Naciai naudojo 
kaip savo laivyno 

Kautynėse dėl 
buvo sunaikinta 

95 vokiečių lėktuvai ir 
daug kitų pabūklų.

Raudonoji Armija, 
imdama Petsamo, užkirto 
vokiečiams pasitraukimą 
laivais iš Suomijos. Atka
riavę Petsamo, raudonar- 
miačiai nubloškė nacius 18 
mylių atgal į pietų vaka
rus nuo Petsamo ir užėmė 
Pilgujaervi, 27 mylios nuo 
šiaurinės Norvegijos uosto 
Kirkenes. Jie atvadavo ir 
15 kitų gyvenamųjų vietų.

(Sovietų lakūnai jau se
niai ardo vokiečių naudoja
mą Kirkenes uostą ir skan
dina priešų laivus toje apy
linkėje.)

Suomių kariuomenė puola 
vokiečius Rovaniemi srity
je, į šiaurius nuo Bothnijos 
Įlankos (Baltijos Jūros 
šiaurinės dalies), ir atėmė 
iš nacių Aavasaksą, prie 
sienos tarp Suomijos ir 
Švedijos.

Žygiais į pietų vakarus 
nuo Petsamo Raudonoji 
Armija gręsia pastot kelią 
naciams pabėgti iš Suomi
jos į Norvegiją. Tuo būdu 
apie 75,000 vokiečių ka
riuomenės gali būti suim
ta bei sunaikinta, kaip tei
gia United Press.

jungai.
Petsamo 
stovyklą. 
Petsamo

ir

uz-

Vengrų Atsimetimas, tai 
Didis Smūgis Naciams

London, spal. 16. —Rau
donoji Armija ir jugoslavų 
partizanų kariuomenė per 
įtūžusias kautynes gatvėse 
atėmė iš nacių jau du treč
dalius Jugoslavijos sosta- 
miesčio Belgrado, kuris 
pirm karo turėjo arti 300,- 
000 gyventojų.

Maršalas Tito, jugoslavų 
partizanų komandierius, 

pranešė, kad vokiečiai įnir
tusiai priešinasi, ir mūšiai

dažniausiai vedami durtu
vais. Sovietų pėstininkai su 
tankais ir jugoslavų kovū- 
nai užėmė centrą ir atakuo
ja priešus jau vakarinėje, 
mažesnėje Belgrado dalyje. 
Dabar raudonarmiečiai ir 
partizanai daro žygius už
kirst naciam pabėgimą į§ 
paskutinio to miesto treč
dalio, tarp Dunojaus ir Sa
vos upių suplaukime.
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London. — Seniaus bu
vęs Vengrijos prezidentas, 
paskui ištremtas, grafas M. 
Karolyi sakė, kad Vengri
jos pasidavimas talkinin
kams būtų didesnis smūgis 
Vokietijai, negu Rumunijos 
ar Suomijos pasidavimas. 
Nes po Vengrijos pasidavi
mo atsidarytų Raudonajai 
Armijas atviras kelias į 
Vieną, buvusią Austrijos 
sostinę, ir į Vokietijos šir-

Žuvo Rommel, Išbūbny- 
tas Nacių Komandierius

Jei Dewey Laimėtu, tai 
Padrąsintų Fašistus

Akiregyj tų baisių vaizdų, 
kuriuos jis matė Kaune, žur

nalistas Savičius negali atsi
stebėti, kaip gali atsirasti žmo
nių, siūlančių vokiečiams 
“minkštą taiką!”

Vengrija prašo taikos, bet 
naciai ir vengrai fašistai už
grobė Budapeštą, Vengrijos 
sostinę.

Tai reiškia, jog Vengrijoje 
kils šiurkštus civilinis karas.

Bet liaudis laimės, nes ją 
remia Raudonoji Armija.

Vengrija turi 35 divizijas 
kariuomenės. Taigi jai pa
sitraukus iš Hitlerio karo, 
naciai netektų apie pusės 
miliono vengrų karių.

Maskvos radijas sakė, 
kad naciai, turbūt, pagrobę 
sūnų admirolo Horthy, 
Vengrijos valdovo, prašan
čio talkininkų paliaubų.

10,000 TONŲ BOMBŲ 
VOKIEČIAMS

London. — Tūkstančiai 
anglų lėktuvų, puldami Dui- 
sburgą ir kitus strateginius 
miestus vakarinėje Vokie
tijoje, paskutiniu žygiu pa
leido ten 10,000 tonų sprog
stamųjų bombų ir pusę mi
liono padegamųjų bombų.
HIMMLERIS ATVYKĘS Į 

BUDAPEŠTĄ
Nacių policijos galva ir 

kruviniausias hitlerinis 'bu
delis Himmleris atvyko į 
Budapeštą, Vengrijos sos- 
tamiestį, malšint taikos rei- 
kalautojus, kaip sako neo
ficialiai pranešimai Londo
nui.

London. — Vokiečių ra
dijas paskelbė, kad mirė 
garsusis jų feldmaršalas 
gen. Erwin Rommel, girdi, 
nuo galvos sužeidimų laike 
automobilio nelaimės.

Talkininkiški praneši
mai jau seniai sakė, kad 
Rommelį sužeidė Amerikos 
lakūnas, apšaudydamas Ro- 
mmelio automobilį liepos 
mėnesį ties St. Lo, Franci- 
joje. Rommel buvo patiki
miausias Hitlerio ramstis 
tarp aukštųjų Vokietijos 
karininkų. Tarp kitko, 
Rommelis nuo seniau pasi
žymėjo kaip kruvinas tero
ristas prieš komunistus ir 
socialistus.

Chicago. — Jeigu ne pre
zid. Rooseveltas, o republi- 
konų Dewey būtų išrinktas 
prezidentu, tuomi džiaug
tųsi fašistiniai diktatoriai, 
pareiškė demokratas sena
torius Scott W. Lucas, kal
bėdamas masiniame susi
rinkime praeitą sekmadie
nį Coliseum salėje:

“Dewey’o išrinkimas pa
keltų ūpą fašistinių kraštų 
valdovų ir jų armijų. Tų 
kraštų diktatoriai matytų, 
jog nėra vienybės pas A- 
merikos žmones; iš to jie 
gautų drąsos. Bet dėl to 
jauni amerikiečiai karo 
fronte turėtų išliet juo dau
giau savo kraujo.”

Karui ir Taikai Laimėti Išrinkite Prezid. Rooseveltą! — Šaukia La Guardia
Chicago. — New Yorko 

miesto majoras La Guardia 
sujaudinančiai šaukė ame
rikiečius išrinkt ketvirta
jam terminui prez. Roose- 
veltą — “vadą karui laimė
ti dėlei teisingumo pasau
lyje ir užtikrinti pastovią 
taiką ir saugumą mūsų 
kraštui.”

Kalbėdamas masiniame

susirinkime Coliseum sver 
tainėje, La Guardia pareiš
kė:

“Duokite šiam vyrui pro
gą užbaigti darbą, parem
kite jį ir išrinkite tokius 
senatorius ir kongresma- 

nus, kurie su juom bendra
darbiautų. Nes išrinkti pre
zidentą, o neduoti jam kon
greso atstovų rūmo ir sena-

to, tai būtų panašu, kaip 
kad jeigu armija būtų pa
siųsta frontan, bet atkirstas 
reikmenų pristatymas jai.

“Aš žinau ir jūs žinote, 
jog prez. Rooseveltas lai
mės mum šį karą.

I

Rooseveltas Jau Laimėjo 
Vieną Karą — prieš Badą

“Tai jau ’antras karas,

i t
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kurį jis mums laimi. Pir
miau jis laimėjo karą prieš 
badą ir kančias. Jis padarė, 
ko nei vienas prezidentas 
visoj mūsų istorijoj nedrį
so daryti: Jis visomis jė
gomis stojo už Amerikos 
žmonių šelpimą.”
Kada Kapitalistai Ėjo, kaip 

Avys, į Washington^
Hooverio ir kitų republi-

zL.-, i..; ,,»į|įlb .............. • •

konų valdžia įvarė Ameri
ką į giliausią krizį; ir kada 
Rooseveltas užėmė prezi
dento vietą, prasidėjo nau
jos rūšies maršavimas į 
Washingtoną.
“Kas gi tada maršavo 

į Washingtoną prašyti pre
zidento pagelbos?”— klau
sė majoras La Guardia ir 
atsakė: — Ne plieno darbi-

ninkai, ne automobilių dar
bininkai. Ne! Tai buvo ban
kininkai! Tada jie buvo 
taip nusižeminę, kad jūs 
niekados savo gyvenime ne
matėte tokių nusižeminusių 
žmonių. O dabar ta pati 
šaika puola žmogų, kuris 
tada ištraukė juos iš skylės. 
Jie darosi nachalais dabar, 
kai vėl išsipūtė jų pilvai.”

Fa
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kimo okupacijos metu buvo susirūpinta. 
Reikia atsiminti, kad tūkstančius komu
nistų vokiškieji okupantai nukankino: 
buvo bijo tąsi, kad tas pats nebūtų atsi
tikę ir su Guyot.

Franci j os Komunistų Partijos vadas 
Maurice Thorez tebėra Maskvoje. Kol 
kas jam valdžia neduoda oficijalio lei
dimo sugrįžti. Tuo būdu francūzai rašy
tojai ir darbininkai dabar reikalauja, 
kad tuojau būtų suteiktas oficijalus lei
dimas ir kad Thorez grįžtų Franci j on.

Puiki Parama Dienraščiui

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Ryga Išlaisvinta
Netenka aiškinti, kad Latvijos sostinė 

Ryga yra patsai stambiausias ir svar
biausias miestas visame Pabaltijyj. Be 
to, kad ji' per ilgus laikus buvo pramo
ninga, Ryga turi didžiulį uostą, svarbų 
uostą.

Ir šiam miestui teko ilgiau būti vokie
čių okupuotam negu Vilniui, Kaunui ar
ba Tallinui. Žinoma, tai parėjo ne iš to, 
kad vokiečiai buvo pasirįžę Rygą ligiau 
laikytis už kitus miestus. Ne! Tai parė
jo vyriausiai iš to, kad Raudonosios Ar
mijos vadovybė, eidama strateginiais su
metimais, matė reikalo pirmiau išlais
vinti Vilnių ir Kauną, o paskui Talliną ir 
Rygą.

Ryga laisva! Į Rygą įžygiavo latvių 
divizijos, esančios Raudonojoj Armijoj. 
Rygoje plevėsuoja tarybinės Latvijos 
laisvės vėliava.

Ryga laisva — tuoj bus laisva ir visa 
Latvija, — tasai vienas Latvijos ketvir
tadalis, kuriame dar vokiečiai kol kas 
laikosi. O tai reiškia, tuoj bus laisvas vi
sas Pabaltis, visos trys seseriškos tary
binės respublikos.

Yra spėjimų, kad su lapkričio 7 diena 
Tarybų Sąjungos žemėje nesiras nei vie
no ginkluoto vokiečio. Vadinasi, su ta 
istorine diena visos tarybinės respubli
kos bus laisvos.

Kaip ten bebūtų, šiandien tenka pa
sveikinti brolius latvius su jų sostinės 
Rygos išvadavimu!
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Sekanti Vengrija
Šiuos žodžius rašant, pranešimai skel

bia, kad Vengrija tebesilaikanti “kaip 
ant vištos kojos.” Raudonajai Armijai 
besiartinant link Budapešto, to krašto 
sostinės, Vengrijos gyventojuose nera
mumai plečiasi. Žmonės reikalauja, kad 
Budapešto valdžia taikytųsi su Jungti
nėmis Tautomis.

Kaip žinia, Vengrijos fašistai, susidė
ję su vokiškaisiais banditais, paskelbė 
karą ne tik Tarybų Sąjungai, bet ir A- 
merikai ir Anglijai, — panašiai, kaip 
Rumunija kad padarė.

Tačiau šiandien Vengrijos plotuose te
beveikia tik Raudonosios Armijos divi
zijos, kai kur gal būt talkoje su rumunų 
divizijomis. Miestas po miesto pereina į 
Raudonosios Armijos žinią ir kiekvie
nam aišku, kad Budapešto valdovai ne- 

1 gali ramiai miegoti. Jie, sakoma, jau pa
siuntė savo delegacijas pas talkininkus 
taikos jieškoti.

Kai kurie žurnalistai teigia, jog Ven
grijos taikos jieškojimo delegacija jau 
senokai darbuojasi dėl sužinojimo sąly
gų, kurias Jungtinės Tautos jai patieks, 
jei Vengrija norės taikytis.

Galima tikėtis, kad bent kurią dieną 
Vengrija liausis kariavusi prieš Raudo
nąją Armiją, o jei ji to nepadarys, tai 
bus visa užimta Raudonosios Armijos ir 
pastarosios per tūlą laiką valdoma.

Iš Londono ateina pranešimų, kad ten 
šiomis dienomis grafas Karolyi tarėsi su 
Čechoslovakijos prezidentu Benešu. 
Grafas Karolyi yra vadas Vengrų, Ko
vojančių Dėl Vengrijos Išlaisvinimo Ko
miteto.

Galima, daiktas, kad Karolyi neužilgo 
gali tekti vykti į Vengriją ir dalyvauti 
naujos vyriausybės sudaryme — vyriau
sybės, kuriai teks padaryti taiką su 
Jungtinėmis Tautomis.

Raymond Guyot Gyvas ir Sveikas.
Energiškas, gabus Franci jos Jaunų

jų Komunistų Sąjungos prezidentas, 
Raymond Guyot, yra gyvas ir sveikas. 
Okupacijos metu Guyot veikė slapta, or
ganizuodamas makius-kovotojus kovai 
prieš hitlerininkus okupantus. Jis veikė 
pietinėje Franci j oje.

Guyot yra buvęs Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo sekretoriumi ir dėl jo li-

Lenkai ir Išlaukinis Pasaulis
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

Reakcingieji ir net liberališkesni 
komentatoriai Lenkų Tautinio Pasi- 
siliuosavimo Komitetą visuomet per
stata kaip Sovietų Sąjungos vaiką. 
Jeigu ką to komiteto nariai pasako, tai 
laiko už Sovietų Sąjungos vyriausybės 
balsą. Iš to išeina, kad Londone sėdin
ti lenkų valdžia yra Anglijos ir Ame
rikos vaikas ir ką jos nariai pasako y- 
ra Amerikos ir Anglijos vyriausybių 
žodžiai. Jeigu taip būtų, tai Amerikos 
ir Anglijos vyriausybėms reiktų raus
ti iš gėdos, nes tie ponaičiai turi gra- 

" žias burnas.
Nežiūrint to, kad Lenkų Tautinio 

Pasiliuosavimo Komitetas išsivystė 
Sovietų Sąjungoj ir jos išvaduoto j 
Lenkijos žemėj, jis kalba už save, kaip 
laikinoji Lenkijos valdžia. Jis turi to
kias pat teises kalbėti, kaip ir londo- 
niškė lenkų valdžia. Kas liečia Sovietų 
Sąjungą, aišku, ji simpatizuoja komi
tetui, kadangi iš jo ji tikisi draugiškos 
kooperacijos.

Imant lenkų ginčą, jis turėtų būti 
paliktas patiems lenkams. Jie turi su
sitarti patys. Amerikos ir Anglijos 
pastangos būtinai priversti Sovietų 
Sąjungą skaitytis su londoniškiais len
kais visai prasta taktika. Tuomet So
vietų Sąjunga gauna dar didesnę mo
ralę teisę susitarti su komitetu, nes 
londoniškė valdžia pasidaro ne Lenki
jos valdžia, o Amerikos ir Anglijos ko
mitetas kokiems nors siekiams.

Londoniškė valdžia nėra Lenkija. 
Lenkijos žmonės yra visai kitas daly
kas. Kada visa lenkų žemė bus išva
duota, komitetas ras daugiau pritari
mo, negu londoniškiai. Iš kitos pusės, 
Sovietų Sąjunga, atmindama lenkų 
šlėktų praeitį, nenorės, kad jie vėl į- 
gautų galią Lenkijoj. Milijonai žmo
nių žuvo, kad sumušti nacius. Sovietų 
Sąjunga nesigėdys žiūrėti, l$ad pašo
nėj nesusisuktų lizdą nauji priešai. 

Argentina toli nuo Jungtinių Valstijų, 
, tačiau pastaroji jau susirūpinus Ar- 

.gentinos valdžia, kuri nuolatos kryp- 
■' s ta blogoj on pusėn.

Komiteto sutartys su Ukraina, Bal
tarusija ir Lietuva rodo, kad jis yra 
nuoširdus ir nori sugyventi su kaimy
nais. O tas labai svarbu ne tik Sovie
tų Sąjungai, bet ir pačiai Lenkijai. 
Praeityje ir Lenkija buvo futbolą ir 
jei ne vieni, tai kiti mėtė ją į visas 
puses. Kad ne vokiečių, tai francūzų 
tarnais buvo tokie Pilsudskiai, Bekai 
ir kiti. Bet kai vokiečiai užpuolė, tai 
francūzai nepadėjo. Lenkija gali tu
rėti talkininką tiktai Sovietų Sąjun
goje, todėl jai svarbu padėti pamatus 
geriems santykiams su Sovietų Sąjun
ga, jeigu ji nori turėti šviesią ateitį.

Jeigu Franci jos ir kitų kraštų val
džios galėjo susitarti su partizanais 
ir kitokiais judėjimais ir sudaryti vie
ningas valdžias, tai gali padaryti ir 
lenkai, tik reikia nekurstyti ir neuž
stoti jų.

“Mirtis Fašizmui!...
Overseas (ONA) žinių agentūros ko

respondentas, Constantine Poulos, kuris 
dabar randasi Kairo mieste, rašo apie 
Graikiją. Korespondentas žymi, kad toje 
baisiai karo išvargintoje šalyj žmonės 
yra pasimoję kovoti tiek prieš vokiškąjį 
okupantą, tiek prieš “savųjų” fašizmą. 
“Mirtis fašizmui — laisvė liaudžiai!” 
obalsis matosi ant namų sienų ir šiaip 
pastatų.

Kovodami prieš vokiečius, graikai sy
kiu kovoja ir už naują santvarką savo 
krašte — prieš fašizmą.

Graikija yra labai išvarginta. Stoka 
maisto ir didelis nuovargis platina ligas 
liaudyj. Prieš karą, turime atsiminti, 
Graikijoje siautė fašistinė diktatūra. 
Paskui Graikiją plėšė italai fašistai 
liau vokiečiai šalį okupavo.

Atrodo, kad po šito karo visuose 
kanų kraštuose bus įkurta nauja 
tvarka, kurioje pati liaudis galės 
šeimininku.

Sekanti asmenys aukavo 
dienraščio Laisvės reika
lams:

Joe Cherry, Stratford, 
Conn. $25.

Adomas Stankevičius, 
New York City, N. Y. $6.

Po $5: J. Bondžinskaitė, 
New York City, N. Y.; ka
reivis Walter Žukas, per 
žmoną Mildą gyvenančią 
Elizabeth,N. J.; J. Matukas, 
Shenandoah, Pa.; A. Kan- 
giser, Randolph, Mass.; 
nuo įvykusio pikniko Roc
ky Glen, Pa., (per K. Ge
nys); Edviga Mickūnienė, 
Kelayres, Pa.; John Vaitai- 
tis, Montello, Mass, ir J. & 
P. Kasparavičiai, Baltimo
re, Md.

Po $3.50: A. Misevičienė, 
Yonkers, N. Y., A. Bulota, 
Philadelphia, Pa., J. P. Che- 
pulis, Southbury, Conn. St.1 
Kazulionis, Cleveland, Ohio,: 
An Remeitis/uNew Britain, ' 
Conn., A. Bakevich, New 
Britain, Conn.; G. Kvet
kus, Cambridge, Mass, ir 
Paul Karpovich, Methuen, 
Mass.

Po $3: P. Aleksandras, 
Maynard, Mass.; J. Benai- 
tis, Flushing, N. Y., Kazi
mieras Eiglit, Hamtramck, 
Mich., St. Tvari jonas, Ham
tramck, Mich., A. Bernotas, 
Brooklyn, N. Y. ir J. Vil
kelis, Detroit, Mich.

Po $2.50. Hippolitas 
Prots, Chester, Pa.,h M. Su- 
bach, Thomas, W. Va.

Po $2: Juozas Pikilingis, 
Auburn, Ill., Stella žižis, 
Cambridge, Mass., W. Bla
zon, Tarrifville, Conn., A. 
P. Gabrėnas, Cincinnati, 
Ohio, Pranas Balsys, New 
London, Conn., Valentas 
Čepuliąuskas, Nashua, N. 
H., M. Norbut, Sunnyside, 
L. L, A. Velička, Brooklyn,

F. P. Makaitis, Easton, 
Pa $1.75.

Po $1.50: P. Ratkus, New 
York City, N. YJj, Mary 
Krikščius, Compton, Calif., 
B. Baleišis, Bronx, N. Y.,
K. Muningis, Brockton, 
Mass., George Balčikonis, 
Donora, Pa., Feliks Grigas, 
Torrington, Conn, |r

Po $1: Benediktas But
kus, Kearny, N. J., Geo. 
Navickas, Jamaica^ N. Y., 
J. Pranaitis, Flushing, L.
L, J. Rušinskas, Jackson 
Hts., L. I., Joe Petroles, 
San Francisco, Calif., Mary 
Stulgaitienė, McAdoo, Pa., 
Vera Miku tai tytė, Teaneck, 
N. J., A. Navikauskas, 
New Canaan, Cphn., A. 
Šimkus, Elizabeth, N. J., 
Jonas Pasauskasį 
Creek, Pa., Feliksas Bloz- 
nelis, Catskill, N. Y., M. 
Patkus, Kapuska^ing, Ca
nada, Thomas Teluns, W. 
Orange, N. J., Joe Waznis,

Lost

......... .. „m r.,

Rumford, Me., Jurgis Rau- 
linaitis, Lost Creek, Pa., J. 
Vaikasas, Schenectady, N. 
Y., J. Peshino, So. Boston, 
Mass., M. Grigas, Stough
ton, Mass., Eva Kavolis, 
Brockton, Mass., Ona Mi- 
neikiūtė, Brockton, Mass., 
Ona Šlapikienė, Easton, 
Pa., Vincas Vilkauskas, 
Nashua, N. H., B. Lačkaus- 
kas, Shenandoah, Pa.

M. Matukas, Dedham, 
Mass. 70c.

Po 50c: Mary Petchka, 
Canterbury, Conn., Agnes 
Mitchell, Cleveland, Ohio, 
E>. Pascoe, Library, Pa., M. 
Jonikienė, Philadelphia, 
Pa., M. Merkevičius, Brook
lyn, N.

Naujų Skaitytojų 
Prisiuntė

Benediktas Butkus, Kear
ny, N. J., 1; Charles Anuš- 
kis, Newark, N. J., 1; F. 
Buslavičius, Nashua, N. H., 
1; B. Razminas, Miners
ville, Pa., 1; J. S. Beržinis, 
Hartford, Conn., 1; L. Stan
kus, B’klyn, N. Y., 1; Stan
ley Rainard, Dorchester, 
Mass., 1; J. Purvėnas, B’-

Milevičius, Montreal, Cana
da, 1; J. Burba, So. Boston, 
Mass., 1; Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass., 1; Jonas 
Kiduolis, Wilkes-Barre, Pa.,

Laisves Administracija

Profesoriaus Pakšto Informacijos
Feljetonas.

Connecticut valstijoj 
nebuvo iki šiol supa
si! lietuviškų tarybi- 

kryžiokų veikla

cigar- 
pačių 
ofisu 
neži

biuras sužinojo apie Lie-

Mūsų 
lietuviai 
žindinti 
ninku arba
bei planais ir jų troškimo mic- 
riais, kaip smetonininkai, o di
plomatiškai ištarus, kontinuiti- 
ninkai siekia Lietuvą valdyt. 
Mūsų smetonininkai buvo kaip 
avys, nežinojo savo vadų sie
kimo plano, ką vadai daro-pla- 
nuoja, kur važiuoja, kam ci- 
garnyčias įteikia, o kas 
nyčių nenori, net ir jų 
neįsileidžia net į savo 
priemenę. O daugiausia
nojo, kaip ūmai ii- neatlaidžiai 
reikalingi Tarybos tūzam pini
gai. Net baisu ir pamislyt, 
koks tų žmonelių buvo apsilei
dimas, miegojimas iki šiol.

Bet pribuvo prof. Pakštas 
rugs. 3 d. ir savo aiškioj kal
boj viską išdėstė, ką informa
cijų
tuvą ir ten visus Hitlerio lietu
viškus gizelius, koks juos ten 
dabar likimas ištiko. Ištikrųjų, 
net baisu ir klausytis buvo. 
Profesorius sakė:

— Gerbiamieji ponai ir po
nios, na, ir tie, kurie nieko ne
žinote! Pradėsiu nuo to laiko. 
Tai mums buvo mylimiausis 
gyvenimo laikas, kai mes per 
visą tautininkų Lietuvoj vieš
patavimą gyvenome prabango
je, o tiem nenuoramom darbi
ninkam ir valstiečiam, žodžiu 
sakant, pilkasermėgiams jo
kios laisvės ir teisės nedavėm 
ir gana. Kuris iš tokių nenuo
ramų pareikalavo ko geresnio 
bei teisėtumo, tai tuojaus bu
vo uždarytas į daboklę bei iš
tremtas į Smetonos Sibirą — 
Varnius. O tokių buvo daug.

Su amžiną atilsį jo ekselen- 
cija A. Smetona smaugėm ir 
kalinom visus, kurie tik nesuti
ko arba nors ii’ kitaip pamis
lyt drįso. Tada mums Lietuvoj 
buvo rojus ir rojaus žiedai 
mums visuomet kvepėjo.

— Bet ar jums ponai, žino
ma, kas atsitiko su mumis Lie
tuvoj ? Kad nežinote, tai aš pa
sakysiu. Ogi susiorganizavę tie 
bemoksliai pilkasermėgiai mus

visus išvijo ... ir daugiau kas? 
Viešpatie. Likome parblokšti 
nelaimės!

Čia klausovai vieni nusigan
do, antri raukosi.

Profesorius pasakė gana apie, 
praeitį.

Girdi: — aš matau, jus ne
bus galima čia įtikint, kad ap
siverktumėte. Matau tik vieną 
ponią H. D., kuri ašaroja- prisi
minus gerus laikus Lietuvoj, o 
jums tai juokai!

Profesorius dar kartą kreipė
si klausovų atydos, norėdamas 
sugraudint visus, tai sako:

— Mes su jo ekselencija Lie
tuvoj statėm kalėjimus, kartu
ves ir bandėm neištikimus 
Smetonai ant kiekvieno prasi
žengimo, bet pamatėm, kad 
ant tų kartuvių gali pakart ir 
mus, tai ir sprukonvper beržy
ną pas herr Hitler. Mes ma
nėm, kad nacių armijos sumuš 
tuos ielius bolševikus, bet ap-

gina savo buvusio ūkininko na
mus, taip ir mūsų geriausi lie
tuviai, sėdėdami po svetima pa
stoge, už savo buvusį poną 
amsi ir visokius melus mums 
siunčia prieš Lietuvos liaudį ir 
Raudonąją Armiją.

— Dabar, ko mums reik, tai 
pinigaičių krūvos. Bet tai dar 
ne viskas, mums reikia užtik
rinto gyvenimo iš jūsų.

Jau čia biskį pradėjo profe
sorius raust ir nervuotis, tai jo 
kalbos tonas biskį iškrypo.

— Mes laukiam patogaus lai
ko, kuomet galėsime į Lietuvą 
važiuot ir nuvežt ten kontinui- 
tetą. Mes storojamės, važinė
jam į Washingtona, landžioja- 
me po įvairiausias įstaigas ir 
su įvairiausiomis dovanomis. 
Kartais įsileidžia į priemenę, o 
kartais tik pastovime prie raš
tinės durų ir turime grįšt ne
laimėję ir nematę nei jokio 
raštininkėlio.

— Jūs ponai gal dar vis ne- 
' norite suprast, .kaip mum in
formacijų viršininkam ir tary- 
bininkam yra baisu, kaip su
grįžo į Lietuvą tarybinė val
džia. Atrodo, kad reiks mumį 
čia visiems dideliems ir glau- 
niems ponams ir ponioms sė
dėt, kaip ant ledų krūvos.

Po tokio profesoriaus išsita
rimo, pradėjo susirinkusieji 
juoktis dar garsiau. Prof, atsi
duso ir sakė:

— Aš jums pakartosiu mūsų 
visų gerbiamo poeto Juozapo 
Tysliavos pasakytą deklamaci
ją apie prigautą mergelę. Vie
na mergelė laukėsi kūdikėlio, 
žinoma, prieš jos norą parei
nančio. Tai mergelė ėjo ir ėjo 
pas bobutę, o ta bobutė jai pa
tarė vis ledus ryti. Tai ta mer
gelė rijo ir dar vis rijo. Bet 
galų gale nueina mergelė pas 
gydytoją. Gydytojas nutraukė 
paveikslus. Mergina klausia 
gydytojo, kaip viskas. Atsakė 
gydytojas mergelei, kad sėdi 
kūdikėlis ant ledų .krūvos ir 
laukia pavasario.

—Tai taip ir mums dabar. 
Apėjom, apvažiavom, kur tik 
tikėjomės gaut užtarimą arba
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sigavom. Matyt, kad reik čia i nors patarimą, bet niekur jo- 
mums Amerikoj gyvent ir kįos pagelbos ir užtarimo ne*

i tvert visokias tarybas ir infor
macijų biurus, iki galėsime su- 
siorganizuot tam tikrą skaičių 
ambrelų, o daugiausia pinigų 
ir važiuot, ne kad loska, su- 
mušt bolševikus ir grąžint kon- 
tinuitetą. Mes per savo infor
macijų biurą jumis informuo- 
jam, kas dabar darosi Lietuvoj. 
Jau vokiškų fricų mažai Lie
tuvoj yra. Iš Lietuvos visos 
aukščiausio komiteto asabos, 
kaip Kubiliūnas, Plechavičius, 
na, ir visi, kurie taip garbin
gai herr Hitleriui tarnavo, tu
rėjo išsinešdinti kur nors į Šve
diją ir iš ten dabar mums su
teikia žinias, kaip baisu dabar 
Lietuvoj, kad ten nėra smeto- 
nininkų ir hitlerininkų. Naba
gėliai, nelyginant margutis, 
tarnavo ištikimai savo vadui 
per virš tris metus, bet kaip 
prisiėjo Lietuvoj riestai vi
siem fricam ir aukščiausio ko
miteto nariam nuo Raudono
sios Armijos, tai vadas neįsi
leido net į savo šalį savo išti
kimų tarnų. Kaip tas margelis, 
išvytas iš ūkininko kiemo, nors 
ant kalnelio tupėdamas amsi ir|kus, eikite Lietuvą gelbėt, Lie-

Bal- 
san- 
būti Anglai parašiutistai. Jie buvo nuleisti prie Arnhemo. Čia grupė laukia priešo ata

kų. O priešas tik už šimto jardų!

gavom. Dabar tik sužinojo ma
no informacijų biuras, kad jau 
kontinuitetukui Lietuvoj vietos 
nėra, ten jau Paleckis parsi
kraustė. Tai mums visiems da
bar reikia sėdėt ant ledų krū
vos, kaip tam kūdikėliui. Bet 
ko laukt? Tai šiuom kartu ma
no informacijų biuras dar ne
sužinojo.

— Jūs tik dabar ką girdėjot 
dejavimus pono Dr. Colney. 
Jis užmerkęs akis drožė-drožė, 
mokino jumis, mokino ir mane, 
kad neduotumėt nieko dėl L. 
P. T. Komiteto ir nėrėmtumėt 
Lietuvos žmonių per tą komite
tą. Bet kaip atmerkė akis, jis 
pažiūrėjo, tai matė tik 3 senas 
moterukes beklausant jo kal
bos, o visa publika jau net į 
pamarį nusikrausčius. Ar tai 
jūs atjaučiat mus? Mes sėdime, 
kaip ant ledų krūvos, o jūs ne- 
kreipiat jokios atydos.

— Arba ir štai koks ką tik 
dabar buvo nuotikis. Ponia H. 
Devenienė, pradėjus savo po
nišką švelnią kalbelę, šaukė: 
vyrai, vyrai! nusiimkite švar- 

j t\ud, virviuv uiuvuvcj juiv'

' tuvai pavojus, ten jau ruskiai! 
O ar jūs nors sukrutėjot? Vei
kiausia nesupratot visai. Tai 
buvo duotas jums, žiopliai, si- 

I gnalas, šaukiantis prie ginklo. 
Tai kontinuiška trivoga, o ar 
nors vienas nusiėmėt savo 
švarką ir leidotės į Lietuvą 
bėgt ir ją gelbėt nuo ruskių? 
Paniekinot trivogos 
daugiau nieko!

— Jo ekselencija A. Smeto
na neišlaikė, buvo perdaug su
erzintas ir užgautas tų nelabų
jų komunistų. O ar jūs galite 
pasakyt, kas gali atsitikt su 
jaunuoju kontinuitetuku, jeigu 
nesiskubinsime gelbėt ir duot 
pinigų varde Lietuvos nepri
klausomybės? Matote, jau dr. 
Girgaitis miegot ir valgyt ne
gali. Kun. J. Prunskis pametė 
redagavęs laikraštį. No, o Col
ney užsimerkęs spyČių drožia.

— Tai vis nepasisekimai Eu
ropos rytų fronte ir tų komu- 

, nistų iškelti viršui visoki mūsų

davėją,

/

M____ .r*■ "y i .... ..[Ui.... j.-.—

(Tąsa 4-me pusi.) la
A
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UŽ LIETUVOS LAISVE
DOKUMENTAI APIE OKUPANTU

SIAUTĖJIMĄ LIETUVOJE ‘
Pareiškimas

Į mūsų rankas pateko ke-'spekuliaciją: vežė į Vilnių 
Ii Lietuvos okupacinės vai- centnerį rugių. Be to, įsa- 
džios organų potvarkiai ir kė paskelbti gyventojams, 
įsakymai. Jie yra išleisti kad tokia bausmė bus įvyk- 
žemesnių hitlerinio aparato dyta dar tiems, kurie neat- 
pareigūnų ir paskirti nedi- lieka įvairių prievolių, kaip 
deliems 
vienetams 
seniūnijoms. Tačiau šie hit
lerininkų tarnų betarpiškai 
susiduriančių su liaudimi, 
ypatingai su valstiečiais, iš
leisti dokumentai duoda 
mums eilę ryškių faktų a- 
pie okupantų žvėriškumus 
Lietuvoje.

Štai Onuškio valsčiaus 
(Trakų apskr.) viršaičio į- 
sakymas visiems valsčiaus 
seniūnams. Įsakymas pasi
rašytas 1943 m. spalių mėn. 
9 dieną.

“Pagal vokiečių karinės 
valdžios įsakymą, — skai
tome šiame dokumente, — 
Onuškio valsčius ligi š. m. 
spalių mėn. 1 dienos priva
lėjo pristatyti į supirkimo 
punktus 50 tonų rugių, tam 
tikrą kiekį avižų, bulvių ir 
pan. Ligi to laiko visokios 
prievolės pildymas yra toks 
mažas, kad Onuškio vals
čiaus ūkininkai vokiečių 
karinės valdžios yra labai 
išpeikti.”

Iš tų eilučių aiškiai ma- siūlo.
tyti, kaip valstiečiai šabo- i 1944 m. kovo mėn. vidu- 
tuoja hitlerininkų jiems už- ryje Rentelnas išsiuntė vi- 
dėtas prievoles. Onuškio siems 
valsčįus šiuo atžvilgiu nesu- vams” aplinkraštį, kuriame 
daro išimties. Panaši pade- buvo įsakyta atimti iš vals

tiečių visas kiaules, nežiū
rint ar prievolės įvykdytos, 
ar ne. Įvairiose Lietuvos 
vietose specialios okupantų 
sudarytos komisijos rekvi
zuoja visus javus, nepalik
damos valstiečiams nė vie
no grūdo net duonai ir sėk
lai. Eilėje apskričių, kaip 
Švenčionių ir kt., okupantai 
šiuo metu atiminėja iš val-

administraciniams tai pastočių ir miško gamy- 
— valsčiams ir bos darbu.” v

To paties viršaičio 1943 
m. vasario mėn. 5 d. išsiųs
tas raštas visiems Valki
ninkų valsčiaus seniūnijų 
seniūnams skelbia, kad už 
miško prievolės neatlikimą 
kiekviename kaime turi bū- 
iti sušaudytas bent vienas 
valstietis.

Visi čia cituoti dokumen
tai yra būdingi ne vien tik 

i Onuškio bei Valkininkų 
'valsčiams. Lygiai taip vo
kiečiai siaučia visoje Lietu
voje.

Tačiau ir žvėriškiausias 
j hitlerininkų teroras neįbau- 
: gina Lietuvos valstiečių.
Kiekvienas lietuvis žino, 
kad hitlerinių žudikų “ma- 
Jonės” niekuo negalima pel
nyti. Jei kas įvykdo prievo
les, vokiečiai jam uždeda 
naujas. Hilterininkų tiks
las, ne gauti iš valstiečių 
nustatytą normą žemės ri
kio gaminių, bet apiplėšti 

[valstiečius iki paskutinio

“žemės ūkio vado

tis yra visoje Lietuvoje.
Okupantų tarnas viršai

tis savo įsakyme toliau iš
vardija bausmes, kurias 
“aukštesnioji valdžia” įsa
kė pavartoti prieš valstie
čius:

1. Už kiekvieną neprista
tytą kiaušinį imti po 3 mar
kes pabaudos.

2. Už nepristatymą pas-, . v. ........ .
kirto kiekio pieno riebalų, |stiecių absoliučiai viską, ką
konfiskuoti visas karves, 
nepaisant, kiek ūkininkas 
jų turi.

3. Už vilnų nepristatymų 
atimti avis.

4. Už šieno prievolės ne
vykdymą ligi nustatyto lai
ko paimti su policijos pa
galba trigubą paskirtos nor
mos kiekį.

Tačiau visos šios pabau
dos yra menkniekis, palygi
nus su pagrindine bausme, 
kurią įsakymo autorius nu
kėlė į įsakymo pabaigą:

“Už visų kitų prievolių 
nevykdymą atimti viską, 
kas ūkyje bus rasta; apart 
to įsakyta iš nepildančių 
prievoles atimti ūkius, o 
juos pačius perduoti vokie
čių dispozicijai.”

Reiškia, už nepakeliamų 
prievolių nevykdymą hitle
riniai plėšikai pradžioje a- 
piplėšia valstiečius iki pas
kutinio siūlo, o tada konfis
kuoja ūkį ir pačius valstie
čius paima “savo dispozici
jon.” Paprasta kalba kal
bant tai reiškia, kad valstie
čiai sušaudomi.

Tai patvirtina kitas do
kumentas — Valkininkų 
valsčiaus viršaičio 1943 m. 
vasario 15 dienos raštas vi
siems valsčiaus seniūnams.

“Pranešu Tamstai
koma tame rašte, — ir pra
šau paskelbti savo seniūni
jos gyventojams, kad 1943 
m. vasario men. 15 d. Val
kininkų miestelyje vokiečiai 
sušaudė keturis žmones: 
tris ūkininkus už duoklės 
neatidavimą ir vieną už

jie randa.
Vienintelė priemonė pasi

priešinti okupantų siauti
mui yra organizuota, vie
ninga valstiečių kova. Prieš 
lietuvių vieningą pasiprieši
nimą hitlerininkai yra bejė
giai. Tai puikiausiai rodo 
sėkminga tautos kova prieš 
mobilizaciją į vokiečių ka
riuomenę. Ir pernai, ir šiais 
metais lietuvių tauta paver
tė niekais okupantų mėgi
nimus panaudoti Lietuvos 
vyrus kaip patrankų mėsą 
grobikiškai hitlerinei armi
jai.

Lietuvos valstiečiai! Vie
ningai ginkite savo turtą ir 
gyvybę nuo hitlerinių oku
pantų! Bendromis jėgomis 
kovokite prieš vokiškuosius 
plėšikus! Atsiminkit: Rau
donoji Armija stovi prie 
Lietuvos vartų. Pergalė 
greit bus jūsų!

L. Rūtėnas.

Daugybėje korespondencijų skaitome apie tūlus kal
bėtojus, kurie kenkia Lietuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto paskelbtai specialei rinkliavai drapanų ir čeverykų 
Lietuvos žmonėms. Vieni jų tiesiog agituoja žmones dra
panų dabar neduot, laikyti pas save. Kiti ragina duoti 
tiktai taip vadinamajam “Bendrajam Fondui”, o tas Fon
das, girdi, dabar Lietuvon drapanų nesiūs, bet jas lai
kys čionai sukrovęs ir ves derybas su Lietuvos vyriau
sybe. Jeigu ta vyriausybė jų sąlygų neišpildys, tai tas 
drapanas Fondas išdalins pabėgėliams iš Lietuvos Pietų 
Amerikoj ir kitur!

Aišku, jog tokia propaganda sulaiko daug žmonių nuo 
aukavimo drapanų bei čeverykų. O tai yra piktas ken
kimas mūsų pastangoms dabar sušelpti išlaisvintos Lie
tuvos žmones, kuomet jiems mūsų pagalba yra reikalin
giausia. Mes raginame ir prašome mūsų Komiteto šali
ninkus ir visus susipratusius lietuvius nekreipti jokio dė
mesio į tuos, kurie kenkia tam darbui. Patys aukokite 
dovanų Lietuvos žmonėms ir išaiškinkite anos piktos 
propagandos suvedžiotiems žmonėms, kaip reikalinga ir 
kaip svarbu dabar skubintis su pagalba Lietuvos žmo
nėms.

Mūsų šeštasis Siuntinys jau išėjo į Vilnių. Tikimės, 
kad neužilgo jis pasieks išlaisvintą Lietuvą ir suteiks 
gražios paramos tūkstančiams mūsų brolių ir seserų. 
Dabar smarkiai ruošiamas Septintas Siuntinys. Dabar 
eina įtempta specialė rinkliava. Apsiimkite savanoriai 
būti dovanų rinkėjais. Eikite pas visus lietuvius be skir
tumo pažiūrų ir įsitikinimų ir prašykite drapanų, če
verykų, arba šiaip kalėdinių dovanų. Ypatingai jūs, mū
sų gerieji prieteliai, pažangiosios spaudos skaitytojai, 
būkite pirmutiniai šiame taip prakilniame darbe. Tai 
bus geriausias ir pasekmingiausias atsakymas visiems 
mūsų pastangų kenkėjams. Tai bus geriausias pasitar- 
navimas mūsų gimtajam kraštuj, jojo žmonėms, lietuvių 
tautai.

Mes nestatome jokių sąlygų nei Lietuvos žmonėms, 
nei jų vyriausybei. Mes siuntėme ir siusime jiems pagal
bą, neatsižvelgiant į jų pasirinkimą dėl santvarkos for
mos. Mes pilnai pasitikime, kad jie žino, ką jie daro. 
Lietuvos santvarka yra Lietuvos žmonių reikalas. Taip 
sakant: kaip jie pasiklos, taip išsimiegos!

Mes žinome, kad Lietuvos žmonės baisiai nuvarginti 
karo ir nacių okupacijos. Mes žinome, kad trūksta visų 
gyvenimo reikmenų. Mes žinome, kad jiems reikalinga 
greita pagalba. Ir mes žinome, kad mes, amerikiečiai, 
turime ir galime tą pagalbą suteikti.

Todėl Lietuvai Pagelbos Teikimo Komiteto yra tiktai 
vienas troškimas ir vienasvsiekis: surinkti ir tuojau pa
siųsti Lietuvos žmonėms kuodaugiausia drapanų, čeve
rykų ir kitų gyvenimo reikmenų. Mes tikimės, kad tok
sai yra troškimas taip pat visų Amerikos lietuvių, ku
rių proto ir sąžinės nepajėgė sugadinti fašistinė propa
ganda.

Nors jau daug sykių esame sakę, bet dar sykį pakartoja
me: Mes stojame už visų Amerikos lietuvių suvienytą 
Lietuvos žmonių šalpą. Mes manome, kad visos srovės ir 
grupės galėtų ir turėtų darbuotis išvien tuo be galo 
greitu ir svarbiu reikalu. Čia, mūsų supratimu, neturėtų 
būti jokio pasidalinimo. Visos grupės galėtų sudaryti vie
ną platų bendrą komitetą, kuriuomi visi pasitikėtų ir 
kurio pastangas visi remtų.

Toks yra mūsų nusistatymas.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PADĖKOS LAIŠKAI

sa-

ATITAISYMAS
Pereitojo šeštadienio Lai

svėj, spalių 14 d., trečiame 
puslapyje, Literatūra ir 
Menas skyriuje apleista au
toriaus vardas prie eilėraš
čio “Tarp Dviejų Debesų.” 
Tas eilėraštis parašytas žy
miosios lietuvės poetės Sa
lomėja Nėris ir jos vardas 
turėjo minėtųjų eilių pabai
goje tilpti.

Kalk geležį, kol karšta.

Gerbiamasis Čepulis /!!
Labai dėkoju jums už do

vanas, kurias mes gavome. 
Gavome tas dovanas, būda
mi karo lauke. Man tos do
vanos davė daug energijos 
mušti vokiečių fašistus, mu
šėm ir mušim be pasigailė
jimo.

Karo lauke mums vyksta 
labai gerai; tikiuos greitu 
laiku būti Lietuvoje. Nuo 
mūsų rankų vokiečiai krin
ta kaip lapai. Ne tiktai jų 
žmonės krinta, bet daugy
bė palieka tankų ir kitų 
ginklų karo lauke.

Brangūs broliai lietuviai 
amerikiečiai! Aš tikiuos, 
kad neužmiršite manęs, ir 
lauksiu be kantrybės iš jū
sų atsakymo.

Dabar veržiamės per ka
ro lauką į brangią Lietuvą. 
Aš tikiuos gauti iš jūsų at
sakymą jau savo tėviškėje. 
Labai išsiilgau savo gim
tojo krašto — brangios 
Lietuvos.

Aš esu kilęs iš Utenos 
valsčiaus, Klovinių kaimo, 
Domas Bernotas. Sudiev,

Sotus alkano nepagodo. sudiev, gerbiamas Čepulis,

ir linkiu jums gero ir lai
mingo gyvenimo. O aš pa
silieku sveikas ir linksmas.

Mano antrašas: Lauko 
paštas No. 39970 — V.

Domas Bernotas.
43-12-26 d.

Brangūs nežinomieji 
Draugai!

Aš, Puodžiūnas Leonas, 
iš Raudonosios Armijos, 
nuoširdžiai dėkoju jums už 
atsiųstas mums dovanas, ir 
už tai, kad jūs neužmiršta
te mūs čia, kovojančių 
prieš pasaulio prie
šą Hitlerį. Greit ateis 
ta diena, kada mes vėl su
grįšime į savo Laisvąją 
Lietuvą ir galėsim vėl kur
ti naują gyvenimą.

Mes be jokio pasigailėji
mo mušam vokiečius, ker
šydami jiems už padarytas 
mums skriaudas, mes turi
me garbingai mums įteiktą 
raudonąją kovos vėliavą, ir 
didelį skaičių užmuštųjų 
vokiečių ir paimtos techni
kos savo Lietuviškosios Di
vizijos sąskaiton. Su mū-,

šiais mes nuėjom apie 120 
km. ir išvadavom daugiau 
kaip 60 gyvenamųjų vieto
vių iš vokiečių grobikų.

Tad, draugai, jūsų pade
dami, mes triuškinam vo
kiečius ir artinamės prie 
savo brangiosios Lietuvos, 
iš kur mes galėsim laisvai 
ir greitai su jumis susiraši
nėti. Dovanokite už trumpą 
mano laišką, kurį aš jums 
parašiau.

Su pagarba,
L. Puodžiūnas.

SSSR., polevaja počta 
70484 “P.” Puodžiūnas L.

Bridgeport, Conn
Pastebėjau Laisvėj kores

pondenciją, kur buvo aprašy
tas piknikas pagalbai Lietuvos 
žmonių ir surašyta aukavusių 
vardai. Labai malonu girdėti, 
kad bridgeportiečiai taip nuo
širdžiai parėmė Lietuvos žmo
nes piknike, kuriame ir aš pat
sai dalyvavau. Rodosi, nedide
lis būrys publikos buvo, bet 
gerai suaukavo, tik man ne
malonu, kad tarpe aukavusių 
mano vardo nebuvo, o aš lan
kau prakalbas ir visada pare
mia naudingiems reikalams 
rinkliavas.

Matyti, kad aš užsikalbėjau 
piknike. Mat, per 20 metų tū
lų draugų nebuvau matęs ir 
manęs aukų rinkėjai nepaste
bėjo, o aš jų. Bet korespon
dentas, aprašydamas, prisimi
nė kaipo Brooklyno svečią. 
Taigi, dabar aš aukauju Lietu
vos žmonių pagalbai $5 ir pra
šau tą sumą priskaityti prie 
Bridgeporte surinktų aukų.

Ch. Meškenas.

Philadelphia, Pa
Kliubai Ištraukė Delegatus

Neseniai korespondentas ra
šė iš Liet. Raudonojo Kryžiaus 
susirinkimo, kur tūlas mėsinin
kas Poškus iškėlė muštynes. 
Kadangi Lietuvių Republikonų 
Šiaurinės Dalies Susivienijimas 
priklausė prie tos organizaci
jos ir turėjo savo delegaciją, 
tai susirinkime, 3 d. spalių, ir 
buvo išduotas raportas iš to 
komiteto veikimo ir apie muš
tynes.

Raportas buvo plačiai apdis- 
kusuotas, o po diskusijų LRŠD 
Susivienijimas nutarė atšaukti 
savo delegaciją iš to komite
to ir veikti savistoviai remiant 
Raudonojo Kryžiaus darbus ir 
visas karo laimėjimo pastan
gas. Taip pat nutarė, kad po
nas Poškus būtų 
kitą susirinkimą 
kodėl jis padarė 
puolimą ant kitų 
zacijos narių.

Čia reikia prisiminti ir tai, 
kad prie šio Susivienijimo pri
klauso tūlas J. Rutkauskas, 
nabašninko Geležėlės tipo 
žmogus, politiniai išsivalkiojęs 
po visokias partijas ir “izmus,” 
tai tik jis vienas pirmesniame 
susirinkime bjauriojo Lietuvos 
žmones ir jų pagalbai dirban
čius veikėjus, bet fašizmas vi
sur pralaimi, tai ir Rutkausko 
nei vienas rimtas žmogus ne
paiso.

pašauktas į 
pasiaiškinti, 
žiaurų už- 

šios organi-

Spalių. 8 dieną įvyko pietų 
dalyje Lietuvių Tautiško Pa- 
šalpinio Kliubo susirinkimas ir 
ten taip pat buvo išduotas de
legatų raportas iš Liet. Raudo
nojo Kryžiaus susirinkimo.

Kilo smarkios diskusijos. 
Mat, šio kliubo delegatas Pet
ras Zaleckas, geras kliubo dar
buotojas, buvo skaudžiai su
muštas, per šv. Jurgio parapi
jos vargonininką Dziką ir ki
tus fašistinius gaivalus.

Čia vėl J. Rutkauskas ir dar 
vienas jo pasekėjas bandė tei
sinti mušeikas. Po diskusijų di
džiuma balsų nutarta atšauk
ti kliubo delegatus iš to ko
miteto, kur viešpatauja mušei
kos. Kliubas nutarė veikti savi
stoviai, remti Raudonojo Kry
žiaus darbus, karo laimėjimo

Neseniai amerikiečiai turėjo apleisti ši lėktuvų lau
ką. Laukas randasi Kweilin, Chinijoj. Bet prieš aplei- 
siant lauką, visi Įtaisai buvo sugriauti. Čia parodoma 
chiniečių grupė, kurie, amerikiečių inžinierių komando
je, pasirengę šita milžiniška bombą įleisti į iškastą duo
bę ir išsprogdinti.

Naminis Frontas
Globos Programa Ketvirčiui 

Milijono Karių Kūdikių

WASHINGTONAS. — Ka
tharine F. Lenroot, Jungtinių 
Valstijų Darbo Departmento 
Vaikų Biuro viršininkė, prane
ša, kad ketvirtis milijono ka
rių kūdikių gimė pagal naują 
motinų ir kūdikių globos pla
ną. Tuo pačiu pranešimu, ji 
paskelbė planą, šiuo metu iš
dirbamą kai kuriose valstybė
se, apie tiekimą sveikatos glo
bos tiems kūdikiams, laike jų 
pirmųjų gyvenimo metų. Vie- 
nerių metų laiko perijodą kū
dikių sveikatos globai yra nu
statęs Kongresas.

K. F. Lenroot taipgi nurodė, 
kad valstybių sveikatos de
partmental, kurie nė kiek ne
mažiau atsakomingi už minė
tąją Kūdikių globą nei Vaikų 
Biuras, turi dabar teisę naudo
tis šiam stambiam planui skir
tomis lėšomis, ši globa gali bū
ti teikiama arba daktaro ka
binete, ąr vaikų sveikatos Įstai
gose, pagal kiekvienai valsty
bei nustatytą planą. Ypatin
goms sąlygoms susidėjus, lėšos 
gali būti naudojamos Įsteigti 
dar naujoms vaikų sveikatos 
Įstaigoms.

Vienuolika Jūrininkystes Uni
jų Išlaikė Pasižadėjimą 

Nestreikuoti
WASHINGTONAS. — Ka

ro Laivininkystės Administra
cijos pranešimu, vienuolika jū
rininkystės unijų, atstovaujan
čių didelę dalį Jungtinių Vals
tijų prekybos laivyno 155,000 
jūrininkų, visu šimtu nuošim
čių išlaikė pasižadėjimą ne
streikuoti, Jungtinėms Valsti
joms Įstojus Į karą, tuomi ne
paprastai padėdamos pramo
nės stabilizacijai.

Karui prasidėjus, unijų va
dovybė susitarė su valdžios ir 
pramonės atstovais nestrei
kuoti karo metu, šio pasiža
dėjimo unijos niekada nesu
laužė.

Tuoj pasižadėjimą paskel
bus, didžioji dalis jūrininkys
tės unijų sustiprino savo narių 
discipliną ir nustatė griežtas 
bausmes už sulaužymą taisyk-

lių perilgu pasilikimu sausu- 
i moję. Administracijos teigimu, 
minėtosios sugriežtintos taisy
klės dar tebegalioja.

Prezidentas Pažymi Laivyno 
Pergalės Dieną.

WASHINGTONAS.
ceadmirolas Emory S. Land, 
Jungtinių Valstijų Jūrin nkys- 
tės Komisijos pirmininkas, pa
skelbė šį prezidento Roosevel- 
to laišką, ryšium su Pergalės 
Laivyno Dienos paskelbimu:

BALTIEJI RŪMAI, 
WASHINGTONAS, 
1944 m., rugsėjo 19 d. 

“Mielas Admirole Landai, 
“Mano nuomone, taip ir rei

kia, kad šiemet Pergalės Lai
vyno Dieną būtų pagerbtas 
Amerikos Prekybos Laivyno 
personalas ir vadovybė.

“Jo nariai, savo nuopelnais, 
užpildė gražiausius šio karo 
puslapius, pristatydami reik
menis reikalingiausiu laiku ir 
visose vietose, visuose 
laukuose, keliaudami 
vandenynais, atlikdami 
džiausią,' sunkiausią ir
jingiausią transporto uždavinį, 
koks kada nors yra buvęs at
liktas.

“Laikui bėgant, visuomene 
geriau supras ir Įvertins mūsų * 
prekybinio laivyno nuopelnus 
šiame kare. Aš tikiuosi, kad 
tai suteiks jam tokios paramos 
iš siuntėjų ir keleivių, kuri pa
gelbės jam išlaikyti savo jėgą 
ir sumanumą, ko iš mūsų pa
reikalaus ateities apsauga ir 
užsienio prekyba.

“Nuoširdžiai, Jūsų
(pasir.) Franklin D.Roosevelt.

mūšio 
visais 
šį di- 
pavo-

Palengvinimai Gasolino 
Stotims

pastangas, bet neturėti dele
gatų, kur viešpatauja mušei
kos, kur keli smetoniški fašis
tai kalba visų Philadelphijos 
lietuvių vardu ir žemina orga
nizacijų vardą. Kaip žinome, 
tas fašistuojančių gaivalų ko
mitetas teršia ir Raudonojo 
Kryžiaus vardą. Pastaruoju 
laiku jie nusitarė rinkti aukas 
lietuviškiems fašistams pabė
gėliams.

Tokie kliubų nutarimai yra 
labai pagirtini. Reikia remti 
visas Amerikos valdžios pa
stangas greitesniam karo lai
mėjimui, gelbėti Lietuvos žmo
nes, bet neduoti teršti mūsų 
vardą smetoniškiems fašis
tukams.

Senas Kliubietis.

WASHINGTONAS. — Pe- 
trolijaus .administrator. Ralph 
K. Davies praneša apie palen
gvinimą gavimo medžiagų pa
laikyti ir pataisyti įvairioms 
gasolino pripildymo stotims.

Pagal naują taisyklę, dabar, 
norint gauti reikalingų me
džiagų gasolino stotims ir ki
toms panašioms įmonėms tai
syti, bus reikalinga įteikti 
laipsnį AA3, vietoje seniau 
reikalaujamo AA5; bet ope- 
ravimo Įrankiams gauti (tebe
bus naudojama tik AA5 laips
nis.

Naujai įvestasis pakeit: 
duoda galimybės petrolijaus 
operatoriui naudotis AA3 
laipsniu, norint gauti daugiau
siai 100 dolerių vertės medžia
gų, taisyti naujoms ar senoms 
pakeisti naujomis gasolino sto
ties tipo gasolino pompoms ar 
petrolijaus tankams, sutalpi
nantiems virš 65 galionų, šim
to dolerių riba statoma vi
siems atvejams. Pabrėžoma, 
kad AA3 laipsnis tinka tik 
gauti medžiagoms, reikalin
goms darbui, o ne pačioms 
pompoms ar tankams.

OWI.

imas
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Leit. VI. Kovaliūnas

Vienas Prieš Tris
(Vaizdelis vasaros kautynių prie Oriolo).

Lyg ruda gyvatė, išdžiū
vusia aukšta žole vingiavo 
siauras apkasų ruožas. Ap
linkui, kur tik pažvelgsi, 
juodavo suodžiais apsiden
gusios duobės. Vienos jų 
buvo didelės ir gilios, kitos 
mažesnės ir seklesnės. Be 
pertraukos, tai pralėkda
mi, tai nedalėkdami, tai nu
klysdami kaž kur į šalį, 
sproginėjo vokiečių lauko 
gaubicos sviediniai ir še- 
šiavamzdžių minosvaidžių 
minos. Staiga, beveik po 
pat nosimi, nepaprasta jė
ga išlėkė į viršų išdžiūvu
sios molėtos žemės ir juo
dų suodžių stulpas. Baisus 
kurtinantis trenksmas su
drebino žemę ir orą. Čia 
pat greta iš siauro apkaso 
kaž kas dusliai, vos girdi
mai suaimanavo. Atidžiai 
įsiklausiau, girdėjosi ir 
kiek toliau aimanuojant. 
Neaiškiai, n u t r ūkstamai 
kelis kartus pasikartojo at
skiri žodžiai:

— Sanitar... rrr.... o! Sa- 
nitar...

Parako dūmams ir suo
džiams išsisklaidžius matė
si, kaip ten, kur buvo ap
kasas ir sekimo postas, 
juodavo didelė ir gili duo
bė. Į kairę ir į dešinę nuo 
duobės tranšėjos buvo su
lygintos su žemės paviršiu
mi. Nežinia kur buvo din
gęs sekėjas ir taiklusis snai
peris. Sukaupęs paskutines i 
jėgas, išdžiūvusio molže- | 
mio tranšėjos dugnu, pasi-l 
remdamas dešiniosios ran
kos alkūne, šliaužė rau
donarmietis. Iš kairiosios 
rankos, peties ir kairės ko
jos sunkėsi kraujas. Tai 
jis šaukėsi sanitaro ir pra
šė vandens. Už tranšėjos 
posūkio į kairę buvo toks 
pat vaizdas. Sekėjo surasti 
nepavyko, nes jo stovėjimo 
vietoje juodavo išrausta 
duobė. Už keletos žingsnių 
stovėjęs snaiperis buvo už
verstas storu žemės sluogs-, 
niu. Jį pavyko atkasti. Tai 
buvo raudonarmietis Rus
teika. Jis buvo kontūzytas.

Aukštai, auksinių saulės 
spindulių nužertą dangaus 
skliautą raižė vokiški mait-1 
vanagiai. Mūsų zenitinė ar-' 
tilerija ir naikintuvai neda-į 
vė jiems galimybės koncen-1 
truotai bombarduoti mūsų 
pozicijų. Vienas po kito, 
lyg meteoras iš aukštybių 
pavirtę į liepsnojantį ug
nies kamuolį, nukrito “Jun- 
kersas” ir “Meseršmitas”. 
Po keliolikos minučių iš jų 
teliko tik įkaitę griaučiai.

Toliau, į kairę ir į dešinę 
pykšėjo pavieniui šautuvų 
šūviai, kaleno išalkusio vil

ko dantimis kulkosvai
džiai, spiegdami ir kaukda
mi skynėsi sau kelią erd
vėje sviediniai ir minos. Ai
dėjo trumpos, griežtos arti
leristų ir minosvaidininkų 
komandos. Žemėje ir ore 
viešpatavo mirtis.

• • • • • • •

— Ir kaitra nežmoniška, 
kaip pragare!... — sumur
mėjo seržantas Budrys.

Jis pasitaisė ant galvos 
plieninį šalmą, šešios ske
veldrinės granatos puošė jo 
tvirtą liemenį. Dešinėje 
rankoje jis laikė užtaisytą 
automatą, o kairėje gra
natą. Iš po atsegtos palai
dinės matėsi jo plati krūti
nė. Saule įdegusiu veidu 
bliaukė juodos prakaito 
čiurkšlės. Jo akys piktai 
žaižaravo, o suraukti anta
kiai rodė, kad jis kažką 
galvoja. Jam, kaip senam 
patyrusiam ir drąsiam ka
riui buvo patikėtas atsa
kingas kovos uždavinys. Jis 
su savo skyrium turėjo 
kontratakuoti priešą, už
ėmusį mūsų priešakines po
zicijas.

— Kaip atrodo, bus dar 
karščiau, — primerkęs kai
riąją akį, žiūrėdamas ap
kasų link, tyliai kalbėjo jis 
tartum pats sau. —Niekis. 
Mano vyrai — ooo, su jais 
galima kalnus nuversti... 
Gerai... Bus taip, kaip aš 
nutariau. — Palaidinės ran
kove nubraukė veidą, apsi
suko ir dingo už tranšėjos 
posūkio.

— Raudonarmietis Kuli
kauskas, Kirinas ir Joff.e, 
jūsų uždavinys — šliaužti 
žole tranšėjų viršumi iš 
kairės. Sutartu ženklu pa
gal mano komandą atakuo
site.

— Aišku,' draugas skyri
ninke, — pasitempę sutar
tinai atsakė kovotojai.

— Raudonarmietis Ver- 
pulis, Sruoga ir Taugušvi- 
li, — jus iš dešinės! Užda
vinys toks pat. Veikite ty
liai. Kaip aiškinau. Supra
tote!

— Supratome!
—Gerai! Pirmyn!—trum

pai sukomandavo Budrys.
Tvirtas kaip ąžuolas, lank

stus kaip vijurkas, vikrus 
kaip tigras jis vienu šuoliu 
peršoko už tvėrimą ir nu
šliaužė tranšėjos dugnu 
priešakyje kovotojų priešo 
kryptimi.

Iki priešo apkasų buvo 
visai netoli. Nedidelė, auk
šta žole apaugusi, kalva 
teskyrė juos nuo priešo. 
Siauras, sodria žole sužė
lęs slėnio ruožas skersai

pūdymą kaimo griuvėsiu 
link, kirsdamas mūsų apka
sus. Kalvos pašlaitėje, gele
žiniame vėžlyje gerai už
maskuotas tratėjo sunkusis 
vokiečių kulkosvaidis.

— Šit kur jis, velnio iš
pera įsitaisė, — burbtelėjo 
seržantas Budrys.

— Neilgai... Neilgai čia 
tupėsi, vokietuk. Tuojau aš 
tave iš ten “išprašysiu”. 
Taip... taip... aš greit...

Pasikrapštė pakaušį, pa
sitaisė ant diržo surikiuo
tas granatas ir staiga, pri
siminęs gerą mintį, šukte
lėjo:

— Minosvaidžių ugnies!.. 
Keletą minų į tą rudasnu- 
kio lizdą!

Tai tardamas jis iššovė 
sutartą raketą, nurodyda
mas kryptį.

Po keletos minučių vo
kiečių kulkosvaidis nutilo 
amžinai.

— Štai šitaip... Velniškai 
puikiai! — džiaugėsi it vai
kas Budrys. Dabar tai svi
linsime fricams kulnis. 
Niekieno netrukdomi pe
reisime slėnį ir užgriusime 
jiems tiesiog ant 
sprando iš ten, kur jie vi
sai mūsų nelaukia.

(Pabaiga Rytoj)

Profesoriaus Pakšto 
Informacijos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
pataikavimai ir bendradarbia
vimai herr Hitleriui. Ko su
lauksime toliau, jeigu jūs 
mums neduosite daugiau p-i- 
n-i-g-ų. Pamirškit savus reika
lus, duokite mums savo uždar
bį, .keikite komunistus ir Lietu
vos tarybinę valdžią, neduoki
te Lietuvos žmonėms per L.P. 
T.K. nieko, tai gal ir mūsų ner
vai kiek pasitaisys ir bus šil- 
čiaus sėdėt ant krūvos ledų!

Baigdamas, Pakštas prašė, 
kad tankiau jįjį užkviestų į 
Conn, valstiją supažindint ne- 
žinėlius su troikininkų ir visų 
kryžiokų padėtimi. Profesorius 
net ištiesęs kaklą žiūrėjo, ar 
neduos jam Lietuvai vaduot pi
nigų. Bet tie ablavukai ir to 
nesuprato. M. Antanuk.
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Waterbury, Conn.
Dabar jau yra prasidėjęs 

laikraščio Laisvės vajus, kad 
gauti daugiau naujų skaityto
jų. Su Laisvės reikalais tenka 
apeiti daug stubų ir susitikti 
daug žmonių ir girdėti daug 
visokių kalbų iš jų apie da
bartinį karą, kas bus po ka
ro, kas bus su Lietuva, ir taip 
toliau.

Daugelis lietuvių žmonių 
yra suklaidinti fašistinės spau
dos, nes, kada pradedi su jais 
kalbėti, tai jie pradeda kal
bėti apie nebūtus dalykus ir, 
kada paklausi, iš ]<ur jūs tą 
gavote, tai gauni atsakymą: 
aš skaičiau Keleivyje, Naujie
nose, Drauge, Dirvoje ir ki
tuose laikraščiuose.

Mūsų visų yra didžiausia 
pareiga dabartiniu vajaus lai
ku, kad gauti kuo daugiausia 
Laisvei naujų skaitytojų, kad 
įduoti jiems į rankas gerą dar
bininkišką laikraštį, kuris ap
rašo dalykus teisingai, taip, 
kaip jie yra, o ne taip, kaip 
fašistiniai laikraščiai rašo.

Kelios dienos atgal teko su

sitikti su draugais Kuteliais, 
Laisvės skaitytojais, kurie pra
nešė, kad jie gavo iš valdžios 
liūdną žinią, kad jų sūnus 
Charles Kutelis buvo užmuš
tas ant karo fronto Francijoj. 
Mes labai atjaučiame draugus 
Kutelius jų liūdnoj valandoj 
ir reiškiame jiems užuojautą. 
Taipgi, J. Steponaičių sūnus, 
nuo Park Road, tapo sužeistas 
ant karo lauko Franci j oje. Jis 
vedęs dukterį draugų Kelme
lių, Laisvės skaitytojų, iš Tor- 
ringtono.

Waterburio draugai ir drau
gės gerai darbuojasi rinkime 
drapanų dėl Lietuvos nuvar
gusių žmonių, kurie jau yra 
išvaduoti iš po hitlerinio fa
šizmo jungo.

Drapanų rinkimo vietinis 
skyrius randasi 787 Bank St. 
Ten žmonės neša drapanas iš 
visų kraštų miesto ir iš kitų 
apylinkių miestelių ir daug 
jau yra surinkta ir išsiųsta į 
New Yorko skyrių, iš kur yra 
siunčiamos į Lietuvą.

Dabar yra specialė rinklia
va drapanų, kad būtų galima 
greičiau išsiųsti septintą siunti-

skyrių ir

prie tai- 
drapanų

rimų nuo skirtingų žmonių
Tu žinai, kad aš ir tu yr

nį iš New Yorko į Lietuva, ku
ris yra skiriamas dėl kalėdinių 
dovanų Lietuvos žmonėms. 
Kurie turite drapanų viršuti
nių ar apatinių, dėvėtų arba 
naujų, arba čeverykų, dar ga
limų dėvėti, tai malonėkite at
nešti ant virš minėto antrašo, 
ten jos bus supakuotos ir iš
siųstos į New Yorko 
pasiųstos į Lietuvą.

Vietiniam skyriui 
symo ir pakavimo
daugiausiai darbuojasi: A. Ku- 
čiauskienė, A. Norkienė, K. 
Jenkeliunienė, M. Strižauskie- 
nė, draugai Meisonai, P. Ka- 
tonienė, M. Marinienė, P. Bo- 
kas, Andriuliai. M. Svinkūnie- 
nė, Laisvės vajininkė, mažai 
turi laiko darbuotis prie dra
panų, tai su karu patarnauja, 
kur reikia drapanas atvežti. 
W. Jakubonis yra vietinio sky
riaus iždininkas.

žmonės aukoja ne tik dra
panas, bet ir pinigais. A. Bu- 

.zienė aukojo $3, M. Danise- 
vicienė $5, M. Svinkunienė au
kojo 3 sūrius dėl pikniko, už 
kuriuos buvo surinkta $5, J. 
Samoškai iš Oakville, Conn., 
$4. Už pinigus būna nupirkta 
naujos drapanos ir siunčiama į 
Lietuvą.

G. Šiušąs buvo atėjęs į vie
tinį skyrių su Laisvės reika
lais, kad matyti Laisvės vaj - 
ninkę M. Svinkūnienę. Kadi 
Svinkunienė pranešė, kad jari 
už Laisvę dar nereikia mokėt, 
nes jo prenumerata dar nėrh 
pasibaigus, tai jis sako: “Jei 
gu taip, tai aš turiu ką nori 
nupirkti dėl Lietuvos žmonių 
ir atnešti jums, kad būtų pa
siųsta į Lietuvą.” Jis nuėjo į 
krautuvę skersai gatvę ir nu
pirkęs atnešė 5-kerias naujaĮs 
kelnes. Tai puiki dovana del 
Lietuvos žmonių.

Laisvės Vajininkė.

s

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostij. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man jkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, Ipd tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nųri su ma
nim ilgiau gyventi, tai klausyk manęs. 
Tuojaus pradėk vartoti Dekšnio Galin
gą Mostj, aš labai daug girdėjau pagy- 
Deksnio Galingą Mostj.

įas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima'moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega. i

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos! pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis' apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta 4š skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, ąreit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTŲ Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostj ir tokių laiškų vis daugiau
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir 
tepk

važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 
PASARGA: Neimkite nei jokių 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

4-oz. — $2.00, 16-oz. — $5.00.
kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite

DEKEN’S OINTMENT

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NESUKĄSK 
DANTŲ _ Kad.

pajunti raumenų skausmus, uždėk John
son’s RED CROSS PLASTERTO ant 
krūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
tuojaus. šildo—ramina—apsaugo—pare
mia, dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
PLASTERTAI yra švarūs, sanitariški, 
lengvai panaudojami—ne koks purvinas, 
dvokiąs tepalas įtrinti, kuris suterštų 
drapanas. Visuomet turėk jų atsargą po 
ranka. 1 
virš 50 
Johnson.

yra švarūs.

tepalas įtrinti.

Reikalauk tikrojo, garsaus per 
metų, pagaminto Johnson & 

. TIKTAI 35c—jūsų vaistinėje.

CROSS PLASTER 
. I

R E D

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Paršam do automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

napiešiam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 BROADWAY BROOKLYN. N >
□ --------------------------------------- n

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

□ ------------------—---------------- (į

Telephone Stagg 2-884?

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostj.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
.....Deksnio Galinga Mostis .... 1-oz........  75c 
.....Deksnio Galinga Mostis .... 2-oz......... $1.00 
.....Deksnio Galinga Mostis .... 4-oz......... $2.00 
......Deksnio Galinga Mostis .... 16-oz......... $5.00

Vardas ir pavardė ............................. ....................................................................
Gatvė ir numeris ................................... !...............................................................
Miestas .............. •....................................    Valstija .................................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box 666, Newark i, n. j.

re IE 31 K7I

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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.............................................................................................

"fotografas|
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• IŠ senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 

i sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei- 
jkalui esant ir 
^padidinu tokio 
/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.
(į--------------------- ------------------ ----- B

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

* 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS'

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

I tos Mčšlažamės 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.

DRį ZINS <«■*.»-•> i
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems, Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y
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Antradienis, Spalių 17, 1944

Vengrijos Horthy Val
džia Šaukiasi Sovietų 

Ir Kt. Paliaubų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kitas pranešimas teigia, 
kad senoji admirolo Hor
thy valdžia atšaukė Pirmą
jį vengrų armijos korpusą 
iš karo fronto ir pasiuntė 
jį į sostinę Budapeštą at- 
mušt hitlerininkus ir palai
kyt valdžios pasiryžimą 
taikytis su Sovietais, Ame
rika ir Anglija.

Tuo tarpu Turkijos radi
jas skelbė, kad vokiški ir 
vengriški naciai suėmę 
daug savo priešininkų Bu
dapešte, tame skaičiuje ir 
Horthy valdžios vidaus rei
kalų ministerį.

Lille radijas, Francijoj, 
paskleidė pranešimą, kad 
Hitlerio žandarai areštavę 
patį Horthy ir išgabenę jį 
į Vokietiją.

Šiuos žodžius berašant, 
dar nėra žinoma, ar naciai 
užėmė tik Budapešto radijo 
stotį ar ir patį miestą.

Senasis Vengrijos valdo
vas Horthy, prašydamas 
pertaikos, kaltino Vokieti
ją, kad jinai nedavė veng
rams gana pagelbos prieš 
Sovietus, kaip naciai buvo 
žadėję; kad hitlerininkai 
areštavo vengrų generolą, 
Budapešto kariu omenės 
korpuso komandierių, ir 
kad jie stengėsi užgrobt vi
są Vengrijos valdžią.

Kartu Horthy sakė, kad 
vengrų kariuomenė, girdi, 
vis dar kovosianti, iki bus 
padaryta pertaika.

Vengry ♦ Kareiviai Toliau 
Nekovos, pareiškė Karolyi

Vienas Romos radijo 
pranešimas tvirtino^ kad 
Horthy jau įsakė vengrams 
nustot kariavus prieš Rau
donąją Armiją.

Londone esąs grafas Mi
kas Karolyi, buvęs Vengri
jos prezidentas, užreiškė: 
“Nuo šiol vengrai kareiviai 
jau atsisakys mirti.”

Penktas pudtjflr

KAS TAS NAUJAS VENGRŲ 
NEVA VALDŽIOS GALVA?
Hitlerininkų paskelbtas 

naujuoju Vengrijos valdo
vu Ferenc Szalasy pirmiau 
buvo vengrų kariuomenės 
majoru. Jis, kaipo vadas 
naciškų vengrų Strėlos 
Kryžiaus organizacijos, tris 
kartus mėgino nuversti ad
mirolo Horthy valdžią. Nes 
Szalasy ir jo sėbrai laikė 
Horthy dar negana hitleri
šku. Už bandymus sukilimų 
prieš Horthy vyriausybę 
tarp 1937 ir 1940 metų Sza
lasy buvo tris kartus nu
teistas kalėti.

Dabar jis šūkavo per ra
diją, kad vesiąs karą “dėl 
Vengrijos nepriklausomy
bės prieš žydus,” ir gyrėsi, 
kad jis dabar “vienuolikto
je valandoje išgelbėjęs ven
grus nuo jų atidavimo bol
ševikams.”

SNIEGAS IR ŠALTIS 
N. Y. VALSTIJOJE

Albany, N. Y. — Jau pa
snigo šiaurinėj dalyje New 
Yorko valstijos — Utica, 
Plattsburgh ir Binghamton 
srityse. Kai kur toje vals
tijos dalyje buvo keletas 
laipsnių šalčio.

London. — Į atimtą iš vo
kiečių rytinį Čechoslovaki- 
jos ruožą jau nuvyko Fran
tisek Nemes, emigracinės 
čechoslovakų valdžios mi- 
nisteris krašto atsteigimui, 
ir generolas Rudolfas 
Viest, antrasis komandie- 
rius Laisvųjų čecholslovaki- 
jos jėgų.

Hudson, Mass.
Iš ALDLD Kp. Susirinkimo
Spalių 1 dieną atsibuvo Liet. 

Literatūros Draugijos 103 kuo
pos narių susirinkimas. Narių 
atsilankė mažai, bet nutarta 
daug svarbių klausimų.

Liko išrinktas komitetas, 
kuris rūpinsis Lietuvos žmo
nių pagalbos reikalais. Tam 
komitetui pavestas darbas su
organizuoti ir kitas lietuvių 
draugijas sekmingesniam dar
bui. Iš kuopos iždo paaukota 
$25.

Mūsų kuopa šiemet paaugo 
5 nariais. Iš centro gauta kny
ga “Lietuva Ugnyje” ir dali
nama nariams. Tai labai graži 
ir naudinga knyga, tik reikia, 
kad visi skaitytų. Ją parašė 
Lietuvos rašytojai, kurie dau
gelis buvo karo frontuose. 
Skaitydamas šią knygą, taip, 
rodosi, patsai savo akimis ma
tai visas Hitlerio kriminalys- 
tes ir žvėriškumus prieš lietu
viu tautą.

Aptartas dienraščio Laisvės 
vajus, šiame reikale išrinkta 
vajininkas Ch. K. Urbonas, 
linkime jam pasisekimo ir lai
mėti dovaną.

Septinto apskričio konferen
cijos reikale, kuri atsibus spa
lių 22 d., So. Bostone, išrink
tas delegatas.

Spalių 8 dieną atsibuvo LDS 
66 kuopos susirinkimas. Mūsų 

į nariai nerangiai lankosi į su- 
j sirinkimus, o tas negerai, ka- 
i d a nedaug ateina, tai nėra iš 
j ko ir komisijos išrinkti. Gi su-* 
i sirinkimai įvyksta sekmadie
niais, rodosi, visiems yra lai
ko.

Iš kuopos iždo liko paau
kota $10 Lietuvos žmonių pa
galbai. Finansų sekretorius ra
portavo, kad turime ligonį, tai 
drg. Šidlauską, kuriam dirbtu
vėj ranką sužeidė.

Lietuvių Laisvės Pašalpinė 
Draugija išrinko komitetą iš 
dviejų draugų rūpintis Lietu
vos pagalba. Girdėjau, kad 
lietuviai katalikai yra išrinkę 
komitetą, būtų gerai, kad ben
drai veiktų.

Pas mus yra apsčiai lietuvių 
Amerikos piliečių, tai dalyvau
kite prezidentiniuose rinki
muose.

Miško Klajūnas.

Baltimore, Md.
Patarlė sako: “Mažiau kal

bos, daugiau darbo,” taip ir 
mūsų moterys mezgėjos daro. 
Laikraščiuose iš Baltimorės 
veik nieko nesimato apie mū
sų moteris mezgėjas, bet jos 
veikia, kiek galėdamos. Renka 
drapanas dėl Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo vokiečių, tai
so, siuva, mazgoja, visos, kaip 
bitelės dirba, kad tik pagel
bėjus savo broliams ir sesu
tėms Lietuvoje ir kitiems ko- 
vūnams. Dirba, kad greičiau 
pergalingai užbaigus karą.

Rugpjūčio 15 dieną buvo 
pasiųsta Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui $172. Pi- 

1 nigus surinko F. Deltuvienė, 
i bet Laisvėj e *neteko matyti nei 
' aukavusių vardų, nei bendros 
sumoš.

Dabar mūsų moterys ruošia 
Amerikos kareiviams punde
lius, kad juos pasveikinus su 
Kalėdomis.

Pernai mezgėjos pasiuntė 
dovanų visiems LDS 48 kuo
pos nariams kareiviams, šie
met jau nėra vieno kovūno, 
tai Keistučio Kasparo, kuris 
žuvo kovodamas prieš žmoni
jos priešus japonus. Mezgėjos 
reiškia gilią užuojautą drau
gams Kasparams.

Baltimorėj lietuviai pradėjo 
smarkiai mirti. Vienos savaitės 
bėgyje mirė net trys lietuviai. 
Mirė Pranas Leibis; Petras 
Matelis, Pirmojo Pasaulinio 
Karo veteranas ir Vincas Mi
liauskas.

Vincas Miliauskas, senas 
Baltimorėj lietuvis gyventojas, 
ilgus metus laikė vyriškų dra
bužių šapą — kontraktoriavo. 
Nors jis ir neprigulėjo prie 
progresyvių organizacijų, bet 
buvo gero būdo žmogus, nie-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise
9tos lubos

(245)

VYRAI
Lengvas fabriko darbas. Daug viršlaikių. 

Nuolatinis darbas. Gera Alga.
UTILITY WARES, 227 W. 17th St.. N.Y.C.

(247)

MEDŽIO DARBININKAI 
Su mažu patyrimu. Išmokinsim. 

GERA ALGA. PAKILIMAI.
FRED GRETSCH 

60 BROADWAY. BROOKLYN.
(245)

VYRAS
ABELNAI FABRIKO DARBAS 

NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

GUIDE PRINTING CO.
216 EAST 45TH ST., N. Y. CITY

(245)

PAPRASTI DARBININKAI
VAGONŲ APTARNAVIMUI

Viršlaikiai po 8 Valandų
Alga už 12 švenčių, viena savaitė vakacijų. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.
MID-HUDSON WAREHOUSE, Ine. 

89 PAVONIA AVĖ. 
JERSEY CITY, N. J.

(10 minučių nuo Cortlandt St., N.Y.C.)
(245)

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)

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATĖMftJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS. 

, BROOKLYN.
KREIPKITfiS Į BANQUET 

MANAGER
(246)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
BERNIUKAI & 
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas
SANDELIO RŪME DARBAS

5 Dienų Savaitė. 
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Inc.
464 Liberty Ave.

(Kamp. Bradford St.) 
Brooklyn.

(217)

VYRAI IR MOTERYS 
BERNIUKAI IR MERGAITĖS 

Nereikia Patyrimo 
Būtinas Darbas

AMERICAN CANDLE CO., 
INC.

55-13 FLUSHING AVE.
MASPETH.

(245)

VYRAI! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

40 valandų savaitė, prisideda viršlaikiai už 
laikų ir pusę. 

BŪTINA PRAMONĖ
Pastovus I NE TIK KARO METU DARBAS l

BROOK-MAID FOOD CO., 
INC.

.360 Furman St. (Boro Hall See.) B’klyn.

kados neatsisakydavo paauko
ti dolerį kitą visuomeniškiems 
reikalams.

Vincas mirė staiga. Per die
ną dirbo šapo j, vakare rengė
si eiti namo, susirgo šapoj, pa
šauktas ligoninės vežimas, nu
vežtas į ligoninę, kur, už po
ros-valandų, ir mirė.

Velionis paliko žmoną ir 
tris sūnus, kurie visi yra ar
mijoj ir už jūrų. Pas jį dirbo 
virš šimtas darbininkų ir visi 
lietuviai. Jo darbininkai gaili
si netekę gero boso ir reiškia 
jo žmonai ir šeimai užuojau
tą. Liepkojų Juozas.

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

MOULDERIAI
Aluminum Foundrėje
Prie Smulkių Užsakymų

56 VALANDŲ SAVAITĖ
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės Prisirengę Dirbti
2 Lietuviai Foremanai.

EASTERN CASTING CORP.
542 West 27th St., N.Y.C.

(248)

APVALYTOJAI
Krautuvės valymas. Lengvas darbas. Sek

madieniais nr naktim nedirbama.
E. B. MEYEROWTl'Z, INC.
520 — 5TII AVĖ., N.Y.C.

(245)

PAPRASTI DARBININKAI
Veiklūs

REIKALINGI LAIVŲ 
VALYMUI

$1 Į VALANDĄ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
r

Bonai už Naktų Darbą

WILLIAM A. HALL r i 
East Coast Shipyards

Bayonne, N. J.
Gale 21st Street.

■ ________ J__________ (2-14)

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų įstaigoje. 

Patyrimas Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Pukiausia Proga Pakilimam.

DAVID SMITH STEEL CO.
234 46TH ST., BROOKLYN.

(248)

VYRAI (5) 
APŽIŪRĖJIMUI GARINIO PEČIAUS; GY

VENIMAS TEN PAT. $110 I MĖNESI.
RAHWAY 7-2886.

RAHWAY GARDENS, 672 AUDREY DRIVE, 
RAHWAY, N. J.

(244)

VYRAI, DIENOM-NAKTIM DARBAS KEP
TUVĖJE. NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI
ESSENTIAL; CHEESE CAKE CO., 

2700 ATLANTIC AVE., BROOKLYN.
(214)

I VY.RAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS PRIE ME
TALINIŲ DALIŲ. 75c Į VA L. NUOLAT. 

EXCLUSIVE PRODUCTS,
1554 3RD AVĖ., N. Y.

(244)

GELEŽIES DARBININKAI
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
VIRŠLAIKIAI 

NUOLAT DARBAS
CLIFFSIDE IRON & 

COLUMN CORP. 
311 SECOND ST., 
CLIFFSIDE, N. J.

(214)

VYRAI
Su šiek-Tiek Patyrimo 
Pjaustymui odos gaminiam 

ir darbas prie stalo.
NUOLATINIS DARBAS 

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

(247)

VILGYTOJAI I ČOKOLADĄ
TAIPGI MOKINIAI 

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBES 

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

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

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens ^?laza Stoties)

(X)

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

Nusistatyti savo darbui. 
Puikiausios Darbo Sąlygos.
DAUG VIRŠLAIKIŲ

NUOLAT
Pokaiinė proga

MANHASSET MACHINE
CO.

15 FRONT ST.
ROCKVILLE CENTRE, L. I.

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

(244)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

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

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DĖŽIŲ DARYTOJAI (Medinių) 
Pjaustytojai, Medžio Kilnotojai. Nuolat. 

Viršlaikiai, jei pageidaujama.
WOOD PACKING BOX CO.,
370 Johnson Ave., Brooklyn.

STagg 2-7150.
________________________________________(248)

SULYDYTOJAI
Daug viršlaikio.

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

______________________ (244)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS 

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

BROOKLYN. (247)

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.

i (X)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
231 MAUJER ST. 

BROOKLYN, N. Y.
(249)

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 5 DIENOS, 

40 VALANDŲ. NUOLAT.
GENAL STRAP CO., 47 ANN ST., N. Y.

(245)

REIKIA MERGINŲ 
FABRIKO DARBAS, GERA ALGA, 40 

VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ.
MECHANICAL MIRROR, 316 E. 65TII ST. 

(ANT TREČŲ LUBŲ)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas įdomus darbas. 

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
ACME FOLDING BOX
141 EAST 25th ST., N.Y.
'(245)

MERGINOS
Lengvas sustatymas muzikalių instrumentų. 

GERA ALGA,. PAKILIMAI 
FRED GRETSCH 

60 BROADWAY, BROOKLYN.
(245)

MERGINOS
- PRADINES AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų.
GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS. 
Linksmos Aplinkybės.

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

(246)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$33.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITfiS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE. 
į . (249) 

VYRAI—BERNIUKAI
Stiprūs. Proga išmokti amato. Gera Alga. 
WASHINGTON MIRROR, 508 E. 164th St.

Gera Ateitis, 
j (245)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Pokarinis darbas; aukščiausia alga: 

daug viršlaikių.
W. J. NASH, 132 W. 18TH ST., CITY.

(245)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 35

Patyrimas Nereikalingas 
LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 

Linksmos Darbo Sąlygos
NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 Į SAVAITĘ PRADŽIAI

GALI UŽDIRBTI $35 Į SA
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

General Diaper Service
79-55 ALBION ST.
ELMHURST, L. I.
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subvc

(249)

FINIŠERKOS
Patyrusios. Nuolat.

CARRIE MUNN, 640 MADISON AVE.
(244)

TAIPISTĖS
DABAR IR PO KARO 

Linksmos darbo sąlygos ir priežiūra.
6 DIENOS—14 VALANDŲ SAVAITĖ 

Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų.

HOOVEN LETTERS
352 — 4TH AVE.

LEXINGTON 2-6162 
_______________________________________ (245)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

(249)

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 50

Lengvas, švarus Fabriko Darbas

GERA ALGA
APMOKAMOS 

VAKACIJOS—BONAI
Uniformos Suteikiama Nemokamai

PROGA PAKILIMAM.

BARRICINI CANDY Co.
22-19 41ST AVE.

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAU RANTO 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.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS 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.

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

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

Personnel Ofise
9 tos lubos

(245)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(«)

HELP WANTED—FEMAL1 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVĖJOS
Ši puiki Fifth Avenue 

Krautuvė
Turi daug darbų.
PATYRUSIEMS 

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELI
Kreipkitės Visą Savaite

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(245)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Atlikti pataisymus ir pritaikymus Sukneli 

Coatų ir Siūtų Krautuvėje.
GERA ALGA. NUOLAT.

FAIRSEX
— 5TH AVE., (41ST ST.)

b

N. Y.473

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BALTINIAIS 

APTARNAVIMŲ 
5 DIENŲ SAVAITE $28

PREMIER ESSEX LINEN 
SERVICE

410 EAST 84TH ST.

MERGINOS, VYNIOTI, UŽKLIJUOTI, MA
ŽI PAKAVIMAI. 40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

GERA ALGA. MILTON PAPER, 
119 WEST 24TH ST.

(244)

PATYRUSIOS LEMPOM KLIOŠŲ SIUVĖJOS
Taipgi rankom siuvėjos dirbti prie Lempų

Kliošų. Gera alga. Nuolatinis Darbas.
CHARLES NATURALE, 6 W. 18th Streęt,

________________________________________(244)

MERGINOS
Fabriko Darbas

Patyrimas Nereikalingas.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. Nuolat 

60c Į VALANDĄ
ESSEX METAL PRODUCTS

8 FORREST ST.
BROOKLYN 6, N. Y. 

____________________________m
OPERATORĖS

PATYRUSIOS
Prie Sportiškų Drabužių
W.M.C Taisyklės Prisitaikoma

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREET 

NEWARK, N. J. 
TELEPHONE MARKET 2-6086

(247)

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kaf eteri ja 

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

(12.50 j savaitę, prisideda valgia. 
Kreipkitės Asmeniškai

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

(245)

MERGINOS-MOTERYS
16 IKI 40
KAIPO

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

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

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties).

(X)

MERGINOS ir MOTERYS 
Fabriko darbui 

NUOLAT. 40 VALANDŲ SAVAITE 
50c I 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 j valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j valandų. 

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

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

Reikia turėti USES paliuosavimų ir 
būti U.S. Piliete. (248)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

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

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.(248)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaite ui 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

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

(Kainp. Vestry St., arti Canal St. Si 
7th ir 8th Ave. Subv6«)

IS būtinų darbų reikia turėti paliuoaa’
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Antradienis, Spalių 17, 1944

New Yorto^^a^ankB
pasirodė, turįs meilę demokra
tijai ir turįs supratimą, kaip 
jai patarnauti. Jis pasisakė už 
Rooseveltą.

Sinatra pereitą savaitę atė
jo dainuoti į Paramount Te

Iš Parengimo Naciona- 
liam Karo Fondui

Pramoga įvyko šeštadienį, 
Laisvės svetainėje. Ją rengė 
Lietuvių Komitetas. Parengimą 
galima skaityti pavykusiu iš I

Šj Sekmadienį Visi Keliai 
Ves į Bayonne, N. J.

šį sekmadienį, 22-rą d. spa- Mūsų LDS
lių, Liberty Hali, 329 Broad
way, Bayonne, N. J., įvyks

atžvilgio, kad buvo ant grei- i smagus New Jersey ir New 
tųjų surengtas ir tarpe kitų Yorko lietuvių sąskridis. šiame 
parengimų. Atsilankė nemažasį sąskridyje visi ir visos, kurie 
būrelis publikos. Suvedus atsilankys, turės progą pa- 
skaitlines, liks keletą desėtkų gerbti, pasveikinti mūsų judė- 
dolerių Nacionaliam Karo jimo darbuotoją, veikėją ir ra- 
Fondui. švtoją, drg. Mizarą jo 25 me-

Geras draugas ir biznierius! 
maspethietis Skirmantas pa-i 
aukavo kvortą degtinės. Ji iš-i 
leista. Jos gavėjas Jonas Vit- 
kūnas irgi paaukavo atgal ka
ro fondui. Tai ta viena bonka 
davė įplaukų $13.59. Išleidime 
pasidarbavo Čepulienė ir Vini- 
kaitienė.

Draugas J. Dainius nedaly-| 
vavojDarengime, davė penkinę! 
dėl N. War Fund.

Gaspadinės dirbo ilgai ir j 
sunkiai, pagamino kugelio ir. 
kitų gerų užkandžių. Dirbo: 
sekamos draugės: Rušinskienė, | 
Levanienė ir Višniauskienė. j 
Tariame širdingą ačiū, N. War; 
Fund Lietuvių Komiteto var
du, visiems prisidėjusiems au-1 
komis ir darbu.

Kurie dar nesate aukavę 
Nacionaliam Karo Fondui šia
me vajuje, Lietuvių Komitetas 
prašo jūsų duoti savo dienos 
uždarbį. Atliksite prakilnų, 
labdari>*ą darbą. Pinigus ga
lite priduoti Laisvės pastogė-;

tų literatinės darbuotės jubile- 
juje. Jis taipgi yra ir LDS 
prezidentu, nuo organizacijos 
įsisteigimo. Mes visi ir visos, 
ypatingai šioje apylinkėje, pa
žįstame d. Mizarą kaipo veikė
ją, prakalbininką ir rašytoją, 
tačiau viešai visi ir visos pro
gos neturėjome kartu suėję at
žymėti jo didelius nuveiktus 
darbus visuomenėje.

“Well,” šį prakilnų darbą 
pasiėmė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo trečias apskritys. 
Mat, drg. Mizara — mūsų or
ganizacijos yra tvėrėjas, auk
lėtojas, budavotojas. Daug 
darbo dienų, naktų yra nemie
gojęs, galvojęs, kaip dėjus ply
tą po plytos, kad mūsų Susi
vienijimas būtų tvirtesnis, kil
tų nariais ir turtu. Jis, sakyda
mas prakalbas, rašydamas, 
budino mūsų kolonijų veikėjus 
tvirtai, nenuilstančiai budavoti 
mūsų LDS ir viso to darbo pa
sekmes mes šiandieną matome.

je S. Sasnai, G. Kuraičiui ar J. i 
Gasiunui.

Parengimo Komisija.
Netekėjusi Motina Ban

dė Nusimarinti

Kada Aktorius Pasisakė 
Už Rooseveltą

Jūs 
organizacija yra | keletą

pamenate, kaip prieš 
savaičių dainininkas-

tvirta, kaip turtu, taip ir narių 
skaičiumi. Kad tuomi visu ir
visiems pasidžiaugti ir atžymė
ti mūsų organizacijos 15-kos 
metų sukaktį, kurią švęsime 
tik už daugiau poros mėnesių, 
kitais metais, prašomi visi at
silankyti į drg. Mizaros ren
giamą vakarą-vakarienę. Tį
kieto kaina $2. Bus gerų val
gių, gėrimų ir, pasibaigus pro
gramai, šokiai prie geros or- 
kestros.

Draugai ir draugės bayon- 
niečiai užtikrina visus ir visas, 
kad atsilankę būsite visi ir vis
kuo patenkinti. Nepamirškite, 
kad svetainės durys atdaros 4- 
tą vai., vakarienė lygiai 5 :30. 
Nesivėluokite.

Kelrodis
Važiuojant iš Brooklyno iki 

Fulton St., New Yorke, imki
te Hudson Tubes Newark trau
kinį. Išlipkite ant Journal Sq., 
Jersey City. Išlipę į viršų, im
kite Boulevard busą To Bay
onne ir iki 16 St. Bayonne. Ei
kite 2 blokus po kairei ir ten 
bus Liberty Hali, 329 Broad
way.

Automobiliais per Holland 
Tunnel iki Journal Sq. ir Bou
levard gatve tiesiai iki 16 St., 
Bayonne.

Apskričio Valdyba.

Pradės Tunelio Staty
bos Darbus

aktorius Frank Sinatra buvo 
New Yorko laikraščių didžiau-
siu idealu visame pasaulyje. 
Ypatingai nesitvėrė dėl jo Dai
ly News.

:—Mergiotės alpsta nuo jo 
dainos, — sakė jie.

—Jis—širdies užvaldytoj as.

Puikusis Lietuvių Teat
ras Jau Netoli

Visi lietuviško, ypatingai vi
si gero teatro mylėtojai užsire
gistruokite savo kalendoriuje 
sekama:

Gruodžio 10-ta, šių metą, 
užregistruota suvaidinimui vei
kalo “Prieš Srovę.” Būrys ge
rų aktorių mėgėjų veikalo jau 
seniai mokinasi, praktikuoja
si. Paimta Labor Lyceum salė. 
Ta pati salė, kurioje mėnesiu 
anksčiau, lapkričio 12-tą, įvyks 
dienraščio Laisvės jubilėjinis 
koncertas.

Tokio veikalo, kokiu yra 
“Prieš Srovę,” Bro/klyne jau 
neturėjome per daug metų. 
Tikimasi didelio pasisekimo. E

Kita svarbia to teatro ypa
tybe yra, kad visi aktoriai ir 
mokytojas Jonas Valentis visą 
didelį darbą atliks nemoka
mai, o vakaro pelnas skiria-

Sužinojus, kad jos mylėtinis, 
jos dviejų vaikų tėvas, yra ve
dęs su kita, gavus daug nema
lonios publikacijos, bet nega
vus nei iš kur pagelbos, Mary 
O’Connor bandė užsidusinti 
gasu.

Jos kaiminka, užėjus dieną 
su reikalu, pereitą sekmadienį 
radus ją verkiančią. Bandžiu
si suraminti ir tartum surami
nusi. Po kiek laiko kaiminka 
užuodusi gasą, nusiuntusi duk
terį pažiūrėti nuo gaisrinių 
laiptų. Duktė pamačius Con- 
nor’iutę gulint ant grindų. Ta
da kaiminka įsilaužė į kamba
rį. Radus visus gaso kranelius 
atsuktus. Ji atidarinėjo langus 
ir pašaukė pirmąją pagelbą. 
Mergina atgaivinta.

Mergina gyveno 143 Fourth 
Ave., Brooklyne.

Sudaryta planai ir tikimasi 
gauti medžiagų iš naujo pra
dėjimui statybos darbų Brook- 
lyn-Battery tunelio. Tie darbai 
buvo nutraukti spalių mėnesį, 
1942 metais, susidūrus su įvai
rių statybinių medžiagų trūku
mais.

Majoras LaGuardia sako, 
kad viskas jau suplanuota ir 
jog darbas prasidės kada nors 
bėgiu sekamų keturių mėnesių, 
priklausant, kaip greit pavyks 
sukaupti reikalingas medžia
gas ir rasis pakankamai darbi
ninkų be ištraukimo iš kitų, 
skubesnių darbų.

FRANK SINATRA
Meilės dainelių specialis

tas. Jis spaudoje buvo vadina
mas “lyros dievaičiu.” Bet tai 
buvo pirm pasisakymo už Roo
seveltą. Po pasisakymo jis jau 
yra gavęs veidan kiaušiniais 
nuo fašistų sukurstytų valkio- 
zų. Bet to jis nepabūgo, ka
dangi jis mano, jog namų fron
to kova už demokratijos iš
laikymą yra be galo svarbi. Jis 
dainuoja ir toliau. O dainos ir 
demokratijos mylėtojų dar il
gesnės eilės stovi prie Times 
Square, kad įeiti į Paramount 
Teatrą, kur jisai dabar dai
nuoja greta rodomos filmos 
“Our Hearts Were Young and
G«y.”

Paveikslas — iš filmos “Step 
Lively,” su Gloria de Haven.

atrą, New Yorke. Kaip papras
tai suėjo minios jo išgirsti. 
Bet laikraščiai pragydo kita 
gaida. Esą, tik “hepcats” (ne- 
subrendusios mergšės) bėgan
čios Sinatros klausyti. Ir suri
ko didžiausį “gevajt,” būk Si
natros dainos beveik tvirki
nančios jaunimą. O tai tos 
pačios dainos, kurios prieš dvi' 
savaites jį didvyriu darė tų į 
pačių laikraščių špaltose.

Riksmas, pasirodo, esąs da
limi sužinios kampanijos nu
mušti dainininko prestižą ir 
pakenkti išrinkimui Roosevel- 
.to. Pereitą šeštadienį koks su
kurstytas ai’ tiksliai pasiųstas 
valkiozas mesti į Sinatrą kiau
šiniais.

O džiaugsmo, bušeliais 
džiaugsmo kilo priešdemokra- 
tiškoje spaudoje dėl to inci
dento. Dėl to džiaugsmu labai 
krykštė Daily News. To valkio- 

. zo net gyvenimo istoriją įdėjo 
koks jis puikus sviedikas. Kaip 
jis neapkentęs dainininko net 
per du metus!

Tačiau tarp eilučių pripa
žinta, jog nežiūrint tos jų ne
lemtos propagandos prieš dai
nininką, pasisakymas už Roo
seveltą ne nupuldė, o padidi
no jo prestižą. Pats kiaušinio 
metėjas išstovėjęs eilėje šeš
tadienį nuo 12:30 iki 4:30, 
kad įeiti į teatrą ir gauti sė
dynę.

Taigi, su fašiste jusi spauda, 
ko iš teatrininkų negali pa
sukti savo pusėn pagyromis, 
prieš tuos užsuka visą savo 
purvą ir kursto valkatų ata
kas. Tasai valkiozas buvo 
areštuotas, bet pirm arešto 
buvo publikos gerokai apstum
dytas. Faktinai, areštas jį iš-

(gelbėjo nuo pasipiktinusios pu
blikos. Tačiau spauda jį be
veik į didvyrius iškėlė, nes — 
jis užpuolė scenoje esantį įta
kingą Roosevelto rėmėją.

Fašistinis valkatizmas kurs
tomas, auginamas ir dievina
mas po pat mūsų akimis.

T-as.

Motinystė Pirm Gavimo 
Vyro Vis Tebėra Ta i

Pati Problema
Per amžius buvusi mergau

tinių vaikų problema mergi-l 
noms ir šiandien pasilieka ta 
pati t— daug bėdų ir rūpes
čių, nors su vyro gavimu ir 
nebe taip keblu. Su gavimu 
laikino vyro. Pastovaus vyro 
gavimas irgi tebėra nemaža 
problema.

Graži, 23 metų brunetė Ma
ry O’Connor, gyvenanti 145 
4th Avė., Brooklyne, pereitą 
penktadienį apsižiūrėjo, jog 
jinai tebestovinti ant tos pa
čios kryžkelės, ant kurios sto
vėjo jos seserys pirm kelių 
gentk arčių. Ji turėjo mylimą 
jūrininką, Raymond Bolden, 
kuris iš visko atrodė geru vy
ru, bet vedybas atidėliojo. Jo; 
buvimo porte laikais jiedu spė-j

linus iš namų ir palikus vai
kučius vienus, įsikišo kaimy
nai. Vaikai paimti pamestinu
kų prieglaudon, o ji pati pa
šaukta pasiaiškinti. Išklausęs 
jos istorijos apie jūrininką, 
prokuroras surado ir tą jūri
ninką, sergantį, esantį St. Al
bans kariškoj ligoninėj. Bet 
sužinota, jog jisai Marytės ne
gali vesti, nes turįs žmoną Mi
chigan valstijoj.

Kada pasakyta apie žmoną, 
Marytė buvo biskį nustebus, 
bet atsisakė nusiminti. Ji sa
kosi žinojus, kad jos jūrinin
kas gaudavo daug laiškų nuo 
kokios tai Alice iš Ham
tramck, Mich., bet nežinojus, 
kad turi žmoną. Visgi ji ma
nė, kad jūrininkas planavo 
gyvenimą su ja, ne su Alice. 
Prokuroras‘žadėjo ir tą patir
ti, ar jis mano nuo Alice atsi
skirti ir Marytę vesti. Vienok 
vaikai vis tebebuvo ta pati 
problema. Marytė sakė, jog 
jos tėvai norėjo paimti prižiū
rėti jos vaikus, ją išleisti dirb
ai. Bet kada iš prokuroro raš
tinės nuėję žmonės pasikalbė
jo su tėvais, išsiaiškino, kad 
jei jų dukrelė prisigyveno vai
kus pirm gavimo vyro, tai ir 
tėvai atsisakė vaikus globoti.

“Jie manė, jog aš esu ište
kėjusi už Ray,” sakė susirūpi-

jo prigyventi porą vaikučių ir■ nūs mergina, supratus, kad iš- 
Mary laukė tos dienos, kada • siaiškinęs jos sekretas atėmė iš 
jis bus iš tarnybos paleistas ir; jos paskutinę užvėją, paliko 
jiedu susives. į ant tos amžinai klaikios kryž-

Tačiau jos svajonės pasisu-i kėlės, iš kurios nei vienas ke- 
ko kitaip. Jai laikinai prasiša- lias neveda į namus.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS jSTAIGA

Greita Kelionė

Stampos ir Punktai
Raudonos Stampos: Nuo A8

Kelionėje lėktuvu iš New 
Yorko į Floridą padaryta nau
jas rekordas pereitą ketvirta
dienį. Iš Jacksonvillės atskris
ta per ,3 valandas ir 50 minu
čių. Pirmesnis greičiausias 
skridimas buvo 4 vai. ir 36

mas pirkimui drabužių 
vos žmonėms.

Lietu.
Rep

Sūnus Parvyko j Willkie 
Laidotuves

Iš kariškos tarnybos kur 
nors ant jūrų pereitą sekma
dienį pribuvo New Yorkan 
Įeit. Philip Willkie. Jo moti
na laukė jo New Yorke, iš 
kur abu išvyko į Rushville, 
Ind., į laidotuves. Jos buvo su
laikytos laukiant sūnaus.

iki K5, kožna po 10 punktų 
vertės, nežiūrint numerio. Rau
donų štampų reikia pirkimui 
grade AA, grade A ar B, jau
tienos steikų ir roasts, kiaulie
nos pork chops, loins, hamės, 
sviesto, sūrio, kenuoto pieno ir 
žuvies.

Mėlynos Stampos: A8 bai
giant R5 (kenuotiems vai
siams, tomatėm).

Cukraus; 30, 31, 32, 33 ir 
40, kožna penkiems svarams.

Batų: Lėktuvinės stampos 1 
ir 2 trečioje knygelėje. Dar 
viena stampa prisidės lapkri
čio 1-mą.

mm

Faktinai nei vardu jo nebe- 
vadino — “The Voice” titulą 
davė, reiškiant, jog Amerikos 
milionams žmonių jis taip ži
nomas ir brangus, jog ir be 
vardo supras, apie kurį žmo
gų kalbama.

“Well,” tai buvo prieš ke
letą, faktinai, prieš porą sa
vaičių. News nemanė, kad 
žmogus .su čiulbančiu balsu 
turėtų galvą. Abelnai, to laik
raščio vedėjai nemano, kad 
žmonės iš viso turi galvas ar
ba jas vartoja, kadangi po 
tiek priešdarbininkiškų ir 
priešdemokratiškų raštų, prira
šymo tame laįja-aštyje vis vien 
dar raiidą^i žmonių, kurie jį 
skaito.

News apsigavo. Sužinojo, 
kad be galvos nebūtų nė gra
žaus balso. Be mylėjimo ko 
nors gražaus nebūtų nei žavin
gų. dainų apie meilę. Sinatra,

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 BARBERIAJ 
N --------------- ------------------——r-------

BANKIETAS
Pagerbimui

ROJAUS MIZAROS
25 Metų Sukakčia jo 
žurnalistinio .Darbo

Rengia LDS 3-čias Apskr.

Įvyks Sekmadienį,

Spaliu 22 October
LIBERTY HALL

329 Broadway, Bayonne, N. J.

Durys adams 4 P. M. Pietūs 5:30.
ĮŽANGA $2 ASMENIUI.

Kviečiame visų 3-čio Apskričio 
kuopų narius ir visus apšvietą 
branginančius žmones j šj gražų 
mūsų rašytojo Rojaus Mizaros pa
gerbimui pokilį.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL. CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Telef.; GR. 7-7553

( 2539 DETROITE: ’ 602

N. SHAFFER, WM.

Woodward Avenue 
Hofmann Bids'. 
VOGEL, Direktoriai

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ?~į2 rYte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

J STANLEY RUTKONAS •
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
• Tel. EVergreen 4-9612 *

į HowToS4|<f

FORTHOSE 
/ IJ YOU LOVE!

r

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 410.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Jubilėjinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

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

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

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

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.

ANN SHERIDAN
Jinai dabar matoma šau

nioj komedijoj “The Dough- 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Vyriškas $Į 0.95 
Žiedas

Jums

Už Mažus

Rankpinigius

Palaikysime

KALĖDŲ
DOVANĄ

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

j .....

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

ii aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarais




